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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία, καταγράφονται απόψεις, εκπαιδευτικών και μαθητών 

που αφορούν, την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στην Αλβανία. Συγκεκριμένα 

εξετάζονται προβλήματα που αντιμετωπίζουν μαθητές και εκπαιδευτικοί 

ελληνόγλωσσων δημόσιων (μειονοτικών) σχολείων στην Αλβανία, σχετικά με τη 

διδασκαλία και εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας. Ειδικότερα διερευνώνται απόψεις 

των εκπαιδευτικών σχετικά με: α) τη λειτουργία των μειονοτικών σχολείων στην 

Αλβανία, β) την επίδοση των μαθητών των σχολείων αυτών στην Ελληνική γλώσσα, 

γ) τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη γλωσσική επίδοση των μαθητών, 

δ)τις μεθοδολογικές προτιμήσεις των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της 

Ελληνικής γλώσσας, ε)τη διδακτική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών. Επίσης 

διερευνώνται α) οι διαγλωσσικές πρακτικές γραμματισμού των μαθητών, β) οι 

γνώσεις τους σχετικά με τον ελληνικό πολιτισμού, γ) οι λόγοι  για τους οποίους 

επέλεξαν οι μαθητές την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας , δ) οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην κατανόηση και παραγωγή του προφορικού και 

γραπτού λόγου, ε) οι προτιμήσεις των μαθητών για την Ελληνική γλώσσα και τον 

ελληνικό πολιτισμό.   

Η επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων θα επιδιωχθεί μέσω της 

βιβλιογραφίας καθώς και της έρευνας που διενεργήθηκε σε σχολεία της ελληνικής 

μειονότητας στην Αλβανία κατά το σχολικό έτος 2013-2014, με τις (47) συνεντεύξεις 

εκπαιδευτικών που διδάσκουν εκεί και με τη διανομή (116) ερωτηματολογίων σε 

μαθητές ελληνικών μειονοτικών σχολείων.   

Από την έρευνα, προκύπτει εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς 

εκπαιδευτικών για επιμόρφωσή τους σχετικά με την εξέλιξη της Ελληνικής γλώσσας, 

τις νέες διδακτικές τεχνικές και μεθόδους, ενώ επισημαίνεται η ανάγκη που υφίσταται 

για εφοδιασμό τους με σύγχρονα βιβλία, λεξικά της Ελληνικής γλώσσας καθώς και 

συνεργασία με φορείς και σχολεία στην Ελλάδα. Από πλευράς μαθητών εκδηλώνεται 

ενδιαφέρον για την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας με δεδομένο ότι, η 

συντριπτική πλειοψηφία  προέρχεται από την Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην 

Αλβανία.  

Λέξεις κλειδιά: Μειονότητα, Πολιτισμός, Ελληνική γλώσσα 
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Abstract 

 

What is recorded in the current project is the view of both teachers and 

students as far as the Greek Language Education in Albania is concerned. More 

specifically, the problems which are dealt with are those that the students and the 

teachers of Greek public (minority) schools in Albania face concerning the teaching 

and learning of the Greek language. More precisely, what is being examined is the 

teachers’ view on  a. the function of minority schools in Albania, b. the performance 

of the students of such schools as far as the Greek language is concerned, c. the 

factors that can influence the linguistic performance of the students, d. the teachers’ 

methodological preferences that regard the teaching of the Greek language, e. the 

teaching promptitude of the instructor/teacher. Furthermore, the following notions are 

examined: a. the bilingual literacy practices regarding the students, b. their knowledge 

about the Greek culture, c. the reasons why the students chose to learn the Greek 

language d. the difficulties that the students face concerning the comprehension and 

production of both written and oral speech, e. the students’ preferences for the Greek 

language and culture.  

The achievement of the above mentioned goals will be accomplished through 

bibliography as well as through the research that was carried out in schools of the 

Greek minority in Albania during the academic year 2013-2014. Last but not least, the 

47 interviews of the teachers who teach there and the distribution of 116 

questionnaires to students of Greek minority schools will be of great help. 

What is evident through the research is that the teachers are highly interested 

in being educated on the development of the Greek language and the new teaching 

techniques and methods. Moreover, what is of great necessity to them is to be 

furnished with modern books, Greek language dictionaries as well as the cooperation 

with competent bodies and schools in Greece. From the students’ side, there is a high 

interest in learning the Greek language since the vast majority of them come from the 

National Greek Minority in Albania. 

Keywords: Minority, Culture, Greek language 

 

 

 



[7] 

 

Κατάλογος Περιεχομένων 
Εισαγωγή ................................................................................................................................. 21 

1.ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ................................................................ 24 

1.1  Ορισμός της έννοιας «μητρική γλώσσα» ..................................................................... 24 

1.2 Σχέση της «μητρικής»  με τη «δεύτερη» γλώσσα ......................................................... 25 

2.ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ .............................................. 27 

2.1 Η Διγλωσσία/πολυγλωσσία στην Ευρώπη .................................................................... 27 

2.2.Διαστάσεις της διγλωσσίας ........................................................................................... 30 

2.3 Η προστασία της γλωσσικής πολυμορφίας ................................................................... 31 

2.4 Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών( ECML-ΕΚΓΣ) .......................................... 34 

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Η ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ  ΓΛΩΣΣΕΣ .......................................................... 35 

3.1 Προστασία των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών ............................................. 35 

3.1.1 Ευρωπαϊκός Χάρτης των Περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών (European 

Charter for Regional or Minority Languages (ECRML) ................................................. 37 

4.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

 ................................................................................................................................................. 39 

4.1 Σύντομη αναφορά στην  ελληνική μειονότητα στην Αλβανία ...................................... 39 

4.2  Τα ελληνικά σχολεία σε περιοχές της σημερινής νότιας αλβανίας κατά τη χρονική 

περίοδο 1900-1933 .............................................................................................................. 42 

4.2.1 Τα ελληνικά σχολεία από το 1934 έως την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 45 

4.2.2 Η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ......... 45 

4.2.3 Η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση από το 1991 και μετά............................................ 47 

5.ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ................ 51 

5.1 Το εκπαιδευτικό πλαίσιο στη σύγχρονη Αλβανία ......................................................... 51 

5.1.1 Η βασική ή υποχρεωτική εκπαίδευση .................................................................... 52 

5.1.2 Η θέση της Αγγλικής γλώσσας στην υποχρεωτική εκπαίδευση  στην Αλβανία .... 55 

5.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση –πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης 

για την Εκπαίδευση των εθνικών μειονοτήτων ................................................................... 57 

5.2.1 Η Προπανεπιστημιακή Εκπαίδευση για τις μειονότητες στην Αλβανία ................ 58 

5.2.2 Η δημόσια ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στην Αλβανία στη σύγχρονη εποχή ........ 61 



[8] 

 

5.3 Εκκλησιαστικά σχολεία στην Αλβανία ......................................................................... 62 

5.4 Τα Ιδιωτικά σχολεία «ΟΜΗΡΟΣ» στην Κορυτσά και στη Χειμάρα ............................ 63 

5.5 Ελληνοαλβανικό Κολλέγιο Αρσάκειο Τιράνων ............................................................ 65 

5.6 Λειτουργία φροντιστηρίων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στην Αλβανία ........... 66 

5.7 Εστία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (ΕΙΠ) Τιράνων ...................................... 66 

5.8 Βιβλία που βοηθούν στην εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας ..................................... 68 

5.9 Η εξέταση του μαθήματος της ελληνικής γλώσσας κατά τις απολυτήριες εξετάσεις ... 68 

5.9.1 Εφόδια που απαιτούνται για τον μαθητή που θα εξεταστεί στο  κατ’ επιλογή 

μάθημα της ελληνικής γλώσσας στις Αλβανικές Απολυτήριες εξετάσεις ...................... 69 

5.10 Τμήμα Σλαβικών και Βαλκανικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Τιράνων ................. 70 

6.ZHTHMATA ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ........................................................................................................ 73 

6.1 Τα σχολικά εγχειρίδια της ελληνικής μειονότητας ....................................................... 73 

6.2 Προβλήματα στην υποδομή των σχολικών κτιρίων, στη μεταφορά μαθητών και στη 

θέρμανση των σχολείων ...................................................................................................... 76 

6.3 Προβλήματα των εκπαιδευτικών της ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στην Αλβανία .... 76 

7.  ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ .............. 79 

7.1 Ανασκόπηση προγενέστερων  μελετών για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στην 

Αλβανία ............................................................................................................................... 79 

7.2 To σχολικό βιβλίο «Η Γλώσσα μου 4» ......................................................................... 81 

8.Η ΕΡΕΥΝΑ .......................................................................................................................... 86 

8.1 Σκοπός και στόχοι της Έρευνας .................................................................................... 86 

8.2 Συμμετέχοντες ............................................................................................................... 87 

8.2.1 Δείγμα 1
ο
-Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε 

σχολεία της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία ......................................................... 87 

8.2.2 Δείγμα 2
ο
 . Μαθητές ............................................................................................... 89 

8.3 Μεθοδολογία ................................................................................................................. 96 

8.3.1 Ερευνητικά Εργαλεία ............................................................................................. 96 

8.3.1.1 Συνέντευξη .......................................................................................................... 96 

8.3.1.2 Ερωτηματολόγιο .................................................................................................. 98 



[9] 

 

8.3.1.3 Ανάλυση δεδομένων συνεντεύξεων-Ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίων . 100 

9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ .......................................................................................................... 101 

9.1 Αποτελέσματα συνεντεύξεων των εκπαιδευτικών ...................................................... 101 

9.1.1 Απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων ................. 101 

9.1.2 Κίνητρα  στους μαθητές για την ανάγνωση και κατανόηση κειμένου μέσω της 

ενεργοποίησης του ενδιαφέροντός τους για τον Ελληνικό πολιτισμό .......................... 103 

9.1.3 Προϋποθέσεις μάθησης ........................................................................................ 105 

9.1.4 Επίδοση των μαθητών στην Ελληνική γλώσσα ................................................... 107 

9.1.5 Παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη γλωσσική επίδοση των μαθητών ..... 108 

9.1.6 Απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρησιμότητα της Ελληνικής γλώσσας 

για τους μαθητές. ........................................................................................................... 111 

9.1.7 Αξιοποίηση στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού στη διδακτική πρακτική ........ 112 

9.1.8 Διδακτικές εφαρμογές για τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας ..................... 113 

9.1.9 Προτάσεις για τη βελτίωση της διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας ................ 116 

9.2.Αποτελέσματα ερωτηματολογίων των μαθητών ......................................................... 120 

9.2.1 Επαφή και επικοινωνία  των μαθητών με την Ελλάδα ......................................... 120 

9.2.2 Στάσεις των μαθητών απέναντι στην ξένη τηλεόραση......................................... 122 

9.2.3 Διγλωσσικές/πολυγλωσσικές  εξωσχολικές πρακτικές γραμματισμού των μαθητών

 ....................................................................................................................................... 127 

9.2.4 Στάσεις των μαθητών απέναντι στις ξένες γλώσσες ............................................ 131 

9.2.5 Γνώσεις των μαθητών για τον ελληνικό πολιτισμό .............................................. 133 

9.2.6 Απόψεις των μαθητών σχετικά με τους λόγους επιλογής εκμάθησης της Ελληνικής 

γλώσσας ......................................................................................................................... 136 

9.2.7 Εντοπισμός δυσκολιών από τους μαθητές στην εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας

 ....................................................................................................................................... 142 

9.2.8 Στάσεις των μαθητών σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας

 ....................................................................................................................................... 160 

9.2.9. Προτιμήσεις των μαθητών σχετικά με τις γνώσεις για τον ελληνικό πολιτισμό . 166 

9.2.10 Στάση των μαθητών απέναντι σε προγράμματα ανταλλαγής στην Ελλάδα ....... 171 

9.2.11.X
2
   Τεστ ............................................................................................................. 176 



[10] 

 

Τεστ 1
ο
 ....................................................................................................................... 176 

Τεστ 2
ο
 ....................................................................................................................... 177 

Τεστ 3
ο
 ....................................................................................................................... 179 

Τεστ 4
ο
 ....................................................................................................................... 180 

Τεστ 5
ο
 ....................................................................................................................... 182 

Τεστ 6
ο
 ....................................................................................................................... 184 

Τεστ 7
ο
 ....................................................................................................................... 185 

Τεστ 8
ο
 ....................................................................................................................... 186 

Τεστ 9
ο
 ....................................................................................................................... 188 

Τεστ 10
ο
 ..................................................................................................................... 189 

Τεστ 11
ο
 ..................................................................................................................... 190 

Τεστ 12
ο
 ..................................................................................................................... 191 

Τεστ 13
ο
 ..................................................................................................................... 193 

Τεστ 14
ο
 ..................................................................................................................... 194 

Τεστ 15
ο
 ..................................................................................................................... 195 

Τεστ 16
ο
 ..................................................................................................................... 197 

Τεστ 17
ο
 ..................................................................................................................... 199 

Τεστ 18
ο
 ..................................................................................................................... 200 

Τεστ 19
ο
 ..................................................................................................................... 202 

Τεστ 20
ο
 ..................................................................................................................... 204 

Τεστ 21
ο
 ..................................................................................................................... 205 

Τεστ 22
ο
 ..................................................................................................................... 207 

Τεστ 23
ο
 ..................................................................................................................... 208 

Τεστ 24
ο
 ..................................................................................................................... 209 

Τεστ 25
ο
 ..................................................................................................................... 210 

Τεστ 26
ο
 ..................................................................................................................... 212 

Τεστ 27
ο
 ..................................................................................................................... 213 

Τεστ 28
ο
 ..................................................................................................................... 214 

Τεστ 29
ο
 ..................................................................................................................... 215 

Τεστ 30
ο
 ..................................................................................................................... 217 

Τεστ 31
ο
 ..................................................................................................................... 219 

Τεστ 32
ο
 ..................................................................................................................... 220 

Τεστ 33
ο
 ..................................................................................................................... 222 

Τεστ 34
ο
 ..................................................................................................................... 223 

Τεστ 35
ο
 ..................................................................................................................... 225 



[11] 

 

Τεστ 36
ο
 ..................................................................................................................... 226 

Τεστ 37
ο
 ..................................................................................................................... 228 

Τεστ 38
ο
 ..................................................................................................................... 229 

Τεστ 39
ο
 ..................................................................................................................... 230 

Τεστ 40
ο
 ..................................................................................................................... 232 

Τεστ 41
ο
 ..................................................................................................................... 233 

Τεστ 42
ο
 ..................................................................................................................... 234 

Τεστ 43
ο
 ..................................................................................................................... 236 

Τεστ 44
ο
 ..................................................................................................................... 237 

Τεστ 45
ο
 ..................................................................................................................... 239 

Τεστ 46
ο
 ..................................................................................................................... 240 

Τεστ 47
ο
 ..................................................................................................................... 241 

Τεστ 48
ο
 ..................................................................................................................... 242 

Τεστ 49
ο
 ..................................................................................................................... 243 

Τεστ 50
ο
 ..................................................................................................................... 244 

Τεστ 51
ο
 ..................................................................................................................... 245 

Τεστ 52
ο
 ..................................................................................................................... 247 

Τεστ 53
ο
 ..................................................................................................................... 247 

Τεστ 54
ο
 ..................................................................................................................... 249 

Τεστ 55
ο
 ..................................................................................................................... 252 

Τεστ 56
ο
 ..................................................................................................................... 253 

Τεστ 57
ο
 ..................................................................................................................... 254 

Τεστ 58
ο
 ..................................................................................................................... 255 

Τεστ 59
ο
 ..................................................................................................................... 256 

Τεστ 60
ο
 ..................................................................................................................... 261 

Τεστ 61
ο
 ..................................................................................................................... 272 

Τεστ 62
ο
 ..................................................................................................................... 280 

Τεστ 63
ο
 ..................................................................................................................... 287 

Τεστ 64
ο
 ..................................................................................................................... 292 

Τεστ 65
ο
 ..................................................................................................................... 295 

Τεστ 66
ο
 ..................................................................................................................... 296 

10.ΣΥΖΗΤΗΣΗ ..................................................................................................................... 299 

10.1 Συμπεράσματα σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών- Προτάσεις για τη 

βελτίωση της διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας και περαιτέρω διερεύνηση .............. 299 



[12] 

 

10.2 Συμπεράσματα σχετικά με τις προτιμήσεις των μαθητών-Προτάσεις για περαιτέρω 

διερεύνηση......................................................................................................................... 303 

Βιβλιογραφία ......................................................................................................................... 308 

Παράρτημα Α΄ ....................................................................................................................... 316 

Παράρτημα Β΄ ....................................................................................................................... 318 

Παράρτημα Γ΄ ....................................................................................................................... 327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[13] 

 

Κατάλογος Πινάκων 
Πίνακας 1: Ώρες διδασκαλίας της Αλβανικής γλώσσας σε εβδομαδιαία βάση στα εννιάχρονα 

δημόσια αλβανικά σχολεία 2011 ............................................................................................. 53 

Πίνακας 2:Πρόγραμμα Μαθημάτων των σχολείων των εθνικών μειονοτήτων τάξεις 1
η 
-9

η
  54 

Πίνακας 3:  Φύλο των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών .......................................................... 87 

Πίνακας 4:  Ηλικία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ........................................................ 87 

Πίνακας 5: Χρόνια υπηρεσίας των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ...................................... 88 

Πίνακας 6: Επίπεδο γνώσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ως προς την κτήση 

Δεύτερου Πτυχίου ................................................................................................................... 88 

Πίνακας 7: Επίπεδο γνώσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ως προς την κτήση 

Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού ............................................................................................. 89 

Πίνακας 8:Τόπος γέννησης των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ........................................... 89 

Πίνακας 9: Φύλλο των συμμετεχόντων μαθητών .................................................................. 90 

Πίνακας 10: Ηλικία των συμμετεχόντων μαθητών ................................................................ 90 

Πίνακας 11: Τάξη φοίτησης των συμμετεχόντων μαθητών ................................................... 91 

Πίνακας 12: Τόπος γέννησης των συμμετεχόντων μαθητών ................................................. 91 

Πίνακας 13: Πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία ........................................................................ 93 

Πίνακας 14: Τι καταγωγής είναι ο πατέρας σου .................................................................... 94 

Πίνακας 15: Τι καταγωγής είναι η μητέρα σου ...................................................................... 94 

Πίνακας  16: Ποιες γλώσσες μιλάτε συχνά στο σπίτι σας ..................................................... 95 

Πίνακας 17: Ποιες γλώσσες μιλάτε συχνά στο σπίτι σας ....................................................... 95 

Πίνακας 18:Ποιες γλώσσες μιλάτε κάποιες φορές στο σπίτι σας .......................................... 96 

Πίνακας 19: Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού Άξονα Α΄«Απόψεις των εκπαιδευτικών 

σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων»   103 

Πίνακας 20: Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού Άξονα Β΄ «Κίνητρα στους μαθητές για 

την ανάγνωση και κατανόηση κειμένου μέσω της ενεργοποίησης του ενδιαφέροντός τους για 

τον Ελληνικό πολιτισμό» ...................................................................................................... 105 

Πίνακας 21: Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού Άξονα Γ΄ « Προϋποθέσεις μάθησης»107 

Πίνακας 22: Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού Άξονα Δ΄«Επίδοση των μαθητών στην 

Ελληνική γλώσσα» ................................................................................................................ 108 



[14] 

 

Πίνακας  23:Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού Άξονα Ε΄ «Παράγοντες110 που μπορεί 

να  επηρεάσουν τη γλωσσική επίδοση των μαθητών» .......................................................... 110 

Πίνακας  24:Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού Άξονα ΣΤ΄: «Απόψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με  τη χρησιμότητα της  Ελληνικής γλώσσας για τους μαθητές» ... 112 

Πίνακας 25:  Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού Άξονα Ζ΄ «Αξιοποίηση ................... 113 

Πίνακας 26:Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού Άξονα Η΄« Διδακτικές εφαρμογές για τη 

διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας» ................................................................................... 115 

Πίνακας 27:Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού Άξονα Θ΄ «Προτάσεις για τη βελτίωση 

της διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας» ........................................................................... 118 

Πίνακας 28: Κατανομή των απαντήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στο ερώτημα 

για χρησιμοποίηση υποδομών από το ελληνικό κράτος ........................................................ 119 

Πίνακας 29: Κατανομή των απαντήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στο ερώτημα 

για ύπαρξη επιχορηγήσεων από την Ελλάδα στα σχολεία που διδάσκουν ........................... 119 

Πίνακας  30: Κατανομή των απαντήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στο ερώτημα 

αν έχουν συνεργασία με φορείς και σχολεία από την Ελλάδα. ............................................. 120 

Πίνακας 31: Έχεις ταξιδέψει στην Ελλάδα; ......................................................................... 120 

Πίνακας 32: Κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στο ερώτημα: Για ποιο λόγο έχεις 

ταξιδέψει στην Ελλάδα .......................................................................................................... 121 

Πίνακας  33: Κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στο ερώτημα: Για ποιο λόγο έχεις 

ταξιδέψει στην Ελλάδα .......................................................................................................... 121 

Πίνακας 34: Κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στο ερώτημα: «Για ποιο λόγο έχεις 

ταξιδέψει στην Ελλάδα;» ...................................................................................................... 122 

Πίνακας  35: Κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στο ερώτημα: Βλέπεις ξένη 

τηλεόραση; ............................................................................................................................ 122 

Πίνακας 36: Κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στο ερώτημα: Από ποιες χώρες 

παρακολουθείς ξένη τηλεόραση; ........................................................................................... 123 

Πίνακας 37: Κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στο ερώτημα: Από ποιες χώρες 

παρακολουθείς ξένη τηλεόραση; ........................................................................................... 124 

Πίνακας 38: Κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στο ερώτημα: Από ποιες χώρες 

παρακολουθείς ξένη τηλεόραση; ........................................................................................... 125 

Πίνακας 39:Κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στο ερώτημα: Από ποιες χώρες 

παρακολουθείς ξένη τηλεόραση; ........................................................................................... 126 

Πίνακας 40: Κατανομή των απαντήσεων στο ερώτημα: Τι παρακολουθείς συνήθως (στην 

ξένη τηλεόραση); ................................................................................................................... 126 



[15] 

 

Πίνακας 41: Κατανομή των απαντήσεων στο ερώτημα: Τι παρακολουθείς συνήθως (στην 

ξένη τηλεόραση); ................................................................................................................... 127 

Πίνακας 42: Κατανομή των απαντήσεων στο ερώτημα: Τι παρακολουθείς συνήθως (στην 

ξένη τηλεόραση); ................................................................................................................... 127 

Πίνακας 43: Κατανομή απαντήσεων στο ερώτημα: Διαβάζεις παραμύθια/βιβλία σε άλλες 

γλώσσες εκτός από τα αλβανικά; .......................................................................................... 128 

Πίνακας 44: Κατανομή απαντήσεων στο ερώτημα: Σε ποιες άλλες γλώσσες εκτός από τα 

αλβανικά διαβάζεις παραμύθια/βιβλία; ................................................................................. 129 

Πίνακας 45: Κατανομή απαντήσεων στο ερώτημα: Σε ποιες άλλες γλώσσες εκτός από τα 

αλβανικά διαβάζεις παραμύθια/βιβλία; ................................................................................. 130 

Πίνακας 46: Κατανομή απαντήσεων στο ερώτημα: Σε ποιες άλλες γλώσσες εκτός από τα 

αλβανικά διαβάζεις παραμύθια/βιβλία; ................................................................................. 130 

Πίνακας 47: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Ποιες άλλες ξένες γλώσσες γνωρίζεις; 

» ............................................................................................................................................. 131 

Πίνακας 48: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Ποιες άλλες ξένες γλώσσες γνωρίζεις;»

 ............................................................................................................................................... 131 

Πίνακας 49: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Ποιες άλλες ξένες γλώσσες γνωρίζεις;»

 ............................................................................................................................................... 132 

Πίνακας 50: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Ποιες άλλες ξένες γλώσσες γνωρίζεις;»

 ............................................................................................................................................... 132 

Πίνακας 51: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση:«Σημειώστε τι γνωρίζετε από τον 

πολιτισμό της Ελλάδας» ........................................................................................................ 133 

Πίνακας 52: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση:«Σημειώστε τι γνωρίζετε από τον 

πολιτισμό της Ελλάδας » ....................................................................................................... 134 

Πίνακας 53: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Σημειώστε τι γνωρίζετε από τον 

πολιτισμό της Ελλάδας » ....................................................................................................... 134 

Πίνακας 54: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Σημειώστε τι γνωρίζετε από τον 

πολιτισμό της Ελλάδας » ....................................................................................................... 135 

Πίνακας 55: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Σημειώστε τι γνωρίζετε από τον 

πολιτισμό της Ελλάδας » ....................................................................................................... 135 

Πίνακας 56: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Σημειώστε τι γνωρίζετε από τον 

πολιτισμό της Ελλάδας » ....................................................................................................... 136 

Πίνακας 57: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση «Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική 

γλώσσα;» ............................................................................................................................... 137 



[16] 

 

Πίνακας 58: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση «Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική 

γλώσσα;» ............................................................................................................................... 138 

Πίνακας 59: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση «Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική 

γλώσσα;» ............................................................................................................................... 139 

Πίνακας 60: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση «Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική 

γλώσσα;» ............................................................................................................................... 140 

Πίνακας 61: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση «Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική 

γλώσσα;» ............................................................................................................................... 141 

Πίνακας 62:Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση «Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική 

γλώσσα;» ............................................................................................................................... 142 

Πίνακας 63:Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση «Στην ελληνική γλώσσα συναντάς 

δυσκολίες στο: (Να καταλαβαίνω τη γλώσσα από κάποιον Έλληνα)» ................................. 143 

Πίνακας 64: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση «Στην ελληνική γλώσσα συναντάς 

δυσκολίες στο: (Να συζητώ με κάποιον)» ............................................................................ 143 

Πίνακας 65: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Στην ελληνική γλώσσα συναντάς 

δυσκολίες στο: (Να διαβάζω και να καταλαβαίνω ένα κείμενο) .......................................... 144 

Πίνακας 66: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Στην ελληνική γλώσσα συναντάς 

δυσκολίες στο: (Να γράφω κείμενα – εκθέσεις) ................................................................... 144 

Πίνακας 67: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Στην ελληνική γλώσσα συναντάς 

δυσκολίες στο: (Να λύνω ασκήσεις γραμματικής)................................................................ 145 

Πίνακας 68: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Στην ελληνική γλώσσα συναντάς 

δυσκολίες στο: (Να μαθαίνω καινούριο λεξιλόγιο)» ............................................................ 145 

Πίνακας 69: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Στην ελληνική γλώσσα συναντάς 

δυσκολίες στο: (Να καταλαβαίνω τραγούδια που ακούω στα ελληνικά) ............................. 146 

Πίνακας 70: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι; Να καταλάβω το νόημα» .............................................................................. 146 

Πίνακας 71: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι: Να καταλάβω σημαντικά κομμάτια  του κειμένου» ..................................... 147 

Πίνακας 72: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι :Να ψάξω για σημαντικά γεγονότα» .............................................................. 147 

Πίνακας 73: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι: Να καταλάβω κάποια σημεία του κειμένου» ............................................... 148 

Πίνακας 74: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι: Να καταλάβω κάποιες λέξεις στο κείμενο» .................................................. 148 



[17] 

 

Πίνακας 75: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι: Να διαβάσω με σωστή προφορά» ................................................................. 149 

Πίνακας 76: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι:  Να δουλέψω μαζί με κάποιον/α συμμαθητή/τρια μου για να διαβάσουμε ένα 

κείμενο» ................................................................................................................................. 149 

Πίνακας 77:Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι;  Να βρω ιδέες» .............................................................................................. 150 

Πίνακας 78: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι:  Να βάλω τις ιδέες μου σε σειρά» ................................................................. 150 

Πίνακας 79: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι: Να γράψω ένα κείμενο» ............................................................................... 151 

Πίνακας 80: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι: Να γράψω προτάσεις» .................................................................................. 151 

Πίνακας 81: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι; Να βρω τις σωστές λέξεις/τις λέξεις που ταιριάζουν».................................. 152 

Πίνακας 82: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι; Να γράψω σωστά τις λέξεις» ........................................................................ 152 

Πίνακας 83: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι; Να διορθώσω την ορθογραφία» ................................................................... 153 

Πίνακας 84: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι; Να ξαναδώ όλο το κείμενο για να κάνω διορθώσεις» .................................. 153 

Πίνακας 85: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι; Να δουλέψω με κάποιον/α συμμαθητή/τρια μου για να γράψουμε ένα 

κείμενο» ................................................................................................................................. 154 

Πίνακας 86: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

που δυσκολεύεσαι; Να ακούω και να καταλαβαίνω τα βασικά νοήματα» ........................... 155 

Πίνακας 87: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

που δυσκολεύεσαι Να ακούω και να βρίσκω /εντοπίζω συγκεκριμένες πληροφορίες» ....... 155 

Πίνακας 88: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

που δυσκολεύεσαι; Να ακούω και να καταλαβαίνω για να συμπληρώνω ασκήσεις» .......... 156 

Πίνακας 89: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

που δυσκολεύεσαι;  (Να ακούω και να καταλαβαίνω ομιλητές με διαφορετική προφορά) . 157 

Πίνακας 90: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

που δυσκολεύεσαι; Να παίρνω μέρος σε παιχνίδια στα οποία παριστάνω κάποιον άλλο» .. 157 

Πίνακας 91: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

που δυσκολεύεσαι; Να απαντώ σε ερωτήσεις για το μάθημα» ............................................. 158 



[18] 

 

Πίνακας 91: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

που δυσκολεύεσαι; Να συνομιλώ μέσα στο μάθημα» .......................................................... 158 

Πίνακας 92: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

που δυσκολεύεσαι; Να κάνω μικρά project (εργασίες) σε θέματα σχετικά με το μάθημα» . 159 

Πίνακας 93: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

που δυσκολεύεσαι; Να μιλάω με άνεση» .............................................................................. 159 

Πίνακας 94: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

που δυσκολεύεσαι; Να μιλάω σωστά (γραμματική και λέξεις)» .......................................... 160 

Πίνακας 95: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: « Πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην 

τάξη της ελληνικής γλώσσας; Να δουλεύουμε σε ομάδες με τους συμμαθητές» ................. 161 

Πίνακας 96: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη 

της ελληνικής γλώσσας; Να παίζουμε τους διαλόγους των κειμένων» ................................ 162 

Πίνακας 97: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη 

της ελληνικής γλώσσας; Να έχουμε λιγότερη γραμματική» ................................................. 163 

Πίνακας 98: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη 

της ελληνικής γλώσσας; Να χρησιμοποιούμε περισσότερο οπτικοακουστικό υλικό 

(υπολογιστές, μουσική, εικόνες, παιχνίδια, DVD))............................................................... 164 

Πίνακας 99:Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη 

της ελληνικής γλώσσας; Να μαθαίνουμε μύθους, παραμύθια, τραγούδια, κλπ της Ελλάδας»

 ............................................................................................................................................... 165 

Πίνακας 100:Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: « Τι θα θέλατε να μάθετε για τον 

πολιτισμό της Ελλάδας; Μνημεία» ....................................................................................... 166 

Πίνακας 101: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: « Τι θα θέλατε να μάθετε για τον 

πολιτισμό της Ελλάδας; Iστορία» ......................................................................................... 167 

Πίνακας 102:Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: « Τι θα θέλατε να μάθετε για τον 

πολιτισμό της Ελλάδας; Μυθολογία» ................................................................................... 168 

Πίνακας 103: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: « Τι θα θέλατε να μάθετε για τον 

πολιτισμό της Ελλάδας; Έθιμα και γιορτές» ......................................................................... 169 

Πίνακας 104: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: « Τι θα θέλατε να μάθετε για τον 

πολιτισμό της Ελλάδας; Τραγούδια» .................................................................................... 170 

Πίνακας 105: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: « Τι θα θέλατε να μάθετε για τον 

πολιτισμό της Ελλάδας; Φαγητά» ......................................................................................... 171 

Πίνακας 106: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Θα ήθελες να πας για λίγες μέρες σε 

ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα μαζί με τους συμμαθητές σου;» ......................................... 171 

Πίνακας 107: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Γιατί θα ήθελες να πας για λίγες 

μέρες σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα μαζί με τους συμμαθητές σου;» ........................... 172 



[19] 

 

Πίνακας 108: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Γιατί θα ήθελες να πας για λίγες 

μέρες σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα μαζί με τους συμμαθητές σου;» ........................... 173 

Πίνακας 109: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Γιατί θα ήθελες να πας για λίγες 

μέρες σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα μαζί με τους συμμαθητές σου;» ........................... 174 

Πίνακας 110: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Γιατί θα ήθελες να πας για λίγες 

μέρες σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα μαζί με τους συμμαθητές σου;» ........................... 175 

Πίνακας 111: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Γιατί θα ήθελες να πας για λίγες 

μέρες σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα μαζί με τους συμμαθητές σου;» ........................... 175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



[20] 

 

 

Kατάλογος Εικόνων 

 

Εικόνα 1: Πως πήρε  το όνομά  της η πόλη της Αθήνας -Μυθολογία, Η Γλώσσα μου  

4………………………………………………………………………………………82 

Εικόνα 2: Πως πήρε  πήρε το όνομά της η πόλη της  Αθήνας – Δραστηριότητες, Η 

Γλώσσα μου  4………………………………………………………………………..83 

Εικόνα 3: Περιγράφω το χωριό μου ή  την πόλη μου - Η αγάπη για τον τόπο μας , Η 

Γλώσσα μου  4………………………………………………………………………..84 

Εικόνα 4: Η αγάπη για  τον τόπο μας-Γραμματική, Η Γλώσσα μου 4……………... 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/user/Desktop/ΕΡΓΑΣΙΑ%20ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ.docx%23_Toc404635359
file:///C:/Users/user/Desktop/ΕΡΓΑΣΙΑ%20ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ.docx%23_Toc404635359
file:///C:/Users/user/Desktop/ΕΡΓΑΣΙΑ%20ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ.docx%23_Toc404635360
file:///C:/Users/user/Desktop/ΕΡΓΑΣΙΑ%20ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ.docx%23_Toc404635360
file:///C:/Users/user/Desktop/ΕΡΓΑΣΙΑ%20ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ.docx%23_Toc404635361
file:///C:/Users/user/Desktop/ΕΡΓΑΣΙΑ%20ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ.docx%23_Toc404635361
file:///C:/Users/user/Desktop/ΕΡΓΑΣΙΑ%20ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ.docx%23_Toc404635362


[21] 

 

Εισαγωγή 
Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Αλβανία, σχετίζεται με:  α) τη διδασκαλία 

της Ελληνικής γλώσσας στα σχολεία της ελληνικής μειονότητας, που βρίσκονται στο 

νότιο τμήμα της Αλβανίας, στις αναγνωρισμένες από το αλβανικό κράτος ως 

μειονοτικές ζώνες, β)τη θέση που έχει η Ελληνική γλώσσα σε πανεπιστημιακό 

επίπεδο γ) τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε φροντιστηριακό επίπεδο, δηλαδή 

σε φροντιστήρια που λειτουργούν σε διάφορες περιοχές της Αλβανίας δ)την ελληνική 

ιδιωτική εκπαίδευση (σχολεία «Όμηρος») και ε) την ιδιωτική δίγλωσση (Ελληνική 

και Αλβανική) Εκκλησιαστική εκπαίδευση.  

Στην παρούσα εργασία γίνεται αρχικά συνοπτική αναφορά στο σύστημα της 

Αλβανικής εκπαίδευσης και πιο διεξοδική αναφορά στην Ελληνόγλωσση εκπαίδευση 

στην Αλβανία, στη σύγχρονη εποχή. Η δημόσια ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην 

Αλβανία, παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς σχετίζεται με την εκπαίδευση της ελληνικής 

μειονότητας που διαβιοί εκεί. Το θέμα της εργασίας αφορά την ελληνική μειονοτική 

εννιάχρονη εκπαίδευση στην Αλβανία στη σύγχρονη εποχή και διερευνά τις ανάγκες 

εκπαιδευτικών και μαθητών στη διδασκαλία / εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας. 

Η προσέγγιση του θέματος επιχειρήθηκε τόσο μέσω της βιβλιογραφίας, όσο 

και μέσω της έρευνας για καταγραφή των αναγκών εκπαιδευτικών και μαθητών στη 

διδασκαλία/ εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε ελληνικά μειονοτικά σχολεία στην 

Αλβανία. Οι απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών όπως αποτυπώθηκαν στην έρευνα,  

είναι σημαντικές καθώς τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές, αποτελούν 

σημαντικούς παράγοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Η συγκεκριμένη εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το 

ερευνητικό. Το θεωρητικό μέρος, αποτελείται από επτά κεφάλαια και το ερευνητικό 

από τρία. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έννοια της «μητρικής» 

γλώσσας, σε σχετικούς ορισμούς που έχουν δοθεί καθώς και στη σχέση της 

«μητρικής» με τη «δεύτερη» γλώσσα.   

Το δεύτερο κεφάλαιο πραγματεύεται το φαινόμενο της 

διγλωσσίας/πολυγλωσσίας καθώς και τις διαστάσεις της διγλωσσίας. Επίσης στο 

κεφάλαιο αυτό, καταγράφονται εννοιολογικοί ορισμοί, όπως έχουν δοθεί από 

διάφορους ερευνητές για τον προσδιορισμό του δίγλωσσου ατόμου. Αναφορά στο 

δεύτερο κεφάλαιο γίνεται επίσης και στις περιπτώσεις, στις οποίες αναπτύσσεται 
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διγλωσσία καθώς και στις προσπάθειες που καταβάλλονται από πλευράς Ε.Ε., για την 

προστασία της γλωσσικής πολυμορφίας.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στις περιφερειακές ή μειονοτικές 

γλώσσες και στον Ευρωπαϊκό Χάρτη των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών, 

στόχος του οποίου είναι η προώθηση και η υποστήριξη στη χρήση τους. Επίσης 

παρουσιάζεται ο ορισμός των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών, όπως 

καθορίζεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών.   

Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται ιστορική αναδρομή στην ελληνόγλωσση 

εκπαίδευση στην Αλβανία καθώς και σύντομη αναφορά στην ελληνική μειονότητα 

και γενικότερα στους αγώνες των μειονοτήτων για την αναγνώριση των δικαιωμάτων 

τους. Επιπλέον καταγράφεται η πορεία της λειτουργίας των ελληνικών σχολείων στην 

περιοχή της σημερινής νότιας Αλβανίας, ξεκινώντας από το έτος 1900 μέχρι τη 

σημερινή εποχή.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το νομικό καθεστώς που ισχύει γενικά 

για τη δημόσια εκπαίδευση στην Αλβανία και ειδικά για την εκπαίδευση των 

μειονοτήτων.  Επίσης αναφέρονται, οι υποχρεώσεις που απορρέουν για την Αλβανία 

από τη Σύμβαση–Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφορικά με την 

εκπαίδευση των εθνικών μειονοτήτων. Επιπλέον παρουσιάζεται το πρόγραμμα 

διδασκαλίας μαθημάτων για τις τάξεις 1
η
 -9

η
 , που ισχύει για τα ελληνικά μειονοτικά 

σχολεία στην Αλβανία. Στη συνέχεια γίνεται σύντομη αναφορά στην Αγγλική 

γλώσσα, η οποία διδάσκεται ως πρώτη ξένη γλώσσα, τόσο στα αλβανικά δημόσια 

σχολεία όσο και στα σχολεία της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. 

Το έκτο κεφάλαιο, πραγματεύεται ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια 

ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Αλβανία και αφορούν προβλήματα που εντοπίζονται 

στην καθυστέρηση της διανομής των σχολικών εγχειριδίων, στην υλικοτεχνική 

υποδομή των σχολικών κτιρίων, στη θέρμανση των σχολείων και στη μεταφορά των 

μαθητών. 

Στο έβδομο κεφάλαιο, επιχειρείται μία σύντομη ανασκόπηση προγενέστερων 

μελετών που αφορούν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Αλβανία. Επίσης 

παρουσιάζονται ενδεικτικά και τέσσερις σελίδες, από το βιβλίο «Η Γλώσσα μου 4», 

που διδάσκεται στην τετάρτη τάξη του εννιάχρονου ελληνικού μειονοτικού σχολείου 

στην Αλβανία. 
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Στο όγδοο κεφάλαιο που αποτελεί την εισαγωγή στο ερευνητικό μέρος της 

εργασίας, καταγράφεται ο σκοπός και ο στόχος της έρευνας και περιγράφονται τα δύο 

δείγματα, των εκπαιδευτικών και των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα. Επίσης 

γίνεται αναφορά στη  μεθοδολογία της έρευνας και ειδικότερα στα δύο εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς της έρευνας. Τα εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν και αναφέρονται στο όγδοο κεφάλαιο είναι η συνέντευξη για το 

ποιοτικό μέρος της έρευνας και το ερωτηματολόγιο για  το ποσοτικό μέρος της 

έρευνας.  

Στο ένατο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Αρχικά 

γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των συνεντεύξεων των εκπαιδευτικών  

που σχετίζονται με τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη λειτουργία των ελληνικών 

μειονοτικών σχολείων στην Αλβανία και τη χρησιμότητα της Ελληνικής γλώσσας για 

τους μαθητές. Επίσης αναφέρονται προτάσεις των εκπαιδευτικών, σχετικά με τη 

βελτίωση της διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας, την επιμόρφωσή τους, τη 

συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγών στην Ελλάδα, την αξιοποίηση στοιχείων 

του ελληνικού πολιτισμού στη διδακτική πρακτική. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα των ερωτηματολογίων των μαθητών που σχετίζονται με τις στάσεις 

των μαθητών απέναντι στις ξένες γλώσσες, στην ξένη τηλεόραση, στις γνώσεις τους 

για τον ελληνικό πολιτισμό, στους λόγους επιλογής εκμάθησης της Ελληνικής 

γλώσσας και απέναντι στη συμμετοχή τους σε προγράμματα ανταλλαγών στην 

Ελλάδα. Eπίσης παρουσιάζονται και τα αποτελέσματα του Χ
2
 τέστ. 

Ακολουθεί στο τελευταίο κεφάλαιο η συζήτηση, όπου παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα της έρευνας, τόσο ως προς τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών όσο 

και προς τα ερωτηματολόγια των μαθητών, ενώ παρατίθενται και προτάσεις για 

περαιτέρω διερεύνηση του θέματος της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Αλβανία.  
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1.ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

1.1  Ορισμός της έννοιας «μητρική γλώσσα» 

Η 21
η
 Φεβρουαρίου καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση της Unesco στις 

17 Νοεμβρίου 1991, ως Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας για την προώθηση 

της γλωσσικής πολυμορφίας και τη διάσωση των γλωσσών που ομιλούνται λιγότερο 

παγκοσμίως 
1
.  

O Άτλαντας απειλούμενων γλωσσών της Unesco αναφέρει τρεις (3)  

κατηγορίες που απειλούνται με εξαφάνιση: α) στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι 

«απειλούμενες γλώσσες» δηλαδή οι γλώσσες που η εκμάθηση και η ομιλία τους 

γίνεται από μικρό αριθμό παιδιών. β) στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι γλώσσες 

που απειλούνται σε σοβαρό βαθμό  και αφορά τις γλώσσες στις οποίες δεν υπάρχουν 

παιδιά μεταξύ αυτών που τις μιλούν. γ)στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι 

εξαφανισμένες γλώσσες, δηλαδή οι γλώσσες που μιλούν λίγοι στον αριθμό άνθρωποι 

τρίτης ηλικίας
2
.    

Ο όρος «μητρική γλώσσα» δεν μπορεί να καθοριστεί με ευκολία καθώς ο 

ορισμός μίας γλώσσας ως  «μητρικής», εξαρτάται από κριτήρια, βάσει των οποίων 

ορίζεται η  «μητρική» γλώσσα. «Ως μητρική/ες  γλώσσα/ες, ενός ατόμου μπορεί/ούν να 

ορισθεί/ούν, η γλώσσα με την οποία το άτομο ταυτίζεται εσωτερικά, ή η γλώσσα, της 

οποίας, τον θεωρούν φυσικό ομιλητή της, άτομα του εξωτερικού περιβάλλοντος». Έτσι 

το ίδιο άτομο μπορεί να θεωρηθεί ότι, έχει δύο (2) «μητρικές» γλώσσες, αφού 

εξαρτάται από τον ορισμό που χρησιμοποιείται για τη «μητρική» γλώσσα κάθε φορά 

με βάση τα κριτήρια, τα οποία μπορεί να είναι: η καταγωγή-προέλευση, η ικανότητα 

                                                           
1
Κουνάδη Η.(2011), Δημοσίευση Που πάνε οι γλώσσες όταν πεθαίνουν, στο: 

www.in2life.gr/features/notes/article/196699/poy-pane-oi-glosses-otan-pethainoyn.html, Ανάκτηση 

Απρίλιος  2014   

2
Κουνάδη Η (2011), Δημοσίευση Που πάνε οι γλώσσες όταν πεθαίνουν , στο: 

www.in2life.gr/features/notes/article/196699/poy-pane-oi-glosses-otan-pethainoyn.html, Ανάκτηση 

Απρίλιος  2014   
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στη χρήση της γλώσσας, αλλά και η ταύτιση των γλωσσών που χρησιμοποιεί ένα 

άτομο που μιλά δύο ή περισσότερες γλώσσες. Αν γίνει συνδυασμός των κριτηρίων θα 

μπορούσε ως μητρική γλώσσα να οριστεί η γλώσσα που έμαθε πρώτα το άτομο και 

με την οποία ταυτίζεται
3
.  

 

1.2 Σχέση της «μητρικής»  με τη «δεύτερη» γλώσσα 
 

 Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε  το 1970 από τους Σκανδιναβούς 

επιστήμονες Skutnabb-Kangas και Toukomaa, παρατηρήθηκε ότι παιδιά με επίπεδο 

επάρκειας στη μητρική τους γλώσσα μπορούν να βοηθηθούν σημαντικά στην 

εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας σε πολύ καλό βαθμό. Αντίθετα σε παιδιά που δεν 

κατέχουν επαρκώς τη μητρική τους γλώσσα, ενέχει ο κίνδυνος της «ημιγλωσσίας» 

καθώς η μη επάρκεια στη μητρική γλώσσα επιδρά στη μη σωστή εκμάθηση της 

δεύτερης γλώσσας
4
.   

  Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε 

προγράμματα «εμβάπτισης» που εφαρμόζονται στον Καναδά, τα οποία είναι τριών (3) 

κατηγοριών: 

Στην πρώτη κατηγορία («πρώιμη εμβάπτιση»), η έναρξη της διδασκαλίας στο 

σχολείο πραγματοποιείται στη μητρική γλώσσα και η είσοδος της δεύτερης γλώσσας 

γίνεται μετά την πρώτη τάξη. 

Στη δεύτερη κατηγορία («ενδιάμεση εμβάπτιση»), η εισαγωγή στη διδασκαλία 

της μητρικής γλώσσας γίνεται μετά την τετάρτη τάξη. 

Στην τρίτη κατηγορία («όψιμη εμβάπτιση»), η εισαγωγή στη διδασκαλία της 

μητρικής γλώσσας γίνεται  στην έβδομή ή όγδοη τάξη. 

Η εφαρμογή του προγράμματος της «πρώιμης εμβάπτισης» έχει δείξει ότι,  οι 

μαθητές μπορούν να προοδεύσουν εξίσου στην εκμάθηση της μητρικής και της 

                                                           
3
 Διαστάσεις της διγλωσσίας (β)΄(2012), Α08 Π01,Διγλωσσία και διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2 , 

στο: http://www.edc.uoc.gr/ptde/ptde/anounc/a_tomeas/diastaseis_diglwssias_(b%E2%80%99) 

4
Χαραβιτσίδης Π. (2009), Η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης: 

επιστημονική έρευνα και εκπαιδευτική πράξη, σ.1-2, Από ημερίδα με θέμα «Γλώσσα και γλωσσική 

διδασκαλία στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης, Δράμα , 2009   

http://www.syllogosperiklis.gr/praktika_doe/drama/xarabitsidis.pdf 

http://www.edc.uoc.gr/ptde/ptde/anounc/a_tomeas/diastaseis_diglwssias_(b%E2%80%99)
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δεύτερης γλώσσας. Η εισαγωγή όμως της διδασκαλίας της δεύτερης γλώσσας δε 

σημαίνει ότι, θα πρέπει να γίνεται αργοπορημένα
5
. 

Επίσης τα προαναφερόμενα αποτελέσματα σύμφωνα με τον Rex δε 

σημαίνουν ότι, επειδή δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη διδασκαλία της μητρικής 

γλώσσας θα πρέπει να προσεχθεί λιγότερο η διδασκαλία της κυρίαρχης γλώσσας ως 

δεύτερης. «Ο στόχος της επίτευξης της ισότητας των ευκαιριών υποδηλώνει την 

ανάπτυξη εκλεπτυσμένων μεθόδων διδασκαλίας, καθώς και τη διαβεβαίωση ότι δε 

συνεπάγεται καθυστέρηση στη γενική εκπαιδευτική διαδικασία»  Rex, 1997:328, 

Γρόλλιος, 2005, 231, 259).  

Σύμφωνα με τις Κανακίδου & Παπαγιάννη (στο: Χαραβιτσίδης Π, Η 

διδασκαλία της μητρικής γλώσσας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης: επιστημονική 

έρευνα και εκπαιδευτική πράξη, σ.2-3), σε χώρες με μεγάλο αριθμό μεταναστών αλλά 

και σε χώρες στις οποίες διαβιούν μειονότητες, καταγράφονται διεθνώς οι παρακάτω 

μέθοδοι διδασκαλίας: 

● Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται στην επίσημη γλώσσα του κράτους, 

ενώ η μητρική γλώσσα αγνοείται ή αναζητείται η δυνατότητα διδασκαλίας της σε 

ιδιωτικά σχολεία.     

● Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στη μητρική γλώσσα των μαθητών 

των σχολείων χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα διδασκαλίας στην επίσημη γλώσσα 

του κράτους.  

● Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην επίσημη γλώσσα του κράτους, 

ενώ η μητρική γλώσσα μπορεί να διδαχθεί ως μάθημα κατ’ επιλογή. 

●Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στη μητρική γλώσσα των μαθητών 

και η επίσημη γλώσσα του κράτους μπορεί να διδαχθεί ως μάθημα κατ’ επιλογή. 

●Η διδασκαλία των μαθημάτων στην πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης ξεκινά στη 

μητρική γλώσσα και σιγά-σιγά η διδασκαλία από τη μητρική γλώσσα περνά στην 

επίσημη γλώσσα του κράτους. 

●Η μητρική γλώσσα των μαθητών και η επίσημη γλώσσα του κράτους 

διδάσκονται ως γνωστικά αντικείμενα, αλλά και ως μέσα για τη διδασκαλία άλλων 

γνωστικών αντικειμένων
6
.  

                                                           
5
 Cummins (2002) στο: Χαραβιτσίδης Π (2009) , Η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας στην εποχή της 

παγκοσμιοποίησης: επιστημονική έρευνα και εκπαιδευτική πράξη, όπ. π. σ.2 
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2.ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ 
  

2.1 Η Διγλωσσία/πολυγλωσσία στην Ευρώπη 

 Η διγλωσσία/πολυγλωσσία είναι πολυσύνθετο φαινόμενο που παρατηρείται 

από πολύ παλιά τόσο στην Ευρώπη, όσο και στον κόσμο. Η διγλωσσία προκύπτει, 

τόσο στον ομιλητή, όσο και ανάμεσα σε γλωσσικές ομάδες, όταν έρχονται σε επαφή 

δύο (2) γλώσσες. 

 Σύμφωνα με τον Weinrech (1953/1968) διγλωσσία είναι «η πρακτική της 

χρήσης δύο γλωσσών εναλλάξ» 
7
. 

Οι λόγοι που ωθούν στην ανάπτυξη της διγλωσσίας είναι διαφορετικοί σε 

αρκετές περιπτώσεις και ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένοι από αυτούς: 

Διγλωσσία μπορεί να αναπτυχθεί:  

α)σε περιπτώσεις που ομάδες ανθρώπων όπως για παράδειγμα οι πρόσφυγες, 

οι μετανάστες, εγκαθίστανται σε άλλες χώρες αναζητώντας είτε καταφύγιο, είτε 

καλύτερες συνθήκες ζωής 

β)στα κράτη που μεταβαίνουν μετανάστες. Τέτοιες χώρες παραδοσιακά 

θεωρούνται για παράδειγμα οι ΗΠΑ, ενώ τα τελευταία χρόνια, χώρα υποδοχής 

μεταναστών είναι και η Ελλάδα.  

γ)σε ανθρώπους που διαβιούν στη γραμμή των συνόρων της χώρας τους, όπως 

είναι για παράδειγμα, όσοι ζουν στα σύνορα Γερμανίας-Γαλλίας   

δ)στις μειονότητες, που είναι μόνιμα εγκατεστημένες σε μία χώρα ή περιοχή 

ε)κατά τις μετατοπίσεις συνόρων, όταν γίνεται προσάρτηση κοινοτήτων σε 

διαφορετική χώρα από αυτή που ανήκαν 

στ)στις περιπτώσεις που παρατηρείται κατάρρευση σχηματισμού κρατών και 

δημιουργία νέων κρατών. 

ζ)σε εμπορικές συναλλαγές 

η)όπου χρησιμοποιείται μία γλώσσα ως lingua franca
8
, όπως είναι για 

παράδειγμα η Αγγλική γλώσσα, στις εμπορικές συναλλαγές, ή η Ρωσική γλώσσα στις 

                                                                                                                                                                      
6
 Κανακίδου&Παπαγιάννη στο: Χαραβιτσίδης Π (2009), Η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας στην 

εποχή της παγκοσμιοποίησης: επιστημονική έρευνα και εκπαιδευτική πράξη, σ.2-3 

 

7
Χατζηδάκη Α (2011) ,  

http://www.edc.uoc.gr/ptde/ptde/anounc/a_tomeas/diglwssia_A08%20S02_2011., 
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χώρες της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης ή όπου χρησιμοποιείται μία γλώσσα ως lingua 

mundi
9
 , όπως είναι η Αγγλική γλώσσα.   

Μέσω της επαφής γλωσσών και πολιτισμών προκαλείται ετερότητα που 

επιφέρει διαφορές σε επίπεδο πολιτισμού όπου καταγράφεται πολυμορφία  σε 

επίπεδο κοινωνικό με τις σχέσεις ισχύος ανάμεσα στην πλειονότητα με την κυρίαρχη 

γλώσσα και τη μειονότητα με τη μειονοτική γλώσσα, ενώ σε επίπεδο γλώσσας 

παρατηρείται διγλωσσία. Το 1971 ο Fishman, όταν έκανε αναφορά σε παραδοσιακές 

μειονότητες σε μια κοινωνία, έδωσε τον όρο domains για να δηλώσει χώρους ή πεδία 

δράσης της γλώσσας 
10

.  

 Ο Μ. Δαμανάκης έχει διατυπώσει δύο (2) όρους για τη διγλωσσία: ο πρώτος 

αφορά την ατομική διγλωσσία (bilingualism), η οποία σχετίζεται με την ικανότητα 

που έχει ο άνθρωπος  να χρησιμοποιεί περισσότερες από μία γλώσσες και ο δεύτερος  

την κοινωνική διγλωσσία (diglossia) που σχετίζεται με την κοινωνία που 

χρησιμοποιούνται δύο (2) γλώσσες. Σύμφωνα με την  Skutnabb-Kangas (1981, σ. 97), 

υπάρχουν τέσσερις (4) κατηγορίες διγλωσσίας, μεταξύ των οποίων τα παιδιά των 

γλωσσικών μειονοτήτων τα κατατάσσει στην τέταρτη κατηγορία. Σύμφωνα με την 

κατηγορία αυτή τα παιδιά δεν επέλεξαν να είναι δίγλωσσα, αλλά λόγω του 

περιβάλλοντος της χώρας στην οποία διαβιούν, αναγκάστηκαν να μάθουν τη γλώσσα 

της πλειονότητας της χώρας αυτής. Οι άλλες τρεις (3) κατηγορίες είναι:  

α)η περίβλεπτη διγλωσσία (prestigious or elite bilinguals), η οποία αναφέρεται 

κυρίως σε άτομα που ανήκουν στην ελίτ της κοινωνίας και τα οποία μιλούν δύο (2) 

τουλάχιστον ανώτερες γλώσσες,  όπως για παράδειγμα αγγλικά και γαλλικά. 

  β)η διγλωσσία που αφορά άτομα της πλειονότητας, τα οποία μαθαίνουν μία 

δεύτερη ξένη γλώσσα, όπως για παράδειγμα οι Έλληνες στην Ελλάδα που μαθαίνουν 

την Αγγλική. 

                                                                                                                                                                      
8
 Ο όρος  Lingua franca  αναφέρεται στη γλώσσα που χρησιμοποιούν ομιλητές που η μητρική τους 

γλώσσα δεν είναι κοινή.  Ως συνώνυμοι όροι χρησιμοποιούνται ορισμένες φορές και οι όροι κοινή, 

βοηθητική γλώσσα ή γλώσσα συνεννόησης (από τον Ηλεκτρονικό Κόμβο για την υποστήριξη των 

διδασκόντων την ελληνική γλώσσα http://www.komvoς.edu.gr/g/glwssa/Lexiko     

9
 Ο όρος Lingua mundi σημαίνει τη Διεθνή γλώσσα, από το: Σκούρτου, Ε (2011), Η Διγλωσσία στο 

Σχολείο, Gutenberg, Αθήνα 

10
 Σκούρτου Ε. (2011), Η διγλωσσία στο Σχολείο, Αθήνα, Gutenberg, σ.31,32,33,36 
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γ)η τρίτη κατηγορία, αφορά δίγλωσσα παιδιά που προέρχονται από μεικτούς 

γάμους.  

Επίσης η Skutnabb-Kangas, κάνει διαχωρισμό μεταξύ φυσικής διγλωσσίας 

(natural bilingualism), κατά την οποία τα άτομα έγιναν δίγλωσσα από μικρή ηλικία 

λόγω του περιβάλλοντος της πλειονότητας που διαβιούσαν και σχολικής διγλωσσίας 

(school bilingualism), όπου τα άτομα μαθαίνουν τη γλώσσα στο σχολείο και δεν την 

ασκούν στη καθημερινή τους ζωή 
11

. 

Συνοπτικά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η διγλωσσία είναι κατάσταση κατά 

την οποία ένα άτομο στην καθημερινή του ζωή χρησιμοποιεί, είτε γιατί το ίδιο 

επιθυμεί, είτε γιατί του επιβάλλονται δύο (2) γλώσσες. Είναι δύσκολο όμως να 

ειπωθεί με ακρίβεια πότε ένα άτομο είναι δίγλωσσο καθώς τα κριτήρια που έχουν 

τεθεί από τους ερευνητές για τον καθορισμό αυτό διαφέρουν. Ορισμένοι θέτουν 

γλωσσολογικά κριτήρια για τον ορισμό του δίγλωσσου ατόμου και ο ορισμός του 

δίγλωσσου ατόμου εδώ σχετίζεται με την ικανότητα που έχει το άτομο αυτό να 

κατέχει εξίσου καλά και τις δύο γλώσσες. Εδώ «δίγλωσσο είναι το άτομο που μπορεί 

ολοκληρωμένα και με σωστό εννοιολογικό περιεχόμενο να εκφραστεί και στις δύο 

γλώσσες»(Haugen, 1956, σ.10)
12

. 

Ένα άλλο κριτήριο για τον ορισμό του δίγλωσσου ατόμου σχετίζεται με  

ψυχο-κοινωνικο-γλωσσικά κριτήρια και αφορά στο ερώτημα: υπό ποιες συνθήκες 

(δηλαδή πότε, πως και γιατί) ένα άτομο κάνει χρήση της μητρικής γλώσσας (L1), ή 

της γλώσσας που χρησιμοποιεί η πλειονότητα του περιβάλλοντος που ζει (L2). Στην 

περίπτωση αυτή «Διγλωσσία είναι η ικανότητα ενός ατόμου να χρησιμοποιεί δύο 

γλώσσες σε διαφορετικές καταστάσεις και κάθε φορά να αλλάζει αυτόματα, χωρίς 

δυσκολίες το γλωσσικό κώδικα»(Weinreichn,1964,σ.1)
13

.   

Σε παγκόσμιο επίπεδο έχει καταγραφεί η προσπάθεια από πλευράς 

κυβερνήσεων κρατών για κοινωνική ενσωμάτωση των μειονοτήτων που διαβιούν στα 

κράτη αυτά μέσω της εκπαίδευσης. Η προθυμία για ενσωμάτωση και κατά συνέπεια η 

                                                           
11

 Παπαχρήστου Κ (2004), Σχολικός Σύμβουλος, Εισαγωγή σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, 

Διδακτικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικές τάξεις, στο: http://www.asda.gr/sdpeper/DidktPros.htm 

12
Haugen,1956,σ.10,στο:Σακκελαροπούλου Ευδοξία, Δρ. Παιδαγωγικής Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης  « Διγλωσσία και τρόποι διαχείρισης στην εκπαιδευτική πράξη», σ.1  

13
Weinreichn,1964,σ.1,στο:Σακκελαροπούλου Ευδοξία, Δρ. Παιδαγωγικής Εκπαιδευτικός 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  « Διγλωσσία και τρόποι διαχείρισης στην εκπαιδευτική πράξη»,σ.1 

http://www.asda.gr/sdpeper/DidktPros.htm
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αντιμετώπιση της διγλωσσίας έχει διαβαθμίσεις ανάλογα με το κύρος που έχει η 

γλώσσα της μειονότητας στην κοινωνία αλλά και με τη δύναμη που έχει η μειονότητα  

να προβάλλει και να διεκδικεί οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής φύσης 

αιτήματα
14

.    

Ένας άλλος όρος που διερευνάται το τελευταίο διάστημα είναι η 

διαγλωσσικότητα (translanguaiging)  και ο ρόλος της στην Εκπαίδευση. Μία πρώτη 

διερεύνηση της έννοιας αυτής καθώς και η εισαγωγή της στην ελληνική βιβλιογραφία  

επιχειρήθηκε στο «3
ο
 Διεθνές Συνέδριο: Σταυροδρόμι Γλωσσών & Πολιτισμών», που 

πραγματοποιήθηκε στο ΑΠΘ κατά το διήμερο 30-31 Μαΐου 2014
15

. 

Η έννοια της διαγλωσσικότητας είναι διαφορετική από την έννοια της 

«διαγλώσσας». Η διαγλώσσα αφορά στο σημείο επαφής που αναπτύσσουν τα παιδιά 

μεταξύ πρώτης (Γ1)  και δεύτερης γλώσσας (Γ2) στο στάδιο της εξέλιξής τους για 

επάρκεια στη γλώσσα στόχο
16

.   

 

2.2.Διαστάσεις της διγλωσσίας 

Η διγλωσσία έχει διάφορες διαστάσεις και εδώ θα γίνει αναφορά 

επιγραμματικά στο ερώτημα που έχει απασχολήσει τους ερευνητές και σχετίζεται με 

το χρόνο κατάκτησης της πρώτης γλώσσας (Γ1) και της δεύτερης γλώσσας (Γ2) από 

ένα δίγλωσσο άτομο, κατά την παιδική ηλικία.  

Η απόκτηση μιας δεύτερης γλώσσας μπορεί να γίνει σε διάφορες ηλικίες και 

με ποικίλους τρόπους από ένα άτομο, πράγμα που σημαίνει ότι η ηλικία αλλά και ο 

τρόπος που κατακτά μια δεύτερη γλώσσα μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να 

ασκήσει επίδραση στην ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας
17

. Δύο είναι οι πιο 

συνηθισμένοι τρόποι που παρατηρούνται στη δίγλωσση  γλωσσική ανάπτυξη: 

                                                           
14

 Σκούρτου Ε. (1997), Θέματα διγλωσσίας και εκπαίδευσης, Αθήνα, Νήσος, σ.54   

15
3

Ο
 Διεθνές Συνέδριο: Σταυροδρόμι Γλωσσών και Πολιτισμών (2014), Θεσσαλονίκη 30-31 Μαΐου 

2014.Ανάκτηση Αύγουστος 2014 στο http://www.gothess.gr/docs/mixnews/?ID=26657 

16
 Δενδρινού Β.& Μητσικοπούλου Β. (2004), Πολιτικές Γλωσσικού Πλουραλισμού και Ξενόγλωσση 

Εκπαίδευση στην Ευρώπη, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταίχμιο, σ.50 

17
Γρίβα Ε.& Στάμου Α. (2014), Ερευνώντας τη διγλωσσία στο σχολικό περιβάλλον. Οπτικές 

εκπαιδευτικών, μαθητών και μεταναστών γονέων, Θεσσαλονίκη, Εκδ. Κυριακίδη, σ.530  
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α)η ταυτόχρονη δίγλωσση γλωσσική ανάπτυξη. Εδώ από τις πρώτες ημέρες της 

γέννησης του το παιδί μεγαλώνει με δύο (2) γλώσσες  είτε γιατί οι γονείς του μιλούν 

δύο (2) διαφορετικές γλώσσες, επειδή προέρχονται από διαφορετική χώρα καταγωγής 

είτε γιατί και οι δύο (2) γονείς μιλούν διαφορετική γλώσσα από αυτή που μιλούν στο 

κοινωνικό περιβάλλον που ζουν, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των παιδιών των 

μειονοτήτων.  

β)η διαδοχική απόκτηση μιας γλώσσας. Εδώ το παιδί έχοντας κατακτήσει 

μερικώς ή  ολικώς τη γλωσσική ικανότητα στη μητρική του γλώσσα μαθαίνει μία 

δεύτερη γλώσσα.   

 Στην ταυτόχρονη διγλωσσία το παιδί κατακτά δύο γλώσσες αμέσως μετά τη 

γέννησή του. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε γιατί στο οικογενειακό περιβάλλον  

ομιλούνται οι δύο γλώσσες ( π.χ. παιδιά μικτών γάμων) είτε γιατί στο άμεσο 

περιβάλλον του παιδιού υπάρχουν τα δύο γλωσσικά συστήματα, όπως για παράδειγμα 

στο σχολείο (παιδιά που ανήκουν σε μειονότητες).  Στην ταυτόχρονη διγλωσσία το 

παιδί έχει δύο μητρικές γλώσσες χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι κατέχει τις δύο 

γλώσσες στον ίδιο ικανοποιητικό βαθμό
18

.    

 Στη διαδοχική διγλωσσία η κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας γίνεται μετά 

την ηλικία των τριών ετών
19

. 

 

2.3 Η προστασία της γλωσσικής πολυμορφίας 

Σύμφωνα με τον de Witte η διάκριση που υφίστατο κατά το παρελθόν μεταξύ 

«θεμελιωδών δικαιωμάτων» που αναφέρονται σε όλους τους ανθρώπους και 

«γλωσσικών δικαιωμάτων» που αφορούν γλωσσικές ομάδες δε φαίνεται να είναι 

απολύτως έγκυρη στη σύγχρονη εποχή και αυτό γιατί τα θεμελιώδη δικαιώματα, 

όπως ορίζονται σε συντάγματα και συνθήκες, μπορούν να προστατεύσουν τη 

γλωσσική πολυμορφία. Η άποψη αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι σε πολλές 

περιπτώσεις, γλωσσικά δικαιώματα αποτελούν εξειδικευμένα θεμελιώδη δικαιώματα. 

Έτσι για παράδειγμα, η ελευθερία έκφρασης μπορεί να σημαίνει ότι κάποιος είναι 

ελεύθερος να εκφράζεται στην γλώσσα που ο ίδιος επιλέγει και η ελευθερία 
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εκπαίδευσης  το δικαίωμα του να επιλέγει κάποιος ελεύθερα τη γλώσσα εκπαίδευσης 

του. Επίσης, ο χαρακτήρας των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν είναι αποκλειστικά 

ατομικός, αφού τα θεμελιώδη δικαιώματα επιβεβαιώνουν τον κοινωνικό 

πλουραλισμό, με τον γλωσσικό πλουραλισμό να βασίζεται στην αρχή «της ισότητας, 

καθώς το δικαίωμα στη μόρφωση μπορεί να εμπεριέχει το δικαίωμα μόρφωσης στη 

μητρική γλώσσα και η ελευθερία έκφρασης μπορεί να οδηγήσει στη λήψη από το κράτος 

θετικών μέτρων σε γλωσσικά θέματα
20

».       

 Στα πλαίσια της προστασίας της γλωσσικής πολυμορφίας το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο επικύρωσε ψήφισμα στις 11 Σεπτεμβρίου 2013, που αφορά στις 

Ευρωπαϊκές γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση και τη γλωσσική πολυμορφία 

στην ΕΕ. 

 Στο κείμενο του ψηφίσματος καλούνται τα κράτη –μέλη της ΕΕ να 

προαγάγουν και να προστατεύσουν τη γλωσσική πολυμορφία με την πολιτική τους 

καθώς και να λάβουν μέτρα για την προστασία των γλωσσών που κινδυνεύουν με 

εξαφάνιση. Επίσης καλούνται τα κράτη –μέλη που δεν έχουν εφαρμόσει ακόμη τα 

προβλεπόμενα από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Περιφερειακών και Μειονοτικών 

γλωσσών να κυρώσουν και να εφαρμόσουν το Χάρτη. Ο Χάρτης, όπως αναφέρεται 

στο ψήφισμα, «λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την προστασία των απειλούμενων 

με εξαφάνιση γλωσσών και ως ένας από τους μηχανισμούς προστασίας των 

μειονοτήτων που ορίζονται στα κριτήρια της Κοπεγχάγης, τα οποία τα κράτη οφείλουν 

να πληρούν προκειμένου να προσχωρήσουν στην ΕΕ»
21

.  

 Στο ψήφισμα ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο η πρόταση από πλευράς τους μέτρων που θα αποβλέπουν τόσο στην 

προστασία των γλωσσών που είναι υπό την απειλή εξαφάνισης όσο και στην 

προστασία της γλωσσικής πολυμορφίας. Εκφράζεται η εκτίμηση ότι οποιαδήποτε 
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γλωσσική πολιτική που δίνει νέα πνοή πρέπει να βασίζεται στο σχεδιασμό διαφόρων 

και συντονισμένων ενεργειών σε ποικίλους τομείς και κυρίως στην εκπαίδευση, στη 

διοίκηση, στα ΜΜΕ, όπου θα προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας 

τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών καθώς και στο δημόσιο βίο. Ζητείται από 

τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμη υπογράψει τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις 

Περιφερειακές και Μειονοτικές Γλώσσες (1992) και τη Σύμβαση Πλαίσιο για την 

προστασία των εθνικών μειονοτήτων να το πράξουν και όσα κράτη έχουν υπογράψει 

να τον επικυρώσουν. Ακολούθως εκφράζεται η άποψη ότι, η ΕΕ θα πρέπει στις 

σχέσεις της με άλλες χώρες και ιδίως με όσες επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτή να 

υποστηρίξει τη γλωσσική πολυμορφία
22

.  

Η πολυγλωσσία κατέχει για την ΕΕ σημαντική θέση γι΄ αυτό και 

χρηματοδοτεί προγράμματα για την προώθησή της καθώς στόχος της είναι η 

εκμάθηση από κάθε Ευρωπαίο πολίτη εκτός της μητρικής και δύο άλλων γλωσσών, 

όπως ορίζεται από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη «Λευκή Βίβλο» του 1995 

«Διδασκαλία και μάθηση: Προς την Κοινωνία της γνώσης»
23

. Στα πλαίσια της 

στρατηγικής της ΕΕ «Ευρώπη 2020» η εκμάθηση γλωσσών αποτελεί πρωταρχικό 

στόχο. Ενδεικτικά ορισμένα προγράμματα που εφαρμόζει η ΕΕ στον τομέα 

εκμάθησης ξένων γλωσσών είναι: Το πρόγραμμα Erasmus +, Το Πρόγραμμα 

δημιουργική Ευρώπη. Επίσης η ΕΕ έχει λάβει μέτρα για την προστασία και την 

προώθηση των περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών. Μεταξύ των μέτρων αυτών 

είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών Μercator για την πολυγλωσσία και τη 

γλωσσική μάθηση. To κέντρο αυτό αποτελεί μέρος δικτύου πέντε κέντρων έρευνας 

και τεκμηρίωσης με ειδίκευση στις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες στην ΕΕ. 

Επίσης από πλευράς ΕΕ έχει υποστηριχθεί το έργο ADUM, που παρέχει πληροφορίες 

για τη χρηματοδότηση έργων με σκοπό την προώθηση μειονοτικών γλωσσών, το 

έργο για τις Κελτικές, Περιφερειακές και Μειονοτικές Γλώσσες στο εξωτερικό 
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(CRAMLAP), το δίκτυο που προωθεί τη γλωσσική πολυμορφία (NPLD). 

Υποστηρίζεται και η δίγλωσση εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικού περιεχομένου και 

ολοκληρωμένης εκμάθησης (ECLIL)
24 

.    

  

2.4 Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών( ECML-ΕΚΓΣ) 

 Το ΕΚΓΣ, αποτελεί οργανισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχει έδρα 

στο Graz στην Αυστρία. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση της Γλωσσικής πολιτικής του 

Συμβουλίου της Ευρώπης με στόχο τη μεταρρύθμιση στη διδασκαλία και την 

εκμάθηση των γλωσσών. Μεταξύ των Χωρών – Μελών της Μερικής Συμφωνίας του 

ΕΚΓΣ, μέχρι τον Αύγουστο του 2009, ήταν η Ελλάδα και η Αλβανία.   

 Οι άλλες χώρες-μέλη είναι: η Ανδόρα, Αρμενία, Αυστρία,  Βοσνία και 

Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, 

Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιχτενστάιν, 

Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, 

Ρουμανία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ηνωμένο Βασίλειο. 

 Οι ομάδες εργασίας του ΕΚΣΓ είναι διεθνείς και μέσω προγραμμάτων 

συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς από τριάντα τέσσερις (34) χώρες της Ευρώπης. 

Στους εκπαιδευτικούς με τους οποίους συνεργάζονται δίνουν μοντέλα εκπαίδευσης 

για τη χώρα τους, ενώ προχωρούν και σε δημοσιεύσεις πρακτικών για τα οποία 

υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής τους στη διδακτική
25

.    
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3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Η ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ  ΓΛΩΣΣΕΣ 
 

3.1 Προστασία των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών 

  Οι ιστορικές αλλαγές που αφορούν στο σχηματισμό κρατών, είχαν ως 

αποτέλεσμα αρκετά κράτη της Ευρώπης να έχουν στην επικράτεια τους γηγενείς 

ομάδες ανθρώπων που μιλούν διαφορετική γλώσσα, από τη γλώσσα που ομιλεί η 

πλειονότητα του κρατών αυτών
26

.  

 Οι ομιλητές των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών μπορεί να 

κυμαίνονται δημογραφικά σε αριθμό από μερικές χιλιάδες έως και εκατομμύρια. 

Μορφή απειλής για περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες στη σύγχρονη εποχή 

αποτελεί «η αναπόφευκτα τροποποιητική επιρροή του σύγχρονου πολιτισμού και 

κυρίως αυτή των μέσων μαζικής ενημέρωσης αναφορικά με το εχθρικό περιβάλλον ή 

μια κυβερνητική πολιτική αφομοίωσης
27

».   

 Επί σειρά ετών από όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν εκφραστεί 

ανησυχίες για τις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες. Στο άρθρο 14 της Σύμβασης 

για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 

Ελευθεριών  περιλαμβάνεται, η αρχή της μη διάκρισης βάσει της οποίας καθίσταται 

παράνομη κάθε διάκριση που μπορεί να γίνει βάσει της γλώσσας ή σε συσχετισμό με 

ορισμένη εθνική μειονότητα. Το άρθρο αυτό ουσιαστικά αναφέρεται στο δικαίωμα 

του κάθε ατόμου να μην υπόκειται σε διάκριση σε σχέση με κάποιον άλλον, αλλά δεν 

αποτελεί σύστημα για προστασία των μειονοτικών γλωσσών και αυτών που τις 

χρησιμοποιούν, όπως είχε επισημανθεί στο ψήφισμα 136 της Συμβουλευτικής 

Συνέλευσης το 1957. Στη σύσταση 285 το 1961 η Κοινοβουλευτική Συνέλευση 

αναφέρθηκε στην ανάγκη που υφίσταται προκειμένου να βρεθούν μέτρα 

προστατευτικά που θα συμπληρώσουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση διασφαλίζοντας τα 

δικαιώματα των μειονοτήτων έτσι ώστε να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους, να 

διαφυλάσσουν τον πολιτισμό τους, να ιδρύουν δικά τους σχολεία κλπ
28

.   
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To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 1981 ενέκρινε ψήφισμα που αφορούσε στα 

εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ζητήματα των Ευρωπαϊκών μειονοτικών γλωσσών και 

διαλέκτων, ενώ το ίδιο έτος και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της 

Ευρώπης με τη σύσταση 928 έκανε αναφορά στα ίδια προβλήματα. Με βάση τα 

προαναφερόμενα, η Μόνιμη Διάσκεψη των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της 

Ευρώπης (CLRAE), λόγω της συμβολής που θα είχαν οι τοπικές και περιφερειακές 

αρχές σε ότι αφορούσε τη γλώσσα και τον πολιτισμό σε τοπική και περιφερειακή 

βαθμίδα, έλαβε την απόφαση να ξεκινήσει το σχεδιασμό ευρωπαϊκού χάρτη για τις 

περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες.       

 Προκειμένου να σχεδιαστεί ο χάρτης έγινε μία πρώτη εκτίμηση της 

κατάστασης που ίσχυε μέχρι τότε στις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες στην 

Ευρώπη. Στα πλαίσια της  εκτίμησης αυτής το 1984 πραγματοποιήθηκε και δημόσια 

ακρόαση για την κατάσταση με τη συμμετοχή αντιπροσώπων περισσότερων από 

σαράντα (40) γλώσσες. Η Μόνιμη Διάσκεψη των Τοπικών και Περιφερειακών 

Αρχών της Ευρώπης το 1988 ζήτησε για το κείμενο του χάρτη να ισχύσει το 

καθεστώς της σύμβασης.  Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση στήριξε την πρόταση αυτή 

και το 1988 η Επιτροπή Υπουργών αποφάσισε τη συγκρότηση διακυβερνητικής 

Επιτροπής για το σχεδιασμό χάρτη που θα λάμβανε όμως υπόψη το κείμενο της 

Μόνιμης Διάσκεψης. Η επιτροπή, που την αποτελούσαν εμπειρογνώμονες στον τομέα 

των μειονοτικών και περιφερειακών γλωσσών στην Ευρώπη, ξεκίνησε το σχεδιασμό 

περί τα τέλη του έτους 1989. Πριν καταθέσει το κείμενο του χάρτη, η επιτροπή 

ζήτησε την άποψη ειδικών του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, νομικής συνεργασίας καθώς και σε θέματα πολιτισμού και 

εκπαίδευσης.   

 Στη σύνοδο 478 υφυπουργών της 28-06-1992, η Επιτροπή Υπουργών 

υιοθέτησε το χάρτη ως σύμβαση. Την 5
η
 Νοεμβρίου 1992 στο Στρασβούργο ξεκίνησε 

η υπογραφή του χάρτη
29

. 
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3.1.1 Ευρωπαϊκός Χάρτης των Περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών 

(European Charter for Regional or Minority Languages (ECRML) 

 Ο στόχος του χάρτη των Περιφερειακών ή Μειονοτικών γλωσσών είναι η 

προώθηση και η υποστήριξη στη χρήση τους στην εκπαίδευση, στα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης καθώς και στο δικαίωμα χρήσης στα δικαστήρια, σε κοινωνικές και 

πολιτιστικές δραστηριότητες και στις οικονομικές συναλλαγές. Στο χάρτη η 

προσέγγιση αναφορικά με τη σχέση περιφερειακής ή μειονοτικής γλώσσας με την 

επίσημη, είναι διαπολιτισμική και πολύγλωσση, αφού κάθε γλώσσα κατέχει ιδιαίτερη 

θέση
30

. 

 Για την προστασία των μειονοτικών γλωσσών ο χάρτης δέχεται ως βασική 

αρχή την πολυγλωσσία  και στο πλαίσιο αυτό νοείται ότι η επίσημη και η μειονοτική 

γλώσσα ενός κράτους θα πρέπει να συμπληρώνουν η μία την άλλη και όχι να 

ανταγωνίζονται
31

.  

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των περιφερειακών ή μειονοτικών 

γλωσσών που ισχύει από το Φεβρουάριο του 1998  «Περιφερειακές ή μειονοτικές 

γλώσσες είναι οι παραδοσιακά χρησιμοποιούμενες εντός δεδομένου εδάφους του 

Κράτους από πολίτες του Κράτους αυτού, οι οποίοι αποτελούν ομάδα αριθμητικώς 

μικρότερη από το υπόλοιπο του πληθυσμού και διαφορετικές από την/τις επίσημη/ες 

γλώσσα/ες του Κράτους αυτού»
32

.  

Στις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες δε συγκαταλέγονται οι διάλεκτοι 

της επίσημης γλώσσας του κράτους ούτε η γλώσσα που μιλούν οι μετανάστες εκεί 
33

. 

Οι περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες στο χάρτη ορίζονται (άρθρο 1, 

παράγραφος α), ως:  

α)Γλώσσες παραδοσιακά ομιλούμενες από υπηκόους του κράτους. Ο χάρτης 

δηλαδή δεν ασχολείται με ομάδες μη ευρωπαϊκές που έχουν μεταναστεύσει πρόσφατα 

στην Ευρώπη, αλλά αναφέρεται σε «ιστορικές» και γλώσσες που ομιλούνται 

παραδοσιακά και επί μακρό χρονικό διάστημα σε ένα κράτος. 

                                                           
30

 Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες, Αιτιολογική έκθεση, στο θέμα: 

Μέρος I-Γενικές Διατάξεις, Άρθρο 1-Ορισμοί 

31
 Τσιτσελίκης Κ. (2001),Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός, Προστασία των μειονοτικών γλωσσών [Γ5] 

32
 Τσιτσελίκης Κ. (2001),Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός, Προστασία των μειονοτικών γλωσσών [Γ5] 

33
 European Charter For Regional or Minority Languages (1992) , Strasburg  5.11.92 
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β)Διαφορετικές γλώσσες. Οι γλώσσες αυτές διαφέρουν από την άλλη ή τις 

άλλες γλώσσες, που ομιλεί ο υπόλοιπος πληθυσμός του κράτους.  

γ)Εδαφική βάση. Ο χάρτης αναφέρεται σε παραδοσιακά ομιλούμενες 

γλώσσες, σε δεδομένο γεωγραφικό χώρο
34

.  

Eπίσης, όπως αναγράφεται στον Πίνακα των επίσημων εθνικών και 

μειονοτικών γλωσσών στην Ευρώπη, στην Αλβανία επίσημη γλώσσα είναι η 

Αλβανική, ενώ η Ελληνική είναι αναγνωρισμένη ως De facto ή de jure
35

.  

 Μέχρι το Φεβρουάριο του 2000, το Χάρτη τον είχαν υπογράψει εικοσιένα 

(21)  κράτη και τον είχαν επικυρώσει οκτώ(8). Σύμφωνα με τους συντάκτες του ο 

Χάρτης αναφέρεται στην προστασία γλωσσών και όχι εθνικών μειονοτήτων καθώς 

στην προστασία των εθνικών μειονοτήτων αναφέρεται η σχετική Σύμβαση –

Πλαίσιο
36

.   

  Οι χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχουν υπογράψει ή και 

επικυρώσει το χάρτη είναι η Αρμενία, η Αυστρία, η Βοσνία- Ερζεγοβίνη, η Κροατία, 

η Κύπρος, η Τσεχία, η Δανία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ισλανδία, η 

Ιταλία, το Λιχτενστάιν, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, 

η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Ρωσία, η Σερβία, η Σλοβακία, η 

Ισπανία, η Σουηδία, η Ελβετία, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας, η Ουκρανία, το Ηνωμένο Βασίλειο
37

.      

  Ούτε η Αλβανία ούτε και η Ελλάδα έχουν υπογράψει ή επικυρώσει το χάρτη 

των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών. 
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 Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες, Αιτιολογική έκθεση 
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 Truchot, C. 2001. Γλωσσικές πολιτικές στην Ευρώπη: Η συμβολή του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
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4.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 
 

4.1 Σύντομη αναφορά στην  ελληνική μειονότητα στην Αλβανία 

Η δημόσια Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Αλβανία σχετίζεται με την 

ελληνική μειονότητα που διαβιοί εκεί και με το δικαίωμα ως μειονότητα εκπαίδευσης 

στη μητρική γλώσσα
38

. 

Η Εθνική Ελληνική Μειονότητα (ΕΕΜ) της Αλβανίας είναι η μεγαλύτερη σε 

αριθμό και σπουδαιότητα μειονότητα στην Αλβανία. Είναι γηγενής μειονότητα και 

αναγνωρισμένη από την Αλβανία ως Εθνική Μειονότητα. Φορείς εκπροσώπησης της 

ΕΕΜ στην Αλβανία είναι η οργάνωση «ΟΜΟΝΟΙΑ», το πολιτικό κόμμα ΚΕΑΔ 

(Κόμμα Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
39

. 

Η εκπαίδευση των μειονοτήτων στη μητρική γλώσσα αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα αιτήματά τους επί σειρά ετών, ενώ γίνεται αιτία και για πολιτικές 

αντιπαραθέσεις με τα κράτη στα οποία διαβιούν οι μειονότητες. 

Ο αγώνας για το σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και τη 

διαφύλαξη της διαφορετικότητας τους ξεκινά από πολύ παλιά με προσφυγές των 

μειονοτήτων στην Κοινωνία των Εθνών και στη συνέχεια στον Ο.Η.Ε. Η διεθνής 

κοινότητα στη συνέχεια καθόρισε το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου 

ανεξάρτητα από φυλή, γλώσσα, φύλο ή θρησκεία στην οποία ανήκει. Παρόλα αυτά η 

δέσμευση που προέκυπτε από τα παραπάνω στα κράτη που διαβιούν μειονότητες 

είναι μόνο ότι έχουν την υποχρέωση να σεβαστούν το δικαίωμα των μειονοτήτων να 

κάνουν χρήση της μητρικής τους γλώσσας, να τελούν τα θρησκευτικά τους 

καθήκοντα και να τηρούν τα ήθη και έθιμα. 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Εκπαίδευση της ελληνικής μειονότητας 

στην Αλβανία εντοπίζονται από τη στιγμή της σύστασης του αλβανικού κράτους, 

όταν αποφασίστηκε  η προσάρτηση του Βορείου τμήματος της Ηπείρου σε αυτό. Για 

την προσέγγιση του θέματος της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Αλβανία 

                                                           
38

 Μαλκίδης Θ (2003), Κοινωνία και Παιδεία της Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία, 2
ο
 Διεθνές 
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χρειάζεται να ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά της Παιδείας της Αλβανίας, οι 

διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες καθώς και η πολιτική κατάσταση. Για το θέμα της 

προστασίας των μειονοτήτων σημαντική ήταν η αναφορά του σημερινού Ο.Α.Σ.Ε. 

τότε Δ.Α.Σ.Ε. στην πράξη του Ελσίνκι το 1975, όπου αναφέρεται στην προστασία 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και στην ανάγκη «για προαγωγή και 

ενθάρρυνση των μειονοτήτων».  

Επίσης, σε ότι αφορά το θέμα της Εκπαίδευσης των μειονοτήτων σημαντική 

υπήρξε η παράγραφος στο κείμενο της Βιέννης το 1989. Στο κείμενο αυτό 

αναγνωρίζεται στις εθνικές μειονότητες ή στους τοπικούς πολιτισμούς το δικαίωμα 

να μαθαίνουν μέσω της παιδείας για το δικό τους πολιτισμό. Επίσης, αναγνωρίζεται 

στους γονείς το δικαίωμα να μεταδίδουν στα παιδιά τη γλώσσα, τη θρησκεία και τον 

πολιτισμό τους χωρίς όμως να καθορίζονται υποχρεώσεις για τα κράτη που διαβιούν 

οι μειονότητες
40

. 

Δύο διακηρύξεις έδωσαν το έναυσμα για την εξέταση των γλωσσικών 

δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα με τη διακήρυξη του Galwey το 1975 καλούνται οι 

ευρωπαϊκοί οργανισμοί να λάβουν μέτρα προστασίας της γλώσσας και του 

πολιτισμού των εθνοτικών κοινοτήτων, ενώ  στη Διακήρυξη του Bordeux το 1978 

επισημαίνεται ότι  θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερη προσοχή οι μειονοτικές 

ή περιφερειακές γλώσσες και πολιτισμοί. Ακολούθως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 

1981 εξετάζει πρόταση που σχετίζεται με θέματα εκπαίδευσης και κουλτούρας. Μετά 

τη μελέτη της πρότασης αυτής αποφασίστηκε να υιοθετηθεί σταδιακά η ένταξη της 

μητρικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με παράλληλη εισαγωγή της 

πλειονοτικής γλώσσας του κράτους. Επίσης, αποφασίστηκε και η υποστήριξη και 

οικονομική βοήθεια από το αντίστοιχο κράτος για τη χρήση σε τοπικό επίπεδο των 

μειονοτικών γλωσσών και τη χρήση τους στην ανώτερη εκπαίδευση. Επιπλέον 

ζητήθηκε να πραγματοποιηθεί έρευνα σχετικά με τυχόν δυνατότητα για χρήση της 

τοπικής γλώσσας ως «συν επίσημης σε τοπικό επίπεδο»
41

. Μετά την προαναφερόμενη 
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 Οπ.π.Μαλκίδης Θ.,2003 
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 Τσιτσελίκης Κ. (2001), Πύλη για την ελληνική γλώσσα, Θεωρία και Ιστορία της Ελληνικής 

γλώσσας, Προστασία των Μειονοτικών γλωσσών στην Ευρώπη,  Η δράση του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, Κωνσταντίνος, Περιληπτική απόδοση από το Woerling (1992) Μαρία 

Αραποπούλου,http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_c5/01.html 
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απόφαση εκπονήθηκε από το Διαρκές Συμβούλιο Τοπικών και Περιφερειακών 

Αρχών ένας Ευρωπαϊκός Χάρτης των Περιφερειακών ή Μειονοτικών Γλωσσών
42

 .     

Η ανάγκη για την εξέταση της προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων 

παρουσιάστηκε μετά τις πολιτικές αλλαγές που συντελέστηκαν στην Ευρώπη το 

1990. Το έτος αυτό σύμφωνα με το κείμενο της Διακήρυξης της Κοπεγχάγης, όπου η 

Αλβανία βρισκόταν ως παρατηρητής, τα κράτη στα οποία διαβιούν μειονότητες 

δεσμεύονται για την προστασία της εθνικής ταυτότητας, της θρησκείας και του 

πολιτισμού των μειονοτήτων. Επίσης αναγνωρίζεται στις μειονότητες το δικαίωμα 

χρήσης της μητρικής γλώσσας σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, της ίδρυσης 

εκπαιδευτικών συνδέσμων και της ελευθερίας στην τέλεση των θρησκευτικών τους 

καθηκόντων
43

. 

Η Σύμβαση - Πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων τέθηκε σε 

ισχύ το Μάρτιο του 1998 και αποτελεί το πρώτο κείμενο διεθνώς που δεσμεύει τα 

κράτη που το προσυπογράφουν να προστατεύσουν τα δικαιώματα των εθνικών 

μειονοτήτων. Μεταξύ των δικαιωμάτων των μειονοτήτων περιλαμβάνονται η 

ελευθερία στη θρησκεία καθώς και στη χρήση της γλώσσας τόσο σε ιδιωτικό όσο και 

σε δημόσιο χώρο και στην εκπαίδευση. Τα δικαιώματα που χαρακτηρίζουν τη  

γλωσσική διαφορετικότητα αυτών που ομιλούν χωρίζονται σε δύο είδη: πρώτον, στα 

δικαιώματα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή με το δικαίωμα 

διδασκαλίας και εκμάθησης στη μητρική γλώσσα καθώς και στην ίδρυση σχολείων 

και δεύτερον στα δικαιώματα που αφορούν την ελεύθερη χρήση της μητρικής 

γλώσσας σε δημόσιο και ιδιωτικό χώρο, στην ονομασία τοπωνυμίων και ονομάτων 

στη μητρική γλώσσα
44

.   
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4.2  Τα ελληνικά σχολεία σε περιοχές της σημερινής νότιας αλβανίας κατά τη 

χρονική περίοδο 1900-1933 

 Την προστασία της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία και ως εκ τούτου  

την αναγνώριση του δικαιώματος εκπαίδευσης της ως εθνική μειονότητα στη μητρική 

της γλώσσα, επέβαλαν στο Αλβανικό κράτος ξένοι παράγοντες (ευρωπαϊκοί και 

διεθνείς), στους οποίους είχε ενταχθεί η Αλβανία
45

.  

Η Εκπαίδευση και επί Οθωμανικής κυριαρχίας, όταν η Ήπειρος ήταν ενιαία 

πραγματοποιούνταν στην ελληνική γλώσσα, δηλαδή στη μητρική γλώσσα
46

.  

Σε ότι αφορά την κατάσταση της εξέλιξης των σχολείων στην περιοχή της Β. 

Ηπείρου, το έτος 1900, στο Αργυρόκαστρο, το Δέλβινο, τη Χειμάρα, το Τεπελένι, το 

Πωγώνι και την Πρεμετή υπήρχαν συνολικά εκατόν είκοσι οκτώ (128) ελληνικά 

σχολεία, όπου δίδασκαν εκατόν εξήντα πέντε (165) δάσκαλοι και φοιτούσαν τέσσερις 

χιλιάδες επτακόσιοι δέκα οκτώ (4.718) μαθητές, ενώ το έτος 1902 στην Κορυτσά, 

Κολώνια, Λεσκοβίκι, Τεπελένι, Πρεμετή, Αργυρόκαστρο, Δέλβινο, Χειμάρα, Βεράτι, 

Αυλώνα υπήρχαν τριακόσια εβδομήντα τρία (373) σχολεία, δίδασκαν πεντακόσιοι 

τριάντα πέντε (535) δάσκαλοι και φοιτούσαν δέκα έξι χιλιάδες τριακόσιοι ενενήντα 

(16.391) ένα μαθητές. Σύμφωνα με τη σχολική κατάσταση που είχε υποβληθεί στη 

διάσκεψη της Eιρήνης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1913 από την αυτόνομη 

Β. Ηπειρωτική Κυβέρνηση, προκύπτει ότι στις Επαρχίες Αργυροκάστρου, Χειμάρας, 

Δελβίνου, Λεσκοβίκίου, Τεπελενίου, Πρεμετής, Πωγωνίου, Κορυτσάς, Κολώνιας, 

υπήρχαν συνολικά τριακόσια εξήντα (360) σχολεία και είκοσι δύο χιλιάδες 

πεντακόσιοι ενενήντα πέντε (22.595) μαθητές
47

. 

Στις 28 Νοεμβρίου 1912, η Αλβανία με τον Ισμαήλ Κεμάλ Βλιόρα, είχε 

ανακηρύξει την ανεξαρτησία της, στην οποία τη βοήθησαν και η Ιταλία και η 

Αυστρία για τους δικούς της λόγους η καθεμία. Ακολούθως, το 1913 αποφασίστηκε η 
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προσάρτηση του Βορείου τμήματος της Ηπείρου, που μέχρι τότε ήταν ενιαία, στο 

νεοϊδρυθέν τότε αλβανικό κράτος και ξεκίνησε η χρήση της ονομασίας «Βόρειος 

Ήπειρος», ενώ ο ελληνικός πληθυσμός της περιοχής αποτέλεσε την εθνική ελληνική 

μειονότητα
48

.  

Από ελληνικής πλευράς ακολούθησαν προσπάθειες για να καταφέρουν να 

επανακτήσουν το Βόρειο τμήμα της Ηπείρου, αλλά οι παρεμβάσεις ξένων δυνάμεων 

δεν το επέτρεψαν. Στις 17 Μαίου 1914 υπογράφηκε το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας 

μεταξύ της Διεθνούς Επιτροπής Ελέγχου της Αλβανίας και της Αυτόνομης 

Κυβέρνησης της Ηπείρου. Μεταξύ των διατάξεων του Πρωτοκόλλου, προβλεπόταν η 

εκπαίδευση να είναι ελεύθερη και στα σχολεία που βρίσκονται σε ορθόδοξες 

κοινότητες, η εκπαίδευση να γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, προβλεπόταν 

ότι στις τρεις τάξεις του δημοτικού θα διδασκόταν παράλληλα με την ελληνική 

γλώσσα και η αλβανική, όμως η διδασκαλία των θρησκευτικών θα γινόταν μόνο στην 

ελληνική γλώσσα. Εκτός των ανωτέρω, προβλεπόταν και ελευθερία στη χρήση της 

ελληνικής και αλβανικής γλώσσας στις περιοχές του Νότου  και  όταν οι ομιλούντες 

απευθύνονταν στις αρχές ακόμη και στις δικαστικές
49

.  

Το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας, το οποίο υπογράφηκε για την αποφυγή τυχόν 

νέας σύρραξης μεταξύ Αλβανίας-Ελλάδας, αναγνωρίστηκε από την Αλβανία άνευ 

όρων. Παρόλο που αναγνωρίστηκε από την Αλβανία, οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου 

δεν εφαρμόστηκαν, λόγω των εξελίξεων της κήρυξης του Πρώτου Παγκοσμίου 

Πολέμου
50

. 

Με τη Συμφωνία της Καπεστίτσας το 1920 η Αλβανία αναλάμβανε την 

υποχρέωση να σεβαστεί το δικαίωμα της ελληνικής μειονότητας στην Εκπαίδευση 

καθώς και να επιλύσει το ζήτημα της οροθέτησης των συνοριακών γραμμών με την 

Ελλάδα. Η επίσημη όμως αναγνώριση από αλβανικής πλευράς των ελληνικής 
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καταγωγής κατοίκων της περιοχής της «Βορείου Ηπείρου» ως θρησκευτική και 

γλωσσική μειονότητα έγινε με την είσοδο της Αλβανίας στην Κοινωνία των Εθνών 

στις 17-12-1920, οπότε και αναγνώρισε μειονοτικά δικαιώματα στους κατοίκους της 

εν λόγω περιοχής. Σε ότι αφορά το άλλο θέμα, δηλαδή το ζήτημα των 

ελληνοαλβανικών συνόρων επιλύθηκε ουσιαστικά στις 27-01-1925 με την υπογραφή 

του Πρωτοκόλλου της Φλωρεντίας
51

.  

Παρά το γεγονός ότι η Αλβανία για να εισέλθει στην Κοινωνία των Εθνών 

είχε δεσμευθεί πως θα αναγνώριζε τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας σε ότι 

αφορά την Εκπαίδευση, πρόβαλε συνεχώς εμπόδια προς αυτή την κατεύθυνση  και 

ιδιαίτερα μετά το 1924 επί καθεστώτος Αχμέτ Ζώγκου μειώθηκε αισθητά ο αριθμός 

των ελληνικών σχολείων, ενώ απαγορεύτηκε και η διδασκαλία της ελληνικής 

γλώσσας
52

.    

Εξαιτίας της εφαρμοζόμενης από τις αλβανικές αρχές πολιτικής σε ότι αφορά 

τη λειτουργία ελληνικών σχολείων στις περιοχές της ελληνικής μειονότητας κατά τη 

διάρκεια των ετών 1925-1933, καταγράφεται αισθητή μείωση του αριθμού των 

σχολείων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από 78 ελληνικά σχολεία που λειτουργούσαν το 

σχολικό έτος 1925-1926, στα οποία δίδασκαν 113 δάσκαλοι, το σχολικό έτος 1933-

1934 δε λειτούργησε κανένα σχολείο. Η φθίνουσα πορεία στη λειτουργία των 

σχολείων έχει ως εξής: Το σχολικό έτος 1927-1928 οι αλβανικές αρχές απαγορεύουν 

τα ελληνικά βιβλία στα σχολεία, ενώ το σχολικό έτος 1928-1929 η αλβανική 

κυβέρνηση αποφάσισε η διδασκαλία όλων των μαθημάτων να γίνεται στην αλβανική 

γλώσσα. Έλληνες δάσκαλοι που διαμαρτύρονταν για τις αποφάσεις της αλβανικής 

κυβέρνησης, φυλακίζονταν ή εξορίζονταν. Το σχολικό έτος 1932-1933, 

λειτουργούσαν 10 σχολεία στα οποία δίδασκαν έντεκα (11) δάσκαλοι, ενώ το 

επόμενο σχολικό έτος δε λειτουργούσε κανένα ελληνικό σχολείο
53

.  
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4.2.1 Τα ελληνικά σχολεία από το 1934 έως την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου 

 Η Ελληνική Μειονότητα το 1934 προσέφυγε στην ΚτΕ ζητώντας να επιτραπεί 

η λειτουργία ελληνικών σχολείων, προκειμένου τα παιδιά να διδάσκονται στην 

Ελληνική γλώσσα 
54

. 

 Η Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ) παρέπεμψε την προσφυγή στο Διαρκές 

Δικαστήριο Διεθνούς Δικαίου της Χάγης, το οποίο δικαίωσε τη μειονότητα 

υποχρεώνοντας την Αλβανία να επιτρέψει τη λειτουργία ιδιωτικών σχολείων βάσει 

κανονισμού που θα εγκρίνονταν από το αλβανικό κράτος, ενώ έδινε και το δικαίωμα 

στη μειονότητα να επιλέξει τους δασκάλους που θα δίδασκαν στα σχολεία
55

.    

 Μετά την εξέλιξη αυτή κατά το σχολικό έτος 1936-1937 στις περιοχές 

Αργυροκάστρου, Δελβίνου, Αγίων Σαράντα, Χειμάρας και Πρεμετής σύμφωνα με 

έκθεση του αλβανού Επιθεωρητή Αργυροκάστρου λειτουργούσαν εβδομήντα εννέα 

ιδιωτικά ελληνόφωνα σχολεία.
56

.  

 Με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και την ιταλική και 

γερμανική κατοχή της Αλβανίας σταμάτησαν να λειτουργούν εβδομήντα τέσσερα 

ελληνικά σχολεία
57

.    

 

4.2.2 Η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

 Μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η πολιτική στην εκπαίδευση, που 

ακολούθησε το καθεστώς του Ενβέρ Χότζα στην Αλβανία, αποσκοπούσε στην  

ένταξη των αλβανών πολιτών στις σοσιαλιστικές δομές, ενώ έγινε προσπάθεια για 

απομάκρυνση των ελλήνων της μειονότητας από την Ελλάδα και την ορθόδοξη 

θρησκεία. Στα πλαίσια της εφαρμογής της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πολιτικής, η 

διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας επιτρεπόταν μόνο στα ενενήντα εννέα (99) χωριά 

που ανήκαν στις αναγνωρισμένες «μειονοτικές ζώνες» στην περιοχή του 

Αργυροκάστρου και των Αγίων Σαράντα, ενώ στην πόλη του Αργυροκάστρου, των 

Αγίων Σαράντα, του Δελβίνου, της Χειμάρας και της Κορυτσάς δεν επιτρεπόταν η 
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διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας, επειδή το καθεστώς ισχυριζόταν ότι ο αλβανικός 

πληθυσμός εκεί ήταν αριθμητικά μεγαλύτερος από τον ελληνικό. Κατά την έναρξη 

του σχολικού έτους 1947-1948 η διδασκαλία όλων των μαθημάτων γινόταν στα 

ελληνικά. Ακολούθως όμως ξεκίνησε σιγά-σιγά  η μείωση των ωρών διδασκαλίας της 

Ελληνικής, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα της Αλβανίας, οι 

μειονότητες είχαν το δικαίωμα χρήσης της μητρικής τους γλώσσας. Το 1947 σε 

λειτουργία ήταν ογδόντα επτά ελληνικά σχολεία
58

, ενώ μέχρι το 1950 όλα τα 

μαθήματα τα οποία ήταν δέκα έξι στον αριθμό, διδασκόταν στην ελληνική γλώσσα, 

ενώ η αλβανική διδασκόταν ως γλωσσικό μάθημα
59

.  

 Από το 1952 έως το 1960 η Ελληνική γλώσσα διδασκόταν μόνο ως μάθημα 

γλωσσικό, ενώ τα ελληνόγλωσσα μαθήματα είχαν μειωθεί
60

, με αποτέλεσμα στο 

(87%)  των μαθημάτων η διδασκαλία να γίνεται στην αλβανική γλώσσα και μόνο στο 

(13%) των μαθημάτων να γίνεται στην ελληνική, ενώ μέχρι το 1950 συνέβαινε το 

αντίστροφο
61

.      

 Κατά το χρονικό διάστημα από το 1960-1978 η Αλβανία στρέφεται προς την 

Κίνα αναζητώντας σύμμαχο. Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση συνίσταται μόνο σε 

μεταφράσεις κειμένων
62

 , ενώ το περιεχόμενο των βιβλίων που διδασκόταν στα 

σχολεία της μειονότητας όλων των βαθμίδων είχε ως βάση τη θεωρία των Μαρξ-

Λένιν
63

.   

 Μεγάλο πλήγμα δέχθηκε η ελληνόγλωσση εκπαίδευση και με τη δια νόμου 

κατάργηση της θρησκείας το 1967. Προκειμένου να εξομαλύνει την κατάσταση και 

σε μία προσπάθειά της να επιδείξει «πνεύμα καλής θέλησης», η αλβανική κυβέρνηση 

το  1971 ίδρυσε την Παιδαγωγική Ακαδημία Αργυροκάστρου, όπου μπορούσαν να 

παρακολουθήσουν μαθήματα κατάρτισης εκπαιδευτικοί τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
64

. 

                                                           
58

 Οπ.π. Υφαντής Ν.(2011), σ 391 

59
 Οπ.π. Βούρη Σ- Καψάλης Γ (2003), σ.51 

60
 Οπ.π. ΒούρηΣ..- Καψάλης Γ. (2003), σ.49 

61
 Οπ.π. Υφαντής Ν. (2011), σ 392 

62
 Οπ.π. Βούρη Σ- Καψάλης Γ(2003),  σ.49 

63
 Οπ.π. Υφαντής Ν. (2011), σ 392-393 

64
 Οπ.π. Βούρη Σ- Καψάλης Γ. (2003), σ.51 



[47] 

 

Από το 1978 έως το 1990 διακόπηκε η συνεργασία της Αλβανίας με την Κίνα, 

παρατηρήθηκε βελτίωση στα ελληνόγλωσσα σχολικά εγχειρίδια, ενώ το 1985 πέθανε 

ο Ενβέρ Χότζα
65

.   

Συνοπτικά θα λέγαμε ότι μέχρι το 1990 η εκπαίδευση της ελληνικής 

μειονότητας γινόταν στα οκτάχρονα σχολεία και νηπιαγωγεία στα  μειονοτικά χωριά 

του Αργυροκάστρου, του Δελβίνου και των Αγίων Σαράντα. Η διδασκαλία των 

μαθημάτων στις τέσσερις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου γινόταν στην 

ελληνική γλώσσα, ενώ η αλβανική διδασκόταν μία ώρα την ημέρα ως ξένη γλώσσα. 

Στις μεγαλύτερες τάξεις από την Πέμπτη έως και την Ογδόη, οι δάσκαλοι ήταν 

περισσότεροι του ενός, η διδασκαλία των μαθημάτων γινόταν στην αλβανική, ενώ η 

ελληνική γλώσσα διδασκόταν ως γλωσσικό μάθημα τέσσερις ώρες την εβδομάδα
66

. 

  

4.2.3 Η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση από το 1991 και μετά 

Μετά την κατάρρευση του ολοκληρωτικού καθεστώτος το 1990 στην 

Αλβανία ξεκίνησε ξανά η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας καθώς και η 

διδασκαλία αρκετών μαθημάτων στη γλώσσα αυτή, αλλά μόνο στις μειονοτικές 

περιοχές και όχι και σε άλλες περιοχές που ζούσαν Έλληνες στην Αλβανία
67

. 

Συγκεκριμένα, αναφορικά με την εκπαίδευση της ελληνικής μειονότητας το 

1991 η αλβανική κυβέρνηση εξέδωσε την οδηγία 17/21-09-1991, σύμφωνα με την 

οποία στην μειονοτική εκπαίδευση αναγνωρίζεται ως γλώσσα στη διδασκαλία όλων 

των μαθημάτων της οκτάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης  η ελληνική, ενώ και στα 

δημόσια νηπιαγωγεία θεσπίζεται η χρήση της μητρικής γλώσσας των νηπίων. Στην 

οκτάχρονη εκπαίδευση όμως, εκτός της Ελληνικής διδάσκεται υποχρεωτικά και η 

Αλβανική γλώσσα, όπως ορίζουν τα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας της 

Αλβανίας. Στην οδηγία αυτή, η οποία όμως δεν κατατέθηκε επίσημα στη Βουλή, 

αναφέρονται οι «μειονοτικές ζώνες» προκειμένου να καθορίσουν την ίδρυση επτά (7) 

νέων σχολείων στο Αργυρόκαστρο και τους Αγίους Σαράντα. Με την οδηγία αυτή 

κατοχυρωνόταν η μητρική γλώσσα της μειονότητας στην οκτάχρονη υποχρεωτική 
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εκπαίδευση, αλλά δεν προβλεπόταν η διδασκαλία της στη μέση και στην ανώτερη 

εκπαίδευση. Επίσης, έλειπαν από το πρόγραμμα των μαθημάτων η διδασκαλία της 

Ελληνικής γλώσσας και του Ελληνικού Πολιτισμού.  Επειδή εντοπίζονταν 

αυτά τα προβλήματα στην οδηγία 17/21-09-1991, εκδηλώθηκαν αντιδράσεις από την 

ελληνική μειονότητα. Εξαιτίας των αντιδράσεων η αλβανική κυβέρνηση υποσχέθηκε 

τη λειτουργία Τμήματος Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, τη 

λειτουργία ελληνικού σχολείου στο Αργυρόκαστρο  και τη λειτουργία ελληνικών 

σχολείων Υποχρεωτικής και Μέσης Εκπαίδευσης σε περιοχές όπου κατοικούσε 

μεγάλος αριθμός Ελλήνων. Η λειτουργία όμως των σχολείων αυτών θα γινόταν μόνο  

μετά από έγκριση των αλβανικών αρχών
68

.   

Το 1991 μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί της ελληνικής μειονότητας έκαναν 

απεργία δέκα πέντε (15) ημερών με αποχή από τα μαθήματα με αιτήματα: Παιδεία 

στην μητρική γλώσσα, διδασκαλία στη μητρική γλώσσα και σε μη αναγνωρισμένες 

ως μειονοτικές περιοχές όπου διαβιοί ικανός αριθμός Ελλήνων, εκμάθηση της 

ιστορίας και του πολιτισμού της Ελλάδας, εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και στα 

λύκεια. Τα αιτήματα υλοποιήθηκαν μερικώς, αφού αποφασίστηκε η διδασκαλία όλων 

των μαθημάτων της Πρωτοβάθμιας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης να γίνεται στη 

μητρική γλώσσα
69

.  

Κατά το σχολικό έτος 1992-1993 ξεκίνησε η διδασκαλία στην ελληνική 

γλώσσα των μαθημάτων της Βιολογίας, Γεωγραφίας και Ιστορίας. Το 1993 η 

Αλβανική κυβέρνηση εξέδωσε την οδηγία 19/14-09-1993, το κείμενο της οποίας 

καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη διάνοιξη και λειτουργία μειονοτικών σχολείων, ενώ 

αποφασίζεται και το κλείσιμο των σχολείων που άνοιξαν το 1991
70

.  

Από το 1993 και μετά η άδεια για την λειτουργία σχολείων ειδικά στις 

μειονοτικές περιοχές ανήκει αποκλειστικά στον Υπουργό Παιδείας και όχι στην 

τοπική αυτοδιοίκηση. Μετά από πιέσεις του Ύπατου Αρμοστή του Ο.Α.Σ.Ε. για τις 

Εθνικές Μειονότητες, «υποχρεώθηκε» ουσιαστικά η αλβανική κυβέρνηση να προβεί 
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σε βελτιώσεις της οδηγίας του 1994-1995 (βλέπε ενότητα Η Προπανεπιστημιακή 

Εκπαίδευση για τις Μειονότητες στην Αλβανία)
71

. 

Το σχολικό έτος 1993-1994 ξεκίνησε τη λειτουργία του στο Πανεπιστήμιο 

Αργυροκάστρου το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας που είχε ως στόχο 

την  προετοιμασία και επιστημονική κατάρτιση των δασκάλων για τα μειονοτικά 

σχολεία. Το τμήμα όμως αυτό μπορούσε να προσφέρει κατάρτιση στους 

εκπαιδευτικούς μόνο για τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας και Λογοτεχνίας και 

όχι στα άλλα μαθήματα. Επίσης, δεν παρείχε τη δυνατότητα προετοιμασίας και 

κατάρτισης εκπαιδευτικών για την Ανώτατη Εκπαίδευση, προκειμένου να καλυφθούν 

οι ανάγκες της ελληνικής μειονότητας στην εκπαίδευση
72

.   

Το 1996-1997 εισήχθη η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας και Ελληνικής 

Λογοτεχνίας στις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου
73

.  

Επίσης, το 1996 λειτούργησαν ελληνόγλωσσες τάξεις στο Αργυρόκαστρο, το 

Δέλβινο και τους Αγίους Σαράντα, ως μειονοτικές τάξεις υπαγόμενες στις 

διευθύνσεις αλβανικών σχολείων
74

. 

Όταν τη δεκαετία του 1990 πολλοί έλληνες της μειονότητας μετανάστευσαν 

στην Ελλάδα προς αναζήτηση εργασίας για την εξασφάλιση ενός καλύτερου βιοτικού 

επιπέδου, πολλά ελληνικά σχολεία έκλεισαν καθώς δεν υπήρχαν μαθητές να 

εγγραφούν σε αυτά, ενώ πολλοί μαθητές ελληνικής καταγωγής που δε διαμένουν στις 

μειονοτικές ζώνες φοιτούν σε αλβανικά σχολεία
75

.  

  Εξαιτίας της μετανάστευσης συρρικνώθηκε ο πληθυσμός των μαθητών της 

μειονότητας με αποτέλεσμα μέχρι το 2010 να κλείσουν πολλά ελληνικά σχολεία σε 

χωριά του Αργυροκάστρου, των Αγίων Σαράντα και του Δελβίνου
76

. 

 Από το 2012 και μετά λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα επέστρεψαν 

μέλη της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία και λειτούργησαν ξανά δύο σχολεία 
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στο νομό των Αγίων Σαράντα σε χωριά που είχαν κλείσει λόγω της «μαζικής φυγής» 

προς την Ελλάδα. Τα ελληνόγλωσσα σχολεία που λειτούργησαν ξανά ήταν στο 

Κώσταρι της Επαρχίας Μεσοποτάμου μετά από δέκα επτά (17) χρόνια και το σχολείο 

στην Αγία Σοφία (Δερμίσι) της επαρχίας Λειβαδιάς, που ήταν κλειστό επί τρία (3) 

χρόνια. Τα σχολεία άνοιξαν αν και δεν πληρούσαν τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών, 

μετά από αλλεπάλληλα αιτήματα του δημογέροντα Κωσταρίου Σταύρου Τσέκου για 

το σχολείο στο Κώσταρι, ενώ για το Ντερμίσι υπέβαλε συνεχώς αιτήματα, ο 

πρόεδρος των συνταξιούχων ελλήνων δασκάλων Δελβίνου και Αγίων Σαράντα 

Γιώργος Ζαφειράρης. Η Διεύθυνση Παιδείας Αγίων Σαράντα αν και αρχικά αρνήθηκε 

να λειτουργήσει το σχολείο λόγω του οριακού αριθμού μαθητών , έπειτα από άρνηση 

των γονιών να στείλουν τα παιδιά τους σχολείο καθώς και μετά το τροχαίο ατύχημα 

που είχε συμβεί με όχημα που μετέφερε μαθητές στο σχολείο της Λιβαδειάς από το 

χωριό του Ντερμίσι, έδωσε την άδεια να λειτουργήσει το σχολείο
77

.     
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5.ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
 

5.1 Το εκπαιδευτικό πλαίσιο στη σύγχρονη Αλβανία 

Ο στόχος του εκπαιδευτικού συστήματος, που επικρατεί στη σημερινή 

Αλβανία  συνοψίζεται στο να δώσει στους μελλοντικούς αλβανούς πολίτες τα εφόδια, 

ώστε να συμβάλλουν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εξέλιξη της χώρας 

τους
78

.   

Το σύστημα εκπαίδευσης στην Αλβανία περιλαμβάνει την προσχολική 

εκπαίδευση, τη βασική ή υποχρεωτική εκπαίδευση, που χωρίζεται σε δύο κύκλους, 

ήτοι την αρχική εκπαίδευση (από 1
η
 έως 5

η
 τάξη ) και τη δευτεροβάθμια κατώτερη 

εκπαίδευση (από 6
η
 έως και 9

η
 τάξη)

79
.  

Η επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης είναι η δευτεροβάθμια ανώτερη εκπαίδευση 

(Γυμνάσιο), τριετούς διάρκειας που είναι αντίστοιχη με το Λύκειο στην ελληνική 

εκπαίδευση. Επίσης, υπάρχει η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση που 

διαρκεί από δύο (2) έως τέσσερα (4) έτη και ακολουθεί η ανώτατη-Πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση. Η προσχολική εκπαίδευση είναι προαιρετική και ξεκινά από την ηλικία 

των τριών (3) ετών, ενώ τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της προσχολικής, βασικής και 

ανώτατης εκπαίδευσης, διακρίνονται σε ιδιωτικά και δημόσια. Στα δημόσια 

εκπαιδευτικά ιδρύματα η φοίτηση είναι δωρεάν. Στην πρώτη τάξη της βασικής 

εκπαίδευσης εγγράφονται παιδιά που συμπληρώνουν το έκτο έτος της ηλικίας τους  

μέχρι την ημέρα που ξεκινά το σχολικό έτος. Η βασική εκπαίδευση διαρκεί εννέα (9) 

έτη και στη συνέχεια ο μαθητής επιλέγει αν θα συνεχίσει στη Δευτεροβάθμια 

Ανώτερη Εκπαίδευση. Σε ότι αφορά τα σχολικά εγχειρίδια, από το 2006, το αλβανικό 

Υπουργείο Παιδείας και Άθλησης, έθεσε ως προτεραιότητα την αναβάθμιση του 

περιεχομένου τους, έτσι ώστε να εναρμονιστεί με το σύγχρονο τρόπο ζωής αλλά και 

με τα πρότυπα των χωρών –μελών της Ε.Ε. Η συγγραφή και έκδοσή τους  ανατίθεται 
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σε ιδιωτικό φορέα, αλλά την επιμέλεια του περιεχομένου εγκρίνει το Υπουργείο 

Παιδείας
80

.  

Η έναρξη και λήξη του σχολικού έτους καθορίζονται κάθε φορά σύμφωνα με 

τις εγκυκλίους του Αλβανικού Υπουργείου Παιδείας. Για το σχολικό έτος 2013-2014, 

τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της βασικής εκπαίδευσης ξεκίνησαν στις  16-09-2013 και 

έκλεισαν στις 18-06-2014, ενώ οι απολυτήριες εξετάσεις είχαν καθοριστεί για το 

χρονικό διάστημα από 19-06-2014 έως 30-06-2014. 

Στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της δευτεροβάθμιας ανώτερης εκπαίδευσης 

(Γυμνάσιο)  το σχολικό έτος ξεκίνησε στις 16-09-2013 και έληξε στις 20-06-2014. Τα 

μαθήματα ολοκληρώθηκαν στις 30-05-2014, αλλά ακολούθησαν οι γενικές εξετάσεις 

και οριστικά έκλεισαν στις 30-06-2014 με την ολοκλήρωση των εξετάσεων
81

.  

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Αλβανίας, κατά το 

σχολικό έτος 2015-2016 προβλέπεται να ξεκινήσει η εφαρμογή  της μεταρρύθμισης 

στο σύστημα της Προπανεπιστημιακής και συγκεκριμένα της Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης στην Αλβανία που είχε ψηφιστεί το 2012, η διάρθρωση της οποίας σε 

έτη έχει ως εξής: 6+3. Έξι είναι η αρχική εκπαίδευση, τρία έτη είναι η Μέση 

κατώτερη εκπαίδευση, η οποία μαζί με τα έξι έτη αποτελεί την υποχρεωτική 

εννιάχρονη Εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα η αρχική Εκπαίδευση 

αυξάνεται σε έξι από πέντε έτη που ήταν πριν
82

.  

 

5.1.1 Η βασική ή υποχρεωτική εκπαίδευση 

Η βασική ή Υποχρεωτική Εκπαίδευση στην Αλβανία αποτελεί μέρος της 

Προπανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, η οποία όπως ορίζεται από το αλβανικό 

Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών (MASH=MINISTRIA E ARSIMIT dhe 

SHEKENCES), περιλαμβάνει τα επίπεδα εκπαίδευσης με τους κωδικούς 0,1,2 και 3. 

Το επίπεδο με τον κωδικό «0» αντιστοιχεί στην Προσχολική Εκπαίδευση, με τον 

κωδικό «1» στην αρχική εκπαίδευση, με τον κωδικό «2» στη Δευτεροβάθμια 
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Κατώτερη Εκπαίδευση και με τον κωδικό «3» στη Δευτεροβάθμια Ανώτερη 

Εκπαίδευση
 83

. 

  Στον πρώτο κύκλο της βασικής εκπαίδευσης, δηλαδή στην αρχική 

εκπαίδευση που ξεκινά από την 1
η
 έως την 5

η
 τάξη, η διδακτέα ύλη βασίζεται στα 

εξής μαθήματα: διδασκαλία Μητρικής γλώσσας, Ξένη γλώσσα, Μαθηματικά, 

Φυσικές Επιστήμες, Ιστορία, Γεωγραφία, Κοινωνική Εκπαίδευση, Μουσική, Φυσική 

αγωγή και άθληση. Στο δεύτερο κύκλο της βασικής εκπαίδευσης, δηλαδή στη 

δευτεροβάθμια κατώτερη εκπαίδευση που περιλαμβάνει τις τάξεις από 7
η
 έως και 9

η
, 

η διδακτέα ύλη βασίζεται στα εξής μαθήματα: διδασκαλία Μητρικής γλώσσας, Ξένη 

γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Ιστορία, Γεωγραφία, Κοινωνική 

Παιδεία, Μουσική, Φυσική Αγωγή, Πληροφορική, Τεχνολογία. 

Σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες, από το Υπουργείο Παιδείας ώρες 

διδασκαλίας για το μάθημα της Αλβανικής γλώσσας στη βασική Εκπαίδευση ανά 

τάξη και σε εβδομαδιαία βάση έχει ως εξής
84

: 

 

 Πίνακας 1: Ώρες διδασκαλίας της Αλβανικής γλώσσας σε εβδομαδιαία βάση στα 

εννιάχρονα δημόσια αλβανικά σχολεία 2011  

Τάξη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ώρες 

διδασκαλίας 

ανά 

εβδομάδα 

8 8 6 5 5 5 5 5 5 

 

Τα ανωτέρω στοιχεία αφορούν μελέτη του έτους 2011, ενώ σύμφωνα με 

μελέτη του 2012  οι ώρες διδασκαλίας για το μάθημα της γλώσσας σε εβδομαδιαία 

βάση ισχύουν όπως παραπάνω στην αρχική εκπαίδευση (από 1
η
 έως 5

η
 τάξη) και στη 

                                                           
83

 Ligj 69/2012, Per sistemin arsimor parauniversitar ne Republiken e Shqiperise=Nόμος για την 

προπανεπιστημιακή Εκπαίδευση στη Δημοκρατία της Αλβανίας, Fletorja Zyrtare e Repubikes se 

Shqiperise. 

84
 Μinistria e Arsimit dhe Shkences, Instituri i zhvillimit te arsimit, Analiza krahasuese e kurrikules 

aktuale te arsimit baze me ate te vendeve te tjera (2011) , Redator shkencor:Stavri Llambiri, Tidita 

Abdurrahami, Alfred Mulla, Maj 2011 



[54] 

 

δευτεροβάθμια κατώτερη εκπαίδευση (από 6
η
 έως και 9

η
 τάξη) μειώνονται από πέντε 

σε τρεις ώρες την εβδομάδα
85

: 

         Σε ότι αφορά το πλαίσιο προγράμματος των μαθημάτων στα δημόσια 

εννιάχρονα ελληνόγλωσσα μειονοτικά σχολεία (υποχρεωτικής εκπαίδευσης) στην 

Αλβανία ανά τάξη έχει ως εξής:  

 

 Πίνακας 2:Πρόγραμμα Μαθημάτων των σχολείων των εθνικών μειονοτήτων τάξεις 

1
η 

-9
η
 
86

 

Nr LENDA KLASAT 

1         2         3       4        5        6        7         8       9 

1 Gjuha amtare (greke) 8 6 5 4 4 4 4 4 3 

2 Gjuhe shqipe dhe lexim 

letrar 

0 5 5 5 5 4 4 4 4 

3 Gjuhe e huaj - - - - - 2 2 2 2 

4 Matematike 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

5 Dituri natyre - - 2 3 2 - - - - 

6 Fizike - - - - - 1 2 2 2 

7 Kimi - - - - - - 1 1 1 

8 Biologji dhe edukim 

shendetesor 

- - - - - 2 2 2 2 

9 Vendlindja     2     

10 Histori - - - 1 - 2 2 2 2 

11 Gjeografi - - -  - 2 2 2 2 

12 Histori amtare (greke) - - - - - - - - 1 

13 Gjeografi amtare(greke) - - - - - - - 1 - 

14 Edukate shoqerore 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 Edukim figurativ 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

16 Edukim muzikor 1 1 1 1 1 2 1 1 2 

17 Aftesim teknologjik 1 1 1 1 1 1 1 - - 

18 Edukim fizik 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

19 informatike       1 1 1 

Gjithsej ore/jave 20 23 24 24 24 29 31 31 31 

Πηγή: Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αργυροκάστρου 2014 

 Σε ότι αφορά τις εξετάσεις των τελειοφοίτων της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 

(εννιάχρονα σχολεία) τόσο των δημοσίων όσο και των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, 

σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που εκδόθηκε το 2014, επρόκειτο να 
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πραγματοποιηθούν μόνο σε κρατικά εξεταστικά κέντρα. Οι επιτηρητές κατά τη 

διάρκεια των εξετάσεων δεν θα είναι της ειδικότητας του μαθήματος που εξετάζεται, 

ούτε θα υπηρετούν στο σχολείο που λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο. Στις 20 

Ιουνίου 2014 προβλεπόταν εξέταση στη Μητρική γλώσσα εκτός των λοιπών 

προβλεπόμενων μαθημάτων για τους μαθητές που ανήκουν σε μειονότητες. Στην 

οδηγία προβλέπεται επίσης ότι για τα σχολεία της Ελληνικής Μειονότητας τα θέματα 

για την εξέταση στη Μητρική γλώσσα θα προέτοιμαζε η Διεύθυνση Περιφερειακής 

Εκπαίδευσης Αργυροκάστρου, η οποία θα τα έδινε και στα γραφεία Εκπαίδευσης 

Αγίων Σαράντα και Δελβίνου. Η απόφαση αυτή ελήφθη από το Υπουργείο Παιδείας, 

προκειμένου οι εξετάσεις να διεξαχθούν με αντικειμενικό τρόπο
87

. 

 

5.1.2 Η θέση της Αγγλικής γλώσσας στην υποχρεωτική εκπαίδευση  στην 

Αλβανία 

Στην υποχρεωτική εκπαίδευση στην Αλβανία στην πλειοψηφία τόσο των 

αλβανικών δημόσιων σχολείων όσο και των ελληνόγλωσσων μειονοτικών σχολείων η 

πρώτη ξένη γλώσσα που διδάσκεται είναι η Αγγλική. Ως ανεξάρτητο γλωσσικό 

μάθημα, η Αγγλική διδάσκεται από τις τάξεις 3
η
 έως 9

η
 της υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης.  

Το μάθημα της Αγγλικής γλώσσας βασίζεται στο πρόγραμμα σπουδών της 

Προπανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για τις ξένες γλώσσες σύμφωνα με το Κοινό 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο των εισηγήσεων για τις γλώσσες. Οι γνώσεις που αποκτούν οι 

μαθητές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Αγγλική γλώσσα αφορούν το επίπεδο 

Α1-B1. Συγκεκριμένα στις τάξεις 3
η
 -6

η
 οι γνώσεις επάρκειας των μαθητών φτάνουν 

στο επίπεδο Α1-Α2 , ενώ στις τάξεις 6
η
 – 9

η
  η επάρκεια που παρέχεται στην 

εκμάθηση της ξένης γλώσσας στα δημόσια αλβανικά και ελληνόγλωσσα μειονοτικά 

δημόσια σχολεία στην Αλβανία είναι επιπέδου Β1
88

.   

 Η ξένη γλώσσα, όπως προβλέπεται στο υπ’ αριθ. 51 άρθρο του νόμου 69/2012 

που αφορά την Προπανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Αλβανία, αποτελεί ένα από τα 
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τρία μαθήματα των οποίων είναι υποχρεωτική η εξέταση κατά τις απολυτήριες 

εξετάσεις της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
89

.  

 Για το σχολικό έτος 2013-2014 η Αγγλική γλώσσα  αποτελούσε το μάθημα 

της ξένης γλώσσας που επιλέγουν ως πρώτη ξένη γλώσσα οι μαθητές της 

Προπανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Αλβανία και ως εκ τούτου και το μάθημα 

που υποχρεούνται να εξεταστούν στις απολυτήριες εξετάσεις
90

 .  

Εκτός της Αγγλικής Γλώσσας οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να εξεταστούν 

στην Ιταλική, Γαλλική ή Γερμανική ανεξάρτητα από το αν την έχουν διδαχθεί ή όχι 

στο δημόσιο σχολείο. Δηλαδή, ως υποχρεωτική ξένη γλώσσα στην οποία εξετάζονται 

οι μαθητές κατά τις απολυτήριες εξετάσεις της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην 

Αλβανία είναι μία εκ της Αγγλικής, Γαλλικής, Ιταλικής ή Γερμανικής
91

.  

 Από το έτος 2010 στα δημόσια σχολεία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην 

Αλβανία καθιερώθηκε η υποχρεωτική εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας από τις 

τάξεις 3
η
 και 4

η
 καθώς οι υπεύθυνοι της Αλβανικής Εκπαίδευσης τότε έκριναν ότι η 

εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας έπρεπε να ξεκινά από τα αρχικά στάδια 

Εκπαίδευσης και να συνεχιστεί μέχρι τα ανώτερα
92

. 

 Η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας στην αλβανική Μέση Δημόσια 

Εκπαίδευση τα τελευταία έτη αποτελεί προτεραιότητα γι’ αυτό και η διδασκαλία της 

ξεκινά από την 3
η
 τάξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και συνεχίζεται μέχρι την 

τελευταία τάξη της Μέσης Εκπαίδευσης
93

.  

 Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του  έτους 2010, ποσοστό 70%  των 

μαθητών των δημοσίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Αλβανία προτιμούν την 

εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας και μόνο ποσοστό 30% των μαθητών επιλέγουν 

εκμάθηση άλλης ξένης γλώσσας ως πρώτης που είναι τα Γαλλικά ή τα Ιταλικά
94

. 
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5.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση –πλαίσιο του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για την Εκπαίδευση των εθνικών μειονοτήτων 

Το 2011 η Αλβανία με την υπ’ αριθμ. 9, 6-1-2011 απόφαση του τότε 

Υπουργικού Συμβουλίου  ενέκρινε την τρίτη Έκθεσή της σχετικά με την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη Σύμβαση- Πλαίσιο του Συμβουλίου της 

Ευρώπης « Για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων». Τη Σύμβαση-Πλαίσιο για 

την προστασία των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων η Αλβανία είχε 

επικυρώσει με τον υπ’ αριθ. 8496 νόμο, ημ/νιας 3-6-1999. 

Στις 26-7-2001 η Αλβανία είχε παραδώσει στο Συμβούλιο της Ευρώπης την 

πρώτη Έκθεση σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από 

τη Σύμβαση-Πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων. Τη δεύτερη 

έκθεση παρέδωσε στις 18-5-2007. 

Στην τρίτη Έκθεση γίνεται αναφορά στα μέτρα που σύμφωνα με την τότε 

αλβανική κυβέρνηση είχαν ληφθεί από πλευράς Αλβανίας για τη βελτίωση των 

συνθηκών εκτός των άλλων και στον τομέα της Εκπαίδευσης των μειονοτήτων, όπως 

αυτά απορρέουν από τα άρθρα της Σύμβασης -Πλαισίου. 

Μεταξύ των μέτρων που αναφέρει στην Έκθεση ότι, έχει λάβει η Αλβανία 

προς αυτή την κατεύθυνση είναι αρχικά η ίδρυση και η λειτουργία δημόσιων 

σχολείων στις περιοχές που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία σχολείων 

και τη διδασκαλία των μαθημάτων στη μητρική γλώσσα. Επίσης, αναφορά γίνεται 

και στο μέτρο που αφορά στην ανάληψη από πλευράς Αλβανικού κράτους της 

υποχρέωσης για την τύπωση των συγγραμμάτων και τη δωρεάν παροχή τους στα 

μειονοτικά σχολεία. Ακολούθως, αναφορά γίνεται στο σχεδιασμό των προγραμμάτων 

σπουδών και τη συγγραφή σχολικών εγχειριδίων στη μειονοτική γλώσσα. 

    Αναφορικά με τη διδασκαλία των μαθημάτων στα σχολεία της μειονότητας, 

στην Έκθεση αναφέρεται ότι, στις τάξεις 1
η
 -4

η
 το 90% του προγράμματος των 

μαθημάτων γινόταν στη μητρική γλώσσα και το 10% στην αλβανική , ενώ από τις 

τάξεις 5
η
 -9

η
 , η διδασκαλία των μαθημάτων γινόταν σε ποσοστό (60%) στην 

αλβανική γλώσσα και 40% στη μητρική. Σε ότι αφορά τη διάρκεια της Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης αναφέρεται ότι, όπως και στα υπόλοιπα σχολεία της Αλβανίας και στα 

μειονοτικά από το σχολικό έτος 2008-2009 διαρκεί εννέα (9) έτη. Στα δύο (2) πρώτα 

έτη της Μέσης εκπαίδευσης, η Μητρική γλώσσα και Λογοτεχνία διδάσκεται ως κατ’ 

επιλογή, υποχρεωτικό μάθημα. Μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών, όπως αναφέρεται 

στην Έκθεση που δίδασκαν σε μειονοτικά της Αλβανίας το 2008-2009 προερχόταν 
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από τις μειονότητες και σε ότι αφορά την εκπαιδευτική τους κατάρτιση το 

μεγαλύτερο ποσοστό είχε Ανώτερη Εκπαίδευση και μικρό ποσοστό ήταν 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην Έκθεση αναφέρεται επίσης η εισαγωγή στα 

αναλυτικά προγράμματα των μειονοτικών σχολείων των μαθημάτων «Μητρική 

Γεωγραφία» και «Μητρική Ιστορία», στις τάξεις 8
η
 και 9

η
 της Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης. Σχετικά με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων που επιθυμούν να 

συνεχίσουν την εκμάθηση της Μητρικής γλώσσας  ως δεύτερη γλώσσα στο 

Γυμνάσιο, στην Έκθεση αναφέρεται ότι με την υπ’ αριθμ. 382, 17-11-2009, απόφαση 

του Αλβανικού Υπουργείου Παιδείας σχεδιάστηκε και εγκρίθηκε πρόγραμμα για το 

μάθημα «Ελληνική γλώσσα και Λογοτεχνία» (ως μάθημα κατ’ επιλογή υποχρεωτικό). 

Για τη διδασκαλία του μαθήματος αυτού στην ανωτέρω απόφαση προβλεπόταν 2 

ώρες την εβδομάδα στην 10
η
 , 11

η
 και 12

η
 τάξη. Επίσης, στην Τρίτη Έκθεση της 

Αλβανίας γίνεται αναφορά και στην άδεια που είχε  δοθεί από το Αλβανικό κράτος 

για τη λειτουργία φροντιστηρίων εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας σε διάφορες 

περιοχές της Αλβανίας καθώς και για την ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών 

σχολείων «Όμηρος» στην Κορυτσά και στη Χειμάρα
95

.  

 

5.2.1 Η Προπανεπιστημιακή Εκπαίδευση για τις μειονότητες στην Αλβανία 

Σε ότι αφορά τη δημόσια  ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Αλβανία, όπως 

προαναφέρθηκε εντάσσεται στις νομικές διατάξεις που αφορούν την εκπαίδευση για 

τις μειονότητες, αφού στην Αλβανία διαβιοί η Εθνική Ελληνική Μειονότητα (ΕΕΜ). 

Η εκπαίδευση για τις εθνικές μειονότητες στην Αλβανία προβλέπει το δικαίωμα 

εκπαίδευσης στη μητρική γλώσσα καθώς και τη γνώση της Ιστορίας και του 

πολιτισμού τους. Προκειμένου, όπως αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. 10 άρθρο του 

σχετικού νόμου (Ν. 69/2012), τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες να έχουν 

τη δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή 

στην Αλβανία τους δίνεται η δυνατότητα εκμάθησης της Αλβανικής γλώσσας και του 

αλβανικού πολιτισμού. Όσον αφορά το σχεδιασμό και το πρόγραμμα των μαθημάτων 
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για τη χρήση της μητρικής και επίσημης γλώσσας στην εκπαίδευση  καθορίζονται με 

συγκεκριμένες οδηγίες από τον αρμόδιο Υπουργό 
96

: 

Σύμφωνα με προγενέστερη απόφαση του Yπουργικού Συμβουλίου της 

Αλβανίας
97

 , καθοριζόταν ότι όσοι  ανήκουν σε μειονότητες έχουν το δικαίωμα να 

διδάσκονται στη μητρική τους γλώσσα σε συγκεκριμένα σχολικά ιδρύματα και 

σχολικές μονάδες. Επίσης, ο τρόπος εκπαίδευσης για τις μειονότητες είχε καθοριστεί 

ως πολυμορφικός και σύμφωνα με τις αρχές και τα προγράμματα της εκπαίδευσης 

που ίσχυαν για όλα τα δημόσια σχολεία στην Αλβανία, όπως  καθόριζε το Υπουργείο 

Παιδείας. 

Τα μειονοτικά σχολεία λειτουργούσαν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του 

Υπουργείου Παιδείας, όπως δηλαδή και τα υπόλοιπα δημόσια σχολεία. Ο σχεδιασμός 

της διδασκαλίας και το πρόγραμμα μαθημάτων για τα σχολεία αυτά καθοριζόταν με 

ειδικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας. Η ανάγνωση και η διδασκαλία της 

μητρικής γλώσσας των μειονοτικών μαθητών, όπως και η ανάγνωση και η 

διδασκαλία της αλβανικής γλώσσας, διδασκόταν ως ξεχωριστά μαθήματα. Στις 

περιοχές που διαβιούσαν και μειονοτικοί μαθητές, στις περιπτώσεις που 

συμπληρωνόταν αριθμός μαθητών που ανταποκρινόταν στα κριτήρια που αφορούν τη 

λειτουργία σχολείων, οι μαθητές είχαν το δικαίωμα στα πλαίσια της Υποχρεωτικής 

Δημόσιας Εκπαίδευσης να διδαχθούν προαιρετικά και τη μητρική τους γλώσσα. Η 

λειτουργία ή η διακοπή των μαθημάτων στα σχολεία, όπου η εκμάθηση της μητρικής 

γλώσσας ήταν προαιρετική, αποφασιζόταν από το Νομάρχη της περιοχής, αφού είχε 

προηγηθεί απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.   Συγκεκριμένα, για τη λειτουργία των 

μειονοτικών σχολείων αρχικά υποβαλλόταν στο διευθυντή περιφερειακής 

εκπαίδευσης της περιοχής αίτηση υπογεγραμμένη από τους γονείς ή κηδεμόνες των 

μαθητών που ενδιαφερόταν για την εκμάθηση της μητρικής τους γλώσσας. Η αίτηση 

την οποία παρέδιδε εκπρόσωπος των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών έξι μήνες 

πριν την έναρξη του σχολικού έτους, συνοδευόταν από ονομαστική λίστα των 

μαθητών όπως ήταν εγγεγραμμένοι στα ληξιαρχεία της περιοχής. Ο διευθυντής 
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περιφερειακής εκπαίδευσης, αφού μελετούσε την αίτηση και αξιολογούσε αν 

πληρούνται τα προβλεπόμενα από το νόμο για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, 

την παρέδιδε στο Νομάρχη συνοδευόμενη από την προσωπική του εισήγηση. 

Ακολουθούσε κοινοποίηση της απόφασης του Νομάρχη στους γονείς ή κηδεμόνες 

των ενδιαφερομένων μαθητών, το αργότερο ένα μήνα πριν την έναρξη  του σχολικού 

έτους. Σε περίπτωση που η απόφαση του Νομάρχη ήταν θετική, απαιτούνταν πρώτα 

έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας για την υλοποίησή της. Στις περιοχές που ο 

αριθμός των μαθητών ήταν μικρότερος από τον προβλεπόμενο, η λειτουργία ή μη 

σχολικών μονάδων, όπου θα διδασκόταν και η μητρική γλώσσα των μειονοτήτων, 

αποφασιζόταν από τον Υπουργό Παιδείας. 

Η προαναφερόμενη απόφαση τροποποιήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο 

της Αλβανίας το 1996
98

 , το οποίο αποφάσισε μετά από αίτημα των γονέων ή 

κηδεμόνων μαθητών της ελληνικής μειονότητας στις πόλεις Άγιοι Σαράντα, Δέλβινο 

και Αργυρόκαστρο να λειτουργήσουν σχολεία, όπου οι μαθητές θα διδάσκονταν και 

τη μητρική τους γλώσσα.  Η λειτουργία τους αποφασίστηκε να ξεκινήσει από τις 

πρώτες τάξεις κατά το σχολικό έτος 1996-1997 παράλληλα με τα οκτάχρονα σχολεία, 

όπου η διδασκαλία γινόταν στην αλβανική γλώσσα, αλλά με κριτήριο κάθε τάξη να 

μην αριθμεί λιγότερους από είκοσι (20) μαθητές. Το αίτημα από τους γονείς ή 

κηδεμόνες των μαθητών της ελληνικής μειονότητας που ενδιαφερόταν για την 

εκμάθηση της μητρικής τους γλώσσας υποβαλλόταν στη διεύθυνση εκπαίδευσης της 

αντίστοιχης περιοχής έως την 5
η
  Σεπτεμβρίου. Η αίτηση περιλάμβανε και τα 

ονόματα των ενδιαφερομένων μαθητών, όπως είχαν καταχωρηθεί στα ληξιαρχεία, την 

ηλικία τους και την υπογραφή του γονέα ή του κηδεμόνα. Αφού ο διευθυντής 

εκπαίδευσης έκανε τις απαραίτητες διασταυρώσεις ακολούθως έστελνε το αίτημα στο 

Υπουργείο Παιδείας συνοδευόμενο και από την προσωπική του εισήγηση. 

Επίσης, με την απόφαση 548/26-08-1996 καθιερώθηκε αύξηση των ωρών 

διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας από δύο σε τέσσερις ώρες την εβδομάδα και 

στις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου στα μειονοτικά Λύκεια
99

. 
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 5.2.2 Η δημόσια ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στην Αλβανία στη σύγχρονη εποχή 

Τα δημόσια ελληνόγλωσσα σχολεία στην Αλβανία μπορεί να είναι εννιατάξια, 

δηλαδή να λειτουργούν μόνο οι εννέα τάξεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ή ενιαία 

δηλαδή εννιατάξια και Λύκεια μαζί. Τα σχολεία αυτά χρηματοδοτούνται από το 

αλβανικό κράτος και υπόκεινται στις νομικές διατάξεις του αλβανικού Υπουργείου 

Παιδείας που αφορούν στην εκπαίδευση για τις μειονότητες. Δημόσια 

Ελληνόγλωσσα Σχολεία λειτουργούν στις αναγνωρισμένες ως μειονοτικές περιοχές 

των Αγίων Σαράντα, του Αργυροκάστρου και του Δελβίνου.  

Δημόσια ελληνόγλωσσα σχολεία λειτουργούν στην περιοχή του 

Αργυροκάστρου και συγκεκριμένα στο χωριό Βουλιαράτι λειτουργεί ενιαίο σχολείο , 

στο Γεωργουτσάτι λειτουργεί εννιάχρονο σχολείο, στη Δερβιτσάνη λειτουργεί ενιαίο 

Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης. Εννιάχρονα σχολεία λειτουργούν επίσης στα 

Σωφράτικα και τη Φράστανη καθώς και ένα εννιάχρονο σχολείο στην Πολίτσανη. 

Επίσης, στο Αργυρόκαστρο λειτουργούν τάξεις εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας 

στο εννιάχρονο αλβανικό σχολείο, ενώ και στην Παιδαγωγική Ακαδημία 

συστεγάζεται τμήμα διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας. Ο αριθμός των μαθητών 

στα σχολεία αυτά συνεχώς μειωνόταν μέχρι και το 2010  λόγω της μετανάστευσης, 

γι’ αυτό και η διδασκαλία γινόταν σε μικτές τάξεις, γεγονός που επηρέαζε αρνητικά 

την ποιότητα της διδασκαλίας και εκμάθησης. Η απουσία εγχειριδίων εκμάθησης της 

Μητρικής και Αλβανικής γλώσσας στα σχολεία αυτά για μακρύ χρονικό διάστημα 

κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, έχει αποτελέσει την αιτία για την υποβάθμιση 

της ποιότητας διδασκαλίας και μάθησης. Στα μαθήματα που διδάσκονται στη μητρική 

γλώσσα  παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις σε ειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, 

επειδή στα αλβανικά Πανεπιστήμια δεν υφίσταται κλάδος που προετοιμάζει 

κατάλληλα εκπαιδευτικούς γι’ αυτό το σκοπό.  Η υποδομή στα σχολεία αυτά δεν 

είναι στο επιθυμητό επίπεδο, καθώς δεν έχει γίνει αναδιοργάνωση τους εκτός από 

ελάχιστες βελτιώσεις. Στα ανωτέρω σχολεία επίσης καταγράφεται παντελής έλλειψη 

στοιχειώδους εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα που διδάσκονται στη μητρική 

γλώσσα
100

.  
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 Αξίζει να αναφερθεί ότι, εκτός των ελληνόγλωσσων μειονοτικών σχολείων 

που λειτουργούν με διεύθυνση δική τους, λειτουργούν και ελληνόγλωσσες τάξεις 

διδασκαλίας που υπάγονται στη διεύθυνση αλβανικών σχολείων. Παράδειγμα 

αποτελεί το σχολείο «Adem Sheme» στους Αγίους Σαράντα, όπου πολλοί μαθητές 

παρακολουθούν τη διδασκαλία των μαθημάτων στην ελληνική γλώσσα 
101

.  

Οι εννέα ελληνόγλωσσες τάξεις του σχολείου «Adem Sheme» των Αγίων 

Σαράντα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μαθητών από οποιοδήποτε άλλο 

ελληνόγλωσσο δημόσιο σχολείο στην Αλβανία. Για το σχολικό έτος 2013-2014, ο 

αριθμός των μαθητών ανερχόταν σε διακόσιους τριάντα έξι (236), κατά είκοσι (20) 

μαθητές περισσότεροι από το προηγούμενο σχολικό έτος
102

.  

 

5.3 Εκκλησιαστικά σχολεία στην Αλβανία 

Εκτός των δημόσιων Σχολείων λειτουργούν και τα σχολεία της Ορθόδοξης 

Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλβανίας, στα οποία φοιτούν ελληνικής και αλβανικής 

καταγωγής μαθητές. Μερικά από τα εκκλησιαστικά σχολεία που λειτουργούν στην 

Αλβανία είναι τα εξής:  

Το εκκλησιαστικό Λύκειο «Τίμιος Σταυρός» στο Αργυρόκαστρο, που 

ιδρύθηκε το 1998 και νομικά αποτελεί «θρησκευτικό δίγλωσσο μη κρατικό σχολείο, 

Μέσης Εκπαίδευσης», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τους  προβλεπόμενους από το 

αλβανικό κράτος νόμους για τα ιδιωτικά δίγλωσσα θρησκευτικά σχολεία. Στο Λύκειο 

αυτό η Ελληνική γλώσσα διδάσκεται καθημερινά σε όλες τις τάξεις, ενώ παράλληλα 

διδάσκεται και η αλβανική γλώσσα ως γλωσσικό μάθημα.  

Εκτός του Αργυροκάστρου, Εκκλησιαστικό Λύκειο λειτουργεί και στο 

Δυρράχιο.  

Το σχολικό έτος 2008-2009 ξεκίνησε και η λειτουργία εκκλησιαστικού 

δημοτικού σχολείου στο Αργυρόκαστρο, ενώ εκκλησιαστικά δίγλωσσα νηπιαγωγεία, 
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όπου χρησιμοποιείται η ελληνική και η αλβανική γλώσσα, λειτουργούν και στην 

Πρεμετή, Δερβιτσάνη, Αγίους Σαράντα και Αργυρόκαστρο
103

.  

Στο εννιάχρονο εκκλησιαστικό σχολείο διδάσκονται από την πρώτη τάξη η 

Ελληνική, η Αλβανική και η Αγγλική γλώσσα, προκειμένου οι μαθητές να έχουν τη 

δυνατότητα να αποκτήσουν πιστοποίηση επάρκειας γνώσης και στις τρεις γλώσσες. Η 

διδασκαλία των μαθημάτων της γλώσσας περιλαμβάνει εκτός της ανάγνωσης, της 

γραμματικής και του συντακτικού και μαθήματα μέσω προτζέκτορα (οθόνης 

προβολής) και ηλεκτρονικών υπολογιστών
104

.   

Εκτός των προαναφερόμενων λειτουργούν και εκκλησιαστικά νηπιαγωγεία  

στις εξής περιοχές: Τίρανα, Δυρράχιο, Καβάγια, Λιούσνια, Αυλώνα, Πόγραδετς , 

Κορυτσά, Ελμπασάν. Στα νηπιαγωγεία αυτά χρησιμοποιείται η αλβανική γλώσσα, 

ενώ διδάσκονται και μαθήματα αγγλικών. Η χρηματοδότηση των νηπιαγωγείων 

γίνεται από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, ενώ τα έξοδα για τη συντήρησή 

τους καλύπτει η Αρχιεπισκοπή της Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της 

Αλβανίας. Τα βιβλία για τα νήπια και τους εκπαιδευτικούς αποτελούν εκδόσεις της 

Αρχιεπισκοπής και για τα νηπιαγωγεία των ελληνόφωνων περιοχών είναι δίγλωσσα 

(ελληνικά και αλβανικά)
 105

. 

 

 

5.4 Τα Ιδιωτικά σχολεία «ΟΜΗΡΟΣ» στην Κορυτσά και στη Χειμάρα 
Εκτός των δημόσιων ελληνόγλωσσων μειονοτικών και Εκκλησιαστικών 

σχολείων στην Αλβανία , λειτουργούν επίσης και τα ιδιωτικά σχολεία «ΟΜΗΡΟΣ» 

στην Κορυτσά και στη Χειμάρα, τα οποία χρηματοδοτούνται από το ελληνικό 

Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Παιδείας. Τα εγκαίνια του 

ελληνοαλβανικού μη κρατικού εννιατάξιου σχολείου «Όμηρος» στην Κορυτσά 
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πραγματοποιήθηκαν το 2005 και η ίδρυσή του έγινε με την υπ’ αριθμ. 405, ημ/νιας 

19-04-2004 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Αλβανίας
106

.   

Η λειτουργία του ξεκίνησε μετά την υπ’ αριθμ. 868, ημ/νιας 30-09-2004, 

απόφαση του τότε Υπουργικού Συμβουλίου της Αλβανίας
107

.  

Το σχολείο «Όμηρος» στην Κορυτσά είναι δίγλωσσο (εκτός της Ελληνικής 

γλώσσας διδάσκεται και η Αλβανική). Στο σχολείο εργάζονται και Έλληνες δάσκαλοι 

που έχουν αποσπαστεί εκεί από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και διδάσκουν τα 

μαθήματα στην Ελληνική γλώσσα
108

. 

Για το πρόγραμμα των μαθημάτων στην αλβανική γλώσσα κατά το σχολικό 

έτος 2012-2013 είχαν προσληφθεί είκοσι δύο (22) αλβανοί εκπαιδευτικοί με σύμβαση 

ορισμένου χρόνου. Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι η Ελληνική γλώσσα, η 

Μελέτη Περιβάλλοντος, τα Τεχνικά, η Ζωγραφική, η Μουσική, η Γυμναστική, ενώ 

από την Γ΄ Τάξη, ξεκινά και η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας. Στο σχολείο εκτός 

των εννέα τάξεων της υποχρεωτικής Εκπαίδευσης λειτουργεί και νηπιαγωγείο
109

. 

Στο σχολείο, το οποίο είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 

βιβλιοθήκη, ισχύει το πλήρες αλβανικό ωράριο μαθημάτων, ενώ κατά το σχολικό 

έτος 2012-2013 φοιτούσαν σε αυτό πεντακόσιοι (500)  μαθητές
110

.  

Για τo σχολείο «Όμηρος» στη Χειμάρα, που λειτουργεί από το 2006, 

προβλέπεται η λειτουργία του κατά τα πρότυπα του ομώνυμου σχολείου στην 

Κορυτσά με την υπ’ αριθμ. 266, ημ/νιας 05-05-2006 απόφαση του τότε Υπουργικού 

Συμβουλίου της Αλβανίας. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ότι στο εννιάχρονο 
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σχολείο «Όμηρος» Χειμάρας, η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται στην 

Ελληνική και Αλβανική γλώσσα
111

.  

 

 

5.5 Ελληνοαλβανικό Κολλέγιο Αρσάκειο Τιράνων 

Από το 1998-1999 λειτουργεί στα Τίρανα το ελληνοαλβανικό κολέγιο  

«Αρσάκειο», το οποίο παρέχει μερικώς ελληνόγλωσση Εκπαίδευση. Στο 

«Αρσάκειο», η Ελληνική γλώσσα διδάσκεται για περισσότερο από δέκα ώρες την 

εβδομάδα. Με   τη λειτουργία του το εκπαιδευτικό αυτό ίδρυμα συμβάλλει σε μεγάλο 

βαθμό στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στην Αλβανία
112

.   

Η άδεια για τη λειτουργία του «Αρσακείου» Τιράνων δόθηκε με την υπ’ 

αριθμ. 404, ημ/νιας 01-07-1998, απόφαση του τότε Υπουργικού Συμβουλίου της 

Αλβανίας
113

.   

Το «Αρσάκειο» Τιράνων είναι ιδιοκτησίας της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας 

και απευθύνεται κυρίως σε Χριστιανούς στο θρήσκευμα μαθητές
114

. 

 Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του, το 1998,  ξεκίνησε με τη λειτουργία δύο 

(2) μόνο τάξεων της Α΄και Β΄για να φτάσει σήμερα να λειτουργούν Νηπιαγωγείο, 

Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο. Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκη, 

γυμναστήρια, βοηθητικούς χώρους διδασκαλίας, γυμναστήριο, γήπεδο με εξέδρες ) 

καθώς και οικίες για τη διαμονή των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν 

τα αλβανικά μαθήματα στο Κολέγιο είναι υπήκοοι Αλβανίας που διαθέτουν τα 

προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία του κράτους αυτού πτυχία. Οι 

εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την Ελληνική γλώσσα επιλέγονται από την 

Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και έχουν πτυχίο ελληνικού Πανεπιστημίου
115

. 
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5.6 Λειτουργία φροντιστηρίων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στην Αλβανία 

 Από το 1992, με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση της Συντονιστικής 

Φοιτητικής Ένωσης Βορειοηπειρωτικού Αγώνα (ΣΦΕΒΑ), ξεκίνησαν οι πρώτες 

προσπάθειες για λειτουργία στην Αλβανία Φροντιστηρίων εκμάθησης της Ελληνικής 

γλώσσας. Μέχρι το 2009-2010 τέτοια φροντιστήρια λειτουργούσαν στην περιοχή των 

Αγίων Σαράντα, της Κορυτσάς, του Αργυροκάστρου, της Πρεμετής και της 

Αυλώνας
116

. 

Το 2003 με τη βοήθεια της ΣΦΕΒΑ, της ΠΑΣΥΒΑ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος 

Βορειοηπειρωτικού Αγώνα) και συνεργαζόμενων φορέων λειτουργούσαν στην 

Αλβανία περί τα ενενήντα (90) φροντιστήρια εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας
117

. 

Από τα γνωστά φροντιστήρια εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας που 

λειτουργούν σήμερα στην Αλβανία και συγκεκριμένα στην Κορυτσά, είναι τα 

φροντιστήρια «Αριστοτέλης», όπου μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα παιδιά ηλικίας 

από επτά (7) ετών έως άτομα ηλικίας εβδομήντα πέντε (75) ετών. Τα μαθήματα 

διδάσκονται απογευματινές ώρες. Στα φροντιστήρια λειτουργεί δανειστική 

βιβλιοθήκη, ενώ είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και διαδραστικούς 

πίνακες
118

. 

  

5.7 Εστία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (ΕΙΠ) Τιράνων 

  Εκτός των  προαναφερόμενων Ελληνόγλωσσων σχολείων, από το 2008 η 

Εστία Τιράνων του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού λειτουργεί στα Τίρανα 

τμήματα διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας για ενήλικους και ανήλικους, στα 

οποία φοιτούν κυρίως Αλβανοί. Κατά το σχολικό έτος 2012-2013 τμήματα 
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Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (2007), Αρσάκειο Τιράνων μία γέφυρα Παιδείας και Πολιτισμού 

ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αλβανία, 

 http://e-emphasis.sch.gr/articles.php?pId=1&iId=10&sId=106&aId=274, ανάκτηση 10-03-2014 
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 ΣΦΕΒΑ (2010), Φροντιστήρια Ελληνικών στη Β.Ήπειρο,  http://www.sfeva.gr/dat/A8C6B85D/file 
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 Αντίβαρο (2003), Ανακοίνωση του ΠΑΣΥΒΑ και της ΣΦΕΒΑ, Κορυτσά 1-6-2003, Τελετή λήξης 

Φροντιστηρίων εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας,  Θεσσαλονίκη,  http://palio.antibaro.gr , ανάκτηση 

15-03-2014 

118
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στην Κορυτσά και τη  Μοσχόπολη», που προβλήθηκε τον Μάιο 2013  
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διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας της Εστίας Τιράνων λειτούργησαν στα Τίρανα 

και στην Αυλώνα σε τρία (3) σχολεία και δύο (2) Πανεπιστήμια. Ο συνολικός 

αριθμός των μαθητών που παρακολούθησαν όλα τα τμήματα, δηλαδή το παιδικό 

τμήμα, το τμήμα αρχαρίων  και το τμήμα προχωρημένων, ανήλθε στα εκατόν είκοσι 

άτομα, στα οποία δίδαξαν επτά αλβανοί δάσκαλοι (εκπαιδευτικοί, λέκτορες του 

Πανεπιστημίου Τιράνων, εκπαιδευτικοί του «Αρσακείου» Τιράνων και Φιλόλογοι της 

Ελληνικής Γλώσσας). Η επιχορήγηση των μαθημάτων έγινε από την Ελληνική 

πρεσβεία. Το εξεταστικό κέντρο για την πιστοποίηση γνώσης της Ελληνικής 

Γλώσσας της Εστίας Τιράνων είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό 

Υπουργείο Παιδείας.  

Ο φορέας που είναι αρμόδιος για τις εξετάσεις Ελληνομάθειας και στα 

τέσσερα επίπεδα (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄) είναι το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του 

Υπουργείου Παιδείας, από το οποίο έχει λάβει την άδεια η Εστία Τιράνων να 

πραγματοποιεί εξετάσεις κάθε Μάιο. Εξετάσεις για την πιστοποίηση επάρκειας της 

Ελληνικής γλώσσας γίνονται και σε άλλα εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό, ενώ οι αιτήσεις για συμμετοχή σε αυτές γίνονται στα εξεταστικά κέντρα 

στις αρχές Μαρτίου. 

Για τα επίπεδα γλωσσομάθειας Α΄ και Β΄ απαιτούνται γνώσεις με μέσο όρο 

δυσκολίας. Το επίπεδο  Γ΄ απαιτεί πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας στην 

κατανόηση, ανάγνωση και γραφή. Η πιστοποίηση Γ’ επιπέδου είναι απαραίτητη για 

την εισαγωγή σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή σε άλλο Πανεπιστήμιο της Ευρώπης. Το 

επίπεδο Δ΄ απαιτεί άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και με την απόκτησή του ο 

ενδιαφερόμενος μπορεί να διδάξει την Ελληνική γλώσσα.  

 Τον Μάιο 2011 ο αριθμός των υποψηφίων που συμμετείχε στις εξετάσεις του 

Κέντρου της Εστίας Τιράνων για πιστοποίηση γνώσης της ελληνικής γλώσσας 

ανήλθε στους σαράντα ένα, από τους οποίους ποσοστό 45%, έλαβε την Πιστοποίηση 

με βαθμό «Άριστα», το 25% με βαθμό «Πολύ Καλά», 20% με βαθμό «Καλά» και το 

10% απέτυχε. 

Η διδασκαλία των μαθημάτων στην εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας στην 

Εστία Τιράνων βασίζεται στο βιβλίο «Ελληνική Γλώσσα» των εκδόσεων «Ελληνικά 

Γράμματα» του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη. Μέσω cd (ψηφιακού δίσκου) γίνεται και 

ακρόαση του μαθήματος διδασκαλίας καθώς και ελληνικών τραγουδιών, ενώ επίσης 

το μάθημα γίνεται και μέσω παρουσιάσεων (Power Point) με ειδικά προγράμματα 
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διδασκαλίας τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αλβανική γλώσσα. Επιπλέον οι 

μαθητές γνωρίζουν και στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού μέσω προγραμμάτων 

διάρκειας δέκα λεπτών με ελληνικές λαϊκές παροιμίες, μύθους του Αισώπου, 

αποσπάσματα έργων ελλήνων συγγραφέων και ποιητών, ενώ διοργανώνονται συχνά 

εκδρομές με επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους. Περί τα τέλη κάθε μήνα 

παρακολουθείται η πρόοδος των μαθητών μέσω γραπτών εξετάσεων 

(διαγωνισμάτων). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δύο φορές την εβδομάδα από 

ένα δίωρο κάθε φορά, επί οκτώ μήνες ( ξεκινούν τον  Οκτώβριο και λήγουν το Μάιο 

κάθε σχολικού έτους). Οι ώρες διδασκαλίας ανέρχονται σε 125 συνολικά. 

Καταβάλλονται δίδακτρα από κάθε μαθητή, αλλά χορηγούνται και υποτροφίες σε 

ορισμένες περιπτώσεις
119

. 

  

5.8 Βιβλία που βοηθούν στην εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας 

Εκτός των κρατικών ελληνόγλωσσων σχολείων που αφορούν την ΕΕΜ, αλλά 

και των ιδιωτικών ελληνόγλωσσων σχολείων και φροντιστηρίων που λειτουργούν 

στην Αλβανία, στα οποία δίνεται η δυνατότητα να απευθυνθεί κάθε πολίτης που 

ενδιαφέρεται για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, κυκλοφορούν και βιβλία με 

μεθόδους διδασκαλίας και εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας.  

Αναφέρεται ενδεικτικά το βιβλίο με τίτλο «Flas Greqisht/ Metod/liber 

udhezues per mesimin e gjuhes Greke =Μιλάω Ελληνικά/Μέθοδος/βιβλίο με οδηγίες 

για την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας» . Συγγραφέας είναι η Αntella Vouli και 

του εκδοτικού οίκου Μediaprint. 

Στο βιβλίο αυτό ο ενδιαφερόμενος μπορεί να πληροφορηθεί για ελληνικές 

λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση στο σπίτι, στην 

εργασία, στο ταξίδι, για τα ρήματα, για το λεξιλόγιο, τη γραμματική, τις φωνές και 

συζυγίες των ρημάτων της Ελληνικής Γραμματικής
120

. 

 

 

5.9 Η εξέταση του μαθήματος της ελληνικής γλώσσας κατά τις απολυτήριες 

εξετάσεις 
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 Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (2013), Τίρανα, http://www.hfc-tirana.com/wmt/webpages/ 

120
 Αntela Vouli, flas Greqisht (metod), Media print , http://www.shtepiaelibrit.com/store/sq/meso-

greqisht/897-flas-greqisht-metode-antela-vouli.html, ανάκτηση 22-05-2014 

http://www.shtepiaelibrit.com/store/sq/meso-greqisht/897-flas-greqisht-metode-antela-vouli.html
http://www.shtepiaelibrit.com/store/sq/meso-greqisht/897-flas-greqisht-metode-antela-vouli.html
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  Το σχολικό έτος 2012-2013 προβλεπόταν για τους μαθητές της ελληνικής 

μειονότητας στις απολυτήριες εξετάσεις να εξεταστούν υποχρεωτικά στην Αλβανική 

γλώσσα, αλλά αν επιθυμούσαν, μπορούσαν να εξεταστούν και στην Ελληνική 

γλώσσα, ως μάθημα επιλογής. Στην ελληνική γλώσσα ως μάθημα επιλογής είχαν τη 

δυνατότητα να εξεταστούν και μαθητές αλβανικής καταγωγής που ήταν μετανάστες 

στην Ελλάδα και επέστρεψαν στην Αλβανία
121

.  

Επίσης, σε ότι αφορά τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας στη Δημόσια 

Προπανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Αλβανία, πρόσφατα με εγκύκλιο του 

Υπουργείου Παιδείας και Άθλησης της Αλβανίας αποφασίστηκε ότι μπορεί η 

Ελληνική Γλώσσα να συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα των εθνικών εξετάσεων του 

σχολικού έτους 2013-2014 και να αποτελέσει μάθημα, στο οποίο θα εξετάζονται οι 

μαθητές που ολοκληρώνουν τη Δευτεροβάθμια Ανώτερη Εκπαίδευση ως μάθημα 

ξένης γλώσσας κατ’ επιλογή. Οι εξετάσεις θα αφορούν καλή γνώση της Ελληνικής 

Γλώσσας (Επίπεδο Β2)
122

 . 

          

5.9.1 Εφόδια που απαιτούνται για τον μαθητή που θα εξεταστεί στο  κατ’ 

επιλογή μάθημα της ελληνικής γλώσσας στις Αλβανικές Απολυτήριες εξετάσεις 

  Σύμφωνα με οδηγία του Αλβανικού Υπουργείου Παιδείας και Άθλησης 

(Ιανουάριος 2014), η πιστοποίηση γνώσης της ελληνικής γλώσσας που λαμβάνεται 

για το μαθητή που θα εξεταστεί στις απολυτήριες εξετάσεις στο κατ’ επιλογή μάθημα 

της Ελληνικής γλώσσας, θα είναι σε επίπεδο Β2 σύμφωνα με το «Κοινό Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο αναφοράς για τις Γλώσσες».   

 Οι μαθητές κατά την εξέταση θα κληθούν να αποδείξουν ότι, διαθέτουν 

επάρκεια στη γνώση και κατανόηση της Ελληνικής γλώσσας καθώς και ότι έχουν 

ευχέρεια στο γραπτό λόγο. Τα προαναφερόμενα θα κληθούν να αποδείξουν μέσω της 

εξέτασης τους σε άγνωστο κείμενο βάσει του οποίου θα τους δοθούν ερωτήσεις, όπου 

μέσα από αυτές θα καταδεικνύεται η ικανότητα ή μη της κατανόησης του νοήματος. 

                                                           
121
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Tirane Janar 2014.     
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Ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει σφαιρικά το νόημα του 

κειμένου που θα του δοθεί για να μπορέσει να βρει τις απαντήσεις που θα του 

ζητηθούν μέσω των ερωτήσεων. Μεταξύ αυτών που μπορεί να ζητηθούν από το 

μαθητή που θα εξεταστεί στην Ελληνική γλώσσα είναι: 

● Η επιλογή της απάντησης στην ερώτηση που θα του δοθεί και θα αφορά στο 

περιεχόμενο του κειμένου. 

● Ο προβληματισμός σχετικά με το περιεχόμενο μιας παραγράφου και η εξαγωγή του 

συμπεράσματος από αυτή. 

●  Η παρουσίαση στοιχείων που θα δικαιολογούν την ιδέα που υποστηρίχθηκε από 

τον μαθητή. 

● Η εμβάθυνση στην κατανόηση μιας φράσης και η εύρεση συνώνυμου αυτής  

● Η εξαγωγή της κεντρικής ιδέας  και του ηθικού διδάγματος μιας παραγράφου 

● Η ανάπτυξη της δημιουργικής και ερμηνευτικής ικανότητας και η παρουσίαση των 

στοιχείων που δικαιολογούν τη δοθείσα  απάντηση  

● Η συνολική κατανόηση του κειμένου 

● Η βαθύτερη κατανόηση του κειμένου: ο εντοπισμός της ιδέας που υπονοεί το 

κείμενο, η στάση του συγγραφέα κλπ 

● Η επίλυση  λεξιλογικών ασκήσεων μέσα από το κείμενο   

● Η επίλυση λεξιλογικών και γραμματικών ασκήσεων μέσα από το κείμενο 

Επίσης ο μαθητής θα κληθεί να εξεταστεί στην έκθεση όπου θα αναπτύξει ένα 

θέμα που θα του δοθεί σε κείμενο το οποίο θα περιέχει 120-150 λέξεις. Στην 

περίπτωση αυτή ο μαθητής θα αξιολογηθεί με βάση την ικανότητα που διαθέτει στη 

δομή και συνοχή του κειμένου, στο λεξιλόγιο και στη  γραμματική. Στον γραπτό λόγο 

υπέρ του μαθητή είναι να διαθέτει διευρυμένο λεξιλόγιο
123

. 

 

5.10 Τμήμα Σλαβικών και Βαλκανικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Τιράνων 

Εκτός του Αργυροκάστρου δε λειτουργεί άλλο τμήμα σε αλβανικό Κρατικό 

Πανεπιστήμιο για την κατάρτιση εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της Ελληνικής 

γλώσσας. Επισημαίνεται ότι, στο Πανεπιστήμιο Τιράνων λειτουργεί τμήμα  Ξένων 

Γλωσσών όπου όμως διδάσκονται η Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική 
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orientues per maturen shteterore (Provim me zgjedhje), Lenda:Gjuha Greke, Viti shkollor 2013-2014, 

Tirane Janar 2014.     
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και όχι η Ελληνική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνεται ως γλώσσα στο Τμήμα 

Σλαβικών και Βαλκανικών Γλωσσών που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Τιράνων. Στο 

τμήμα Σλαβικών και Βαλκανικών Γλωσσών εκτός της Ελληνικής, διδάσκονται η 

Ρωσική και η Τουρκική γλώσσα. Εκτός των Γλωσσών αυτών οι φοιτητές των τριών 

(3) γλωσσικών τμημάτων (Ελληνικής, Ρωσικής, Τουρκικής)  διδάσκονται ως 

υποχρεωτική δεύτερη ξένη γλώσσα την Αγγλική. Στο πρόγραμμα προβλέπεται επίσης 

και η εκμάθηση μιας τρίτης γλώσσας κατά τα δύο (2) πρώτα έτη σπουδών, όπου οι 

σπουδαστές του τμήματος της Ρωσικής Γλώσσας επιλέγουν μία σλαβική γλώσσα ενώ 

οι φοιτητές του τμήματος της Ελληνικής και της Τουρκικής επιλέγουν μία από τις 

γλώσσες  που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο Τιράνων.  Στο τρίτο έτος οι φοιτητές 

μπορούν να επιλέξουν μία από τις δύο κατευθύνσεις : 

α)Γλώσσα, Λογοτεχνία, Πολιτισμό της αντίστοιχης γλώσσας ή  

β)Μετάφραση, ερμηνεία της γλώσσας. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του 

πρώτου κύκλου, οι φοιτητές λαμβάνουν το δίπλωμα πρώτου επιπέδου σε όποιο από 

τα προαναφερόμενα πεδία έχουν επιλέξει. 

 Στο δεύτερο κύκλο οι φοιτητές του Τμήματος Σλαβικών και Βαλκανικών 

Σπουδών έχουν τη δυνατότητα επιλογής, ενός από τα παρακάτω διδακτικά 

προγράμματα: 

α)Μετάφραση τεχνική-λογοτεχνική και ερμηνεία ή   

β)Γλώσσα και διαπολιτισμική επικοινωνία. 

 Με την ολοκλήρωση του Β΄ κύκλου οι φοιτητές λαμβάνουν το δίπλωμα 

εξειδίκευσης σε μία από τις προαναφερόμενες κατευθύνσεις που έχουν επιλέξει. Στο 

τμήμα Σλαβικών και Βαλκανικών Γλωσσών του Πανεπιστημίου Τιράνων διδάσκουν 

δέκα έξι (16) τακτικοί καθηγητές και δέκα εξωτερικοί. Επίσης διδάσκουν και ξένοι 

καθηγητές από την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Βουλγαρία κλπ
124

.   

 Το πρόγραμμα των μαθημάτων που παρακολουθούν οι φοιτητές είναι 

σύμφωνο με το σύστημα της Μπολόνια
125

, το οποίο βασίζεται σε δύο κύκλους 

σπουδών. Ο πρώτος κύκλος διαρκεί το λιγότερο τρία χρόνια, ενώ το δεύτερο κύκλο 
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 Universiteti I Tiranes, Fakulteti I Gjuheve te Huaja/Departamenti I Gjuhese Sllavo-Ballkanike, 
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που είναι σε επίπεδο Μaster, μπορούν να παρακολουθήσουν απόφοιτοι του πρώτου 

κύκλου
126

. 
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6.ZHTHMATA ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΛΒΑΝΙΑ 

 

6.1 Τα σχολικά εγχειρίδια της ελληνικής μειονότητας 

 Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν τα σχολεία της ελληνικής μειονότητας 

στην Αλβανία σε ότι αφορά τον έγκαιρο εφοδιασμό τους με βιβλία για τα μαθήματα 

που διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Ενδεικτικό της σοβαρότητας της 

κατάστασης είναι το γεγονός ότι  κατά το σχολικό έτος 2013-2014 μέχρι και τα μέσα 

Φεβρουαρίου 2014 σε πολλά σχολεία της μειονότητας δεν είχαν φτάσει ακόμη τα 

βιβλία για τη διδασκαλία των μαθημάτων στην ελληνική γλώσσα και το μάθημα 

γινόταν με φωτοτυπίες και σημειώσεις. Το πρόβλημα της έλλειψης βιβλίων στα 

σχολεία της ελληνικής μειονότητας συζητήθηκε και στην αλβανική βουλή στα μέσα 

Φεβρουαρίου 2014, κατόπιν επερώτησης του έλληνα μειονοτικού βουλευτή του 

αλβανικού κοινοβουλίου Βαγγέλη Τάβου προς την Υπουργό Παιδείας και Άθλησης 

της Αλβανίας Lindita Nikolla. Ο κ. Τάβος ανέφερε ότι  το πρόβλημα της μη έγκαιρης 

προμήθειας των σχολείων της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία με τα σχολικά 

εγχειρίδια διδασκαλίας στη μητρική γλώσσα καταγράφεται τα τελευταία τρία-

τέσσερα έτη. Μέχρι το σχολικό 2005-2006 την έκδοση των σχολικών βιβλίων της 

ΕΕΜ στην Αλβανία, είχε αναλάβει Κρατικό Ίδρυμα της  Ελλάδας με την άδεια και 

έγκριση του αλβανικού κράτους και η προμήθεια των βιβλίων στα σχολεία της 

ελληνικής μειονότητας γινόταν έγκαιρα. Στη συνέχεια όμως η απερχόμενη αλβανική 

κυβέρνηση με ειδική απόφαση του Υπουργικού της Συμβουλίου όρισε η τύπωση των 

βιβλίων για τα σχολεία της ΕΕΜ να γίνεται στην Αλβανία. Στα μειονοτικά σχολεία 

της Μέσης Εκπαίδευσης η κατάσταση είναι πιο επιβαρυμένη, αφού μέχρι τον 

Φεβρουάριο 2014 οι μαθητές από τους τριάντα πέντε (35) τίτλους σχολικών βιβλίων 

δεν είχαν κανένα στα χέρια τους. Παράδειγμα αποτελεί το Ελληνόγλωσσο Γυμνάσιο 

του Αργυροκάστρου ή Μέση Παιδαγωγική Σχολή , όπου η διδασκαλία των 

μαθημάτων γίνεται με σημειώσεις. Αναφορά κατά την επερώτηση έγινε και στο θέμα 

του περιεχομένου των βιβλίων της Ιστορίας και της Γεωγραφίας για τα οποία κατά το 

παρελθόν είχαν υποσχεθεί αλβανικές και ελληνικές κυβερνήσεις ότι, θα 

συγκροτηθούν κοινές επιτροπές και από τις δύο χώρες για την επανεξέταση του 

περιεχομένου των βιβλίων αυτών αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι προς αυτή 

την κατεύθυνση. Στο τέλος της συζήτησης εκφράστηκε η πεποίθηση ότι το θέμα των 

βιβλίων για τα σχολεία της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία θα επιλυθεί, ενώ 
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από την πλευρά της η Υπουργός Παιδείας και Αθλητισμού της Αλβανίας  

διαβεβαίωσε ότι, κατά το νέο σχολικό έτος στα σχολεία της ελληνικής μειονότητας 

θα υπάρξει βελτίωση της ποιότητας των βιβλίων καθώς και βελτίωση στη διδασκαλία 

127
.      

 Συγκεκριμένα σε ότι αφορά την έλλειψη βιβλίων τα σχολικά έτη 2012-2013 

και 2013-2014 ξεκίνησαν χωρίς βιβλία για τα δημόσια σχολεία της ελληνόγλωσσης 

εκπαίδευσης στην Αλβανία. Κατά το σχολικό έτος 2013-2014 μέχρι και τα τέλη 

Φεβρουαρίου 2014 έλειπαν τα βιβλία της 5
ης

 και 6
ης

 τάξης του εννιάχρονου σχολείου. 

Στη Μέση Εκπαίδευση (Λύκειο)  δεν υπήρχαν καθόλου βιβλία στην ελληνική 

γλώσσα και όπως λένε εκπαιδευτικοί του Λυκείου Παντελή Σωτήρη στο 

Αργυρόκαστρο, μετέφραζαν οι ίδιοι τα βιβλία από τα αλβανικά στα ελληνικά. 

Προκειμένου το επόμενο σχολικό έτος να μην παρατηρηθεί έλλειψη σχολικών 

εγχειριδίων στα σχολεία της ελληνικής μειονότητας, η Υπουργός Παιδείας και 

Άθλησης της Αλβανίας δήλωσε ότι εγκρίθηκε νέο κονδύλιο από το αλβανικό κράτος 

που θα διατεθεί για την τύπωση αυτών των βιβλίων
128

.   

 Επίσης σύμφωνα με δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας και Άθλησης της 

Αλβανίας, ο λόγος που τα σχολικά εγχειρίδια της ΕΕΜ δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 

και τα βασικά κριτήρια διδασκαλίας είναι ότι την επιμέλειά τους έχουν αναλάβει 

άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την Εκπαίδευση  και ούτε έχουν διδάξει ποτέ σε 

σχολεία. Σε ότι αφορά την έλλειψη των βιβλίων δήλωσε ότι οφείλεται  σε 

καταχρήσεις των κονδυλίων που προοριζόταν για τα βιβλία της ΕΕΜ
129

. 

 Σε ότι αφορά στο περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων της ΕΕΜ κατά το 

σχολικό έτος 2012-2013, σύμφωνα με τον Jovan Kristiqi, σύμβουλο του Υπουργείου 

Παιδείας και Άθλησης της Αλβανίας, από την 1
η
 μέχρι την 5

η
 τάξη της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης είναι διαφορετικό για τα μαθήματα που διδάσκονται στην ελληνική 

γλώσσα και διαφορετικό για τα μαθήματα που διδάσκονται στην αλβανική ενώ η 
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 Kuvendi I Shqiperise (2014), http// www.parlament.al/web/kuvendi zhvillon interpelance me 

ministren e arsimit dhe sportit znj. Lindita,ανάκτηση Μάρτιος 2014  
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 Από εκπομπή του αλβανικού τηλεοπτικού σταθμού «Τop Channel» που προβλήθηκε στις 10-03-

2014. 
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 Νikolla (2014), Gazeta Panorama, Artikull, «Gruaja e Kseres beri libra per shkollat Greke», 

ανάκτηση 20-02-2014 
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διδακτέα ύλη προβλέπεται σε ποσοστό (65%) να γίνεται στην ελληνική γλώσσα  και 

σε ποσοστό (35%) στην αλβανική.  

Οι τίτλοι των βιβλίων για τα σχολεία της ελληνικής μειονότητας είναι  

ενενήντα ένα, εκ των οποίων, οι είκοσι επτά εντάσσονται στα κονδύλια που αφορούν 

τα εναλλακτικά κείμενα και επιλέγονται από επιτελεία εκπαιδευτικών των 

μειονοτικών σχολείων. Τα έξοδα για τη συγγραφή, την επιμέλεια και την έκδοση των 

σχολικών εγχειριδίων για την ΕΕΜ, καλύπτει το αλβανικό κράτος.  

Τα έξοδα για τη μετάφραση είκοσι τεσσάρων τίτλων βιβλίων για την ελληνική 

μειονότητα κατά το παρελθόν κάλυπτε το ελληνικό κράτος, αλλά κατά το σχολικό 

έτος 2013-2014, λόγω της οικονομικής κρίσης αδυνατούσε να τα καλύψει για αυτό 

και την κάλυψή τους ανέλαβε το αλβανικό κράτος. Η επιμέλεια και έκδοση των 

σχολικών εγχειριδίων για την ΕΕΜ, έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Παιδείας της 

Αλβανίας στον εκδοτικό οίκο «Botem» στα Τίρανα, ο οποίος έχει αναλάβει και την 

προετοιμασία και διανομή των σχολικών εγχειριδίων που αφορούν μαθήματα που 

διδάσκονται κατ’ επιλογή στις τάξεις από 10
η
  έως και 12

η130
 .  

          Σε ότι αφορά το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων της ελληνικής 

μειονότητας της Αλβανίας από έρευνες και μελέτες του παρελθόντος είχε προκύψει 

ότι χρειαζόταν βελτιώσεις και από άποψη μεθοδολογίας και περιεχομένου. 

Ειδικότερα στα Αναγνωστικά της υποχρεωτικής Εκπαίδευσης μεγάλο αριθμό 

κειμένων αποτελούσαν μεταφράσεις αλβανικών βιβλίων στην Ελληνική γλώσσα, 

χωρίς να λείπουν όμως και τα κείμενα που ήταν γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα
131

. 

         Τρεις (3) Σύλλογοι εκπαιδευτικών της ελληνικής μειονότητας των Αγίων 

Σαράντα, του Αργυροκάστρου και του Δελβίνου τον Οκτώβριο 2013 και στη 

συνέχεια στις 23 Ιανουαρίου 2014 απευθύνθηκαν με επιστολή τους στην Υπουργό 

Παιδείας της Αλβανίας. Στην επιστολή τους εξέφραζαν την ανησυχία τους για την 

έλλειψη βιβλίων στην ελληνική γλώσσα που καταγράφεται στα σχολεία της 

ελληνικής μειονότητας, ενώ εξέφρασαν και την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι, 
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Muka A. (2013), Sfidat e pajisjes se nxenesve minoritar me tekstet mesimore (2013), 
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 Βλέπε για τα βιβλία της «Γλώσσας» της ελληνικής μειονότητας   Γ.Καψάλης (1996), Η Εκπαίδευση 

της Ελληνικής Μειονότητας της Αλβανίας, Σχολικά εγχειρίδια, Γλωσσική επιμόρφωση, Προοπτική, 

Αθήνα, Gutenberg, σ.17-27  
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τα βιβλία για τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας που είναι σε κυκλοφορία δεν 

πληρούν τις προϋποθέσεις των εναλλακτικών κειμένων. Επίσης, στην επιστολή 

εξέφρασαν και την ανησυχία τους για το περιεχόμενο των μαθημάτων της Ιστορίας 

και της Γεωγραφίας ζητώντας να μη διδάσκονται στους μαθητές των μειονοτικών 

σχολείων θέματα που μπορεί να προκαλούν παρανοήσεις και εντάσεις μεταξύ των 

δύο λαών. Με την επιστολή τους ζητούν την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου έτσι 

ώστε και οι μαθητές των μειονοτικών σχολείων να είναι στην εκπαίδευση ισότιμοι με 

τους λοιπούς συνομηλίκους τους στην Αλβανία
132

. 

 

6.2 Προβλήματα στην υποδομή των σχολικών κτιρίων, στη μεταφορά μαθητών και 

στη θέρμανση των σχολείων 

 Προβλήματα εντοπίζονται και στις εγκαταστάσεις των σχολικών κτιρίων όχι 

μόνο για την ΕΕΜ, αλλά και για τα αλβανικά σχολεία στην Αλβανία. Επίσης, 

προβλήματα καταγράφονται και στη θέρμανση των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 

στο Αργυρόκαστρο, μεταξύ των οποίων είναι και το ελληνόγλωσσο  «Παντελή 

Σωτήρη» αλλά και άλλα σχολεία στην Αλβανία, στα οποία αν και υπάρχουν 

εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης με καλοριφέρ, δεν τα έχουν εφοδιάσει με 

πετρέλαιο με αποτέλεσμα να θερμαίνονται με ηλεκτρικές θερμάστρες, οι οποίες όμως 

δε διαρκούν πολύ καθώς γίνονται συχνές διακοπές ρεύματος
133

.    

  

6.3 Προβλήματα των εκπαιδευτικών της ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στην 

Αλβανία 

 Οι ελλείψεις των εκπαιδευτικών της ελληνόγλωσσης δημόσιας εκπαίδευσης 

στην Αλβανία επικεντρώνονται στο γεγονός ότι αδυνατούν να παρακολουθήσουν την 

εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας, αφού από το αλβανικό κράτος μέχρι και πριν λίγα 

χρόνια δεν καταβάλλονταν προσπάθειες για αναδιοργάνωση και αναδιαμόρφωση της 

Εκπαίδευσης προκειμένου να εναρμονιστεί με τα σύγχρονα δεδομένα, αλλά και επί 
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σειρά ετών οι έλληνες της μειονότητας δεν επικοινωνούσαν με την  εθνική 

μητρόπολη
134

.  

 Το 1971 ιδρύθηκε η Παιδαγωγική Ακαδημία στο Αργυρόκαστρο με σκοπό να 

λάβουν σε αυτή τη σχολή τη σχετική κατάρτιση για την Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι Εκπαιδευτικοί, ενώ στη Σχολή αυτή λειτούργησε και 

τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών, όπου όμως στην ουσία δεν έγινε κανένα μάθημα 

στην ελληνική γλώσσα. Το 1981 επίσης λειτούργησε στη Σχολή  Παράρτημα για την 

εκπαίδευση  των δασκάλων του δημοτικού Σχολείου
135

.  

 Σήμερα στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου λειτουργεί Τμήμα Ελληνικής 

Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Πολιτισμού, όπου η διδασκαλία των μαθημάτων που 

παρακολουθούν οι φοιτητές καθορίζεται με βάση τον υπ’ αριθμ. 9741, ημ/νιας 21-05-

2007, τροποποιημένο νόμο «Για την Ανώτερη Εκπαίδευση στη Δημοκρατία της 

Αλβανίας» καθώς και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας της Αλβανίας
136

.   

 Στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, στο τριετούς φοίτησης Τμήμα Ελληνικής 

Γλώσσας, Λογοτεχνίας  και Πολιτισμού  διδάσκεται η Νέα Ελληνική Γλώσσα 

(Ενότητα 1 και Ενότητα 2). Στον Κύκλο Μαθημάτων Βυζαντινή Ιστορία και 

Πολιτισμός διδάσκονται: Ελληνική και Ρωμαϊκή Ιστορία,Ιστορία της Τέχνης, 

Αρχαιολογία στην Αρχαία Ήπειρο, Λαογραφία, Διαχρονική Επισκόπηση, Ιστορία της 

Ελληνικής Γλώσσας, Γενική Γλωσσολογία, Αρχαία Ελληνικά Έπη, Εισαγωγή στη 

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία, Εισαγωγή στο Αρχαίο Ελληνικό Δράμα, Νέα Ελληνική 

Γλώσσα, Ιστορία της Αλβανικής Λογοτεχνίας, Θεωρία της Λογοτεχνίας, Ελληνική 

Λογοτεχνία, Αλβανική Γλώσσα. Στον Κύκλο Μαθημάτων Εισαγωγή στις Επιστήμες 

της Αγωγής, διδάσκονται: Θεωρία της Μετάφρασης, Κοινωνιογλωσσολογία, 

Πρακτική στη Γλώσσα, Θεωρία της Λογοτεχνίας. Επίσης διδάσκονται: Εισαγωγή 

στην Πληροφορική (Η/Υ) και στην Τεχνολογία, Αγγλική Γλώσσα και δεύτερη ξένη 

γλώσσα προαιρετικά
137

.  
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Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, 

Λογοτεχνίας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. 505, ημ/νιας 08/11/2010 οδηγία του Υπουργείου Παιδείας της Αλβανίας, 

λειτουργεί και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδίκευση στην Ελληνική 

Γλώσσα και τον Πολιτισμό, διάρκειας φοίτησης τριών (3) εξαμήνων
138

. 
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7.  ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 

 

7.1 Ανασκόπηση προγενέστερων  μελετών για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση 

στην Αλβανία 

Κατά το παρελθόν έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες και μελέτες με θέμα την 

Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στην Αλβανία, ορισμένες από τις οποίες αναφέρονται 

παρακάτω: 

1.Έρευνα του καθηγητή κ. Τσιτσελίκη Κ. (2010), Επίκουρου καθηγητή στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, «Μειονοτικά Ελληνικά σχολεία και διάδοση της 

Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στην Αλβανία: Ορισμένα ζητήματα που απαιτούν 

άμεση παρέμβαση», Τίρανα/Θεσσαλονίκη.  

Η έρευνα περιλαμβάνει συνεντεύξεις που παραχώρησαν εκπρόσωποι της  

μειονότητας στην Αλβανία, πολιτικοί διπλωμάτες και εκπρόσωποι του Υπουργείου 

Εξωτερικών και του Υπουργείου Παιδείας τόσο της Ελλάδας όσο και της Αλβανίας. 

Μεταξύ αυτών που παραχώρησαν συνεντεύξεις για το θέμα της 

Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στην Αλβανία ήταν και δάσκαλοι, μαθητές, καθηγητές 

και φοιτητές σχολείων της Ελληνικής Μειονότητας, της Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης 

Εκκλησίας της Αλβανίας, του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου. Το υλικό το οποίο 

επικαιροποιήθηκε στη συνέχεια για την έρευνα συγκεντρώθηκε μετά από μετάβαση 

στα Τίρανα, στο Αργυρόκαστρο, στη Χειμάρα και στην Κορυτσά κατά τα έτη  2001, 

2009 και 2010. Από την έρευνα αυτή εξήχθησαν συμπεράσματα μεταξύ των οποίων 

είναι: η καταγραφή απουσίας στόχων από ελληνικής πλευράς σε ότι αφορά την 

Εκπαίδευση της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία καθώς και τη διάδοση της 

Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στη χώρα αυτή. Μη καθορισμένοι με σαφήνεια 

στόχοι και μεθοδολογία για την εκπαίδευση της μειονότητας.  Η μη τακτική 

χρηματοδότηση της μειονοτικής εκπαίδευσης με διαφανείς τρόπους. Αναφορικά με 

την εκμάθηση της γλώσσας στα μειονοτικά σχολεία προτάθηκε να δοθεί βαρύτητα 

όχι μόνο στη γνώση της Ελληνικής γλώσσας αλλά και της Αλβανικής για την 

οικονομική και κοινωνική επιτυχία των μαθητών των μειονοτικών σχολείων. Επίσης 

προτάθηκε να γίνει ποιοτική αναβάθμιση των φροντιστηρίων διδασκαλίας της 

Ελληνικής γλώσσας που λειτουργούν στην Αλβανία. Επιπλέον επισημάνθηκε η 

μείωση του αριθμού των μαθητών που φοιτούν στα ελληνικά μειονοτικά σχολεία 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης αλλά και στα Λύκεια. Αναφορικά με το μηχανισμό 

επίβλεψης των μειονοτικών σχολείων, προτάθηκε η αναβάθμιση του συντονιστή 
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Εκπαίδευσης της ελληνικής μειονότητας, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός από την 

Ελλάδα αποσπασμένος στην Αλβανία για τον οποίο προτάθηκε να έχει ως έδρα τα 

Τίρανα και όχι το Αργυρόκαστρο με την αιτιολογία ότι καλύπτει όλη την Αλβανία. 

Ένα άλλο θέμα που καταγράφηκε στην έρευνα ήταν η αναγκαιότητα για επιμόρφωση 

των δασκάλων των μειονοτικών σχολείων
139

. 

2. Επίσης μία μελέτη που έχει γίνει στα πλαίσια της Ελληνόγλωσσης 

Εκπαίδευσης στη Διασπορά με θέμα την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στην Αλβανία 

είναι των κ.κ. Βούρη Σ- Καψάλη Γ. (2003). Η μελέτη χωρίζεται σε δύο ενότητες. 

Στην πρώτη ενότητα γίνεται ιστορική αναφορά στην ελληνική μειονότητα της 

Αλβανίας. Η δεύτερη ενότητα πραγματεύεται το θέμα των σχολικών εγχειριδίων της 

ελληνικής μειονότητας. Επισημαίνονται βελτιώσεις που έχουν γίνει στα βιβλία της 

«Γλώσσας», τα οποία πλέον στη συγγραφή τους ως προς το περιεχόμενο και τη 

μεθοδολογία έχουν στοιχεία και από το Ελληνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα, ενώ κατά 

το παρελθόν βασιζόταν μόνο στο Αλβανικό Πρόγραμμα. Επίσης το χρονικό διάστημα 

που εκπονήθηκε η μελέτη χορηγούνταν Τετράδια Εργασιών και Βιβλία του 

Δασκάλου
140

.    

3. Μελέτη σχετικά με τα προγράμματα Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της 

ελληνικής μειονότητας που γινόταν κατά το παρελθόν από το Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και στη συνέχεια από το Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και 

Αποκατάστασης Παλιννοστούντων Ομογενών  Ελλήνων αλλά και για τα σχολικά 

εγχειρίδια της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας έχει εκπονήσει ο καθηγητής κ. 

Καψάλης Γ. (1996). Στη μελέτη γίνεται λόγος για προγράμματα επιμόρφωσης που 

απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς που δίδασκαν σε σχολεία του τετράχρονου τότε 

κύκλου της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία και σε εκπαιδευτικούς 

φροντιστηρίων της Ελληνικής γλώσσας στην Αλβανία. Το πρώτο επιμορφωτικό 

Πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στην Αλβανία το 1988 δηλαδή πριν την αλλαγή του 

καθεστώτος. Μετά την αλλαγή του καθεστώτος και συγκεκριμένα από το 1992 

πραγματοποιήθηκαν προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της ελληνικής 
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μειονότητας της Αλβανίας και στην Ελλάδα.  Στη μελέτη αυτή γίνεται αναφορά και 

στα σχολικά εγχειρίδια της ελληνικής μειονότητας και στην αναγκαιότητα που 

υφίσταται για βελτίωση του περιεχομένου και της μεθοδολογίας. Αναφορικά με τα 

βιβλία της «Γλώσσας» και Αναγνωστικών, επισημαίνεται, ο διαχωρισμός που γίνεται 

μεταξύ ανάγνωσης και Γραμματικής καθώς και η απουσία της σαφήνειας στο 

γλωσσικό επίπεδο των κειμένων
141

. 

4. Εκτενή αναφορά στο θέμα των σχολικών εγχειριδίων της ελληνικής 

μειονότητας της Αλβανίας και στα προβλήματα που εντοπίζονται στη συγγραφή τους, 

έχει εκπονηθεί και από τον καθηγητή κ. Πασχάλη Α. (1998)
142

.  

 

7.2 To σχολικό βιβλίο «Η Γλώσσα μου 4» 

Σε ότι αφορά τα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας που διδασκόταν στα σχολεία 

της ελληνικής μειονότητας κατά τη διενέργεια της έρευνάς μας δεν επεκταθήκαμε σε 

διεξοδική μελέτη και έρευνα. Από σύντομη μελέτη του βιβλίου «Η Γλώσσα μου 4» 

που διδάσκεται στην 4
η
 τάξη προέκυψαν τα εξής:  

Σε σχέση με το παρελθόν παρατηρείται ότι στο περιεχόμενο  έχει ενταχθεί και 

αναφορά σε γραμματικά φαινόμενα γεγονός που δε συνέβαινε, αφού εκτός της 

λογοτεχνικής ανάλυσης δε γινόταν αναφορά σε γραμματικά φαινόμενα και υπήρχε  

διαχωρισμός της ανάγνωσης από την Γραμματική
143

. Επίσης στο ίδιο βιβλίο που 

αναφέρεται παραπάνω εμπεριέχονται και κείμενα που αναφέρονται στην ελληνική 

μυθολογία. Αυτό όμως που επισημάνθηκε και από ένα συμμετέχοντα στην έρευνα 

εκπαιδευτικό είναι ότι, χρειάζεται ιδιαίτερο μάθημα για την ελληνική μυθολογία και 

τον ελληνικό πολιτισμό, επειδή η αποσπασματική εκμάθηση δε βοηθά τους μαθητές 

να αποκτήσουν ολοκληρωμένη γνώση.  
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Εικόνα 1: Πως πήρε το όνομα η πόλη της Αθήνας-Μυθολογία, Η Γλώσσα μου 4 
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Εικόνα 2: Πως πήρε το όνομα η πόλη της Αθήνας – Δραστηριότητες, Η Γλώσσα μου 4 
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Εικόνα 3: Περιγράφω το χωριό μου ή την πόλη μου-Η αγάπη για τον τόπο  μας, Η 

Γλώσσα μου 4 

 

 

 



[85] 

 

 

Εικόνα 4: Η αγάπη για τον τόπο μας-Γραμματική, Η Γλώσσα μου 4 

Τέσσερις (4) σελίδες από το βιβλίο «Η Γλώσσα μου» 4, της 4
ης 

 Τάξης, σχολικό έτος 

2013-2014
144
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8.Η ΕΡΕΥΝΑ 
 

8.1 Σκοπός και στόχοι της Έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των αναγκών 

εκπαιδευτικών και μαθητών στη διδασκαλία και εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας 

στη Δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ελληνόγλωσση (μειονοτική ) 

Εκπαίδευση στην Αλβανία. Η έρευνα παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς οι απόψεις και 

στάσεις των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών είναι σημαντικές, αφού  

αποτελούν βασικούς  παράγοντες στην Εκπαίδευση . 

Μέσω των (47) συνεντεύξεων που παραχώρησαν εκπαιδευτικοί σχολείων της 

ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία  διερευνήθηκαν και οι στόχοι της έρευνας, οι 

οποίοι συνοψίζονται:  

1. στη λειτουργία των ελληνικών μειονοτικών σχολείων στη σύγχρονη εποχή 

στην Αλβανία  

2.στην επίδοση των μαθητών στην Ελληνική γλώσσα  

3. στις διδακτικές πρακτικές γραμματισμού των μαθητών 

 4.στη διερεύνηση των προτιμήσεων εκπαιδευτικών Ελληνικών μειονοτικών 

σχολείων στην Αλβανία σχετικά με τα στοιχεία του Ελληνικού πολιτισμού που θα 

χρησιμοποιούσαν στη διδακτική πρακτική 

 5.στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ετοιμότητά τους για 

τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας.  

Επίσης, μέσω των 116 ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν σε μαθητές 

Ελληνικών μειονοτικών σχολείων στην Αλβανία, διερευνήθηκαν: 

   1.Οι γνώσεις των μαθητών σχετικά με τον ελληνικό πολιτισμό. 

   2.Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην παραγωγή και 

κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου. 

3.Η στάση των μαθητών στην εκμάθηση ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, 

Ιταλικής κλπ). 

4.Η στάση των μαθητών αναφορικά με τις μεθόδους που θα προτιμούσαν να 

διδάσκονται την Ελληνική γλώσσα. 
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8.2 Συμμετέχοντες 
 

8.2.1 Δείγμα 1
ο
-Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

σε σχολεία της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία 

Στην έρευνα συμμετείχαν σαράντα επτά (47) εκπαιδευτικοί ελληνικών 

μειονοτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην 

Αλβανία. 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν, διδάσκουν σε ελληνικά μειονοτικά 

σχολεία εννιάχρονα και εννιαία των νομών Αγίων Σαράντα, Αργυροκάστρου και 

Δελβίνου. Επίσης, συμμετείχαν 116 μαθητές των προαναφερόμενων σχολείων. 

Από τους (47) συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικούς οι (34) ήταν 

γυναίκες (ποσοστό 72,3%) και οι (13) άντρες (ποσοστό 27,7%). 

 

Πίνακας 3:  Φύλο των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών  

Φύλο Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Άνδρας 13 27,7 27,7 27,7 

Γυναίκα 34 72,3 72,3 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

         Σχετικά με την ηλικία των συμμετεχόντων  στην έρευνα εκπαιδευτικών, 

οι (18) ήταν  ηλικίας 23-35 ετών (ποσοστό 38,3%), οι (17) ήταν άνω των 46 ετών 

(ποσοστό 36,2%) και οι (12) ήταν μεταξύ 36-45 ετών (ποσοστό 25,5%). 

 

Πίνακας 4:  Ηλικία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

Ηλικία Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

23-35 18 38,3 38,3 38,3 

36-45 12 25,5 25,5 63,8 

>=46 17 36,2 36,2 100,0 

Total 47 100,0 100,0  
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Αναφορικά με τα χρόνια υπηρεσίας των συμμετεχόντων στην έρευνα 

εκπαιδευτικών το  μεγαλύτερο ποσοστό (48,9%)  δηλαδή 23 εκπαιδευτικοί είχαν 

προϋπηρεσία πάνω από 15 χρόνια. Ποσοστό (46,8%) δηλαδή 22 εκπαιδευτικοί είχαν 

προϋπηρεσία 6-15 έτη, ενώ το μικρότερο ποσοστό (4,3%) δηλαδή 2 εκπαιδευτικοί 

είχαν προϋπηρεσία από 1-5 έτη. 

 

Πίνακας 5: Χρόνια υπηρεσίας των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

Χρόνια 

Υπηρεσίας  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1-5 2 4,3 4,3 4,3 

6-15 22 46,8 46,8 51,1 

>15 23 48,9 48,9 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

Σε ότι αφορά στο επίπεδο γνώσεων που σχετίζεται με την κτήση δεύτερου 

πτυχίου εκτός αυτού που κατέχουν ο μεγαλύτερος αριθμός, 28 εκπαιδευτικοί 

(ποσοστό 59,6%) δεν έχει δεύτερο πτυχίο, ενώ μικρότερος αριθμός και συγκεκριμένα 

19 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 40,4%) έχει αποκτήσει δεύτερο πτυχίο. 

 

Πίνακας 6: Επίπεδο γνώσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ως 

προς την κτήση Δεύτερου Πτυχίου 

Κτήση Δεύτερου 

Πτυχίο 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Όχι 28 59,6 59,6 59,6 

Ναι 19 40,4 40,4 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

                 

Σχετικά με το επίπεδο γνώσεων των συμμετεχόντων στην Ανώτατη βαθμίδα 

Εκπαίδευσης που αφορά κτήση Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών ή Διδακτορικού 
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συντριπτικά μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα 39 εκπαιδευτικοί 

(ποσοστό 83,0%) απάντησε ότι δεν είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού και 

μόνο 8 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 17,0%) απάντησαν ότι κατέχουν Μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών.  

 

Πίνακας 7: Επίπεδο γνώσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ως προς την κτήση 

Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού 

Κτήση 

Μεταπτυχιακού 

ή Διδακτορικού 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Όχι 39 83,0 83,0 83,0 

Ναι 8 17,0 17,0 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

  

Σε ότι αφορά στον τόπο γέννησης των εκπαιδευτικών για όλους είναι η 

Αλβανία καθώς και οι 47 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 100,0%) που συμμετείχαν στην 

έρευνα έχουν γεννηθεί στην Αλβανία. 

Πίνακας 8:Τόπος γέννησης των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

Τόπος γέννησης Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Αλβανία 47 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

8.2.2 Δείγμα 2
ο
 . Μαθητές 

Στην έρευνα το 2
ο
 δείγμα αποτέλεσαν 116 μαθητές ελληνικών μειονοτικών 

σχολείων Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης (εννιάχρονων σχολείων) στην Αλβανία κατά 

το σχολικό έτος 2013-2014. 

Από τους 116 μαθητές, 61 ήταν κορίτσια (ποσοστό 52,6%) και 55 αγόρια 

(ποσοστό 47,4%).Οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα προέρχονται από σχολεία 
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της ελληνικής μειονότητας που λειτουργούν στους νομούς Αργυροκάστρου, Αγίων 

Σαράντα και Δελβίνου.    

 

 

 

Πίνακας 9: Φύλο των συμμετεχόντων μαθητών 

ΕΙΣ.1.Φύλο 

μαθητών 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Αγόρι 55 47,4 47,4 47,4 

Κορίτσι 61 52,6 52,6 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

 Αναφορικά με την ηλικία των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 

από 10 έως 15 ετών. Συγκεκριμένα η σχετική πλειονότητα των συμμετεχόντων 

μαθητών και συγκεκριμένα 41 μαθητές  (ποσοστό 35,3%) ήταν ηλικίας 15 ετών. 35 

μαθητών (ποσοστό 30,2%) η ηλικία ήταν 14 ετών.19 μαθητών  (ποσοστό 16,4%) η 

ηλικία ήταν 13 ετών, 10 μαθητές (ποσοστό 8,6%)  ήταν ηλικίας 12 ετών, 8 μαθητές 

(ποσοστό 6,9%) ήταν ηλικίας 11 ετών και 3 μαθητές (ποσοστό 2,6%) ήταν ηλικίας 10 

ετών. 

 

Πίνακας 10: Ηλικία των συμμετεχόντων μαθητών  

ΕΙΣ.2. Ηλικία 

μαθητών 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

10 3 2,6 2,6 2,6 

11 8 6,9 6,9 9,5 

12 10 8,6 8,6 18,1 

13 19 16,4 16,4 34,5 

14 35 30,2 30,2 64,7 

15 41 35,3 35,3 100,0 

Total 116 100,0 100,0  
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    Σχετικά με την τάξη που φοιτούν οι συμμετέχοντες στην έρευνα μαθητές 

μεγάλος αριθμός, ήτοι  45 μαθητές (ποσοστό 38,8%) φοιτούν στην 9
η
 τάξη, 34 

μαθητές (ποσοστό 29,3%)  στην 8
η
 τάξη, 21 μαθητές (ποσοστό 18,1%) φοιτούν στην 

7
η 

, 9 μαθητές (ποσοστό 7,8%) στην 5
η,

,  5 μαθητές  (ποσοστό 4,3%)  στην 6
η
 τάξη , 

 
1 

μαθητής (ποσοστό 0,9%) στην 4
η
 τάξη και επίσης 1 μαθητής (ποσοστό 0,9%) στην 3

η
 

τάξη.   

Πίνακας 11: Τάξη φοίτησης των συμμετεχόντων μαθητών 

ΕΙΣ.3.Τάξη 

φοίτησης 

των μαθητών 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3 1 ,9 ,9 ,9 

4 1 ,9 ,9 1,7 

5 9 7,8 7,8 9,5 

6 5 4,3 4,3 13,8 

7 21 18,1 18,1 31,9 

8 34 29,3 29,3 61,2 

9 45 38,8 38,8 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

Αναφορικά με τον τόπο γέννησης των συμμετεχόντων μαθητών  60 μαθητές 

(ποσοστό 51,7%) έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα (Ιωάννινα, Αθήνα, Χαλκίδα κλπ) και 

56 μαθητές (ποσοστό 48,3%) έχουν γεννηθεί στην Αλβανία (Δερβιτσάνη, 

Αργυρόκαστρο, Άγιοι Σαράντα κλπ).  

 

 Πίνακας 12: Τόπος γέννησης των συμμετεχόντων μαθητών 

ΕΙΣ.5.Τόπος 

γέννησης 

μαθητών 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Αλβανία 56 48,3 48,3 48,3 

Αλλού 60 51,7 51,7 100,0 

Total 116 100,0 100,0  
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Σχετικά με τα χρόνια διαμονής στην Αλβανία 27 μαθητές (ποσοστό 23,3%) 

διαμένουν 15 έτη στην Αλβανία δηλαδή από τη στιγμή της γέννησης τους, 22 

μαθητές (ποσοστό 19,0%) διαμένουν 14 έτη και αυτοί από τη στιγμή της γέννησης 

τους , 15 μαθητές (ποσοστό 12,9%) διαμένουν 13 έτη, 12 μαθητές (ποσοστό 10,3%)  

διαμένουν 12 έτη, 6 μαθητές (ποσοστό 5,2%) διαμένουν 11 έτη, 10 μαθητές (ποσοστό 

8,3%)  διαμένουν 10 έτη, 2 μαθητές (ποσοστό 1,7%) διαμένουν  8 έτη, άλλοι 2 

μαθητές (ποσοστό 1,7%) διαμένουν 7 έτη, άλλοι 2 μαθητές (ποσοστό 1,7%) 

διαμένουν 6 έτη, 3 μαθητές (ποσοστό 2,6%) διαμένουν 5 έτη, 1 μαθητής   (ποσοστό 

,9%) διαμένει 4 έτη, 6 μαθητές (ποσοστό 5,2%) διαμένουν 3 έτη, 4 μαθητές (ποσοστό 

3,4%) διαμένουν 2 έτη και άλλοι 4 μαθητές (ποσοστό 3,4%) διαμένουν 1 έτος στην 

Αλβανία. Οι μαθητές που διαμένουν για μικρό χρονικό διάστημα στην Αλβανία  ( 

από 1 έως  8 έτη ή και περισσότερο) ανήκουν στις οικογένειες που οι γονείς τους 

ήταν μετανάστες και διαβιούσαν στην Ελλάδα και επέστρεψαν στην Αλβανία. 
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Πίνακας 13: Πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία 

ΕΙΣ.6. 

Χρόνια που 

ζεις στην 

Αλβανία  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 4 3,4 3,4 3,4 

2 4 3,4 3,4 6,9 

3 6 5,2 5,2 12,1 

4 1 ,9 ,9 12,9 

5 3 2,6 2,6 15,5 

6 2 1,7 1,7 17,2 

7 2 1,7 1,7 19,0 

8 2 1,7 1,7 20,7 

10 10 8,6 8,6 29,3 

11 6 5,2 5,2 34,5 

12 12 10,3 10,3 44,8 

13 15 12,9 12,9 57,8 

14 22 19,0 19,0 76,7 

15 27 23,3 23,3 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

Καταγωγή γονέων  

Σχετικά με την καταγωγή του πατέρα τους σύμφωνα με τους συμμετέχοντες 

στην έρευνα  μαθητές  η πλειοψηφία, ποσοστό 79,3% κατάγεται από την Ελληνική 

Μειονότητα, ενώ  ποσοστό 20,7% απάντησε ότι ο πατέρας τους είναι Αλβανικής 

καταγωγής.  
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Πίνακας 14: Τι καταγωγής είναι ο πατέρας σου  

ΕΙΣ.7.Καταγωγή 

πατέρα μαθητών 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ελληνικής 92 79,3 79,3 79,3 

Αλβανικής 24 20,7 20,7 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

Στην ερώτηση που αφορούσε την καταγωγή της μητέρας των συμμετεχόντων 

μαθητών, η πλειοψηφία ποσοστό 72,4%, των μαθητών απάντησε  ότι  η καταγωγή 

της μητέρας είναι από την Ελληνική Μειονότητα, ενώ ποσοστό 27,6% των μαθητών 

απάντησαν ότι η μητέρα τους είναι Αλβανικής καταγωγής. Από τις απαντήσεις στο 

ερώτημα που αφορούν την καταγωγή των γονέων προκύπτει ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των γονέων των συμμετεχόντων μαθητών προέρχεται από την Εθνική 

Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας. 

 

Πίνακας 15: Τι καταγωγής είναι η μητέρα σου  

ΕΙΣ.8.Καταγωγή 

μητέρας μαθητών 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ελληνική 84 72,4 72,4 72,4 

Αλβανική 32 27,6 27,6 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

Γλωσσικό προφίλ  

Σχετικά με τη γλώσσα που μιλούν συχνά στο σπίτι τους, η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων μαθητών και συγκεκριμένα ποσοστό 73,3% ανέφεραν ότι μιλούν 

συχνά την Ελληνική γλώσσα στο σπίτι τους ενώ  ποσοστό 25,9%, ανέφεραν ότι  

μιλούν συχνά την Αλβανική γλώσσα (πίν.16). 
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Πίνακας  16: Ποιες γλώσσες μιλάτε συχνά στο σπίτι σας   

 

ΕΙΣ.9.Α.1.Ποιες 

γλώσσες μιλάτε 

συχνά στο σπίτι 

σας 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Αλβανικά 30 25,9 26,1 26,1 

Ελληνικά 85 73,3 73,9 100,0 

Total 115 99,1 100,0  

Missing System 1 ,9   

Total 116 100,0   

 

Επίσης στο ερώτημα σχετικά με τη γλώσσα που μιλούν συχνά στο σπίτι τους 

με πρώτη επιλογή την Ελληνική γλώσσα από τους μαθητές που απάντησαν ότι μιλούν 

συχνά την Ελληνική γλώσσα σπίτι τους πολύ μικρό ποσοστό 1,7% απάντησε ότι 

μιλούν και την Αλβανική συχνά , ενώ από τους μαθητές που μιλούν συχνά την 

Αλβανική γλώσσα σπίτι τους ποσοστό 18,1% απάντησαν ότι μιλούν συχνά και την 

Ελληνική (πίν.17).  

 

Πίνακας 17: Ποιες γλώσσες μιλάτε συχνά στο σπίτι σας   

ΕΙΣ.9.Α.2. Ποιες 

 γλώσσες μιλάτε 

συχνά στο σπίτι 

σας 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Αλβανικά 2 1,7 8,7 8,7 

Ελληνικά 21 18,1 91,3 100,0 

Total 23 19,8 100,0  

Missing System 93 80,2   

Total 116 100,0   

 

 Στον πίνακα 18,  παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων των μαθητών 

στο ερώτημα «ποιές γλώσσες μιλάτε κάποιες φορές στο σπίτι σας». Η πλειονότητα 

του δείγματος και συγκεκριμένα ποσοστό 51,7%, απάντησε ότι μιλούν την Αλβανική 

γλώσσα και  ποσοστό 6,9% απάντησε ότι μιλούν την Ελληνική γλώσσα. Από τα 

ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι η πλειονότητα του δείγματος ομιλεί στο σπίτι κυρίως 

την Ελληνική γλώσσα και κάποιες φορές και την Αλβανική. 
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Πίνακας 18:Ποιες γλώσσες μιλάτε κάποιες φορές στο σπίτι σας 

ΕΙΣ.9.Β.1. Ποιες 

γλώσσες μιλάτε 

κάποιες φορές στο 

σπίτι σας 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Αλβανικά 60 51,7 88,2 88,2 

Ελληνικά 8 6,9 11,8 100,0 

Total 68 58,6 100,0  

Missing System 48 41,4   

Total 116 100,0   

 

 

8.3 Μεθοδολογία 
Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας για την καταγραφή των απόψεων των 

εκπαιδευτικών χρησιμοποιήθηκαν ατομικές συνεντεύξεις με ερωτήσεις στην 

πλειοψηφία τους ανοιχτού τύπου, ενώ για την καταγραφή απόψεων των μαθητών 

διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια με ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. 

Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν τμηματικά κατά το χρονικό διάστημα 

Φεβρουάριος –Απρίλιος 2014  μέσω συνεργατών που είχαν πρόσβαση στα  σχολεία , 

ενώ και οι συνεντεύξεις ελήφθησαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. 

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών ήταν εθελοντική. 

 

8.3.1 Ερευνητικά Εργαλεία 

 

8.3.1.1 Συνέντευξη  

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας ελήφθησαν ατομικές συνεντεύξεις 

από 47 εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε ελληνικά μειονοτικά σχολεία στην 

Αλβανία. Οι συνεντεύξεις περιλάμβαναν 20 ερωτήσεις κυρίως ανοιχτού τύπου 

προκειμένου κατά αυτό τον τρόπο να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να 

εκφράσουν την προσωπική τους άποψη και στάση σε ζητήματα που αφορούν τη 

δημόσια ελληνόγλωσση (μειονοτική) εκπαίδευση στην Αλβανία. Συγκεκριμένα οι 20 

ερωτήσεις της συνέντευξης εντάσσονται στους παρακάτω 9 θεματικούς άξονες: 
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1.Απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων. 

2. Κίνητρα  στους μαθητές για την ανάγνωση και κατανόηση κειμένου μέσω 

της ενεργοποίησης του ενδιαφέροντός τους για τον Ελληνικό πολιτισμό. 

3.Προϋποθέσεις μάθησης  

4.Απόψεις των εκπαιδευτικών για την επίδοση των μαθητών στην Ελληνική 

γλώσσα 

5. Απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τους παράγοντες που μπορεί να  

επηρεάσουν τη γλωσσική επίδοση των μαθητών 

6. Απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με  τη χρησιμότητα της Ελληνικής 

γλώσσας για τους μαθητές  

7. Αξιοποίηση στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού στη διδακτική πρακτική  

8. Διδακτικές εφαρμογές για τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας 

9.Προτάσεις για τη βελτίωση της διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας 

Οι εκπαιδευτικοί έδωσαν επίσης στοιχεία και για το ατομικό τους «προφίλ»  

που αφορούσαν την ηλικία τους, τα χρόνια προϋπηρεσίας, το επίπεδο των γνώσεών 

τους (δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό), τον τόπο γέννησής τους. Οι ερωτήσεις αυτές 

συνέβαλαν στην ομαλή «είσοδο» στα βασικά ερωτήματα της συνέντευξης. Η επόμενη 

ερώτηση είχε ως στόχο να εκφράσουν οι εκπαιδευτικοί τις απόψεις τους για το ρόλο 

και τη λειτουργία του ελληνικού μειονοτικού σχολείου στην Αλβανία στην 

κατεύθυνση της διδασκαλίας και εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας. Οι δύο 

επόμενες ερωτήσεις ζητούσαν από τους εκπαιδευτικούς να εκφράσουν την άποψή 

τους σχετικά με τους παράγοντες που συμβάλουν και ωθούν τους μαθητές στην 

εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας καθώς και τους τομείς που θεωρούν ότι θα 

βοηθήσει η εκμάθηση της τους μαθητές. Μέσω της 9
ης

 ερώτησης, οι εκπαιδευτικοί 

διατύπωσαν τις προτάσεις τους σχετικά με τα κίνητρα που θα έδιναν στους μαθητές 

για την ανάγνωση και κατανόηση του κειμένου μέσω της ενεργοποίησης του 

ενδιαφέροντος των μαθητών για τον ελληνικό πολιτισμό. Μέσω της 10
ης

 ερώτησης 

της τετραβάθμιας κλίμακας Likert, διερευνήθηκαν τα προβλήματα που εντοπίζουν οι 

εκπαιδευτικοί στην επίδοση των μαθητών στην Ελληνική γλώσσα τόσο στην 

κατανόηση και παραγωγή του γραπτού λόγου, όσο και στην κατανόηση και 

παραγωγή του προφορικού λόγου. Τις απόψεις τους σχετικά με τα στοιχεία από τον 

ελληνικό πολιτισμό που θα χρησιμοποιούσαν οι εκπαιδευτικοί στη διδακτική 

πρακτική κατέθεσαν μέσω των ερωτήσεων 12 και 18. Συγκεκριμένα μέσω της 
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ερώτησης 18 της 5βάθμιας κλίμακας Likert διερευνήθηκε η προτίμηση των 

εκπαιδευτικών με βαθμό προτεραιότητας σε συγκεκριμένα στοιχεία από τον ελληνικό 

πολιτισμό που θα αξιοποιούσαν διδακτικά. Μέσω των ερωτήσεων 11  και  13, οι 

εκπαιδευτικοί κατέθεσαν τις απόψεις τους σχετικά με τις διδακτικές τεχνικές που 

κρίνουν  ότι είναι κατάλληλες να χρησιμοποιήσουν  καθώς και τις προτάσεις τους 

σχετικά με τους τρόπους που θεωρούν ότι μπορεί να συμβάλουν στη βελτίωση της 

διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας. Οι ερωτήσεις 14 και 15 αφορούσαν τυχόν 

βοήθεια από την Ελλάδα (επιχορηγήσεις, υποδομές, βιβλία κλπ) που μπορεί να 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί των ελληνικών μειονοτικών σχολείων στην Αλβανία. 

Μέσω της ερώτησης 16 οι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν τις εμπειρίες τους για τυχόν 

συνεργασία τους με σχολεία και φορείς από την Ελλάδα. Στην ερώτηση 17 οι 

εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την άποψή τους σχετικά με τη συμμετοχή τους σε 

προγράμματα ανταλλαγών στην Ελλάδα καθώς και τις εκτιμήσεις τους σχετικά με το 

πώς θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της διδασκαλίας της Ελληνικής 

γλώσσας η συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα. 

Το τελευταίο μέρος της συνέντευξης αφορούσε την κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών, καθώς οι ερωτήσεις ζητούσαν από τους εκπαιδευτικούς να 

καταθέσουν την άποψή τους σχετικά με το αν νιώθουν ότι είναι καταρτισμένοι 

κατάλληλα για να διδάξουν την Ελληνική γλώσσα καθώς και τις πεποιθήσεις τους 

σχετικά με το τι χρειάζεται να βελτιώσουν στη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας. 

Οι συνεντεύξεις διήρκεσαν περίπου 20-30 λεπτά και από την επεξεργασία 

τους έγινε  ποιοτική ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν. 

 

8.3.1.2 Ερωτηματολόγιο 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας διανεμήθηκαν σε μαθητές 116 

ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια περιλάμβαναν ερωτήσεις κλειστού και 

ανοιχτού τύπου στην Ελληνική και αλβανική γλώσσα προκειμένου να επιλέξουν οι 

μαθητές τη γλώσσα στην οποία επιθμούσαν να απαντήσουν. Μέσω των ερωτήσεων 

διερευνήθηκαν οι στάσεις των μαθητών σε ζητήματα που αφορούν την εκμάθηση της 

Ελληνικής γλώσσας σε ελληνικά μειονοτικά σχολεία στην Αλβανία. Οι ερωτήσεις 

του ερωτηματολογίου ήταν 21, ενώ αρκετές περιείχαν και υποερωτήματα. Οι 

θεματικοί άξονες που κάλυπταν οι ερωτήσεις είναι οι εξής: 

●Καταγραφή των διγλωσσικών πρακτικών γραμματισμού των μαθητών 
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●Διερεύνηση των γνώσεών των μαθητών σχετικά με τον ελληνικό πολιτισμό 

●Καταγραφή των λόγων επιλογής της Ελληνικής γλώσσας, από τους μαθητές  

●Ανίχνευση των αναγκών/δυσκολιών των μαθητών στον προφορικό λόγο 

(στην κατανόηση του προφορικού λόγου) 

●Ανίχνευση των αναγκών/δυσκολιών των μαθητών στον προφορικό λόγο 

(παραγωγή του προφορικού λόγου) 

●Ανίχνευση των αναγκών/δυσκολιών των μαθητών στο γραπτό λόγο 

(κατανόηση του γραπτού λόγου) 

●Ανίχνευση των αναγκών/δυσκολιών των μαθητών στον γραπτό λόγο 

(παραγωγή του γραπτού λόγου) 

●Διερεύνηση των προτιμήσεων των μαθητών για την Ελληνική γλώσσα  

●Διερεύνηση των προτιμήσεων των μαθητών για τον ελληνικό πολιτισμό 

●Διερεύνηση των προτιμήσεων των μαθητών στην εκμάθηση ξένης γλώσσας 

(Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική κλπ). 

Οι αρχικές ερωτήσεις αφορούσαν το φύλο, την ηλικία, την τάξη, τον τόπο 

γέννησης των μαθητών, την καταγωγή των γονέων τους, τις γλώσσες που μιλούν στο 

σπίτι τους, το αν έχουν ταξιδέψει στην Ελλάδα, αν παρακολουθούν ξένη τηλεόραση 

εκτός της Αλβανικής και από ποιες χώρες στις περιπτώσεις που η απάντηση είναι 

καταφατική καθώς και αν διαβάζουν βιβλία σε άλλες γλώσσες εκτός από τα αλβανικά 

και σε ποιες αν και εδώ η απάντηση είναι καταφατική. 

Ακολούθως μέσω ερώτησης 5βάθμιας κλίμακας Likert διερευνήθηκε η 

προτίμηση των μαθητών στις ξένες γλώσσες, ενώ μέσω ερώτησης 7βάθμιας κλίμακας 

Likert, ζητήθηκε από τους μαθητές να καταγράψουν τι γνωρίζουν σχετικά με τον 

ελληνικό πολιτισμό. Μέσω επίσης ερώτησης 7βάθμιας κλίμακας Likert ζητήθηκε από 

τους μαθητές να αναφέρουν την προτίμηση τους σχετικά με τους λόγους που 

επέλεξαν την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας. Στη συνέχεια οι μαθητές μέσα από 

πίνακες με τέσσερις στήλες κλήθηκαν να απαντήσουν στις δυσκολίες που συναντούν 

στην ανάγνωση, στη γραφή και στην επικοινωνία στην Ελληνική γλώσσα. Οι πίνακες 

περιείχαν επιλογές με τρεις (3) βαθμούς δυσκολίας που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι 

μαθητές (Πολύ, Αρκετά, Λίγο/ Καθόλου). Ακολούθως μέσω ερώτησης 6βάθμιας 

κλίμακας Likert οι μαθητές αναφέρθηκαν στον τρόπο που προτιμούν να διδάσκονται 

στην τάξη την Ελληνική γλώσσα.    
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8.3.1.3 Ανάλυση δεδομένων συνεντεύξεων-Ανάλυση δεδομένων 

ερωτηματολογίων 

Οι συνεντεύξεις αναλύθηκαν ποιοτικά ακολούθως δόθηκαν κωδικοί σε λέξεις, 

φράσεις και προτάσεις που εντοπίστηκαν κατά την ανάλυση και σχετίζονται με τους 

στόχους και τους σκοπούς της έρευνας. Οι κωδικοί στη συνέχεια ομαδοποιήθηκαν σε 

κατηγορίες τις οποίες εντάξαμε σε θεματικούς άξονες όπως αυτοί προσδιορίστηκαν 

από τους στόχους και τους σκοπούς της έρευνας. Εκτός της ποιοτικής ανάλυσης στις 

συνεντεύξεις έγινε και ανάλυση των περιγραφικών στοιχείων των εκπαιδευτικών 

(φύλο, ηλικία, επίπεδο γνώσεων, χρόνια προϋπηρεσίας) με τη χρήση του Microsoft 

Office Excel και του στατιστικού πακέτου Spps. 

Στη στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκε το Spss με 

το οποίο υπολογίστηκαν τα ποσοστά και τα περιγραφικά στοιχεία των μαθητών.       
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9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

9.1 Αποτελέσματα συνεντεύξεων των εκπαιδευτικών 
           Κατά την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων των 

εκπαιδευτικών  προέκυψαν 52 κωδικοί, οι οποίοι ομαδοποιήθηκαν σε 25 κατηγορίες. 

Οι 25 κατηγορίες εντάχθηκαν σε 9 θεματικούς άξονες, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη 

Συνέντευξη (βλέπε 8.3.1.1.). 

Ορισμένες από τις 25 κατηγορίες είναι:  

-η παροχή κινήτρων σύμφωνα με την άποψη των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών  προς τους μαθητές για την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας   

-η σύγχρονη διδασκαλία 

-τα σύγχρονα βιβλία 

-η αξιοποίηση φωτογραφικού υλικού σχετικού με τον ελληνικό πολιτισμό 

-η συνεργασία σχολείου-οικογένειες 

-οι διδακτικές τεχνικές και διδακτικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί της Ελληνικής γλώσσας  

-η συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγών στην Ελλάδα 

          Σύμφωνα με τους θεματικούς άξονες τις κατηγορίες και τους κωδικούς 

συγκεντρώθηκαν τα δεδομένα, τα  οποία αναφέρονται στους πίνακες.   

 

9.1.1 Απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων 

Ένα από τα θέματα στα οποία αναφέρθηκαν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 

στην έρευνα ήταν η αναγκαιότητα που υφίσταται για παροχή κινήτρων από το 

ελληνικό μειονοτικό σχολείο στην Αλβανία για την εκμάθηση της Ελληνικής 

γλώσσας. Το 1/3 περίπου των συμμετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών θεωρούν 

ότι το δημόσιο σχολείο δεν παρέχει κίνητρα για την εκμάθηση της Ελληνικής 

γλώσσας (15 αναφορές). Αναφορικά με τους τρόπους που θα μπορούσαν να 

συμβάλουν  στην καλύτερη λειτουργία των σχολείων με στόχο την εκμάθηση της 

Ελληνικής γλώσσας  μερίδα εκπαιδευτικών διατύπωσε πρόταση που σχετίζεται με τη 

χρήση στη διδασκαλία εποπτικών μέσων και συγκεκριμένα  ηλεκτρονικών 

υπολογιστών (17 αναφορές), διαδραστικών πινάκων (9 αναφορές) και καρτών 

εργασίας για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ελληνικής γλώσσας στις πρώτες 
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τάξεις του Δημοτικού σχολείου (11 αναφορές). Σε μεγάλο αριθμό σχολείων στην 

Αλβανία όπως αναφέρθηκε από εκπαιδευτικούς καταγράφεται παντελής έλλειψη σε 

εποπτικά μέσα για αυτό και όπως ανέφερε η εκπαιδευτικός 26 «κατασκευάζω μόνη 

μου με χειροτεχνίες κάρτες με λέξεις για να μπορέσω να διδάξω το μάθημα της 

Ελληνικής γλώσσας στην 1
η
 και 2

η
 τάξη του Δημοτικού».   

Στην άλλη κατηγορία από μερίδα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

διατυπώθηκε άποψη, η οποία σχετίζεται με την αναγκαιότητα που υφίσταται για 

εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης μέσω διδασκαλίας που να συμβαδίζει με την εξέλιξη 

της Ελληνικής γλώσσας (29 αναφορές). Στον τομέα αυτό υστερούν εκπαιδευτικοί της 

Ελληνικής γλώσσας, αφού η πλειοψηφία δεν έχει διδαχθεί τη σύγχρονη διδασκαλία. 

Σε άλλη κατηγορία επισημάνθηκαν από μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών οι 

ανάγκες που έχουν για βοηθητικά βιβλία τόσο οι ίδιοι (37 αναφορές ) όσο και οι 

μαθητές (33 αναφορές) για να μπορέσουν κατά αυτό τον τρόπο να διδάξουν οι 

εκπαιδευτικοί και να διδαχθούν οι μαθητές. Εδώ επισημάνθηκε επίσης, από όλους 

σχεδόν τους εκπαιδευτικούς το πρόβλημα που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στα 

Ελληνικά μειονοτικά σχολεία στην Αλβανία και σχετίζεται με τη μεγάλη 

καθυστέρηση που φτάνουν τα σχολικά εγχειρίδια στα σχολεία με συνέπεια μέχρι να 

φτάσουν τα βιβλία το μάθημα να γίνεται μέσω φωτοτυπιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι  

κατά το σχολικό έτος 2013-2014 μέχρι και το Φεβρουάριο 2014 σε αρκετά σχολεία 

της Ελληνικής μειονότητας έλειπαν τα βιβλία και το μάθημα γινόταν μέσω 

φωτοτυπιών, όπως μας ανέφεραν εκπαιδευτικοί. Στην καλύτερη λειτουργία του 

σχολείου θα μπορούσε να συμβάλλει, σύμφωνα με μερίδα εκπαιδευτικών και ο 

εφοδιασμός δασκάλων και μαθητών με σύγχρονα λεξικά της Ελληνικής γλώσσας (30 

αναφορές), ενώ μικρότερος αριθμός εκπαιδευτικών αναφέρθηκε και στην 

αναγκαιότητα που υφίσταται για παροχή βιβλίων Ελληνικής Γραμματικής, Ελληνικής 

Λογοτεχνίας  και Ελληνικής Ιστορίας (10 αναφορές). 
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              Πίνακας 19: Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού Άξονα Α΄«Απόψεις 

   των εκπαιδευτικών σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων» 

 

Θεματικός άξονας Α΄  «Απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη λειτουργία των 

σχολείων» 

Κατηγορίες                                              Κωδικοί                                            Σύνολο  

                                                                                                                        αναφορών                          

1.Χρήση εποπτικών 

Μέσων 

ΧΡΗΛΕΥΠΟ= Χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

ΔΙΑΔΠΙΝΑ=    Διαδραστικοί πίνακες 

ΚΑΕΡΜΕΛΓ= Κάρτες εργασίας για το 

μάθημα της Ελληνικής γλώσσας 

17 

 

9 

 

11 

2.Σύγχρονες  διδακτικές 

 πρακτικές  

ΔΣΥΕΞΕΛΓ= Διδασκαλία που να 

συμβαδίζει με την εποχή και την εξέλιξη 

της Ελληνικής γλώσσας 

29 

3.Σύγχρονα βιβλία ΒΟΗΒΙΒΜΑ=Βοηθητικά βιβλία για τους 

 μαθητές 

ΒΟΗΒΙΒΔΑ=Βοηθητικά βιβλία για τους 

δασκάλους 

ΛΕΞΕΛΓΛΩ=Λεξικά της Ελληνικής 

 γλώσσας  

ΒΙΓΡΕΛΛΕΙ=Βιβλία Γραμματικής, 

 Ελληνικής Λογοτεχνίας, Ελληνικής 

 Ιστορίας 

33 

 

37 

 

30 

 

10 

 

9.1.2 Κίνητρα  στους μαθητές για την ανάγνωση και κατανόηση κειμένου μέσω 

της ενεργοποίησης του ενδιαφέροντός τους για τον Ελληνικό πολιτισμό 

Αναφορικά με τα κίνητρα που θα έδιναν οι εκπαιδευτικοί στους μαθητές για 

την ανάγνωση κειμένων ενεργοποιώντας παράλληλα το ενδιαφέρον τους για τον 

ελληνικό πολιτισμό, οι συμμετέχοντες στην έρευνα διατύπωσαν προτάσεις που 

σχετιζόταν με την κατασκευή φωτογραφικού άλμπουμ με Ελληνικά πολιτιστικά 

μνημεία (19 αναφορές). Το άλμπουμ με τις φωτογραφίες θα μπορούσε σύμφωνα με 

τους εκπαιδευτικούς να βρίσκεται στην τάξη και να ανατρέχουν τα παιδιά σε αυτό 

όταν διδάσκονται κείμενο, στο οποίο γίνεται αναφορά σε κάποιο Ελληνικό 

πολιτιστικό μνημείο ή να μιλά ο εκπαιδευτικός, όποτε βρίσκει χρόνο για την  ιστορία 

του κάθε πολιτιστικού μνημείου που εικονίζεται επιδεικνύοντας τις φωτογραφίες του 

άλμπουμ. Εξάλλου όπως ανέφερε ο εκπαιδευτικός 8 «…έχουμε ανάγκη και εμείς οι 

εκπαιδευτικοί να μάθουμε περισσότερα στοιχεία για τον Ελληνικό πολιτισμό για να 

διδάξουμε στους μαθητές, αφού υστερούμε και εμείς σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν 

προβλέπεται στη διδασκαλία της ύλης ιδιαίτερο μάθημα για τον ελληνικό πολιτισμό για 
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αυτό και οι γνώσεις τόσο οι δικές μας όσο και των παιδιών είναι ελλιπείς». Επίσης,  

μία άλλη εκπαιδευτικός η 26 είπε « στο Δημοτικό δεν υπάρχει μάθημα για τον 

Ελληνικό πολιτισμό, μόνο στο Γυμνάσιο διδάσκονται οι μαθητές θέματα που 

σχετίζονται με τον ελληνικό πολιτισμό»  Η εκπαιδευτικός 11 συμπλήρωσε σχετικά με 

τη γνώση των εκπαιδευτικών για τον ελληνικό πολιτισμό  «……Οι πληροφορίες που 

έχουμε για τον ελληνικό πολιτισμό προέρχονται κυρίως από εκπομπές της ελληνικής 

τηλεόρασης που παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια».  Η σημασία που δίνουν 

συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί στην ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των 

μαθητών για τον ελληνικό πολιτισμό διαφαίνεται και από τα λόγια της εκπαιδευτικού 

12 «είναι αναγκαία η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τον ελληνικό 

πολιτισμό για να γνωρίσουν καλύτερα τις ρίζες τους και τον πολιτισμό που βοήθησε όλη 

την Ευρώπη στην ανάπτυξη του δικού της πολιτισμού». 

Μερίδα εκπαιδευτικών διατύπωσε πρόταση, η οποία σχετίζεται με τη χρήση 

στη διδασκαλία αλλά και εξωσχολικά βιβλίων, που έχουν συγγραφεί από έλληνες και 

των οποίων το περιεχόμενο σχετίζεται με την Ελληνική Ιστορία (33 αναφορές). 

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς αυτούς κρίνεται απαραίτητη η εισαγωγή του 

μαθήματος της Ιστορίας της Ελλάδας από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου 

(τα βιβλία να περιέχουν εικόνες από «στιγμές» της Ελληνικής Ιστορίας) για να 

μπορέσουν οι μαθητές να αποκτήσουν τις σχετικές γνώσεις. Επίσης, αριθμός 

εκπαιδευτικών διατύπωσε την πρόταση για την εισαγωγή στη διδασκαλία από τις 

πρώτες τάξεις του Δημοτικού  βιβλίων με περιεχόμενο από την Ελληνική Μυθολογία 

(37 αναφορές). Η άποψη συμμετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών είναι ότι η 

Μυθολογία (το σχετικό βιβλίο να περιέχει και εικόνες από την Ελληνική Μυθολογία)  

ειδικά στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού θα διδάσκεται ευχάριστα γεγονός που 

βοηθά τόσο τον εκπαιδευτικό στη διδασκαλία, όσο και τον μαθητή στην εκμάθηση 

της Ελληνικής Μυθολογίας.  
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   Πίνακας 20: Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού Άξονα Β΄ «Κίνητρα 

   στους μαθητές για την ανάγνωση και κατανόηση κειμένου μέσω της 

    ενεργοποίησης του ενδιαφέροντός τους για τον Ελληνικό πολιτισμό» 

Θεματικός άξονας Β΄«Κίνητρα  στους μαθητές για την ανάγνωση και κατανόηση κειμένου 

μέσω της ενεργοποίησης του ενδιαφέροντός τους για τον Ελληνικό πολιτισμό» 

Κατηγορίες                                     Κωδικοί                                                      Σύνολο  

                                                                                                                         αναφορών                       

4.Αξιοποίηση 

φωτογραφικού υλικού 

σχετικού με τον ελληνικό 

πολιτισμό 

ΚΑΦΩΑΛΕΜ=Κατασκευή φωτογραφικού 

άλμπουμ με Ελληνικά πολιτιστικά μνημεία   

19 

 

5.Ανάγνωση βιβλίων 

ελλήνων συγγραφέων  

ΒΙΠΕΕΛΜΥ=Βιβλία με περιεχόμενο που να 

αναφέρεται στην ελληνική μυθολογία 

 

 

ΒΙΠΕΕΛΙΣ=Βιβλία με περιεχόμενο που να 

αναφέρεται στην ελληνική Ιστορία 

37 

 

 

 

 

33 

 

 

      9.1.3 Προϋποθέσεις μάθησης    

Στο θεματικό άξονα «Προϋποθέσεις μάθησης» προέκυψαν δύο κατηγορίες. 

Στη μία κατηγορία ανήκουν οι προτάσεις για την εθνικότητα των εκπαιδευτικών που 

διδάσκουν την Ελληνική γλώσσα και στη δεύτερη προτάσεις που σχετίζονται με την 

αναμόρφωση του σχολικού προγράμματος αναφορικά με τη διδασκαλία μαθημάτων 

της Ιστορίας της Ελλάδας, της Γεωγραφίας της Ελλάδας και της Ελληνικής γλώσσας. 

Στην πρώτη κατηγορία αριθμός εκπαιδευτικών διατύπωσε την πρόταση όλοι οι 

εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την Ελληνική γλώσσα στα σχολεία της ελληνικής 

μειονότητας στην Αλβανία να έχουν καταγωγή από την Ελληνική Μειονότητα (14 

αναφορές). Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες οι προερχόμενοι από την ελληνική 

μειονότητα δάσκαλοι της Ελληνικής γλώσσας ομιλούν τη γλώσσα από τα πρώτα 

χρόνια της ζωής τους και επειδή έχουν εξοικειωθεί και είναι πιο εύκολο να τη 

διδάξουν. Ήδη μεγάλος αριθμός δασκάλων που διδάσκει σε ελληνικά μειονοτικά 

σχολεία προέρχεται από τη μειονότητα. Λίγο μεγαλύτερος αριθμός εκπαιδευτικών 

(19 αναφορές) εξειδίκευσε την προαναφερόμενη πρόταση διατυπώνοντας την άποψη 

να έχουν μητρική την Ελληνική γλώσσα οι εκπαιδευτικοί, που τη διδάσκουν. Η 

πρόταση αυτή μπορεί να ταυτίζεται και με την προηγούμενη που αφορά την 

καταγωγή από την ελληνική μειονότητα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι προερχόμενοι 

από την ελληνική μειονότητα θα έχουν μητρική την Ελληνική γλώσσα. Υπάρχει όμως 
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και μία άλλη παράμετρος στην άποψη αυτή σύμφωνα με την οποία εκπαιδευτικοί 

Ελληνικής καταγωγής που έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ελλάδα και έχουν 

μητρική την Ελληνική γλώσσα να τους δίνεται η δυνατότητα να διδάξουν σε 

ελληνικά μειονοτικά σχολεία. Στη δεύτερη κατηγορία διατυπώνονται προτάσεις που 

αφορούν την αναγκαιότητα για ενίσχυση των ωρών διδασκαλίας στα μαθήματα 

Ιστορία της Ελλάδας, Γεωγραφία της Ελλάδας και στην Ελληνική γλώσσα. 

Συγκεκριμένα για την ενίσχυση των ωρών διδασκαλίας στα μαθήματα Ιστορία της 

Ελλάδας και Γεωγραφία της Ελλάδας υπήρχαν (9) και (7) αναφορές αντίστοιχα. Οι  

συμμετέχοντες διατύπωσαν την άποψη ότι η ενίσχυση των ωρών διδασκαλίας στα 

μαθήματα Ιστορία και Γεωγραφία της Ελλάδας είναι απαραίτητη καθώς οι μαθητές 

γνωρίζουν ελάχιστα, αφού τα μαθήματα αυτά δε διδάσκονται επαρκώς στην αρχική 

εκπαίδευση. Μεγαλύτερος αριθμός εκπαιδευτικών (20 αναφορές) διατύπωσε την 

άποψη για ενίσχυση των ωρών διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας καθώς κρίνουν 

ότι οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας δεν επαρκούν. Όπως ανέφερε o 

εκπαιδευτικός 20, «….εκτός των ελλείψεων που παρατηρούνται στα σχολικά βιβλία, τα 

οποία τα τελευταία χρόνια καθυστερούν πολύ να φτάσουν σε εμάς και για αυτό 

αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε με φωτοτυπίες, πρόβλημα αντιμετωπίζουμε και με το 

καθορισμένο από το πρόγραμμα ωράριο διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας , το 

οποίο δεν επαρκεί και όσο και αν προσπαθούμε να οργανώσουμε καλύτερα την ώρα 

διδασκαλίας που έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι αρκετή για να δώσουμε στους 

μαθητές, όσα απαιτούνται για τη σωστή εκμάθηση της γλώσσας».   
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Πίνακας 21: Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού Άξονα Γ΄ « Προϋποθέσεις 

μάθησης» 

Θεματικός άξονας Γ΄  « Προϋποθέσεις μάθησης» 

Κατηγορίες                                            Κωδικοί                                                     Σύνολο  

                                                                                                                               αναφορών 

 

6. Εθνικότητα των 

εκπαιδευτικών που 

 διδάσκουν την Ελληνική 

 γλώσσα 

ΚΑΤΕΛΜΕΙ = Καταγωγή από την 

 Ελληνική Μειονότητα 

 

ΜΗΓΛΔΙΕΛ=Μητρική γλώσσα των 

 διδασκόντων να είναι η Ελληνική 

14 

 

 

19 

 

 

 

 

7.Αναμόρφωση του 

 σχολικού προγράμματος 

ΕΝΩΡΔΙΕΛ = Ενίσχυση ωρών 

διδασκαλίας στο μάθημα  Ιστορία της 

Ελλάδας 

 

ΕΝΩΡΔΓΕΕ =  Ενίσχυση των ωρών 

διδασκαλίας στο μάθημα Γεωγραφία της 

Ελλάδας 

 

ΕΝΩΡΔΕΛΓ=Ενίσχυση των ωρών 

 διδασκαλίας στην Ελληνική γλώσσα 

9 

 

 

 

7 

 

 

 

20 

 

9.1.4 Επίδοση των μαθητών στην Ελληνική γλώσσα 

 Αναφορικά με την επίδοση των μαθητών των σχολείων της ελληνικής 

μειονότητας στην Ελληνική γλώσσα ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να 

διατυπώσουν την άποψή τους σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

μαθητές στην παραγωγή και κατανόηση του γραπτού και προφορικού λόγου. Οι 

απόψεις των εκπαιδευτικών συγκλίνουν στην άποψη ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν 

προβλήματα πρωτίστως στην παραγωγή γραπτού λόγου. Συγκεκριμένα η πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών (40 αναφορές) απάντησε ότι συναντούν δυσκολίες στην 

παραγωγή γραπτού λόγου και ειδικότερα στην έκφραση και στην ορθογραφία, ενώ 

υπήρχαν 10 αναφορές σχετικά με τις δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές στην 

κατανόηση του γραπτού λόγου. 

Επίσης, στην παραγωγή προφορικού λόγου συναντούν δυσκολίες οι μαθητές 

σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς καθώς είχαμε 12 αναφορές, ενώ λιγότερες 

δυσκολίες εντοπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην κατανόηση του προφορικού λόγου (6 

αναφορές). Οι μαθητές δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα στην κατανόηση 

του προφορικού λόγου σύμφωνα πάντα με συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, επειδή η 

Ελληνική γλώσσα ομιλείται συχνά στο οικογενειακό τους περιβάλλον και έχουν 
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εξοικειωθεί στον προφορικό λόγο. Σχετικά με τις δυσκολίες που συναντούν οι 

μαθητές στην παραγωγή γραπτού λόγου, ο εκπαιδευτικός 7 ανέφερε: «συναντούν 

δυσκολίες γιατί δεν επαρκούν οι ώρες διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας για να 

μπορέσουν οι μαθητές να μάθουν καλύτερη ορθογραφία, συντακτικό, γραμματική και 

να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους το οποίο είναι πολύ φτωχό». Επίσης, ο 

εκπαιδευτικός 9 συμπλήρωσε «οι μαθητές συναντούν δυσκολίες  στην κατανόηση τόσο 

του γραπτού όσο και του προφορικού λόγου, στερούνται εμπλουτισμένου λεξιλογίου, 

έχουν πολλές άγνωστες λέξεις και ο προβλεπόμενος χρόνος διδασκαλίας δεν επαρκεί 

για να μπορέσουμε να λύσουμε τις απορίες». Η εκπαιδευτικός 22 ανέφερε «δυσκολίες 

οι μαθητές μου συναντούν μόνο στην παραγωγή του γραπτού λόγου, στην κατανόηση 

του γραπτού λόγου καθώς και στην παραγωγή και κατανόηση του προφορικού λόγου δε 

συναντούν καμία δυσκολία».  Οι απόψεις των εκπαιδευτικών στη συγκεκριμένη 

κατηγορία συγκλίνουν στο γεγονός ότι  οι μαθητές τους χρειάζεται να βελτιώσουν το 

λεξιλόγιο τους να το εμπλουτίσουν με περισσότερες λέξεις καθώς και να βελτιώσουν  

την ορθογραφία τους.  Εξαιτίας των προβλημάτων αυτών υστερούν και στο 

«σκέφτομαι και γράφω» οι μαθητές των μικρότερων τάξεων και  στην Έκθεση οι 

μαθητές των μεγαλυτέρων τάξεων.  

 

Πίνακας 22: Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού Άξονα Δ΄«Επίδοση των 

μαθητών στην Ελληνική γλώσσα» 

Θεματικός άξονας Δ΄«Επίδοση των μαθητών στην Ελληνική γλώσσα» 

Κατηγορίες                                 Κωδικοί                                                                     Σύνολο  

                                                                                                                                    αναφορών                                                                                                           

 

8.Προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι 

μαθητές  

στην εκμάθηση της 

Ελληνικής γλώσσας 

ΠΑΡΓΡΛΟΓ=Παραγωγή γραπτού 

λόγου 

ΚΑΤΓΡΛΟΓ=Κατανόηση γραπτού 

λόγου 

ΠΑΡΠΡΛΟΓ=Παραγωγή προφορικού 

λόγου 

ΚΑΤΠΡΛΟΓ=Κατανόηση προφορικού 

λόγου 

40 

 

10 

 

12 

 

6 

 

 

9.1.5 Παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη γλωσσική επίδοση των μαθητών   

Στο θεματικό άξονα  που αφορά στους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν 

τη γλωσσική επίδοση των μαθητών μερίδα των συμμετεχόντων στην έρευνα 

εκπαιδευτικών αναφέρθηκε στο θετικό ρόλο που διαδραματίζει σε αυτή την 
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κατεύθυνση η συνεργασία σχολείου και οικογένειας. Συγκεκριμένα στην κατηγορία 

αυτή συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην επιθυμία που εκδηλώνεται από πλευράς των 

διδασκόντων την Ελληνική γλώσσα για τη σωστή εκμάθησή της (20 αναφορές). 

Ενδεικτικά αναφέρονται εδώ τα λόγια του εκπαιδευτικού 1 « το σχολείο δε δημιουργεί 

κίνητρα και προϋποθέσεις για τη σωστή εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας, αλλά οι 

εκπαιδευτικοί επειδή προερχόμαστε από την ελληνική μειονότητα προσπαθούμε υπάρχει 

θέληση από την πλευρά μας να μάθουν τα παιδιά μας την Ελληνική γλώσσα» . 

Σε άλλη κατηγορία εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στο ρόλο που διαδραματίζει 

το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον στη γλωσσική επίδοση των μαθητών 

μέσω της χρήσης της Ελληνικής γλώσσας και εκτός σχολείου όπως για παράδειγμα 

στο σπίτι και σε κοινωνικές εκδηλώσεις (25  αναφορές). Χαρακτηριστικά εδώ 

αναφέρονται τα λόγια του εκπαιδευτικού 3 «στην περιοχή μας μιλούμε περισσότερο τα 

ελληνικά παρά τα αλβανικά». Αριθμός εκπαιδευτικών πρότεινε και τη διοργάνωση 

εκδρομών στην Ελλάδα (24 αναφορές). Η διοργάνωση σε τακτά διαστήματα 

εκδρομών στην Ελλάδα και οι επισκέψεις σε Πολιτιστικά Μνημεία όπως είναι η 

Ακρόπολη, ο Λευκός Πύργος, η Κνωσός κλπ σύμφωνα με συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικούς θα βοηθήσει τους μαθητές. Αιτιολογώντας την άποψή τους ανέφεραν 

ότι η επιτόπια μετάβαση των μαθητών σε Ελληνικά Πολιτιστικά Μνημεία αποτελεί 

πολύ καλή μέθοδο για την απόκτηση γνώσεων των μαθητών για τον ελληνικό 

πολιτισμό αφού ευρισκόμενοι εκεί θα μπορούν να επιλύσουν τυχόν απορίες που τους 

δημιουργούνται όπως πότε κατασκευάστηκε το Μνημείο, ποιοι το έχτισαν; κλπ.  

Επίσης, στην κατηγορία που αφορά στη συνεργασία σχολείου και οικογένειας 

μερίδα εκπαιδευτικών αναφέρθηκε στη διοργάνωση από το σχολείο εκδηλώσεων σε 

συνεργασία με τους γονείς (20 αναφορές), ενώ άλλος αριθμός εκπαιδευτικών 

αναφέρθηκε και στην επιθυμία που εκδηλώνουν οι γονείς των μαθητών από την 

πλευρά τους για τη σωστή εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας (20 αναφορές). Η 

επιθυμία των γονέων των μαθητών για σωστή εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας 

απορρέει από το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών των ελληνικών 

μειονοτικών σχολείων προέρχονται από την ελληνική μειονότητα. Ένας άλλος 

παράγοντας που επισημάνθηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικούς 

είναι η διατήρηση των ελληνικών ηθών και εθίμων, μέσω ανάγνωσης κειμένων από 

την Ελληνική Ηθογραφία (23 αναφορές) και μέσω της συνεχούς και αδιάλειπτης 

αγάπης για τον Ελληνισμό (11 αναφορές). Επιπλέον, άλλος παράγοντας που 
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σύμφωνα με συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς μπορεί να επηρεάσει τη γλωσσική 

επίδοση των μαθητών είναι η εφαρμογή εξωσχολικών πρακτικών γραμματισμού 

μέσω της ανάγνωσης εξωσχολικών βιβλίων στην Ελληνική γλώσσα (15 αναφορές ) 

και μέσω των φροντιστηριακών μαθημάτων (10 αναφορές).  Η φροντιστηριακή 

διδασκαλία από τους εκπαιδευτικούς αυτούς θεωρείται αναγκαία, επειδή δεν επαρκεί 

ο προβλεπόμενος χρόνος διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας στα σχολεία. Επίσης, 

υπήρχε 1 αναφορά από τον εκπαιδευτικό 7 που αφορά τη διοργάνωση κοινών 

δραστηριοτήτων ελληνικών μειονοτικών σχολείων της Αλβανίας με σχολεία στην 

Ελλάδα, όπως για παράδειγμα συνδιδασκαλία για μερικές ημέρες.   

 Πίνακας  23:Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού Άξονα Ε΄ «Παράγοντες  

 που μπορεί να  επηρεάσουν τη γλωσσική επίδοση των μαθητών» 

Θεματικός άξονας Ε΄« Παράγοντες που μπορεί να  επηρεάσουν τη γλωσσική επίδοση των 

μαθητών» 

Κατηγορίες                                      Κωδικοί                                                           Σύνολο 

                                                                                                                               αναφορών                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Συνεργασία σχολείου και 

οικογένειας  

ΕΓΜΕΚΕΛΓ=Επιθυμία των γονέων των 

 μαθητών για την εκμάθηση της Ελληνικής 

 γλώσσας 

 

ΕΕΚΕΚΕΛΓ= Επιθυμία των 

εκπαιδευτικών για σωστή διδασκαλία της 

Ελληνικής γλώσσας 

 

ΔΕΚΔΣΧΓΟ=Διοργάνωση εκδηλώσεων 

από το σχολείο σε συνεργασία με τους 

γονείς 

 

ΔΙΟΕΚΔΕΛ=Διοργάνωση εκδρομών στην 

 Ελλάδα  

 

ΔΚΔΡΣΧΕΛ= Διοργάνωση κοινών 

δραστηριοτήτων με σχολεία στην  

Ελλάδα    

  

20 

 

 

 

20 

 

 

 

 

20 

 

 

24 

 

 

 

1 

 

 

10.Διατήρηση ελληνικών ηθών 

και εθίμων  

 

ΑΝΚΕΕΛΗΘ= Ανάγνωση κειμένων από την 

 Ελληνική ηθογραφία 

ΣΥΑΔΑΓΕΛ=Συνεχής και αδιάλειπτη αγάπη 

 για τον Ελληνισμό 

23 

 

11 

11.Οικογενειακό και 

 κοινωνικό περιβάλλον 

ΧΕΓΛΕΣΚΕ=Χρήση της Ελληνικής γλώσσας 

 και εκτός σχολείου όπως για παράδειγμα σε 

 κοινωνικές εκδηλώσεις   

 

25 

12.Εξωσχολικές πρακτικές 

γραμματισμού  

ΑΝΕΞΒΙΕΓ=Ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων  

στην Ελληνική γλώσσα 

ΦΡΟΝΜΑΘΗ=Φροντιστηριακά μαθήματα 

15 

 

10 
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9.1.6 Απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρησιμότητα της Ελληνικής 

γλώσσας για τους μαθητές. 

Στον άξονα που αφορά στη χρησιμότητα που μπορεί να έχει η εκμάθηση της 

Ελληνικής γλώσσας για τους μαθητές προέκυψαν τρεις κατηγορίες σύμφωνα με τις 

απόψεις που διατύπωσαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί. Οι απόψεις 

των εκπαιδευτικών και στις τρεις κατηγορίες σχετίζονται με την προοπτική 

μελλοντικής μετάβασης των μαθητών στην Ελλάδα είτε για σπουδές είτε για εργασία. 

Στην πρώτη κατηγορία οι εκπαιδευτικοί διατύπωσαν την άποψη ότι η εκμάθηση της 

Ελληνικής γλώσσας θα βοηθήσει τους μαθητές σε μελλοντικές σπουδές και ιδιαίτερα 

σε σπουδές στην Ελλάδα (32 αναφορές). Πολλοί μαθητές ελληνικών μειονοτικών 

σχολείων σχεδιάζουν από μικρή ηλικία να ακολουθήσουν ανώτερες σπουδές στην 

Ελλάδα επειδή, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο εκπαιδευτικός 38  « …στην 

Αλβανία δεν μπορούν να ακολουθήσουν ανώτερες σπουδές στην Ελληνική γλώσσα». 

Επίσης, η εκπαιδευτικός 47 αναφέρει «οι περισσότεροι μαθητές επιθυμούν να 

σπουδάσουν στην Ελλάδα».  

Αρκετά μεγάλος επίσης αριθμός εκπαιδευτικών διατύπωσε την άποψη ότι η 

Ελληνική γλώσσα μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές στην αναζήτηση εργασίας στην 

Ελλάδα (21 αναφορές). Από εκπαιδευτικούς επισημάνθηκε ότι  η χώρα που διαβιούν 

δηλαδή η Αλβανία δεν προσφέρεται για εξεύρεση εργασίας. Όπως ανέφερε ο 

εκπαιδευτικός 38 «..ζούμε σε μία πάμφτωχη χώρα…». Επίσης μεγάλος αριθμός 

εκπαιδευτικών διατύπωσε την άποψη ότι  η εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας μπορεί 

να βοηθήσει τους μαθητές στην ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία (27 

αναφορές). Οι συμμετέχοντες που διατύπωσαν τη σχετική άποψη περί διευκόλυνσης 

της ενσωμάτωσης των μαθητών στην ελληνική κοινωνία θεωρούν δεδομένο ότι  αφού 

οι μαθητές ολοκληρώσουν τη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην 

Αλβανία θα μεταβούν στη συνέχεια για σπουδές ή για ανεύρεση εργασίας στην 

Ελλάδα.  
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Πίνακας  24:Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού Άξονα ΣΤ΄: «Απόψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με  τη χρησιμότητα της  Ελληνικής γλώσσας για τους 

μαθητές» 

Θεματικός άξονας ΣΤ΄ «Απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με  τη χρησιμότητα της 

Ελληνικής γλώσσας για τους μαθητές» 

Κατηγορίες                                         Κωδικοί                                                    Σύνολο 

                                                                                                                           αναφορών                                

Σε μελλοντικές  

σπουδές  

ΣΠΣΤΕΛΛΑ=Σπουδές στην Ελλάδα 32 

Στον οικονομικό  

τομέα 

ΕΞΕΡΓΕΛΑ=Εξεύρεση εργασίας στην 

 Ελλάδα 

21 

Στον κοινωνικό τομέα ΕΝΣΕΛΚΟΙ=Ενσωμάτωση στην ελληνική 

κοινωνία 

27 

 

 

9.1.7 Αξιοποίηση στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού στη διδακτική πρακτική 

Στον άξονα που αφορά τα στοιχεία από τον ελληνικό πολιτισμό που θα 

αξιοποιούσαν οι εκπαιδευτικοί στη διδακτική πρακτική προέκυψαν δυο κατηγορίες. 

Στην πρώτη κατηγορία αριθμός εκπαιδευτικών διατύπωσε την άποψη ότι θα 

αξιοποιούσε στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού μέσω της διατήρησης της ελληνικής 

παράδοσης. Η διατήρηση της ελληνικής παράδοσης μπορεί να γίνει μέσω της 

διοργάνωσης κατά τις θρησκευτικές εορτές  εκδηλώσεων στο σχολείο με απαγγελία 

σχετικών ποιημάτων από τους μαθητές (14 αναφορές) καθώς και με παραδοσιακά 

ελληνικά τραγούδια σε μεγάλες εορτές στο σχολείο (15 αναφορές). Στη δεύτερη 

κατηγορία μερίδα εκπαιδευτικών διατύπωσε την άποψη για δημιουργία θεατρικών 

ομάδων από τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί που διατύπωσαν την άποψη αυτή 

αναφέρθηκαν στη διοργάνωση θεατρικών ομάδων, όπου οι μαθητές θα μπορούσαν να 

υποδύονται ρόλους από την Ελληνική Μυθολογία και Ιστορία (17 αναφορές). Θα 

μπορούσαν για παράδειγμα μαθητές στη γιορτή της λήξης του σχολικού έτους να 

συμμετάσχουν σε θεατρική ομάδα και να υποδυθούν τον Ηρακλή και τους άθλους 

του, όπως ανέφερε η εκπαιδευτικός 14. 

Στην πενταβάθμιας κλίμακας Likert ερώτηση που τέθηκε στους 

εκπαιδευτικούς και αφορούσε τα στοιχεία από τον ελληνικό πολιτισμό που θα 

αξιοποιούσαν διδακτικά τους δόθηκαν πέντε επιλογές για να επιλέξουν με σειρά 

προτεραιότητας από το 1 έως το 5. Από τις απαντήσεις τους οι εκπαιδευτικοί 

θεωρούν σημαντική τη γνώση της Ιστορίας της Ελλάδας με 22 αναφορές στην πρώτη 
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προτίμηση, 20 στη δεύτερη, 3 στην τρίτη και 1 στην τέταρτη, ενώ στην Πέμπτη 

προτίμηση δεν υπάρχει αναφορά .   

Για την εξέλιξη της Ελληνικής γλώσσας υπήρχαν 16 αναφορές στην πρώτη 

προτίμηση, 13 στη δεύτερη, 10 στην Τρίτη, 6 στην τέταρτη και 2 στην πέμπτη.  

Ακολουθούν τα Αρχαιολογικά μνημεία με 4 αναφορές στην πρώτη 

προτίμηση, 10 στη δεύτερη, 14 στην Τρίτη, 6 στην τέταρτη και 13 στην Πέμπτη.   

Τα ελληνικά ήθη και έθιμα συγκεντρώνουν 1 αναφορά στην πρώτη 

προτίμηση, 3 στη δεύτερη, 13 στην Τρίτη, 29 στην τέταρτη και 1 στην Πέμπτη. 

Τα ελληνικά τραγούδια συγκεντρώνουν 1 αναφορά στην πρώτη προτίμηση, 1 

στη δεύτερη, 6 στην Τρίτη, 7 στην τέταρτη και 32 στην Πέμπτη. 

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι προτεραιότητα για τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικούς δίνεται στη γνώση της Ιστορίας της 

Ελλάδας και στην εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην 

εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας το ενδιαφέρον είναι έκδηλο καθώς θεωρούν ότι 

παρακολουθώντας την εξέλιξή της θα μπορούν να βελτιωθούν και οι ίδιοι στη 

διδασκαλία.  

Πίνακας 25:  Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού Άξονα Ζ΄ «Αξιοποίηση 

στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού στη  διδακτική πρακτική» 

Θεματικός άξονας Ζ΄ «Αξιοποίηση στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού στη διδακτική 

πρακτική» 

Κατηγορίες                                         Κωδικοί                                                     Σύνολο 

                                                                                                                           αναφορών                                                

 

 

 

16.Διατήρηση της 

  ελληνικής παράδοσης  

ΔΙΘΡΕΔΕΚ=Διατήρηση μέσα από 

θρησκευτικές εορτές και διοργάνωση 

σχετικών εκδηλώσεων στο σχολείο 

 

ΠΑΕΛΤΡΜΕ= Με παραδοσιακά ελληνικά 

 τραγούδια σε μεγάλες εορτές στο σχολείο 

 

14 

 

 

 

 

15 

 

17.Δημιουργία σχολικών 

 θεατρικών  ομάδων  

ΔΘΟΜΡΕΙΜ=Διοργάνωση θεατρικών  

ομάδων στο σχολείο με τους μαθητές να  

υποδύονται ρόλους εμπνευσμένους από την 

 ελληνική ιστορία και μυθολογία  

 

17 

 

9.1.8 Διδακτικές εφαρμογές για τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας 

Σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας προέκυψαν τέσσερις 

κατηγορίες που αφορούν τις διδακτικές τεχνικές και στρατηγικές που ακολουθούν. Οι 
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κατηγορίες αφορούν τις ασκήσεις για την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των 

μαθητών, την εξάσκηση στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου και τη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία μάθησης. Στην πρώτη κατηγορία μερίδα εκπαιδευτικών 

αναφέρθηκε στη μέθοδο των πρακτικών ασκήσεων που χρησιμοποιεί στη διδασκαλία 

της Ελληνικής γλώσσας (17 αναφορές) και με ελάχιστη διαφορά μικρότερος αριθμός 

εκπαιδευτικών ανέφερε την εργασία σε ομάδες (15 αναφορές).  Οι εκπαιδευτικοί που 

ανέφεραν τη διδακτική τεχνική των πρακτικών ασκήσεων  είπαν ότι την προτιμούν, 

επειδή συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη. Κατά την τεχνική αυτή οι μαθητές μόνος 

του ο καθένας ή σε ομάδες και με την καθοδήγηση πάντα του εκπαιδευτικού κάνουν 

μία δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα λύνουν μία άσκηση. Για τη μέθοδο αυτή ο 

εκπαιδευτικός 34 ανέφερε «ακολουθώ την τεχνική των πρακτικών ασκήσεων στον 

προφορικό και γραπτό λόγο».     

Ένας άλλος αριθμός εκπαιδευτικών αναφέρθηκε στην  τεχνική των ομάδων 

εργασίας ( 15 αναφορές). Κατά την τεχνική αυτή οι μαθητές καλούνται σε ομάδες να 

εκπονήσουν δραστηριότητες που σχετίζονται με την επίλυση ασκήσεων κλπ και 

μαθαίνουν να προσφέρουν βοήθεια ο ένας στον άλλο.  

Στη δεύτερη κατηγορία αριθμός συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ανέφερε ότι 

χρησιμοποιεί την τεχνική των ασκήσεων με στόχο την ενεργοποίηση του 

ενδιαφέροντος των μαθητών. Άλλος αριθμός εκπαιδευτικών στην κατηγορία αυτή 

ανέφερε ότι χρησιμοποιεί την τεχνική της συζήτησης και του διαλόγου (25 αναφορές 

). Με τη συζήτηση μεταξύ τους δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να ανταλλάξουν 

απόψεις για ένα θέμα, προκειμένου να καταλήξουν σε κάποιο συμπέρασμα. Στην 

περίπτωση της συζήτησης  ο ρόλος του δασκάλου είναι διακριτικά συντονιστικός. Σε 

ότι αφορά το διάλογο χρησιμοποιείται κυρίως από  εκπαιδευτικούς της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και όχι της Πρωτοβάθμιας καθώς οι μαθητές κατά την 

εφαρμογή της διδακτικής αυτής τεχνικής θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν 

διάλογο μεταξύ τους για ένα θέμα και να καταλήξουν σε κάποιο συμπέρασμα με το 

διακριτικό συντονισμό και την παρέμβαση του εκπαιδευτικού, όπου και όταν 

απαιτείται. Όπως είπε ο εκπαιδευτικός 38 «επιδιώκω να  μιλούν και να συμμετέχουν 

περισσότερο οι μαθητές παρά εγώ»,  ενώ ο εκπαιδευτικός 36 ανέφερε «προτιμώ το 

διάλογο για να ενισχύσω την πρωτοβουλία των μαθητών». 
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Στην τρίτη κατηγορία αριθμός των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ανέφερε ότι 

προτιμά την εξάσκηση στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου και 

συγκεκριμένα το «γράφω- μαθαίνω, διαβάζω-μαθαίνω» (18 αναφορές). 

Στην τέταρτη κατηγορία μικρός σχετικά αριθμός εκπαιδευτικών ανέφερε ότι 

χρησιμοποιεί τη διαφοροποιημένη διδασκαλία μάθησης, ανάλογα με την ποικιλότητα 

και ατομικότητα των μαθητών στην τάξη που διδάσκουν. Διατυπώθηκαν απόψεις για 

τη χρήση της διδακτικής τεχνικής της ολιστικής προσέγγισης (8 αναφορές). Οι 

εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν τη μέθοδο αυτή ανέφεραν ότι την προτιμούν επειδή 

μπορούν να συνδυάσουν μέσω αυτής τη γνώση με την εμπειρία. Ίδιος αριθμός 

εκπαιδευτικών ανέφερε ότι προτιμά τη χρήση του αναστοχασμού στη μάθηση (9 

αναφορές). Με τη μέθοδο αυτή οι μαθητές καλούνται οι ίδιοι με τη βοήθεια πάντα 

του εκπαιδευτικού να σκεφτούν τι έχουν διδαχθεί και τι ζητούν να μάθουν ακόμη. 

Επίσης, αριθμός εκπαιδευτικών ανέφερε ότι χρησιμοποιεί τη μέθοδο της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών (7 αναφορές). 

Οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν τη μέθοδο αυτή την προτιμούν επειδή επιτρέπει 

τόσο στους ίδιους ένα είδος ευελιξίας στη διδασκαλία όσο και στους μαθητές ένα 

είδος μαθησιακής ευελιξίας. Η διδασκαλία και η μάθηση προσαρμόζονται  ανάλογα 

με το επίπεδο των μαθητών, αφού έχει εντοπιστεί προηγουμένως από τους 

εκπαιδευτικούς ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο μαθησιακό στυλ και επίπεδο 

γνώσεων των μαθητών. 

      Πίνακας 26:Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού Άξονα Η΄« Διδακτικές 

εφαρμογές για τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας» 

Θεματικός άξονας Η΄« Διδακτικές εφαρμογές για τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας» 

 

Κατηγορίες                                        Κωδικοί                                                       Σύνολο 

                                                                                                                            αναφορών                                

18.Διδακτικές τεχνικές 

 και  στρατηγικές που 

 χρησιμοποιούν οι 

 εκπαιδευτικοί  

ΠΡΑΚΑΣΚΗ=Πρακτικές ασκήσεις  

 

ΟΜΑΔΕΡΓΑ=Ομάδες εργασίας 

  

17 

 

15 

 19.Ασκήσεις που 

 ενεργοποιούν το 

 ενδιαφέρον των μαθητών 

ΣΥΖΗΔΙΑΛ=Συζήτηση και Διάλογος 25 

 

 

20.Εξάσκηση στην 

 παραγωγή γραπτού και  

 προφορικού λόγου 

 

ΓΡΜΑΔΙΜΑ= Γράφω –μαθαίνω, διαβάζω 

 μαθαίνω 

 

18 
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21.Διαφοροποιημένη 

διδασκαλία  

ΟΛΙΣΠΡΘΕ= Oλιστική προσέγγιση του 

 θέματος  

ΜΑΑΝΕΠΜΑ=Μάθηση ανάλογα με το 

 επίπεδο των μαθητών 

ΑΝΣΤΗΜΑΘ=Αναστοχασμός στη μάθηση 

8 

 

7 

 

9 

 

 

9.1.9 Προτάσεις για τη βελτίωση της διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας  

 Συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί διατύπωσαν τις προτάσεις τους για 

τη βελτίωση της διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας. Από τις απόψεις που 

διατύπωσαν προέκυψαν τέσσερις κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία αναφέρθηκαν 

προτάσεις για τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας από εξειδικευμένους 

εκπαιδευτικούς. Η εξειδίκευση αυτή πρότειναν οι εκπαιδευτικοί να γίνει από την 

Ελλάδα και με Έλληνες καθηγητές (38 αναφορές). Όπως ανέφερε ο εκπαιδευτικός 1 

«στη βελτίωση της διδασκαλίας θα βοηθούσε η βοήθεια από την Ελλάδα με 

διοργάνωση σεμιναρίων για την  επιμόρφωση των εκπαιδευτικών». 

Επίσης αριθμός εκπαιδευτικών στην ίδια κατηγορία πρότεινε τη συμμετοχή σε  

σεμινάρια με θέμα την εξέλιξη της Ελληνικής γλώσσας (38 αναφορές). Τα σεμινάρια 

να διοργανώνονται από την Ελλάδα και να τα παρακολουθούν οι εκπαιδευτικοί είτε 

στην Αλβανία είτε στην Ελλάδα για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη 

της Ελληνικής γλώσσας καθώς υστερούν στον τομέα αυτό. Ο εκπαιδευτικός 3 

ανέφερε σχετικά με την πρόταση για διοργάνωση σεμιναρίων από την Ελλάδα 

«χρειαζόμαστε βοήθεια, η πατρίδα μας να νιώσει την ευθύνη της και για εμάς», ενώ  

συμπλήρωσε «να μάθουμε και εμείς οι εκπαιδευτικοί να μιλούμε και να γράφουμε 

σωστά την Ελληνική γλώσσα καθώς και να εμπλουτίσουμε το λεξιλόγιό μας». Επίσης, η 

εκπαιδευτικός 19 ανέφερε: «χρειάζεται και εμείς να εμπλουτίσουμε το λεξιλόγιό μας,  

την γραπτή και προφορική μας έκφραση». Ο εκπαιδευτικός 29 ανέφερε «κατά το 

παρελθόν γινόταν σεμινάρια από την Ελλάδα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

αλλά έχουν διακοπεί από το 1998».Σχετικά με τα σεμινάρια ο εκπαιδευτικός 38 είπε 

«παλιά γινόταν σεμινάρια από την Ελλάδα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

στην Ελληνική γλώσσα  αλλά τώρα τίποτα» επίσης ανέφερε «κατά το παρελθόν γινόταν 

αδελφοποιήσεις σχολείων της Ελλάδας με ελληνικά μειονοτικά σχολεία της Αλβανίας 
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τώρα τίποτα. Πραγματοποιούσαν επισκέψεις δάσκαλοι και μαθητές από την Ελλάδα 

στα σχολεία μας τώρα τίποτα». 

Στην άλλη κατηγορία εκπαιδευτικοί πρότειναν ως τρόπο βελτίωσης τη 

συγγραφή διδακτικού υλικού. Αριθμός εκπαιδευτικών στην κατηγορία αυτή πρότεινε 

την ενίσχυσή τους με βοηθητικά βιβλία  που να  έχουν συγγραφεί από Έλληνες και το 

περιεχόμενό τους να αναφέρεται στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας (46 

αναφορές). Η πρόταση αυτή σχετίζεται με την έλλειψη ενημέρωσης που 

καταγράφεται στους εκπαιδευτικούς των ελληνικών μειονοτικών σχολείων 

αναφορικά με τις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούν σήμερα σε προηγμένες 

Ευρωπαϊκές χώρες. Μερίδα εκπαιδευτικών στην ίδια κατηγορία πρότεινε τον 

εφοδιασμό τους με βιβλία Ελληνικής Γραμματικής και Συντακτικού της Ελληνικής 

γλώσσας (31 αναφορές). 

Επιπλέον, εκπαιδευτικοί ανέφεραν την ανάγκη να προμηθευτούν σύγχρονα 

λεξικά της Ελληνικής γλώσσας (20 αναφορές). Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι  αν έχει 

ο κάθε εκπαιδευτικός από ένα λεξικό θα μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στη 

διδασκαλία.  

Στην τρίτη κατηγορία μερίδα εκπαιδευτικών πρότεινε τη χρήση εναλλακτικών 

διδακτικών πρακτικών. Συγκεκριμένα αριθμός εκπαιδευτικών πρότεινε την εφαρμογή 

του πολυτροπικού περιβάλλοντος μάθησης με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, 

Η/Υ, προτζέκτορα, καρτών εργασίας (21 αναφορές). Άλλος αριθμός εκπαιδευτικών 

στην ίδια κατηγορία πρότεινε τη χρήση σχεδίων εργασίας  (29 αναφορές), ενώ άλλοι 

πρότειναν την εξωσχολική ανάγνωση (12 αναφορές).  Η πρότασή τους για τη χρήση 

των σχεδίων εργασίας στη διδακτική πρακτική βασίζεται στο γεγονός ότι μέσω των 

σχεδίων αυτών δίνεται η δυνατότητα να ενισχυθεί το πνεύμα συνεργασίας, 

αλληλοβοήθειας και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των μαθητών, αφού θα έχουν ως 

κοινό στόχο να ολοκληρώσουν το σχέδιο εργασίας.  

Στην τελευταία κατηγορία μερίδα εκπαιδευτικών πρότεινε τη συμμετοχή σε 

προγράμματα ανταλλαγών στην Ελλάδα. Μέσω της συμμετοχής τους σε αυτά τα 

προγράμματα συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι  θα βοηθηθούν 

καθώς θα ανταλλάξουν διδακτικές εμπειρίες με Έλληνες εκπαιδευτικούς (43 

αναφορές). Είναι χαρακτηριστική η απάντηση που έδωσε στην ερώτηση που 

αφορούσε το αν θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν σε προγράμματα ανταλλαγών 

στην Ελλάδα  η εκπαιδευτικός 45 «βεβαίως θα ήθελα.  θεωρώ ότι θα με βοηθούσε στη 
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βελτίωση της διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας». Η εκπαιδευτικός 35 ανέφερε «η 

συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγών στην Ελλάδα θα μας βοηθούσε να 

πληροφορηθούμε σχετικά με τις νέες μεθόδους διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας». 

Πίνακας 27:Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού Άξονα Θ΄ «Προτάσεις για τη 

βελτίωση της διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας» 

Θεματικός άξονας  Θ΄ «Προτάσεις για τη βελτίωση της διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας 

Κατηγορίες                                    Κωδικοί                                                             Σύνολο 

                                                                                                                               αναφορών              

 

 

 

22.Εξειδικευμένο διδακτικό 

προσωπικό  

ΣΕΞΕΠΕΕΕ=Σεμινάρια εξειδίκευσης και 

 επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών από την 

 Ελλάδα και με Έλληνες καθηγητές. 

 

ΠΣΕΞΕΛΓΛ=Παρακολούθηση μέσω των 

σεμιναρίων και της εξέλιξης της Ελληνικής 

γλώσσας 

 

38 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

23.Συγγραφή διδακτικού 

 υλικού 

ΒΙΒΣΥΜΔΙ=Βιβλία που να έχουν 

συγγραφεί πρόσφατα και να βασίζονται 

στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας που 

 χρησιμοποιούν στην Ευρώπη 

 

ΒΙΕΛΓΡΣΥ=Βιβλία Ελληνικής 

γραμματικής, συντακτικού 

 

ΛΒΕΞΕΛΓΛ=Λεξικά που να 

 βασίζονται στην εξέλιξη της 

 Ελληνικής γλώσσας  

46 

 

 

 

 

31 

 

 

 

20 

  

 

24.Εναλλακτικές διδακτικές 

πρακτικές 

ΠΟΛΠΕΡΜΑ=Πολυτροπικό περιβάλλον 

μάθησης  

 

ΕΞΩΣΑΝΑΓ=Εξωσχολική ανάγνωση 

 

ΧΡΣΧΕΡΓ= Χρήση σχεδίων εργασίας 

21 

 

 

12 

 

29 

25.Συμμετοχή σε 

 προγράμματα ανταλλαγών 

στην Ελλάδα  

ΑΝΔΙΔΕΜΠ= Ανταλλαγή διδακτικής 

εμπειρίας  

43 

Στο ερώτημα αν στα σχολεία που διδάσκουν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποιούν υποδομές που προέρχονται από το ελληνικό κράτος όπως βιβλία, 

προγράμματα κλπ, ο μεγαλύτερος αριθμός των εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα 31 

εκπαιδευτικοί (ποσοστό 66,0%) απάντησαν ότι δε χρησιμοποιούν υποδομές από το 

ελληνικό κράτος. 10 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 21,3%) απάντησαν ότι χρησιμοποιούν 

και 6 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 12,8%) απάντησαν ότι χρησιμοποιούν μεμονωμένα 

υποδομές που προέρχονται από την Ελλάδα. Οι καταφατικές απαντήσεις σχετίζονται 

κυρίως με βιβλία που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί, τα οποία όμως έχουν 
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εφοδιαστεί με ατομική τους πρωτοβουλία και τα οποία δεν επαρκούν. Τις αρνητικές 

απαντήσεις εκπαιδευτικοί αιτιολόγησαν λέγοντας ότι στα ελληνικά μειονοτικά 

σχολεία εφαρμόζεται το πρόγραμμα του αλβανικού υπουργείου Παιδείας και δεν 

επιτρέπεται να χρησιμοποιούν υποδομές από το ελληνικό κράτος    

 

Πίνακας 28: Κατανομή των απαντήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στο 

ερώτημα για χρησιμοποίηση υποδομών από το ελληνικό κράτος 

Χρησιμοποίηση 

υποδομών από την 

Ελλάδα 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Όχι 31 66,0 66,0 66,0 

Ναι 10 21,3 21,3 87,2 

Μεμονωμένα 6 12,8 12,8 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

  Αναφορικά με το αν στα σχολεία που διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί υπάρχουν 

επιχορηγήσεις από το ελληνικό κράτος η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

συγκεκριμένα 40 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 85,1%) απάντησαν αρνητικά και 6 

εκπαιδευτικοί ποσοστό 12,8%) απάντησαν θετικά. Όσοι απάντησαν θετικά 

επεσήμαναν ότι πρόκειται για μεμονωμένες δωρεές και όχι για κάτι επίσημο και 

προγραμματισμένο. Στο ερώτημα αυτό ο εκπαιδευτικός 28 έκανε διαχωρισμό μεταξύ 

της ελληνικής ιδιωτικής και δημόσιας παιδείας που παρέχεται στην Αλβανία, 

επισημαίνοντας  «επιχορηγήσεις από το Ελληνικό κράτος χρησιμοποιούνται μόνο για 

τα ελληνικά ιδιωτικά σχολεία στην Αλβανία και όχι  για τα δημόσια».  

 

Πίνακας 29: Κατανομή των απαντήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στο 

ερώτημα για ύπαρξη επιχορηγήσεων από την Ελλάδα στα σχολεία που διδάσκουν 

 

Επιχορηγήσεις από 

την Ελλάδα  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Όχι 40 85,1 87,0 87,0 

Ναι 6 12,8 13,0 100,0 

Total 46 97,9 100,0  

Missing 3 1 2,1   

Total 47 100,0   
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Στην ερώτηση αν έχουν συνεργασία με φορείς και σχολεία από την Ελλάδα η 

συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων, συγκεκριμένα 36 εκπαιδευτικοί 

(ποσοστό 76,6%) απάντησαν όχι, 6 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 12,8%) απάντησαν  

μεμονωμένα και 5 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 10,6%) απάντησαν ναι αλλά και αυτοί σε 

μεμονωμένες περιπτώσεις και τίποτα οργανωμένο. 

  

      Πίνακας  30: Κατανομή των απαντήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στο 

      ερώτημα αν έχουν συνεργασία με φορείς και σχολεία από την Ελλάδα. 

Συνεργασία με φορείς 

και σχολεία από την 

Ελλάδα 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Όχι 36 76,6 76,6 76,6 

Μεμονωμένα 6 12,8 12,8 89,4 

Ναι 5 10,6 10,6 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

9.2.Αποτελέσματα ερωτηματολογίων των μαθητών 
 

9.2.1 Επαφή και επικοινωνία  των μαθητών με την Ελλάδα 

Στην ερώτηση που αφορούσε στο αν έχουν ταξιδέψει στην Ελλάδα η 

συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα μαθητών και συγκεκριμένα 

ποσοστό 98,3% απάντησαν ναι και μόνο ποσοστό 1,7% απάντησαν ότι δεν έχουν 

ταξιδέψει (πίν.31). 

 

Πίνακας 31: Έχεις ταξιδέψει στην Ελλάδα; 

ΕΙΣ.10. Έχεις 

ταξιδέψει στην 

Ελλάδα; 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναι 114 98,3 98,3 98,3 

Οχι 2 1,7 1,7 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

Στον πίνακα 32 παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων στο ερώτημα 

«Για ποιο λόγο έχεις ταξιδέψει στην Ελλάδα;». Η πλειοψηφία των μαθητών και 

συγκεκριμένα ποσοστό 75,9% απάντησαν ότι έχουν μεταβεί για διακοπές, ποσοστό 

17,2% απάντησαν ότι έχουν μεταβεί για να επισκεφθούν κάποιον συγγενή τους και 
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ποσοστό 3,4% απάντησαν ότι έχουν ταξιδέψει στην Ελλάδα για ιατρικούς λόγους. 

Επίσης ποσοστό 3,4% των μαθητών απάντησαν ότι δεν έχουν ταξιδέψει στην 

Ελλάδα. 

Πίνακας 32: Κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στο ερώτημα: 

Για ποιο λόγο έχεις ταξιδέψει στην Ελλάδα 

ΕΙΣ.11.Α.1. Για ποιο λόγο 

έχεις ταξιδέψει στην Ελλάδα 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διακοπές 88 75,9 78,6 78,6 

Επίσκεψη σε συγγενή 20 17,2 17,9 96,4 

Ιατρικοί Λόγοι 4 3,4 3,6 100,0 

Total 112 96,6 100,0  

Missing System 4 3,4   

Total 116 100,0   

   Στην ερώτηση «Για ποιο λόγο έχεις ταξιδέψει στην Ελλάδα;» επίσης, 

παρουσιάζεται η κατανομή του  δείγματος των απαντήσεων των μαθητών, ως προς τη 

δεύτερη απάντηση. Εδώ  ποσοστό 33,6%, ανέφεραν ότι έχουν ταξιδέψει στην Ελλάδα 

για να επισκεφθούν κάποιον συγγενή τους, ποσοστό 12,1%, ανέφεραν ότι έχουν 

ταξιδέψει στην Ελλάδα για ιατρικούς λόγους και ποσοστό 7,8%, ανέφεραν ότι έχουν 

ταξιδέψει στην Ελλάδα για ψώνια (πίν.33).     

 

Πίνακας  33: Κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στο ερώτημα:  

Για ποιο λόγο έχεις ταξιδέψει στην Ελλάδα 

ΕΙΣ.11.Α.2. Για ποιο λόγο έχεις 

ταξιδέψει στην Ελλάδα 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Επίσκεψη σε συγγενή 39 33,6 62,9 62,9 

Ιατρικοί Λόγοι 14 12,1 22,6 85,5 

Ψώνια 9 7,8 14,5 100,0 

Total 62 53,4 100,0  

Missing System 54 46,6   

Total 116 100,0   

 

 Ως προς την τρίτη επιλογή η κατανομή των απαντήσεων στην ερώτηση: «Για 

ποιο λόγο έχεις ταξιδέψει στην Ελλάδα;» έχει ως εξής: ποσοστό 10,3% των μαθητών, 

απάντησαν ότι έχουν ταξιδέψει για ιατρικούς λόγους και  ποσοστό 6,9%  απάντησαν 

ότι έχουν ταξιδέψει για ψώνια. Αρκετοί μαθητές έχουν γεννηθεί και διαμείνει για 

αρκετά έτη στην Ελλάδα με τους γονείς τους,οι οποίοι διέμεναν μόνιμα και 

εργαζόταν στην Ελλάδα, αλλά στις απαντήσεις τους οι μαθητές δεν αναφέρθηκαν στο 
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διάστημα κατά το οποίο διέμεναν μόνιμα στην Ελλάδα αλλά στις περιπτώσεις που 

έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα από τη στιγμή που επέστρεψαν και διαμένουν μόνιμα 

στην Αλβανία (πίν.34).    

 

Πίνακας 34: Κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στο ερώτημα:  

«Για ποιο λόγο έχεις ταξιδέψει στην Ελλάδα;»  

ΕΙΣ.11.Α.3. Για ποιο 

λόγο έχεις ταξιδέψει 

στην Ελλάδα 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ιατρικοί Λόγοι 12 10,3 60,0 60,0 

Ψώνια 8 6,9 40,0 100,0 

Total 20 17,2 100,0  

Missing System 96 82,8   

Total 116 100,0   

 

9.2.2 Στάσεις των μαθητών απέναντι στην ξένη τηλεόραση 

 

Στην ερώτηση που αφορούσε το αν βλέπουν ξένη τηλεόραση, δόθηκαν τρεις 

επιλογές στους μαθητές  με βάση, τις οποίες απάντησαν: ποσοστό 55,2% ότι βλέπουν 

Συχνά ξένη τηλεόραση, ποσοστό 42,2% ότι βλέπουν Μερικές φορές ξένη τηλεόραση 

και ποσοστό 2,6% ότι δε βλέπουν Καθόλου ξένη τηλεόραση (πίν.35). 

 

Πίνακας  35: Κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στο ερώτημα:  

Βλέπεις ξένη τηλεόραση; 

ΕΙΣ.12 Βλέπεις ξένη  

τηλεόραση 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Συχνά 64 55,2 55,2 55,2 

Μερικές φορές 49 42,2 42,2 97,4 

Καθόλου 3 2,6 2,6 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους μαθητές που απάντησαν ότι βλέπουν Συχνά 

και Μερικές φορές ξένη τηλεόραση να αναφέρουν τις χώρες από τις οποίες 

παρακολουθούν συνήθως τηλεόραση. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών 

ποσοστό 45,7%  ανέφεραν ότι η χώρα από την οποία παρακολουθούν πιο συχνά 
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τηλεόραση είναι η Ελλάδα, ποσοστό 33,6% ανέφεραν τις ΗΠΑ, ποσοστό 14,7% 

ανέφεραν την Αγγλία, ποσοστό 1,7%  ανέφεραν την Τουρκία και  ποσοστό, 0,9% (1 

αναφορά) ανέφερε την Ιταλία (πίν.36). 

 

Πίνακας 36: Κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στο ερώτημα: 

Από ποιες χώρες παρακολουθείς ξένη τηλεόραση; 

ΕΙΣ.13.1Από ποιες 

χώρες 

παρακολουθείς ξένη 

τηλεόραση; 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ελλάδα 53 45,7 47,3 47,3 

ΗΠΑ 39 33,6 34,8 82,1 

Αγγλία 17 14,7 15,2 97,3 

Τουρκία 2 1,7 1,8 99,1 

Ιταλία 1 ,9 ,9 100,0 

Total 112 96,6 100,0  

Missing System 4 3,4   

Total 116 100,0   

 

Στον πίνακα  37 παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων των μαθητών 

στην ερώτηση «Από ποιες χώρες παρακολουθείς ξένη τηλεόραση» ως προς τη 

δεύτερη επιλογή όπου, ποσοστό 23,3%, απάντησαν ότι βλέπουν τηλεόραση και από 

την Αγγλία, ποσοστό 6,9%, απάντησαν ότι παρακολουθούν τηλεόραση από την 

Τουρκία και επίσης το ίδιο ποσοστό 6,9, απάντησε ότι παρακολουθεί τηλεόραση από 

την Ιταλία. Στη συνέχεια ποσοστό 5,2%, των μαθητών ανέφεραν ότι βλέπουν 

τηλεόραση από τις  Η.Π.Α., ποσοστό 4,3% απάντησαν ότι βλέπουν τηλεόραση από 

άλλες χώρες και ανέφεραν την Ισπανία, την Ινδία, το Ιράκ, τη Γαλλία και την 

Αραβία, ποσοστό 1,7 απάντησαν ότι βλέπουν τηλεόραση από τη Βραζιλία και  

(ποσοστό 0,9%) (1 αναφορά), απάντησε ότι βλέπει τηλεόραση από τη Γερμανία. 
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Πίνακας 37: Κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στο ερώτημα:  

Από ποιες χώρες παρακολουθείς ξένη τηλεόραση; 

 

ΕΙΣ.13.2 Από ποιες 

χώρες 

παρακολουθείς ξένη 

τηλεόραση; 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΗΠΑ 6 5,2 10,5 10,5 

Αγγλία 27 23,3 47,4 57,9 

Τουρκία 8 6,9 14,0 71,9 

Ιταλία 8 6,9 14,0 86,0 

Βραζιλία 2 1,7 3,5 89,5 

Γερμανία 1 ,9 1,8 91,2 

Άλλη 5 4,3 8,8 100,0 

Total 57 49,1 100,0  

Missing System 59 50,9   

Total 116 100,0   

 

Ακολούθως παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων του δείγματος ως 

προς την τρίτη χώρα επιλογής, όπου ποσοστό 5,2% των μαθητών απάντησαν ότι 

βλέπουν τηλεόραση από την Τουρκία, ποσοστό 3,4% απάντησαν ότι βλέπουν 

τηλεόραση από την Ιταλία, ποσοστό 1,7% απάντησαν ότι βλέπουν τηλεόραση από 

άλλη χώρα (Γαλλία, Ισπανία) και ποσοστό 0,9%, απάντησε ότι βλέπει τηλεόραση από 

τη Γερμανία (πίν.38).  
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Πίνακας 38: Κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στο ερώτημα:  

Από ποιες χώρες παρακολουθείς ξένη τηλεόραση; 

ΕΙΣ.13.3 Από 

ποιες χώρες 

παρακολουθείς 

ξένη τηλεόραση; 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Τουρκία 6 5,2 46,2 46,2 

Ιταλία 4 3,4 30,8 76,9 

Γερμανία 1 ,9 7,7 84,6 

Άλλη 2 1,7 15,4 100,0 

Total 13 11,2 100,0  

Missing System 103 88,8   

Total 116 100,0   

 

Στον πίνακα 39 κατανέμεται η απάντηση ως προς την άλλη χώρα από την 

οποία παρακολουθούν τηλεόραση, όπου  ποσοστό 0,9%  (1 αναφορά) απάντησε ότι 

παρακολουθεί τηλεόραση από τη Γαλλία. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η 

πλειοψηφία των μαθητών προτιμά να παρακολουθεί προγράμματα από την Ελλάδα, 

τις Η.Π.Α., την Αγγλία. Ακολουθούν η Τουρκία, η Ιταλία, η Βραζιλία, η Γερμανία, η 

Γαλλία και η Ισπανία και με πολύ μικρά ποσοστά η Ινδία, το Ιράκ, η Αραβία, το 

Πακιστάν. Άξιο αναφοράς εδώ είναι ότι στις απαντήσεις του δείγματος, όπου οι 

αναφορές περιλαμβάνουν περισσότερες από μία χώρες προτίμησης παρακολούθησης 

ξένης τηλεόρασης, ο συνδυασμός των χωρών που κυριαρχεί είναι η Ελλάδα και η 

Αγγλία. 
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Πίνακας 39:Κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στο ερώτημα:  

Από ποιες χώρες παρακολουθείς ξένη τηλεόραση; 

ΕΙΣ.13.4Από ποιες 

χώρες 

 παρακολουθείς 

ξένη τηλεόραση; 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Άλλη 1 ,9 100,0 100,0 

Missing System 115 99,1   

Total 116 100,0   

 

9.2.2.1 Προτιμήσεις των μαθητών απέναντι στα ξένα τηλεοπτικά προγράμματα 

Οι μαθητές που έδωσαν καταφατική απάντηση στο ερώτημα 

«Παρακολουθείτε ξένη τηλεόραση;» στη συνέχεια κλήθηκαν να απαντήσουν στην 

ερώτηση που αφορούσε προγράμματα που παρακολουθούν. 

Στους πίνακες 40,41 και 42 παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων στο 

ερώτημα «Τι παρακολουθείς συνήθως στην ξένη τηλεόραση; ».Η πλειοψηφία των 

μαθητών και συγκεκριμένα ποσοστό 72,7% απάντησε ότι παρακολουθεί 

Ντοκυμαντέρ. Στη δεύτερη προτίμηση των μαθητών είναι τα Παιδικά Προγράμματα, 

τα οποία παρακολουθεί ποσοστό 45,7%, ενώ στην τρίτη προτίμηση είναι οι Ειδήσεις, 

τις οποίες παρακολουθεί ποσοστό 26,7%. Τις προτιμήσεις για παρακολούθηση  

Ντοκυμαντέρ και ειδήσεων ανέφεραν τα μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά ηλικίας (14-

15) ετών, ενώ την προτίμηση για Παιδικά Προγράμματα ανέφεραν κυρίως οι 

μικρότεροι μαθητές  ηλικίας 10-13 ετών και μικρός αριθμός από τους μεγαλύτερους 

σε ηλικία μαθητές.  

Πίνακας 40: Κατανομή των απαντήσεων στο ερώτημα:  

Τι παρακολουθείς συνήθως (στην ξένη τηλεόραση); 

 

ΕΙΣ.14.1 Τι παρακολουθείς 

συνήθως(στην ξένη τηλεόραση) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Παιδικά Προγράμματα 53 45,7 100,0 100,0 

Missing System 63 54,3   

Total 116 100,0   
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Πίνακας 41: Κατανομή των απαντήσεων στο ερώτημα:  

Τι παρακολουθείς συνήθως (στην ξένη τηλεόραση); 

 

ΕΙΣ.14. 2  Τι 

παρακολουθείς 

συνήθως(στην ξένη 

τηλεόραση 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ντοκυμαντέρ 84 72,4 100,0 100,0 

Missing System 32 27,6   

Total 116 100,0   

 

Πίνακας 42: Κατανομή των απαντήσεων στο ερώτημα:  

Τι παρακολουθείς συνήθως (στην ξένη τηλεόραση); 

 

ΕΙΣ.14. 3  Τι 

παρακολουθείς 

συνήθως(στην ξένη 

τηλεόραση 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ειδήσεις 31 26,7 100,0 100,0 

Missing System 85 73,3   

Total 116 100,0   

 

 

9.2.3 Διγλωσσικές/πολυγλωσσικές  εξωσχολικές πρακτικές γραμματισμού των 

μαθητών 

 

9.2.3.1 Στάσεις των μαθητών απέναντι στην ανάγνωση βιβλίων σε άλλες 

γλώσσες εκτός από τα αλβανικά 

 Ακολούθως ζητήθηκε από τους μαθητές να απαντήσουν στην ερώτηση αν 

«διαβάζουν παραμύθια-βιβλία σε άλλες γλώσσες εκτός από τα αλβανικά», όπου η 
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πλειοψηφία των μαθητών ποσοστό 95,7% απάντησαν Ναι και πολύ μικρό ποσοστό 

3,4% , απάντησαν ότι δε διαβάζουν.  

Στον πίνακα 43 παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων στην ερώτηση 

«διαβάζετε παραμύθια-βιβλία σε άλλες γλώσσες εκτός από τα αλβανικά;». Στην 

ερώτηση αυτή  η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών και συγκεκριμένα 111 

μαθητές (ποσοστό 95,7%) απάντησαν ότι διαβάζουν παραμύθια-βιβλία σε άλλες 

γλώσσες και μόνο 4 μαθητές (ποσοστό 3,5%) απάντησαν ότι δε διαβάζουν.   

 

Πίνακας 43: Κατανομή απαντήσεων στο ερώτημα: Διαβάζεις 

παραμύθια/βιβλία σε άλλες γλώσσες εκτός από τα αλβανικά; 

ΕΙΣ.15 Διαβάζεις 

παραμύθια/βιβλία 

σε άλλες γλώσσες 

εκτός από τα 

αλβανικά 

Frequency 
Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΝΑΙ 111 95,7 96,5 96,5 

ΟΧΙ 4 3,4 3,5 100,0 

Total 115 99,1 100,0  

Missing System 1 ,9   

Total 116 100,0   

 

 

9.2.3.2 Προτιμήσεις των μαθητών απέναντι στις ξένες γλώσσες  για 

ανάγνωση βιβλίων 

Ακολούθως οι μαθητές που απάντησαν θετικά στην ερώτηση που αφορούσε 

το αν διαβάζουν σε άλλες γλώσσες εκτός από τα αλβανικά παραμύθια/βιβλία, 

κλήθηκαν να απαντήσουν σε ποιες γλώσσες διαβάζουν. Στον πίνακα 44  

κατανέμονται οι απαντήσεις των μαθητών σχετικά με τις γλώσσες προτίμησης τους 

στην ξενόγλωσση ανάγνωση βιβλίων. Μεγάλος αριθμός μαθητών και συγκεκριμένα 

ποσοστό 69,0% απάντησαν ότι διαβάζουν βιβλία στην Αγγλική γλώσσα, ενώ 

ποσοστό 27,6% απάντησαν ότι διαβάζουν παραμύθια/βιβλία στην Ελληνική γλώσσα. 
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Πίνακας 44: Κατανομή απαντήσεων στο ερώτημα: Σε ποιες άλλες 

γλώσσες εκτός από τα αλβανικά διαβάζεις παραμύθια/βιβλία; 

ΕΙΣ.16.1 Σε ποιες 

άλλες γλώσσες 

εκτός από τα 

αλβανικά διαβάζεις 

παραμύθια/βιβλία; 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Αγγλικά 80 69,0 71,4 71,4 

Ελληνικά 32 27,6 28,6 100,0 

Total 112 96,6 100,0  

Missing System 4 3,4   

Total 116 100,0   

 

Στον πίνακα 45 παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων των μαθητών 

στην ερώτηση «Σε ποιές άλλες γλώσσες εκτός από τα Αλβανικά διαβάζεις 

παραμύθια/βιβλία» ως προς τη δεύτερη επιλογή, όπου ποσοστό 49,1%, των μαθητών 

απάντησαν ότι διαβάζουν βιβλία στα Ελληνικά, ποσοστό 4,3% απάντησαν ότι 

διαβάζουν βιβλία στα Γαλλικά  και ποσοστό 0,9% απάντησαν ότι διαβάζουν βιβλία 

στα Αγγλικά, το ίδιο ποσοστό 0,9% απάντησαν ότι διαβάζουν στα Γερμανικά και 

επίσης ίδιο ποσοστό 0,9% απάντησαν ότι διαβάζουν στα Ιταλικά.  
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Πίνακας 45: Κατανομή απαντήσεων στο ερώτημα: Σε ποιες άλλες 

γλώσσες εκτός από τα αλβανικά διαβάζεις παραμύθια/βιβλία; 

 

ΕΙΣ.16.2 Σε ποιες 

άλλες γλώσσες 

εκτός από τα 

αλβανικά διαβάζεις 

παραμύθια/βιβλία; 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Αγγλικά 1 ,9 1,5 1,5 

Γαλλικά 5 4,3 7,7 9,2 

Γερμανικά 1 ,9 1,5 10,8 

Ελληνικά 57 49,1 87,7 98,5 

Ιταλικά 1 ,9 1,5 100,0 

Total 65 56,0 100,0  

Missing System 51 44,0   

Total 116 100,0   

Στον πίνακα 46 κατανέμονται οι απαντήσεις των μαθητών ως 

προς τη Γερμανική γλώσσα, όπου ποσοστό 4,3 % ανέφερε ότι διαβάζει 

παραμύθια/βιβλία στα Ελληνικά και μόνο ποσοστό 0,9% ανέφερε ότι 

διαβάζει στα Γερμανικά. 

 

 

Πίνακας 46: Κατανομή απαντήσεων στο ερώτημα: Σε ποιες άλλες 

γλώσσες εκτός από τα αλβανικά διαβάζεις παραμύθια/βιβλία; 

 

 

ΕΙΣ.16.3 Σε ποιες άλλες 

γλώσσες 

εκτός από τα 

αλβανικά διαβάζεις 

παραμύθια/βιβλία;  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Γερμανικά 1 ,9 16,7 16,7 

Ελληνικά 5 4,3 83,3 100,0 

Total 6 5,2 100,0  

Missing System 110 94,8   

Total 116 100,0   
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9.2.4 Στάσεις των μαθητών απέναντι στις ξένες γλώσσες 

Στη συνέχεια οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση «Ποιες 

άλλες ξένες γλώσσες γνωρίζεις;», όπου το σύνολο σχεδόν των συμμετεχόντων 

μαθητών σε ποσοστό 99,1% απάντησαν ότι γνωρίζουν την Αγγλική γλώσσα ως 

πρώτη ξένη γλώσσα και μόνο 0,9% του δείγματος απάντησε ότι  γνωρίζει την Ιταλική 

γλώσσα ως πρώτη γλώσσα (βλέπε Πίν. 47). 

Πίνακας 47: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Ποιες άλλες 

ξένες γλώσσες γνωρίζεις; » 

ΕΙΣ.17.1 Ποιες 

άλλες ξένες  

γλώσσες 

γνωρίζεις 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Αγγλικά 115 99,1 99,1 99,1 

Ιταλικά 1 ,9 ,9 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

Στον πίνακα 48 παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων των μαθητών 

στο ερώτημα «Ποιες άλλες ξένες γλώσσες γνωρίζεις;» ως προς την επιλογή της 

Γαλλικής γλώσσας, όπου ποσοστό 23,3% ανέφερε ότι γνωρίζει και τη Γαλλική 

γλώσσα παράλληλα με την Αγγλική, ποσοστό 2,6%  ανέφερε ότι γνωρίζει και την 

Ιταλική και ποσοστό 0,9%,  ανέφερε ότι γνωρίζει και τη Γερμανική, ενώ το ίδιο 

ποσοστό δείγματος 0,9% απάντησε ότι, γνωρίζει και άλλη γλώσσα (την Ισπανική). 

  Πίνακας 48: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση:  

«Ποιες άλλες ξένες γλώσσες γνωρίζεις;» 

 

ΕΙΣ.17.2Ποιες άλλες 

ξένες  

γλώσσες γνωρίζεις; 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Γαλλικά 27 23,3 84,4 84,4 

Γερμανικά 1 ,9 3,1 87,5 

Ιταλικά 3 2,6 9,4 96,9 

Άλλη 1 ,9 3,1 100,0 

Total 32 27,6 100,0  

Missing System 84 72,4   

Total 116 100,0   
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Στον πίνακα 49 κατανέμονται οι απαντήσεις στην ερώτηση «Ποιες άλλες 

ξένες γλώσσες γνωρίζεις ;» ως προς την επιλογή της Γερμανικής γλώσσας, όπου 

ποσοστό 2,6% του δείγματος ανέφερε ότι γνωρίζει και τη Γερμανική γλώσσα, ενώ 

ίδιο ποσοστό 2,6% του δείγματος ανέφερε ότι γνωρίζει και την Ιταλική γλώσσα και 

ποσοστό 0,9% ανέφερε άλλη γλώσσα (Τουρκική). 

  Πίνακας 49: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση:  

  «Ποιες άλλες ξένες γλώσσες γνωρίζεις;» 

 

ΕΙΣ.17.3Ποιες άλλες 

ξένες  

γλώσσες γνωρίζεις; 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Γερμανικά 3 2,6 42,9 42,9 

Ιταλικά 3 2,6 42,9 85,7 

Άλλη 1 ,9 14,3 100,0 

Total 7 6,0 100,0  

Missing System 109 94,0   

Total 116 100,0   

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων 

στην ερώτηση «Ποιες άλλες ξένες γλώσσες γνωρίζεις;» ως προς την 

Ιταλική γλώσσα, όπου ποσοστό 0,9% του δείγματος απάντησε ότι 

γνωρίζει και την Ιταλική και ποσοστό επίσης 0,9%  των μαθητών  

απάντησε ότι γνωρίζει και άλλη γλώσσα (Τουρκική). Την Τουρκική 

γλώσσα δήλωσαν ότι γνωρίζουν μαθητές του σχολείου «Αντέμ Σέμε» 

των Αγίων Σαράντα. 

Πίνακας 50: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση:  

«Ποιες άλλες ξένες γλώσσες γνωρίζεις;» 

ΕΙΣ.17.4Ποιες 

άλλες ξένες  

γλώσσες γνωρίζεις 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ιταλικά 1 ,9 50,0 50,0 

Άλλη 1 ,9 50,0 100,0 

Total 2 1,7 100,0  

Missing System 114 98,3   

Total 116 100,0   
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9.2.5 Γνώσεις των μαθητών για τον ελληνικό πολιτισμό 

              Ακολούθως  ζητήθηκε από τους μαθητές να αναφέρουν τι γνωρίζουν για τον 

πολιτισμό της Ελλάδας, όπου τους δόθηκαν επτά επιλογές. Η έβδομη επιλογή 

αφορούσε άλλο λόγο, ο οποίος όμως δε δόθηκε από κανένα μαθητή για αυτό και δεν 

περιλαμβάνεται η επιλογή «Άλλο» στην ανάλυση. 

Στον πίνακα 51 κατανέμονται οι απαντήσεις των μαθητών ως προς την πρώτη 

επιλογή, όπου η συντριπτική πλειονότητα του δείγματος ποσοστό 89,7% απάντησε 

ότι γνωρίζει Μνημεία από τον πολιτισμό της Ελλάδας (ανέφεραν τις Μυκήνες, την 

Κνωσό), ενώ μόνο 0,9% ποσοστό του δείγματος απάντησε ότι γνωρίζει έθιμα και 

γιορτές .                                                                                    

 

Πίνακας 51: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση:  

«Σημειώστε τι γνωρίζετε από τον πολιτισμό της Ελλάδας» 

Α.1. Σημειώστε τι γνωρίζετε από 

τον πολιτισμό της Ελλάδας 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Μνημεία (Ακρόπολη, Λευκός 

Πύργος…) 
104 89,7 99,0 99,0 

Έθιμα και γιορτές 1 ,9 1,0 100,0 

Total 105 90,5 100,0  

Missing System 11 9,5   

Total 116 100,0   

Στον επόμενο πίνακα (πίν. 52) κατανέμονται οι απαντήσεις των μαθητών στο 

ερώτημα «Σημειώστε τι γνωρίζετε από τον πολιτισμό της Ελλάδας;» σχετικά με την 

Ιστορία της, όπου η πλειοψηφία σε ποσοστό 72,4% απάντησε ότι γνωρίζει πράγματα 

για την Ιστορία της Ελλάδας (ορισμένοι ανέφεραν την Επανάσταση του 1821). Στην 

απάντηση που αφορά την Ιστορία της Ελλάδας απάντησαν ότι γνωρίζουν αρκετά 

πράγματα μαθητές που διέμεναν μόνιμα στην Ελλάδα πριν επιστρέψουν στην 

Αλβανία και είχαν παρακολουθήσει μαθήματα σε σχολεία της Ελλάδας. 
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Πίνακας 52: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση:  

«Σημειώστε τι γνωρίζετε από τον πολιτισμό της Ελλάδας » 

Α.2. Σημειώστε τι 

γνωρίζετε από τον 

πολιτισμό της 

 Ελλάδας 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ιστορία 84 72,4 100,0 100,0 

Missing System 32 27,6   

Total 116 100,0   

Στη συνέχεια (πίν.53) παρουσιάζεται κατανομή των απαντήσεων στο ερώτημα 

«Σημειώστε τι γνωρίζετε από τον πολιτισμό της Ελλάδας;» ως προς την επιλογή που 

αφορά τη Μυθολογία, όπου ποσοστό 78,4% του δείγματος απάντησε ότι γνωρίζει 

πράγματα σχετικά με την Ελληνική Μυθολογία (ανέφεραν τους Άθλους του Ηρακλή, 

τους Θεούς του Ολύμπου). Όπως και στην επιλογή που αφορά την Ιστορία της 

Ελλάδας και στην επιλογή που αφορά τη Μυθολογία  πολλοί μαθητές που απάντησαν 

ότι γνωρίζουν σχετικά με την Ελληνική Μυθολογία διέμεναν στην Ελλάδα.  

 

Πίνακας 53: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση:  

«Σημειώστε τι γνωρίζετε από τον πολιτισμό της Ελλάδας » 

Α.3. Σημειώστε τι 

γνωρίζετε από τον 

πολιτισμό της 

Ελλάδας 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Μυθολογία 91 78,4 100,0 100,0 

Missing System 25 21,6   

Total 116 100,0   

Στον πίνακα 54 κατανέμονται οι απαντήσεις των μαθητών στο ερώτημα 

«Σημειώστε τι γνωρίζετε από τον πολιτισμό της Ελλάδας» ως προς τα Έθιμα και 

γιορτές. Αναφορικά με τα Έθιμα και γιορτές η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος 

ποσοστό 93,1% δήλωσαν ότι γνωρίζουν Έθιμα και γιορτές (Πάσχα, Χριστούγεννα, 

Απόκριες), ενώ 1 μαθητής απάντησε «Γνωρίζω όλες τις Ελληνικές γιορτές γιατί τις 

γιορτάζουμε και εδώ». Ποσοστό 0,9% (1 αναφορά) απάντησε ότι γνωρίζει Τραγούδια. 
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Πίνακας 54: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση:  

«Σημειώστε τι γνωρίζετε από τον πολιτισμό της Ελλάδας » 

 

Α.4. Σημειώστε τι 

γνωρίζετε από τον 

πολιτισμό της Ελλάδας 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Έθιμα και γιορτές 108 93,1 99,1 99,1 

Τραγούδια 1 ,9 ,9 100,0 

Total 109 94,0 100,0  

Missing System 7 6,0   

Total 116 100,0   

Ακολούθως στον πίνακα 55 κατανέμονται οι απαντήσεις στο ερώτημα 

«Σημειώστε τι γνωρίζετε από τον πολιτισμό της Ελλάδας » ως προς τα Τραγούδια, 

όπου η πλειοψηφία των μαθητών  σε ποσοστό 84,5% ανέφερε ότι  γνωρίζει Ελληνικά 

τραγούδια. Δύο μαθητές προσδιόρισαν ότι γνωρίζουν κυρίως παραδοσιακά ελληνικά 

Τραγούδια. Ποσοστό 0,9% (1 αναφορά) ανέφερε ότι γνωρίζει Φαγητά. 

 

 

Πίνακας 55: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

«Σημειώστε τι γνωρίζετε από τον πολιτισμό της Ελλάδας » 

Α.5.Σημειώστε τι 

γνωρίζετε από τον 

πολιτισμό της 

Ελλάδας 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Τραγούδια 98 84,5 99,0 99,0 

Φαγητά 1 ,9 1,0 100,0 

Total 99 85,3 100,0  

Missing System 17 14,7   

Total 116 100,0   

 

Στον πίνακα 56 κατανέμονται οι απαντήσεις στο ερώτημα «Σημειώστε τι 

γνωρίζετε από τον πολιτισμό της Ελλάδας» ως προς τα Φαγητά, όπου η πλειοψηφία 

του δείγματος σε ποσοστό 90,5% απάντησε ότι  γνωρίζει ελληνικά φαγητά (ανέφεραν 

τον Μουσακά, το τζατζίκι). 
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Πίνακας 56: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

«Σημειώστε τι γνωρίζετε από τον πολιτισμό της Ελλάδας » 

 

Α.6. Σημειώστε τι 

γνωρίζετε από τον 

πολιτισμό της 

Ελλάδας 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Φαγητά 105 90,5 100,0 100,0 

Missing System 11 9,5   

Total 116 100,0   

 

9.2.6 Απόψεις των μαθητών σχετικά με τους λόγους επιλογής εκμάθησης της 

Ελληνικής γλώσσας 

Στη συνέχεια οι μαθητές κλήθηκαν, να απαντήσουν στην ερώτηση γιατί 

«επέλεξες να μάθεις την Ελληνική γλώσσα» μέσα από επτά (7) επιλογές που τους 

δόθηκαν . Η έβδομη επιλογή αφορούσε άλλο λόγο, ο οποίος όμως δε δόθηκε από 

κανένα μαθητή για αυτό και δεν περιλαμβάνεται η επιλογή «Άλλο», στην ανάλυση. 

Στον πίνακα 57 κατανέμονται οι απαντήσεις των μαθητών που αφορούν στους 

λόγους επιλογής εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας ως προς την πρώτη επιλογή 

«Μου αρέσει η Ελληνική γλώσσα», την οποία επέλεξε ποσοστό 38,8% των μαθητών. 

Ποσοστό 36,2% των μαθητών ανέφεραν ότι  επέλεξαν την Ελληνική γλώσσα γιατί θα 

τους βοηθήσει στο μέλλον, ποσοστό 9,5% επειδή οι γονείς τους είναι ελληνικής 

καταγωγής, ποσοστό 8,6% γιατί θέλουν να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα, ποσοστό 

4,3% γιατί τους ενδιαφέρει ο ελληνικός πολιτισμός και ποσοστό 2,5% γιατί θέλουν 

να σπουδάσουν στην Ελλάδα.  
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Πίνακας 57: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση «Γιατί επέλεξες να 

μάθεις την ελληνική γλώσσα;» 

Β.1. Γιατί επέλεξες να 

μάθεις την ελληνική 

γλώσσα; (Μου αρέσει η 

ελληνική γλώσσα)Υπάρχει 

διαβάθμιση από το 1-6 με 

σημαντικότερο το 1 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 Valid 

 

Μου αρέσει η 

 ελληνική γλώσσα 
45 38,8 38,8 38,8 

Θα με βοηθήσει 

στο μέλλον 42 36,2 36,2 75,0 

Με ενδιαφέρει ο 

πολιτισμός της 

Ελλάδας 
5 4,3 4,3 79,3 

Θέλω να κάνω 

διακοπές στην 

Ελλάδα 
10 8,6 8,6 87,9 

Θέλω να σπουδάσω 

στην Ελλάδα 3 2,6 2,6 90,5 

Οι γονείς μου είναι 

ελληνικής 

καταγωγής 
11 9,5 9,5 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

Στον πίνακα 58 κατανέμονται οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση που 

αφορά τους λόγους που επέλεξαν να μάθουν την Ελληνική γλώσσα ως προς την 

επιλογή «θα με βοηθήσει στο μέλλον», όπου ποσοστό 28,4%  των μαθητών ανέφεραν 

ότι έμαθαν την Ελληνική γλώσσα γιατί «τους ενδιαφέρει ο πολιτισμός της Ελλάδας». 

Ποσοστό 19% γιατί θέλουν να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα. Ποσοστό 18,1% 

απάντησε ότι θέλει να σπουδάσει στην Ελλάδα. Ποσοστό 16,4% των μαθητών 

επέλεξαν την Ελληνική γλώσσα επειδή οι γονείς τους είναι ελληνικής καταγωγής. 

Ποσοστό 13,8% , επέλεξε την Ελληνική γλώσσα γιατί πιστεύει ότι θα τους βοηθήσει 

στο μέλλον και ποσοστό 4,3% επειδή τους αρέσει η Ελληνική γλώσσα. 
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Πίνακας 58: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση «Γιατί επέλεξες να 

μάθεις την ελληνική γλώσσα;» 

 

Β.2. Γιατί επέλεξες να 

μάθεις την ελληνική 

γλώσσα 

 (Θα με βοηθήσει στο 

μέλλον) Υπάρχει 

διαβάθμιση από το 1-6 με 

σημαντικότερο το 1 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 

Μου αρέσει η 

 ελληνική 

γλώσσα 

5 4,3 4,3 4,3 

Θα με βοηθήσει 

στο μέλλον 
16 13,8 13,8 18,1 

Με ενδιαφέρει ο 

πολιτισμός της 

Ελλάδας 

33 28,4 28,4 46,6 

Θέλω να κάνω 

διακοπές στην 

Ελλάδα 

22 19,0 19,0 65,5 

Θέλω να 

σπουδάσω στην 

Ελλάδα 

21 18,1 18,1 83,6 

Οι γονείς μου 

είναι ελληνικής 

καταγωγής 

19 16,4 16,4 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

 

Στον επόμενο πίνακα (πίν. 59) κατανέμονται οι απαντήσεις των μαθητών στην 

ερώτηση «Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα;» ως προς την τρίτη 

επιλογή «Με ενδιαφέρει ο πολιτισμός της Ελλάδας». Ποσοστό 28,4% των μαθητών 

απάντησε ότι  επέλεξε την Ελληνική γλώσσα γιατί θέλει να σπουδάσει στην Ελλάδα. 

Ποσοστό 25% των μαθητών απάντησε ότι έμαθε την Ελληνική γλώσσα «γιατί τους 

ενδιαφέρει ο πολιτισμός της Ελλάδας». Επίσης ποσοστό 24,1% απάντησε ότι επέλεξε 

την Ελληνική γλώσσα γιατί «θέλουν να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα», ποσοστό 

12,9% επειδή «οι γονείς τους είναι ελληνικής καταγωγής», ποσοστό 6% επειδή 

«θεωρούν ότι θα τους βοηθήσει στο μέλλον» και ποσοστό 3,4% επειδή  «τους αρέσει 

η Ελληνική γλώσσα». 
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Πίνακας 59: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 

«Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα;» 

 

Β.3. Γιατί επέλεξες να 

μάθεις την ελληνική 

γλώσσα;(Με ενδιαφέρει 

ο πολιτισμός της 

Ελλάδας) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 

Μου αρέσει η 

 ελληνική 

γλώσσα 

4 3,4 3,4 3,4 

Θα με βοηθήσει 

στο μέλλον 
7 6,0 6,0 9,5 

Με ενδιαφέρει ο 

πολιτισμός της 

Ελλάδας 

29 25,0 25,0 34,5 

Θέλω να κάνω 

διακοπές στην 

Ελλάδα 

28 24,1 24,1 58,6 

Θέλω να 

σπουδάσω στην 

Ελλάδα 

33 28,4 28,4 87,1 

Οι γονείς μου 

είναι ελληνικής 

καταγωγής 

15 12,9 12,9 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

Στον παρακάτω πίνακα (πίν.60) κατανέμονται οι απαντήσεις που έδωσαν οι 

μαθητές στην ερώτηση «Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα;» ως προς 

την τέταρτη επιλογή «θέλω να κάνω διακοπές στην Ελλάδα». Ποσοστό 29,3% των 

μαθητών απάντησαν ότι επέλεξαν την Ελληνική γλώσσα γιατί «θέλουν να κάνουν 

διακοπές στην Ελλάδα». Ποσοστό 24,1%, απάντησε ότι επέλεξε την Ελληνική 

γλώσσα «επειδή οι γονείς τους είναι ελληνικής καταγωγής». Ποσοστό 23,3%, 

απάντησε ότι «θέλει να σπουδάσει στην Ελλάδα». Ποσοστό 13,8% απάντησε ότι 

«τους ενδιαφέρει ο πολιτισμός της Ελλάδας». Ποσοστό 7,8% απάντησε επειδή 

πιστεύει ότι «θα τους βοηθήσει στο μέλλον» και ποσοστό 1,7% επειδή «τους αρέσει η 

Ελληνική γλώσσα». 
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Πίνακας 60: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση  

«Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα;» 

 

Β.4. Γιατί επέλεξες να 

μάθεις την ελληνική 

γλώσσα; (Θέλω να κάνω 

διακοπές στην Ελλάδα) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 

Μου αρέσει η 

 ελληνική 

γλώσσα 

2 1,7 1,7 1,7 

Θα με βοηθήσει 

στο μέλλον 
9 7,8 7,8 9,5 

Με ενδιαφέρει ο 

πολιτισμός της 

Ελλάδας 

16 13,8 13,8 23,3 

Θέλω να κάνω 

διακοπές στην 

Ελλάδα 

34 29,3 29,3 52,6 

Θέλω να 

σπουδάσω στην 

Ελλάδα 

27 23,3 23,3 75,9 

Οι γονείς μου 

είναι ελληνικής 

καταγωγής 

28 24,1 24,1 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

Στον πίνακα 61 κατανέμονται οι απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές στην 

ερώτηση «Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα;» ως προς την 5
η
 επιλογή 

«θέλω να σπουδάσω στην Ελλάδα». Ποσοστό 23,3% των μαθητών απάντησε ότι 

επέλεξε την Ελληνική γλώσσα γιατί «θέλει να σπουδάσει στην Ελλάδα», ενώ ίδιο 

ποσοστό 23,3% των μαθητών απάντησε ότι επέλεξε την Ελληνική γλώσσα γιατί 

πιστεύουν ότι «θα τους βοηθήσει στο μέλλον». Ποσοστό21,6% των μαθητών 

απάντησε ότι επέλεξε την Ελληνική γλώσσα γιατί «τους ενδιαφέρει ο πολιτισμός της 

Ελλάδας». Ποσοστό 12,9% απάντησε ότι επέλεξε την Ελληνική γλώσσα γιατί «οι 

γονείς τους είναι ελληνικής καταγωγής» , ενώ το ίδιο επίσης ποσοστό 12,9% των 

μαθητών επέλεξε την Ελληνική γλώσσα επειδή «θέλει να κάνει διακοπές στην 

Ελλάδα». Τέλος ποσοστό 6% των μαθητών απάντησε ότι επέλεξε την Ελληνική 

γλώσσα «γιατί τους αρέσει». 
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Πίνακας 61: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση  

«Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα;» 

 

Β.5. Γιατί επέλεξες να 

μάθεις την ελληνική 

γλώσσα (Θέλω να 

σπουδάσω στην 

 Ελλάδα) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 

Μου αρέσει η 

 ελληνική 

γλώσσα 

7 6,0 6,0 6,0 

Θα με βοηθήσει 

στο μέλλον 
27 23,3 23,3 29,3 

Με ενδιαφέρει ο 

πολιτισμός της 

Ελλάδας 

25 21,6 21,6 50,9 

Θέλω να κάνω 

διακοπές στην 

Ελλάδα 

15 12,9 12,9 63,8 

Θέλω να 

σπουδάσω στην 

Ελλάδα 

27 23,3 23,3 87,1 

Οι γονείς μου 

είναι ελληνικής 

καταγωγής 

15 12,9 12,9 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

Στον επόμενο πίνακα (πίν. 62) κατανέμονται οι απαντήσεις των μαθητών στο 

ερώτημα ««Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα;» ως προς την 6
η
 επιλογή 

«Οι γονείς μου είναι ελληνικής καταγωγής». Ποσοστό 47,4% ανέφερε ότι επέλεξε 

την «Ελληνική γλώσσα επειδή τους αρέσει». Ποσοστό 16,4% ανέφερε επειδή «οι 

γονείς τους είναι ελληνικής καταγωγής», ποσοστό 13,8% επειδή πιστεύουν ότι «θα 

τους βοηθήσει στο μέλλον». Ποσοστό 6,9% και 6,0% ανέφεραν ότι επέλεξαν την 

Ελληνική γλώσσα επειδή «τους ενδιαφέρει ο πολιτισμός της Ελλάδας» και επειδή 

«θέλουν να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα», αντίστοιχα. Τέλος ποσοστό 1,7% 

απάντησε ότι επέλεξε την Ελληνική γλώσσα επειδή «θέλει να σπουδάσει στην 

Ελλάδα». 
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  Πίνακας 62:Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση  

 «Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα;» 

 

Β.6. Γιατί επέλεξες να 

μάθεις την ελληνική 

γλώσσα (Οι γονείς μου 

είναι ελληνικής 

καταγωγής) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 

Μου αρέσει η 

 ελληνική 

γλώσσα 

55 47,4 51,4 51,4 

Θα με βοηθήσει 

στο μέλλον 
16 13,8 15,0 66,4 

Με ενδιαφέρει ο 

πολιτισμός της 

Ελλάδας 

8 6,9 7,5 73,8 

Θέλω να κάνω 

διακοπές στην 

Ελλάδα 

7 6,0 6,5 80,4 

Θέλω να 

σπουδάσω στην 

Ελλάδα 

2 1,7 1,9 82,2 

Οι γονείς μου 

είναι ελληνικής 

καταγωγής 

19 16,4 17,8 100,0 

 107 92,2 100,0  

Missing System 9 7,8   

Total 116 100,0   

 

 

9.2.7 Εντοπισμός δυσκολιών από τους μαθητές στην εκμάθηση της Ελληνικής 

γλώσσας 

Στον πίνακα 63 κατανέμονται οι απαντήσεις των μαθητών στο ερώτημα «Στην 

Ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο: Να καταλαβαίνω τη γλώσσα από κάποιο 

Έλληνα». Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών και συγκεκριμένα  ποσοστό 

89,7% ανέφερε ότι συναντά δυσκολίες από «Λίγο έως Καθόλου», ποσοστό 6% 

απάντησε ότι δυσκολεύεται «Πολύ» και ποσοστό 4,3%, ότι δυσκολεύεται «Αρκετά». 
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 Πίνακας 63:Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση «Στην ελληνική 

γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο: (Να καταλαβαίνω τη γλώσσα από 

κάποιον Έλληνα)» 

Γ.1. Στην ελληνική 

γλώσσα συναντάς 

δυσκολίες στο (Να 

καταλαβαίνω τη 

γλώσσα από κάποιον 

Έλληνα) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 7 6,0 6,0 6,0 

Αρκετά 5 4,3 4,3 10,3 

Λίγο / Καθόλου 104 89,7 89,7 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

Στον πίνακα 64  παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων των μαθητών 

στο ερώτημα «Στην Ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο: Να συζητώ με 

κάποιον». Η πλειονότητα των μαθητών σε ποσοστό 87,1% απάντησε ότι συναντά 

δυσκολίες από «Λίγο έως Καθόλου». Ποσοστό 6,9% των μαθητών απάντησε ότι 

δυσκολεύεται «Αρκετά», ενώ ποσοστό 6% απάντησε ότι δυσκολεύεται «Πολύ».  

Πίνακας 64: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση  

«Στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο: (Να συζητώ με 

κάποιον)» 

Γ.2. Στην ελληνική 

γλώσσα συναντάς 

δυσκολίες στο (Να 

συζητώ με κάποιον) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 7 6,0 6,0 6,0 

Αρκετά 8 6,9 6,9 12,9 

Λίγο / Καθόλου 101 87,1 87,1 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

Στον πίνακα 65 κατανέμονται οι απαντήσεις στην ερώτηση «Στην Ελληνική 

γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο: Να διαβάζω και να καταλαβαίνω ένα κείμενο», 

όπου η πλειονότητα των μαθητών σε ποσοστό 88,8% απάντησε ότι συναντά 

δυσκολίες από Λίγο έως Καθόλου. Ποσοστό 6% των μαθητών απάντησαν ότι 

δυσκολεύονται Αρκετά και ποσοστό 6% απάντησαν ότι δυσκολεύονται Πολύ. 
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Πίνακας 65: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση:  

«Στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο: (Να διαβάζω και να 

καταλαβαίνω ένα κείμενο) 

Γ.3. Στην ελληνική 

γλώσσα συναντάς 

δυσκολίες στο (Να 

διαβάζω και να 

καταλαβαίνω ένα 

κείμενο) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 6 5,2 5,2 5,2 

Αρκετά 7 6,0 6,0 11,2 

Λίγο / Καθόλου 103 88,8 88,8 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

Στον πίνακα 66 κατανέμονται οι απαντήσεις των μαθητών στο ερώτημα: 

«στην Ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο: Να γράφω κείμενα-εκθέσεις». Η 

πλειονότητα των μαθητών σε ποσοστό 82,8%, απάντησε ότι δυσκολεύεται από «Λίγο 

έως Καθόλου». Ποσοστό 9,5% απάντησε ότι δυσκολεύεται «Αρκετά» ενώ ποσοστό 

7,8% απάντησε ότι δυσκολεύεται «Πολύ». 

Πίνακας 66: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση:  

«Στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο: (Να γράφω κείμενα – 

εκθέσεις) 

Γ.4. Στην ελληνική 

γλώσσα συναντάς 

δυσκολίες στο (Να 

γράφω κείμενα– 

εκθέσεις) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 9 7,8 7,8 7,8 

Αρκετά 11 9,5 9,5 17,2 

Λίγο / Καθόλου 96 82,8 82,8 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

Στον πίνακα 67 παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων στο ερώτημα: « 

Στην Ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο: Να λύνω ασκήσεις γραμματικής», 

όπου η πλειονότητα των μαθητών σε ποσοστό 83,6% απάντησε ότι δυσκολεύεται από 

«Λίγο έως Καθόλου». Ποσοστό 10,3% απάντησε ότι δυσκολεύεται «Αρκετά» και 

ποσοστό 6 % απάντησε ότι δυσκολεύεται «Πολύ». 
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Πίνακας 67: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση:  

«Στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο: (Να λύνω ασκήσεις 

γραμματικής) 

Γ.5. Στην ελληνική 

γλώσσα συναντάς 

δυσκολίες στο (Να 

λύνω ασκήσεις 

γραμματικής) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 7 6,0 6,0 6,0 

Αρκετά 12 10,3 10,3 16,4 

Λίγο / Καθόλου 97 83,6 83,6 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

Στον επόμενο πίνακα (πίν. 68) κατανέμονται οι απαντήσεις των 

μαθητών στο ερώτημα: «Στην Ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες 

στο: Να μαθαίνω καινούριο λεξιλόγιο. Η πλειονότητα των μαθητών σε 

ποσοστό 75,9% απάντησε ότι συναντά δυσκολίες από «Λίγο έως 

Καθόλου». Ποσοστό 18,1% των μαθητών απάντησε ότι δυσκολεύεται 

«Αρκετά», ενώ ποσοστό 6% απάντησε ότι δυσκολεύεται «Πολύ». 

Πίνακας 68: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση:  

«Στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο: (Να μαθαίνω 

καινούριο λεξιλόγιο)» 

Γ.6. Στην ελληνική 

γλώσσα συναντάς 

δυσκολίες στο (Να 

μαθαίνω καινούριο 

λεξιλόγιο) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 7 6,0 6,0 6,0 

Αρκετά 21 18,1 18,1 24,1 

Λίγο / Καθόλου 88 75,9 75,9 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

Στον πίνακα 69, παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων στο ερώτημα: 

«Στην Ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο: Να καταλαβαίνω τραγούδια που 

ακούω στα Ελληνικά», η πλειονότητα των μαθητών σε ποσοστό 92,2% απάντησε ότι 

συναντά δυσκολίες από «Λίγο έως Καθόλου», ποσοστό 5,2% απάντησε ότι 

δυσκολεύεται «Πολύ» και μικρό ποσοστό ανερχόμενο στο 2,6% των μαθητών  

απάντησε ότι δυσκολεύεται «Αρκετά». 
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Πίνακας 69: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση:  

«Στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο: (Να καταλαβαίνω 

τραγούδια που ακούω στα ελληνικά) 

Γ.7. Στην ελληνική 

γλώσσα συναντάς 

δυσκολίες στο (Να 

καταλαβαίνω 

τραγούδια που 

 ακούω στα 

 ελληνικά) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 6 5,2 5,2 5,2 

Αρκετά 3 2,6 2,6 7,8 

Λίγο / Καθόλου 107 92,2 92,2 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

Στον πίνακα 70 κατανέμονται οι απαντήσεις των μαθητών στο ερώτημα 

«Όταν διαβάζεις τα Ελληνικά που δυσκολεύεσαι; Να καταλάβω το νόημα». Η 

πλειονότητα των μαθητών σε ποσοστό 92,2% απάντησε ότι δυσκολεύεται από «Λίγο 

έως Καθόλου». Ποσοστό 6,9% των μαθητών απάντησε ότι δυσκολεύεται «Αρκετά» 

και ποσοστό 0,9% , απάντησε ότι δυσκολεύεται «Πολύ».     

Πίνακας 70: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση:  

«Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι; Να καταλάβω το 

νόημα» 

Δ.1. Όταν διαβάζεις στα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι (Να 

καταλάβω το νόημα) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 1 ,9 ,9 ,9 

Αρκετά 8 6,9 6,9 7,8 

Λίγο / Καθόλου 107 92,2 92,2 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

Στον πίνακα 71  παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων στο ερώτημα: « 

Όταν διαβάζεις Ελληνικά που δυσκολεύεσαι; Να καταλάβω σημαντικά κομμάτια του 

κειμένου». Η πλειοψηφία των μαθητών σε ποσοστό 87,1% απάντησε ότι 

δυσκολεύεται από «Λίγο έως Καθόλου». Ποσοστό 11.2% απάντησε ότι δυσκολεύεται 

«Αρκετά» και ποσοστό 1,7% απάντησε ότι δυσκολεύεται «Πολύ». 
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Πίνακας 71: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση:  

«Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι: Να καταλάβω 

σημαντικά κομμάτια  του κειμένου» 

Δ.2. Όταν διαβάζεις στα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι (Να 

καταλάβω σημαντικά 

κομμάτια  του 

κειμένου) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 2 1,7 1,7 1,7 

Αρκετά 13 11,2 11,2 12,9 

Λίγο / Καθόλου 101 87,1 87,1 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

Στον πίνακα 72 κατανέμονται οι απαντήσεις στο ερώτημα «Όταν διαβάζεις 

Ελληνικά που δυσκολεύεσαι: Να ψάξω σημαντικά γεγονότα». Η πλειονότητα των 

μαθητών σε ποσοστό 87,9% απάντησε ότι δυσκολεύεται από «Λίγο έως Καθόλου». 

Ποσοστό 9,5% απάντησε ότι δυσκολεύεται «Αρκετά» και μικρό ποσοστό ανερχόμενο 

στο 2,6% απάντησε ότι δυσκολεύεται «Πολύ».  

 

Πίνακας 72: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση:  

«Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι :Να ψάξω για 

σημαντικά γεγονότα» 

Δ.3. Όταν διαβάζεις στα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι (Να 

ψάξω για σημαντικά 

γεγονότα) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 3 2,6 2,6 2,6 

Αρκετά 11 9,5 9,5 12,1 

Λίγο / Καθόλου 102 87,9 87,9 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

Στον πίνακα 73 παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων των μαθητών 

στο ερώτημα «Όταν διαβάζεις στα Ελληνικά που δυσκολεύεσαι; Να καταλάβω 

κάποια σημαντικά σημεία του κειμένου.» Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών σε 

ποσοστό 92,2% ανέφερε ότι δυσκολεύεται από «Λίγο έως Καθόλου». Ποσοστό 5,2% 
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ανέφερε ότι δυσκολεύεται «Αρκετά» και ποσοστό 2,6% ανέφερε ότι δυσκολεύεται 

«Πολύ».  

 Πίνακας 73: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση:  

«Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι: Να καταλάβω 

κάποια σημεία του κειμένου» 

Δ.4. Όταν διαβάζεις στα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι (Να 

καταλάβω κάποια 

σημεία του κειμένου) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 3 2,6 2,6 2,6 

Αρκετά 6 5,2 5,2 7,8 

Λίγο / Καθόλου 107 92,2 92,2 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

Στον πίνακα 74 κατανέμονται οι απαντήσεις στο ερώτημα « Όταν διαβάζεις 

στα Ελληνικά που δυσκολεύεσαι; Να καταλαβαίνω κάποιες λέξεις στο κείμενο». Η 

συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών ποσοστό 88,8% ανέφερε ότι δυσκολεύεται από 

«Λίγο έως Καθόλου», μικρό ποσοστό ανερχόμενο στο 7,8% ανέφερε ότι 

δυσκολεύεται «Αρκετά», ενώ ποσοστό 3,4% ανέφερε ότι δυσκολεύεται «Πολύ». 

 Πίνακας 74: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση:  

«Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι: Να καταλάβω 

κάποιες λέξεις στο κείμενο» 

Δ.5. Όταν διαβάζεις στα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι (Να 

καταλάβω κάποιες 

λέξεις στο κείμενο) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 4 3,4 3,4 3,4 

Αρκετά 9 7,8 7,8 11,2 

Λίγο / Καθόλου 103 88,8 88,8 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

Στον πίνακα 75 παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων στο ερώτημα 

«Όταν διαβάζεις στα Ελληνικά που δυσκολεύεσαι; Να διαβάσω με σωστή προφορά». 

Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών σε ποσοστό 93,1% απάντησε ότι 

δυσκολεύεται από «Λίγο έως Καθόλου», ενώ ποσοστό 5,2% απάντησε ότι 
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δυσκολεύεται «Αρκετά» και πολύ μικρό ποσοστό ανερχόμενο στο 1,7% απάντησε ότι 

δυσκολεύεται «Πολύ». 

Πίνακας 75: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση:  

«Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι: Να διαβάσω με 

σωστή προφορά» 

Δ.6. Όταν διαβάζεις στα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι 

(Διαβάσω με σωστή 

προφορά) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Πολύ 2 1,7 1,7 1,7 

Αρκετά 6 5,2 5,2 6,9 

Λίγο / Καθόλου 108 93,1 93,1 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

Στον πίνακα 76 κατανέμονται οι απαντήσεις στην ερώτηση «Όταν 

διαβάζεις στα Ελληνικά που δυσκολεύεσαι; Να δουλέψω μαζί με κάποιον 

συμμαθητή/τρια μου για να διαβάσουμε ένα κείμενο». Η συντριπτική 

πλειοψηφία των  μαθητών σε ποσοστό 94,8% απάντησε ότι δυσκολεύεται 

από «Λίγο έως Καθόλου». Ποσοστό 4,3% των μαθητών απάντησε ότι 

δυσκολεύεται «Αρκετά» και μηδαμινό σχεδόν ποσοστό του 0,9% 

απάντησε ότι δυσκολεύεται «Πολύ». 

 Πίνακας 76: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση:  

«Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι:  Να δουλέψω μαζί 

με κάποιον/α συμμαθητή/τρια μου για να διαβάσουμε ένα κείμενο» 

Δ.7. Όταν διαβάζεις στα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι 

(Δουλέψω μαζί με 

κάποιον/α 

συμμαθητή/τρια μου 

για να διαβάσουμε ένα 

κείμενο) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 1 ,9 ,9 ,9 

Αρκετά 5 4,3 4,3 5,2 

Λίγο / Καθόλου 110 94,8 94,8 100,0 

Total 116 100,0 100,0  
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Στον πίνακα 77 παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων στην ερώτηση 

«όταν γράφεις στα Ελληνικά που δυσκολεύεσαι; Να βρω ιδέες». Η πλειοψηφία των 

μαθητών σε ποσοστό 84,5% απάντησε ότι δυσκολεύεται από «Λίγο έως Καθόλου». 

Ποσοστό 14,7% απάντησε ότι δυσκολεύεται «Αρκετά» και μηδαμινό σχεδόν 

ποσοστό ανερχόμενο στο 0,9% απάντησε ότι δυσκολεύεται «Πολύ». 

Πίνακας 77:Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση:  

«Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι;  Να βρω ιδέες» 

Ε.1. Όταν γράφεις στα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

 δυσκολεύεσαι (Να 

βρω ιδέες) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 1 ,9 ,9 ,9 

Αρκετά 17 14,7 14,7 15,5 

Λίγο / Καθόλου 98 84,5 84,5 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

Στον πίνακα 78 κατανέμονται οι απαντήσεις στην ερώτηση «όταν γράφεις στα 

Ελληνικά που δυσκολεύεσαι; Να βάλω τις ιδέες μου σε σειρά». Η πλειονότητα των 

μαθητών σε ποσοστό 76,7% ανέφερε ότι δυσκολεύεται από «Λίγο έως Καθόλου». 

Ποσοστό ανερχόμενο στο 20,7% ανέφερε ότι δυσκολεύεται «Αρκετά», ενώ ποσοστό 

2,6% ανέφερε ότι δυσκολεύεται «Πολύ». 

 

Πίνακας 78: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση:  

«Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι:  Να βάλω τις ιδέες 

μου σε σειρά» 

Ε.2. Όταν γράφεις στα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

 δυσκολεύεσαι (Να 

βάλω τις ιδέες μου σε 

σειρά) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Πολύ 3 2,6 2,6 2,6 

Αρκετά 24 20,7 20,7 23,3 

Λίγο / Καθόλου 89 76,7 76,7 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

Στον πίνακα 79 παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων στην ερώτηση 

«όταν γράφεις στα Ελληνικά που δυσκολεύεσαι; Να γράψω ένα κείμενο». Η 
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συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών ανερχόμενο στο ποσοστό 90,5% ανέφερε ότι 

δυσκολεύεται από «Λίγο έως Καθόλου», ποσοστό 7,8% ανέφερε ότι δυσκολεύεται 

«Αρκετά», ενώ ελάχιστο ποσοστό ανερχόμενο στο 1,7% ανέφερε ότι δυσκολεύεται 

«Πολύ». 

 

Πίνακας 79: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση:  

«Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι: Να γράψω ένα 

κείμενο» 

Ε.3. Όταν γράφεις στα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι (Να 

γράψω ένα κείμενο) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 2 1,7 1,7 1,7 

Αρκετά 9 7,8 7,8 9,5 

Λίγο / Καθόλου 105 90,5 90,5 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

Στον πίνακα 80 κατανέμονται οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση 

«όταν γράφεις στα Ελληνικά που δυσκολεύεσαι; Να γράψω προτάσεις». Η 

συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών σε ποσοστό 93,1 % απάντησε ότι 

δυσκολεύεται από «Λίγο έως Καθόλου», ποσοστό 6% απάντησε ότι δυσκολεύεται 

«Αρκετά», ενώ μηδαμινό σχεδόν ποσοστό ανερχόμενο στο 0,9% ανέφερε ότι 

δυσκολεύεται «Πολύ».  

 Πίνακας 80: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση:  

«Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι: Να γράψω 

προτάσεις» 

 

Ε.4. Όταν γράφεις στα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι (Να 

γράψω προτάσεις) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 1 ,9 ,9 ,9 

Αρκετά 7 6,0 6,0 6,9 

Λίγο / Καθόλου 108 93,1 93,1 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

Στον πίνακα 81 παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων των μαθητών 

στην ερώτηση «όταν γράφεις στα Ελληνικά που δυσκολεύεσαι; Να βρω τις σωστές 

λέξεις/τις λέξεις που ταιριάζουν». Η πλειοψηφία των μαθητών σε ποσοστό 82,8% 
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απάντησε ότι δυσκολεύεται από «Λίγο έως Καθόλου», ποσοστό 16,4% απάντησε ότι 

δυσκολεύεται «Αρκετά», ενώ μηδαμινό σχεδόν ποσοστό ανερχόμενο στο 0,9% 

ανέφερε ότι δυσκολεύεται «Πολύ».  

Πίνακας 81: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Όταν γράφεις στα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι; Να βρω τις σωστές λέξεις/τις λέξεις που 

ταιριάζουν» 

Ε.5. Όταν γράφεις στα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι (Να βρω 

τις σωστές λέξεις/τις 

λέξεις που ταιριάζουν) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 1 ,9 ,9 ,9 

Αρκετά 19 16,4 16,4 17,2 

Λίγο / Καθόλου 96 82,8 82,8 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

Στον πίνακα 82 κατανέμονται οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση 

«όταν γράφεις στα Ελληνικά που δυσκολεύεσαι; Να γράψω σωστά τις λέξεις». Η 

πλειοψηφία των μαθητών σε ποσοστό 87,9% απάντησε ότι δυσκολεύεται από «Λίγο 

έως Καθόλου», ποσοστό 11,2% απάντησε ότι δυσκολεύεται «Αρκετά», ενώ μηδαμινό 

σχεδόν ποσοστό ανερχόμενο στο 0,9% ανέφερε ότι δυσκολεύεται «Πολύ».  

Πίνακας 82: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

 «Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι;  

Να γράψω σωστά τις λέξεις» 

 

Ε.6. Όταν γράφεις στα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι (Να 

γράψω σωστά τις 

λέξεις) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 1 ,9 ,9 ,9 

Αρκετά 13 11,2 11,2 12,1 

Λίγο / Καθόλου 102 87,9 87,9 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

Στον πίνακα 83 παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων των μαθητών 

στην ερώτηση «όταν γράφεις στα Ελληνικά που δυσκολεύεσαι; Να διορθώσω την 
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ορθογραφία». Η πλειοψηφία των μαθητών σε ποσοστό 69,0% απάντησε ότι 

δυσκολεύεται από «Λίγο έως Καθόλου», ποσοστό 29,3% απάντησε ότι δυσκολεύεται 

«Αρκετά», ενώ ποσοστό ανερχόμενο στο 1,7% ανέφερε ότι δυσκολεύεται «Πολύ».  

 Πίνακας 83: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

 «Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι;  

  Να διορθώσω την ορθογραφία» 

  

Ε.7. Όταν γράφεις στα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι (Να 

διορθώσω την 

ορθογραφία) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 2 1,7 1,7 1,7 

Αρκετά 34 29,3 29,3 31,0 

Λίγο / Καθόλου 80 69,0 69,0 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

Στον πίνακα 84 παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων των μαθητών 

στην ερώτηση «όταν γράφεις στα Ελληνικά που δυσκολεύεσαι; Να ξαναδώ όλο το 

κείμενο για να κάνω διορθώσεις». Η πλειοψηφία των μαθητών σε ποσοστό 84,5% 

απάντησε ότι δυσκολεύεται από «Λίγο έως Καθόλου», ποσοστό 14,7% απάντησε ότι 

δυσκολεύεται «Αρκετά», ενώ μηδαμινό σχεδόν ποσοστό ανερχόμενο στο 0,9% 

ανέφερε ότι δυσκολεύεται «Πολύ».  

Πίνακας 84: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

 «Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι; Να ξαναδώ όλο το 

κείμενο για να κάνω διορθώσεις» 

Ε.8. Όταν γράφεις στα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι (Να 

ξαναδώ όλο το κείμενο 

για να κάνω 

διορθώσεις) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 1 ,9 ,9 ,9 

Αρκετά 17 14,7 14,7 15,5 

Λίγο / Καθόλου 98 84,5 84,5 100,0 

Total 116 100,0 100,0  
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Στον πίνακα 85 παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων των μαθητών 

στην ερώτηση «όταν γράφεις στα Ελληνικά που δυσκολεύεσαι; Να δουλέψω με 

κάποιον/α συμμαθητή/τρια μου για να γράψουμε ένα κείμενο)». Η συντριπτική 

πλειοψηφία των μαθητών σε ποσοστό 93,1% απάντησε ότι δυσκολεύεται από «Λίγο 

έως Καθόλου», ποσοστό 6% απάντησε ότι δυσκολεύεται «Αρκετά», ενώ ελάχιστο 

ποσοστό ανερχόμενο στο 0,9% ανέφερε ότι δυσκολεύεται «Πολύ».  

 

Πίνακας 85: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

«Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι; Να δουλέψω με 

κάποιον/α συμμαθητή/τρια μου για να γράψουμε ένα κείμενο» 

Ε.9. Όταν γράφεις στα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι (Να 

δουλέψω με κάποιον/α 

συμμαθητή/τρια μου 

για να γράψουμε ένα 

κείμενο) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 1 ,9 ,9 ,9 

Αρκετά 7 6,0 6,0 6,9 

Λίγο / Καθόλου 108 93,1 93,1 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

Στον πίνακα 86 κατανέμονται οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση 

«Όταν ακούς και μιλάς Ελληνικά που δυσκολεύεσαι; Να ακούω και να καταλαβαίνω 

τα βασικά νοήματα». Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών σε ποσοστό 94,8% 

απάντησε ότι δυσκολεύεται από «Λίγο έως Καθόλου», ποσοστό 3,4% απάντησε ότι 

δυσκολεύεται «Πολύ», ενώ ελάχιστο ποσοστό ανερχόμενο στο 1,7% ανέφερε ότι 

δυσκολεύεται «Αρκετά».  
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Πίνακας 86: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

«Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που δυσκολεύεσαι; Να ακούω και 

να καταλαβαίνω τα βασικά νοήματα» 

ΣΤ.1. Όταν ακούς και 

μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που 

δυσκολεύεσαι (Να 

ακούω και να 

καταλαβαίνω τα 

βασικά νοήματα) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 4 3,4 3,4 3,4 

Αρκετά 2 1,7 1,7 5,2 

Λίγο / Καθόλου 110 94,8 94,8 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

Στον πίνακα 87 παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων των μαθητών 

στην ερώτηση «Όταν ακούς και μιλάς Ελληνικά που δυσκολεύεσαι; Να ακούω και να 

βρίσκω /εντοπίζω συγκεκριμένες πληροφορίες». Η συντριπτική πλειοψηφία των 

μαθητών σε ποσοστό 91,4% απάντησε ότι δυσκολεύεται από «Λίγο έως Καθόλου», 

ποσοστό 5,2% απάντησε ότι δυσκολεύεται «Πολύ», ενώ μικρό ποσοστό ανερχόμενο 

στο 3,4% ανέφερε ότι δυσκολεύεται «Αρκετά».  

 

 

Πίνακας 87: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

«Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που δυσκολεύεσαι Να ακούω και να 

βρίσκω /εντοπίζω συγκεκριμένες πληροφορίες» 

 

ΣΤ.2. Όταν ακούς και 

μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που 

δυσκολεύεσαι (Να 

ακούω και να βρίσκω 

/εντοπίζω 

συγκεκριμένες 

πληροφορίες) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 6 5,2 5,2 5,2 

Αρκετά 4 3,4 3,4 8,6 

Λίγο / Καθόλου 106 91,4 91,4 100,0 

Total 116 100,0 100,0  
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Στον πίνακα 88 παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων των 

μαθητών στην ερώτηση «Όταν ακούς και μιλάς Ελληνικά που 

δυσκολεύεσαι; Να ακούω και να καταλαβαίνω για να συμπληρώνω 

ασκήσεις». Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών σε ποσοστό 92,2% 

απάντησε ότι δυσκολεύεται από «Λίγο έως Καθόλου», ποσοστό 4,3% 

απάντησε ότι δυσκολεύεται «Πολύ», ενώ ποσοστό ανερχόμενο στο 3,4% 

ανέφερε ότι δυσκολεύεται «Αρκετά».  

Πίνακας 88: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

«Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που δυσκολεύεσαι; Να ακούω και 

να καταλαβαίνω για να συμπληρώνω ασκήσεις» 

ΣΤ.3. Όταν ακούς και 

μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που 

δυσκολεύεσαι (Να 

ακούω και να 

καταλαβαίνω για να 

συμπληρώνω 

ασκήσεις) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 5 4,3 4,3 4,3 

Αρκετά 4 3,4 3,4 7,8 

Λίγο / Καθόλου 107 92,2 92,2 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

Στον πίνακα 89 κατανέμονται οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση 

«Όταν ακούς και μιλάς Ελληνικά που δυσκολεύεσαι; Να ακούω και να καταλαβαίνω 

ομιλητές με διαφορετική προφορά». Η πλειοψηφία των μαθητών σε ποσοστό 72,4% 

απάντησε ότι δυσκολεύεται από «Λίγο έως Καθόλου», ποσοστό 23,3% απάντησε ότι 

δυσκολεύεται «Αρκετά», ενώ μικρό ποσοστό ανερχόμενο στο 4,3% ανέφερε ότι 

δυσκολεύεται «Πολύ».  
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 Πίνακας 89: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

«Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που δυσκολεύεσαι;  (Να ακούω και 

να καταλαβαίνω ομιλητές με διαφορετική προφορά) 

ΣΤ.4. Όταν ακούς και 

μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που 

δυσκολεύεσαι (Να 

ακούω και να 

καταλαβαίνω ομιλητές 

με διαφορετική 

προφορά) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 5 4,3 4,3 4,3 

Αρκετά 27 23,3 23,3 27,6 

Λίγο / Καθόλου 84 72,4 72,4 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

Στον πίνακα 90 παρουσιάζεται κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στην 

ερώτηση «Όταν ακούς και μιλάς Ελληνικά που δυσκολεύεσαι; Να παίρνω μέρος σε 

παιχνίδια στα οποία παριστάνω κάποιον άλλο». Η πλειοψηφία των μαθητών σε 

ποσοστό 86,2% απάντησε ότι δυσκολεύεται από «Λίγο έως Καθόλου», ποσοστό 

9,5% απάντησε ότι δυσκολεύεται «Αρκετά», ενώ μικρό ποσοστό ανερχόμενο στο 

4,3% ανέφερε ότι δυσκολεύεται «Πολύ».  

 Πίνακας 90: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

«Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που δυσκολεύεσαι; Να παίρνω 

μέρος σε παιχνίδια στα οποία παριστάνω κάποιον άλλο» 

ΣΤ.5. Όταν ακούς και 

μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που 

δυσκολεύεσαι (Να 

παίρνω μέρος σε 

παιχνίδια στα οποία 

παριστάνω κάποιον 

άλλο) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 5 4,3 4,3 4,3 

Αρκετά 11 9,5 9,5 13,8 

Λίγο / Καθόλου 100 86,2 86,2 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

Στον πίνακα 91 κατανέμονται οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση 

«Όταν ακούς και μιλάς Ελληνικά που δυσκολεύεσαι; Να απαντώ σε ερωτήσεις για το 

μάθημα». Η πλειοψηφία των μαθητών σε ποσοστό 88,8% απάντησε ότι δυσκολεύεται 

από «Λίγο έως Καθόλου», ποσοστό 7,8% απάντησε ότι δυσκολεύεται «Αρκετά», ενώ 

μικρό ποσοστό ανερχόμενο στο 3,4% ανέφερε ότι δυσκολεύεται «Πολύ».  
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Πίνακας 91: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

«Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που δυσκολεύεσαι; Να απαντώ σε 

ερωτήσεις για το μάθημα» 

ΣΤ.6. Όταν ακούς και 

μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που 

δυσκολεύεσαι (Να 

απαντώ σε ερωτήσεις 

για το μάθημα) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 4 3,4 3,4 3,4 

Αρκετά 9 7,8 7,8 11,2 

Λίγο / Καθόλου 103 88,8 88,8 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

Στον πίνακα 91 κατανέμονται οι απαντήσεις των μαθητών στην 

ερώτηση «Όταν ακούς και μιλάς Ελληνικά που δυσκολεύεσαι; Να 

συνομιλώ μέσα στο μάθημα». Η πλειοψηφία των μαθητών σε ποσοστό 

89,7% απάντησε ότι δυσκολεύεται από «Λίγο έως Καθόλου», ποσοστό 6 

% απάντησε ότι δυσκολεύεται «Αρκετά» και ποσοστό ανερχόμενο στο 

4,3% ανέφερε ότι δυσκολεύεται «Πολύ».  

Πίνακας 91: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

«Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που δυσκολεύεσαι; Να συνομιλώ 

μέσα στο μάθημα» 

ΣΤ.7. Όταν ακούς και 

μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που 

δυσκολεύεσαι (Να 

συνομιλώ μέσα στο 

μάθημα) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 5 4,3 4,3 4,3 

Αρκετά 7 6,0 6,0 10,3 

Λίγο / Καθόλου 104 89,7 89,7 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

Στον πίνακα 92  παρουσιάζεται κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στην 

ερώτηση «Όταν ακούς και μιλάς Ελληνικά που δυσκολεύεσαι; Να κάνω μικρά 

project (εργασίες) σε θέματα σχετικά με το μάθημα». Η πλειοψηφία των μαθητών σε 

ποσοστό 87,1% απάντησε ότι δυσκολεύεται από «Λίγο έως Καθόλου», ποσοστό 

9,5% απάντησε ότι δυσκολεύεται «Αρκετά» και ποσοστό ανερχόμενο στο 3,4% 

ανέφερε ότι δυσκολεύεται «Πολύ».  
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 Πίνακας 92: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

«Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που δυσκολεύεσαι; Να κάνω μικρά 

project (εργασίες) σε θέματα σχετικά με το μάθημα» 

ΣΤ.8. Όταν ακούς και 

μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που 

δυσκολεύεσαι (Να 

κάνω μικρά project 

(εργασίες) σε θέματα 

σχετικά με το μάθημα) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 4 3,4 3,4 3,4 

Αρκετά 11 9,5 9,5 12,9 

Λίγο / Καθόλου 101 87,1 87,1 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

Στον πίνακα 93 παρουσιάζεται κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στην 

ερώτηση «Όταν ακούς και μιλάς Ελληνικά που δυσκολεύεσαι; Να μιλάω με άνεση». 

Η πλειοψηφία των μαθητών σε ποσοστό 92,2% απάντησε ότι δυσκολεύεται από 

«Λίγο έως Καθόλου», ποσοστό 4,3% απάντησε ότι δυσκολεύεται «Αρκετά» και 

ποσοστό ανερχόμενο στο 3,4% ανέφερε ότι δυσκολεύεται «Πολύ».  

 

Πίνακας 93: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

«Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που δυσκολεύεσαι; Να μιλάω με 

άνεση» 

ΣΤ.9. Όταν ακούς και 

μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που 

δυσκολεύεσαι (Να 

μιλάω με άνεση) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 4 3,4 3,4 3,4 

Αρκετά 5 4,3 4,3 7,8 

Λίγο / Καθόλου 107 92,2 92,2 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

Στον πίνακα 94  παρουσιάζεται κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στην 

ερώτηση «Όταν ακούς και μιλάς Ελληνικά που δυσκολεύεσαι; Να μιλάω σωστά 

(γραμματική και λέξεις)». Η πλειοψηφία των μαθητών σε ποσοστό 88,8% απάντησε 

ότι δυσκολεύεται από «Λίγο έως Καθόλου», ενώ με πολύ μικρή διαφορά ακολουθούν 

οι επόμενοι βαθμοί δυσκολίας. Συγκεκριμένα  ποσοστό 6,0% απάντησε ότι 

δυσκολεύεται «Αρκετά» και ποσοστό ανερχόμενο στο 5,2% ανέφερε ότι 

δυσκολεύεται «Πολύ».  
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Πίνακας 94: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

«Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που δυσκολεύεσαι; Να μιλάω 

σωστά (γραμματική και λέξεις)» 

ΣΤ.10. Όταν ακούς και 

μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που 

δυσκολεύεσαι (Να 

μιλάω σωστά 

(γραμματική και 

λέξεις) ) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ 6 5,2 5,2 5,2 

Αρκετά 7 6,0 6,0 11,2 

Λίγο / Καθόλου 103 88,8 88,8 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

9.2.8 Στάσεις των μαθητών σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας της Ελληνικής 

γλώσσας 

 

Στη συνέχεια οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση «Πως θα 

ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της Ελληνικής γλώσσας». Στον πίνακα 95 

κατανέμονται οι απαντήσεις στην ερώτηση «Πως θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη 

της Ελληνικής γλώσσας» ως προς την πρώτη επιλογή:» Να δουλεύουμε σε ομάδες με 

τους συμμαθητές». Η σχετική πλειονότητα των μαθητών, ποσοστό 43,1% απάντησαν 

«Να δουλεύουμε σε ομάδες με τους συμμαθητές». Ακολουθεί με  ποσοστό 20,7% η 

επιλογή «Να παίζουμε τους διαλόγους των κειμένων», με ποσοστό 17,2% ακολουθεί 

η επιλογή «Να χρησιμοποιούμε περισσότερο οπτικοακουστικό υλικό (υπολογιστές, 

μουσική, εικόνες, παιχνίδια, dvd)».  Στη συνέχεια οι μαθητές απάντησαν με ποσοστό 

12,9% στην επιλογή «Να έχουμε λιγότερη γραμματική», ενώ με ποσοστό 5,2%, 

τελευταία είναι η προτίμηση «Να μαθαίνουμε μύθους, παραμύθια, τραγούδια, κλπ 

της Ελλάδας».  
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Πίνακας 95: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

« Πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας; Να 

δουλεύουμε σε ομάδες με τους συμμαθητές» 

Ζ.1. Πώς θα ήθελες να 

μαθαίνεις στην τάξη της 

ελληνικής γλώσσας (Να 

δουλεύουμε σε ομάδες με 

τους συμμαθητές). Υπάρχει  

διαβάθμιση από το 1-5 με 

σημαντικότερο το 1. 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Να δουλεύουμε σε 

ομάδες με τους 

συμμαθητές   

50 43,1 43,5 43,5 

Να παίζουμε τους 

διαλόγους των 

κειμένων  

24 20,7 20,9 64,3 

Να έχουμε 

λιγότερη 

γραμματική  

15 12,9 13,0 77,4 

Να 

χρησιμοποιούμε 

περισσότερο 

οπτικοακουστικό 

υλικό 

(υπολογιστές, 

μουσική, εικόνες, 

παιχνίδια, DVD)  

20 17,2 17,4 94,8 

Να μαθαίνουμε 

μύθους, παραμύθια, 

τραγούδια, κλπ της 

Ελλάδας  

6 5,2 5,2 100,0 

Total 115 99,1 100,0  

Missing System 1 ,9   

Total 116 100,0   

Στον παρακάτω πίνακα (πίν.96) κατανέμονται οι απαντήσεις στην ερώτηση 

«Πως θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της Ελληνικής γλώσσας» ως προς την 

επιλογή: «Να παίζουμε τους διαλόγους των κειμένων». Στην πρώτη προτίμηση των 

μαθητών με ποσοστό 23,3% είναι δύο επιλογές και συγκεκριμένα: η επιλογή «Να 

παίζουμε τους διαλόγους των κειμένων» και με το ίδιο ποσοστό 23,3% η επιλογή 

«Να έχουμε λιγότερη γραμματική». Στην τρίτη προτίμηση ακολουθεί με ποσοστό 

21,6% η επιλογή «Να δουλεύουμε σε ομάδες με τους συμμαθητές». Ακολουθεί με  

ποσοστό 19,0% η επιλογή «Να χρησιμοποιούμε περισσότερο οπτικοακουστικό υλικό 

(υπολογιστές, μουσική, εικόνες, παιχνίδια, dvd)», ενώ στην τελευταία προτίμηση με 

ποσοστό 12,1% είναι η επιλογή «Να μαθαίνουμε μύθους, παραμύθια, τραγούδια, κλπ 

της Ελλάδας», όπως και στον προηγούμενο πίνακα.  
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Πίνακας 96: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

«Πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας; Να 

παίζουμε τους διαλόγους των κειμένων» 

Ζ.2. Πώς θα ήθελες να 

μαθαίνεις στην τάξη της 

ελληνικής γλώσσας (Να 

παίζουμε τους διαλόγους 

των κειμένων) Υπάρχει  

διαβάθμιση από το 1-5 με 

σημαντικότερο το 1. 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Να δουλεύουμε 

σε ομάδες με 

τους συμμαθητές   

25 21,6 21,7 21,7 

Να παίζουμε τους 

διαλόγους των 

κειμένων  

27 23,3 23,5 45,2 

Να έχουμε 

λιγότερη 

γραμματική  

27 23,3 23,5 68,7 

Να 

χρησιμοποιούμε 

περισσότερο 

οπτικοακουστικό 

υλικό 

(υπολογιστές, 

μουσική, εικόνες, 

παιχνίδια, DVD)  

22 19,0 19,1 87,8 

Να μαθαίνουμε 

μύθους, 

παραμύθια, 

τραγούδια, κλπ 

της Ελλάδας  

14 12,1 12,2 100,0 

Total 115 99,1 100,0  

Missing System 1 ,9   

Total 116 100,0   
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Στον πίνακα 97 παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων στην 

ερώτηση «Πως θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της Ελληνικής γλώσσας» 

ως προς την επιλογή: «Να έχουμε λιγότερη γραμματική». Στην πρώτη 

προτίμηση των μαθητών εδώ με ποσοστό 43,1% είναι η επιλογή «Να 

μαθαίνουμε μύθους, παραμύθια, τραγούδια, κλπ της Ελλάδας». Ακολουθεί με 

ποσοστό 23,3% η επιλογή «Να έχουμε λιγότερη γραμματική». Στη συνέχεια 

με ποσοστό 19,8%, ακολουθεί η προτίμηση  «Να χρησιμοποιούμε 

περισσότερο οπτικοακουστικό υλικό (υπολογιστές, μουσική, εικόνες, 

παιχνίδια, dvd)», με ποσοστό 8,6% ακολουθεί η προτίμηση «Να παίζουμε 

τους διαλόγους των κειμένων» και τελευταία με ποσοστό 4,3% είναι η 

επιλογή «Να δουλεύουμε σε ομάδες με τους συμμαθητές». 

Πίνακας 97: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

«Πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας; Να έχουμε 

λιγότερη γραμματική» 

Ζ.3. Πώς θα ήθελες να 

μαθαίνεις στην τάξη της 

ελληνικής γλώσσας (Να 

έχουμε λιγότερη 

γραμματική) Υπάρχει  

διαβάθμιση από το 1-5 με 

σημαντικότερο το 1. 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Να δουλεύουμε σε 

ομάδες με τους 

συμμαθητές   

5 4,3 4,3 4,3 

Να παίζουμε τους 

διαλόγους των 

κειμένων  

10 8,6 8,7 13,0 

Να έχουμε 

λιγότερη 

γραμματική  

27 23,3 23,5 36,5 

Να 

χρησιμοποιούμε 

περισσότερο 

οπτικοακουστικό 

υλικό 

(υπολογιστές, 

μουσική, εικόνες, 

παιχνίδια, DVD)  

23 19,8 20,0 56,5 

Να μαθαίνουμε 

μύθους, παραμύθια, 

τραγούδια, κλπ της 

Ελλάδας  

50 43,1 43,5 100,0 

Total 115 99,1 100,0  

Missing System 1 ,9   

Total 116 100,0   



[164] 

 

Στον πίνακα 98 παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων στην 

ερώτηση «Πως θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της Ελληνικής γλώσσας» 

ως προς την επιλογή: «Να χρησιμοποιούμε περισσότερο οπτικοακουστικό 

υλικό (υπολογιστές, μουσική, εικόνες, παιχνίδια, DVD». Στην πρώτη 

προτίμηση των μαθητών με ποσοστό 27,6% είναι η επιλογή «Να παίζουμε 

τους διαλόγους των κειμένων». Ακολουθεί με ποσοστό 23,3% η προτίμηση  

«Να δουλεύουμε σε ομάδες με τους συμμαθητές». Στην τρίτη προτίμηση των 

μαθητών με ποσοστό 21,6% είναι η προτίμηση «Να χρησιμοποιούμε 

περισσότερο οπτικοακουστικό υλικό (υπολογιστές, μουσική, εικόνες, 

παιχνίδια, dvd)». Στην τέταρτη προτίμηση με ποσοστό 14,7% είναι η επιλογή  

«Να έχουμε λιγότερη γραμματική»  και στην τελευταία θέση με ποσοστό 

12,1% είναι η επιλογή «Να μαθαίνουμε μύθους, παραμύθια, τραγούδια, κλπ 

της Ελλάδας».  

Πίνακας 98: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

«Πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας; Να 

χρησιμοποιούμε περισσότερο οπτικοακουστικό υλικό (υπολογιστές, μουσική, 

εικόνες, παιχνίδια, DVD)) 

Ζ.4. Πώς θα ήθελες να μαθαίνεις 

στην τάξη της ελληνικής γλώσσας 

(Να χρησιμοποιούμε 

περισσότερο οπτικοακουστικό 

υλικό (υπολογιστές, μουσική, 

εικόνες, παιχνίδια, DVD). 
Υπάρχει  διαβάθμιση από το 1-5 

με σημαντικότερο το 1. 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Να δουλεύουμε σε 

ομάδες με τους 

συμμαθητές   

27 23,3 23,5 23,5 

Να παίζουμε τους 

διαλόγους των 

κειμένων  

32 27,6 27,8 51,3 

Να έχουμε λιγότερη 

γραμματική  
17 14,7 14,8 66,1 

Να χρησιμοποιούμε 

περισσότερο 

οπτικοακουστικό 

υλικό (υπολογιστές, 

μουσική, εικόνες, 

παιχνίδια, DVD)  

25 21,6 21,7 87,8 

Να μαθαίνουμε 

μύθους, παραμύθια, 

τραγούδια, κλπ της 

Ελλάδας  

14 12,1 12,2 100,0 

Total 115 99,1 100,0  

Missing System 1 ,9   

Total 116 100,0   
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Στον πίνακα 99 παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων στην ερώτηση 

«Πως θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της Ελληνικής γλώσσας» ως προς την 

επιλογή: «Να μαθαίνουμε μύθους, παραμύθια, τραγούδια, κλπ της Ελλάδας». Στην 

πρώτη προτίμηση των μαθητών με ποσοστό 26,7% είναι η επιλογή «Να μαθαίνουμε 

μύθους, παραμύθια, τραγούδια, κλπ της Ελλάδας». Ακολουθεί με ποσοστό 23,3% η 

επιλογή  «Να έχουμε λιγότερη γραμματική». Στην τρίτη προτίμηση των μαθητών με 

ποσοστό 21,6% είναι η επιλογή   «Να χρησιμοποιούμε περισσότερο οπτικοακουστικό 

υλικό (υπολογιστές, μουσική, εικόνες, παιχνίδια, dvd)». Στην τέταρτη προτίμηση των 

μαθητών με ποσοστό 19,8% είναι η επιλογή «Να παίζουμε τους διαλόγους των 

κειμένων», ενώ στην τελευταία προτίμηση με ποσοστό 6,9% είναι η επιλογή «Να 

δουλεύουμε σε ομάδες με τους συμμαθητές».  

 

Πίνακας 99:Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

«Πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας; Να 

μαθαίνουμε μύθους, παραμύθια, τραγούδια, κλπ της Ελλάδας» 

Ζ.5. Πώς θα ήθελες να μαθαίνεις 

στην τάξη της ελληνικής γλώσσας 

(Να μαθαίνουμε μύθους, 

παραμύθια, τραγούδια, κλπ της 

Ελλάδας) Υπάρχει  διαβάθμιση 

από το 1-5 με σημαντικότερο το 

1. 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Να δουλεύουμε σε 

ομάδες με τους 

συμμαθητές   

8 6,9 7,0 7,0 

Να παίζουμε τους 

διαλόγους των 

κειμένων  

23 19,8 20,0 27,0 

Να έχουμε λιγότερη 

γραμματική  
27 23,3 23,5 50,4 

Να χρησιμοποιούμε 

περισσότερο 

οπτικοακουστικό 

υλικό (υπολογιστές, 

μουσική, εικόνες, 

παιχνίδια, DVD)  

25 21,6 21,7 72,2 

Να μαθαίνουμε 

μύθους, παραμύθια, 

τραγούδια, κλπ της 

Ελλάδας  

31 26,7 27,0 99,1 

 1 ,9 ,9 100,0 

Total 115 99,1 100,0  

Missing System 1 ,9   

Total 116 100,0   
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9.2.9. Προτιμήσεις των μαθητών σχετικά με τις γνώσεις για τον ελληνικό πολιτισμό 

Ακολούθως οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση «Τι θα 

θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας», όπου τους δόθηκαν πέντε επιλογές 

να επιλέξουν με διαβάθμιση από το 1-7 , με σημαντικότερο το 1. Η έβδομη επιλογή 

αφορούσε τυχόν απάντηση των μαθητών για κάτι άλλο πέραν των επιλογών που τους 

είχαν δοθεί. Δε δόθηκε όμως από κανένα συμμετέχοντα στην έρευνα μαθητή άλλη 

απάντηση για αυτό και η επιλογή «Άλλο» δεν περιλαμβάνεται στους πίνακες της 

ανάλυσης.  

Στον παρακάτω πίνακα (πίν.100) κατανέμονται οι απαντήσεις των μαθητών 

στην ερώτηση «Τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας;» ως προς την 

προτίμηση: «Μνημεία». Στην πρώτη προτίμηση των μαθητών εδώ με ποσοστό 31,0% 

είναι η επιλογή «Μνημεία». Ακολουθεί με ποσοστό 25,9% η «Μυθολογία», με 

ποσοστό 19,0% η  «Ιστορία», ενώ στην τέταρτη θέση με ποσοστό 9,5 % είναι τα 

«Τραγούδια». Στην πέμπτη θέση με ποσοστό 8,6% είναι τα «Έθιμα και οι γιορτές» 

και στην έκτη θέση με ποσοστό 6% είναι τα «Φαγητά».  

Πίνακας 100:Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

« Τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας; Μνημεία» 

Η.1. Τι θα θέλατε να 

μάθετε για τον πολιτισμό 

της Ελλάδας (Μνημεία). 

Υπάρχει  διαβάθμιση από 

το 1-6 με σημαντικότερο 

το 1. 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 

Μνημεία 

(Ακρόπολη, 

Λευκός 

Πύργος…)  

36 31,0 31,0 31,0 

 Iστορία  22 19,0 19,0 50,0 

 Μυθολογία  30 25,9 25,9 75,9 

Έθιμα και γιορτές  10 8,6 8,6 84,5 

Τραγούδια 11 9,5 9,5 94,0 

Φαγητά 7 6,0 6,0 100,0 

Total 116 100,0 100,0  
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Στον παρακάτω πίνακα κατανέμονται οι απαντήσεις των μαθητών 

στην ερώτηση «Τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας;» 

ως προς την προτίμηση: «Ιστορία». Στην πρώτη προτίμηση των μαθητών  

με ποσοστό 39,7% είναι η επιλογή «Μνημεία». Ακολουθεί με ποσοστό 

29,3% η «Ιστορία», με ποσοστό 14,% η «Μυθολογία», ενώ στην τέταρτη 

θέση με ποσοστό 6,9 % είναι τα «Τραγούδια». Στην πέμπτη θέση με 

ποσοστό 6,0% είναι τα «Έθιμα και οι γιορτές» και στην έκτη θέση με 

ποσοστό 3,4% είναι τα «Φαγητά».  

  

Πίνακας 101: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

« Τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας; Iστορία» 

Η.2. Τι θα θέλατε να 

μάθετε για τον πολιτισμό 

της Ελλάδας (Iστορία). 

Υπάρχει  διαβάθμιση από 

το 1-6 με σημαντικότερο 

το 1. 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 

Μνημεία 

(Ακρόπολη, 

Λευκός 

Πύργος…)  

46 39,7 39,7 39,7 

 Iστορία  34 29,3 29,3 69,0 

 Μυθολογία  17 14,7 14,7 83,6 

Έθιμα και γιορτές  7 6,0 6,0 89,7 

Τραγούδια 8 6,9 6,9 96,6 

Φαγητά 4 3,4 3,4 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

 

Στον παρακάτω πίνακα (πίν.102) κατανέμονται οι απαντήσεις των μαθητών 

στην ερώτηση «Τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας;» ως προς την 

προτίμηση: «Μυθολογία». Στην πρώτη προτίμηση των μαθητών εδώ με ποσοστό 

25,9% είναι η επιλογή «Ιστορία». Ακολουθεί με ποσοστό 23,3% η «Μυθολογία», με 

ποσοστό 19,% τα «Έθιμα και οι γιορτές», ενώ στην τέταρτη θέση με ποσοστό 17,2% 
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είναι τα «Μνημεία». Στην πέμπτη θέση με ποσοστό 7,8% είναι τα «Φαγητά» και στην 

έκτη θέση με ποσοστό 6,9% είναι τα «Τραγούδια».  

Πίνακας 102:Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

« Τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας; Μυθολογία» 

Η.3. Τι θα θέλατε να 

μάθετε για τον πολιτισμό 

της Ελλάδας 

(Μυθολογία). Υπάρχει  

διαβάθμιση από το 1-6 με 

σημαντικότερο το 1. 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 

Μνημεία 

(Ακρόπολη, 

Λευκός 

Πύργος…)  

20 17,2 17,2 17,2 

 Iστορία  30 25,9 25,9 43,1 

 Μυθολογία  27 23,3 23,3 66,4 

Έθιμα και γιορτές  22 19,0 19,0 85,3 

Τραγούδια 8 6,9 6,9 92,2 

Φαγητά 9 7,8 7,8 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

Στον παρακάτω πίνακα (πίν.103) κατανέμονται οι απαντήσεις των μαθητών 

στην ερώτηση «Τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας;» ως προς την 

προτίμηση: «Έθιμα και  γιορτές». Στην πρώτη προτίμηση των μαθητών εδώ με 

ποσοστό 49,1% είναι η επιλογή «Έθιμα και  γιορτές». Στη δεύτερη προτίμηση των 

μαθητών με ποσοστό 18,1% είναι η «Μυθολογία». Ακολουθούν με το ίδιο ποσοστό 

10,3% η «Ιστορία» και τα Τραγούδια (10,3%). Στη συνέχεια με ποσοστό 7,8% οι 

μαθητές ανέφεραν ότι προτιμούν τα «Φαγητά» και στην τελευταία προτίμηση 4,3% 

αναφέρθηκαν τα «Μνημεία». 
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 Πίνακας 103: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

« Τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας; Έθιμα και 

γιορτές» 

Η.4. Τι θα θέλατε να μάθετε 

για τον πολιτισμό της Ελλάδας 

(Έθιμα και γιορτές). Υπάρχει  

διαβάθμιση από το 1-6 με 

σημαντικότερο το 1. 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 

Μνημεία (Ακρόπολη, 

Λευκός Πύργος…)  

5 4,3 4,3 4,3 

 Iστορία  12 10,3 10,3 14,7 

 Μυθολογία  21 18,1 18,1 32,8 

Έθιμα και γιορτές  57 49,1 49,1 81,9 

Τραγούδια 12 10,3 10,3 92,2 

Φαγητά 9 7,8 7,8 100,0 

Total 116 100,0 100,0  

 

Στον παρακάτω πίνακα (πίν.104) κατανέμονται οι απαντήσεις των μαθητών 

στην ερώτηση «Τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας;» ως προς την 

προτίμηση: « Τραγούδια». Στην πρώτη προτίμηση των μαθητών εδώ με σχετική 

πλειονότητα 46,6% είναι η επιλογή «Τραγούδια». Ακολουθούν με ποσοστό 13,8% τα 

«Φαγητά», με ποσοστό 12,9% τα «Έθιμα και γιορτές», με ποσοστό 11,2% η 

«Ιστορία». Στην πέμπτη προτίμηση των μαθητών με ποσοστό 8,6% αναφέρθηκε η 

«Μυθολογία», στην έκτη θέση με ποσοστό 6,0% αναφέρθηκαν τα «Μνημεία».  
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 Πίνακας 104: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

« Τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας; Τραγούδια» 

Η.5. Τι θα θέλατε να 

μάθετε για τον πολιτισμό 

της Ελλάδας (Τραγούδια). 

Υπάρχει  διαβάθμιση από 

το 1-6 με σημαντικότερο το 

1. 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 

Μνημεία 

(Ακρόπολη, 

Λευκός 

Πύργος…)  

7 6,0 6,1 6,1 

 Iστορία  13 11,2 11,3 17,4 

 Μυθολογία  10 8,6 8,7 26,1 

Έθιμα και γιορτές  15 12,9 13,0 39,1 

Τραγούδια 54 46,6 47,0 86,1 

Φαγητά 16 13,8 13,9 100,0 

Total 115 99,1 100,0  

Missing System 1 ,9   

Total 116 100,0   

 

Στον παρακάτω πίνακα (πίν.105) κατανέμονται οι απαντήσεις των μαθητών 

στην ερώτηση «Τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας;» ως προς την 

προτίμηση: « Φαγητά». Στην πρώτη προτίμηση των μαθητών με πλειοψηφία 57,8% 

είναι η επιλογή, «Φαγητά». Ακολουθούν με ποσοστό 19,8% τα «Τραγούδια», με 

ποσοστό 9,5% η «Μυθολογία», με ποσοστό 3,4% τα «Έθιμα και γιορτές» και με το 

ίδιο ποσοστό 3,4% η «Ιστορία». Ενώ με ποσοστό 1,7% στην τελευταία επιλογή είναι 

τα «Μνημεία».  
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Πίνακας 105: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

« Τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας; Φαγητά» 

Η.6. Τι θα θέλατε να μάθετε 

για τον πολιτισμό της 

Ελλάδας (Φαγητά). 

Υπάρχει  διαβάθμιση από 

το 1-6 με σημαντικότερο το 

1. 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

 

Valid 

Μνημεία 

(Ακρόπολη, 

Λευκός 

Πύργος…) 

2 1,7 1,8 1,8 

  

Iστορία  
4 3,4 3,6 5,4 

 Μυθολογία  11 9,5 9,9 15,3 

Έθιμα και γιορτές  4 3,4 3,6 18,9 

Τραγούδια 23 19,8 20,7 39,6 

Φαγητά 67 57,8 60,4 100,0 

 111 95,7 100,0  

Missing System 5 4,3   

Total 116 100,0   

 

9.2.10 Στάση των μαθητών απέναντι σε προγράμματα ανταλλαγής στην Ελλάδα 

Ακολούθως οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση «Θα ήθελες 

να πας για λίγες μέρες σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα μαζί με τους συμμαθητές 

σου;». Στην ερώτηση αυτή η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών σε ποσοστό 

98,3% απάντησε Ναι και μόνο ποσοστό 1,7% απάντησε Όχι (πίν.106). 

Πίνακας 106: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

«Θα ήθελες να πας για λίγες μέρες σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα μαζί με τους συμμαθητές σου;» 

Θ.1. Θα ήθελες να 

πας για λίγες μέρες 

σε ελληνικό 

σχολείο στην 

Ελλάδα μαζί με 

τους συμμαθητές 

σου 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ΝΑΙ 114 98,3 98,3 98,3 

ΟΧΙ 2 1,7 1,7 100,0 

Total 116 100,0 100,0  
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Οι μαθητές που απάντησαν καταφατικά στην ερώτηση κλήθηκαν στη 

συνέχεια να την αιτιολογήσουν μέσω πέντε επιλογών μεταξύ των οποίων μπορούσαν 

να επιλέξουν από μία έως και τις πέντε επιλογές, χωρίς να υπάρχει διαβάθμιση. Στον 

παρακάτω πίνακα κατανέμονται οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση « Θα 

ήθελες να πας για λίγες ημέρες σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα μαζί με τους 

συμμαθητές σου. Γιατί;» ως προς την επιλογή «θέλω να δω πως γίνεται το μάθημα 

στο ελληνικό σχολείο». Την επιλογή αυτή ανέφερε ποσοστό 87,7% των μαθητών. 

Ποσοστό 6,9% ανέφερε ότι θέλει να πάει για λίγες ημέρες σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα γιατί θέλει να κάνει φίλους από την Ελλάδα. Ποσοστό 2,6% των μαθητών 

απάντησε θετικά επειδή θέλουν να γνωρίσουν περισσότερα πράγματα για την 

Ελλάδα. Ποσοστό 1,7% των μαθητών γιατί θέλουν να γίνουν καλύτεροι στα 

Ελληνικά και ποσοστό 0,9% επειδή θέλουν να δουν μνημεία, μουσεία, ναούς 

(πίν.107). 

Πίνακας 107: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

«Γιατί θα ήθελες να πας για λίγες μέρες σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα μαζί με 

τους συμμαθητές σου;» 

 

Θ.2.α Γιατί θα ήθελες να πας για λίγες μέρες 

σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα μαζί με 

τους συμμαθητές σου; 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Θέλω να δω πώς γίνεται το 

μάθημα στο ελληνικό σχολείο 
100 86,2 87,7 87,7 

Θέλω να γίνω καλύτερος στα 

ελληνικά 
2 1,7 1,8 89,5 

Θέλω να κάνω φίλους από την 

Ελλάδα 
8 6,9 7,0 96,5 

Θέλω να γνωρίσω περισσότερα 

πράγματα για την Ελλάδα 
3 2,6 2,6 99,1 

Θέλω να δω μνημεία μουσεία, 

ναούς κλπ. 
1 ,9 ,9 100,0 

Total 114 98,3 100,0  

Missing System 2 1,7   

Total 116 100,0   

 

Στον παρακάτω πίνακα (πίν.108) κατανέμονται οι απαντήσεις των μαθητών 

στην ερώτηση « Θα ήθελες να πας για λίγες ημέρες σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα μαζί με τους συμμαθητές σου. Γιατί;» ως προς την επιλογή «θέλω γίνω 

καλύτερος στα Ελληνικά». Την επιλογή αυτή ανέφερε ποσοστό 43,1% των μαθητών. 

Ποσοστό 35,3% ανέφερε ότι θέλει να πάει για λίγες ημέρες σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα γιατί «θέλει να κάνει φίλους από την Ελλάδα». Ποσοστό 6% των μαθητών 
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απάντησε θετικά επειδή «θέλουν να γνωρίσουν περισσότερα πράγματα για την 

Ελλάδα». Ποσοστό 2,6% των μαθητών απάντησαν ότι θέλουν να πάνε στην Ελλάδα 

επειδή «θέλουν να δουν μνημεία, μουσεία, ναούς». 

 

Πίνακας 108: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

«Γιατί θα ήθελες να πας για λίγες μέρες σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα μαζί με 

τους συμμαθητές σου;» 

Θ.2.β Γιατί θα ήθελες να πας για 

λίγες μέρες σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα μαζί με τους 

συμμαθητές σου 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Θέλω να γίνω καλύτερος 

στα ελληνικά 
50 43,1 49,5 49,5 

Θέλω να κάνω φίλους από 

την Ελλάδα 
41 35,3 40,6 90,1 

Θέλω να γνωρίσω 

περισσότερα πράγματα για 

την Ελλάδα 

7 6,0 6,9 97,0 

Θέλω να δω μνημεία 

μουσεία, ναούς κλπ. 
3 2,6 3,0 100,0 

Total 101 87,1 100,0  

Missing System 15 12,9   

Total 116 100,0   

 

Στον παρακάτω πίνακα (πίν.109) κατανέμονται οι απαντήσεις των μαθητών 

στην ερώτηση « Θα ήθελες να πας για λίγες ημέρες σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα μαζί με τους συμμαθητές σου. Γιατί;» ως προς την επιλογή «Θέλω να δω πώς 

γίνεται το μάθημα στο ελληνικό σχολείο». Την επιλογή αυτή ανέφερε ποσοστό 

μηδαμινό σχεδόν των μαθητών 0,9%. Ποσοστό 41,4% των μαθητών ανέφερε ότι 

θέλει να πάει για λίγες ημέρες σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα γιατί «θέλει να 

κάνει φίλους από την Ελλάδα». Είναι χαρακτηριστική η αιτιολόγηση που έδωσε στην 

επιλογή αυτή ο μαθητής 10 «γνωρίζοντας καινούριους ανθρώπους και ειδικά στην 

Ελλάδα έχω καλύτερες προοπτικές για το μέλλον». Επίσης ο μαθητής 83, ο οποίος 

διέμενε στην Ελλάδα και επέστρεψε πριν ένα χρόνο στην Αλβανία είπε «μου λείπουν 

οι φίλοι μου στην Ελλάδα, έχω πεθυμήσει την Ελλάδα. Θέλω να πάω ξανά σχολείο 

στην Ελλάδα».   Ποσοστό 30,2% των μαθητών απάντησε θετικά επειδή «θέλουν να 
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γνωρίσουν περισσότερα πράγματα για την Ελλάδα». Ποσοστό 7,8% των μαθητών 

απάντησαν ότι θέλουν να πάνε στην Ελλάδα επειδή «θέλουν να δουν μνημεία, 

μουσεία, ναούς». 

Πίνακας 109: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

«Γιατί θα ήθελες να πας για λίγες μέρες σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα μαζί με 

τους συμμαθητές σου;» 
 

Θ.2.γ Γιατί θα ήθελες να πας για 

λίγες μέρες σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα μαζί με τους 

συμμαθητές σου; 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Θέλω να δω πώς γίνεται το 

μάθημα στο ελληνικό 

σχολείο 

1 ,9 1,1 1,1 

Θέλω να κάνω φίλους από 

την Ελλάδα 
48 41,4 51,6 52,7 

Θέλω να γνωρίσω 

περισσότερα πράγματα για 

την Ελλάδα 

35 30,2 37,6 90,3 

Θέλω να δω μνημεία 

μουσεία, ναούς κλπ. 
9 7,8 9,7 100,0 

Total 93 80,2 100,0  

Missing System 23 19,8   

Total 116 100,0   

 

Στον πίνακα 110 παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων των μαθητών 

στην ερώτηση « Θα ήθελες να πας για λίγες ημέρες σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα μαζί με τους συμμαθητές σου. Γιατί;» ως προς την επιλογή «θέλω να γίνω 

καλύτερος στα Ελληνικά». Η σχετική πλειονότητα των μαθητών , ποσοστό 40,5% 

απάντησε ότι θέλει να πάει σε ελληνικό σχολείο για λίγες ημέρες επειδή «θέλει να 

γνωρίσει περισσότερα πράγματα για την Ελλάδα». Ποσοστό 27,6% απάντησε ότι 

θέλει να πάει για λίγες ημέρες σε σχολείο στην Ελλάδα για να «δει Μνημεία, 

Μουσεία, Ναούς». Μηδαμινό ποσοστό των μαθητών 0,9%, απάντησε εδώ ότι θέλει 

να πάει για λίγες ημέρες σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα επειδή «θέλει να γίνει 

καλύτερος στα ελληνικά», ενώ το ίδιο ποσοστό 0,9% απάντησε ότι θέλει να πάει σε 

ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα για λίγες ημέρες επειδή «Θέλει να δει πως γίνεται το 

μάθημα στο ελληνικό σχολείο». 
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 Πίνακας 110: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

«Γιατί θα ήθελες να πας για λίγες μέρες σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα μαζί με 

τους συμμαθητές σου;» 
 

Θ.2.δ Γιατί θα ήθελες να πας για 

λίγες μέρες σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα μαζί με τους 

συμμαθητές σου; 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Θέλω να δω πώς γίνεται το 

μάθημα στο ελληνικό 

σχολείο 

1 ,9 1,2 1,2 

Θέλω να γίνω καλύτερος 

στα ελληνικά 
1 ,9 1,2 2,5 

Θέλω να γνωρίσω 

περισσότερα πράγματα για 

την Ελλάδα 

47 40,5 58,0 60,5 

Θέλω να δω μνημεία 

μουσεία, ναούς κλπ. 
32 27,6 39,5 100,0 

Total 81 69,8 100,0  

Missing System 35 30,2   

Total 116 100,0   

Στον πίνακα 111 κατανέμονται οι απαντήσεις στην ερώτηση « Θα ήθελες να 

πας για λίγες ημέρες σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα μαζί με τους συμμαθητές σου. 

Γιατί;» ως προς την επιλογή «Θέλω να δω μνημεία, μουσεία, ναούς κλπ». Ποσοστό 

40,5% των μαθητών απάντησαν ότι θέλουν να πάνε σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα για λίγες ημέρες με τους συμμαθητές τους για να «δουν μνημεία, μουσεία, 

ναούς κλπ». 

Πίνακας 111: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: 

«Γιατί θα ήθελες να πας για λίγες μέρες σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα μαζί με 

τους συμμαθητές σου;» 
 

Θ.2.ε Γιατί θα ήθελες να πας για 

λίγες μέρες σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα μαζί με τους 

συμμαθητές σου; 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
Θέλω να δω μνημεία 

μουσεία, ναούς κλπ. 
47 40,5 100,0 100,0 

Missing System 69 59,5   

Total 116 100,0   
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9.2.11.X
2 

  Τεστ 

Τεστ 1
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Β.1. Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Μου αρέσει η 

ελληνική γλώσσα)  

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του λόγου που 

επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Μου αρέσει η ελληνική 

γλώσσα). 

Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του λόγου που επέλεξες 

να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Μου αρέσει η ελληνική γλώσσα). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,196a 5 ,945 

Likelihood Ratio 1,204 5 ,944 

Linear-by-Linear Association ,002 1 ,967 

N of Valid Cases 116   

a. 5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 1,42. 

 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 0,945 

> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και 

του λόγου που επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Μου αρέσει η ελληνική 

γλώσσα). 
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Β.1. Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Μου αρέσει η ελληνική γλώσσα) 

 Β.1. Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Μου αρέσει η 

ελληνική γλώσσα) 

Tot

al 

Σημαντικό

τητα 1 

Σημαντικό 

τητα 2 

Σημαντικό 

τητα 3 

Σημαντικό 

τητα 4 

Σημαντι 

  κότητα 5 

Σημαντικό 

τητα 6 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 23 18 2 5 1 6 55 

Expected 

Count 
21,3 19,9 2,4 4,7 1,4 5,2 

55,

0 

% within 

ΕΙΣ.1. Φύλο 
41,8% 32,7% 3,6% 9,1% 1,8% 10,9% 

100

,0% 

Κορίτσι 

Count 22 24 3 5 2 5 61 

Expected 

Count 
23,7 22,1 2,6 5,3 1,6 5,8 

61,

0 

% within 

ΕΙΣ.1. Φύλο 
36,1% 39,3% 4,9% 8,2% 3,3% 8,2% 

100

,0% 

Total 

Count 45 42 5 10 3 11 116 

Expected 

Count 
45,0 42,0 5,0 10,0 3,0 11,0 

116

,0 

% within 

ΕΙΣ.1. Φύλο 
38,8% 36,2% 4,3% 8,6% 2,6% 9,5% 

100

,0% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα το 41,8% και το 32,7%, με σημαντικότητα 

1 και 2 αντίστοιχα, των αγοριών επέλεξε να μάθει την ελληνική γλώσσα, επειδή τους 

αρέσει η ελληνική γλώσσα. Επίσης, το 39,3% και το 36,1%, με σημαντικότητα 2 και 

1 αντίστοιχα, των κοριτσιών επέλεξε να μάθει την ελληνική γλώσσα, επειδή τους 

αρέσει η ελληνική γλώσσα. Άρα, η συντριπτική πλειοψηφία των αγοριών και των 

κοριτσιών τους αρέσει η ελληνική γλώσσα και για αυτό επέλεξαν να την μάθουν. 

 

Τεστ 2
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Β.2. Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Θα με 

βοηθήσει στο μέλλον)  



[178] 

 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του λόγου που 

επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Θα με βοηθήσει στο 

μέλλον). 

Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του λόγου που επέλεξες 

να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Θα με βοηθήσει στο μέλλον). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,015a 5 ,035 

Likelihood Ratio 14,057 5 ,015 

Linear-by-Linear Association ,415 1 ,519 

N of Valid Cases 116   

a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 2,37. 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 0,035 

< 0,05. Οπότε απορρίπτουμε την Ηο. Άρα υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και 

του λόγου που επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Θα με βοηθήσει στο 

μέλλον). 

Β.2. Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Θα με βοηθήσει στο μέλλον) 

 Β.2. Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Θα με 

βοηθήσει στο μέλλον) 

Total 

Σημαντι 

  κότητα 1 

Σημαντικό 

τητα 2 

Σημαντι 

  κότητα 3 

Σημαντι 

κότητα 4 

Σημαντι 

κότητα 5 

Σημαντι 

κότητα 

6 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 5 6 14 7 10 13 55 

Expected Count 2,4 7,6 15,6 10,4 10,0 9,0 55,0 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
9,1% 10,9% 25,5% 12,7% 18,2% 23,6% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 0 10 19 15 11 6 61 

Expected Count 2,6 8,4 17,4 11,6 11,0 10,0 61,0 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
0,0% 16,4% 31,1% 24,6% 18,0% 9,8% 100,0% 

Total 

Count 5 16 33 22 21 19 116 

Expected Count 5,0 16,0 33,0 22,0 21,0 19,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
4,3% 13,8% 28,4% 19,0% 18,1% 16,4% 100,0% 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών, με ποσοστό 

25,5%, θεωρεί μέτριας σημαντικότητας το γεγονός ότι θα τους βοηθήσει στο μέλλον 

η ελληνική γλώσσα. Το ίδιο ακριβώς πιστεύει και η πληθώρα των κοριτσιών με 

ποσοστό 31,1%. Άρα, η πλειοψηφία των αγοριών και των κοριτσιών δεν επέλεξαν να 

μάθουν την ελληνική γλώσσα, επειδή ελπίζουν ότι θα τους βοηθήσει στο μέλλον. 

 

Τεστ 3
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Β.3. Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Με ενδιαφέρει 

ο πολιτισμός της Ελλάδας)  

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του λόγου που 

επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Με ενδιαφέρει ο πολιτισμός 

της Ελλάδας). 

Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του λόγου που επέλεξες 

να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Με ενδιαφέρει ο πολιτισμός της 

Ελλάδας). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,023a 5 ,108 

Likelihood Ratio 9,202 5 ,101 

Linear-by-Linear Association 1,817 1 ,178 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 0,108 

> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και 
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του λόγου που επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Με ενδιαφέρει ο πολιτισμός 

της Ελλάδας). 

 

Β.3. Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Με ενδιαφέρει ο πολιτισμός της Ελλάδας) 

 Β.3. Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Με 

ενδιαφέρει ο πολιτισμός της Ελλάδας) 

Total 

Σημαντι 

κότητα 1 

Σημαντι 

κότητα 2 

Σημαντι 

κότητα 3 

Σημαντι 

κότητα 4 

Σημαντι 

κότητα 5 

Σημαντι 

κότητα 6 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 1 4 12 9 22 7 55 

Expected Count 1,9 3,3 13,8 13,3 15,6 7,1 55,0 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
1,8% 7,3% 21,8% 16,4% 40,0% 12,7% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 3 3 17 19 11 8 61 

Expected Count 2,1 3,7 15,3 14,7 17,4 7,9 61,0 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
4,9% 4,9% 27,9% 31,1% 18,0% 13,1% 100,0% 

Total 

Count 4 7 29 28 33 15 116 

Expected Count 4,0 7,0 29,0 28,0 33,0 15,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
3,4% 6,0% 25,0% 24,1% 28,4% 12,9% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

40% δεν θεωρεί σημαντικό λόγο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας το ενδιαφέρον 

για τον πολιτισμό της Ελλάδας. Το ίδιο σχεδόν πιστεύει και η πληθώρα των 

κοριτσιών με ποσοστό 31,1%, αλλά με σημαντικότητα 4 και όχι 5 που είχαν επιλέξει 

τα αγόρια. Άρα, η πλειοψηφία των αγοριών και των κοριτσιών δεν επέλεξαν να 

μάθουν την ελληνική γλώσσα, επειδή τους ενδιαφέρει ο πολιτισμός της Ελλάδας. 

 

 

Τεστ 4
ο
 

  

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Β.4. Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Θέλω να κάνω 

διακοπές στην Ελλάδα)  
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Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του λόγου που 

επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Θέλω να κάνω διακοπές 

στην Ελλάδα). 

Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του λόγου που επέλεξες 

να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Θέλω να κάνω διακοπές στην 

Ελλάδα). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,920a 5 ,053 

Likelihood Ratio 11,735 5 ,039 

Linear-by-Linear Association 6,964 1 ,008 

N of Valid Cases 116   

a. 4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,95. 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 0,05 

= 0,05. Οπότε απορρίπτουμε την Ηο. Άρα υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και 

του λόγου που επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Θέλω να κάνω διακοπές 

στην Ελλάδα). 
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Β.4. Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Θέλω να κάνω διακοπές στην Ελλάδα) 

 Β.4. Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Θέλω να κάνω 

διακοπές στην Ελλάδα) 

Total 

Σημαντι 

κότητα 1 

Σημαντι 

κότητα 2 

Σημαντικό 

τητα 3 

Σημαντικό 

τητα 4 

Σημαντικό 

τητα 5 

Σημαντικό 

τητα 6 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 1 8 8 19 9 10 55 

Expected Count ,9 4,3 7,6 16,1 12,8 13,3 55,0 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
1,8% 14,5% 14,5% 34,5% 16,4% 18,2% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 1 1 8 15 18 18 61 

Expected Count 1,1 4,7 8,4 17,9 14,2 14,7 61,0 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
1,6% 1,6% 13,1% 24,6% 29,5% 29,5% 100,0% 

Total 

Count 2 9 16 34 27 28 116 

Expected Count 2,0 9,0 16,0 34,0 27,0 28,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
1,7% 7,8% 13,8% 29,3% 23,3% 24,1% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

34,5% δεν θεωρεί σημαντικό λόγο εκμάθησης της ελληνική γλώσσας το να έρθει να 

κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Το ίδιο σχεδόν πιστεύει και η πληθώρα των κοριτσιών 

με ποσοστά 29,5% για σημαντικότητες 5 και 6 αντίστοιχα, δηλαδή συνολικά 59%. 

Άρα, η πλειοψηφία των αγοριών και των κοριτσιών δεν επέλεξαν να μάθουν την 

ελληνική γλώσσα, επειδή θέλουν να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα. 

 

Τεστ 5
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Β.5. Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Θέλω να 

σπουδάσω στην Ελλάδα)  

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του λόγου που 

επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Θέλω να σπουδάσω στην 

Ελλάδα). 

Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του λόγου που επέλεξες 

να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Θέλω να σπουδάσω στην Ελλάδα). 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,250a 5 ,386 

Likelihood Ratio 5,310 5 ,379 

Linear-by-Linear Association ,029 1 ,866 

N of Valid Cases 116   

a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 3,32. 

 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 0,386 

> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και 

του λόγου που επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Θέλω να σπουδάσω στην 

Ελλάδα). 

 

Β.5. Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Θέλω να σπουδάσω στην Ελλάδα) 

 Β.5. Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Θέλω να 

σπουδάσω στην Ελλάδα) 

Total 

Σημαντι 

κότητα 1 

Σημαντικό 

τητα 2 

Σημαντικό 

τητα 3 

Σημαντικό 

τητα 4 

Σημαντικό 

τητα 5 

Σημαντι 

κότητα 6 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 4 10 13 10 10 8 55 

Expected 

Count 
3,3 12,8 11,9 7,1 12,8 7,1 55,0 

% within 

ΕΙΣ.1. Φύλο 
7,3% 18,2% 23,6% 18,2% 18,2% 14,5% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 3 17 12 5 17 7 61 

Expected 

Count 
3,7 14,2 13,1 7,9 14,2 7,9 61,0 

% within 

ΕΙΣ.1. Φύλο 
4,9% 27,9% 19,7% 8,2% 27,9% 11,5% 100,0% 

Total 

Count 7 27 25 15 27 15 116 

Expected 

Count 
7,0 27,0 25,0 15,0 27,0 15,0 116,0 

% within 

ΕΙΣ.1. Φύλο 
6,0% 23,3% 21,6% 12,9% 23,3% 12,9% 100,0% 
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Σύμφωνα με τον προηγούμενο πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

23,6% θεωρεί μέτριας σημαντικότητας το γεγονός ότι επέλεξαν να μάθουν την 

ελληνική γλώσσα για να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Στα κορίτσια υπάρχει ένα μικρό 

χάσμα καθώς ένα 27,9% μαθαίνει τη γλώσσα, επειδή θέλει να σπουδάσει στην 

Ελλάδα, ενώ ένα άλλο 27,9% δεν έχει τέτοιες επιθυμίες για το μέλλον.  

 

 

Τεστ 6
ο
 

  

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Β.6. Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Οι γονείς μου 

είναι ελληνικής καταγωγής)  

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του λόγου που 

επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Οι γονείς μου είναι 

ελληνικής καταγωγής). 

Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του λόγου που επέλεξες 

να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Οι γονείς μου είναι ελληνικής 

καταγωγής). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,402a 5 ,369 

Likelihood Ratio 5,543 5 ,353 

Linear-by-Linear Association ,178 1 ,673 

N of Valid Cases 107   

 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 0,369 

> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και 
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του λόγου που επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Οι γονείς μου είναι 

ελληνικής καταγωγής). 

 

Β.6. Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Οι γονείς μου είναι ελληνικής καταγωγής) 

 Β.6. Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Οι γονείς 

μου είναι ελληνικής καταγωγής) 

Total 

Σημαντι 

κότητα 1 

Σημαντι 

κότητα 2 

Σημαντι 

κότητα 3 

Σημαντι 

κότητα 4 

Σημαντι 

κότητα 5 

Σημαντι 

κότητα 6 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 23 9 6 5 1 8 52 

Expected Count 26,7 7,8 3,9 3,4 1,0 9,2 52,0 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
44,2% 17,3% 11,5% 9,6% 1,9% 15,4% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 32 7 2 2 1 11 55 

Expected Count 28,3 8,2 4,1 3,6 1,0 9,8 55,0 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
58,2% 12,7% 3,6% 3,6% 1,8% 20,0% 100,0% 

Total 

Count 55 16 8 7 2 19 107 

Expected Count 55,0 16,0 8,0 7,0 2,0 19,0 107,0 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
51,4% 15,0% 7,5% 6,5% 1,9% 17,8% 100,0% 

Σύμφωνα με τον προηγούμενο πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών  με 

ποσοστό 44,2% θεωρεί πολύ σημαντικό παράγοντα της εκμάθησης της ελληνικής 

γλώσσας το γεγονός ότι οι γονείς τους είναι ελληνικής καταγωγής. Το ίδιο ισχύει και 

για τα κορίτσια με ποσοστό 58,2%.  

 

 

Τεστ 7
ο
 

  

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Γ.1. Στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να καταλαβαίνω τη 

γλώσσα από κάποιον Έλληνα) 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του λόγου 

που στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να καταλαβαίνω τη γλώσσα 

από κάποιον Έλληνα). 

Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του λόγου που στην ελληνική 

γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να καταλαβαίνω τη γλώσσα από κάποιον Έλληνα). 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,859a 2 ,088 

Likelihood Ratio 5,241 2 ,073 

Linear-by-Linear Association 4,776 1 ,029 

N of Valid Cases 116   

a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 2,37. 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 0,88 

> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και 

του λόγου που στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να καταλαβαίνω τη 

γλώσσα από κάποιον Έλληνα). 

Γ.1. Στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να καταλαβαίνω τη γλώσσα από κάποιον Έλληνα) 

 Γ.1. Στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να 

καταλαβαίνω τη γλώσσα από κάποιον Έλληνα) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 6 3 46 55 

Expected Count 3,3 2,4 49,3 55,0 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
10,9% 5,5% 83,6% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 1 2 58 61 

Expected Count 3,7 2,6 54,7 61,0 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
1,6% 3,3% 95,1% 100,0% 

Total 

Count 7 5 104 116 

Expected Count 7,0 5,0 104,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
6,0% 4,3% 89,7% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

83,6%, δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου στο να καταλαβαίνει τη γλώσσα από κάποιον 

Έλληνα. Επίσης, η πλειοψηφία των κοριτσιών με ποσοστό 95,1%, δυσκολεύεται λίγο 

και σχεδόν καθόλου στο να καταλαβαίνει τη γλώσσα από κάποιον Έλληνα. Άρα και 

τα δύο φύλα κατά πλειοψηφία δε δυσκολεύονται καθόλου στο να καταλάβουν τη 

γλώσσα από κάποιον Έλληνα. 

 

Τεστ 8
ο
 

  

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  
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Γ.2. Στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να συζητώ με 

κάποιον) 

Υποθέσεις:Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του λόγου που 

στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να συζητώ με κάποιον). 

 Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του λόγου που στην 

ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να συζητώ με κάποιον). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,471a 2 ,107 

Likelihood Ratio 4,852 2 ,088 

Linear-by-Linear Association 3,874 1 ,049 

N of Valid Cases 116   

 

 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 0,107 

> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και 

του λόγου που στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να συζητώ με 

κάποιον). 

 

 

Γ.2. Στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να συζητώ με κάποιον) 

 Γ.2. Στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο 

(Να συζητώ με κάποιον) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 6 4 45 55 

Expected Count 3,3 3,8 47,9 55,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 10,9% 7,3% 81,8% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 1 4 56 61 

Expected Count 3,7 4,2 53,1 61,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 1,6% 6,6% 91,8% 100,0% 

Total 

Count 7 8 101 116 

Expected Count 7,0 8,0 101,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 6,0% 6,9% 87,1% 100,0% 
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Στον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 81,8% 

δυσκολεύεται λίγο εως καθόλου να συζητήσει με κάποιον και η πλειοψηφία των 

κοριτσιών  με ποσοστό 91,8% δυσκολεύεται λίγο έως και καθόλου να συζητήσει με 

κάποιον. 

 

Τεστ 9
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Γ.3. Στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να διαβάζω και να 

καταλαβαίνω ένα κείμενο) 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του λόγου 

που στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να διαβάζω και να 

καταλαβαίνω ένα κείμενο). 

 Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του λόγου που στην 

ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να διαβάζω και να καταλαβαίνω ένα 

κείμενο). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,129
a
 2 ,127 

Likelihood Ratio 4,405 2 ,111 

Linear-by-Linear Association 1,276 1 ,259 

N of Valid Cases 116   

a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,84. 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 0,127 

> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και 

του λόγου που στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να διαβάζω και να 

καταλαβαίνω ένα κείμενο). 
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Γ.3. Στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να διαβάζω και να καταλαβαίνω ένα κείμενο) 

 Γ.3. Στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να 

διαβάζω και να καταλαβαίνω ένα κείμενο) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 5 2 48 55 

Expected Count 2,8 3,3 48,8 55,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 9,1% 3,6% 87,3% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 1 5 55 61 

Expected Count 3,2 3,7 54,2 61,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 1,6% 8,2% 90,2% 100,0% 

Total 

Count 6 7 103 116 

Expected Count 6,0 7,0 103,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 5,2% 6,0% 88,8% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

87,3%, δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου στο να διαβάσει και να καταλάβει ένα 

κείμενο. Επίσης, η πλειοψηφία των κοριτσιών με ποσοστό 90,2%  δυσκολεύεται 

λίγος έως καθόλου στο να καταλαβαίνει τη γλώσσα από κάποιον Έλληνα. Άρα, και 

τα δύο φύλα δεν δυσκολεύονται να διαβάσουν και να καταλάβουν ένα κείμενο. 

 

Τεστ 10
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Γ.4. Στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να γράφω κείμενα – 

εκθέσεις) 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του λόγου 

που στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να γράφω κείμενα – εκθέσεις). 

  Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του λόγου που 

στην ελληνική  γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να γράφω κείμενα – εκθέσεις). 

 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 
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 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,267a 2 ,875 

Likelihood Ratio ,267 2 ,875 

Linear-by-Linear Association ,156 1 ,693 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 0,875 

> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και 

του λόγου που στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να γράφω κείμενα – 

εκθέσεις). 

 

 

Γ.4. Στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να γράφω κείμενα – εκθέσεις) 

 Γ.4. Στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες 

στο (Να γράφω κείμενα – εκθέσεις) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 5 5 45 55 

Expected Count 4,3 5,2 45,5 55,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 9,1% 9,1% 81,8% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 4 6 51 61 

Expected Count 4,7 5,8 50,5 61,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 6,6% 9,8% 83,6% 100,0% 

Total 

Count 9 11 96 116 

Expected Count 9,0 11,0 96,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 7,8% 9,5% 82,8% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον προηγούμενο πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

81,8% δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να γράψει κείμενα - εκθέσεις και η 

πλειοψηφία των κοριτσιών με ποσοστό 83,6% δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου στο 

να καταλαβαίνει τη γλώσσα από κάποιον Έλληνα. Άρα και τα δύο φύλα δε 

δυσκολεύονται να διαβάσουν και να καταλάβουν ένα κείμενο. 

 

Τεστ 11
ο
 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  
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Γ.5. Στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να λύνω ασκήσεις 

γραμματικής) 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του λόγου 

που στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να λύνω ασκήσεις 

γραμματικής). 

  Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του λόγου που 

στην ελληνική  γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να λύνω ασκήσεις γραμματικής). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,573a 2 ,276 

Likelihood Ratio 2,635 2 ,268 

Linear-by-Linear Association ,325 1 ,568 

N of Valid Cases 116   

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 0,276 

> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και 

του λόγου που στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να λύνω ασκήσεις 

γραμματικής). 

Γ.5. Στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να λύνω ασκήσεις γραμματικής) 

 Γ.5. Στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες 

στο (Να λύνω ασκήσεις γραμματικής) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 5 4 46 55 

Expected Count 3,3 5,7 46,0 55,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 9,1% 7,3% 83,6% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 2 8 51 61 

Expected Count 3,7 6,3 51,0 61,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 3,3% 13,1% 83,6% 100,0% 

Total 

Count 7 12 97 116 

Expected Count 7,0 12,0 97,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 6,0% 10,3% 83,6% 100,0% 

 

 

Τεστ 12
ο
 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  
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Γ.6. Στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να μαθαίνω 

καινούριο λεξιλόγιο) 

Υποθέσεις:Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του λόγου που 

στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να μαθαίνω καινούριο λεξιλόγιο). 

      Η1:Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του λόγου που στην 

ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να μαθαίνω καινούριο λεξιλόγιο). 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,429a 2 ,109 

Likelihood Ratio 4,810 2 ,090 

Linear-by-Linear Association 2,007 1 ,157 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 0,109 

> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και 

του λόγου που στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να μαθαίνω 

καινούριο λεξιλόγιο). 

 

Γ.6. Στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να μαθαίνω καινούριο λεξιλόγιο) 

 Γ.6. Στην ελληνική γλώσσα συναντάς 

δυσκολίες στο (Να μαθαίνω καινούριο 

λεξιλόγιο) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 6 9 40 55 

Expected Count 3,3 10,0 41,7 55,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 10,9% 16,4% 72,7% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 1 12 48 61 

Expected Count 3,7 11,0 46,3 61,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 1,6% 19,7% 78,7% 100,0% 

Total 

Count 7 21 88 116 

Expected Count 7,0 21,0 88,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 6,0% 18,1% 75,9% 100,0% 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών, με ποσοστό 

72,7%, δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να μάθει καινούριο λεξιλόγιο, και η 

πλειοψηφία των κοριτσιών, με ποσοστό 78,7%, δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου στο 

να μάθει καινούριο λεξιλόγιο. Άρα και τα δύο φύλα δε δυσκολεύονται να μάθουν 

καινούριο λεξιλόγιο. 

 

Τεστ 13
ο
 

  

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Γ.7. Στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να καταλαβαίνω 

τραγούδια που ακούω στα ελληνικά) 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του λόγου 

που στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να καταλαβαίνω τραγούδια 

που ακούω στα ελληνικά). 

  Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του λόγου που 

στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να καταλαβαίνω τραγούδια που 

ακούω  στα ελληνικά). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,456a 2 ,178 

Likelihood Ratio 3,698 2 ,157 

Linear-by-Linear Association 2,398 1 ,121 

N of Valid Cases 116   
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Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 0,178 > 

0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του 

λόγου που στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να καταλαβαίνω 

τραγούδια που ακούω στα ελληνικά). 

 

Γ.7. Στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να καταλαβαίνω τραγούδια που ακούω στα 

ελληνικά) 

 Γ.7. Στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο 

(Να καταλαβαίνω τραγούδια που ακούω στα 

ελληνικά) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 5 1 49 55 

Expected Count 2,8 1,4 50,7 55,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 9,1% 1,8% 89,1% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 1 2 58 61 

Expected Count 3,2 1,6 56,3 61,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 1,6% 3,3% 95,1% 100,0% 

Total 

Count 6 3 107 116 

Expected Count 6,0 3,0 107,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 5,2% 2,6% 92,2% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

89,1% δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να καταλάβει τραγούδια που ακούει στα 

ελληνικά και η πλειοψηφία των κοριτσιών με ποσοστό 95,1%, δυσκολεύεται λίγο έως 

καθόλου στο να καταλάβει τραγούδια που ακούει στα ελληνικά. Άρα  και τα δύο 

φύλα δε δυσκολεύονται να καταλάβουν τραγούδια που ακούν στα ελληνικά. 

 

Τεστ 14
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Δ.1. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Καταλάβω το 

νόημα) 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν 

διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Καταλάβω το νόημα). 

  Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν 

διαβάζεις στα  ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Καταλάβω το νόημα). 

 

Chi-Square Tests 
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 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,781a 2 ,249 

Likelihood Ratio 3,253 2 ,197 

Linear-by-Linear 

Association 
,196 1 ,658 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 0,249 

> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και 

του όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Καταλάβω το νόημα). 

 

 

Δ.1. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Καταλάβω το νόημα) 

 Δ.1. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι (Καταλάβω το νόημα) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 1 2 52 55 

Expected Count ,5 3,8 50,7 55,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 1,8% 3,6% 94,5% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 0 6 55 61 

Expected Count ,5 4,2 56,3 61,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 0,0% 9,8% 90,2% 100,0% 

Total 

Count 1 8 107 116 

Expected Count 1,0 8,0 107,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 0,9% 6,9% 92,2% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

94,5% δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να καταλάβει το νόημα, όταν διαβάζει 

ελληνικά και η πλειοψηφία των κοριτσιών  με ποσοστό 90,2%  δυσκολεύεται λίγο 

έως καθόλου να καταλάβει το νόημα, όταν διαβάζει ελληνικά. Άρα  και τα δύο φύλα 

δε δυσκολεύονται να καταλάβουν το νόημα όταν διαβάζουν ελληνικά. 

 

Τεστ 15
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  
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Δ.2. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Καταλάβω 

σημαντικά κομμάτια  του κειμένου) 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν 

διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Καταλάβω σημαντικά κομμάτια  του 

κειμένου). 

  Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν 

διαβάζεις στα  ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Καταλάβω σημαντικά κομμάτια  του 

κειμένου). 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,627a 2 ,443 

Likelihood Ratio 1,673 2 ,433 

Linear-by-Linear Association ,912 1 ,340 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 0,443 

> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και 

του όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Καταλάβω σημαντικά 

κομμάτια  του κειμένου). 
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Δ.2. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Καταλάβω σημαντικά κομμάτια  του κειμένου) 

 Δ.2. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι (Καταλάβω σημαντικά 

κομμάτια  του κειμένου) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 1 4 50 55 

Expected Count ,9 6,2 47,9 55,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 1,8% 7,3% 90,9% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 1 9 51 61 

Expected Count 1,1 6,8 53,1 61,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 1,6% 14,8% 83,6% 100,0% 

Total 

Count 2 13 101 116 

Expected Count 2,0 13,0 101,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 1,7% 11,2% 87,1% 100,0% 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών  με ποσοστό 

90,9%, δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να καταλάβει σημαντικά κομμάτια του 

κειμένου όταν διαβάζει ελληνικά και η πλειοψηφία των κοριτσιών με ποσοστό 

83,6%, δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να καταλάβει σημαντικά κομμάτια του 

κειμένου όταν διαβάζει ελληνικά. Άρα και τα δύο φύλα δε δυσκολεύονται να 

καταλάβουν σημαντικά κομμάτια του κειμένου, όταν διαβάζουν ελληνικά. 

 

Τεστ 16
ο
 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Δ.3. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Ψάξω για 

σημαντικά γεγονότα) 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν 

διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Ψάξω για σημαντικά γεγονότα). 

  Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν 

διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Ψάξω για σημαντικά γεγονότα). 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,302a 2 ,316 

Likelihood Ratio 2,388 2 ,303 

Linear-by-Linear Association 1,816 1 ,178 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,316> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και του όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Ψάξω για σημαντικά 

γεγονότα). 

 

Δ.3. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Ψάξω για σημαντικά γεγονότα) 

 Δ.3. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι (Ψάξω για σημαντικά γεγονότα) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 1 3 51 55 

Expected Count 1,4 5,2 48,4 55,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 1,8% 5,5% 92,7% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 2 8 51 61 

Expected Count 1,6 5,8 53,6 61,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 3,3% 13,1% 83,6% 100,0% 

Total 

Count 3 11 102 116 

Expected Count 3,0 11,0 102,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 2,6% 9,5% 87,9% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

92,7% δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να ψάξει για σημαντικά γεγονότα όταν 

διαβάζει ελληνικά και η πλειοψηφία των κοριτσιών με ποσοστό 83,6%, δυσκολεύεται 

λίγο έως καθόλου να ψάξει για σημαντικά γεγονότα όταν διαβάζει ελληνικά. Άρα  και 
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τα δύο φύλα δε δυσκολεύονται να ψάξουν για σημαντικά γεγονότα όταν διαβάζουν 

ελληνικά. 

 

Τεστ 17
ο
 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Δ.4. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Καταλάβω 

κάποια σημεία του κειμένου) 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν 

διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Καταλάβω κάποια σημεία του 

κειμένου). 

  Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν 

διαβάζεις στα  ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Καταλάβω κάποια σημεία του 

κειμένου). 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,706a 2 ,258 

Likelihood Ratio 2,950 2 ,229 

Linear-by-Linear Association 1,716 1 ,190 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,258> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και του όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Καταλάβω κάποια 

σημεία του κειμένου). 
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Δ.4. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Καταλάβω κάποια σημεία του κειμένου) 

 Δ.4. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι (Καταλάβω κάποια σημεία του 

κειμένου) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 1 1 53 55 

Expected Count 1,4 2,8 50,7 55,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 1,8% 1,8% 96,4% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 2 5 54 61 

Expected Count 1,6 3,2 56,3 61,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 3,3% 8,2% 88,5% 100,0% 

Total 

Count 3 6 107 116 

Expected Count 3,0 6,0 107,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 2,6% 5,2% 92,2% 100,0% 

  

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

96,4% δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να καταλάβει κάποια σημεία του κειμένου 

όταν διαβάζει ελληνικά και η πλειοψηφία των κοριτσιών με ποσοστό 88,5%, 

δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να καταλάβει κάποια σημεία του κειμένου όταν 

διαβάζει ελληνικά. Άρα και τα δύο φύλα δε δυσκολεύονται να καταλάβουν κάποια 

σημεία του κειμένου όταν διαβάζουν ελληνικά. 

 

Τεστ 18
ο 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Δ.5. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Καταλάβω 

κάποιες λέξεις στο κείμενο) 
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Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν 

διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Καταλάβω κάποιες λέξεις στο 

κείμενο). 

  Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν 

διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Καταλάβω κάποιες λέξεις στο 

κείμενο). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,801a 2 ,012 

Likelihood Ratio 12,254 2 ,002 

Linear-by-Linear Association 2,912 1 ,088 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 0,012 

< 0,05. Οπότε απορρίπτουμε την Ηο. Άρα υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και 

του όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Καταλάβω κάποιες λέξεις 

στο κείμενο). 
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Δ.5. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Καταλάβω κάποιες λέξεις στο κείμενο) 

 Δ.5. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι (Καταλάβω κάποιες λέξεις στο 

κείμενο) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 2 0 53 55 

Expected Count 1,9 4,3 48,8 55,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 3,6% 0,0% 96,4% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 2 9 50 61 

Expected Count 2,1 4,7 54,2 61,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 3,3% 14,8% 82,0% 100,0% 

Total 

Count 4 9 103 116 

Expected Count 4,0 9,0 103,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 3,4% 7,8% 88,8% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

96,4% δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να καταλάβει κάποιες λέξεις στο κείμενο 

όταν διαβάζει ελληνικά και η πλειοψηφία των κοριτσιών με ποσοστό 82% 

δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να καταλάβει κάποιες λέξεις στο κείμενο, όταν 

διαβάζει ελληνικά. Άρα και τα δύο φύλα δε δυσκολεύονται να καταλάβουν κάποιες 

λέξεις στο κείμενο όταν διαβάζουν ελληνικά. 

 

Τεστ 19
ο 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Δ.6. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Διαβάσω με 

σωστή προφορά) 
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Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν 

διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Διαβάσω με σωστή προφορά). 

  Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν 

διαβάζεις στα    ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Διαβάσω με σωστή προφορά). 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,506a 2 ,777 

Likelihood Ratio ,517 2 ,772 

Linear-by-Linear Association ,166 1 ,683 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,777> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και του όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Διαβάσω με σωστή 

προφορά). 

Δ.6. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Διαβάσω με σωστή προφορά) 

 Δ.6. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι (Διαβάσω με σωστή προφορά) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 1 2 52 55 

Expected Count ,9 2,8 51,2 55,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 1,8% 3,6% 94,5% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 1 4 56 61 

Expected Count 1,1 3,2 56,8 61,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 1,6% 6,6% 91,8% 100,0% 

Total 

Count 2 6 108 116 

Expected Count 2,0 6,0 108,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 1,7% 5,2% 93,1% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

94,5% δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να διαβάσει με σωστή προφορά, όταν 

διαβάζει ελληνικά και η πλειοψηφία των κοριτσιών με ποσοστό 91,8%, δυσκολεύεται 

λίγο έως καθόλου να διαβάσει με σωστή προφορά όταν διαβάζει ελληνικά. Άρα  και 



[204] 

 

τα δύο φύλα δε δυσκολεύονται να διαβάσουν με σωστή προφορά όταν διαβάζουν 

ελληνικά. 

 

Τεστ 20
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Δ.7. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Δουλέψω μαζί 

με κάποιον/α συμμαθητή/τρια μου για να διαβάσουμε ένα κείμενο) 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν 

διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Δουλέψω μαζί με κάποιον/α 

συμμαθητή/τρια μου για να διαβάσουμε ένα κείμενο). 

  Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν 

διαβάζεις στα  ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Δουλέψω μαζί με κάποιον/α 

συμμαθητή/τρια μου για να διαβάσουμε ένα κείμενο). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,642a 2 ,267 

Likelihood Ratio 3,149 2 ,207 

Linear-by-Linear Association ,047 1 ,828 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,267> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και του όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Δουλέψω μαζί με 

κάποιον/α συμμαθητή/τρια μου για να διαβάσουμε ένα κείμενο). 
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Δ.7. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Δουλέψω μαζί με κάποιον/α συμμαθητή/τρια 

μου για να διαβάσουμε ένα κείμενο) 

 Δ.7. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι (Δουλέψω μαζί με κάποιον/α 

συμμαθητή/τρια μου για να διαβάσουμε ένα 

κείμενο) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 1 1 53 55 

Expected Count ,5 2,4 52,2 55,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 1,8% 1,8% 96,4% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 0 4 57 61 

Expected Count ,5 2,6 57,8 61,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 0,0% 6,6% 93,4% 100,0% 

Total 

Count 1 5 110 116 

Expected Count 1,0 5,0 110,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 0,9% 4,3% 94,8% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

96,4% δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να δουλέψει μαζί με κάποιον/α 

συμμαθητή/τρια μου για να διαβάσουν ένα κείμενο στα ελληνικά και η πλειοψηφία 

των κοριτσιών  με ποσοστό 93,4%  δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να δουλέψει μαζί 

με κάποιον/α συμμαθητή/τρια μου για να διαβάσουν ένα κείμενο στα ελληνικά. Άρα 

και τα δύο φύλα δε  δυσκολεύονται να δουλέψουν μαζί με κάποιον/α συμμαθητή/τρια 

μου για να διαβάσουν ένα κείμενο στα ελληνικά. 

 

Τεστ 21
ο
 

  

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Ε.1. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να βρω ιδέες) 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν 

γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να βρω ιδέες). 
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             Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν 

γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να βρω ιδέες). 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,197a 2 ,017 

Likelihood Ratio 9,166 2 ,010 

Linear-by-Linear Association 8,025 1 ,005 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 0,017 

< 0,05. Οπότε απορρίπτουμε την Ηο. Άρα υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και 

του όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να βρω ιδέες). 

Ε.1. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να βρω ιδέες) 

 Ε.1. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι (Να βρω ιδέες) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 0 3 52 55 

Expected Count ,5 8,1 46,5 55,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 0,0% 5,5% 94,5% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 1 14 46 61 

Expected Count ,5 8,9 51,5 61,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 1,6% 23,0% 75,4% 100,0% 

Total 

Count 1 17 98 116 

Expected Count 1,0 17,0 98,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 0,9% 14,7% 84,5% 100,0% 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

94,5%  δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να βρεί ιδέες, όταν γράφει στα ελληνικά και 

η πλειοψηφία των κοριτσιών  με ποσοστό 75,4%, δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να 

βρεί ιδέες, όταν γράφει στα ελληνικά. Άρα και τα δύο φύλα δε δυσκολεύονται να 

βρούν ιδέες, όταν γράφουν στα ελληνικά. 

 

Τεστ 22
ο
 

  

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Ε.2. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να βάλω τις ιδέες 

μου σε σειρά) 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν 

γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να βάλω τις ιδέες μου σε σειρά). 

            Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν γράφεις 

στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να βάλω τις ιδέες μου σε σειρά). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,055a 2 ,358 

Likelihood Ratio 2,062 2 ,357 

Linear-by-Linear Association 2,007 1 ,157 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,358> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και του όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να βάλω τις ιδέες μου σε 

σειρά). 
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Ε.2. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να βάλω τις ιδέες μου σε σειρά) 

 Ε.2. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι (Να βάλω τις ιδέες μου σε σειρά) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 2 14 39 55 

Expected Count 1,4 11,4 42,2 55,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 3,6% 25,5% 70,9% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 1 10 50 61 

Expected Count 1,6 12,6 46,8 61,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 1,6% 16,4% 82,0% 100,0% 

Total 

Count 3 24 89 116 

Expected Count 3,0 24,0 89,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 2,6% 20,7% 76,7% 100,0% 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

70,9%, δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να βάλει τις ιδέες σε μία σειρά, όταν γράφει 

στα ελληνικά  και η πλειοψηφία των κοριτσιών  με ποσοστό 82%  δυσκολεύεται λίγο 

έως καθόλου να βάλει τις ιδέες σε μία σειρά, όταν γράφει στα ελληνικά. Άρα  και τα 

δύο φύλα δε  δυσκολεύονται να βάλουν τις ιδέες τους σε μία σειρά, όταν γράφουν 

στα ελληνικά. 

 

Τεστ 23
ο
 

  

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Ε.3. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να γράψω ένα 

κείμενο) 

Υποθέσεις:Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν γράφεις 

στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να γράψω ένα κείμενο). 
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      Η1:Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν γράφεις στα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να γράψω ένα κείμενο). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,039a 2 ,981 

Likelihood Ratio ,039 2 ,981 

Linear-by-Linear Association ,007 1 ,934 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,981> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και του όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να γράψω ένα κείμενο). 

Ε.3. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να γράψω ένα κείμενο) 

 Ε.3. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι (Να γράψω ένα κείμενο) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 1 4 50 55 

Expected Count ,9 4,3 49,8 55,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 1,8% 7,3% 90,9% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 1 5 55 61 

Expected Count 1,1 4,7 55,2 61,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 1,6% 8,2% 90,2% 100,0% 

Total 

Count 2 9 105 116 

Expected Count 2,0 9,0 105,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 1,7% 7,8% 90,5% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

90,9% δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να γράψει ένα κείμενο στα ελληνικά  και η 

πλειοψηφία των κοριτσιών με ποσοστό 90,2% δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να 

γράψει ένα κείμενο στα ελληνικά. Άρα και τα δύο φύλα δε δυσκολεύονται να 

γράψουν ένα κείμενο στα ελληνικά. 

 

Τεστ 24
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Ε.4. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να γράψω 

προτάσεις) 

Υποθέσεις:Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν γράφεις 

στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να γράψω προτάσεις). 
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       Η1:Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν γράφεις 

στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να γράψω προτάσεις). 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,575a 2 ,276 

Likelihood Ratio 2,997 2 ,223 

Linear-by-Linear Association ,207 1 ,649 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,276> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και του όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να γράψω προτάσεις). 

 

Ε.4. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να γράψω προτάσεις) 

 Ε.4. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι (Να γράψω προτάσεις) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 0 5 50 55 

Expected Count ,5 3,3 51,2 55,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 0,0% 9,1% 90,9% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 1 2 58 61 

Expected Count ,5 3,7 56,8 61,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 1,6% 3,3% 95,1% 100,0% 

Total 

Count 1 7 108 116 

Expected Count 1,0 7,0 108,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 0,9% 6,0% 93,1% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

90,9% δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να γράψει προτάσεις στα ελληνικά και η 

πλειοψηφία των κοριτσιών με ποσοστό 95,1%, δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να 

γράψει προτάσεις στα ελληνικά. Άρα και τα δύο φύλα δε δυσκολεύονται να γράψουν 

προτάσεις στα ελληνικά. 

 

Τεστ 25
ο
 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  
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Ε.5. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να βρω τις 

σωστές λέξεις/τις λέξεις που ταιριάζουν) 

Υποθέσεις:Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν γράφεις 

στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να βρω τις σωστές λέξεις/τις λέξεις που 

ταιριάζουν). 

       Η1:Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν γράφεις 

στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να βρω τις σωστές λέξεις/τις λέξεις που 

ταιριάζουν). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,011a 2 ,366 

Likelihood Ratio 2,407 2 ,300 

Linear-by-Linear Association 1,811 1 ,178 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,366> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και του όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να βρω τις σωστές 

λέξεις/τις λέξεις που ταιριάζουν). 

Ε.5. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να βρω τις σωστές λέξεις/τις λέξεις που ταιριάζουν) 

 Ε.5. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι (Να βρω τις σωστές λέξεις/τις λέξεις 

που ταιριάζουν) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 0 7 48 55 

Expected Count ,5 9,0 45,5 55,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 0,0% 12,7% 87,3% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 1 12 48 61 

Expected Count ,5 10,0 50,5 61,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 1,6% 19,7% 78,7% 100,0% 

Total 

Count 1 19 96 116 

Expected Count 1,0 19,0 96,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 0,9% 16,4% 82,8% 100,0% 
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Σύμφωνα με τον προηγούμενο πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

87,3%, δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να βρει τις σωστές λέξεις/τις λέξεις που 

ταιριάζουν  και η πλειοψηφία των κοριτσιών με ποσοστό 78,7%, δυσκολεύεται λίγο 

έως καθόλου να βρει τις σωστές λέξεις/τις λέξεις που ταιριάζουν. Άρα  και τα δύο 

φύλα δε δυσκολεύονται να βρουν τις σωστές λέξεις/τις λέξεις που ταιριάζουν, όταν 

γράφουν στα ελληνικά. 

 

Τεστ 26
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Ε.6. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να γράψω σωστά 

τις λέξεις) 

Υποθέσεις:Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν γράφεις 

στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να γράψω σωστά τις λέξεις). 

      Η1:Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν γράφεις στα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να γράψω σωστά τις λέξεις). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,926a 2 ,629 

Likelihood Ratio 1,310 2 ,520 

Linear-by-Linear Association ,327 1 ,568 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,629> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και του όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να γράψω σωστά τις 

λέξεις). 
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Ε.6. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να γράψω σωστά τις λέξεις) 

 Ε.6. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι (Να γράψω σωστά τις λέξεις) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 0 6 49 55 

Expected Count ,5 6,2 48,4 55,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 0,0% 10,9% 89,1% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 1 7 53 61 

Expected Count ,5 6,8 53,6 61,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 1,6% 11,5% 86,9% 100,0% 

Total 

Count 1 13 102 116 

Expected Count 1,0 13,0 102,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 0,9% 11,2% 87,9% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον προηγούμενο πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

89,1%  δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να γράψει σωστά τις λέξεις στα ελληνικά  και 

η πλειοψηφία των κοριτσιών  με ποσοστό 86,9%, δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να 

γράψει σωστά τις λέξεις στα ελληνικά. Άρα, και τα δύο φύλα δε δυσκολεύονται να 

γράψουν σωστά τις λέξεις στα ελληνικά. 

 

Τεστ 27
ο
 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Ε.7. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να διορθώσω την 

ορθογραφία) 

Υποθέσεις:Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν γράφεις 

στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να διορθώσω την ορθογραφία). 

       Η1:Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν γράφεις 

στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να διορθώσω την ορθογραφία). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,009a 2 ,135 

Likelihood Ratio 4,780 2 ,092 

Linear-by-Linear Association ,529 1 ,467 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον προηγούμενο πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,135> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 
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και του όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να διορθώσω την 

ορθογραφία). 

 

Ε.7. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να διορθώσω την ορθογραφία) 

 Ε.7. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι 

(Να διορθώσω την ορθογραφία) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 0 20 35 55 

Expected Count ,9 16,1 37,9 55,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 0,0% 36,4% 63,6% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 2 14 45 61 

Expected Count 1,1 17,9 42,1 61,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 3,3% 23,0% 73,8% 100,0% 

Total 

Count 2 34 80 116 

Expected Count 2,0 34,0 80,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 1,7% 29,3% 69,0% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

63,6%, δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να διορθώσει την ορθογραφία στα ελληνικά 

και η πλειοψηφία των κοριτσιών  με ποσοστό 73,8%, δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου 

να διορθώσει την ορθογραφία στα ελληνικά. Άρα και τα δύο φύλα δε δυσκολεύονται 

να διορθώσουν την ορθογραφία στα ελληνικά. 

 

Τεστ 28
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Ε.8. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να ξαναδώ όλο 

το κείμενο για να κάνω διορθώσεις) 

Υποθέσεις:Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν γράφεις 

στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να ξαναδώ όλο το κείμενο για να κάνω 

διορθώσεις). 

       Η1:Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν γράφεις 

στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να ξαναδώ όλο το κείμενο για να κάνω 

διορθώσεις). 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,263a 2 ,532 

Likelihood Ratio 1,649 2 ,438 

Linear-by-Linear Association ,897 1 ,344 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον προηγούμενο πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,532> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και του όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να ξαναδώ όλο το 

κείμενο για να κάνω διορθώσεις). 

 

Ε.8. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να ξαναδώ όλο το κείμενο για να κάνω διορθώσεις) 

 Ε.8. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι 

(Να ξαναδώ όλο το κείμενο για να κάνω διορθώσεις) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 0 7 48 55 

Expected Count ,5 8,1 46,5 55,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 0,0% 12,7% 87,3% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 1 10 50 61 

Expected Count ,5 8,9 51,5 61,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 1,6% 16,4% 82,0% 100,0% 

Total 

Count 1 17 98 116 

Expected Count 1,0 17,0 98,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 0,9% 14,7% 84,5% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

87,3% δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να ξαναδεί όλο το κείμενο για να κάνει 

διορθώσεις και η πλειοψηφία των κοριτσιών  με ποσοστό 82%, δυσκολεύεται λίγο 

έως καθόλου να ξαναδεί όλο το κείμενο για να κάνει διορθώσεις. Άρα  και τα δύο 

φύλα δε δυσκολεύονται να ξαναδούν όλο το κείμενο για να κάνουν διορθώσεις στα 

ελληνικά. 

 

Τεστ 29
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Ε.9. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να δουλέψω με 

κάποιον/α συμμαθητή/τρια μου για να γράψουμε ένα κείμενο) 
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Υποθέσεις:Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν γράφεις 

στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να δουλέψω με κάποιον/α συμμαθητή/τρια μου 

για να γράψουμε ένα κείμενο). 

      Η1:Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν γράφεις στα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να δουλέψω με κάποιον/α συμμαθητή/τρια μου για 

να γράψουμε ένα κείμενο). 

 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,129a 2 ,345 

Likelihood Ratio 2,552 2 ,279 

Linear-by-Linear Association ,028 1 ,868 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον προηγούμενο πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,345> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και του όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να δουλέψω με κάποιον/α 

συμμαθητή/τρια μου για να γράψουμε ένα κείμενο). 
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Ε.9. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να δουλέψω με κάποιον/α συμμαθητή/τρια μου για 

να γράψουμε ένα κείμενο) 

 Ε.9. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι (Να δουλέψω με κάποιον/α 

συμμαθητή/τρια μου για να γράψουμε ένα 

κείμενο) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 1 2 52 55 

Expected Count ,5 3,3 51,2 55,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 1,8% 3,6% 94,5% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 0 5 56 61 

Expected Count ,5 3,7 56,8 61,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 0,0% 8,2% 91,8% 100,0% 

Total 

Count 1 7 108 116 

Expected Count 1,0 7,0 108,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 0,9% 6,0% 93,1% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

94,5%, δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να δουλέψει με κάποιον/α συμμαθητή/τρια 

του για να γράψουν ένα κείμενο στα ελληνικά και η πλειοψηφία των κοριτσιών με 

ποσοστό 91,8%, δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να δουλέψει με κάποιον/α 

συμμαθητή/τρια του για να γράψουν ένα κείμενο στα ελληνικά. Άρα και τα δύο φύλα 

δε  δυσκολεύονται να δουλέψουν με κάποιον/α συμμαθητή/τρια τους για να γράψουν 

ένα κείμενο στα ελληνικά. 

 

Τεστ 30
ο
 

  

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  
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ΣΤ.1. Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να ακούω 

και να καταλαβαίνω τα βασικά νοήματα) 

Υποθέσεις:Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν ακούς 

και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να ακούω και να καταλαβαίνω τα βασικά 

νοήματα). 

      Η1:Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν ακούς και 

μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να ακούω και να καταλαβαίνω τα βασικά 

νοήματα). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,288a 2 ,043 

Likelihood Ratio 8,590 2 ,014 

Linear-by-Linear Association 2,464 1 ,117 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 0,043 

< 0,05. Οπότε απορρίπτουμε την Ηο. Άρα υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και 

του όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να ακούω και να 

καταλαβαίνω τα βασικά νοήματα). 

ΣΤ.1. Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που δυσκολεύεσαι (Να ακούω και να καταλαβαίνω τα βασικά 

νοήματα) 

 ΣΤ.1. Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

που δυσκολεύεσαι (Να ακούω και να 

καταλαβαίνω τα βασικά νοήματα) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 4 0 51 55 

Expected Count 1,9 ,9 52,2 55,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 7,3% 0,0% 92,7% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 0 2 59 61 

Expected Count 2,1 1,1 57,8 61,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 0,0% 3,3% 96,7% 100,0% 

Total 

Count 4 2 110 116 

Expected Count 4,0 2,0 110,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 3,4% 1,7% 94,8% 100,0% 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

92,7% δυσκολεύεται «Λίγο έως καθόλου» να ακούει και να καταλαβαίνει τα βασικά 

νοήματα στα ελληνικά και η πλειοψηφία των κοριτσιών με ποσοστό 96,7%, 

δυσκολεύεται «Λίγο έως Καθόλου» να ακούει και να καταλαβαίνει τα βασικά 

νοήματα στα ελληνικά. Άρα και τα δύο φύλα δε δυσκολεύονται να ακούν και να 

καταλαβαίνουν τα βασικά νοήματα στα ελληνικά. 

 

Τεστ 31
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

ΣΤ.2. Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να ακούω 

και να βρίσκω /εντοπίζω συγκεκριμένες πληροφορίες) 

Υποθέσεις:Ηο:Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν ακούς 

και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να ακούω και να βρίσκω /εντοπίζω 

συγκεκριμένες πληροφορίες). 

     Η1:Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν ακούς και 

μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να ακούω και να βρίσκω /εντοπίζω 

συγκεκριμένες πληροφορίες). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,519a 2 ,104 

Likelihood Ratio 6,065 2 ,048 

Linear-by-Linear Association ,026 1 ,871 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον προηγούμενο πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,104> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 
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και του όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να ακούω και να 

βρίσκω /εντοπίζω συγκεκριμένες πληροφορίες). 

ΣΤ.2. Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που δυσκολεύεσαι (Να ακούω και να βρίσκω /εντοπίζω συγκεκριμένες 

πληροφορίες) 

 ΣΤ.2. Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που 

δυσκολεύεσαι (Να ακούω και να βρίσκω /εντοπίζω 

συγκεκριμένες πληροφορίες) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 4 0 51 55 

Expected Count 2,8 1,9 50,3 55,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 7,3% 0,0% 92,7% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 2 4 55 61 

Expected Count 3,2 2,1 55,7 61,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 3,3% 6,6% 90,2% 100,0% 

Total 

Count 6 4 106 116 

Expected Count 6,0 4,0 106,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 5,2% 3,4% 91,4% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

92,7% δυσκολεύεται «Λίγο έως Καθόλου» να ακούει και να βρίσκει /εντοπίζει 

συγκεκριμένες πληροφορίες στα ελληνικά και η πλειοψηφία των κοριτσιών με 

ποσοστό 90,2%  δυσκολεύεται «Λίγο έως Καθόλου» να ακούει και να βρίσκει 

/εντοπίζει συγκεκριμένες πληροφορίες στα ελληνικά. Άρα και τα δύο φύλα δε 

δυσκολεύονται να ακούν και να βρίσκουν /εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες 

στα ελληνικά. 

 

Τεστ 32
ο
 

 Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

ΣΤ.3. Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να ακούω 

και να καταλαβαίνω για να συμπληρώνω ασκήσεις) 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν 

ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να ακούω και να καταλαβαίνω για 

να συμπληρώνω ασκήσεις). 

 Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν ακούς και 

μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να ακούω και να καταλαβαίνω για να 

συμπληρώνω ασκήσεις). 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,739a 2 ,057 

Likelihood Ratio 7,396 2 ,025 

Linear-by-Linear Association ,331 1 ,565 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον προηγούμενο πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,057> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και του όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να ακούω και να 

καταλαβαίνω για να συμπληρώνω ασκήσεις). 

 

ΣΤ.3. Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που δυσκολεύεσαι (Να ακούω και να καταλαβαίνω για να 

συμπληρώνω ασκήσεις) 

 ΣΤ.3. Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που 

δυσκολεύεσαι (Να ακούω και να καταλαβαίνω για 

να συμπληρώνω ασκήσεις) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 4 0 51 55 

Expected Count 2,4 1,9 50,7 55,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 7,3% 0,0% 92,7% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 1 4 56 61 

Expected Count 2,6 2,1 56,3 61,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 1,6% 6,6% 91,8% 100,0% 

Total 

Count 5 4 107 116 

Expected Count 5,0 4,0 107,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 4,3% 3,4% 92,2% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

92,7%, δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να ακούει και να καταλαβαίνει για να 

συμπληρώσει ασκήσεις και η πλειοψηφία των κοριτσιών με ποσοστό 91,8%, 

δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να ακούει και να καταλαβαίνει για να συμπληρώσει 

ασκήσεις. Άρα  και τα δύο φύλα δε δυσκολεύονται να ακούν και να καταλαβαίνουν 

για να συμπληρώσουν ασκήσεις. 
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Τεστ 33
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

ΣΤ.4. Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να ακούω 

και να καταλαβαίνω ομιλητές με διαφορετική προφορά) 

Υποθέσεις:Ηο:Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν ακούς 

και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να ακούω και να καταλαβαίνω ομιλητές 

με διαφορετική προφορά). 

       Η1:Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν ακούς και 

μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να ακούω και να καταλαβαίνω ομιλητές με 

διαφορετική προφορά). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,709a 2 ,425 

Likelihood Ratio 1,727 2 ,422 

Linear-by-Linear Association ,269 1 ,604 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον προηγούμενο πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,425> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και του όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να ακούω και να 

καταλαβαίνω ομιλητές με διαφορετική προφορά). 
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ΣΤ.4. Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που δυσκολεύεσαι (Να ακούω και να καταλαβαίνω ομιλητές με 

διαφορετική προφορά) 

 ΣΤ.4. Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που 

δυσκολεύεσαι (Να ακούω και να καταλαβαίνω 

ομιλητές με διαφορετική προφορά) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 3 10 42 55 

Expected Count 2,4 12,8 39,8 55,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 5,5% 18,2% 76,4% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 2 17 42 61 

Expected Count 2,6 14,2 44,2 61,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 3,3% 27,9% 68,9% 100,0% 

Total 

Count 5 27 84 116 

Expected Count 5,0 27,0 84,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 4,3% 23,3% 72,4% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών  με ποσοστό 

76,4%, δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να ακούει και να καταλαβαίνει ομιλητές με 

διαφορετική προφορά και η πλειοψηφία των κοριτσιών με ποσοστό 68,9%, 

δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να ακούει και να καταλαβαίνει ομιλητές με 

διαφορετική προφορά. Άρα  και τα δύο φύλα δε δυσκολεύονται να ακούν και να 

καταλαβαίνουν ομιλητές με διαφορετική προφορά. 

 

Τεστ 34
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

ΣΤ.5. Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να παίρνω 

μέρος σε παιχνίδια στα οποία παριστάνω κάποιον άλλο) 

Υποθέσεις:Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν ακούς 

και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να παίρνω μέρος σε παιχνίδια στα οποία 

παριστάνω κάποιον άλλο). 

 Η1:Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν ακούς και 

μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να παίρνω μέρος σε παιχνίδια στα οποία 

παριστάνω κάποιον άλλο). 

Chi-Square Tests 
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 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,622a 2 ,733 

Likelihood Ratio ,623 2 ,732 

Linear-by-Linear Association ,610 1 ,435 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον προηγούμενο πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,733> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και του όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να παίρνω μέρος σε 

παιχνίδια στα οποία παριστάνω κάποιον άλλο). 

ΣΤ.5. Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που δυσκολεύεσαι (Να παίρνω μέρος σε παιχνίδια στα οποία 

παριστάνω κάποιον άλλο) 

 ΣΤ.5. Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που 

δυσκολεύεσαι (Να παίρνω μέρος σε παιχνίδια στα 

οποία παριστάνω κάποιον άλλο) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 3 6 46 55 

Expected Count 2,4 5,2 47,4 55,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 5,5% 10,9% 83,6% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 2 5 54 61 

Expected Count 2,6 5,8 52,6 61,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 3,3% 8,2% 88,5% 100,0% 

Total 

Count 5 11 100 116 

Expected Count 5,0 11,0 100,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 4,3% 9,5% 86,2% 100,0% 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

83,6%, δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να παίρνει μέρος σε παιχνίδια στα οποία 

παριστάνει κάποιον άλλο και η πλειοψηφία των κοριτσιών με ποσοστό 88,5%, 

δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να παίρνει μέρος σε παιχνίδια στα οποία παριστάνει 

κάποιον άλλο. Άρα και τα δύο φύλα δε δυσκολεύονται να παίρνουν μέρος σε 

παιχνίδια, στα οποία παριστάνουν κάποιον άλλο. 

 

Τεστ 35
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

ΣΤ.6. Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να απαντώ 

σε ερωτήσεις για το μάθημα) 

Υποθέσεις:Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν ακούς 

και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να απαντώ σε ερωτήσεις για το μάθημα). 

     Η1:Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν ακούς και 

μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να απαντώ σε ερωτήσεις για το μάθημα). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,872a 2 ,238 

Likelihood Ratio 2,932 2 ,231 

Linear-by-Linear Association 2,742 1 ,098 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον προηγούμενο πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,238> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και του όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να απαντώ σε 

ερωτήσεις για το μάθημα). 
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ΣΤ.6. Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που δυσκολεύεσαι (Να απαντώ σε ερωτήσεις για το μάθημα) 

 ΣΤ.6. Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που 

δυσκολεύεσαι (Να απαντώ σε ερωτήσεις για το 

μάθημα) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 3 6 46 55 

Expected Count 1,9 4,3 48,8 55,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 5,5% 10,9% 83,6% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 1 3 57 61 

Expected Count 2,1 4,7 54,2 61,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 1,6% 4,9% 93,4% 100,0% 

Total 

Count 4 9 103 116 

Expected Count 4,0 9,0 103,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 3,4% 7,8% 88,8% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

83,6%  δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να απαντά σε ερωτήσεις για το μάθημα και η 

πλειοψηφία των κοριτσιών με ποσοστό 93,4% δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να 

απαντά σε ερωτήσεις για το μάθημα. Άρα και τα δύο φύλα δε δυσκολεύονται να 

απαντούν σε ερωτήσεις για το μάθημα. 

 

Τεστ 36
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

ΣΤ.7. Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να 

συνομιλώ μέσα στο μάθημα) 

Υποθέσεις:Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν ακούς 

και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να συνομιλώ μέσα στο μάθημα). 

      Η1:Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν ακούς και 

μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να συνομιλώ μέσα στο μάθημα). 

 

 

 

Chi-Square Tests 
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 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,380a 2 ,827 

Likelihood Ratio ,381 2 ,827 

Linear-by-Linear Association ,143 1 ,705 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον προηγούμενο πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,827> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και του όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να συνομιλώ μέσα 

στο μάθημα). 

 

 

ΣΤ.7. Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που δυσκολεύεσαι (Να συνομιλώ μέσα στο μάθημα) 

 ΣΤ.7. Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που 

δυσκολεύεσαι (Να συνομιλώ μέσα στο 

μάθημα) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 3 3 49 55 

Expected Count 2,4 3,3 49,3 55,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 5,5% 5,5% 89,1% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 2 4 55 61 

Expected Count 2,6 3,7 54,7 61,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 3,3% 6,6% 90,2% 100,0% 

Total 

Count 5 7 104 116 

Expected Count 5,0 7,0 104,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 4,3% 6,0% 89,7% 100,0% 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

89,1% δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να συνομιλεί μέσα στο μάθημα και η 

πλειοψηφία των κοριτσιών με ποσοστό 93,4% δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να 

συνομιλεί μέσα στο μάθημα. Άρα και τα δύο φύλα δεν δυσκολεύονται να συνομιλούν 

μέσα στο μάθημα. 

 

Τεστ 37
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

ΣΤ.8. Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να κάνω 

μικρά project (εργασίες) σε θέματα σχετικά με το μάθημα) 

Υποθέσεις:Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν ακούς 

και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να κάνω μικρά project (εργασίες) σε 

θέματα σχετικά με το μάθημα). 

     Η1:Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν ακούς και 

μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να κάνω μικρά project (εργασίες) σε θέματα 

σχετικά με το μάθημα). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,266a 2 ,875 

Likelihood Ratio ,266 2 ,875 

Linear-by-Linear Association ,164 1 ,686 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον προηγούμενο πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,875> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και του όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να κάνω μικρά 

project (εργασίες) σε θέματα σχετικά με το μάθημα). 



[229] 

 

ΣΤ.8. Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που δυσκολεύεσαι (Να κάνω μικρά project (εργασίες) σε θέματα 

σχετικά με το μάθημα) 

 ΣΤ.8. Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που 

δυσκολεύεσαι (Να κάνω μικρά project (εργασίες) 

σε θέματα σχετικά με το μάθημα) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 2 6 47 55 

Expected Count 1,9 5,2 47,9 55,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 3,6% 10,9% 85,5% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 2 5 54 61 

Expected Count 2,1 5,8 53,1 61,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 3,3% 8,2% 88,5% 100,0% 

Total 

Count 4 11 101 116 

Expected Count 4,0 11,0 101,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 3,4% 9,5% 87,1% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

85,5% δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να κάνει μικρά project (εργασίες) σε θέματα 

σχετικά με το μάθημα και η πλειοψηφία των κοριτσιών με ποσοστό 88,5% 

δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να κάνει μικρά project (εργασίες) σε θέματα σχετικά 

με το μάθημα. Άρα και τα δύο φύλα δε δυσκολεύονται να κάνουν μικρά project 

(εργασίες) σε θέματα σχετικά με το μάθημα. 

 

Τεστ 38
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

ΣΤ.9. Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να μιλάω 

με άνεση) 

Υποθέσεις:Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν ακούς 

και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να μιλάω με άνεση). 

      Η1:Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν ακούς και 

μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να μιλάω με άνεση). 

 

 

 

 

 



[230] 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,351a 2 ,509 

Likelihood Ratio 1,396 2 ,498 

Linear-by-Linear Association ,686 1 ,408 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον προηγούμενο πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,509> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και του όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να μιλάω με άνεση). 

 

ΣΤ.9. Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που δυσκολεύεσαι (Να μιλάω με άνεση) 

 ΣΤ.9. Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που 

δυσκολεύεσαι (Να μιλάω με άνεση) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 3 2 50 55 

Expected Count 1,9 2,4 50,7 55,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 5,5% 3,6% 90,9% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 1 3 57 61 

Expected Count 2,1 2,6 56,3 61,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 1,6% 4,9% 93,4% 100,0% 

Total 

Count 4 5 107 116 

Expected Count 4,0 5,0 107,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 3,4% 4,3% 92,2% 100,0% 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών  με ποσοστό 

90,9% δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να μιλά με άνεση τα ελληνικά και η 

πλειοψηφία των κοριτσιών με ποσοστό 93,4% δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να 

μιλά με άνεση τα ελληνικά. Άρα και τα δύο φύλα δε δυσκολεύονται να μιλούν με 

άνεση τα ελληνικά. 

 

 

Τεστ 39
ο
 

 Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  
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ΣΤ.10. Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να μιλάω 

σωστά (γραμματική και λέξεις)) 

Υποθέσεις:Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν ακούς 

και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να μιλάω σωστά (γραμματική και 

λέξεις)). 

        Η1:Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του όταν ακούς και 

μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να μιλάω σωστά (γραμματική και λέξεις)). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,767a 2 ,413 

Likelihood Ratio 1,805 2 ,406 

Linear-by-Linear Association ,565 1 ,452 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον προηγούμενο πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,413> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και του όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι Να μιλάω σωστά 

(γραμματική και λέξεις)). 

ΣΤ.10. Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που δυσκολεύεσαι (Να μιλάω σωστά (γραμματική και λέξεις) ) 

 ΣΤ.10. Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που 

δυσκολεύεσαι (Να μιλάω σωστά (γραμματική και 

λέξεις) ) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 3 5 47 55 

Expected Count 2,8 3,3 48,8 55,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 5,5% 9,1% 85,5% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 3 2 56 61 

Expected Count 3,2 3,7 54,2 61,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 4,9% 3,3% 91,8% 100,0% 

Total 

Count 6 7 103 116 

Expected Count 6,0 7,0 103,0 116,0 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 5,2% 6,0% 88,8% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

85,5%  δυσκολεύεται λίγο έως καθόλου να μιλά σωστά σε ότι αφορά τη γραμματική 

και τις λέξεις και η πλειοψηφία των κοριτσιών με ποσοστό 91,8%, δυσκολεύεται λίγο 

έως καθόλου να μιλά σωστά σε ότι αφορά τη γραμματική και τις λέξεις. Άρα και τα 

δύο φύλα δε δυσκολεύονται να μιλούν σωστά την ελληνική γλώσσα σε ότι αφορά τη 

γραμματική και τις λέξεις. 
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Τεστ 40
ο
 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Ζ.1. Πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας (Να 

δουλεύουμε σε ομάδες με τους συμμαθητές) 

Υποθέσεις:Ηο:Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του πώς θα 

ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας (Να δουλεύουμε σε ομάδες με 

τους συμμαθητές). 

      Η1:Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του πώς θα ήθελες να 

μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας (Να δουλεύουμε σε ομάδες με τους 

συμμαθητές). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,834a 4 ,766 

Likelihood Ratio 1,847 4 ,764 

Linear-by-Linear Association ,210 1 ,647 

N of Valid Cases 115   

 

Όπως παρατηρούμε στον προηγούμενο πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,766> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και του πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας (Να 

δουλεύουμε σε ομάδες με τους συμμαθητές). 
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Ζ.1. Πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας (Να δουλεύουμε σε ομάδες με τους 

συμμαθητές) 

 Ζ.1. Πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας 

(Να δουλεύουμε σε ομάδες με τους συμμαθητές) 

Total 

Σημαντικότη

τα 1 

Σημαντικότη

τα 2 

Σημαντικότη

τα 3 

Σημαντικότη

τα 4 

Σημαντικότη

τα 5 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 22 12 8 8 4 54 

Expected Count 23,5 11,3 7,0 9,4 2,8 54,0 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
40,7% 22,2% 14,8% 14,8% 7,4% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 28 12 7 12 2 61 

Expected Count 26,5 12,7 8,0 10,6 3,2 61,0 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
45,9% 19,7% 11,5% 19,7% 3,3% 100,0% 

Total 

Count 50 24 15 20 6 115 

Expected Count 50,0 24,0 15,0 20,0 6,0 115,0 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
43,5% 20,9% 13,0% 17,4% 5,2% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον προηγούμενο πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

40,7% θεωρεί πολύ σημαντικό παράγοντα να δουλεύουν σε ομάδες με τους 

συμμαθητές τους στο μάθημα της ελληνικής. Το ίδιο ισχύει και για τα κορίτσια με 

ποσοστό 45,9%.  

 

Τεστ 41
ο
 

  

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Ζ.2. Πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας (Να 

παίζουμε τους διαλόγους των κειμένων) 

Υποθέσεις:Ηο:Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του πώς θα 

ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας (Να παίζουμε τους διαλόγους 

των κειμένων). 

       Η1:Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του πώς θα ήθελες 

να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας (Να παίζουμε τους διαλόγους των 

κειμένων). 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,990a 4 ,407 

Likelihood Ratio 4,050 4 ,399 

Linear-by-Linear Association 1,181 1 ,277 

N of Valid Cases 115   

 

Όπως παρατηρούμε στον προηγούμενο πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,407> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και του πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας (Να παίζουμε 

τους διαλόγους των κειμένων). 

Ζ.2. Πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας (Να παίζουμε τους διαλόγους των κειμένων) 

 Ζ.2. Πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας 

(Να παίζουμε τους διαλόγους των κειμένων) 

Total 

Σημαντικότη

τα 1 

Σημαντικότη

τα 2 

Σημαντικότη

τα 3 

Σημαντικότητ

α 4 

Σημαντικότη

τα 5 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 12 9 14 10 9 54 

Expected Count 11,7 12,7 12,7 10,3 6,6 54,0 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
22,2% 16,7% 25,9% 18,5% 16,7% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 13 18 13 12 5 61 

Expected Count 13,3 14,3 14,3 11,7 7,4 61,0 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
21,3% 29,5% 21,3% 19,7% 8,2% 100,0% 

Total 

Count 25 27 27 22 14 115 

Expected Count 25,0 27,0 27,0 22,0 14,0 115,0 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
21,7% 23,5% 23,5% 19,1% 12,2% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον προηγούμενο πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

25,9% (σημαντικότητα 3) θεωρεί μέτριας σημασίας παράγοντα να παίζουν τους 

διαλόγους των κειμένων στο μάθημα της ελληνικής. Το ίδιο ισχύει και για τα 

κορίτσια με ποσοστό 29,5% (σημαντικότητα 2).  

 

Τεστ 42
ο
 

  

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Ζ.3. Πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας (Να 

έχουμε λιγότερη γραμματική) 
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Υποθέσεις:Ηο:Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του πώς θα 

ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας (Να έχουμε λιγότερη 

γραμματική). 

    Η1:Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του πώς θα ήθελες να 

μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας (Να έχουμε λιγότερη γραμματική). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,967a 4 ,138 

Likelihood Ratio 7,174 4 ,127 

Linear-by-Linear Association ,786 1 ,375 

N of Valid Cases 115   

 

Όπως παρατηρούμε στον προηγούμενο πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,138> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και του πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας (Να έχουμε 

λιγότερη γραμματική). 

Ζ.3. Πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας (Να έχουμε λιγότερη γραμματική) 

 Ζ.3. Πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής 

γλώσσας (Να έχουμε λιγότερη γραμματική) 

Total 

Σημαντικότη

τα 1 

Σημαντικό

τητα 2 

Σημαντικότη

τα 3 

Σημαντικότη

τα 4 

Σημαντικότη

τα 5 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 1 4 11 16 22 54 

Expected Count 2,3 4,7 12,7 10,8 23,5 54,0 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
1,9% 7,4% 20,4% 29,6% 40,7% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 4 6 16 7 28 61 

Expected Count 2,7 5,3 14,3 12,2 26,5 61,0 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
6,6% 9,8% 26,2% 11,5% 45,9% 100,0% 

Total 

Count 5 10 27 23 50 115 

Expected Count 5,0 10,0 27,0 23,0 50,0 115,0 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
4,3% 8,7% 23,5% 20,0% 43,5% 100,0% 
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Σύμφωνα με τον προηγούμενο πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

40,7% δε θεωρεί αρκετά σημαντικό παράγοντα να έχουν λιγότερη γραμματική στο 

μάθημα της ελληνικής. Το ίδιο ισχύει και για τα κορίτσια με ποσοστό 45,9%.  

 

Τεστ 43
ο
 

  

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Ζ.4. Πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας (Να 

χρησιμοποιούμε περισσότερο οπτικοακουστικό υλικό (υπολογιστές, μουσική, 

εικόνες, παιχνίδια, DVD)) 

Υποθέσεις:Ηο:Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του πώς θα 

ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας (Να χρησιμοποιούμε 

περισσότερο οπτικοακουστικό υλικό (υπολογιστές, μουσική, εικόνες, παιχνίδια, 

DVD)). 

     Η1:Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του πώς θα ήθελες να 

μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας (Να χρησιμοποιούμε περισσότερο 

οπτικοακουστικό υλικό (υπολογιστές, μουσική, εικόνες, παιχνίδια, DVD)). 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,212a 4 ,378 

Likelihood Ratio 4,292 4 ,368 

Linear-by-Linear Association 2,076 1 ,150 

N of Valid Cases 115   

 

Όπως παρατηρούμε στον προηγούμενο πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,378> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και του πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας (Να 



[237] 

 

χρησιμοποιούμε περισσότερο οπτικοακουστικό υλικό (υπολογιστές, μουσική, 

εικόνες, παιχνίδια, DVD)). 

 

Ζ.4. Πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας (Να χρησιμοποιούμε περισσότερο 

οπτικοακουστικό υλικό (υπολογιστές, μουσική, εικόνες, παιχνίδια, DVD)) 

 Ζ.4. Πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας 

(Να χρησιμοποιούμε περισσότερο οπτικοακουστικό υλικό 

(υπολογιστές, μουσική, εικόνες, παιχνίδια, DVD)) 

Total 

Σημαντικό 

τητα 1 

Σημαντικό 

τητα 2 

Σημαντικό 

τητα 3 

Σημαντι 

κότητα 4 

Σημαντικό 

τητα 5 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 13 19 7 11 4 54 

Expected 

Count 
12,7 15,0 8,0 11,7 6,6 54,0 

% within 

ΕΙΣ.1. Φύλο 
24,1% 35,2% 13,0% 20,4% 7,4% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 14 13 10 14 10 61 

Expected 

Count 
14,3 17,0 9,0 13,3 7,4 61,0 

% within 

ΕΙΣ.1. Φύλο 
23,0% 21,3% 16,4% 23,0% 16,4% 100,0% 

Total 

Count 27 32 17 25 14 115 

Expected 

Count 
27,0 32,0 17,0 25,0 14,0 115,0 

% within 

ΕΙΣ.1. Φύλο 
23,5% 27,8% 14,8% 21,7% 12,2% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

35,2% θεωρεί πολύ σημαντικό παράγοντα να χρησιμοποιούν περισσότερο 

οπτικοακουστικό υλικό (υπολογιστές, μουσική, εικόνες, παιχνίδια, DVD) στο μάθημα 

της ελληνικής γλώσσας. Το ίδιο ισχύει και για τα κορίτσια με ποσοστό 23%.  

 

Τεστ 44
ο
 

  

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Ζ.5. Πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας (Να 

μαθαίνουμε μύθους, παραμύθια, τραγούδια, κλπ της Ελλάδας) 

Υποθέσεις:Ηο:Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του πώς θα 

ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας (Να μαθαίνουμε μύθους, 

παραμύθια, τραγούδια, κλπ της Ελλάδας). 
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       Η1:Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του πώς θα ήθελες 

να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας (Να μαθαίνουμε μύθους, παραμύθια, 

τραγούδια, κλπ της Ελλάδας). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,013
a
 5 ,414 

Likelihood Ratio 5,501 5 ,358 

Linear-by-Linear Association 1,009 1 ,315 

N of Valid Cases 115   

 

Όπως παρατηρούμε στον προηγούμενο πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,414> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και του πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας (Να 

μαθαίνουμε μύθους, παραμύθια, τραγούδια, κλπ της Ελλάδας). 

 

Ζ.5. Πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας (Να μαθαίνουμε μύθους, παραμύθια, τραγούδια, 

κλπ της Ελλάδας) 

 Ζ.5. Πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας (Να 

μαθαίνουμε μύθους, παραμύθια, τραγούδια, κλπ της Ελλάδας) 

Total 

Σημαντικό

τητα 1 

Σημαντικό

τητα 2 

Σημαντικό

τητα 3 

Σημαντικό

τητα 4 

Σημαντικότη

τα 5 

Σημαντικότη

τα 6 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 6 10 14 9 15 0 54 

Expected Count 3,8 10,8 12,7 11,7 14,6 ,5 54,0 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
11,1% 18,5% 25,9% 16,7% 27,8% 0,0% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 2 13 13 16 16 1 61 

Expected Count 4,2 12,2 14,3 13,3 16,4 ,5 61,0 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
3,3% 21,3% 21,3% 26,2% 26,2% 1,6% 100,0% 

Total 

Count 8 23 27 25 31 1 115 

Expected Count 8,0 23,0 27,0 25,0 31,0 1,0 115,0 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
7,0% 20,0% 23,5% 21,7% 27,0% 0,9% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών  με ποσοστό 

27,8% δε  θεωρεί αρκετά σημαντικό παράγοντα το να μαθαίνουν μύθους, παραμύθια, 

τραγούδια, κλπ της Ελλάδας στο μάθημα της ελληνικής. Το ίδιο ισχύει και για τα 

κορίτσια με ποσοστό 26,2%.  
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Τεστ 45
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Η.1. Τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Μνημεία) 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του τι θα 

θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Μνημεία). 

 Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του τι θα θέλατε να 

μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Μνημεία). 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,827a 5 ,055 

Likelihood Ratio 11,276 5 ,046 

Linear-by-Linear Association 1,055 1 ,304 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 0,05 

= 0,05. Οπότε απορρίπτουμε την Ηο. Άρα υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και 

του τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Μνημεία). 

Η.1. Τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Μνημεία) 

 Η.1. Τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Μνημεία) Total 

Σημαντικό

τητα 1 

Σημαντι 

κότητα 2 

Σημαντικό

τητα 3 

Σημαντικό

τητα 4 

Σημαντικότη

τα 5 

Σημαντικότη

τα 6 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 17 10 9 8 8 3 55 

% within 

ΕΙΣ.1. Φύλο 
30,9% 18,2% 16,4% 14,5% 14,5% 5,5% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 19 12 21 2 3 4 61 

% within 

ΕΙΣ.1. Φύλο 
31,1% 19,7% 34,4% 3,3% 4,9% 6,6% 100,0% 

Total 

Count 36 22 30 10 11 7 116 

% within 

ΕΙΣ.1. Φύλο 
31,0% 19,0% 25,9% 8,6% 9,5% 6,0% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον προηγούμενο πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

30,9%  θεωρεί πολύ σημαντικό να μάθει συγκεκριμένα για τα Μνημεία σε ότι αφορά 

τον πολιτισμό της Ελλάδας. Τα κορίτσια με ποσοστό πλειοψηφίας 34,4%, δεν το 



[240] 

 

θεωρούν και τόσο σημαντικό, αλλά ενδιαφέρονται να μάθουν για τα Μνημεία της 

Ελλάδας σε ένα αξιόλογο βαθμό (σημαντικότητα 3).  

 

Τεστ 46
ο
 

  

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Η.2. Τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Iστορία) 

Υποθέσεις:Ηο:Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του τι θα θέλατε 

να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Iστορία). 

       Η1:Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του τι θα θέλατε να 

μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Iστορία). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,680a 5 ,339 

Likelihood Ratio 5,771 5 ,329 

Linear-by-Linear Association 1,847 1 ,174 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον προηγούμενο πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,339> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και του τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Iστορία). 

 

Η.2. Τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Iστορία) 

 Η.2. Τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Iστορία) Total 

Σημαντικό

τητα 1 

Σημαντι 

κότητα 2 

Σημαντικ

ότητα 3 

Σημαντικότητα 

4 

Σημαντικότη

τα 5 

Σημαντικότη

τα 6 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 19 14 12 3 5 2 55 

% within 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

34,5% 25,5% 21,8% 5,5% 9,1% 3,6% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 27 20 5 4 3 2 61 

% within 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

44,3% 32,8% 8,2% 6,6% 4,9% 3,3% 100,0% 

Total 

Count 46 34 17 7 8 4 116 

% within 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

39,7% 29,3% 14,7% 6,0% 6,9% 3,4% 100,0% 
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Σύμφωνα με τον προηγούμενο πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

34,5%  θεωρεί πολύ σημαντικό να μάθει συγκεκριμένα για την Ιστορία, όσον αφορά 

τον πολιτισμό της Ελλάδας. Το ίδιο ισχύει και για τα κορίτσια με ποσοστό 

πλειοψηφίας 44,3%. Άρα και τα δύο φύλα επιθυμούν να μάθουν πράγματα για την 

Ιστορία της Ελλάδας.  

 

Τεστ 47
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Η.3. Τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Μυθολογία) 

Υποθέσεις:Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του τι θα θέλατε 

να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Μυθολογία). 

       Η1:Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του τι θα θέλατε να 

μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Μυθολογία). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,386
a
 5 ,270 

Likelihood Ratio 6,551 5 ,256 

Linear-by-Linear Association 1,138 1 ,286 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον προηγούμενο πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,270> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και του τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Μυθολογία). 

Η.3. Τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Μυθολογία) 

 Η.3. Τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Μυθολογία) Total 

Σημαντι 

κότητα 1 

Σημαντικό

τητα 2 

Σημαντικό

τητα 3 

Σημαντικό

τητα 4 

Σημαντικό 

τητα 5 

Σημαντικότη

τα 6 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 9 13 14 7 6 6 55 

% within 

ΕΙΣ.1. Φύλο 
16,4% 23,6% 25,5% 12,7% 10,9% 10,9% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 11 17 13 15 2 3 61 

% within 

ΕΙΣ.1. Φύλο 
18,0% 27,9% 21,3% 24,6% 3,3% 4,9% 100,0% 

Total 

Count 20 30 27 22 8 9 116 

% within 

ΕΙΣ.1. Φύλο 
17,2% 25,9% 23,3% 19,0% 6,9% 7,8% 100,0% 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

25,5% θεωρεί αρκετά σημαντικό να μάθει συγκεκριμένα για τη Μυθολογία, όσον 

αφορά τον πολιτισμό της Ελλάδας. Το ίδιο περίπου ισχύει και για τα κορίτσια με 

ποσοστό πλειοψηφίας 27,9%. Άρα και τα δύο φύλα εκδηλώνουν μία επιθυμία 

εκμάθησης της Ελληνικής Μυθολογίας.  

 

Τεστ 48
ο
 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Η.4. Τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Μυθολογία) 

Υποθέσεις:Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του τι θα θέλατε 

να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Έθιμα και γιορτές). 

      Η1:Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του τι θα θέλατε να 

μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Έθιμα και γιορτές). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,257a 5 ,939 

Likelihood Ratio 1,260 5 ,939 

Linear-by-Linear Association ,588 1 ,443 

N of Valid Cases 116   

 

 

Όπως παρατηρούμε στον προηγούμενο πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,939> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και του τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Έθιμα και γιορτές). 
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Η.4. Τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Έθιμα και γιορτές) 

 Η.4. Τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Έθιμα και γιορτές) Total 

Σημαντικότ

ητα 1 

Σημαντικότ

ητα 2 

Σημαντικότ

ητα 3 

Σημαντικότη

τα 4 

Σημαντικότητ

α 5 

Σημαντικότ

ητα 6 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 3 7 9 27 5 4 55 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
5,5% 12,7% 16,4% 49,1% 9,1% 7,3% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 2 5 12 30 7 5 61 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
3,3% 8,2% 19,7% 49,2% 11,5% 8,2% 100,0% 

Total 

Count 5 12 21 57 12 9 116 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
4,3% 10,3% 18,1% 49,1% 10,3% 7,8% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

49,1% δε θεωρεί και τόσο σημαντικό να μάθει συγκεκριμένα για τα Έθιμα και τις 

γιορτές, όσον αφορά τον πολιτισμό της Ελλάδας. Το ίδιο ισχύει και για τα κορίτσια 

με ποσοστό πλειοψηφίας 49,2%. Άρα και τα δύο φύλα δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ 

για να μάθουν τα Έθιμα και τις γιορτές της Ελλάδας. 

 

Τεστ 49
ο
 

  

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Η.5. Τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Τραγούδια) 

Υποθέσεις:Ηο:Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του τι θα θέλατε 

να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Τραγούδια). 

      Η1:Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του τι θα θέλατε να 

μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Τραγούδια). 

Chi-Square Tests 

 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,724a 5 ,242 

Likelihood Ratio 6,822 5 ,234 

Linear-by-Linear Association 5,241 1 ,022 

N of Valid Cases 115   
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Όπως παρατηρούμε στον προηγούμενο πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,242> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και του τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Τραγούδια). 

Η.5. Τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Τραγούδια) 

 Η.5. Τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Τραγούδια) Total 

Σημαντικό 

τητα 1 

Σημαντι 

κότητα 2 

Σημαντι 

κότητα 3 

Σημαντι 

κότητα 4 

Σημαντι 

κότητα 5 

Σημαντι 

κότητα 6 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 5 9 6 6 21 7 54 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
9,3% 16,7% 11,1% 11,1% 38,9% 13,0% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 2 4 4 9 33 9 61 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
3,3% 6,6% 6,6% 14,8% 54,1% 14,8% 100,0% 

Total 

Count 7 13 10 15 54 16 115 

% within ΕΙΣ.1. 

Φύλο 
6,1% 11,3% 8,7% 13,0% 47,0% 13,9% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

38,9% δε  θεωρεί σχεδόν καθόλου σημαντικό να μάθει συγκεκριμένα για τραγούδια, 

όσον αφορά τον πολιτισμό της Ελλάδας. Το ίδιο ισχύει και για τα κορίτσια με 

ποσοστό πλειοψηφίας 54,1%. Άρα και τα δύο φύλα δεν ενδιαφέρονται σχεδόν 

καθόλου για να μάθουν τα ελληνικά τραγούδια. 

 

 

Τεστ 50
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Η.6. Τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Τραγούδια) 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του τι θα 

θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Φαγητά). 

  Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του τι θα θέλατε 

να μάθετε για  τον πολιτισμό της Ελλάδας (Φαγητά). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,513a 5 ,478 

Likelihood Ratio 5,351 5 ,375 

Linear-by-Linear Association ,297 1 ,586 

N of Valid Cases 111   
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Όπως παρατηρούμε στον προηγούμενο πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,478> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και του τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Φαγητά). 

Η.6. Τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Φαγητά) 

 Η.6. Τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Φαγητά) Total 

Σημαντι 

κότητα 1 

Σημαντι 

κότητα 2 

Σημαντικό 

τητα 3 

Σημαντι 

κότητα 4 

Σημαντικό 

τητα 5 

Σημαντι 

κότητα 6 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 2 1 5 3 10 30 51 

% within 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

3,9% 2,0% 9,8% 5,9% 19,6% 58,8% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 0 3 6 1 13 37 60 

% within 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

0,0% 5,0% 10,0% 1,7% 21,7% 61,7% 100,0% 

Total 

Count 2 4 11 4 23 67 111 

% within 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

1,8% 3,6% 9,9% 3,6% 20,7% 60,4% 100,0% 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών με ποσοστό 

58,8% δε θεωρεί καθόλου σημαντικό να μάθει συγκεκριμένα για φαγητά, όσον αφορά 

τον πολιτισμό της Ελλάδας. Το ίδιο ισχύει και για τα κορίτσια με ποσοστό 

πλειοψηφίας 61,7%. Άρα και τα δύο φύλα δεν ενδιαφέρονται καθόλου να μάθουν για 

την ελληνική κουζίνα. 

 

Τεστ 51
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Θ.1. Θα ήθελες να πας για λίγες μέρες σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα 

μαζί με τους συμμαθητές σου 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του αν θα 

ήθελες να πας για λίγες μέρες σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα μαζί με τους 

συμμαθητές σου. 

  Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του αν θα 

ήθελες να πας για λίγες μέρες σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα μαζί με τους 

συμμαθητές σου. 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,257a 1 ,133   

Continuity Correctionb ,621 1 ,431   

Likelihood Ratio 3,024 1 ,082   

Fisher's Exact Test    ,223 ,223 

Linear-by-Linear Association 2,238 1 ,135   

N of Valid Cases 116     

 

Όπως παρατηρούμε στον προηγούμενο πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,133> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και του αν θα ήθελες να πας για λίγες μέρες σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα μαζί 

με τους συμμαθητές σου. 

Θ.1. Θα ήθελες να πας για λίγες μέρες σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα μαζί με τους 

συμμαθητές σου 

 Θ.1. Θα ήθελες να πας για λίγες 

μέρες σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα μαζί με τους συμμαθητές 

σου 

Total 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 
Count 53 2 55 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 96,4% 3,6% 100,0% 

Κορίτσι 
Count 61 0 61 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Count 114 2 116 

% within ΕΙΣ.1. Φύλο 98,3% 1,7% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των αγοριών  με ποσοστό 

96,4% θα ήθελε να πάει για λίγες μέρες σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα μαζί με 

τους συμμαθητές του. Το ίδιο ισχύει και για τα κορίτσια με ποσοστό πλειοψηφίας 

100%. Άρα και τα δύο φύλα θα ήθελαν να πάνε για λίγες μέρες σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα μαζί με τους συμμαθητές τους. 
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Τεστ 52
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.1 Φύλο  

Θ.2. Αν ΝΑΙ, γιατί 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του αν ΝΑΙ, 

γιατί. 

  Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του αν ΝΑΙ, 

γιατί. 

Crosstab 

 Θ.2.α Αν ΝΑΙ, γιατί Total 

Θέλω να δω 

πώς γίνεται 

το μάθημα 

στο ελληνικό 

σχολείο 

Θέλω να γίνω 

καλύτερος στα 

ελληνικά 

Θέλω να 

κάνω φίλους 

από την 

Ελλάδα 

Θέλω να 

γνωρίσω 

περισσότερα 

πράγματα 

για την 

Ελλάδα 

Θέλω να 

δω 

μνημεία 

μουσεία, 

ναούς κλπ. 

ΕΙΣ.1. 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 50 27 50 46 46 219 

% within 

ΕΙΣ.1. Φύλο 23% 12% 23% 21% 21% 
100,0% 

Κορίτσι 

Count 52 26 47 46 46 217 

% within 

ΕΙΣ.1. Φύλο 24% 12% 22% 21% 21% 
100,0% 

 % within        

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, τα περισσότερα αγόρια θα ήθελαν να 

πάνε για λίγες μέρες σε ελληνικό σχολείο να δουν πώς γίνεται το μάθημα (23%) και 

να κάνουν φίλους στην Ελλάδα (23%). Τα κορίτσια θα ήθελαν να πάνε για λίγες 

μέρες σε ελληνικό σχολείο να δουν πώς γίνεται το μάθημα (24%) και να κάνουν 

φίλους στην Ελλάδα (22%). Άρα και τα δύο φύλα θα ήθελαν να πάνε για λίγες μέρες 

σε ελληνικό σχολείο να δουν πώς γίνεται το μάθημα και να κάνουν φίλους στην 

Ελλάδα.  

 

 

Τεστ 53
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.6 Πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία  

Β.1. Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Μου αρέσει η 

ελληνική γλώσσα)  
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Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην 

Αλβανία και του λόγου που επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Μου αρέσει η 

ελληνική γλώσσα). 

  Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην 

Αλβανία και του λόγου που επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Μου αρέσει η 

ελληνική γλώσσα). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 81,504a 65 ,081 

Likelihood Ratio 73,819 65 ,212 

Linear-by-Linear Association 4,390 1 ,036 

N of Valid Cases 116   

    

 

Όπως παρατηρούμε στον προηγούμενο πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,081> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα 

χρόνια ζεις στην Αλβανία και του λόγου που επέλεξες να μάθεις την ελληνική 

γλώσσα (Μου αρέσει η ελληνική γλώσσα). 
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Β.1. Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Μου αρέσει η ελληνική γλώσσα) 

 Β.1. Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Μου αρέσει η 

ελληνική γλώσσα) 

Total 

Σημαντικό

τητα 1 

Σημαντικότ

ητα 2 

Σημαντικό

τητα 3 

Σημαντικό

τητα 4 

Σημαντικό

τητα 5 

Σημαντικό

τητα 6 

 

ΕΙΣ.6. 

Πόσα 

χρόνια ζεις 

στην 

Αλβανία 

1 
Count 2 2 0 0 0 0 4 

% within  50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

2 
Count 1 1 2 0 0 0 4 

% within  25,0% 25,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

3 
Count 5 0 0 1 0 0 6 

% within  83,3% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

4 
Count 0 1 0 0 0 0 1 

% within  0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

5 
Count 2 1 0 0 0 0 3 

% within  66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

6 
Count 1 0 0 1 0 0 2 

% within  50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

7 
Count 1 0 0 0 0 1 2 

% within  50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

8 
Count 1 1 0 0 0 0 2 

% within  50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

10 
Count 4 5 0 0 0 1 10 

% within  40,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 100,0% 

11 
Count 4 1 0 1 0 0 6 

% within  66,7% 16,7% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

12 
Count 8 1 0 0 2 1 12 

% within  66,7% 8,3% 0,0% 0,0% 16,7% 8,3% 100,0% 

13 
Count 6 4 0 3 0 2 15 

% within  40,0% 26,7% 0,0% 20,0% 0,0% 13,3% 100,0% 

14 
Count 7 10 1 3 0 1 22 

% within  31,8% 45,5% 4,5% 13,6% 0,0% 4,5% 100,0% 

15 
Count 3 15 2 1 1 5 27 

% within  11,1% 55,6% 7,4% 3,7% 3,7% 18,5% 100,0% 

Total 
Count 45 42 5 10 3 11 116 

% within  38,8% 36,2% 4,3% 8,6% 2,6% 9,5% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι όσοι ζουν 1, 3, 4, 5, 8, 

10, 11, 12, 13, 14, 15 χρόνια στην Αλβανία κατά κύριο λόγο επέλεξαν την ελληνική 

γλώσσα, επειδή τους αρέσει. Αντίθετα από αυτούς που ζουν 2, 6, 7 χρόνια στην 

Αλβανία, οι μισοί περίπου θεωρούν ότι τους αρέσει η ελληνική γλώσσα και για αυτό 

την επέλεξαν. Οι υπόλοιποι μισοί δεν το θεωρούν σημαντικό παράγοντα επιλογής της 

γλώσσας. 

 

Τεστ 54
ο
 



[250] 

 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.6 Πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία  

Β.2. Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Θα με βοηθήσει στο 

μέλλον)  

Υποθέσεις:Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην 

Αλβανία και του λόγου που επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Θα με 

βοηθήσει στο μέλλον). 

                  Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην 

Αλβανία και του λόγου που επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Θα με 

βοηθήσει στο μέλλον). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 73,749a 65 ,214 

Likelihood Ratio 73,994 65 ,208 

Linear-by-Linear Association 5,462 1 ,019 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον προηγούμενο πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,214 > 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα 

χρόνια ζεις στην Αλβανία και του λόγου που επέλεξες να μάθεις την ελληνική 

γλώσσα (Θα με βοηθήσει στο μέλλον). 
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Β.2. Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Θα με βοηθήσει στο μέλλον) 

 Β.2. Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Θα με βοηθήσει στο 

μέλλον) 

Total 

Σημαντικότη

τα 1 

Σημαντικότη

τα 2 

Σημαντικότη

τα 3 

Σημαντικότη

τα 4 

Σημαντικότη

τα 5 

Σημαντικό 

τητα 6 

ΕΙΣ.6. 

Πόσα 

χρόνια ζεις 

στην 

Αλβανία 

1 
Count 0 2 0 2 0 0 4 

% within  0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

2 
Count 1 0 2 0 1 0 4 

% within  25,0% 0,0% 50,0% 0,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

3 
Count 0 2 2 0 1 1 6 

% within  0,0% 33,3% 33,3% 0,0% 16,7% 16,7% 100,0% 

4 
Count 0 0 0 0 0 1 1 

% within  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

5 
Count 0 1 1 1 0 0 3 

% within  0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

6 
Count 1 1 0 0 0 0 2 

% within  50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

7 
Count 0 0 1 0 0 1 2 

% within  0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

8 
Count 0 0 1 0 1 0 2 

% within  0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

10 
Count 0 1 5 3 0 1 10 

% within  0,0% 10,0% 50,0% 30,0% 0,0% 10,0% 100,0% 

11 
Count 0 0 5 0 0 1 6 

% within  0,0% 0,0% 83,3% 0,0% 0,0% 16,7% 100,0% 

12 
Count 0 3 2 3 1 3 12 

% within  0,0% 25,0% 16,7% 25,0% 8,3% 25,0% 100,0% 

13 
Count 1 2 2 3 3 4 15 

% within  6,7% 13,3% 13,3% 20,0% 20,0% 26,7% 100,0% 

14 
Count 2 2 6 3 7 2 22 

% within  9,1% 9,1% 27,3% 13,6% 31,8% 9,1% 100,0% 

15 
Count 0 2 6 7 7 5 27 

% within  0,0% 7,4% 22,2% 25,9% 25,9% 18,5% 100,0% 

Total 
Count 5 16 33 22 21 19 116 

% within  4,3% 13,8% 28,4% 19,0% 18,1% 16,4% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, παρατηρούμε ότι όσοι ζούν 2, 3, 5, 6, 11 

χρόνια στην Αλβανία κατά κύριο λόγο επέλεξαν να μάθουν την ελληνική γλώσσα, 

επειδή θα τους βοηθήσει στο μέλλον. Επίσης, από αυτούς που ζουν 1, 7, 8, 10, 12, 14 

χρόνια στην Αλβανία, οι μισοί περίπου θεωρούν ότι η ελληνική γλώσσα θα τους 

βοηθήσει και για αυτό την επέλεξαν, ενώ οι υπόλοιποι δεν το θεωρούν σημαντικό 

παράγοντα επιλογής της γλώσσας. Τέλος, όσοι ζούν 4, 13, 15 χρόνια στην Αλβανία, 

κατά πλειοψηφία δε θεωρούν σημαντικό παράγοντα επιλογής της εκμάθησης 

ελληνικής γλώσσας το γεγονός ότι θα τους βοηθήσει στο μέλλον. 



[252] 

 

Τεστ 55
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.6 Πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία  

Β.3. Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Με ενδιαφέρει ο 

πολιτισμός της Ελλάδας)  

Υποθέσεις:Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην 

Αλβανία και του λόγου που επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Με ενδιαφέρει 

ο πολιτισμός της Ελλάδας). 

                Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία 

και του λόγου που επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Με ενδιαφέρει ο 

πολιτισμός της Ελλάδας). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 75,296a 65 ,180 

Likelihood Ratio 79,712 65 ,104 

Linear-by-Linear Association 1,586 1 ,208 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον προηγούμενο πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,180 > 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα 

χρόνια ζεις στην Αλβανία και του λόγου που επέλεξες να μάθεις την ελληνική 

γλώσσα (Με ενδιαφέρει ο πολιτισμός της Ελλάδας). 

Από τη συχέτιση προκύπτει ότι όσοι ζούν 1, 4, 5, 6 χρόνια στην Αλβανία κατά 

κύριο λόγο επέλεξαν να μάθουν την ελληνική γλώσσα, επειδή τους ενδιαφέρει ο 

πολιτισμός της Ελλάδας. Επίσης, από αυτούς που ζουν 10, 12, 14 χρόνια στην 

Αλβανία  οι μισοί περίπου πιστεύουν ότι τους ενδιαφέρει ο πολιτισμός της Ελλάδας, 

ενώ οι υπόλοιποι δεν το θεωρούν σημαντικό παράγοντα επιλογής της γλώσσας. Τέλος 

όσοι ζούν 2, 3, 7, 8, 11 χρόνια στην Αλβανία κατά πλειοψηφία  δε θεωρούν 

σημαντικό παράγοντα επιλογής της εκμάθησης ελληνικής γλώσσας το ενδιαφέρον για 

τον πολιτισμό της Ελλάδας.  
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Τεστ 56
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.6 Πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία  

Β.4. Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Θέλω να κάνω 

διακοπές στην Ελλάδα)  

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην 

Αλβανία και του λόγου που επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Θέλω να κάνω 

διακοπές στην Ελλάδα). 

Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία και του 

λόγου που επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Θέλω να κάνω διακοπές στην 

Ελλάδα). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 72,209a 65 ,252 

Likelihood Ratio 72,284 65 ,250 

Linear-by-Linear Association ,348 1 ,555 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον προηγούμενο πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,252 > 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα 

χρόνια ζεις στην Αλβανία και του λόγου που επέλεξες να μάθεις την ελληνική 

γλώσσα (Θέλω να κάνω διακοπές στην Ελλάδα). 

Από τη συχέτιση προκύπτει ότι  όσοι ζούν 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 

χρόνια στην Αλβανία  κατά πλειοψηφία  δε  θεωρούν σημαντικό παράγοντα επιλογής 

της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας το να θέλουν να κάνουν διακοπές στην 

Ελλάδα. Επίσης, από αυτούς που ζουν 2 ή 13 χρόνια στην Αλβανία οι μισοί περίπου 

θέλουν να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα, για αυτό επέλεξαν και να μάθουν τη 

γλώσσα, ενώ οι υπόλοιποι δεν το θεωρούν σημαντικό παράγοντα επιλογής της 

γλώσσας.  
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Τεστ 57
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.6 Πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία  

Β.5. Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Θέλω να σπουδάσω 

στην Ελλάδα)  

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην 

Αλβανία και του λόγου που επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Θέλω να 

σπουδάσω στην Ελλάδα). 

Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία και του 

λόγου που επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Θέλω να σπουδάσω στην 

Ελλάδα). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 84,781a 65 ,050 

Likelihood Ratio 84,712 65 ,051 

Linear-by-Linear Association 1,427 1 ,232 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 0,05 

= 0,05. Οπότε απορρίπτουμε την Ηο. Άρα, υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα 

χρόνια ζεις στην Αλβανία και του λόγου που επέλεξες να μάθεις την ελληνική 

γλώσσα (Θέλω να σπουδάσω στην Ελλάδα). 

Από τη συσχέτιση προκύπτει ότι ότι όσοι ζούν 7, 8, 11, 15 χρόνια στην 

Αλβανία κατά κύριο λόγο επέλεξαν να μάθουν την ελληνική γλώσσα, επειδή θέλουν 

να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Επίσης, από αυτούς που ζουν 1, 3, 12, 13, 14 χρόνια 

στην Αλβανία, οι μισοί περίπου θέλουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα, ενώ οι 

υπόλοιποι δεν το θεωρούν σημαντικό παράγοντα επιλογής της γλώσσας. Τέλος, όσοι 

ζούν 2, 4, 5, 6, 10 χρόνια στην Αλβανία, κατά πλειοψηφία δε θεωρούν σημαντικό 

παράγοντα επιλογής της εκμάθησης ελληνικής γλώσσας το να σπουδάσουν στην 

Ελλάδα.  
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Τεστ 58
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.6 Πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία  

Β.6. Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Οι γονείς μου είναι 

ελληνικής καταγωγής)  

Υποθέσεις:Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην 

Αλβανία και του λόγου που επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Οι γονείς μου 

είναι ελληνικής καταγωγής).  

 Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία 

και του λόγου που επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα (Οι γονείς μου είναι 

ελληνικής καταγωγής). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 72,852a 65 ,236 

Likelihood Ratio 67,427 65 ,394 

Linear-by-Linear Association 3,427 1 ,064 

N of Valid Cases 107   

Όπως παρατηρούμε στον προηγούμενο πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,236 > 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα 

χρόνια ζεις στην Αλβανία και του λόγου που επέλεξες να μάθεις την ελληνική 

γλώσσα (Οι γονείς μου είναι ελληνικής καταγωγής). 

Από τη συχέτιση προκύπτει ότι ότι όσοι ζούν 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 

χρόνια στην Αλβανία κατά κύριο λόγο επέλεξαν να μάθουν την ελληνική γλώσσα, 

επειδή οι γονείς τους είναι ελληνικής καταγωγής. Επίσης, από αυτούς που ζουν 2, 8, 

10, 11 χρόνια στην Αλβανία, οι μισοί περίπου θέλουν να μάθουν την ελληνική 

γλώσσα, επειδή οι γονείς τους είναι ελληνικής καταγωγής, ενώ οι υπόλοιποι δεν το 

θεωρούν σημαντικό παράγοντα επιλογής της γλώσσας. Τέλος, όσοι ζούν ένα χρόνο 

στην Αλβανία κατά πλειοψηφία δε θεωρούν σημαντικό παράγοντα επιλογής της 

εκμάθησης ελληνικής γλώσσας την ελληνική καταγωγή των γονιών τους.  
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Τεστ 59
ο
 

  

Μεταβλητές: ΕΙΣ.6 Πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία  

Γ. Στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να καταλαβαίνω τη 

γλώσσα από κάποιον Έλληνα) - (Να συζητώ με κάποιον) - (Να διαβάζω και να 

καταλαβαίνω ένα κείμενο) - (Να γράφω κείμενα – εκθέσεις) - (Να λύνω ασκήσεις 

γραμματικής) - (Να μαθαίνω καινούριο λεξιλόγιο) - (Να καταλαβαίνω τραγούδια που 

ακούω στα ελληνικά) 

Υποθέσεις:Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην 

Αλβανία και του στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να καταλαβαίνω 

τη γλώσσα από κάποιον Έλληνα) - (Να συζητώ με κάποιον) - (Να διαβάζω και να 

καταλαβαίνω ένα κείμενο) - (Να γράφω κείμενα – εκθέσεις) - (Να λύνω ασκήσεις 

γραμματικής) - (Να μαθαίνω καινούριο λεξιλόγιο) - (Να καταλαβαίνω τραγούδια που 

ακούω στα ελληνικά).  

 Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία 

και του στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να καταλαβαίνω τη γλώσσα 

από κάποιον Έλληνα) - (Να συζητώ με κάποιον) - (Να διαβάζω και να καταλαβαίνω 

ένα κείμενο) - (Να γράφω κείμενα – εκθέσεις) - (Να λύνω ασκήσεις γραμματικής) - 

(Να μαθαίνω καινούριο λεξιλόγιο) - (Να καταλαβαίνω τραγούδια που ακούω στα 

ελληνικά). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 55,997
a
 26 ,001 

Likelihood Ratio 35,230 26 ,107 

Linear-by-Linear Association 3,190 1 ,074 

N of Valid Cases 116   

a. 35 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,04. 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 47,263
a
 26 ,007 

Likelihood Ratio 37,123 26 ,073 

Linear-by-Linear Association 1,496 1 ,221 

N of Valid Cases 116   
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a. 35 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,06. 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 55,703
a
 26 ,001 

Likelihood Ratio 37,557 26 ,067 

Linear-by-Linear Association 1,844 1 ,175 

N of Valid Cases 116   

a. 35 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,05. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 67,104
a
 26 ,000 

Likelihood Ratio 46,941 26 ,007 

Linear-by-Linear Association 1,366 1 ,242 

N of Valid Cases 116   

a. 37 cells (88,1%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,08. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 55,876
a
 26 ,001 

Likelihood Ratio 43,582 26 ,017 

Linear-by-Linear Association ,612 1 ,434 

N of Valid Cases 116   

a. 35 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,06. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 47,334
a
 26 ,006 

Likelihood Ratio 36,563 26 ,082 

Linear-by-Linear Association ,174 1 ,677 

N of Valid Cases 116   

37 cells (88,1%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,06.  

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 43,046
a
 26 ,019 

Likelihood Ratio 25,804 26 ,474 

Linear-by-Linear Association ,824 1 ,364 

N of Valid Cases 116   

a. 35 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,03. 
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Όπως παρατηρούμε στους προηγούμενους πίνακες, η τιμή p-value είναι σε 

όλους μικρότερη του 0,05. Οπότε απορρίπτουμε την Ηο. Άρα υπάρχει συσχέτιση 

μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία και του στην ελληνική γλώσσα συναντάς 

δυσκολίες στο (Να καταλαβαίνω τη γλώσσα από κάποιον Έλληνα) - (Να συζητώ με 

κάποιον) - (Να διαβάζω και να καταλαβαίνω ένα κείμενο) - (Να γράφω κείμενα – 

εκθέσεις) - (Να λύνω ασκήσεις γραμματικής) - (Να μαθαίνω καινούριο λεξιλόγιο) - 

(Να καταλαβαίνω τραγούδια που ακούω στα ελληνικά). 

Γ.4. Στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να γράφω κείμενα – εκθέσεις) 

 Γ.4. Στην ελληνική γλώσσα συναντάς 

δυσκολίες στο (Να γράφω κείμενα – εκθέσεις) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.6. Πόσα χρόνια 

ζεις στην Αλβανία 

1 
Count 0 1 3 4 

% within  0,0% 25,0% 75,0% 100,0% 

2 
Count 1 0 3 4 

% within  25,0% 0,0% 75,0% 100,0% 

3 
Count 0 0 6 6 

% within  0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

4 
Count 1 0 0 1 

% within  100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

5 
Count 0 0 3 3 

% within  0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

6 
Count 2 0 0 2 

% within  100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

7 
Count 0 1 1 2 

% within  0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

8 
Count 0 0 2 2 

% within  0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

10 
Count 0 0 10 10 

% within  0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

11 
Count 0 1 5 6 

% within  0,0% 16,7% 83,3% 100,0% 

12 
Count 1 5 6 12 

% within  8,3% 41,7% 50,0% 100,0% 

13 
Count 0 1 14 15 

% within  0,0% 6,7% 93,3% 100,0% 

14 
Count 2 2 18 22 

% within  9,1% 9,1% 81,8% 100,0% 

15 
Count 2 0 25 27 

% within  7,4% 0,0% 92,6% 100,0% 

Total 
Count 9 11 96 116 

% within  7,8% 9,5% 82,8% 100,0% 
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Γ.6. Στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να μαθαίνω καινούριο λεξιλόγιο) 

 Γ.6. Στην ελληνική γλώσσα συναντάς 

δυσκολίες στο (Να μαθαίνω καινούριο 

λεξιλόγιο) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / 

Καθόλου 

ΕΙΣ.6. 

Πόσα 

χρόνια ζεις 

στην 

Αλβανία 

1 
Count 0 0 4 4 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

2 
Count 1 0 3 4 

% within 25,0% 0,0% 75,0% 100,0% 

3 
Count 0 1 5 6 

% within 0,0% 16,7% 83,3% 100,0% 

4 
Count 1 0 0 1 

% within 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

5 
Count 0 0 3 3 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

6 
Count 1 1 0 2 

% within 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

7 
Count 0 0 2 2 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

8 
Count 0 0 2 2 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

10 
Count 0 2 8 10 

% within 0,0% 20,0% 80,0% 100,0% 

11 
Count 0 4 2 6 

% within 0,0% 66,7% 33,3% 100,0% 

12 
Count 1 2 9 12 

% within 8,3% 16,7% 75,0% 100,0% 

13 
Count 0 3 12 15 

% within 0,0% 20,0% 80,0% 100,0% 

14 
Count 2 6 14 22 

% within 9,1% 27,3% 63,6% 100,0% 

15 
Count 1 2 24 27 

% within 3,7% 7,4% 88,9% 100,0% 

Total 
Count 7 21 88 116 

% within 6,0% 18,1% 75,9% 100,0% 
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Γ.7. Στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο (Να καταλαβαίνω τραγούδια που 

ακούω στα ελληνικά) 

 Γ.7. Στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες 

στο (Να καταλαβαίνω τραγούδια που ακούω στα 

ελληνικά) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.6. Πόσα 

χρόνια ζεις 

στην Αλβανία 

1 
Count 0 0 4 4 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

2 
Count 1 0 3 4 

% within 25,0% 0,0% 75,0% 100,0% 

3 
Count 0 0 6 6 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

4 
Count 1 0 0 1 

% within 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

5 
Count 0 0 3 3 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

6 
Count 1 0 1 2 

% within 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

7 
Count 0 0 2 2 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

8 
Count 0 0 2 2 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

10 
Count 0 0 10 10 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

11 
Count 0 0 6 6 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

12 
Count 0 0 12 12 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

13 
Count 0 2 13 15 

% within 0,0% 13,3% 86,7% 100,0% 

14 
Count 2 1 19 22 

% within 9,1% 4,5% 86,4% 100,0% 

15 
Count 1 0 26 27 

% within 3,7% 0,0% 96,3% 100,0% 

Total 
Count 6 3 107 116 

% within 5,2% 2,6% 92,2% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τους προηγούμενους πίνακες, προκύπτει ότι όσοι ζούν 1, 2, 3, 4, 

5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 χρόνια στην Αλβανία δε δυσκολεύονται καθόλου κατά 

πλειοψηφία, στο να καταλαβαίνουν τη γλώσσα από κάποιον Έλληνα, να συζητήσουν 

με κάποιον, να διαβάσουν και να καταλάβουν ένα κείμενο, να γράφουν κείμενα – 

εκθέσεις, να λύνουν ασκήσεις γραμματικής, να μαθαίνουν καινούριο λεξιλόγιο και να 

καταλαβαίνουν τραγούδια που ακούν στα ελληνικά. Επίσης, όσοι ζουν 6 χρόνια στην 

Αλβανία οι μισοί δυσκολεύονται πολύ και οι υπόλοιποι αρκετά, στο να 

καταλαβαίνουν τη γλώσσα από κάποιον Έλληνα, να συζητήσουν με κάποιον, να 

διαβάσουν και να καταλάβουν ένα κείμενο, να λύνουν ασκήσεις γραμματικής, να 

μαθαίνουν καινούριο λεξιλόγιο και να καταλαβαίνουν τραγούδια που ακούν στα 

ελληνικά. Επίσης, όλοι αυτοί δυσκολεύονται πολύ να γράφουν κείμενα – εκθέσεις. 
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Από αυτούς που ζουν 7 χρόνια στην Αλβανία, οι μισοί δυσκολεύονται αρκετά και οι 

υπόλοιποι καθόλου στο να καταλαβαίνουν τη γλώσσα από κάποιον Έλληνα, να 

διαβάσουν και να καταλάβουν ένα κείμενο, να γράφουν κείμενα – εκθέσεις, να 

λύνουν ασκήσεις γραμματικής, να μαθαίνουν καινούριο λεξιλόγιο και να 

καταλαβαίνουν τραγούδια που ακούν στα ελληνικά. Τέλος, όλοι αυτοί δε 

δυσκολεύονται καθόλου στο να συζητήσουν με κάποιον, να μαθαίνουν καινούριο 

λεξιλόγιο και να καταλαβαίνουν τραγούδια που ακούν στα ελληνικά. 

 

Τεστ 60
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.6 Πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία  

Δ. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Καταλάβω το νόημα) 

- (Καταλάβω σημαντικά κομμάτια  του κειμένου) - (Ψάξω για σημαντικά γεγονότα) - 

(Καταλάβω κάποια σημεία του κειμένου) - (Καταλάβω κάποιες λέξεις στο κείμενο) - 

(Διαβάσω με σωστή προφορά) - (Δουλέψω μαζί με κάποιον/α συμμαθητή/τρια μου 

για να διαβάσουμε ένα κείμενο) 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην 

Αλβανία και του όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Καταλάβω το 

νόημα) - (Καταλάβω σημαντικά κομμάτια  του κειμένου) - (Ψάξω για σημαντικά 

γεγονότα) - (Καταλάβω κάποια σημεία του κειμένου) - (Καταλάβω κάποιες λέξεις 

στο κείμενο) - (Διαβάσω με σωστή προφορά) - (Δουλέψω μαζί με κάποιον/α 

συμμαθητή/τρια μου για να διαβάσουμε ένα κείμενο). 

 Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία 

και του όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Καταλάβω το νόημα) - 

(Καταλάβω σημαντικά κομμάτια  του κειμένου) - (Ψάξω για σημαντικά γεγονότα) - 

(Καταλάβω κάποια σημεία του κειμένου) - (Καταλάβω κάποιες λέξεις στο κείμενο) - 

(Διαβάσω με σωστή προφορά) - (Δουλέψω μαζί με κάποιον/α συμμαθητή/τρια μου 

για να διαβάσουμε ένα κείμενο). 

 

 

 

 

 



[262] 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 140,030a 26 ,000 

Likelihood Ratio 31,725 26 ,202 

Linear-by-Linear Association 1,417 1 ,234 

N of Valid Cases 116   

a. 35 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,01. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 76,846a 26 ,000 

Likelihood Ratio 28,285 26 ,345 

Linear-by-Linear Association ,661 1 ,416 

N of Valid Cases 116   

a. 35 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,02. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 61,259a 26 ,000 

Likelihood Ratio 30,221 26 ,259 

Linear-by-Linear Association ,863 1 ,353 

N of Valid Cases 116   

a. 35 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,03. 
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Chi-Square Tests 

 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 47,192a 26 ,007 

Likelihood Ratio 19,782 26 ,802 

Linear-by-Linear Association ,305 1 ,581 

N of Valid Cases 116   

a. 35 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,03. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 48,230a 26 ,005 

Likelihood Ratio 25,871 26 ,470 

Linear-by-Linear Association ,036 1 ,849 

N of Valid Cases 116   

a. 35 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,03. 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 82,242a 26 ,000 

Likelihood Ratio 27,574 26 ,380 

Linear-by-Linear Association ,594 1 ,441 

N of Valid Cases 116   
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a. 35 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,02. 

Όπως παρατηρούμε στους προηγούμενους πίνακες, η τιμή p-value είναι ίση 

σε όλους μικρότερη του 0,05. Οπότε απορρίπτουμε την Ηο. Άρα υπάρχει συσχέτιση 

μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία και του όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

πού δυσκολεύεσαι (Καταλάβω το νόημα) - (Καταλάβω σημαντικά κομμάτια  του 

κειμένου) - (Ψάξω για σημαντικά γεγονότα) - (Καταλάβω κάποια σημεία του 

κειμένου) - (Καταλάβω κάποιες λέξεις στο κείμενο) - (Διαβάσω με σωστή προφορά) - 

(Δουλέψω μαζί με κάποιον/α συμμαθητή/τρια μου για να διαβάσουμε ένα κείμενο). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 33,696a 26 ,143 

Likelihood Ratio 13,449 26 ,980 

Linear-by-Linear Association ,414 1 ,520 

N of Valid Cases 116   

a. 35 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,01. 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,143> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και του όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Δουλέψω μαζί με 

κάποιον/α συμμαθητή/τρια μου για να διαβάσουμε ένα κείμενο).  
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Δ.1. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Καταλάβω το νόημα) 

 Δ.1. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι (Καταλάβω το νόημα) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / 

Καθόλου 

ΕΙΣ.6. Πόσα 

χρόνια ζεις 

στην 

Αλβανία 

1 
Count 0 0 4 4 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

2 
Count 0 0 4 4 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

3 
Count 0 0 6 6 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

4 
Count 1 0 0 1 

% within 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

5 
Count 0 0 3 3 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

6 
Count 0 1 1 2 

% within 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

7 
Count 0 1 1 2 

% within 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

8 
Count 0 0 2 2 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

10 
Count 0 0 10 10 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

11 
Count 0 1 5 6 

% within 0,0% 16,7% 83,3% 100,0% 

12 
Count 0 3 9 12 

% within 0,0% 25,0% 75,0% 100,0% 

13 
Count 0 0 15 15 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

14 
Count 0 2 20 22 

% within 0,0% 9,1% 90,9% 100,0% 

15 
Count 0 0 27 27 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 
Count 1 8 107 116 

% within 0,9% 6,9% 92,2% 100,0% 
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Δ.2. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Καταλάβω σημαντικά κομμάτια  

του κειμένου) 

 

 Δ.2. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι (Καταλάβω σημαντικά 

κομμάτια  του κειμένου) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / 

Καθόλου 

ΕΙΣ.6. Πόσα 

χρόνια ζεις 

στην 

Αλβανία 

1 
Count 0 1 3 4 

% within 0,0% 25,0% 75,0% 100,0% 

2 
Count 0 0 4 4 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

3 
Count 0 0 6 6 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

4 
Count 1 0 0 1 

% within 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

5 
Count 0 0 3 3 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

6 
Count 0 1 1 2 

% within 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

7 
Count 0 1 1 2 

% within 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

8 
Count 0 0 2 2 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

10 
Count 0 1 9 10 

% within 0,0% 10,0% 90,0% 100,0% 

11 
Count 0 1 5 6 

% within 0,0% 16,7% 83,3% 100,0% 

12 
Count 0 4 8 12 

% within 0,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

13 
Count 0 0 15 15 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

14 
Count 1 2 19 22 

% within 4,5% 9,1% 86,4% 100,0% 

15 
Count 0 2 25 27 

% within 0,0% 7,4% 92,6% 100,0% 

Total 
Count 2 13 101 116 

% within 1,7% 11,2% 87,1% 100,0% 
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Δ.3. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Ψάξω για σημαντικά γεγονότα) 

 

 

 Δ.3. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

πού δυσκολεύεσαι (Ψάξω για σημαντικά 

γεγονότα) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / 

Καθόλου 

ΕΙΣ.6. Πόσα 

χρόνια ζεις 

στην 

Αλβανία 

1 
Count 0 1 3 4 

% within 0,0% 25,0% 75,0% 100,0% 

2 
Count 0 0 4 4 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

3 
Count 0 1 5 6 

% within 0,0% 16,7% 83,3% 100,0% 

4 
Count 1 0 0 1 

% within 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

5 
Count 0 0 3 3 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

6 
Count 0 0 2 2 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

7 
Count 0 1 1 2 

% within 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

8 
Count 0 1 1 2 

% within 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

10 
Count 0 1 9 10 

% within 0,0% 10,0% 90,0% 100,0% 

11 
Count 0 2 4 6 

% within 0,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

12 
Count 0 0 12 12 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

13 
Count 0 0 15 15 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

14 
Count 2 1 19 22 

% within 9,1% 4,5% 86,4% 100,0% 

15 
Count 0 3 24 27 

% within 0,0% 11,1% 88,9% 100,0% 

Total 
Count 3 11 102 116 

% within 2,6% 9,5% 87,9% 100,0% 

 



[268] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ.4. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Καταλάβω κάποια σημεία του 

κειμένου) 

 

 Δ.4. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι (Καταλάβω κάποια σημεία 

του κειμένου) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / Καθόλου 

ΕΙΣ.6. Πόσα 

χρόνια ζεις 

στην 

Αλβανία 

1 
Count 0 0 4 4 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

2 
Count 0 0 4 4 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

3 
Count 0 0 6 6 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

4 
Count 1 0 0 1 

% within 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

5 
Count 0 0 3 3 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

6 
Count 0 0 2 2 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

7 
Count 0 0 2 2 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

8 
Count 0 0 2 2 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

10 
Count 0 0 10 10 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

11 
Count 0 1 5 6 

% within 0,0% 16,7% 83,3% 100,0% 

12 
Count 0 0 12 12 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

13 
Count 1 1 13 15 

% within 6,7% 6,7% 86,7% 100,0% 

14 
Count 1 1 20 22 

% within 4,5% 4,5% 90,9% 100,0% 

15 
Count 0 3 24 27 

% within 0,0% 11,1% 88,9% 100,0% 

Total 
Count 3 6 107 116 

% within 2,6% 5,2% 92,2% 100,0% 
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Δ.5. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Καταλάβω κάποιες λέξεις στο 

κείμενο) 

 

 Δ.5. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

πού δυσκολεύεσαι (Καταλάβω κάποιες 

λέξεις στο κείμενο) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / 

Καθόλου 

ΕΙΣ.6. Πόσα 

χρόνια ζεις 

στην 

Αλβανία 

1 
Count 0 1 3 4 

% within 0,0% 25,0% 75,0% 100,0% 

2 
Count 0 0 4 4 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

3 
Count 0 0 6 6 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

4 
Count 1 0 0 1 

% within 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

5 
Count 0 0 3 3 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

6 
Count 0 0 2 2 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

7 
Count 0 0 2 2 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

8 
Count 0 1 1 2 

% within 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

10 
Count 0 1 9 10 

% within 0,0% 10,0% 90,0% 100,0% 

11 
Count 0 2 4 6 

% within 0,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

12 
Count 0 0 12 12 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

13 
Count 1 1 13 15 

% within 6,7% 6,7% 86,7% 100,0% 

14 
Count 2 1 19 22 

% within 9,1% 4,5% 86,4% 100,0% 

15 
Count 0 2 25 27 

% within 0,0% 7,4% 92,6% 100,0% 

Total 
Count 4 9 103 116 

% within 3,4% 7,8% 88,8% 100,0% 
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Δ.6. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Διαβάσω με σωστή 

προφορά) 

 

 Δ.6. Όταν διαβάζεις στα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι 

(Διαβάσω με σωστή προφορά) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / 

Καθόλου 

ΕΙΣ.6. Πόσα 

χρόνια ζεις 

στην 

Αλβανία 

1 
Count 0 0 4 4 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

2 
Count 0 0 4 4 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

3 
Count 0 0 6 6 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

4 
Count 1 0 0 1 

% within 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

5 
Count 0 0 3 3 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

6 
Count 0 1 1 2 

% within 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

7 
Count 0 1 1 2 

% within 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

8 
Count 0 0 2 2 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

10 
Count 0 0 10 10 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

11 
Count 0 1 5 6 

% within 0,0% 16,7% 83,3% 100,0% 

12 
Count 0 0 12 12 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

13 
Count 0 1 14 15 

% within 0,0% 6,7% 93,3% 100,0% 

14 
Count 1 2 19 22 

% within 4,5% 9,1% 86,4% 100,0% 

15 
Count 0 0 27 27 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 
Count 2 6 108 116 

% within 1,7% 5,2% 93,1% 100,0% 
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Δ.7. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Δουλέψω μαζί με κάποιον/α 

συμμαθητή/τρια μου για να διαβάσουμε ένα κείμενο) 

 

 Δ.7. Όταν διαβάζεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

πού δυσκολεύεσαι (Δουλέψω μαζί με 

κάποιον/α συμμαθητή/τρια μου για να 

διαβάσουμε ένα κείμενο) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / 

Καθόλου 

ΕΙΣ.6. Πόσα 

χρόνια ζεις 

στην 

Αλβανία 

1 
Count 0 0 4 4 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

2 
Count 1 0 3 4 

% within 25,0% 0,0% 75,0% 100,0% 

3 
Count 0 0 6 6 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

4 
Count 0 0 1 1 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

5 
Count 0 0 3 3 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

6 
Count 0 0 2 2 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

7 
Count 0 0 2 2 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

8 
Count 0 0 2 2 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

10 
Count 0 0 10 10 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

11 
Count 0 1 5 6 

% within 0,0% 16,7% 83,3% 100,0% 

12 
Count 0 1 11 12 

% within 0,0% 8,3% 91,7% 100,0% 

13 
Count 0 0 15 15 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

14 
Count 0 1 21 22 

% within 0,0% 4,5% 95,5% 100,0% 

15 
Count 0 2 25 27 

% within 0,0% 7,4% 92,6% 100,0% 

Total 
Count 1 5 110 116 

% within 0,9% 4,3% 94,8% 100,0% 

 

Σύμφωνα με τους προηγούμενους πίνακες  προκύπτει ότι όσοι ζούν 1, 2, 3, 5, 

8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 χρόνια στην Αλβανία δε δυσκολεύονται καθόλου κατά 
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πλειοψηφία όταν διαβάζουν στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ, να καταλάβουν το νόημα, να 

καταλάβουν σημαντικά κομμάτια του κειμένου, να ψάξουν για σημαντικά γεγονότα, 

να καταλάβουν κάποια σημεία του κειμένου, να καταλάβουν κάποιες λέξεις στο 

κείμενο, να διαβάσουν με σωστή προφορά, να δουλέψουν μαζί με κάποιον/α 

συμμαθητή/τρια τους για να διαβάσουν ένα κείμενο. Επίσης, από αυτούς που ζουν 6 

χρόνια στην Αλβανία, οι μισοί δυσκολεύονται αρκετά και οι υπόλοιποι καθόλου να 

καταλάβουν το νόημα, να καταλάβουν σημαντικά κομμάτια του κειμένου και να 

διαβάσουν με σωστή προφορά. Από όσους ζουν 7 χρόνια στην Αλβανία οι μισοί 

δυσκολεύονται αρκετά και οι υπόλοιποι καθόλου στο να καταλάβουν το νόημα, να 

καταλάβουν σημαντικά κομμάτια του κειμένου, να ψάξουν για σημαντικά γεγονότα 

και να διαβάσουν με σωστή προφορά. Επίσης, όλοι αυτοί που ζουν 4 χρόνια στην 

Αλβανία δυσκολεύονται πολύ στο να να καταλάβουν το νόημα, να καταλάβουν 

σημαντικά κομμάτια του κειμένου, να ψάξουν για σημαντικά γεγονότα, να 

καταλάβουν κάποια σημεία του κειμένου, να καταλάβουν κάποιες λέξεις στο κείμενο, 

να διαβάσουν με σωστή προφορά, να δουλέψουν μαζί με κάποιον/α συμμαθητή/τρια 

τους για να διαβάσουν ένα κείμενο. 

 

Τεστ 61
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.6 Πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία  

Ε. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να βρω ιδέες) - (Να 

βάλω τις ιδέες μου σε σειρά) - (Να γράψω ένα κείμενο) - (Να γράψω προτάσεις) - 

(Να βρω τις σωστές λέξεις/τις λέξεις που ταιριάζουν) - (Να γράψω σωστά τις λέξεις) 

- (Να διορθώσω την ορθογραφία) - (Να ξαναδώ όλο το κείμενο για να κάνω 

διορθώσεις) - (Να δουλέψω με κάποιον/α συμμαθητή/τρια μου για να γράψουμε ένα 

κείμενο) 

Υποθέσεις:Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην 

Αλβανία και του όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να βρω ιδέες) - 

(Να βάλω τις ιδέες μου σε σειρά) - (Να γράψω ένα κείμενο) - (Να γράψω προτάσεις) 

- (Να βρω τις σωστές λέξεις/τις λέξεις που ταιριάζουν) - (Να γράψω σωστά τις 

λέξεις) - (Να διορθώσω την ορθογραφία) - (Να ξαναδώ όλο το κείμενο για να κάνω 

διορθώσεις) - (Να δουλέψω με κάποιον/α συμμαθητή/τρια μου για να γράψουμε ένα 

κείμενο).  
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 Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία 

και του όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να βρω ιδέες) - (Να βάλω 

τις ιδέες μου σε σειρά) - (Να γράψω ένα κείμενο) - (Να γράψω προτάσεις) - (Να βρω 

τις σωστές λέξεις/τις λέξεις που ταιριάζουν) - (Να γράψω σωστά τις λέξεις) - (Να 

διορθώσω την ορθογραφία) - (Να ξαναδώ όλο το κείμενο για να κάνω διορθώσεις) - 

(Να δουλέψω με κάποιον/α συμμαθητή/τρια μου για να γράψουμε ένα κείμενο). 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 21,516
a
 26 ,715 

Likelihood Ratio 21,893 26 ,695 

Linear-by-Linear Association ,097 1 ,755 

N of Valid Cases 116   

a. 35 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,01. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 36,047
a
 26 ,091 

Likelihood Ratio 38,692 26 ,052 

Linear-by-Linear Association 2,206 1 ,138 

N of Valid Cases 116   

a. 36 cells (85,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,03. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 18,696
a
 26 ,849 

Likelihood Ratio 16,843 26 ,914 

Linear-by-Linear Association ,247 1 ,619 

N of Valid Cases 116   

a. 35 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,02. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 22,300
a
 26 ,672 

Likelihood Ratio 15,978 26 ,937 

Linear-by-Linear Association ,385 1 ,535 

N of Valid Cases 116   

a. 35 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,01. 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 25,241
a
 26 ,505 

Likelihood Ratio 22,863 26 ,641 

Linear-by-Linear Association ,288 1 ,591 

N of Valid Cases 116   

a. 37 cells (88,1%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,01. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 36,446
a
 26 ,084 

Likelihood Ratio 26,849 26 ,417 

Linear-by-Linear Association 1,670 1 ,196 

N of Valid Cases 116   

a. 35 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,01. 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 34,120
a
 26 ,132 

Likelihood Ratio 31,029 26 ,227 

Linear-by-Linear Association ,091 1 ,763 

N of Valid Cases 116   

a. 35 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,01. 

 

Όπως παρατηρούμε στους προηγούμενους πίνακες, η τιμή p-value είναι σε 

όλους μεγαλύτερη του 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση 

μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία και του όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

πού δυσκολεύεσαι (Να βρω ιδέες) - (Να βάλω τις ιδέες μου σε σειρά) - (Να γράψω 

ένα κείμενο) - (Να γράψω προτάσεις) - (Να βρω τις σωστές λέξεις/τις λέξεις που 

ταιριάζουν) - (Να γράψω σωστά τις λέξεις) - (Να ξαναδώ όλο το κείμενο για να κάνω 

διορθώσεις). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 39,768a 26 ,041 

Likelihood Ratio 41,171 26 ,030 

Linear-by-Linear Association ,379 1 ,538 

N of Valid Cases 116   
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a. 35 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,02. 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 60,886a 26 ,000 

Likelihood Ratio 28,021 26 ,357 

Linear-by-Linear Association 8,450 1 ,004 

N of Valid Cases 116   

a. 35 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,01. 

Όπως παρατηρούμε στους δύο προηγούμενους πίνακες, η τιμή p-value είναι 

μικρότερη του 0,05. Οπότε απορρίπτουμε την Ηο. Άρα υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του 

φύλου και του όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να διορθώσω την 

ορθογραφία) - (Να δουλέψω με κάποιον/α συμμαθητή/τρια μου για να γράψουμε ένα 

κείμενο).  
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Crosstab 

Ε.1. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να βρω ιδέες) 

 Ε.1. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

πού δυσκολεύεσαι (Να βρω ιδέες) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / 

Καθόλου 

ΕΙΣ.6. Πόσα 

χρόνια ζεις 

στην Αλβανία 

1 
Count 0 1 3 4 

% within 0,0% 25,0% 75,0% 100,0% 

2 
Count 0 0 4 4 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

3 
Count 0 0 6 6 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

4 
Count 0 0 1 1 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

5 
Count 0 0 3 3 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

6 
Count 0 1 1 2 

% within 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

7 
Count 0 1 1 2 

% within 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

8 
Count 0 0 2 2 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

10 
Count 0 2 8 10 

% within 0,0% 20,0% 80,0% 100,0% 

11 
Count 0 1 5 6 

% within 0,0% 16,7% 83,3% 100,0% 

12 
Count 0 5 7 12 

% within 0,0% 41,7% 58,3% 100,0% 

13 
Count 0 0 15 15 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

14 
Count 1 3 18 22 

% within 4,5% 13,6% 81,8% 100,0% 

15 
Count 0 3 24 27 

% within 0,0% 11,1% 88,9% 100,0% 

Total 
Count 1 17 98 116 

% within 0,9% 14,7% 84,5% 100,0% 
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Ε.2. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να βάλω τις ιδέες μου σε 

σειρά) 

 Ε.2. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

πού δυσκολεύεσαι (Να βάλω τις ιδέες 

μου σε σειρά) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / 

Καθόλου 

ΕΙΣ.6. Πόσα 

χρόνια ζεις 

στην 

Αλβανία 

1 
Count 0 0 4 4 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

2 
Count 0 0 4 4 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

3 
Count 0 0 6 6 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

4 
Count 0 0 1 1 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

5 
Count 0 0 3 3 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

6 
Count 0 2 0 2 

% within 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

7 
Count 0 1 1 2 

% within 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

8 
Count 0 0 2 2 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

10 
Count 0 2 8 10 

% within 0,0% 20,0% 80,0% 100,0% 

11 
Count 0 2 4 6 

% within 0,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

12 
Count 0 7 5 12 

% within 0,0% 58,3% 41,7% 100,0% 

13 
Count 0 2 13 15 

% within 0,0% 13,3% 86,7% 100,0% 

14 
Count 1 7 14 22 

% within 4,5% 31,8% 63,6% 100,0% 

15 
Count 2 1 24 27 

% within 7,4% 3,7% 88,9% 100,0% 

Total 
Count 3 24 89 116 

% within 2,6% 20,7% 76,7% 100,0% 
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Ε.3. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να γράψω ένα κείμενο) 

 Ε.3. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

πού δυσκολεύεσαι (Να γράψω ένα 

κείμενο) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / 

Καθόλου 

ΕΙΣ.6. Πόσα 

χρόνια ζεις 

στην 

Αλβανία 

1 
Count 0 1 3 4 

% within 0,0% 25,0% 75,0% 100,0% 

2 
Count 0 0 4 4 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

3 
Count 0 0 6 6 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

4 
Count 0 0 1 1 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

5 
Count 0 0 3 3 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

6 
Count 0 0 2 2 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

7 
Count 0 1 1 2 

% within 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

8 
Count 0 1 1 2 

% within 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

10 
Count 0 0 10 10 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

11 
Count 0 1 5 6 

% within 0,0% 16,7% 83,3% 100,0% 

12 
Count 0 1 11 12 

% within 0,0% 8,3% 91,7% 100,0% 

13 
Count 0 0 15 15 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

14 
Count 1 2 19 22 

% within 4,5% 9,1% 86,4% 100,0% 

15 
Count 1 2 24 27 

% within 3,7% 7,4% 88,9% 100,0% 

Total 
Count 2 9 105 116 

% within 1,7% 7,8% 90,5% 100,0% 
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Ε.9. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να δουλέψω με κάποιον/α 

συμμαθητή/τρια μου για να γράψουμε ένα κείμενο) 

 Ε.9. Όταν γράφεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

πού δυσκολεύεσαι (Να δουλέψω με 

κάποιον/α συμμαθητή/τρια μου για 

να γράψουμε ένα κείμενο) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / 

Καθόλου 

ΕΙΣ.6. Πόσα 

χρόνια ζεις 

στην 

Αλβανία 

1 
Count 0 0 4 4 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

2 
Count 1 0 3 4 

% within 25,0% 0,0% 75,0% 100,0% 

3 
Count 0 1 5 6 

% within 0,0% 16,7% 83,3% 100,0% 

4 
Count 0 1 0 1 

% within 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

5 
Count 0 0 3 3 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

6 
Count 0 1 1 2 

% within 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

7 
Count 0 0 2 2 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

8 
Count 0 0 2 2 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

10 
Count 0 2 8 10 

% within 0,0% 20,0% 80,0% 100,0% 

11 
Count 0 1 5 6 

% within 0,0% 16,7% 83,3% 100,0% 

12 
Count 0 0 12 12 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

13 
Count 0 0 15 15 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

14 
Count 0 1 21 22 

% within 0,0% 4,5% 95,5% 100,0% 

15 
Count 0 0 27 27 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 
Count 1 7 108 116 

% within 0,9% 6,0% 93,1% 100,0% 

 

Από τη συσχέτιση προκύπτει ότι όσοι ζούν 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

χρόνια στην Αλβανία δε δυσκολεύονται καθόλου κατά πλειοψηφία, όταν γράφουν 

στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ, να βρουν ιδέες, να βάλουν τις ιδέες τους σε σειρά, να γράψουν ένα 
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κείμενο, να γράψουν προτάσεις, να βρουν τις σωστές λέξεις/τις λέξεις που 

ταιριάζουν, να γράψουν σωστά τις λέξεις, να ξαναδούν όλο το κείμενο για να κάνουν 

διορθώσεις, να δουλέψουν με κάποιον/α συμμαθητή/τρια τους για να γράψουν ένα 

κείμενο. Επίσης, όσοι ζουν 6 χρόνια στην Αλβανία οι μισοί δυσκολεύονται πολύ και 

οι υπόλοιποι καθόλου να βρουν ιδέες, να γράψουν ένα κείμενο, να βρουν τις σωστές 

λέξεις/τις λέξεις που ταιριάζουν, να διορθώσουν την ορθογραφία, να δουλέψουν με 

κάποιον/α συμμαθητή/τρια τους για να γράψουν ένα κείμενο. Όσοι ζουν 7 χρόνια 

στην Αλβανία, οι μισοί δυσκολεύονται αρκετά και οι υπόλοιποι καθόλου στο να 

βρουν ιδέες, να βάλουν τις ιδέες τους σε σειρά, να γράψουν ένα κείμενο, να γράψουν 

προτάσεις, να βρουν τις σωστές λέξεις/τις λέξεις που ταιριάζουν, να γράψουν σωστά 

τις λέξεις, να διορθώσουν την ορθογραφία, να ξαναδούν όλο το κείμενο για να 

κάνουν διορθώσεις, να δουλέψουν με κάποιον/α συμμαθητή/τρια τους για να 

γράψουν ένα κείμενο. Επίσης, όλοι αυτοί που ζουν 4 χρόνια στην Αλβανία 

δυσκολεύονται αρκετά στο να δουλέψουν με κάποιον/α συμμαθητή/τρια τους για να 

γράψουν ένα κείμενο. Τέλος, υπάρχει και μία εξαίρεση για αυτούς που ζουν 1, 12, 13 

χρόνια στην Αλβανία. Από αυτούς που ζουν 1 χρόνο στην Αλβανία οι μισοί 

δυσκολεύονται αρκετά και οι άλλοι μισοί καθόλου στο να διορθώσουν την 

ορθογραφία, ενώ αυτοί που ζουν 12, 13 χρόνια δυσκολεύονται αρκετά κατά 

πλειοψηφία στο να διορθώσουν την ορθογραφία.  

 

Τεστ 62
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.6 Πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία  

ΣΤ. Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που δυσκολεύεσαιστα ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

πού δυσκολεύεσαι (Να ακούω και να καταλαβαίνω τα βασικά νοήματα) - (Να ακούω 

και να βρίσκω /εντοπίζω συγκεκριμένες πληροφορίες) - (Να ακούω και να 

καταλαβαίνω για να συμπληρώνω ασκήσεις) - (Να ακούω και να καταλαβαίνω 

ομιλητές με διαφορετική προφορά) - (Να παίρνω μέρος σε παιχνίδια στα οποία 

παριστάνω κάποιον άλλο) - (Να απαντώ σε ερωτήσεις για το μάθημα) - (Να 

συνομιλώ μέσα στο μάθημα) - (Να κάνω μικρά project (εργασίες) σε θέματα σχετικά 

με το μάθημα) - (Να μιλάω με άνεση) - (Να μιλάω σωστά (γραμματική και λέξεις) ) 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην 

Αλβανία και του όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που δυσκολεύεσαιστα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να ακούω και να καταλαβαίνω τα βασικά νοήματα) 

- (Να ακούω και να βρίσκω /εντοπίζω συγκεκριμένες πληροφορίες) - (Να ακούω και 

να καταλαβαίνω για να συμπληρώνω ασκήσεις) - (Να ακούω και να καταλαβαίνω 

ομιλητές με διαφορετική προφορά) - (Να παίρνω μέρος σε παιχνίδια στα οποία 

παριστάνω κάποιον άλλο) - (Να απαντώ σε ερωτήσεις για το μάθημα) - (Να 

συνομιλώ μέσα στο μάθημα) - (Να κάνω μικρά project (εργασίες) σε θέματα σχετικά 

με το μάθημα) - (Να μιλάω με άνεση) - (Να μιλάω σωστά (γραμματική και λέξεις) ).  

 Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία 

και του όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που δυσκολεύεσαιστα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού 

δυσκολεύεσαι (Να ακούω και να καταλαβαίνω τα βασικά νοήματα) - (Να ακούω και 

να βρίσκω /εντοπίζω συγκεκριμένες πληροφορίες) - (Να ακούω και να καταλαβαίνω 

για να συμπληρώνω ασκήσεις) - (Να ακούω και να καταλαβαίνω ομιλητές με 

διαφορετική προφορά) - (Να παίρνω μέρος σε παιχνίδια στα οποία παριστάνω 

κάποιον άλλο) - (Να απαντώ σε ερωτήσεις για το μάθημα) - (Να συνομιλώ μέσα στο 

μάθημα) - (Να κάνω μικρά project (εργασίες) σε θέματα σχετικά με το μάθημα) - (Να 

μιλάω με άνεση) - (Να μιλάω σωστά (γραμματική και λέξεις) ). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 56,436a 26 ,000 

Likelihood Ratio 26,166 26 ,454 

Linear-by-Linear Association 5,958 1 ,015 

N of Valid Cases 116   

a. 35 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,02. 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 
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 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 48,338a 26 ,005 

Likelihood Ratio 32,255 26 ,185 

Linear-by-Linear Association 3,904 1 ,048 

N of Valid Cases 116   

a. 35 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,03. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 46,323a 26 ,008 

Likelihood Ratio 27,999 26 ,359 

Linear-by-Linear Association 2,393 1 ,122 

N of Valid Cases 116   

a. 35 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,03. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 67,095a 26 ,000 

Likelihood Ratio 46,286 26 ,008 

Linear-by-Linear Association 1,672 1 ,196 

N of Valid Cases 116   

a. 35 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,04. 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 43,170a 26 ,019 

Likelihood Ratio 26,820 26 ,419 

Linear-by-Linear Association 1,380 1 ,240 

N of Valid Cases 116   

a. 35 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,04. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 52,036a 26 ,002 

Likelihood Ratio 29,759 26 ,278 

Linear-by-Linear Association 3,727 1 ,054 

N of Valid Cases 116   

a. 35 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,03. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 42,393a 26 ,022 

Likelihood Ratio 27,079 26 ,405 

Linear-by-Linear Association 4,361 1 ,037 

N of Valid Cases 116   

a. 35 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,04. 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 68,390a 26 ,000 

Likelihood Ratio 40,840 26 ,032 

Linear-by-Linear Association 6,153 1 ,013 

N of Valid Cases 116   

a. 35 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,03. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 59,153a 26 ,000 

Likelihood Ratio 30,686 26 ,240 

Linear-by-Linear Association 5,943 1 ,015 

N of Valid Cases 116   

a. 35 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,03. 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 51,109a 26 ,002 

Likelihood Ratio 32,887 26 ,165 

Linear-by-Linear Association 7,277 1 ,007 

N of Valid Cases 116   

a. 35 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,05. 
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Όπως παρατηρούμε στους προηγούμενους πίνακες, η τιμή p-value είναι σε 

όλους μικρότερη του 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση 

μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία και του όταν ακούς και μιλάς 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ που δυσκολεύεσαιστα ΕΛΛΗΝΙΚΑ πού δυσκολεύεσαι (Να ακούω και 

να καταλαβαίνω τα βασικά νοήματα) - (Να ακούω και να βρίσκω /εντοπίζω 

συγκεκριμένες πληροφορίες) - (Να ακούω και να καταλαβαίνω για να συμπληρώνω 

ασκήσεις) - (Να ακούω και να καταλαβαίνω ομιλητές με διαφορετική προφορά) - (Να 

παίρνω μέρος σε παιχνίδια στα οποία παριστάνω κάποιον άλλο) - (Να απαντώ σε 

ερωτήσεις για το μάθημα) - (Να συνομιλώ μέσα στο μάθημα) - (Να κάνω μικρά 

project (εργασίες) σε θέματα σχετικά με το μάθημα) - (Να μιλάω με άνεση) - (Να 

μιλάω σωστά (γραμματική και λέξεις) ). 
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ΣΤ.1. Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που δυσκολεύεσαι (Να ακούω και να 

καταλαβαίνω τα βασικά νοήματα) 

 ΣΤ.1. Όταν ακούς και μιλάς 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ που δυσκολεύεσαι 

(Να ακούω και να καταλαβαίνω τα 

βασικά νοήματα) 

Total 

Πολύ Αρκετά Λίγο / 

Καθόλου 

ΕΙΣ.6. Πόσα 

χρόνια ζεις 

στην 

Αλβανία 

1 
Count 0 0 4 4 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

2 
Count 1 0 3 4 

% within 25,0% 0,0% 75,0% 100,0% 

3 
Count 0 1 5 6 

% within 0,0% 16,7% 83,3% 100,0% 

4 
Count 1 0 0 1 

% within 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

5 
Count 0 0 3 3 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

6 
Count 0 0 2 2 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

7 
Count 0 0 2 2 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

8 
Count 0 0 2 2 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

10 
Count 1 0 9 10 

% within 10,0% 0,0% 90,0% 100,0% 

11 
Count 0 1 5 6 

% within 0,0% 16,7% 83,3% 100,0% 

12 
Count 1 0 11 12 

% within 8,3% 0,0% 91,7% 100,0% 

13 
Count 0 0 15 15 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

14 
Count 0 0 22 22 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

15 
Count 0 0 27 27 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 
Count 4 2 110 116 

% within 3,4% 1,7% 94,8% 100,0% 

 

 

Από τη συσχέτιση προκύπτει ότι  όσοι ζούν 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

χρόνια στην Αλβανία δε δυσκολεύονται καθόλου τις περισσότερες φορές κατά 

πλειοψηφία,  όταν ακούν και μιλούν ΕΛΛΗΝΙΚΑ, να ακούν και να καταλαβαίνουν 

τα βασικά νοήματα, να ακούν και να βρίσκουν /εντοπίζουν συγκεκριμένες 

πληροφορίες, να ακούν και να καταλαβαίνουν για να συμπληρώνουν ασκήσεις, να 
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ακούν και να καταλαβαίνουν ομιλητές με διαφορετική προφορά, να παίρνουν μέρος 

σε παιχνίδια στα οποία παριστάνουν κάποιον άλλο, να απαντούν σε ερωτήσεις για το 

μάθημα, να συνομιλούν μέσα στο μάθημα, να κάνουν μικρά project (εργασίες) σε 

θέματα σχετικά με το μάθημα, να μιλούν με άνεση, να μιλούν σωστά (γραμματική και 

λέξεις) ). Επίσης, όσοι ζουν 6 χρόνια στην Αλβανία, οι μισοί δυσκολεύονται αρκετά 

και οι υπόλοιποι καθόλου να κάνουν μικρά project (εργασίες) σε θέματα σχετικά με 

το μάθημα και να μιλούν σωστά (γραμματική και λέξεις) ). Όσοι ζουν 7 χρόνια στην 

Αλβανία, οι μισοί δυσκολεύονται αρκετά και οι υπόλοιποι καθόλου στο να κάνουν 

μικρά project (εργασίες) σε θέματα σχετικά με το μάθημα, να μιλούν με άνεση, να 

μιλούν σωστά (γραμματική και λέξεις) ). Επίσης, όλοι αυτοί που ζουν 4 χρόνια στην 

Αλβανία δυσκολεύονται γενικά πολύ στο να ακούν και να μιλούν Ελληνικά.  

 

Τεστ 63
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.6 Πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία  

Ζ. Πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας (Να 

δουλεύουμε σε ομάδες με τους συμμαθητές) - (Να παίζουμε τους διαλόγους των 

κειμένων) - (Να έχουμε λιγότερη γραμματική) - (Να χρησιμοποιούμε περισσότερο 

οπτικοακουστικό υλικό (υπολογιστές, μουσική, εικόνες, παιχνίδια, DVD)) - (Να 

μαθαίνουμε μύθους, παραμύθια, τραγούδια, κλπ της Ελλάδας). 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην 

Αλβανία και του πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας (Να 

δουλεύουμε σε ομάδες με τους συμμαθητές) - (Να παίζουμε τους διαλόγους των 

κειμένων) - (Να έχουμε λιγότερη γραμματική) - (Να χρησιμοποιούμε περισσότερο 

οπτικοακουστικό υλικό (υπολογιστές, μουσική, εικόνες, παιχνίδια, DVD)) - (Να 

μαθαίνουμε μύθους, παραμύθια, τραγούδια, κλπ της Ελλάδας). 

 Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία 

και του πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας (Να 

δουλεύουμε σε ομάδες με τους συμμαθητές) - (Να παίζουμε τους διαλόγους των 

κειμένων) - (Να έχουμε λιγότερη γραμματική) - (Να χρησιμοποιούμε περισσότερο 

οπτικοακουστικό υλικό (υπολογιστές, μουσική, εικόνες, παιχνίδια, DVD)) - (Να 

μαθαίνουμε μύθους, παραμύθια, τραγούδια, κλπ της Ελλάδας). 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 90,945a 52 ,001 

Likelihood Ratio 84,447 52 ,003 

Linear-by-Linear Association ,242 1 ,623 

N of Valid Cases 115   

a. 65 cells (92,9%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,05. 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 71,393a 52 ,038 

Likelihood Ratio 86,820 52 ,002 

Linear-by-Linear Association ,111 1 ,739 

N of Valid Cases 115   

a. 64 cells (91,4%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,12. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 76,242a 52 ,016 

Likelihood Ratio 81,704 52 ,005 

Linear-by-Linear Association 5,656 1 ,017 

N of Valid Cases 115   

a. 65 cells (92,9%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,12. 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 102,989a 65 ,002 

Likelihood Ratio 87,014 65 ,036 

Linear-by-Linear Association ,589 1 ,443 

N of Valid Cases 115   

a. 78 cells (92,9%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,01. 

 

Όπως παρατηρούμε στους τέσσερις προηγούμενους πίνακες, η τιμή p-value 

είναι μικρότερη του 0,05. Οπότε απορρίπτουμε την Ηο. Άρα υπάρχει συσχέτιση 

μεταξύ του φύλου και του πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής 

γλώσσας (Να δουλεύουμε σε ομάδες με τους συμμαθητές) - (Να παίζουμε τους 

διαλόγους των κειμένων) - (Να χρησιμοποιούμε περισσότερο οπτικοακουστικό υλικό 

(υπολογιστές, μουσική, εικόνες, παιχνίδια, DVD)) - (Να μαθαίνουμε μύθους, 

παραμύθια, τραγούδια, κλπ της Ελλάδας).  

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 60,014a 52 ,208 

Likelihood Ratio 67,026 52 ,078 

Linear-by-Linear Association 4,120 1 ,042 

N of Valid Cases 115   

a. 63 cells (90,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,04. 

Όπως παρατηρούμε στον προηγούμενο πίνακα, η τιμή p-value είναι σε όλους 

μεγαλύτερη του 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ 

του πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία και του πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη 

της ελληνικής γλώσσας (Να έχουμε λιγότερη γραμματική). 
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Crosstab 

Ζ.1. Πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας (Να δουλεύουμε σε ομάδες με τους 

συμμαθητές) 

 Ζ.1. Πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής 

γλώσσας (Να δουλεύουμε σε ομάδες με τους συμμαθητές) 

Total 

Σημαντικότη

τα 1 

Σημαντικότ

ητα 2 

Σημαντικότ

ητα 3 

Σημαντικότ

ητα 4 

Σημαντικότη

τα 5 

ΕΙΣ.6. Πόσα 

χρόνια ζεις 

στην 

Αλβανία 

1 
Count 4 0 0 0 0 4 

% within 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

2 
Count 2 0 2 0 0 4 

% within 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

3 
Count 5 0 0 1 0 6 

% within 83,3% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 100,0% 

4 
Count 0 0 1 0 0 1 

% within 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

5 
Count 1 2 0 0 0 3 

% within 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

6 
Count 0 0 0 1 1 2 

% within 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

7 
Count 0 0 1 1 0 2 

% within 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

8 
Count 1 1 0 0 0 2 

% within 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

10 
Count 3 4 0 1 1 9 

% within 33,3% 44,4% 0,0% 11,1% 11,1% 100,0% 

11 
Count 1 0 4 1 0 6 

% within 16,7% 0,0% 66,7% 16,7% 0,0% 100,0% 

12 
Count 2 3 0 4 3 12 

% within 16,7% 25,0% 0,0% 33,3% 25,0% 100,0% 

13 
Count 8 3 1 2 1 15 

% within 53,3% 20,0% 6,7% 13,3% 6,7% 100,0% 

14 
Count 8 4 2 8 0 22 

% within 36,4% 18,2% 9,1% 36,4% 0,0% 100,0% 

15 
Count 15 7 4 1 0 27 

% within 55,6% 25,9% 14,8% 3,7% 0,0% 100,0% 

Total 
Count 50 24 15 20 6 115 

% within 43,5% 20,9% 13,0% 17,4% 5,2% 100,0% 

 

 

 

Από τη συσχέτιση προκύπτει ότι: 

 Όσοι ζούν 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15 χρόνια στην Αλβανία κατά 

πλειοψηφία θεωρούν σημαντικό να δουλεύουν σε ομάδες με τους συμμαθητές τους. 

Επίσης, από αυτούς που ζουν 7, 12 χρόνια στην Αλβανία, οι μισοί περίπου θέλουν να 

δουλεύουν σε ομάδες με τους συμμαθητές τους, ενώ οι υπόλοιποι δεν το θεωρούν 
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σημαντικό τρόπο εκμάθησης της γλώσσας. Τέλος, όσοι ζούν έξι χρόνια στην Αλβανία  

κατά πλειοψηφία  δε θεωρούν σημαντικό τρόπο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας 

την εργασία σε ομάδες με τους συμμαθητές τους. 

 Όσοι ζούν 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 χρόνια στην Αλβανία κατά 

πλειοψηφία, θεωρούν σημαντικό να παίζουν με τους διαλόγους των κειμένων. Επίσης 

από αυτούς που ζουν 12, 15 χρόνια στην Αλβανία, οι μισοί περίπου θέλουν να 

παίζουν με τους διαλόγους των κειμένων, ενώ οι υπόλοιποι δεν το θεωρούν 

σημαντικό τρόπο εκμάθησης της γλώσσας. Τέλος, όσοι ζούν 2 χρόνια στην Αλβανία 

κατά πλειοψηφία, δε  θεωρούν σημαντικό τρόπο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας 

το παιχνίδι με τους διαλόγους των κειμένων. 

 Όσοι ζούν 2, 5, 10 χρόνια στην Αλβανία κατά πλειοψηφία, θεωρούν 

σημαντικό να έχουν λιγότερη γραμματική. Επίσης, από αυτούς που ζουν 1, 3, 13 

χρόνια στην Αλβανία,  οι μισοί περίπου θέλουν να έχουν λιγότερη γραμματική, ενώ 

οι υπόλοιποι δεν το θεωρούν σημαντικό τρόπο εκμάθησης της γλώσσας. Τέλος, όσοι 

ζούν 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15 χρόνια στην Αλβανία  κατά πλειοψηφία, δε θεωρούν 

σημαντικό τρόπο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας το να μειωθεί η γραμματική. 

 Όσοι ζούν 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 15 χρόνια στην Αλβανία κατά 

πλειοψηφία, θεωρούν σημαντικό να χρησιμοποιούν περισσότερο οπτικοακουστικό 

υλικό στο μάθημα. Επίσης, από αυτούς που ζουν 8, 10, 11, 13 χρόνια στην Αλβανία, 

οι μισοί περίπου θέλουν να να χρησιμοποιούν περισσότερο οπτικοακουστικό υλικό 

στο μάθημα, ενώ οι υπόλοιποι δεν το θεωρούν σημαντικό τρόπο εκμάθησης της 

γλώσσας. Τέλος, όσοι ζούν 1 και 4 χρόνια στην Αλβανία κατά πλειοψηφία δε 

θεωρούν σημαντικό τρόπο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας τη χρήση 

περισσότερου οπτικοακουστικού υλικού στο μάθημα. 

 Όσοι ζούν 4, 6, 12 χρόνια στην Αλβανία κατά πλειοψηφία, θεωρούν 

σημαντικό να μαθαίνουν μύθους, παραμύθια, τραγούδια, κλπ της Ελλάδας στο 

μάθημα. Επίσης, από αυτούς που ζουν 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 χρόνια στην Αλβανία, οι 

μισοί περίπου θέλουν να μαθαίνουν μύθους, παραμύθια, τραγούδια, κλπ της Ελλάδας 

στο μάθημα, ενώ οι υπόλοιποι δεν το θεωρούν σημαντικό τρόπο εκμάθησης της 

γλώσσας. Τέλος, όσοι ζούν 1, 3, 5, 10 χρόνια στην Αλβανία κατά πλειοψηφία, δε 

θεωρούν σημαντικό τρόπο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας το να μαθαίνουν 

μύθους, παραμύθια, τραγούδια, κλπ της Ελλάδας. 
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Τεστ 64
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.6 Πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία  

Η. Τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Μνημεία) - 

(Iστορία) - (Μυθολογία) - (Έθιμα και γιορτές) - (Τραγούδια) - (Φαγητά) 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην 

Αλβανία και του τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Μνημεία) - 

(Iστορία) - (Μυθολογία) - (Έθιμα και γιορτές) - (Τραγούδια) - (Φαγητά). 

 Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία 

και του τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας (Μνημεία) - (Iστορία) 

- (Μυθολογία) - (Έθιμα και γιορτές) - (Τραγούδια) - (Φαγητά). 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 76,945a 65 ,147 

Likelihood Ratio 78,096 65 ,128 

Linear-by-Linear Association ,159 1 ,691 

N of Valid Cases 116   

a. 79 cells (94,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,06. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 59,928a 65 ,655 

Likelihood Ratio 62,797 65 ,554 

Linear-by-Linear Association ,511 1 ,475 

N of Valid Cases 116   
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a. 79 cells (94,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,03. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 84,686a 65 ,051 

Likelihood Ratio 91,278 65 ,018 

Linear-by-Linear Association ,374 1 ,541 

N of Valid Cases 116   

a. 79 cells (94,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,07. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 82,072a 65 ,075 

Likelihood Ratio 69,435 65 ,330 

Linear-by-Linear Association 2,057 1 ,151 

N of Valid Cases 116   

a. 80 cells (95,2%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,04. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 53,837a 65 ,837 

Likelihood Ratio 56,923 65 ,752 

Linear-by-Linear Association 2,875 1 ,090 

N of Valid Cases 111   
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a. 79 cells (94,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,02. 

 

Όπως παρατηρούμε στους 5 προηγούμενους πίνακες, η τιμή p-value είναι σε 

όλους μεγαλύτερη του 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση 

μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία και του τι θα θέλατε να μάθετε για τον 

πολιτισμό της Ελλάδας (Μνημεία) - (Iστορία) - (Μυθολογία) - (Έθιμα και γιορτές) - 

(Φαγητά). 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 109,789a 65 ,000 

Likelihood Ratio 95,754 65 ,008 

Linear-by-Linear Association ,505 1 ,477 

N of Valid Cases 115   

a. 80 cells (95,2%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,06. 

 

Όπως παρατηρούμε στους τέσσερις προηγούμενους πίνακες, η τιμή p-value 

είναι μικρότερη του 0,05. Οπότε απορρίπτουμε την Ηο. Άρα υπάρχει συσχέτιση 

μεταξύ του φύλου και του τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας 

(Τραγούδια). 

Από τη συχέτιση προέκυψε ότι: 

 Όσοι ζούν 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 χρόνια στην Αλβανία 

κατά πλειοψηφία, θα ήθελαν να μάθουν για τα μνημεία της Ελλάδας. Επίσης, από 

αυτούς που ζουν 6, 7 χρόνια στην Αλβανία, οι μισοί περίπου θα ήθελαν να μάθουν 

για τα μνημεία της Ελλάδας, ενώ οι υπόλοιποι δεν το θεωρούν τόσο σημαντικό. 

Τέλος, όσοι ζούν πέντε χρόνια στην Αλβανία κατά πλειοψηφία, δε θεωρούν 

σημαντικό το να μάθουν για τα μνημεία της Ελλάδας σε ότι αφορά τον πολιτισμό. 
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 Όσοι ζούν από 1 έως 15 χρόνια στην Αλβανία κατά πλειοψηφία, θα 

ήθελαν να μάθουν για την ιστορία της Ελλάδας. 

 Όσοι ζούν 1, 5, 11, 13, 14, 15 χρόνια στην Αλβανία  κατά πλειοψηφία, 

θα ήθελαν να μάθουν για τη μυθολογία της Ελλάδας. Επίσης, από αυτούς που ζουν 2, 

3, 6, 7, 8, 10 χρόνια στην Αλβανία, οι μισοί περίπου θα ήθελαν να μάθουν για τη 

μυθολογία της Ελλάδας, ενώ οι υπόλοιποι δεν το θεωρούν τόσο σημαντικό. Τέλος, 

όσοι ζούν 4 και 12 χρόνια στην Αλβανία κατά πλειοψηφία, δε θεωρούν σημαντικό το 

να μάθουν για τη μυθολογία της Ελλάδας, σε ότι αφορά τον πολιτισμό. 

 Όσοι ζούν δύο χρόνια στην Αλβανία  κατά πλειοψηφία, θα ήθελαν να 

μάθουν για τα έθιμα και τις γιορτές της Ελλάδας. Επίσης, από αυτούς που ζουν 1, 3, 

6, 7, 8, 10 χρόνια στην Αλβανία, οι μισοί περίπου θα ήθελαν να μάθουν για τα έθιμα 

και τις γιορτές της Ελλάδας, ενώ οι υπόλοιποι δεν το θεωρούν τόσο σημαντικό. 

Τέλος, όσοι ζούν 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15 χρόνια στην Αλβανία κατά πλειοψηφία δε 

θεωρούν σημαντικό το να μάθουν για τα έθιμα και τις γιορτές της Ελλάδας, σε ότι 

αφορά τον πολιτισμό. 

 Όσοι ζούν τέσσερα χρόνια στην Αλβανία  κατά πλειοψηφία, θα 

ήθελαν να μάθουν για τα τραγούδια της Ελλάδας. Επίσης από αυτούς που ζουν 6, 7, 

12, 14 χρόνια στην Αλβανία, οι μισοί περίπου θα ήθελαν να μάθουν για τα τραγούδια 

της Ελλάδας, ενώ οι υπόλοιποι δεν το θεωρούν τόσο σημαντικό. Τέλος, όσοι ζούν 1, 

2, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 15 χρόνια στην Αλβανία  κατά πλειοψηφία, δε θεωρούν 

σημαντικό το να μάθουν για τα τραγούδια της Ελλάδας, σε ότι αφορά τον πολιτισμό. 

 Όσοι ζούν από 1 έως 15 χρόνια στην Αλβανία, κατά πλειοψηφία, δε θα 

ήθελαν να μάθουν για τα φαγητά της Ελλάδας. 

 

Τεστ 65
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.6 Πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία  

Θ.1. Θα ήθελες να πας για λίγες μέρες σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα μαζί 

με τους συμμαθητές σου 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην 

Αλβανία και του αν θα ήθελες να πας για λίγες μέρες σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα μαζί με τους συμμαθητές σου.  
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 Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία 

και του αν θα ήθελες να πας για λίγες μέρες σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα μαζί 

με τους συμμαθητές σου. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,833a 13 ,998 

Likelihood Ratio 3,517 13 ,995 

Linear-by-Linear Association 1,170 1 ,279 

N of Valid Cases 116   

 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι 0,998 > 

0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα χρόνια 

ζεις στην Αλβανία και του αν θα ήθελες να πας για λίγες μέρες σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα μαζί με τους συμμαθητές σου. 

 

Σύμφωνα με την ανάλυση, όλοι όσοι ζουν από 1 έως 15 χρόνια στην Αλβανία 

κατά πλειοψηφία, θα ήθελαν να πάνε για λίγες μέρες σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα μαζί με τους συμμαθητές τους. 

 

Τεστ 66
ο
 

 

Μεταβλητές: ΕΙΣ.6 Πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία  

Θ.2. Αν ΝΑΙ, γιατί 

Υποθέσεις:Ηο:Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην 

Αλβανία και του αν ΝΑΙ, γιατί.  

      Η1:Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόσα χρόνια ζεις στην Αλβανία 

και του αν ΝΑΙ, γιατί. 

 

 



[297] 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 64,515a 52 ,114 

Likelihood Ratio 40,471 52 ,877 

Linear-by-Linear Association 10,665 1 ,001 

N of Valid Cases 114   

a. 63 cells (90,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,01. 

 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι 0,114 > 

0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ πόσα χρόνια ζεις 

στην Αλβανία και του αν ΝΑΙ, γιατί. 

 

Από την ανάλυση προέκυψε ότι θα ήθελαν να πάνε για λίγες μέρες σε 

ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα μαζί με τους συμμαθητές τους:  

 όσοι ζουν 1 χρόνο στην Αλβανία  κατά πλειοψηφία, επειδή θέλουν να 

γνωρίσουν περισσότερα πράγματα για την Ελλάδα.  

 όσοι ζουν 2 χρόνια στην Αλβανία  κατά πλειοψηφία, επειδή θέλουν να 

γνωρίσουν περισσότερα πράγματα για την Ελλάδα, αλλά και να δουν μνημεία, 

μουσεία, ναούς κλπ. 

 όσοι ζουν 3 χρόνια στην Αλβανία  κατά πλειοψηφία, επειδή θέλουν να 

κάνουν φίλους από Ελλάδα, αλλά και να δουν μνημεία, μουσεία, ναούς κλπ. 

 όσοι ζουν 5 χρόνια στην Αλβανία  κατά πλειοψηφία, επειδή θέλουν να 

κάνουν φίλους από Ελλάδα. 

 όσοι ζουν 7 χρόνια στην Αλβανία κατά πλειοψηφία, επειδή θέλουν να 

δουν πώς γίνεται το μάθημα στο ελληνικό σχολείο, να κάνουν φίλους από Ελλάδα, 

αλλά και να δουν μνημεία, μουσεία, ναούς κλπ. 

 όσοι ζουν 10 χρόνια στην Αλβανία  κατά πλειοψηφία, επειδή θέλουν 

να δουν πώς γίνεται το μάθημα στο ελληνικό σχολείο, αλλά και να κάνουν φίλους 

από Ελλάδα. 
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 όσοι ζουν 12 χρόνια στην Αλβανία  κατά πλειοψηφία, επειδή θέλουν 

να δουν πώς γίνεται το μάθημα στο ελληνικό σχολείο, να κάνουν φίλους από Ελλάδα, 

αλλά και να δουν μνημεία, μουσεία, ναούς κλπ. 

 όσοι ζουν 14 χρόνια στην Αλβανία  κατά πλειοψηφία, επειδή θέλουν 

να δουν πώς γίνεται το μάθημα στο ελληνικό σχολείο. 

 όσοι ζουν 15 χρόνια στην Αλβανία  κατά πλειοψηφία, επειδή θέλουν 

να δουν πώς γίνεται το μάθημα στο ελληνικό σχολείο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[299] 

 

10.ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Στόχος της έρευνας αυτής ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις και στάσεις 

εκπαιδευτικών και μαθητών ελληνικών μειονοτικών σχολείων στην Αλβανία, σχετικά 

με  τις ανάγκες στη διδασκαλία και εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας. Τα 

συμπεράσματα και οι προτάσεις μας για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στην 

Αλβανία βασίζονται τόσο στη  βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε στην εκπόνηση 

της παρούσας εργασίας κυρίως όμως στα αποτελέσματα της έρευνας που 

πραγματοποιήσαμε μέσω συνεντεύξεων με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε σχολεία 

της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, αλλά και μέσω ερωτηματολογίων που 

διανεμήθηκαν σε μαθητές ελληνικών μειονοτικών σχολείων της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης στην Αλβανία. 

 

10.1 Συμπεράσματα σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών- Προτάσεις για τη 

βελτίωση της διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας και περαιτέρω διερεύνηση 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που διερευνήθηκαν αφορούσαν α) τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τη λειτουργία των ελληνικών μειονοτικών σχολείων στην 

Αλβανία και τα κίνητρα που δίνονται στους μαθητές για τη βελτίωση στην εκμάθηση 

της Ελληνικής γλώσσας. β)τις μεθόδους που θα επιθυμούσαν να χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί αν υπήρχε η δυνατότητα, στη διδακτική πρακτική καθώς και τις 

διδακτικές τεχνικές που χρησιμοποιούν. γ) την αξιοποίηση στοιχείων του ελληνικού 

πολιτισμού στη διδακτική πρακτική. δ)τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την 

επίδοση των μαθητών στην Ελληνική γλώσσα. ε) τις απόψεις των εκπαιδευτικών 

σχετικά με τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη γλωσσική επίδοση των 

μαθητών. στ) τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη χρησιμότητα της Ελληνικής 

γλώσσας  για τους μαθητές. ζ) τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της 

διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας, μέσω της δικής τους επιμόρφωσης.   

Θετικό είναι το γεγονός ότι από πλευράς οικογένειας και σχολείου 

εκδηλώνεται προθυμία για τη διδασκαλία και εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας. 

Αναφορικά με τους τρόπους που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην καλύτερη 

λειτουργία των σχολείων, οι εκπαιδευτικοί πρότειναν την κάλυψη των ελλείψεων που 

καταγράφονται σε βοηθητικά βιβλία τόσο για τους ίδιους όσο και για τους μαθητές. 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί επεσήμαναν την αναγκαιότητα που υφίσταται για τη 
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διανομή των σχολικών συγγραμμάτων με την έναρξη του σχολικού έτους στους 

μαθητές. Ακολούθως, αναφέρθηκαν  στην ανάγκη που υφίσταται για επιμόρφωσή 

τους μέσω σεμιναρίων, προκειμένου να εξειδικευτούν και να ενημερωθούν για την 

εξέλιξη της Ελληνικής γλώσσας καθώς και για τη σύγχρονη διδασκαλία. Απαραίτητη 

θεωρούν οι εκπαιδευτικοί και τη χρήση εποπτικών μέσων στη διδασκαλία για την 

καλύτερη λειτουργία των σχολείων. 

Η συγγραφή σύγχρονων βιβλίων στα πρότυπα των σύγχρονων μεθόδων 

διδασκαλίας είναι επίσης ένα θέμα που τέθηκε από πλευράς εκπαιδευτικών, καθώς 

θεωρούν ότι  θα βοηθηθούν σημαντικά στη διδασκαλία μέσω αυτών των βιβλίων. Οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν επίσης σημαντική την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των 

μαθητών για τον ελληνικό πολιτισμό στη διδακτική πρακτική μέσω της χρήσης 

φωτογραφιών στη διδασκαλία, στις οποίες θα απεικονίζονται στοιχεία του ελληνικού 

πολιτισμού (μνημεία μκλπ). Επίσης η εισαγωγή των μαθημάτων Ιστορία της Ελλάδας 

και Γεωγραφία της Ελλάδας, από τις τάξεις 3
η
 - 4

η
 της αρχικής εκπαίδευσης του 

σχολείου, σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών θα μπορούσε να συμβάλει 

στην ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τον ελληνικό πολιτισμό.  

Σχετικά με τις προϋποθέσεις που θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι, απαιτούνται 

για τη σωστή διδασκαλία και εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας είναι: α)οι 

εκπαιδευτικοί να κατάγονται από την ελληνική μειονότητα, β)να έχουν μητρική την 

Ελληνική γλώσσα. Η ενίσχυση των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων Ιστορία και 

Γεωγραφία της Ελλάδας καθώς και η ενίσχυση των ωρών διδασκαλίας της Ελληνικής 

γλώσσας επίσης, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς αποτελούν προϋποθέσεις για τη 

σωστή εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας. 

Οι μαθητές σε ότι αφορά την επίδοσή τους σύμφωνα με τους συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικούς αντιμετωπίζουν προβλήματα στην παραγωγή γραπτού λόγου. Τα 

προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στο περιορισμένο λεξιλόγιο που διαθέτουν. 

Ακολουθούν οι δυσκολίες στην παραγωγή του προφορικού λόγου, όπου και εδώ οι 

δυσκολίες εντοπίζονται κυρίως στο φτωχό λεξιλόγιο, στη συνέχεια οι δυσκολίες 

εντοπίζονται στην κατανόηση του γραπτού λόγου και τέλος ελάχιστες δυσκολίες 

εντοπίζονται στην κατανόηση του προφορικού λόγου.  

Σε ότι αφορά τους παράγοντες, που μπορεί να επηρεάσουν τη γλωσσική 

επίδοση των μαθητών, σχετίζονται με τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας: α) 

μέσω της επιθυμίας των εκπαιδευτικών και των γονέων των μαθητών για την 
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εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας β) μέσω της διοργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων 

από το σχολείο σε συνεργασία με τους γονείς γ) μέσω της διοργάνωσης εκδρομών 

στην Ελλάδα και δ) μέσω της διοργάνωσης κοινών δραστηριοτήτων με σχολεία στην 

Ελλάδα (π.χ. συνδιδασκαλία μειονοτικού σχολείου με ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα 

για λίγες ημέρες).    

Η διατήρηση των ελληνικών ηθών και εθίμων, η χρήση της Ελληνικής 

γλώσσας και εκτός σχολείου καθώς και οι εξωσχολικές πρακτικές γραμματισμού, 

όπως η ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων στην Ελληνική γλώσσα και τα 

φροντιστηριακά μαθήματα, επίσης αποτελούν παράγοντες που μπορούν να 

επηρεάσουν τη γλωσσική επίδοση των μαθητών σύμφωνα με τια απόψεις των 

εκπαιδευτικών. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των εκπαιδευτικών που αφορούν στη 

χρησιμότητα της Ελληνικής γλώσσας για τους μαθητές, αφού πιστεύουν ότι θα τους 

βοηθήσει στην επαγγελματική τους αποκατάσταση μέσω αρχικά σπουδών στην 

Ελλάδα και στη συνέχεια εξεύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Επιπλέον οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι, η Ελληνική γλώσσα θα βοηθήσει τους μαθητές που θα 

μεταβούν για σπουδές και εργασία στην Ελλάδα και στην ενσωμάτωσή τους στην 

ελληνική κοινωνία.  

Σχετικά με την αξιοποίηση στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού στη 

διδακτική πρακτική, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι μπορεί να γίνει μέσω της 

διατήρησης της ελληνικής παράδοσης με διοργάνωση εκδηλώσεων στο σχολείο 

καθώς και με τη δημιουργία σχολικών θεατρικών ομάδων. 

Σε ότι αφορά τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στη 

διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας, σχετίζονται α)με τις πρακτικές ασκήσεις , β) με 

την εργασία σε ομάδες, γ) με τη συζήτηση και το διάλογο μέσω των οποίων 

αποσκοπούν στην ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, δ) με την 

εξάσκηση στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου ε) με τη διαφοροποιημένη 

διδασκαλία.   

Οι προτάσεις των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της διδασκαλίας της 

Ελληνικής γλώσσας συνοψίζονται: α) στο εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό, το 

οποίο θα αποκτήσει την εξειδίκευση μέσω της παρακολούθησης σεμιναρίων 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών από την Ελλάδα και με Έλληνες καθηγητές. β) στην  

παρακολούθηση σεμιναρίων με θέμα την εξέλιξη της Ελληνικής γλώσσας. γ)στη 
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συγγραφή διδακτικού υλικού βασισμένου στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας που 

χρησιμοποιούν στην Ευρώπη. δ) στη χρήση στη διδασκαλία εναλλακτικών 

πρακτικών, όπως το πολυτροπικό περιβάλλον μάθησης, η χρήση σχεδίων εργασίας 

και η εξωσχολική ανάγνωση. ε) στη συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγών στην 

Ελλάδα. Ειδικότερα η στάση των εκπαιδευτικών που σχετίζεται με τη συνεργασία 

τους με φορείς και σχολεία στην Ελλάδα είναι θετική καθώς θεωρούν ότι, θα τους 

βοηθήσει στην ανταλλαγή διδακτικής εμπειρίας, ενώ αναπολούν με νοσταλγία 

«στιγμές» του παρελθόντος όταν πραγματοποιούνταν σεμινάρια που είχαν 

διοργανωθεί από την Ελλάδα και γινόταν αδελφοποιήσεις ελληνικών μειονοτικών 

σχολείων με σχολεία στην Ελλάδα. 

Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι  οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θεωρούν 

σημαντική τη βοήθεια από την Ελλάδα στην κατεύθυνση της βελτίωσης της 

διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας. Η καθιέρωση σεμιναρίων επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών και ενημέρωσής τους σχετικά με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας 

θα βοηθούσε στην κατάρτισή τους και κατά συνέπεια στη βελτίωση της διδασκαλίας. 

Η διανομή σε εκπαιδευτικούς και μαθητές σύγχρονων βοηθητικών βιβλίων και 

λεξικών της Ελληνικής γλώσσας θα συνέβαλε επίσης στη βελτίωση της διδασκαλίας 

της Ελληνικής γλώσσας.  

Ένα ζήτημα, που απαιτεί άμεση επίλυση, είναι η έγκαιρη διανομή των 

σχολικών εγχειριδίων στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, καθώς το γεγονός ότι 

η διανομή τους καθυστερεί δυσχεραίνει το έργο των εκπαιδευτικών. Η ενίσχυση των 

ελληνικών μειονοτικών σχολείων  με εποπτικά μέσα διδασκαλίας και η σωστή χρήση 

τους θα διευκόλυνε τους εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία και τους μαθητές στην 

εκμάθηση. Η αναβάθμιση της Παιδαγωγικής Σχολής Αργυροκάστρου και η παροχή 

σπουδών στην κατεύθυνση της κατάρτισης ικανών εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία 

της Ελληνικής γλώσσας και αναγνώρισης του Πτυχίου και στην Ελλάδα, επίσης θα 

αναβάθμιζε το επίπεδο των εκπαιδευτικών. Η ένταξη και των νηπιαγωγείων με 

νομοθετική ρύθμιση του Αλβανικού κράτους στον κύκλο της μειονοτικής 

εκπαίδευσης θα συνέβαλε θετικά στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας καθώς οι 

μαθητές θα είχαν από την προσχολική εκπαίδευση τη δυνατότητα εκμάθησης της 

ελληνικής γλώσσας εκτός από το σπίτι τους, αφού η πλειοψηφία των μαθητών 

προέρχεται από την ελληνική μειονότητα και στη σχολική αίθουσα. 
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Η απόσπαση εκπαιδευτικών από την Ελλάδα για να υπηρετήσουν σε 

μειονοτικά σχολεία,  θα συνέβαλε θετικά στην κατεύθυνση της διδασκαλίας καθώς 

θα μπορούσαν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν ήδη στα σχολεία εκεί να ανταλλάξουν 

απόψεις για τη διδασκαλία με δασκάλους που έχουν σπουδάσει και διδάξει στην 

Ελλάδα και να ενημερωθούν σχετικά με τις διδακτικές τεχνικές και στρατηγικές που 

χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα και ανάλογα να τις χρησιμοποιήσουν, αν κρίνουν ότι 

θα συμβάλλουν θετικά στη διδασκαλία.  Η καθιέρωση επισκέψεων μαθητών και 

δασκάλων ελληνικών μειονοτικών σχολείων στην Ελλάδα και η διοργάνωση 

ορισμένες φορές και συνδιδασκαλίας με ελληνικά σχολεία είτε στην Ελλάδα είτε 

στην Αλβανία επίσης θα συνέβαλε θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με τη 

συνδιδασκαλία δάσκαλοι και μαθητές των μειονοτικών σχολείων θα είχαν άμεση 

επαφή με τον τρόπο του μαθήματος στα ελληνικά σχολεία, αλλά και οι μαθητές 

σχολείων στην Ελλάδα θα ενημερωνόταν για τον τρόπο διδασκαλίας και εκμάθησης 

της Ελληνικής γλώσσας στα ελληνικά μειονοτικά σχολεία.  

  Χρήσιμο θα ήταν μελλοντικά να πραγματοποιηθούν νέες έρευνες για το θέμα 

της εκπαίδευσης της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία αλλά και της 

Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης γενικότερα (ιδιωτική, φροντιστηριακή) προκειμένου 

να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το αν έχει βελτιωθεί η παρούσα κατάσταση. 

Συγκεκριμένα να διερευνηθεί αν πραγματοποιούνται σεμινάρια επιμόρφωσης 

εκπαιδευτικών, αν έχουν εφοδιαστεί εκπαιδευτικοί και μαθητές με βοηθητικά βιβλία, 

αν κάνουν χρήση εποπτικών μέσων στη διδασκαλία και αν έχει επιλυθεί το θέμα που 

υφίστατο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της παρούσας έρευνας και αφορούσε τη μη 

έγκαιρη διανομή των σχολικών συγγραμμάτων. 

 

  

10.2 Συμπεράσματα σχετικά με τις προτιμήσεις των μαθητών-Προτάσεις για 

περαιτέρω διερεύνηση 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας των απαντήσεων των μαθητών σχετικά με 

το γλωσσικό τους προφίλ προέκυψε ότι είναι δίγλωσσο/πολύγλωσσο καθώς η 

πλειοψηφία των μαθητών ομιλεί την Ελληνική και την Αλβανική γλώσσα, ενώ 

γνωρίζει και μία τρίτη ως πρώτη ξένη γλώσσα την Αγγλική. Μετά την 

Αγγλική,αναφορικά με τις ξένες γλώσσες που προτιμούν οι μαθητές είναι η Γαλλική, 

η Γερμανική και η Ιταλική και με ελάχιστες αναφορές η Τουρκική. Οι μαθητές που 
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προέρχονται από την ελληνική μειονότητα γνωρίζουν και μιλούν πολύ συχνά την 

Ελληνική γλώσσα καθώς και την Αλβανική. Οι μαθητές δείχνουν προτίμηση στην 

παρακολούθηση προγραμμάτων ξένης τηλεόρασης εκτός της Αλβανικής και κυρίως 

οι προτιμήσεις τους αφορούν στην τηλεόραση της Ελλάδας, της Αγγλίας, των ΗΠΑ, 

της Τουρκίας, της Ιταλίας, της Βραζιλίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της 

Ισπανίας. Επίσης η πλειοψηφία των μαθητών διαβάζει παραμύθια σε ξένες γλώσσες 

εκτός της Αλβανικής, στην Ελληνική και στην Αγγλική και ακολουθούν η Γαλλική, η 

Ιταλική και η Γερμανική γλώσσα.  Το σύνολο σχεδόν των μαθητών έχει επισκεφθεί 

την Ελλάδα για διάφορους λόγους (επίσκεψη σε συγγενείς, ιατρικούς λόγους, 

διακοπές, ψώνια) ενώ μεγάλος αριθμός μαθητών έχει διαμείνει και έχει φοιτήσει σε 

σχολείο στην Ελλάδα όπου διέμεναν με τους γονείς τους. Σχετικά με τις γνώσεις τους 

για τον ελληνικό πολιτισμό, οι μαθητές γνωρίζουν πράγματα για την Ιστορία της 

Ελλάδας όπου ανέφεραν την Επανάσταση του 1821, τη Μυθολογία όπου ανέφεραν 

τους Άθλους του Ηρακλή, τα Μνημεία, όπου ανέφεραν εκτός από την Ακρόπολη και 

τον Λευκό Πύργο που περιλαμβάνονταν στις επιλογές που τους δόθηκαν και  την 

Κνωσό. Επίσης γνωρίζουν Έθιμα και γιορτές της Ελλάδας, όπου ανέφεραν το Πάσχα, 

τα Χριστούγεννα,τις Απόκριες, γιορτές τις οποίες, όπως είπαν, γιορτάζουν και στην 

περιοχή που διαμένουν. Για τα Τραγούδια ανέφεραν ότι γνωρίζουν και παραδοσιακά 

ελληνικά τραγούδια ενώ από τα Φαγητά ανέφεραν το μουσακά και το τζατζίκι.  

Ένας από τους κύριους λόγους που επέλεξαν να μάθουν την Ελληνική 

γλώσσα είναι ότι η πλειοψηφία προέρχεται από την ελληνική μειονότητα, αφού οι 

γονείς τους είναι ελληνικής καταγωγής, έχουν μητρική γλώσσα την Ελληνική και 

τους αρέσει η Ελληνική γλώσσα. Επίσης, αριθμός μαθητών επέλεξε την Ελληνική 

γλώσσα, γιατί πιστεύει ότι  θα τους βοηθήσει στο μέλλον και επειδή τους ενδιαφέρει 

ο πολιτισμός της Ελλάδας και λιγότερο επειδή θέλουν να κάνουν διακοπές στην 

Ελλάδα. Στην ερώτηση αυτή υπάρχει σχετική διαφοροποίηση στις απόψεις των 

μαθητών από τις απόψεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θεωρούν ότι, οι μαθητές 

επιλέγουν την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας γιατί επιθυμούν μελλοντικά να 

σπουδάσουν στην Ελλάδα. Οι μαθητές από την πλευρά τους δεν ιεραρχούν στις 

επιλογές τους τον λόγο αυτό, ως τον πιο σημαντικό στην εκμάθηση της Ελληνικής 

γλώσσας, αφού τον κατατάσσουν στους μέτριας σημαντικότητας λόγους.  

Αναφορικά με τις δυσκολίες που συναντούν στην Ελληνική γλώσσα, η 

πλειοψηφία των μαθητών θεωρεί ότι δυσκολεύεται από Λίγο έως Καθόλου στο «να 
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καταλαβαίνει τη γλώσσα από κάποιον Έλληνα», στο «να συζητά με κάποιον», στο 

«να διαβάζει και να κατανοεί ένα κείμενο», ενώ μικρός αριθμός μαθητών ανέφερε ότι 

δυσκολεύεται Αρκετά και Πολύ στα ανωτέρω. 

Επίσης, η πλειοψηφία των μαθητών θεωρεί ότι δυσκολεύεται από Λίγο έως 

Καθόλου στο «να γράφει κείμενα-εκθέσεις» καθώς και στο «να λύνει ασκήσεις 

γραμματικής» όπως και στο «να μαθαίνει καινούριο λεξιλόγιο» ενώ μεγαλύτερος 

αριθμός μαθητών σε σχέση με τις κατηγορίες που αναφέρονται στην προηγούμενη 

παράγραφο, ανέφερε ότι συναντά βαθμό δυσκολίας Αρκετά και Πολύ. 

 Η πλειοψηφία των μαθητών θεωρεί επίσης ότι δυσκολεύεται από Λίγο έως 

Καθόλου στο «να καταλαβαίνει τραγούδια που ακούει στα ελληνικά» και στο «να 

καταλάβει το νόημα όταν διαβάζει». Στο «να καταλάβει σημαντικά κομμάτια του 

κειμένου, όταν διαβάζει ελληνικά», καθώς και στο «να ψάξει σημαντικά γεγονότα 

όταν διαβάζει ελληνικά» θεωρεί ότι δυσκολεύεται από Λίγο έως Καθόλου, η 

πλειοψηφία των μαθητών, όμως και εδώ μεγάλος αριθμός μαθητών σε σχέση με 

άλλες κατηγορίες θεωρεί ότι δυσκολεύεται Αρκετά και Πολύ. Δυσκολίες από Λίγο 

έως Καθόλου ανέφεραν οι μαθητές ότι  αντιμετωπίζουν στο «να διαβάσουν με σωστή 

προφορά»  και στο «να δουλέψουν με κάποιο συμμαθητή/τρια για να διαβάσουν ένα 

κείμενο».  

Αν και η πλειοψηφία των μαθητών δυσκολεύεται από Λίγο έως Καθόλου στο 

«να βρει ιδέες όταν γράφει ελληνικά», παρόλα αυτά και εδώ σημαντικός σε σχέση με 

άλλες κατηγορίες αριθμός μαθητών ανέφερε ότι δυσκολεύεται Αρκετά. Βαθμό 

δυσκολίας από Λίγο έως Καθόλου ανέφερε η πλειοψηφία των μαθητών και στο: 

«όταν γράφεις στα ελληνικά που δυσκολεύεσαι; Να γράψω ένα κείμενο», καθώς και 

στο: «όταν γράφεις στα ελληνικά που δυσκολεύεσαι; Να γράψω προτάσεις». Η 

πλειοψηφία των μαθητών συναντά βαθμό δυσκολίας από Λίγο έως Καθόλου στο: « 

όταν γράφεις στα ελληνικά που δυσκολεύεσαι; Να βρω τις σωστές λέξεις/τις λέξεις 

που ταιριάζουν», όμως εδώ σχετικά μεγάλος αριθμός μαθητών ανέφερε ότι, 

δυσκολεύεται Αρκετά. Η πλειοψηφία των μαθητών δυσκολεύεται από Λίγο έως 

Καθόλου στο «να γράψει σωστά τις λέξεις όταν γράφει στα ελληνικά». Αν και η 

πλειοψηφία των μαθητών απάντησε ότι ο βαθμός δυσκολίας που συναντά όταν 

γράφει ελληνικά στο «να διορθώσει την ορθογραφία» είναι από Λίγο έως Καθόλου. 

Στην περίπτωση αυτή ο μεγαλύτερος, σε σχέση με άλλες κατηγορίες που αφορούν τις 

δυσκολίες που συναντούν στην Ελληνική γλώσσα, αριθμός μαθητών απάντησε ότι, 
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δυσκολεύεται Αρκετά. Επιπλέον η πλειοψηφία των μαθητών δυσκολεύεται από Λίγο 

έως Καθόλου, όταν γράφει στα ελληνικά στο «να ξαναδεί όλο το κείμενο για να κάνει 

διορθώσεις», όπου όμως και εδώ ικανός αριθμός μαθητών ανέφερε ότι, δυσκολεύεται 

Αρκετά. Δε συναντούν ιδιαίτερες δυσκολίες οι μαθητές όταν γράφουν στα ελληνικά 

στο «να δουλέψουν με κάποιον συμμαθητή/τρια για να γράψουν ένα κείμενο», ενώ 

όταν ακούν και μιλούν ελληνικά δε δυσκολεύονται ιδιαίτερα στο «να ακούν και να 

καταλαβαίνουν τα βασικά νοήματα», «να ακούν και να βρίσκουν/εντοπίζουν 

συγκεκριμένες πληροφορίες», «να ακούν και να καταλαβαίνουν για να 

συμπληρώνουν ασκήσεις». Βαθμό δυσκολίας από Λίγο έως Καθόλου ανέφερε η 

πλειοψηφία των μαθητών και στην ερώτηση όταν ακούς και μιλάς ελληνικά που 

δυσκολεύεσαι;  στο «να ακούς και να καταλαβαίνεις ομιλητές με διαφορετική 

προφορά», όμως εδώ ικανός αριθμός μαθητών απάντησε ότι δυσκολεύεται Αρκετά. 

Ιδιαίτερες δυσκολίες δε συναντά, όπως ανέφερε, η πλειοψηφία των μαθητών, όταν 

ακούν και μιλούν ελληνικά στο «να παίρνουν μέρος σε παιχνίδια στα οποία 

παριστάνουν κάποιον άλλο», «να απαντούν σε ερωτήσεις στο μάθημα», «να 

συνομιλούν μέσα στο μάθημα», «να κάνουν μικρά project (εργασίες) σε θέματα 

σχετικά με το μάθημα», «να μιλούν με άνεση», «να μιλούν σωστά γραμματική και 

λέξεις». 

Σχετικά με τις στάσεις των μαθητών στον τρόπο διδασκαλίας της Ελληνικής 

γλώσσας, η σχετική πλειονότητα προτιμά την εργασία σε ομάδες, η οποία βρίσκεται 

και μεταξύ των διδακτικών τεχνικών για τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας που 

ανέφεραν και οι εκπαιδευτικοί. Στη δεύτερη προτίμηση των μαθητών βρίσκεται η 

επιλογή «να παίζουμε τους διαλόγους των κειμένων» και στη συνέχεια η χρήση 

οπτικοακουστικού υλικού που επίσης έχει αναφερθεί από τους εκπαιδευτικούς τόσο 

στις προτάσεις τους για βελτίωση της διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας όσο και 

στις απόψεις τους για τη λειτουργία των σχολείων. Στις τελευταίες θέσεις των 

προτιμήσεων των μαθητών βρίσκονται  το «να έχουν λιγότερη γραμματική» και το 

«να μαθαίνουν μύθους, παραμύθια, τραγούδια της Ελλάδας».   

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, ορισμένες από τις προτιμήσεις των μαθητών 

που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο θα ήθελαν να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα , 

αποτελούν και προτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Διαφοροποίηση παρουσιάζεται σε 

σχέση με την αξιοποίηση στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού στη διδακτική 

πρακτική, όπου βρίσκεται μεταξύ των προτιμήσεων των εκπαιδευτικών, αλλά οι 
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μαθητές, το συγκεκριμένο τρόπο δεν τον εντάσσουν στις πρώτες θέσεις των 

προτιμήσεων τους.  

 Σχετικά με τη στάση των μαθητών που αφορά σε στοιχεία από τον ελληνικό 

πολιτισμό για τα οποία θα ήθελαν να γνωρίσουν περισσότερα πράγματα, στις πρώτες 

θέσεις είναι τα Μνημεία, η Μυθολογία, η  Ιστορία και ακολουθούν τα τραγούδια, τα 

έθιμα και οι γιορτές και τα φαγητά. Ενώ δηλαδή οι μαθητές σε ότι αφορά τον τρόπο 

εκμάθησης της γλώσσας δεν εντάσσουν την αξιοποίηση των στοιχείων του ελληνικού 

πολιτισμού (μύθους, μνημεία κλπ) στις πρώτες θέσεις της προτίμησης τους, θα 

επιθυμούσαν όμως να έχουν περισσότερες γνώσεις σχετικά με τον ελληνικό 

πολιτισμό. 

Αναφορικά με τη στάση των μαθητών απέναντι σε προγράμματα ανταλλαγών 

στην Ελλάδα, θα λέγαμε ότι είναι θετική, καθώς το σύνολο σχεδόν των μαθητών θα 

επιθυμούσε να πάει για λίγες ημέρες σε σχολείο στην Ελλάδα. Στην πρώτη θέση των 

λόγων για τους οποίους οι μαθητές επιθυμούν να πάνε σε ελληνικό σχολείο για λίγες 

ημέρες είναι ότι: «θέλουν να δουν πως γίνεται το μάθημα στο ελληνικό σχολείο» 

ακολουθεί η επιλογή «θέλουν να κάνουν φίλους από την Ελλάδα» και στη συνέχεια 

με σημαντική διαφορά από τους δύο πρώτους λόγους ακολουθούν οι επιλογές 

«θέλουν να γνωρίσουν περισσότερα πράγματα για την Ελλάδα», «θέλουν να γίνουν 

καλύτεροι στα ελληνικά» και τέλος «θέλουν να δουν μνημεία». 

Θα παρουσίαζε ενδιαφέρον η διεξαγωγή μίας νέας έρευνας μετά από δύο έτη 

προκειμένου να διερευνηθεί η πρόοδος των μαθητών στην εκμάθηση της Ελληνικής 

γλώσσας καθώς και οι στάσεις τους απέναντι στις ξένες γλώσσες, στον τρόπο 

διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας, στις γνώσεις τους για τον ελληνικό πολιτισμό  

και στα προγράμματα ανταλλαγών στην Ελλάδα. Επίσης, θα είχε ενδιαφέρον αν 

μαθητές συμμετείχαν σε προγράμματα ανταλλαγών στην Ελλάδα να ανέφεραν κατά 

τη διεξαγωγή της έρευνας τις εμπειρίες τους. 
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Παράρτημα Α΄ 
Συνέντευξη 

ΦΥΛΟ :     ΑΝΔΡΑΣ                            ΓΥΝΑΙΚΑ 

 

ΗΛΙΚΙΑ:     23-35                          36-45                           Πάνω από 46  

           

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ:      1-5                     6-15                  Πάνω από 15 

   

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ :                          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ :                         

                      

Που γεννήθηκες;  Αλβανία                        Αλλού         -  Πού;  

  

Δημιουργεί το σχολείο προϋποθέσεις και κίνητρα μάθησης για  τη σωστή γνώση της 

ελληνικής γλώσσας για τους μαθητές; Εάν ναι, ποια και με ποιο τρόπο τα ενισχύει; 

 

Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι δρουν ενισχυτικά και βοηθητικά στους μαθητές να 

μάθουν  την ελληνική γλώσσα;    

 

Σε ποιον τομέα θεωρείτε ότι μπορεί να βοηθήσει περισσότερο ως εφόδιο, η 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας (τους μαθητές); 

  

Τι κίνητρα θα δίνατε  για την ανάγνωση και κατανόηση του κειμένου; Θεωρείτε πως 

είναι αναγκαίο να ενεργοποιήσετε το ενδιαφέρον για τον ελληνικό πολιτισμό των 

μαθητών; Εάν ΝΑΙ, πώς; 

 

Ποιές οι δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές σας στην: 

Α) κατανόηση γραπτού λόγου 

Β) παραγωγή γραπτού λόγου 

Γ) κατανόηση προφορικού  λόγου 

Δ) παραγωγή προφορικού  λόγου 

 

Ποιες διδακτικές τεχνικές  κρίνετε κατάλληλες και θα τις υιοθετούσατε (υιοθετείτε) 

στην τάξη; 

 

Πως θα αξιοποιούσατε (αξιοποιείτε) στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού στη 

διδακτική πρακτική;  
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Τι θα βοηθούσε στη βελτίωση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας;    

 

 Χρησιμοποιείτε υποδομές που προέρχονται από το ελληνικό κράτος (βιβλία, 

προγράμματα….); 

 

Υπάρχουν επιχορηγήσεις από το ελληνικό κράτος; 

  

Έχετε συνεργασία με φορείς και σχολεία από την Ελλάδα; 

  

Θα θέλατε να συμμετάσχετε σε προγράμματα ανταλλαγών στην Ελλάδα; σε τι θα σας 

βοηθούσε;  

 

Ποια στοιχεία από τον ελληνικό πολιτισμό θα αξιοποιούσατε διδακτικά; 

Ιεράρχησε με σειρά προτεραιότητας από το 1 ως το 5 (το 1 είναι το σημαντικότερο και 

το 5 το λιγότερο σημαντικό) 

1)Τη γνώση της ιστορίας της Ελλάδας 

2)Την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας 

3)Τα ελληνικά ήθη και έθιμα 

4)Τα ελληνικά τραγούδια 

5)Τα αρχαιολογικά μνημεία (Ακρόπολη κλπ) 

 

Νιώθετε προετοιμασμένος/η (κατάλληλα καταρτισμένος/η) να διδάξετε την ελληνική 

γλώσσα; 

Τι πιστεύετε ότι χρειάζεστε να ενισχύσετε περισσότερο ως εκπαιδευτικοί της 

Ελληνικής γλώσσας;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[318] 

 

Παράρτημα Β΄ 
Ερωτηματολόγιο 

Μαθαίνω την Ελληνική Γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό 

Mesoj gjuhen Greke dhe kulturen Greke 

Απαντήστε σε όποια από τις δύο (2) γλώσσες (Ελληνική ή Αλβανική), επιθυμείτε. 

Pergjigjuni ne cdo nga dy (2) gjuhet deshironi, Greqisht ose Shqip 

                           

  Αγόρι                                                        Κορίτσι 

Djale                                                     Vajze                      

Ηλικία…………………………………………………… 

Mosha ………………………..   

Τάξη  ..................................                                      Σχολείο……………………………… 

Klasa……………………..                                       Shkolla………………………………. 

 Πού γεννήθηκες;  Αλβανία                       Αλλού             Πού; ………………………………….. 

Ku je lindur;          Shqiperi                    ne vend tjeter;        Ku; …………………….        

Πόσα χρόνια ζεις Αλβανία;… ……................ 

Sa vjet jeton ne Shqiperi?…………………..  

Τι καταγωγής είναι ο πατέρας σου;  …………… 

Cfare origjine ka babai yt?……………………… 

Τι καταγωγής είναι η μητέρα σου;  ………………............... 

Cfare origjine ka nena jote?……………………………… 

 Ποιες γλώσσες μιλάτε στο σπίτι σας;……………………………………………………….. 

Cilet gjuhe flisni ne shtepine tuaj?…………………………………………………….   

1- ΑΛΒΑΝΙΚΑ   Συχνά                Κάποιες φορές    

 Shqip                 shpesh                       disa here         
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2- ΕΛΛΗΝΙΚΑ  Συχνά                Κάποιες φορές            

Greqisht                shpesh                     disa here            

3- ΑΛΛΗ(ποια;)  Συχνά                   Κάποιες φορές    

Gjuhe tjeter (cilen)    shpesh                      disa here     

Έχεις ταξιδέψει στην Ελλάδα; ΝΑΙ..................... ΟΧΙ ……………………… 

Ke udhetuar per ne Greqi? PO…………………….JO……………………… 

Αν ναι, για ποιο λόγο;………………………………………………… 

Po ke udhetuar cila ishte arsyeja?………………………………..   

 

Πόσο καιρό έμεινες;………………………………………………………… 

 Sa kohe ke qendruar atje?……… 

        

Βλέπεις  ξένη  τηλεόραση;   Συχνά           Μερικές φορές            Καθόλου    

Ndjeke televizione te huaja?    shpesh     disa here                   kurre      

Από ποιες χώρες;  ………………………………………………... 

Nga cilat shtete?…………………………………………………… 

Τι παρακολουθείς συνήθως;…………………………………………………………….. 

Cfare programme ndjek zakonisht?……………………………………………………..    

Διαβάζεις παραμύθια/βιβλία σε άλλες γλώσσες εκτός από τα αλβανικά;  ΝΑΙ           ΟΧΙ     

Lexon perralla/libra ne gjuhe te tjerra pervec shqipes?                                 po            jo        

Εάν ναι, σε ποιες γλώσσες; ……………………………………………………………….. 

Ne qofte se pergjigjia eshte po, ne cilen gjuhe jane librat?…………………………………………. 

 

Ποιες άλλες ξένες γλώσσες γνωρίζεις; 

Cilat gjuhe te tjera te huaja njeh? 
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Αγγλικά    

Γαλλικά    

Γερμανικά   

Ιταλικά  

Άλλη:  

  

Anglisht  

Frengjisht  

Gjermanisht  

Italisht  

Tjeter  

 

 

Α) Σημειώστε τι γνωρίζετε από τον πολιτισμό της Ελλάδας 

Shenoni cfare njihni nga kultura e Greqise 

1)    Μνημεία (Ακρόπολη, Λευκός Πύργος…)    

2) Iστορία   

3) Μυθολογία   

4) Έθιμα και γιορτές   

5) Τραγούδια  

6) Φαγητά  

7) Άλλο:  

Monumente (Akropolis, Pirgu I Bardhe….)    

Historia   

Mitologji  

Zakone dhe festa, kremte  

Kenge  

Gjelle  

Tjeter  

 

Β) Γιατί επέλεξες να μάθεις την ελληνική γλώσσα;   

Perse ke zgjedhur te mesosh Gjuhen Greke? ………………….. 

Ιεράρχησε με σειρά προτεραιότητας από το 1 έως το 7  (το 1 είναι σημαντικότερο και το 7 λιγότερο 

σημαντικό) 

Pergjigju me rradhe nga 1 deri ne 7( njishi eshte me i rendesishmi dhe shtata eshte me pak e 

rendesishme) 

 

1) Μου αρέσει η ελληνική γλώσσα   

2) Θα με βοηθήσει στο μέλλον   

3) Με ενδιαφέρει ο πολιτισμός της Ελλάδας    
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4) Θέλω να κάνω διακοπές στην Ελλάδα   

5) Θέλω να σπουδάσω στην Ελλάδα    

6) Οι γονείς μου είναι ελληνικής καταγωγής    

7) Άλλο:  

  

1)Me pelqen Gjuha Greke 

 

 

2)Do me ndihmoj ne te ardhmen 

 

 

 3)Me intereson kultura e Greqise 

 

 

4)Dua te shkoj per pushime ne Greqi 

 

 

5)Dua te shkoj per studime ne Greqi 

 

 

  6)Prinderit e mi kane origjine Greke 

 

 

7)Tjeter 

 

 

 

Γ) Στην ελληνική γλώσσα συναντάς δυσκολίες στο:   

  Ne gjuhen Greke ke veshtiresi ne:……………….  

                                                                                       

Δυσκολεύομαι........ 

Kam veshtiresi…………..                                              

 

Πολύ 

 

 

shume  

Αρκετά  

 

 

mjaft   

Λίγο / 

Καθόλου 

 

pak/aspak 

 

1)Να καταλαβαίνω τη γλώσσα από κάποιον 

Έλληνα  

Ne kuptimin e gjuhes se folur nga nje Grek 

 

   

2)Να συζητώ με κάποιον  

 

ne diskutimin me dike 

   

3)Να διαβάζω και να καταλαβαίνω ένα κείμενο 

ne leximin dhe kuptimin e nje teksti  

   

4)Να γράφω κείμενα – εκθέσεις  

ne shkrimim e teksteve-hartimeve 

 

   

5)Να λύνω ασκήσεις γραμματικής  

ne zgjidhjen e ushtrimeve gramatike 

 

   

6)Να μαθαίνω καινούριο λεξιλόγιο  

ne mesimin e fjaleve te reja 

 

   

7)Να καταλαβαίνω τραγούδια που ακούω στα 

ελληνικά  

ne kuptimin e kengeve qe degjoj ne gjuhen Greke 
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8)Άλλο: 

tjeter 

 

   

Δ)  Όταν διαβάζεις                                       στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ     

πού δυσκολεύεσαι;   

Kur lexon ne Greqisht ku ke veshtiresi ?                                                                                     

Δυσκολεύομαι να…. 

Veshtiresohem ne … 

Πολύ  

shume    

Αρκετά  

mjaft 

Λίγο / 

Καθόλου 

pak/aspak 

 

Καταλάβω το νόημα  

Ne mirekuptimin  

 

   

Καταλάβω σημαντικά κομμάτια  

του κειμένου  

Ne kuptimin e paragrafeve me 

rendesi tek teksti 

 

   

Ψάξω για σημαντικά γεγονότα 

 Ne kerkimin e ngjarrjeve me 

rendesi te vecante 

 

   

Καταλάβω κάποια σημεία του 

κειμένου 

Ne kuptimin e disa paragrafeve te 

tekstit 

 

   

Καταλάβω κάποιες λέξεις στο 

κείμενο 

Ne kuptimin e disa fjaleve tek teksti 

   

Διαβάσω με σωστή προφορά 

Ne leximin me shqiptim te sakte 

 

   

Δουλέψω μαζί με κάποιον/α 

συμμαθητή/τρια μου για να 

διαβάσουμε ένα κείμενο 

Ne bashkepunimin me nje 

bashkenxenes/se per leximin se bashku 

te nje teksti 

 

   

  

Ε) Όταν γράφεις                                στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ   

πού δυσκολεύεσαι; 

Kur shkruan Greqisht ku ke veshtiresi? 

 

Δυσκολεύομαι να… 

Veshtiresohem ne ….. 

Πολύ  

shume   

Αρκετά  

mjaft     

Λίγο / 

Καθόλου 
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pak/aspak 

 

Να βρω ιδέες 

Ne gjetjen e ideve 

   

Να βάλω τις ιδέες μου σε σειρά 

Ne vendosjen e ideve ne rradhe 

   

Να γράψω ένα κείμενο  

Ne shkrimin e nje texti 

   

Να γράψω προτάσεις  

Ne shkrimin e fjalive 

   

Να βρω τις σωστές λέξεις/τις 

λέξεις που ταιριάζουν 

Ne gjetjen e fjaleve te sakta/ e 

fjaleve qe shkojne 

   

Να γράψω σωστά τις λέξεις  

Ne shkrimin e fjaleve me saktesi 

   

Να διορθώσω την ορθογραφία 

Ne korrigjimin e drejtshkrimit 

   

Να ξαναδώ όλο το κείμενο για να 

κάνω διορθώσεις  

Ne rishikimin e gjithe tekstit per 

te bere korrigjime 

   

Να δουλέψω με κάποιον/α 

συμμαθητή/τρια μου για να 

γράψουμε ένα κείμενο 

Ne punoj me nje bashkenxenes 

/se per bashkeshkrimin e nje 

teksti 

 

   

 

Στ) Όταν ακούς και μιλάς ΕΛΛΗΝΙΚΑ που δυσκολεύεσαι; 

Kur degjon dhe flet Greqisht  ku ke veshtiresi? 

 

 

ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΩ  

DEGJOJ DHE KUPTOJ                           

Πολύ  

shume 

Αρκετά  

mjaft    

Λίγο / 

Καθόλου 

pak/aspak 

ι. Να ακούω και να καταλαβαίνω τα βασικά 

νοήματα 
te degjoj dhe te mirekuptoj 

   

κ. Να ακούω και να βρίσκω /εντοπίζω 

συγκεκριμένες πληροφορίες 

te degjoj dhe te gjej/te vecoj informacionet 

konkrete 
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λ. Να ακούω και να καταλαβαίνω για να 

συμπληρώνω ασκήσεις 

te degjoj dhe te kuptoj per te plotesuar 

ushtrimet 

   

μ. Να ακούω και να καταλαβαίνω ομιλητές 

με διαφορετική προφορά 

te degjoj dhe te kuptoj folesit me djalekte te 

ndryshme 

   

ΜΙΛΑΩ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ 

FLAS-KOMUNIKOJ 
   

ν. Να παίρνω μέρος σε παιχνίδια στα οποία 

παριστάνω κάποιον άλλο 
te marre pjese ne lojra ne te cilat te luaj rolin e 

nje tjetri 

   

ξ. Να απαντώ σε ερωτήσεις για το μάθημα 
te pergjigjem ne pyetjet e mesimit 

   

ο. Να συνομιλώ μέσα στο μάθημα 
te bashkebisetoj gjate ores se mesimit 

 

   

π. Να κάνω μικρά project (εργασίες)  σε 

θέματα σχετικά με το μάθημα 

te bej projekte te vogla me tema qe kane 

lidhje me mesimin 

   

ρ. Να μιλάω  με άνεση 
te flas me lehtesi 

 

   

σ. Να μιλάω σωστά   (γραμματική και 

λέξεις) 
te flas sakte (grammatiken dhe fjalet) 

 

   

 

 

Ζ) Πώς θα ήθελες να μαθαίνεις στην τάξη της ελληνικής γλώσσας;  

Si do te doje te ishte mesimi ne klasen e gjuhes Greke? 

   

Βάλε  με σειρά προτίμησης από το 1 έως το 6  (το 1 είναι σημαντικότερο και το 6 λιγότερο σημαντικό 

Me rradhe prioritet nga 1 deri ne 6 (1 eshte me i rendesishem  dhe 6-shta me pak e rendesishme)  

 

1) Να δουλεύουμε σε ομάδες με τους συμμαθητές     

2) Να παίζουμε τους διαλόγους των κειμένων   

3) Να έχουμε λιγότερη γραμματική   

4) Να χρησιμοποιούμε περισσότερο οπτικοακουστικό υλικό (υπολογιστές, 

μουσική, εικόνες, παιχνίδια, DVD)  
 

5) Να μαθαίνουμε μύθους, παραμύθια, τραγούδια, κλπ της Ελλάδας   

6) Άλλο:  

 

 

 

1)te bashkepunojme ne grupe me bashnxenesit 

loje, dvd 
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2)te luajme dialogjet e texteve 

 

 

3)te kemi me pak grammatike 

 

 

4)te perdorim me shume mjete si: kompjuter, muzike, ikona,  

5)te mesojme mite (legjenda), perralla, kenge Greke 

 

 

6)tjeter 

 

 

 

Η) Τι θα θέλατε να μάθετε για τον πολιτισμό της Ελλάδας    

Cfare do te donit te mesoni per kulturen e Greqise? 

Βάλε  με σειρά προτίμησης από το 1 έως το 7 (το 1 είναι σημαντικότερο και το 7 λιγότερο σημαντικό) 

 Me rradhe prioritet nga 1 deri ne 7 (1 eshte me i rendesishem  dhe 7 me pak e rendesishme)  

 

1. Μνημεία (Ακρόπολη, Λευκός Πύργος…)    

2. Iστορία   

3. Μυθολογία   

4. Έθιμα και γιορτές   

5. Τραγούδια  

6. Φαγητά  

7. Άλλο:  

 

1.Monumente 

 

  

2.Histori 

 

 

3.Mitologji 

 

 

4)Zakone dhe festa 

 

 

5)Kenge 

 

 

6)Gjelle 

 

 

7)Tjeter 

 

 

 

 

   Θ) Θα ήθελες να πας για λίγες μέρες σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα μαζί με τους 

συμμαθητές σου;  

     

    ΝΑΙ   ....................            ΟΧΙ  .................... 

Do te doje te veje per pak dite ne nje shkolle greke ne Greqi me bashkenxenesit e tu? 

PO…………….        JO…………… 

 

Αν ΝΑΙ, γιατί;   

Nese pergjigja eshte po, per cfare arsye? 
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1) Θέλω να δω πώς γίνεται το μάθημα στο ελληνικό 

σχολείο 
 

2) Θέλω να γίνω καλύτερος στα ελληνικά   

3) Θέλω να κάνω φίλους από την Ελλάδα   

4) Θέλω να γνωρίσω περισσότερα πράγματα για την 

Ελλάδα  

 

5) Θέλω να δω μνημεία μουσεία, ναούς κλπ.   

6) Άλλο:  

 

1)dua te shikoj si behet mesimi ne shkollen Greke 

 

 

 

2)dua te behem me i mire ne Greqishte 

 

 

3)dua te bej miq nga Greqia  

4)dua te njohe me shume gjerra per Greqine 

 

 

5)dua te shikoj monumente, muze, kisha 

 

 

6)Tjeter 
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Παράρτημα Γ΄ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 

 Θεματικός άξονας Α΄  «Απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη λειτουργία των 

σχολείων» 

Κατηγορίες                                              Κωδικοί                                              Σύνολο  

                                                                                                                           αναφορών 

 

 

1.Χρήση εποπτικών μέσων 

ΧΡΗΛΕΥΠΟ= Χρήση ηλεκτρονικών                                

υπολογιστών 

ΔΙΑΔΠΙΝΑ=     Διαδραστικοί πίνακες 

ΚΑΕΡΜΕΛΓ= Κάρτες εργασίας για το 

μάθημα της Ελληνικής γλώσσας 

17 

 

9 

 

11 

2.Σύγχρονες  διδακτικές 

πρακτικές  

ΔΣΥΕΞΕΛΓ= Διδασκαλία που να 

συμβαδίζει με την εποχή και την εξέλιξη 

της Ελληνικής γλώσσας 

 

29 

3.Σύγχρονα βιβλία ΒΟΗΒΙΒΜΑ=Βοηθητικά βιβλία για τους 

μαθητές 

ΒΟΗΒΙΒΔΑ=Βοηθητικά βιβλία για τους 

δασκάλους 

ΛΕΞΕΛΓΛΩ=Λεξικά της Ελληνικής 

γλώσσας  

ΒΙΓΡΕΛΛΕΙ=Βιβλία Γραμματικής, 

Ελληνικής Λογοτεχνίας, Ελληνικής 

Ιστορίας 

33 

 

37 

 

30 

 

10 

Θεματικός άξονας Β΄«Κίνητρα  στους μαθητές για την ανάγνωση και κατανόηση κειμένου 

μέσω της ενεργοποίησης του ενδιαφέροντός τους για τον Ελληνικό πολιτισμό» 

Κατηγορίες                                             Κωδικοί                                                           

Σύνολο  

                                                                                                                                      

αναφορών 

4.Αξιοποίηση φωτογραφικού 

υλικού σχετικού με τον 

ελληνικό πολιτισμό 

ΚΑΦΩΑΛΕΜ=Κατασκευή φωτογραφικού 

άλμπουμ με Ελληνικά πολιτιστικά μνημεία   

19 

5.Ανάγνωση βιβλίων 

ελλήνων συγγραφέων  

ΒΙΠΕΕΛΜΥ=Βιβλία με περιεχόμενο που 

να αναφέρεται στην ελληνική μυθολογία 

 

ΒΙΠΕΕΛΙΣ=Βιβλία με περιεχόμενο που να 

αναφέρεται στην ελληνική Ιστορία 

37 

 

 

33 

 

Θεματικός άξονας Γ΄  « Προϋποθέσεις μάθησης» 

Κατηγορίες                                            Κωδικοί                                    Σύνολο αναφορών 

 

6. Εθνικότητα των 

εκπαιδευτικών που 

 διδάσκουν την Ελληνική 

 γλώσσα 

ΚΑΤΕΛΜΕΙ = Καταγωγή από την 

Ελληνική Μειονότητα 

 

ΜΗΓΛΔΙΕΛ=Μητρική γλώσσα των 

διδασκόντων να είναι η Ελληνική 

14 

 

 

19 

 

 ΕΝΩΡΔΙΕΛ = Ενίσχυση ωρών 9 
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7.Αναμόρφωση του 

 σχολικού προγράμματος 

διδασκαλίας στο μάθημα  Ιστορία της 

Ελλάδας 

 

ΕΝΩΡΔΓΕΕ =  Ενίσχυση των ωρών 

διδασκαλίας στο μάθημα Γεωγραφία της 

Ελλάδας 

 

ΕΝΩΡΔΕΛΓ=Ενίσχυση των ωρών 

διδασκαλίας στην Ελληνική γλώσσα 

 

 

 

7 

 

 

 

20 

Θεματικός άξονας Δ΄«Επίδοση των μαθητών στην Ελληνική γλώσσα» 

Κατηγορίες                                          Κωδικοί                                                  Σύνολο  

                                                                                                                           αναφορών 

 

8.Προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές 

στην εκμάθηση της 

 Ελληνικής γλώσσας 

 ΠΑΡΓΡΛΟΓ=Παραγωγή γραπτού    λόγου 

ΚΑΤΓΡΛΟΓ=Κατανόηση γραπτού λόγου 

 

ΠΑΡΠΡΛΟΓ=Παραγωγή προφορικού 

 λόγου 

 

ΚΑΤΠΡΛΟΓ=Κατανόηση προφορικού 

λόγου 

40 

 

10 

 

12 

 

6 

 

Θεματικός άξονας Ε΄« Παράγοντες που μπορεί να  επηρεάσουν τη γλωσσική επίδοση των 

μαθητών» 

Κατηγορίες                                         Κωδικοί                                                    Σύνολο 

                                                                                                                             αναφορών                          

 

 

 

9.Συνεργασία σχολείου και 

οικογένειας  

ΕΓΜΕΚΕΛΓ=Επιθυμία των γονέων των 

μαθητών για την εκμάθηση της Ελληνικής 

γλώσσας 

 

ΕΕΚΕΚΕΛΓ= Επιθυμία των 

εκπαιδευτικών για σωστή διδασκαλία της 

Ελληνικής γλώσσας 

 

ΔΕΚΔΣΧΓΟ=Διοργάνωση εκδηλώσεων 

από το σχολείο σε συνεργασία με τους 

γονείς 

 

ΔΙΟΕΚΔΕΛ=Διοργάνωση εκδρομών στην 

Ελλάδα  

 

ΔΚΔΡΣΧΕΛ= Διοργάνωση κοινών 

δραστηριοτήτων με σχολεία στην  

Ελλάδα   

20 

 

 

 

20 

 

 

 

 

20 

 

 

24 

 

 

 

1 

 

10.Διατήρηση ελληνικών ηθών 

και εθίμων  

 

ΑΝΚΕΕΛΗΘ= Ανάγνωση κειμένων από 

την Ελληνική ηθογραφία 

ΣΥΑΔΑΓΕΛ=Συνεχής και αδιάλειπτη 

αγάπη για τον Ελληνισμό 

23 

 

11 
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11.Οικογενειακό και 

 κοινωνικό περιβάλλον 

ΧΕΓΛΕΣΚΕ=Χρήση της Ελληνικής 

γλώσσας και εκτός σχολείου όπως για 

παράδειγμα σε κοινωνικές εκδηλώσεις   

 

25 

12.Εξωσχολικές πρακτικές 

γραμματισμού  

ΑΝΕΞΒΙΕΓ=Ανάγνωση εξωσχολικών 

βιβλίων στην Ελληνική γλώσσα 

ΦΡΟΝΜΑΘΗ=Φροντιστηριακά μαθήματα 

15 

 

10 

Θεματικός άξονας ΣΤ΄ «Απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με  τη χρησιμότητα της 

Ελληνικής γλώσσας για τους μαθητές» 

Κατηγορίες                                         Κωδικοί                                               Σύνολο 

                                                                                                                            αναφορών                         

13.Σε μελλοντικές σπουδές  ΣΠΣΤΕΛΛΑ=Σπουδές στην Ελλάδα 32 

14.Στον οικονομικό τομέα ΕΞΕΡΓΕΛΑ=Εξεύρεση εργασίας στην 

Ελλάδα 

21 

15.Στον κοινωνικό τομέα ΕΝΣΕΛΚΟΙ=Ενσωμάτωση στην ελληνική 

κοινωνία 

27 

Θεματικός άξονας Ζ΄ «Αξιοποίηση στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού στη διδακτική 

πρακτική» 

Κατηγορίες                                         Κωδικοί                                                    Σύνολο 

                                                                                                                             αναφορών                                       

 

 

 

16.Διατήρηση της 

  ελληνικής παράδοσης  

ΔΙΘΡΕΔΕΚ=Διατήρηση μέσα από 

θρησκευτικές εορτές και διοργάνωση 

σχετικών εκδηλώσεων στο σχολείο 

 

ΠΑΕΛΤΡΜΕ= Με παραδοσιακά ελληνικά 

τραγούδια σε μεγάλες εορτές στο σχολείο 

 

14 

 

 

 

15 

 

17.Δημιουργία σχολικών 

 θεατρικών  ομάδων  

ΔΘΟΜΡΕΙΜ=Διοργάνωση θεατρικών 

ομάδων στο σχολείο με τους μαθητές να 

υποδύονται ρόλους εμπνευσμένους από 

την ελληνική ιστορία και μυθολογία  

 

17 

Θεματικός άξονας Η΄« Διδακτικές εφαρμογές για τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας» 

 

Κατηγορίες                                        Κωδικοί                                               Σύνολο 

                                                                                                                            αναφορών                                

18.Διδακτικές τεχνικές και 

 στρατηγικές που 

 χρησιμοποιούν οι 

 εκπαιδευτικοί  

ΠΡΑΚΑΣΚΗ=Πρακτικές ασκήσεις  

 

ΟΜΑΔΕΡΓΑ=Ομάδες εργασίας 

  

17 

 

15 

 19.Ασκήσεις που 

 ενεργοποιούν το 

 ενδιαφέρον των μαθητών 

ΣΥΖΗΔΙΑΛ=Συζήτηση και Διάλογος 25 

 

 

 

20.Εξάσκηση στην παραγωγή 

γραπτού και προφορικού λόγου 

 

ΓΡΜΑΔΙΜΑ= Γράφω –μαθαίνω, διαβάζω 

μαθαίνω 

 

18 
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21.Διαφοροποιημένη 

διδασκαλία  

ΟΛΙΣΠΡΘΕ= Oλιστική προσέγγιση του 

θέματος  

ΜΑΑΝΕΠΜΑ=Μάθηση ανάλογα με το 

επίπεδο των μαθητών 

 

ΑΝΣΤΗΜΑΘ=Αναστοχασμός στη μάθηση 

8 

 

7 

 

 

9 

 

    

Θεματικός άξονας  Θ΄ «Προτάσεις για τη βελτίωση της διδασκαλίας της Ελληνικής 

γλώσσας»  

 

Κατηγορίες                                         Κωδικοί                                                     Σύνολο 

                                                                                                                              αναφορών                             

 

22.Εξειδικευμένο διδακτικό 

προσωπικό  

ΣΕΞΕΠΕΕΕ=Σεμινάρια εξειδίκευσης και 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών από την 

Ελλάδα και με Έλληνες καθηγητές. 

 

ΠΣΕΞΕΛΓΛ=Παρακολούθηση μέσω των 

σεμιναρίων και της εξέλιξης της Ελληνικής 

γλώσσας 

 

38 

 

 

 

38 

 

23.Συγγραφή διδακτικού 

 υλικού 

ΒΙΒΣΥΜΔΙ=Βιβλία που να έχουν 

συγγραφεί πρόσφατα και να βασίζονται 

στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας που 

χρησιμοποιούν στην Ευρώπη 

 

ΒΙΕΛΓΡΣΥ=Βιβλία Ελληνικής 

γραμματικής, συντακτικού 

 

ΛΒΕΞΕΛΓΛ=Λεξικά που να 

 βασίζονται στην εξέλιξη της 

 Ελληνικής γλώσσας  

46 

 

 

 

 

31 

 

 

 

20 

 24.Εναλλακτικές διδακτικές 

πρακτικές 

ΠΟΛΠΕΡΜΑ=Πολυτροπικό περιβάλλον 

μάθησης  

 

ΕΞΩΣΑΝΑΓ=Εξωσχολική ανάγνωση 

 

ΧΡΣΧΕΡΓ= Χρήση σχεδίων εργασίας 

21 

 

 

12 

 

29 

25.Συμμετοχή σε προγράμματα 

ανταλλαγών στην Ελλάδα  

ΑΝΔΙΔΕΜΠ= Ανταλλαγή διδακτικής 

εμπειρίας  

43 

 

 

 

 

 

 


