
Οι απόψεισ των εκπαιδευτικϊν τησ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςχετικά με τουσ 
παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτην προϊθηςη και ανάπτυξη τησ ελληνομάθειασ 
νηπίων που φοιτοφν ςε πολυπολιτιςμικά νηπιαγωγεία τησ Θράκησ 
 
Περίλθψθ ςτα Ελλθνικά: 
Αντικείμενο  τθσ Διδακτορικισ Διατριβισ με τίτλο «Οι απόψεισ των εκπαιδευτικϊν τθσ 
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχετικά με τουσ παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθν προϊκθςθ 
και ανάπτυξθ τθσ ελλθνομάκειασ νθπίων που φοιτοφν ςε πολυπολιτιςμικά νθπιαγωγεία τθσ 
Θράκθσ»είναι θ διερεφνθςθ και καταγραφιτων απόψεων νθπιαγωγϊν και δαςκάλων για τισ 
εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ που προωκοφν και αναπτφςςουν τθν ελλθνομάκεια των νθπίων ςε 
πολυπολιτιςμικά νθπιαγωγεία. Οι απόψεισ των εκπαιδευτικϊν είναι πρωτεφουςασ ςθμαςίασ 
για τθν ομαλι ζνταξθ και τθ ςχολικι επιτυχία των μακθτϊν τουσ, κακϊσ ςε κακθμερινι 
βάςθ, οι εκπαιδευτικοί καλοφνται να λάβουν αποφάςεισ και να προςαρμόςουν/μεταβάλουν 
διδακτικζσ πρακτικζσ, αντιλιψεισ  και πεποικιςεισ για τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία εν γζνει. 
Αναπόφευκτα, οι απόψεισ και οι αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν αποκτοφν ιδιαίτερθ ςθμαςία 
όταν εφαρμόηονται ςε πολυπολιτιςμικά και πολφγλωςςα περιβάλλοντα, όπωσ είναι το 
εκπαιδευτικό τοπίο τθσ Δυτικισ Θράκθσ, ςτθν οποία διαβιεί θ μοναδικι αναγνωριςμζνθ 
κρθςκευτικι μειονότθτα ςτθν  Ελλάδα, θ Μουςουλμανικι Μειονότθτα τθσ Δ. Θράκθσ. Σε 
αυτό το πλαίςιο, το νθπιαγωγείο αποτελεί τθ βάςθ τθσ εκπαίδευςθσ κακϊσ ςε αυτό τα 
περιςςότερα παιδιά εξοικειϊνονται με το εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Στθν πλειοψθφία των 
ελλθνικϊν ςχολείων, οι μακθτζσ ζρχονται ςε επαφι με άλλουσ μακθτζσ που χρθςιμοποιοφν 
διαφορετικοφσ γλωςςικοφσ κϊδικεσ και προζρχονται από διαφορετικά πολιτιςμικά 
περιβάλλοντα, γεγονόσ που απαιτεί τθν αλλαγι του τρόπου διδαςκαλίασ εκ μζρουσ των 
εκπαιδευτικϊν και κατά ςυνζπεια τθν αλλαγι τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, προκειμζνου 
να είναι ςε κζςθ να ανταποκρικοφν επιτυχϊσ ςτισ ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενεσ απαιτιςεισ μιασ 
ςχολικισ τάξθσ με μεικτι ςφνκεςθ. 
 
ΤίτλοσςταΑγγλικά: 

Primary EducationTeachers’ beliefs on factors contributing to the promotion and 
development of Greek language knowledge of kindergarten pupils in multicultural 
primary schools in Thrace 
The goal of the Doctoral Dissertation entitled “Primary Education Teachers’ beliefs on 
factors contributing to the promotion and development of Greek language knowledge 
of kindergarten pupils in multicultural primary schools in Thrace” is the study of 
primary school teachers’ beliefs as regards the practices they adopt so as to promote 
and enhance their minority pupils’ knowledge of Greek. Teachers’ beliefs and 
attitudes are vital because school practitioners, on a daily basis, modify, adopt and 
adapt their beliefs and attitudes for every aspect of their educational routine. 
Inevitably, teachers’ beliefs and attitudes are crucial when they are applied to 
multilingual and multicultural school settings, as in the case of Western Thrace, 
where resides the sole religious minority (i.e. the Muslim Minority of the Western 
Thrace) recognized by the Greek state. Under this perspective, Kindergarten becomes 
the setting where pupils get acquainted with the educational system and its 
procedures in general. In the majority of the Greek schools, students have the 
opportunity to get in touch with classmates from various cultural and language 
backgrounds. This routine calls for action on behalf ofthe school teachers in order to 
inform their decisions and processes and address the constant changes that occur 
within mixed-abilities’ and backgrounds’ classes. 
 


