
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 

 

Πεξηγξαθή Φξεκαηνδνηνύκελνπ Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

1ε Πξνθήξπμε Εξεπλεηηθώλ Έξγσλ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ Μειώλ ΔΕΠ θαη Εξεπλεηώλ/ηξηώλ θαη ηελ 

πξνκήζεηα εξεπλεηηθνύ εμνπιηζκνύ κεγάιεο αμίαο 
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Τίηινο Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ: Σρεδηαζκόο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζε 

παηδηά λενκεηαλαζηώλ κε αθεηεξία ηηο πξαθηηθέο ςεθηαθνύ γξακκαηηζκνύ ηνπο 

 

Πνζό Φξεκαηνδόηεζεο: 149.820 € 

 

Δηάξθεηα Φξεκαηνδόηεζεο: 36 κήλεο 

 

 

Επηζηεκνληθόο Υπεύζπλνο: Δεκήηξηνο Κνπηζνγηάλλεο 

 

Φηιηθόο πξνο ηνλ αλαγλώζηε ηίηινο: Migrant 

 

Επηζηεκνληθή Πεξηνρή: Κνηλσληθέο Επηζηήκεο, 

Εθπαηδεπηηθέο Επηζηήκεο, Εθαξκνζκέλε Γισζζνινγία 

 

Φνξέαο Πξνέιεπζεο θαη Φώξα: Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο, Ειιάδα 

 

Φνξέαο Υπνδνρήο: Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο 

 

Σπλεξγαδόκελνη Φνξείο:  

Macquarie University, Australia   

University of Hamburg, Germany   

 

Ιζηνζειίδα πξνβνιήο ηνπ Έξγνπ: migrant.web.auth.gr 
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Σύλνςε Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
  

Τν παξόλ έξγν επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ηηο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνύ Ειιήλσλ θαη Ειιελίδσλ εθήβσλ κε 

λενκεηαλαζηεπηηθό ππόβαζξν ζε Απζηξαιία θαη Γεξκαλία. Εζηίαζε ζα δνζεί ζηηο ςεθηαθέο πξαθηηθέο 

γξακκαηηζκνύ ησλ εθήβσλ θαη ζα αλαδεηεζνύλ ζπλέρεηεο θαη ξήμεηο κεηαμύ ησλ πξαθηηθώλ ησλ παηδηώλ θαη 

ησλ ζηξαηεγηθώλ θαη ηδενινγηώλ ησλ γνλέσλ ηνπο. Απώηεξνο ζηόρνο απηήο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο 

είλαη ν ζρεδηαζκόο δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ γηα ηελ Νέα Ειιεληθή Γιώζζα, πξαθηηθώλ πνπ ζα ιακβάλνπλ 

ππόςε ηηο ηαπηόηεηεο ησλ παηδηώλ.  

 Η έξεπλα πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ζηάδηα: δεκηνπξγία κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ, ζπιινγή εξεπλεηηθνύ 

πιηθνύ, αλάιπζε ηνπ πιηθνύ, παξαγσγή δηδαθηηθώλ πξνηάζεσλ.  

 Μεζνδνινγηθά, ε έξεπλα θηλείηαη θπξίσο ζην ρώξν ηεο Κνηλσληνγισζζνινγίαο ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο, 

ησλ Νέσλ Σπνπδώλ ζην Γξακκαηηζκό θαη ηεο Αλάιπζεο Δηθηύσλ, ελώ αμηνπνηνύληαη επηθνπξηθά θαη άιιεο 

ζπλαθείο πξνζεγγίζεηο.  

 Όζνλ αθνξά ηε ζπιινγή ηνπ πιηθνύ, ζα αλαδεηεζνύλ έθεβνη/εο ειηθίαο 11-15 εηώλ πνπ λα έρνπλ 

κεγαιώζεη ζηελ Ειιάδα ηνπιάρηζηνλ ηα 5 πξώηα έηε ηεο δσήο ηνπο θαη λα βξίζθνληαη ζηελ ρώξα 

εγθαηάζηαζεο (Απζηξαιία/ Γεξκαλία) γηα ηνπιάρηζηνλ 2 έηε. Η ζπιινγή πιηθνύ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δύν 

θάζεηο: αξρηθά, ζα δηεμαρζνύλ 40 δηαδηθηπαθέο ζπλεληεύμεηο κε λενκεηαλάζηεο εθήβνπο θη έλαλ γνλέα / 

θεδεκόλα ηνπο (20 ζπλεληεύμεηο κε λενκεηαλάζηεο από θάζε ρώξα). Οη ζπλεληεύμεηο ζηνρεύνπλ ζηελ 

ραξηνγξάθεζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηνπ/ηεο εθήβνπ, ζρνιηθήο θαη κε, θαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε θαζεκεξηλόηεηα. Μεηαγελέζηεξα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλα πεδίνπ κε 30 

κειέηεο πεξίπησζεο (15 από θάζε ρώξα), ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη, κεηαμύ άιισλ, ζπλεληεύμεηο κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαη ηνπο γνλείο ηνπο, ζπκπιήξσζε εκεξνινγίσλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη παξαθνινύζεζε 

ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο ζε ςεθηαθά πεξηβάιινληα. Τν ζύλνιν ηνπ πιηθνύ ζα αλαιπζεί κε ην ινγηζκηθό NVivo, 

βάζεη θαηεγνξηώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ από κηα αξρηθή ζπλεμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ.  

 Τέινο, κε εθαιηήξην ηελ αλαιπηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα έρεη πξνεγεζεί, ζα ζρεδηαζηνύλ 

γισζζνδηδαθηηθέο πξαθηηθέο αληαπνθξηλόκελεο ζηελ ζύλζεηε πξαγκαηηθόηεηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηώλ κε 

λενκεηαλαζηεπηηθό ππόβαζξν. Οη πξνηάζεηο ζα θνηλνπνηεζνύλ ζην Υπνπξγείν Παηδείαο, ώζηε λα εληαρζνύλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ πνιηηηθή γηα ηνπο Έιιελεο ηεο νκνγέλεηαο. 
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Πξσηνηππία ηνπ Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
  

 

 

Η παξνύζα έξεπλα παξνπζηάδεη πξσηνηππία ηόζν από εξεπλεηηθή όζν θαη από κεζνδνινγηθή άπνςε.  

 Καηαξράο, γηα πξώηε θνξά ζα δηεμαρζεί κηα δηεζληθά πξνζαλαηνιηζκέλε έξεπλα πνπ λα εζηηάδεη ζηηο 

γισζζηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ηεο Ειιεληθήο Δηαζπνξάο πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε ηεο 

δηδαζθαιίαW ηεο Νενειιεληθήο γιώζζαο. Επηπιένλ, ν πινύηνο ηνπ πιηθνύ πνπ ζα ζπιιερζεί, ζα ραξηνγξαθήζεη 

δηεμνδηθά ηηο νηθνγέλεηεο ηνπ ειιεληθνύ “brain drain”, αλαδεηθλύνληαο ηελ πνιπζύλζεηε πξαγκαηηθόηεηα απηώλ 

ησλ νηθνγελεηώλ, ζε αληίζεζε κε παιηόηεξεο ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ εζηίαδαλ ζε κεκνλσκέλεο πηπρέο ηνπ 

θαηλνκέλνπ απηνύ. 

 Όζνλ αθνξά κεζνδνινγηθέο παξακέηξνπο, ε παξνύζα έξεπλα ζα είλαη κία από ηηο ιίγεο κειέηεο ζε ηνπηθό 

θαη επξύηεξν δηεζλέο επίπεδν πνπ μεπεξλνύλ ηνλ «κεζνδνινγηθό εζληθηζκό», ζπλδπάδνληαο πξνζεγγίζεηο από 

δηαθνξεηηθέο παξαδόζεηο, ζηνηρείν πνπ πξνζδίδεη ζηελ έξεπλα έλαλ πξαγκαηηθά δηεζληθό ραξαθηήξα. Είλαη κηα 

πνηνηηθή έξεπλα πνπ ζπλδπάδεηαη κε πνζνηηθέο κεζόδνπο (κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ NVivo). Επηπιένλ, δίλεη 

έκθαζε ζηελ αλάιπζε ησλ εζλνγξαθηθώλ ιεπηνκεξεηώλ ησλ πξαθηηθώλ γξακκαηηζκνύ ησλ λενκεηαλαζηώλ 

εθήβσλ, ζηελ αλίρλεπζε ζπλδέζεσλ πνπ απνηεινύλ ηε βάζε απηώλ ησλ πξαθηηθώλ (ξεπεξηόξηα ηαπηόηεηαο) θαη 

ζηελ απνθάιπςε δηαζηάζεσλ ππεξπνηθηιόηεηαο θαη δηαγισζζηθόηεηαο ζηηο πξαθηηθέο ηνπο. Τέινο, γηα πξώηε 

θνξά ζε παξόκνηνπ ηύπνπ έξεπλα ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο ηέηνηνο ζπλδπαζκόο εζλνγξαθίαο, ηερληθώλ αλάιπζεο 

ιόγνπ θαη πνζνηηθώλ κεζόδσλ γηα ηελ αλάιπζε ελόο πινύζηνπ όγθνπ πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ. 
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Αλακελόκελα απνηειέζκαηα & Αληίθηππνο ηνπ 

Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 
 
 

Τν παξόλ έξγν ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ γηα πξώηε θνξά ελδειερή ραξηνγξάθεζε ησλ πξαθηηθώλ γξακκαηηζκνύ 

ειιελόπνπισλ λενκεηαλαζηώλ. Μέζα από ηνλ όγθν πιηθνύ πνπ ζα ζπιιερζεί, ζα αληιεζνύλ ζπκπεξάζκαηα όρη 

κόλν γηα ηηο ηαπηόηεηεο ησλ παηδηώλ θαη ην είδνο ησλ πξαθηηθώλ γξακκαηηζκνύ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ 

(ζρνιηθέο-κε ζρνιηθέο, ζπκβαηηθέο-ςεθηαθέο), αιιά θαη γηα ηνλ ξόιν ησλ θνηλσληθώλ πξσηαγσληζηώλ ζε απηέο ηηο 

επηινγέο. Μεξηθέο από ηηο παξακέηξνπο πνπ ελδερνκέλσο λα επεξεάδνπλ ηηο δηαζπνξηθέο ηαπηόηεηεο –θαη ζα 

κειεηεζνύλ- είλαη νη αθόινπζεο: νηθνγέλεηα, θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ζέζε, θύιν, πνπ θνπιηνύξα θαη ςεθηαθά κέζα, 

αληηιήςεηο γηα ηε Ειιάδα θαη ηελ ειιεληθή γιώζζα, ζξεζθεία. Φπζηθά, κέζα από ηε ζπλεμέηαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο ζα πξνθύςνπλ παηδαγσγηθέο πξνηάζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο ζε 

ειιελόπνπια κε κεηαλαζηεπηηθό ππόβαζξν. 

 Εθηόο από ηνλ επηζηεκνληθό αληίθηππν πνπ πεξηγξάθεθε, ε έξεπλα ζα έρεη θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθό, θαζώο 

ζα ζπκβάιεη ζηελ παξαγσγή δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα κηα ζεκαληηθή κεξίδα Ειιεληζκνύ (νη Έιιελεο λενκεηαλάζηεο 

αξηζκνύλ πεξίπνπ ηνπο 500.000). Οη πξνηάζεηο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

ειιεληθήο ηαπηόηεηαο ησλ λενκεηαλαζηώλ, ζηνηρείν πνπ ζα επηηξέςεη όρη κόλν ηε δηαηήξεζε ησλ δεζκώλ κε ηελ 

Ειιάδα, αιιά θαη κηα νκαιόηεξε ελδερόκελε επηζηξνθή ηνπο κειινληηθά. 
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Η ζεκαζία ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

 
 

Παπακαλώ πεπιγπάτηε εν ζςνηομία (μέσπι 150 λέξειρ) ηι ζημαίνει για εζάρ η σπημαηοδόηηζη ηος 

επεςνηηικού έπγος ζαρ από ηο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

 
Η πξώηε κνπ εκπεηξία κε ηνλ ειιεληζκό ηεο δηαζπνξάο ήηαλ, όηαλ δίδαμα ηελ ειιεληθή γιώζζα ζε παηδηά 

κεηαλαζηώλ ζηελ Οιιαλδία (ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980). Εθεί θαηάιαβα όηη μνδεύνληαη ηεξάζηηνη πόξνη ρσξίο 

απνηέιεζκα θαη απνηεινύζε έθηνηε ζηόρν κνπ λα αζρνιεζώ επηζηεκνληθά κε ηελ νκνγέλεηα. Η πξόζθαηε καδηθή 

λενκεηαλάζηεπζε επέθηεηλε ην ελδηαθέξνλ κνπ απηό, ηόζν επεηδή έρνπκε ηειείσο δηαθνξεηηθά δεδνκέλα ζε ζρέζε 

κε ην παξειζόλ όζν θαη επεηδή ην δήηεκα απαζρνιεί ειάρηζηα έσο θαζόινπ ηνλ επηζηεκνληθό πξνβιεκαηηζκό, 

παξόηη πξόθεηηαη γηα ρηιηάδεο παηδηά πνπ μεληηεύηεθαλ κε ηνπο γνλείο ηνπο.  Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ρξεκαηνδόηεζεο από ηνλ ΕΛΙΔΕΚ πξαγκαηνπνηνύληαη πνιινί ζηόρνη κνπ παξάιιεια: λα επεθηείλσ ηελ 

εηθνζαεηή εξεπλεηηθή κνπ εκπεηξία ζε παηδηά θαη ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ησλ παηδηώλ 

ησλ λενκεηαλαζηώλ, λα ζπλεηζθέξνπκε σο επηζηεκνληθή νκάδα ζε κηα λέα θαηεύζπλζε σο πξνο ηε δηδαζθαιία 

ηεο ειιεληθήο εθηόο Ειιάδνο θαη λα ηξνθνδνηήζνπκε ηνλ δηεζλή επηζηεκνληθή πξνβιεκαηηζκό ζε δεηήκαηα 

γιώζζαο, παγθνζκηνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο.   
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