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Περίληψη 

 

Η χώρα μας ανέκαθεν και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται για την 

πολιτισμική ετερότητα και το γλωσσικό πλουραλισμό της, καθώς στην ελληνική κοινωνία 

έχουν ενσωματωθεί κοινωνικές ομάδες από διάφορα μεταναστευτικά πλαίσια, οι οποίες έχουν 

τη δική τους κουλτούρα και γλώσσα. Αυτό το μωσαϊκό πολιτισμών και γλωσσών 

αντικατοπτρίζεται και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αφού το σχολείο αποτελεί μια 

μικρογραφία της κοινωνίας. Ακόλουθο της κοινωνικής αυτής αλλαγής είναι η προσαρμογή 

των εκπαιδευτικών στις νέες απαιτήσεις και ανάγκες που υπάρχουν σε μια πολυπολιτισμική 

τάξη. 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τις απόψεις των τελειόφοιτων φοιτητών -

μελλοντικών εκπαιδευτικών πάνω στο θέμα της διαχείρισης μαθητών με μεταναστευτικό 

προφίλ. Στόχος της καταγραφής των απόψεων τους είναι η ανάδειξη της επάρκειας και της 

ετοιμότητάς τους, ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, να διαχειρίζονται πολυπολιτισμικές τάξεις, 

αλλά και κατά πόσο το υπάρχον Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματός τους έχει συμβάλει στην 

σχετική κατάρτιση τους. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν μέσα από τη χρήση της ημιδομημένης 

συνέντευξης (ποιοτική μέθοδος) σε 30 τελειόφοιτους φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα). Τα ευρήματα 

αποκάλυψαν ότι οι περισσότεροι από τους φοιτητές-μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, λόγω 

κυρίως της έλλειψης μαθημάτων πρακτικού περιεχομένου που να σχετίζονται με τη 

διαχείριση μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ και πρακτικής άσκησης σε πολυπολιτισμικές 

τάξεις, δε νιώθουν έτοιμοι να διαχειριστούν σχολικές τάξεις μεικτής σύνθεσης. 

 

Λέξεις κλειδιά: απόψεις, φοιτητές, ετοιμότητα, μετανάστες μαθητές, πολυπολιτισμικές τάξεις  
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Abstract 

Our country has always been marked for the cultural diversity and the linguistic pluralism, 

significantly the past few years, as in the Greek society have been integrated social groups 

deriving from a variety of immigrant flows that carry their own culture and language. This 

cultural and linguistic combination is reflected at the Greek educational system, since school 

is considered to be a component of the society. The effect of this social change is for the 

teachers to be adjusted to the requirements and needs that arise in a multicultural classroom.  

This research aims at recording the view of pregraduate students of the Primary Education 

Department (student teachers) regarding the effective management of multicultural 

classrooms. The ultimate purpose of recording their views is not only to reveal future 

teachers’ readiness to manage multicultural educational contexts, but also to identify if the 

present curriculum of the Department is appropriate and contributes to their effective 

education and training. 

The findings of this research resulted from the use of semi-structured interview (qualitative 

method) in 30 senior years students of the Department of Primary Education at the University 

of Western Macedonia (Florina). The results revealed that most of senior year-future teachers 

declared that they do not have readiness in managing multicultural school classrooms, mainly 

because of the deficiency of practical academic subjects that are relevant to managing 

students with an immigration profile, and also deficiency in graduate training at multicultural 

classrooms. 

 

Keywords: perceptions, university students, readiness, immigrant students, multicultural 

classrooms 
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Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία χρόνια ο ελλαδικός χώρος αποτέλεσε προορισμό για ένα μεγάλο αριθμό 

μεταναστών αλλά και προσφύγων. Πολλοί από αυτούς παρέμειναν στη χώρα με τις 

οικογένειες τους και άλλοι από αυτούς έμειναν για ένα μικρό χρονικό διάστημα και στη 

συνέχεια έφυγαν για τη χώρα που είχαν ως τελικό προορισμό. Αυτή η ραγδαία εισροή 

πληθυσμών από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα διαμόρφωσε νέες ανάγκες τόσο στο 

πλαίσιο της κοινωνίας όσο και στο χώρο του σχολείου.  

Φυσικό επακόλουθο της μετανάστευσης πληθυσμών από διαφορετικά πολιτισμικά 

περιβάλλοντα στην Ελλάδα ήταν η αλλαγή της σύστασης της ελληνικής κοινωνίας η οποία 

από μονοπολιτισμική μετατράπηκε σε πολυπολιτισμική. Η νέα αυτή πραγματικότητα της 

ελληνικής κοινωνίας επηρέασε και τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού στα ελληνικά 

σχολεία. Πλέον, δηλαδή, δεν κάνουμε λόγο για μονοπολιτισμικές σχολικές τάξεις αλλά για 

«πολύχρωμες» σχολικές τάξεις λόγω της έντονης γλωσσικής και πολιτισμικής 

ποικιλομορφίας. Όλοι αυτοί οι μαθητικοί πληθυσμοί που συνθέτουν τη σύγχρονη σχολική 

τάξη έχουν τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς και τις δικές τους εκπαιδευτικές 

ανάγκες που δυσκολεύουν τόσο την ομαλή σχολική τους ένταξη όσο και τη λειτουργία του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Το πιο σημαντικό πρόβλημα που προκύπτει στο χώρο της εκπαίδευσης είναι το ζήτημα της 

γλώσσας, γιατί στις σύγχρονες σχολικές τάξεις συνυπάρχουν μαθητές της πλειονοτικής 

κουλτούρας, οι οποίοι έχουν ως πρώτη γλώσσα την ελληνική, με μαθητές με μεταναστευτικό 

προφίλ, οι οποίοι έχουν ως πρώτη γλώσσα τη γλώσσα της χώρας καταγωγής τους που 

διαφέρει από την ελληνική. Αυτός που καλείται να δώσει λύση στο παραπάνω πρόβλημα 

είναι ο εκπαιδευτικός, διότι είναι αυτός που έρχεται σε καθημερινή επαφή με τους μαθητές 

και μέσω συγκεκριμένων εκπαιδευτικών πρακτικών πρέπει να διαχειριστεί τα ζητήματα που 

προκύπτουν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον μάθησης. Επομένως, ο εκπαιδευτικός 

κατέχει ένα σημαντικό ρόλο στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα που επιβάλλει να έχει 

κατάλληλη επάρκεια και ετοιμότητα, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στην 

εκπαιδευτική διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να 

διερευνήσει την ετοιμότητα των υποψηφίων εκπαιδευτικών να διαχειριστούν μεικτές 
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σχολικές τάξεις, διότι η μεικτή σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού θα πρέπει να απασχολεί 

και να λαμβάνεται υπόψη από τα Προγράμματα Σπουδών των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων 

για την εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών. 

Η συγκεκριμένη εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, στο θεωρητικό και στο ερευνητικό. Το 

θεωρητικό μέρος χωρίζεται σε τρία κεφάλαια καθώς επίσης και το ερευνητικό. Στο πρώτο 

κεφάλαιο γίνεται αρχικά μια εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου διγλωσσία και στη 

συνέχεια αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του δίγλωσσου μαθητή, καθώς και οι τύποι 

διγλωσσίας σύμφωνα με τις συνθήκες απόκτησης της δεύτερης γλώσσας και το βαθμό 

γλωσσικής ικανότητας του ατόμου. Ακόμα, γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά του 

δίγλωσσου μαθητή με μεταναστευτικό προφίλ και στις δυσκολίες που καλείται να 

αντιμετωπίσει στο νέο κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον. 

Το δεύτερο κεφάλαιο σχετίζεται με ζητήματα εκπαίδευσης μαθητών με μεταναστευτικό 

προφίλ. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική για τους 

μετανάστες μαθητές, καθώς και στην εκπαιδευτική πολιτική που αφορά τους πρόσφυγες 

μαθητές και τον θεσμό των Τάξεων Υποδοχής και των Φροντιστηριακών Τμημάτων που 

αφορά την ένταξη των μαθητών από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Ιδιαίτερη 

αναφορά γίνεται, επίσης, στις εκπαιδευτικές πρακτικές για τη διαχείριση πολυπολιτισμικών 

τάξεων. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μέσα από την ανασκόπηση των προγενέστερων 

ερευνών η σημαντικότητα της διερεύνησης των απόψεων των φοιτητών-υποψήφιων 

εκπαιδευτικών για ζητήματα εκπαιδευτικής διαχείρισης μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ. 

Στη συνέχεια ξεκινά το τέταρτο κεφάλαιο το οποίο σηματοδοτεί και την αρχή του 

ερευνητικού μέρους της εργασίας. Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει το σχεδιασμό της έρευνας. 

Ειδικότερα, περιγράφονται ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας, το δείγμα που έλαβε μέρος 

για να πραγματοποιηθεί η έρευνα, καθώς και το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε, ο 

τρόπος και η μέθοδος για τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων. Στο πέμπτο κεφάλαιο 

περιγράφονται λεπτομερώς τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων των φοιτητών τα οποία είναι 

κατηγοριοποιημένα σε αντίστοιχους θεματικούς άξονες. Το έκτο και τελευταίο κεφάλαιο 

συμπεριλαμβάνει τη συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και τους 

περιορισμούς της.        
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1. Προσδιορίζοντας την έννοια της διγλωσσίας 

 

Η διγλωσσία, σύμφωνα με τις Γρίβα και Στάμου (2014), δεν είναι ένα στατικό και 

«συμπαγές» φαινόμενο αλλά διαμορφώνεται και αλλάζει από την επίδραση ιστορικών, 

πολιτισμικών, πολιτικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, γλωσσικών, ψυχολογικών και 

άλλων συνθηκών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα εστιάσουμε στην ατομική διγλωσσία και 

ειδικότερα στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της 

μετανάστευσης, της πολυπολιτισμικότητας και του γλωσσικού πλουραλισμού έχουν 

επηρεάσει τις σύγχρονες κοινωνίες και κατά συνέπεια τις σύγχρονες σχολικές τάξεις, οι 

οποίες χαρακτηρίζονται για τον γλωσσικό και πολιτισμικό πλουραλισμό τους. 

Με μια πρώτη ματιά, ο ορισμός της διγλωσσίας δε φαίνεται να παρουσιάζει προβλήματα, 

αφού η (παραδειγματική) αναφορά σε δύο γλώσσες είναι άμεσα ορατή. Όμως, πέρα από την 

αναφορά σε δύο γλώσσες, υπάρχουν μια σειρά από ιδιότητες/πλευρές της διγλωσσίας που δεν 

είναι άμεσα ορατές και που θα πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια (Σκούρτου,2011). 

Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες να διατυπωθεί ένας αποδεκτός ορισμός για τη διγλωσσία . 

Ο Weinreich, για παράδειγμα, όρισε τη διγλωσσία ως την εναλλακτική χρήση δύο ή 

περισσότερων γλωσσών από το ίδιο άτομο, ωστόσο υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα 

στους ερευνητές, διότι πολλοί από αυτούς είχαν ως βάση για τον ορισμό της διγλωσσίας 

διαφορετικές παραμέτρους (Weinreich,1953 στο Σκούρτου,2011). 

Οι προσπάθειες προσδιορισμού της διγλωσσίας μπορούν να ενταχθούν, σύμφωνα με τις 

Γρίβα και Στάμου (2014), σε τέσσερις βασικές διαστάσεις: 

1. Γλωσσική διάσταση 

2. Ηλικιακή διάσταση 

3. Ψυχο-κοινωνικο-πολιτισμική διάσταση 

4. Κοινωνικο-εκπαιδευτική διάσταση 

Η γλωσσική διάσταση σχετίζεται με την ικανότητα ενός δίγλωσσου ατόμου να χειρίζεται 

τις γλώσσες. Η διάσταση αυτή, ωστόσο έχει δημιουργήσει για δεκαετίες έντονη συζήτηση 

στους ερευνητές. Υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους ερευνητές, καθώς 

ορισμένοι υποστηρίζουν ότι δίγλωσσο είναι το άτομο που μπορεί να χρησιμοποιεί επαρκώς 
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τις παραγωγικές και προσληπτικές δεξιότητες και στις δύο γλώσσες, ενώ άλλοι 

χαρακτηρίζουν ως δίγλωσσο ένα άτομο που επικοινωνεί έστω και ελάχιστα σε μια δεύτερη 

γλώσσα (Γρίβα & Στάμου,2014). Η δεύτερη διάσταση, η ηλικιακή, αναφέρεται στην ηλικία 

έναρξης της διγλωσσίας στο άτομο, το χρόνο έκθεσης του ατόμου σε αυτήν και συνδέεται με 

τη γλωσσική διάσταση. 

Η ψυχο-κοινωνικο-πολιτισμική και η κοινωνικο-εκπαιδευτική διάσταση οδηγούν σε 

διαφοροποιήσεις της έννοιας της διγλωσσίας, όμως στηρίζονται σε εξωτερικούς παράγοντες, 

όπως είναι η ταυτότητα, οι στάσεις και οι απόψεις που δημιουργούνται σε ένα κοινωνικό 

πλαίσιο και το περιβάλλον μάθησης. 

Τέλος, οι παραπάνω τέσσερις διαστάσεις έχουν βοηθήσει τους ερευνητές να 

προσδιορίσουν τη διγλωσσία καταλήγοντας σε διάφορες τυπολογίες για καθεμία από τις 

διαστάσεις. Οι ποικίλες αυτές τυπολογίες προέκυψαν, διότι η διγλωσσία είναι ένα 

πολυδιάστατο και πολυπαραγοντικό φαινόμενο. 

 

1.2 Ο δίγλωσσος μαθητής 

 

Εάν σκεφθεί κανείς την πολυπλοκότητα και την ποικιλομορφία των κριτηρίων της 

διγλωσσίας, καταλαβαίνει αμέσως ότι το να ορίσει κάποιος την έννοια του δίγλωσσου 

μαθητή είναι εξίσου δύσκολο με το να ορίσει την έννοια της διγλωσσίας. Για τον λόγο αυτό, 

οι ορισμοί του δίγλωσσου συχνά παραλείπονται από σχετικές έρευνες ή θα έχουν ένα γενικό 

περιεχόμενο. Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις όπου οι ορισμοί του δίγλωσσου στηρίζονται σε 

διάφορα κριτήρια και είναι πιο συγκεκριμένοι, όπως και στη περίπτωση της διγλωσσίας. Ένα 

τέτοιο κριτήριο μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ο βαθμός χρήσης μιας δεύτερης γλώσσας 

στην καθημερινότητα με σκοπό την επίτευξη επικοινωνίας. Σύμφωνα με τους Παλαιολόγου 

& Ευαγγέλου (2012:84), «δίγλωσσος θεωρείται όποιος γνωρίζει και χρησιμοποιεί 

συστηματικά δύο ή περισσότερες γλώσσες στην καθημερινή του ζωή. Το κύριο κριτήριο 

προσδιορισμού ενός ατόμου ως δίγλωσσου ωστόσο είναι ο βαθμός χρήσης της γλώσσας ως 

επικοινωνιακού εργαλείου στην καθημερινή ζωή και όχι ο βαθμός κατοχής των δύο 

γλωσσών.». Τέλος, όσο αφορά τον προσδιορισμό του δίγλωσσου ατόμου, σημαντικό ρόλο 

έχει η ηλικία και συγκεκριμένα η ηλικία όπου το άτομο ξεκινά να έρχεται σε επαφή με μια 

άλλη γλώσσα εκτός της μητρικής του. 
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1.2.1 Τύποι διγλωσσίας σύμφωνα με τις συνθήκες απόκτησης της δεύτερης γλώσσας: 

Ηλικιακή διάσταση 

 

Με βάση την ηλικία στην οποία ένα άτομο αποκτά μια δεύτερη γλώσσα υπάρχουν δύο 

κύριοι τύποι διγλωσσίας: η ταυτόχρονη και η διαδοχική. 

Στον πρώτο τύπο, αυτόν της ταυτόχρονης διγλωσσίας, τα άτομα μαθαίνουν και 

αναπτύσσουν και τις δύο γλώσσες παράλληλα. Η ταυτόχρονη διγλωσσία συνδέεται και με 

έναν άλλον τύπο αυτόν της πρώιμης ή παιδικής διγλωσσίας , όπου η δεύτερη γλώσσα 

αποκτάται κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Πολλές φορές τα παιδιά δεν έχουν 

αποφασίσει συνειδητά να μάθουν τη δεύτερη γλώσσα, αλλά την αποκτούν σε ένα φυσικό, 

οικογενειακό πλαίσιο, μια τέτοια περίπτωση αποτελούν τα παιδιά που προέρχονται από 

μεικτούς γάμους (Γρίβα & Στάμου,2014). 

Ο McLaughlin οριοθετεί χρονικά την έναρξη εκμάθησης μιας δεύτερης γλώσσας 

παράλληλα με τη μητρική μέχρι το τρίτο έτος ηλικίας του ατόμου, ενώ όταν μια γλώσσα 

μαθαίνεται μετά το πέρας του τρίτου έτους, τότε αναφερόμαστε στη διαδοχική ή αλλιώς 

επακόλουθη διγλωσσία (McLaughlin 1978, Beardsmore 1986 στο Γρίβα & Στάμου,2014:27). 

Στο δεύτερο τύπο αυτόν της διαδοχικής/επακόλουθης διγλωσσίας σε αντίθεση με τη 

ταυτόχρονη διγλωσσία , τα άτομα μαθαίνουν και αναπτύσσουν τη δεύτερη γλώσσα μετά την 

εδραίωση της πρώτης γλώσσας. Συνήθως στη περίπτωση της διαδοχικής διγλωσσίας η 

δεύτερη γλώσσα μαθαίνεται κατά την έναρξη και τη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας ή μετά 

από αυτήν, όπου κάνουμε λόγο για τον τύπο της ύστερης/όψιμης διγλωσσίας.  

Όσον αφορά την ταχύτητα και την ποιότητα εκμάθησης μιας δεύτερης γλώσσας αλλά και 

της πρώτης γλώσσας ενός ατόμου, ο χρόνος έκθεσης σε αυτήν σε συνδυασμό με την ηλικία 

του ατόμου θεωρείται πολύ σημαντικός παράγοντας. Σύμφωνα με διάφορους ερευνητές όσο 

νωρίτερα ξεκινήσει ένα παιδί να μαθαίνει μια γλώσσα, τόσο καλύτερα μπορεί να κατακτήσει 

και τις δύο ως φυσικός τους ομιλητής. Η Υπόθεση της Κρίσιμης Περιόδου αποτελεί μια από 

τις γνωστές ερμηνείες για την επίδραση της ηλικίας στην ανάπτυξη της πρώιμης διγλωσσίας. 

Αυτή η «κρίσιμη περίοδος» απόκτησης μιας γλώσσας οριοθετείται από το δεύτερο έτος της 

ηλικίας έως την έναρξη της εφηβείας ενός ατόμου. Ένας από τους υποστηρικτές της 

Υπόθεσης της Κρίσιμης Περιόδου, ο Krashen, τόνισε ότι στα αρχικά στάδια πρόσκτησης μιας 
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δεύτερης γλώσσας τα μεγαλύτερα παιδιά, λόγω της γνωστικής τους ωριμότητας το γλωσσικό 

εισαγόμενο είναι πιο κατανοητό γι’ αυτούς και έχουν ταχύτερα αποτελέσματα. Αντίθετα, τα 

μικρότερα παιδιά, λόγω της μακρόχρονης επαφής και εξάσκησης σε μια δεύτερη γλώσσα, 

επιτυγχάνουν καλύτερα μακροχρόνια αποτελέσματα και μεγαλύτερο βαθμό γλωσσικής 

επάρκειας (Krashen,1985 στο Γρίβα & Στάμου,2014). 

 

1.2.2 Τύποι διγλωσσίας σύμφωνα με το βαθμό γλωσσικής ικανότητας του ατόμου  

 

Πέρα από την ηλικιακή διάσταση και τους επιμέρους τύπους της που αναφέραμε 

παραπάνω η οποία προσδιορίζει την ανάπτυξη της διγλωσσίας, υπάρχει και μια άλλη 

ενδιαφέρουσα διάκριση που προκύπτει από το βαθμό γλωσσικής ικανότητας του ατόμου. 

Μπορούμε αρχικά να διακρίνουμε δύο μεγάλες κατηγορίες αυτή της αμφιγλωσσίας ή 

μέγιστης διγλωσσίας και αυτή της αρκτικής/εκκολαπτόμενης ή αλλιώς ελάχιστης διγλωσσίας. 

Στον τύπο της μέγιστης διγλωσσίας εντάσσονται τα άτομα που μπορούν να χειρίζονται 

εξαιρετικά δύο γλώσσες σε οποιαδήποτε περίσταση επικοινωνίας. Αντίθετα, τα άτομα που 

έχουν ελάχιστη επάρκεια σε μια δεύτερη γλώσσα στα πρώτα στάδια συνήθως κατάκτησης της 

δεύτερης γλώσσας εντάσσονται στον τύπο της αρκτικής/εκκολαπτόμενης/ελάχιστης 

διγλωσσίας (Γρίβα & Στάμου,2014). Ο συγκεκριμένος τύπος διγλωσσίας συμπεριλαμβάνει 

και τα άτομα τα οποία διαθέτουν περιορισμένες γλωσσικές δεξιότητες σε μια δεύτερη 

γλώσσα, τέτοια περίπτωση αποτελούν οι νεομετανάστες στα πρώτα στάδια ενσωμάτωσης και 

προσαρμογής τους στη χώρα υποδοχής, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και στη χώρα 

μας. 

Ωστόσο, στον τύπο της μέγιστης διγλωσσίας, την επαρκή δηλαδή γνώση δύο γλωσσών, 

εμφανίζονται δύο ακόμη τύποι διγλωσσίας. Ο τύπος της ημιγλωσσίας και της διπλής 

ημιγλωσσίας,  ανάλογα με το βαθμό χρήσης των δύο γλωσσών . Ο τύπος της ημιγλωσσίας 

σχετίζεται με την ανεπαρκή γνώση είτε της πρώτης γλώσσας είτε της δεύτερης γλώσσας που 

κατέχει το άτομο, ενώ ο τύπος της διπλής ημιγλωσσίας αναφέρεται στην ανεπαρκή γνώση και 

χρήση και των δύο γλωσσών. 

Επιπλέον, μια άλλη σχετική διάκριση που γίνεται συχνά είναι αυτή μεταξύ ισόρροπης ή 

συμμετρικής και κυρίαρχης ή ασύμμετρης διγλωσσίας. Η πρώτη περιγράφει την κατάσταση 

κατά την οποία ένα δίγλωσσο άτομο κατέχει τις δύο γλώσσες στο ίδιο περίπου επίπεδο, ενώ η 
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δεύτερη αφορά την κατοχή μεγαλύτερης επάρκειας σε μια από τις γλώσσες που κατέχει το 

άτομο (Γρίβα & Στάμου,2014). 

Τέλος, δύο ακόμα διακρίσεις σε σχέση με το βαθμό γλωσσικής ικανότητας του ατόμου οι 

οποίες αξίζουν να αναφερθούν είναι η παραγωγική/ενεργητική διγλωσσία και η προσληπτική 

ή αλλιώς παθητική διγλωσσία. Η πρώτη αναφέρεται στα δίγλωσσα άτομα που έχουν επάρκεια 

στις παραγωγικές δεξιότητες όπως είναι η ομιλία και η γραφή αλλά και στις προσληπτικές 

δεξιότητες, δηλαδή την ακρόαση και την ανάγνωση. Αντιθέτως, η παθητική διγλωσσία 

αναφέρεται στην ικανοποιητική χρήση μόνο των προσληπτικών δεξιοτήτων σε μια δεύτερη 

γλώσσα.   

 

1.3 Δίγλωσσος μαθητής με μεταναστευτικό προφίλ 

 

Το φαινόμενο της μετανάστευσης έχει τις ρίζες του βαθιά μέσα στο χρόνο και αποτελεί 

συνάρτηση μιας σειράς παραγόντων, που συνδέονται με τη γενικότερη οικονομική 

κατάσταση, τις διεθνείς γεωπολιτικές συνθήκες ή την περίοδο κατά την οποία λαμβάνει 

χώρα. Διάφορες αιτίες, όπως η έλλειψη χώρου και ο υπερπληθυσμός, η κοινωνική ανισότητα, 

η φτώχεια, τα καταπιεστικά καθεστώτα και οι πόλεμοι ώθησαν στο παρελθόν, αλλά συνεχίζει 

ακόμα και στις μέρες μας, τον άνθρωπο στην απόφασή του να μετακινηθεί (Παλαιολόγου & 

Ευαγγέλου,2003). 

Η Ελλάδα ανέκαθεν αποτελούσε χώρα υποδοχής μεταναστών λόγω της συγκεκριμένης 

γεωπολιτικής της θέσης, αφού είναι γνωστό ότι αποτελεί το σταυροδρόμι ανάμεσα στην 

Ανατολή και Δύση, οπότε είναι μια χώρα που έχει επηρεαστεί από τις συνεχείς εισροές 

πληθυσμών από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. 

Οι μετακινήσεις άλλων πληθυσμών στη χώρα μας δεν επέφεραν αλλαγές μόνο στην 

ελληνική κοινωνία, η οποία από μονοπολιτισμική έγινε τα τελευταία χρόνια πολυπολιτισμική, 

αλλά και στο χώρο της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στα σχολεία της χώρας μας, τα οποία 

είναι γνωστό ότι αποτελούν τη μικρογραφία της κοινωνίας, έτσι πλέον κάνουμε λόγο για 

πολυπολιτισμικές σχολικές τάξεις. 

 Ο δίγλωσσος μαθητής με μεταναστευτικό προφίλ καλείται να αντιμετωπίσει διάφορες 

δυσκολίες που προκύπτουν στη χώρα υποδοχής αλλά και να προσαρμοστεί σε ένα καινούργιο 

και διαφορετικό γι’ αυτόν εκπαιδευτικό σύστημα. 
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Το παιδί-μαθητής αποκόπτεται από ένα περιβάλλον το οποίο του είναι γνώριμο και φιλικό. 

Αφήνει πίσω του φίλους, συμμαθητές, συγγενείς, πρόσωπα αγαπημένα γι’ αυτόν με τα οποία 

συναναστρέφονταν καθημερινά. Πολλές φορές τους αποχωρίζεται χωρίς να γνωρίζει τον 

λόγο διότι λόγω της μικρής του ηλικίας δεν έχει το δικαίωμα να εκφέρει άποψη και 

ακολουθεί την απόφαση των γονέων του, που θεωρούν ότι είναι η καλύτερη για τη βελτίωση 

του βιοτικού τους επιπέδου και ότι  προσφέρουν με τον τρόπο αυτό καλύτερες συνθήκες στο 

παιδί τους. 

Τέλος, ο γλωσσικός κώδικας της χώρας υποδοχής αποτελεί ένα από τα σημαντικά 

προβλήματα που έχει να διαχειριστεί ένας μαθητής που προέρχεται από ένα άλλο πολιτισμικό 

περιβάλλον. Πρέπει να μάθει να επικοινωνεί σε μια νέα και διαφορετική γλώσσα από τη 

μητρική του, η οποία αποτελούσε ένα σημαντικό εργαλείο για την κοινωνικοποίηση του. 

Ξαφνικά, η μητρική του γλώσσα μπαίνει σε δεύτερη μοίρα και προσπαθεί να βελτιώσει τη 

γλώσσα της χώρας υποδοχής του, η οποία θα τον βοηθήσει να προσαρμοστεί και να 

αναπτύξει τις κοινωνικές του δεξιότητες τόσο στο νέο κοινωνικό του περιβάλλον όσο και στο 

σχολικό του περιβάλλον. 
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2. Ζητήματα εκπαίδευσης των παιδιών με μεταναστευτικό προφίλ 

 

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει δεχτεί μεγάλο αριθμό μεταναστών από ποικίλα 

πολιτισμικά περιβάλλοντα. Επίσης, βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν συνεχώς αυξανόμενο 

αριθμό προσφύγων από χώρες της Μέσης Ανατολής, όπου οι πολίτες της λόγω της 

καταπίεσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και της εμπόλεμης κατάστασης βρήκαν ως 

διέξοδο τη χώρα μας, διότι λόγω της συγκεκριμένης γεωπολιτικής θέσης της ήταν πιο εύκολο 

να την προσεγγίσουν σε σχέση με άλλες χώρες. Σύμφωνα με τους Παλαιολόγου & Ευαγγέλου 

(2012:14), «αυτό το πολυπολιτισμικό μωσαϊκό, το οποίο χαρακτηρίζει τη σύγχρονη ελληνική 

κοινωνία, αντανακλάται και στη σύνθεση του σχολικού πληθυσμού της και στις 

εκπαιδευτικές παροχές που απευθύνονται στους μετανάστες μαθητές».  

Όπως αναφέρει ο Νικολάου (2011:23), «σε αυτές τις νέες συνθήκες, το ίδιο το σχολείο, ως 

σημαντικό συστατικό του εκπαιδευτικού συστήματος, φαίνεται να συνειδητοποιεί τις αλλαγές 

που συντελούνται, παρουσιάζοντας διάθεση προσαρμογής, με βήματα, ωστόσο, άτολμα και 

αβέβαια. Έτσι, τόσο σε οργανωτικό όσο και σε μεθοδολογικό επίπεδο, αλλά –κυρίως- σε 

επίπεδο περιεχομένων και προγραμμάτων σπουδών, τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε 

προσπάθειες στο χώρο του σχολείου, οι οποίες, στο σύνολό τους, λαμβάνουν υπόψη την 

πολυχρωμία και τη πολυφωνία του πληθυσμού του. Νέοι θεσμοί (όπως το ολοήμερο 

σχολείο), νέες διδακτικές προσεγγίσεις (όπως τα σχέδια εργασίας και η συνεργατική μάθηση) 

και νέα αναλυτικά προγράμματα, με καινοτόμες προτάσεις (όπως η διαθεματικότητα και η 

ευέλικτη ζώνη) συνδιαμορφώνουν μια προσπάθεια ώστε το σχολείο να αλλάξει και να 

προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα». 

 

2.1  Η ελληνική εκπαιδευτική  πολιτική για τους μετανάστες μαθητές 

 

Αρχικά, ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί πολύπλοκη διαδικασία. 

Απαιτεί τη διαπραγμάτευση πολλών ζητημάτων, τη συνεργασία πολλών φορέων σε 

διαφορετικά επίπεδα και επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση γλωσσικών, κοινωνικών, 

πολιτικών, οικονομικών, ψυχολογικών και δημογραφικών παραγόντων. Οι στόχοι της 

εκπαιδευτικής πολιτικής είναι στενά συνδεδεμένοι και με τον αναμενόμενο ρόλο των 

μεταναστευτικών ομάδων στη χώρα υποδοχής. Αλλιώς διαμορφώνονται όταν στοχεύουν στην 

πλήρη αφομοίωση κι αλλιώς στην περίπτωση που επιδιώκουν τη σταδιακή ένταξη με 
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ταυτόχρονη διατήρηση της γλώσσας και του πολιτισμού των μεταναστών (Παλαιολόγου & 

Ευαγγέλου,2012). 

Όσον αφορά το ελληνικό κράτος η μέριμνα του προς τους μετανάστες μαθητές ξεκινά 

περίπου από τις αρχές του ’70 και φτάνουμε μέχρι και σήμερα με τον μεγάλο αριθμό 

προσφύγων που ήρθαν στη χώρα μας, όπου στο χρονικό αυτό διάστημα έχουν γίνει αρκετά 

βήματα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται 

στην εκπαίδευση των μεταναστών. 

Σταθμός στα διάφορα σχετικά μέτρα που έχουν ληφθεί από το Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αποτελεί η 

ψήφιση του νόμου 2413/96 για την «Ελληνική Παιδεία στο εξωτερικό, τη Διαπολιτισμική 

Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ, 124, 17-6-96). Ο νόμος συμπεριλαμβάνει διάφορες 

διατάξεις, όπως είναι η κατάλληλη οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων με 

σκοπό την παροχή ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση σε μαθητές που προέρχονται από 

διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, καθώς και την ίδρυση και λειτουργία σχολείων 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Οι διατάξεις αυτές εκτός από την ισότητα ευκαιριών στο χώρο 

της εκπαίδευσης έχουν ως στόχο την ομαλή σχολική και κοινωνική ένταξη των μεταναστών 

μαθητών.  

Ωστόσο, στα περισσότερα ελληνικά σχολεία οι μαθητές που προέρχονται από άλλα 

πολιτισμικά περιβάλλοντα ακολουθούν το μονογλωσσικό χαρακτήρα της ελληνικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Το έλλειμμα που υπάρχει σε δίγλωσσο εκπαιδευτικό υλικό έχει ως 

αποτέλεσμα οι μετανάστες μαθητές να μη διδάσκονται την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη 

γλώσσα, ούτε τη μητρική τους γλώσσα καθώς και τον πολιτισμό τους. Σύμφωνα με τους 

Παλαιολόγου & Ευαγγέλου (2012: 165), «η διδασκαλία των μαθημάτων του αναλυτικού 

προγράμματος δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στη γλωσσική πολυμορφία των μεταναστών 

μαθητών». Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, λόγω του έντονου προσφυγικού κύματος έχουν 

αρχίσει να πραγματοποιούνται αλλαγές στον τομέα της εκπαίδευσης μαθητών με 

μεταναστευτικό προφίλ, όμως με αργά βήματα.   
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2.2 Η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική για τους πρόσφυγες μαθητές 

 

Η χώρα μας και ειδικότερα το Υπουργείο Παιδείας είχε από τις αρχές του 2016 ως βασικό 

μέλημα τη διασφάλιση του δικαιώματος για εκπαίδευση του μεγάλου αριθμού προσφύγων 

μαθητών που ήρθαν στη χώρα μας. Έτσι, το ΥΠΠΕΘ ανέλαβε να συγκροτήσει την Επιτροπή 

Στήριξης/Επιστημονική Επιτροπή , ήδη από τον Μάρτιο του 2016, με σκοπό να διαμορφώσει 

ένα σχέδιο το όποιο θα φροντίζει τόσο για την εκπαιδευτική τους ένταξη όσο και για την 

κοινωνική τους.   

Η Επιστημονική Επιτροπή πρότεινε ένα ευέλικτο πρόγραμμα για την εκπαίδευση των 

προσφύγων μαθητών για το σχολικό έτος 2016-2017 προσαρμοσμένο στις συνθήκες του 

προσφυγικού ζητήματος. Μία από τις προτάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής ήταν η 

φοίτηση των προσφύγων μαθητών σε Τάξεις Υποδοχής στο πρωινό πρόγραμμα των 

δημοτικών σχολείων, γυμνασίων, όπως και στα διαπολιτισμικά σχολεία (Επιστημονική 

Επιτροπή ΥΠΠΕΘ, 2017). 

Έτσι, για την εκπαίδευση των νεοεισερχόμενων προσφύγων μαθητών δημιουργήθηκαν 

Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) με σκοπό να βοηθήσουν τους μαθητές 

αυτούς να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, να προσαρμοστούν στους κανόνες της 

σχολικής ζωής, να αναπτύξουν τις επαφές τους με τους έλληνες μαθητές και να βελτιώσουν 

τις επιδόσεις τους στα μαθήματα και κυρίως στην εκμάθηση των ελληνικών, των 

μαθηματικών και των αγγλικών. 

Παρόλο αυτά, σύμφωνα με την Έκθεση Αποτίμησης της Επιστημονικής Επιτροπής του 

ΥΠΠΕΘ (2017), στη λειτουργία των Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων 

παρουσιάστηκαν διάφορα προβλήματα και δυσκολίες. Ένα από αυτά ήταν η συνεχής αλλαγή 

των εκπαιδευτικών και η δυσκολία που παρουσιάστηκε στην επιμόρφωση τους. Οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν είχαν τη σχετική εμπειρία και επιμόρφωση στη διαχείριση 

πολυπολιτισμικών τάξεων με αποτέλεσμα η εκπαιδευτική διαδικασία να μην ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες του μαθητικού αυτού πληθυσμού. Επίσης, πολλοί πρόσφυγες μαθητές λόγω 

λανθασμένης δήλωσης της ηλικίας τους δεν παρακολουθούσαν τα μαθήματα της τάξης που 

αντιστοιχεί στην ηλικία τους με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα όπως αυτό της 

σχολικής διαρροής. Η μεγαλύτερη όμως δυσκολία ήταν αυτή της συνεργασίας του πρωινού 

σχολείου και των Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων σχετικά με τα διοικητικά και 

λειτουργικά ζητήματα. 
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Όσον αφορά, το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων, 

είναι ανοιχτό και ευέλικτο για να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του συγκεκριμένου 

μαθητικού πληθυσμού, καθώς επίσης έχει συγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια. Για να 

λειτουργήσει, ωστόσο, σωστά χρειάζεται ειδικά καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο να 

γνωρίζει κατάλληλες μεθόδους για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. 

Όμως, όπως αναφέρει η Επιστημονική Επιτροπή στην Έκθεση Αποτίμησης σχετικά με το 

έργο της εκπαίδευσης των προσφύγων ( 2017: 55), « παρά το ότι έχει σχεδιαστεί από το ΙΕΠ ( 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης, το οποίο προβλέπει 

όχι τόσο γενικές επιμορφώσεις, αλλά κυρίως συστηματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

στο επίπεδο του σχολείου, το πρόγραμμα αυτό λόγω της καθυστέρησης της χρηματοδότησης 

του δεν έχει ξεκινήσει».  

 

2.3 Ένταξη μαθητών από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα: τάξεις υποδοχής και  

φροντιστηριακά τμήματα 

 

Οι Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) καθώς και τα Φροντιστηριακά Τμήματα (ΦΤ) δημιουργήθηκαν 

με σκοπό να συμβάλουν στην ομαλή ένταξη των μαθητών από διαφορετικά πολιτισμικά 

περιβάλλοντα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι μαθητές αυτοί δεν μπορούν λόγω της 

διαφορετικής μητρικής τους γλώσσας να ανταποκριθούν και να προσαρμοστούν στις 

απαιτήσεις της τάξης που αντιστοιχεί στην ηλικία τους και για το λόγο αυτό εντάσσονται στα 

παραπάνω τμήματα. 

Ο συγκεκριμένος θεσμός ξεκίνησε από τη δεκαετία του ’80 και εξακολουθεί να υπάρχει 

έως σήμερα με διάφορες αλλαγές στο νομοθετικό του πλαίσιο ανάλογα με τις απαιτήσεις της 

κοινωνίας κάθε φορά. Οι πρώτες Τάξεις Υποδοχής όπως και τα Φροντιστηριακά Τμήματα 

ιδρύθηκαν με σκοπό να βοηθήσουν τους παλιννοστούντες μαθητές να ενταχθούν στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και στο κοινωνικό περιβάλλον. Οι συγκεκριμένες 

Τάξεις Υποδοχής λειτουργούσαν αυτόνομα με δικό τους αναλυτικό πρόγραμμα, παρόλο που 

ήταν προσαρμοσμένες στο «κανονικό» σχολείο και ο μαθητής παρέμεινε στις τάξεις αυτές 

μέχρι να θεωρηθεί κατάλληλα προετοιμασμένος για να ενταχθεί στην «κανονική» τάξη. 

Επειδή, όμως, παρουσιάστηκαν διάφορα λειτουργικά προβλήματα στις Τάξεις Υποδοχής, 

όπως για παράδειγμα μη κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, δημιουργήθηκαν τα 

Φροντιστηριακά Τμήματα όπου οι μαθητές στη περίπτωση αυτή εγγράφονταν απευθείας στις 
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«κανονικές» τάξεις και δέχονταν ενισχυτική διδασκαλία εκτός του σχολικού 

ωραρίου(Παλαιολόγου & Ευαγγέλου,2003). 

Αργότερα, κατά τη διάρκεια του 1990, εμφανίζεται ένα μεγάλο κύμα μεταναστών από 

διάφορες χώρες , όπως για παράδειγμα, την Αλβανία. Στην περίπτωση αυτή τα πράγματα 

έγιναν πιο δύσκολα, διότι οι μαθητές αυτοί δεν γνώριζαν καθόλου την ελληνική γλώσσα και 

δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά από τα Φροντιστηριακά Τμήματα που ήδη 

υπήρχαν και έτσι δημιουργήθηκε ένας νέος τύπος Τάξης Υποδοχής. Η τάξη αυτή 

λειτουργούσε ως παράλληλη στην «κανονική» τάξη, δηλαδή οι συγκεκριμένοι μετανάστες 

μαθητές φοιτούσαν στην «κανονική» τάξη του σχολείου βάσει της ηλικίας τους αλλά 

παρακολουθούσαν κάποιες συγκεκριμένες ώρες την ημέρα μαθήματα στην Τάξη Υποδοχής. 

Το 1999 έγιναν νέες ρυθμίσεις στον νόμο, πιο ευέλικτες, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες των μαθητών που προέρχονταν από άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα κάθε σχολικής 

μονάδας. Συγκεκριμένα, υπήρχαν δύο Τάξεις Υποδοχής ( ΤΥ Ι και ΤΥ ΙΙ) ανάλογα με το 

επίπεδο ελληνομάθειας των μεταναστών μαθητών και λειτουργούσαν παράλληλα με τις 

«κανονικές» τάξεις, καθώς επίσης και τα  Φροντιστηριακά Τμήματα τα οποία λειτουργούσαν 

εκτός του σχολικού ωραρίου(Παλαιολόγου & Ευαγγέλου,2003). 

Τα τελευταία χρόνια έως και σήμερα επικρατεί ο θεσμός των Ζωνών Εκπαιδευτικής 

Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου ο συγκεκριμένος θεσμός έχει στόχο την ένταξη και υποστήριξη 

μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στο εκπαιδευτικό σύστημα και την κοινωνία μέσω 

υποστηρικτικών δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων, όπως η 

λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ, Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ και 

Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων ΖΕΠ, για τις οποίες έγινε λόγος 

παραπάνω (βλ. ΦΕΚ 2687/Β/29-8-2016). 

Στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ  φοιτούν μαθητές που έχουν επιλέξει οι εκπαιδευτικοί και ο 

σύλλογος διδασκόντων, αφού πρώτα γίνει η απαραίτητη ανίχνευση του επιπέδου 

ελληνομάθειας των μεταναστών μαθητών μέσω διαπιστωτικών τεστ, καθώς επίσης απαιτείται 

και η υπογραφή του γονέα, όπου θα επιτρέπει στο παιδί του να παρακολουθήσει την Τάξη 

Υποδοχής. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα των Τάξεων Υποδοχής συντάσσεται από 

τον σύλλογο διδασκόντων και τον σχολικό σύμβουλο, ο οποίος είναι αρμόδιος για την 

έγκριση του. Οι Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ εντάσσονται μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του 

σχολείου και χωρίζονται σε δύο κύκλους, σε Τάξη Υποδοχής Ι ΖΕΠ και σε Τάξη Υποδοχής ΙΙ 

ΖΕΠ (Καλογρίδη.2017). 
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Οι μετανάστες μαθητές, οι οποίοι έχουν μηδενική ή ελάχιστη γνώση της ελληνικής 

γλώσσας, φοιτούν στις Τάξεις Υποδοχής Ι ΖΕΠ  για ένα διδακτικό έτος με δυνατότητα όμως 

επέκτασης της φοίτησης τους αν αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Τα μαθήματα που 

παρακολουθούν είναι κυρίως γλωσσικά, για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, αλλά 

παρακολουθούν και ορισμένα μαθήματα στην «κανονική» τους τάξη, όπως είναι για 

παράδειγμα τα Εικαστικά ή η Φυσική Αγωγή, με σκοπό την ομαλή τους ένταξη στο σχολικό 

πλαίσιο. Από την άλλη πλευρά, οι μετανάστες μαθητές που παρουσιάζουν μέτριο επίπεδο 

ελληνομάθειας αλλά δυσκολεύονται ακόμα να παρακολουθήσουν και να συμβαδίσουν με το 

πρόγραμμα και τα μαθήματα της «κανονικής» τάξης φοιτούν στις Τάξεις Υποδοχής ΙΙ ΖΕΠ. 

Οι συγκεκριμένοι μαθητές, σε αντίθεση με τους μαθητές των Τάξεων Υποδοχής Ι ΖΕΠ, 

μπορούν να υποστηριχθούν είτε εκτός τάξης είτε μέσα στην «κανονική» τάξη τους με 

δεύτερο εκπαιδευτικό (παράλληλη διδασκαλία) και σε άλλα μαθήματα όχι μόνο σε γλωσσικά 

μαθήματα, ανάλογα με τις δυσκολίες που έχουν. Στις Τάξεις Υποδοχής ΙΙ ΖΕΠ οι μαθητές 

μπορούν να φοιτήσουν έως και τρία διδακτικά έτη, όταν όμως ολοκληρώσουν τους δύο 

κύκλους Τάξης Υποδοχής ΖΕΠ δεν μπορούν να επιστρέψουν σε Τάξη 

Υποδοχής(Καλογρίδη,2017). 

Όσον αφορά, τα Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα ΖΕΠ (Εν. ΦΤ. ΖΕΠ), αφορούν 

μαθητές από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οι οποίοι είτε δε φοίτησαν σε Τάξη Υποδοχής Ι 

και ΙΙ ΖΕΠ είτε εντάχθηκαν στις υποστηριχτικές τάξεις αλλά συνεχίζουν να παρουσιάζουν 

γλωσσικές δυσκολίες και να δυσκολεύονται κατά την ένταξη τους στην «κανονική» τάξη. Τα 

Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα λειτουργούν εκτός σχολικού ωραρίου, περιλαμβάνουν 

μικρό αριθμό μαθητών και διδάσκονται τα μαθήματα που κυρίως δυσκολεύουν αρκετά τους 

μαθητές, καθώς επίσης κάποιες ώρες την εβδομάδα πραγματοποιείται και προετοιμασία των 

μαθητών στα μαθήματα της επόμενης ημέρας. Η λειτουργική διαδικασία των Ενισχυτικών 

Φροντιστηριακών Τμημάτων καθορίζεται από στο σχολικό σύμβολο και το σύλλογο 

διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας (βλ. ΦΕΚ 2687/Β/29-8-2016). 

Τέλος, παρόλο που έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές αλλαγές στο μακροχρόνιο θεσμό των 

Τάξεων Υποδοχής τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν, διότι κάθε φορά 

αναπροσαρμόζεται στις διαφορετικές ανάγκες που δημιουργούνται στην κοινωνία και δε 

προλαβαίνει να καλύψει επαρκώς όλα τα ζητήματα που προκύπτουν, ωστόσο αποτελεί μια 

βάση για την ομαλή σχολική και κοινωνική ένταξη του συγκεκριμένου μαθητικού 

πληθυσμού. 
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2.4 Εκπαιδευτικές και διδακτικές πρακτικές για τη διαχείριση πολυπολιτισμικών 

σχολικών τάξεων 

 

Το σύγχρονο σχολείο οφείλει να προσαρμόσει τις μεθόδους και τις διαδικασίες του στο 

νέο, πολύχρωμο περιβάλλον, όπου εκτός από την αναγνώριση της ετερότητας που υπάρχει, 

πρέπει να λάβει υπόψη και άλλες σημαντικές παραμέτρους, όπως είναι η συνεκπαίδευση, η 

συνεργασία και η αλληλεγγύη, ώστε να γίνεται λόγος για ένα σχολείο για όλους 

(Νικολάου,2011). 

Κάθε σύγχρονος εκπαιδευτικός πρέπει να έχει στο μυαλό του την παραπάνω λογική και να 

είναι σε θέση να σχεδιάσει και να εφαρμόσει τις κατάλληλες πρακτικές ανάλογα με τις 

ανάγκες και τις απαιτήσεις των μαθητών που υπάρχουν στην τάξη του, οι οποίες κάθε χρόνο 

μπορεί να είναι και διαφορετικές. Για τον λόγο αυτόν, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μέθοδοι 

που να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά κάθε εκπαιδευτική κατάσταση που προκύπτει, η 

οποία χρειάζεται ιδιαίτερο παιδαγωγικό χειρισμό, αλλά ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που 

πρέπει να προσαρμόζει μια μέθοδο στις ανάγκες των μαθητών, ώστε να αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά μια «ιδιαίτερη» κατάσταση. Όπως αναφέρει ο Νικολάου (2011: 264), « εκεί 

ακριβώς έγκειται η επιστημονικότητα, αλλά και ο επαγγελματισμός του δασκάλου, ο οποίος 

οφείλει να διαγιγνώσκει, να επιλέγει και να εφαρμόζει – όχι να επαναλαμβάνει απαράλλαχτη 

την ίδια, κάθε χρονιά μεθοδολογική διαδικασία, διότι το σύγχρονο σχολείο απαιτεί 

εκπαιδευτικούς δημιουργικούς και που λαμβάνουν πρωτοβουλίες». 

Όσον αφορά τις εκπαιδευτικές πρακτικές, σύμφωνα με μία έρευνα των Γρίβα, Στάμου και 

Γελαδάρη σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν 

αναγκαίο να υπάρχουν κατάλληλα καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί για τη διαχείριση 

πολυπολιτισμικών τάξεων αλλά και να υπάρχει κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες του συγκεκριμένου μαθητικού πληθυσμού. Πολλοί από αυτούς 

τόνισαν ως ιδιαίτερα σημαντική την εκπαιδευτική πρακτική της ενθάρρυνσης της 

αλληλόδρασης ανάμεσα στους μαθητές, μια πρακτική που βοηθά αρκετά, ώστε οι μαθητές να 

αντιλαμβάνονται πώς να ζουν μαζί με τους άλλους. Σχετικά με τις εκπαιδευτικές πρακτικές 

που αφορούν το γλωσσικό κομμάτι, ορισμένοι από αυτούς θεώρησαν σημαντική τη 

διδασκαλία της πρώτης γλώσσας (Γ1) στο σχολικό πλαίσιο, καθώς επίσης την ύπαρξη 
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τμημάτων για τη βελτίωση της δεύτερης γλώσσας (Γ2) με τη συμβολή δίγλωσσων δασκάλων 

στην εκπαιδευτική διαδικασία (Γρίβα & Στάμου, 2014). 

Οι διδακτικές τεχνικές, οι οποίες προσφέρονται για την εκπαιδευτική/μαθησιακή 

υποστήριξη πολυπολιτισμικών τάξεων και όχι μόνο, είναι αρκετές και ποικίλες, αλλά όπως 

έγινε λόγος παραπάνω, ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που θα ορίσει ποια είναι η πιο κατάλληλη 

και θα τη διαμορφώσει σύμφωνα με τις  ανάγκες των μαθητών του. 

Μια από τις πιο γνωστές διδακτικές τεχνικές που χρησιμοποιείται σε ανομοιογενείς 

μαθητικούς πληθυσμούς είναι αυτή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Η συγκεκριμένη 

τεχνική αποτελεί μια κατάσταση αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους 

μαθητές, μέσα από την οποία ο εκπαιδευτικός ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες και ξεχωριστές 

ανάγκες των μαθητών και οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν ενεργά, να μαθαίνουν 

συνεχώς και να φτάνουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους (Tomlinson,1999, στο 

Παντελιάδου & Φιλιππάτου,2013). Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας μπορεί να 

πραγματοποιηθεί στα παρακάτω σημεία: στο περιεχόμενο, στη διαδικασία, στο προϊόν και 

στο μαθησιακό περιβάλλον. Ο εκπαιδευτικός έχοντας υπόψη τα παραπάνω τέσσερα σημεία 

καθώς επίσης τις ανάγκες και τις δυνατότητες των μεταναστών μαθητών, το γλωσσικό τους 

υπόβαθρο, το στυλ μάθησης τους, τα ενδιαφέροντά τους και τις δεξιότητές τους, αφού πρώτα 

κάνει την κατάλληλη αξιολόγηση προχωρά στον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της 

διδασκαλίας του, την οποία διαφοροποιεί ανάλογα (Παντελιάδου & Φιλιππάτου, 2013).  

Η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση της διδασκαλίας αποτελεί άλλη μια διδακτική τεχνική 

που επιβάλλεται όλο και περισσότερο σε μεικτές σχολικές τάξεις, διότι εκτός από την 

απόκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων οι μαθητές αποκτούν και κοινωνικές δεξιότητες. 

Ειδικότερα, μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου, οι μετανάστες μαθητές αποκτούν 

αυτοπεποίθηση και συναισθηματική ασφάλεια γιατί λειτουργούν σε ομάδα , όπου ο κάθε 

μαθητής προσφέρει τη βοήθειά του και το αποτέλεσμα είναι συλλογικό και όχι ατομικό κάτι 

που μειώνει την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα των μαθητών ως προς το αποτέλεσμα. 

Ακόμα, αναπτύσσονται τα κίνητρα των μαθητών για μάθηση, βελτιώνονται οι επιδόσεις τους 

καθώς επίσης δημιουργείται ένα ευχάριστο κλίμα μάθησης, το οποίο βελτιώνει τις σχέσεις 

των μελών της τάξης. Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας παρουσιάζεται σε διάφορες 

μορφές, όπως είναι η μέθοδος Jigsaw, τα έξι καπέλα σκέψης του De Bono και πολλές άλλες 

ακόμα, οι οποίες χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες και το επίπεδο της τάξης. Η 

επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου από τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τον Νικολάου 
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(2011:311), «υπογραμμίζει την πίστη του εκπαιδευτικού στην αξία της αλληλεξάρτησης και 

της  αλληλόδρασης στο πλαίσιο της ομάδας, ως παραγόντων οικοδόμησης και κατάκτησης 

της γνώσης, της κοινωνικής συμπεριφοράς και των δεξιοτήτων».  

Τέλος, δε γίνεται να μη γίνει αναφορά στα σχέδια εργασίας (projects), τα οποία 

θεωρούνται ιδιαιτέρως χρήσιμα για  τις μεικτές τάξεις. Ο κάθε μαθητής μέσω της 

συνεισφοράς του στην ομαδική εργασία νιώθει χρήσιμος και πολύτιμος, αξιοποιώντας τις 

ικανότητές του. Επίσης, οι μαθητές εργάζονται σε ένα διαφορετικό πλαίσιο από αυτό της 

αυστηρής σχολικής εργασίας, το οποίο είναι πιο ευέλικτο και πιο βιωματικό. Σύμφωνα με την 

Φρυδάκη (2009:381), « ο μαθητής μπορεί να αναβιώσει μια κατάσταση, όταν λειτουργεί σε 

συνθήκες ελευθερίας σκέψης, έκφρασης, οργάνωσης, εργασίας και δράσης, όπου οδηγείται 

στη μάθηση μέσω της πράξης (learning by doing)». Ακόμα, ένα χαρακτηριστικό της 

συγκεκριμένης μεθόδου, που την κάνει να διαφέρει από τις υπόλοιπες, είναι η διαθεματική 

εμπλοκή των διάφορων γνωστικών αντικειμένων και κατά συνέπεια ο συνδυασμός των 

γνώσεων μεταξύ τους. Το πιο σημαντικό απ’ όλα, όμως, είναι ότι τα σχέδια εργασίας δίνουν 

τη δυνατότητα στους μαθητές να συνδέσουν τη σχολική τους ζωή με το εξωσχολικό 

περιβάλλον.  
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3. Ανασκόπηση Προγενέστερων Ερευνών 

 

Στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό έχουν διεξαχθεί πλήθος ερευνών σχετικά με την 

ετοιμότητα των εκπαιδευτικών, κυρίως της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, να διαχειριστούν 

εκπαιδευτικά τάξεις στις οποίες υπάρχουν μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά 

περιβάλλοντα. Οι έρευνες αυτές έχουν εστιάσει σε απόψεις και στάσεις των εν ενεργεία 

εκπαιδευτικών σχετικά με το γλωσσικό και γνωστικό προφίλ των μαθητών αυτών, τις 

σχολικές τους επιδόσεις, τις εκπαιδευτικές και διδακτικές πρακτικές που χρησιμοποιούν για 

τη διδασκαλία των μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ καθώς και προτάσεις που αφορούν 

την επιμόρφωσή τους στον τομέα της διαπολιτισμικής αγωγής. Ωστόσο, παρατηρείται ένα 

έλλειμμα ερευνών, σχετικά με την ετοιμότητα εκπαιδευτικής διαχείρισης μαθητών με 

μεταναστευτικό προφίλ, σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς. 

Παρακάτω παρατίθενται έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί τόσο σε εν ενεργεία 

εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και σε φοιτητές-υποψήφιους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίες αφορούν την ετοιμότητά τους να διαχειριστούν τάξεις που 

περιλαμβάνουν μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, καθώς είναι γεγονός ότι  

στην πλέον πολυπολιτισμική ελληνική κοινωνία η εκπαίδευση του συγκεκριμένου μαθητικού 

πληθυσμού αποτελεί άμεση αναγκαιότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Αρχικά, όσον αφορά, τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε εν ενεργεία 

εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι περισσότερες από αυτές έχουν δείξει την 

διδακτική ανεπάρκεια και άγνοια των εκπαιδευτικών να διαχειριστούν μαθητές από διάφορα 

μεταναστευτικά πλαίσια (Γρίβα & Στάμου,2014:123). Συγκεκριμένα, σε έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς της Κύπρου, η οποία αφορούσε τόσο την θεωρητική 

όσο και την πρακτική τους επάρκεια σχετικά με την εκπαιδευτική διαχείριση δίγλωσσου 

μαθητικού πληθυσμού, οι μισοί από αυτούς δεν είχαν διαμορφωμένη άποψη στις ερωτήσεις 

σχετικά με τη διαχείριση του συγκεκριμένου μαθητικού πληθυσμού, ενώ οι περισσότεροι από 

αυτούς δεν είχαν συμμετάσχει σε επιμορφωτικές δράσεις που να αφορούν τη διαπολιτισμική 

αγωγή (Χατζησωτηρίου & Ξενοφώντος, 2014 στο Γρίβα & Στάμου,2014). Επίσης, τα 

αποτελέσματα από τις αναλύσεις της έρευνας που διεξήγαγε η φοιτήτρια Μερκουριάδου 

Ελένη, στα πλαίσια της διπλωματικής της εργασίας, ανέδειξαν για μια ακόμη φορά την 

ανεπάρκεια που αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί να διαχειριστούν μαθητές με μεταναστευτικό 

προφίλ κυρίως στο τομέα της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη γλώσσα (Γ2) 

και κρίνουν απαραίτητη όχι μόνο την εκπαίδευση τους στον τομέα αυτόν, αλλά χρειάζονται 
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μια συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση από ειδικούς συμβούλους (βλ. Μερκουριάδου, 

2016). Ωστόσο, υπάρχει και μια μερίδα εκπαιδευτικών, οι οποίοι δε θεωρούν την 

επιμόρφωσή τους σε ζητήματα διαχείρισης πολυπολιτισμικών τάξεων αναγκαία και δεν 

αποτελεί προτεραιότητά τους, παρόλο που γνωρίζουν ότι υστερούν σε κατάρτιση στον τομέα 

της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης (Ladson-Billings 1995, Μάγος & Πρέντζα 2009, 

Ματζανίδου 2009 στο Γρίβα & Στάμου,2014). 

Παρόλο αυτά, τα αποτελέσματα ερευνών τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και στο διεθνή, 

έδειξαν ότι ο βαθμός επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης αλλά και η διδακτική εμπειρία τους σε πολύγλωσσο περιβάλλον επιδρούν 

αντίστοιχα στη χρήση εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών για τη διδασκαλία μαθητών από 

διαφορετικά μεταναστευτικά περιβάλλοντα. Σύμφωνα με την έρευνα των Γρίβα, Στάμου και 

Γελαδάρη, οι εκπαιδευτικοί κατατάσσουν στην πρώτη θέση των εκπαιδευτικών πρακτικών 

για δίγλωσσους μαθητές την ύπαρξη καταρτισμένων εκπαιδευτικών σε θέματα διγλωσσίας 

(Γρίβα & Στάμου,2014). Οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή, που έχουν λάβει την κατάλληλη 

επιμόρφωση είναι πιο υποστηρικτικοί και χρησιμοποιούν κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας 

σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν λάβει την κατάλληλη επιμόρφωση, οι 

οποίοι δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι σε καινούριες μεθόδους και δυσκολεύονται στη 

διδασκαλία μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ. 

Σχετικά με τις διδακτικές πρακτικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί, αυτή που 

επιλέγουν περισσότερο  στις διδασκαλίες τους σε πολυπολιτισμικές τάξεις είναι η διδακτική 

πρακτική της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Η συγκεκριμένη διδακτική πρακτική, σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα της έρευνας των Γρίβα, Στάμου και Γελαδάρη, κατέχει την πρώτη θέση 

στις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών, όπου όπως αναφέρουν η χρήση διαφόρων διδακτικών 

τεχνικών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των δίγλωσσων μαθητών αποτελεί μία από τις πιο 

αποτελεσματικές πρακτικές για μαθητές με μεταναστευτικό προφίλ (Γρίβα & Στάμου, 

2014:230). Την παραπάνω άποψη υποστηρίζει, ακόμα, η πλειοψηφία του δείγματος των 

εκπαιδευτικών της έρευνας που διεξήγαγε η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Φωτοπούλου 

Αλεξάνδρα, όπου οι περισσότεροι  εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας όσον αφορά τη διδακτική μεταχείριση μαθητών από 

διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια (βλ. Φωτοπούλου, 2017). Επίσης, τόσο τα αποτελέσματα 

της έρευνα των Γρίβα, Στάμου και Γελαδάρη όσο και της έρευνα της φοιτήτριας 

Μερκουριάδου Ελένης, έδειξαν ότι η πρακτική της αξιοποίησης του πολιτισμικού κεφαλαίου 
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των μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ αποτελεί μία από τις πιο κατάλληλες διδακτικές 

πρακτικές για πολυπολιτισμικές τάξεις (βλ. Μερκουριάδου,2016 , Γρίβα & Στάμου,2014). 

Οι παραπάνω έρευνες αλλά και οι περισσότερες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί τα 

τελευταία χρόνια σχετικά με την επάρκεια και την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να 

διαχειριστούν πολυπολιτισμικές τάξεις, αφορούν κατά κύριο λόγο τους εν ενεργεία 

εκπαιδευτικούς, όπου στα Προγράμματα Σπουδών των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δεν 

υπήρχαν μαθήματα διαπολιτισμικού περιεχομένου και για αυτό τον λόγο ορισμένοι από 

αυτούς έχουν λάβει σχετική επιμόρφωση μέσα από διάφορες ημερίδες ή σεμινάρια που 

διοργανώνονται από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ή συμβούλους. Πλέον, όμως, στα 

περισσότερα Προγράμματα Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης 

της χώρας μας υπάρχουν μαθήματα διαπολιτισμικού περιεχομένου, κυρίως επιλογής, με 

σκοπό να βοηθήσουν στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τους υποψήφιους 

εκπαιδευτικούς (βλ. Χαρίτος, 2011).  

Οι έρευνες, ωστόσο, που έχουν πραγματοποιηθεί σε φοιτητές-υποψήφιους εκπαιδευτικούς 

είναι ελάχιστες σε αντίθεση με αυτές των εν ενεργεία εκπαιδευτικών. Είναι πλέον γεγονός ότι 

οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα από τα αντίστοιχα 

Πανεπιστήμια με σκοπό να μπορούν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις σύγχρονες 

πολυπολιτισμικές σχολικές τάξεις. Όπως, αναφέρει, άλλωστε ο Banks, οι υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί χρειάζονται συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές με σεβασμό 

στην πολιτισμική καταβολή των μαθητών τους ώστε να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στη 

πορεία μάθησης όλων των μαθητών ( Banks,2001 στο Κουτίβα,2009). Όλα αυτά τα 

απαραίτητα εφόδια τα λαμβάνουν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στα αντίστοιχα 

Παιδαγωγικά Τμήματα των ελληνικών Πανεπιστημίων, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει 

σημαντικά βήματα στα Προγράμματα Σπουδών τους, όσον αφορά τη βελτίωσή τους στον 

τομέα της διαπολιτισμικής αγωγής, με στόχο τη διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των 

υποψηφίων εκπαιδευτικών. Παρόλο αυτά, τα αποτελέσματα ερευνών που έχουν 

πραγματοποιηθεί σε φοιτητές-υποψήφιους εκπαιδευτικούς  διαφόρων Παιδαγωγικών 

Τμημάτων της χώρας μας έχουν δείξει ότι δεν νιώθουν κατάλληλα προετοιμασμένοι να 

διαχειριστούν τάξεις με μαθητές από διαφορετικά μεταναστευτικά πλαίσια (βλ. 

Κουτίβα,2009) και τονίζουν την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα Προγράμματα 

Σπουδών σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την εκπαίδευση ομάδων με ειδικά 

εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά (βλ. Παυλίδου,2017).  
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Για τον λόγο αυτό, η παρούσα έρευνα διερευνά τις απόψεις και τις στάσεις των φοιτητών 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας με στόχο να μελετήσει τη 

πολυπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των τελειόφοιτων υποψηφίων εκπαιδευτικών αλλά 

και τη συμβολή του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών του τμήματος στην κατάλληλη 

προετοιμασία τους. Η έρευνα θα συμβάλλει τόσο στην ανάδειξη των αναγκών των 

υποψηφίων εκπαιδευτικών όσον αφορά την εκπαιδευτική διαχείριση μαθητών με 

μεταναστευτικό προφίλ όσο και στον εμπλουτισμό του Προγράμματος Σπουδών στον τομέα 

της διαχείρισης πολυπολιτισμικών τάξεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης 

κοινωνίας.   
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4.Μεθοδολογία της έρευνας 

4.1 Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

 

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δημοτικής 

Εκπαίδευσης για ζητήματα εκπαιδευτικής διαχείρισης μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ. 

Ειδικότερα, τα ερευνητικά ερωτήματα μέσω των οποίων οργανώθηκαν και οι θεματικοί 

άξονες με τις επιμέρους ερωτήσεις είναι τα εξής: 

1. Πώς νοηματοδοτούν οι φοιτητές του Παιδαγωγικό Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

τις έννοιες «διαπολιτισμική εκπαίδευση», «δίγλωσση εκπαίδευση» και τον όρο 

μαθητής με μεταναστευτικό προφίλ; 

2. Ποιες είναι οι απόψεις των φοιτητών σχετικά με την κατάρτισή τους για ζητήματα 

εκπαίδευσης παιδιών με μεταναστευτικό προφίλ που τους παρέχεται από το 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης; 

3. Ποιες είναι οι απόψεις των φοιτητών για τους τρόπους με τους οποίους οι ίδιοι, ως 

μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, είναι στη θέση να ανταπεξέλθουν σε σχολικές τάξεις όπου 

θα υπάρχουν μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά και γλωσσικά περιβάλλοντα;  

4. Ποιες ανάγκες προκύπτουν για τον φοιτητή, ώστε να μπορεί να διαχειριστεί μαθητές 

με μεταναστευτικό προφίλ και τι προτείνει σχετικά με την κατάρτιση του σε ζητήματα 

εκπαίδευσης αυτών των παιδιών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης;  

 

 

     

Στόχος των παραπάνω ερωτημάτων ήταν αφενός η εξέταση του ορισμού των εννοιών 

διαπολιτισμική εκπαίδευση, δίγλωσση εκπαίδευση και του όρου μαθητής με μεταναστευτικό 

προφίλ σύμφωνα με τις απόψεις των φοιτητών, όπως επίσης και οι απόψεις τους σχετικά με 

την εκπαίδευση που τους παρέχεται από τι τμήμα τους με στόχο να μπορούν να 

ανταποκριθούν στη σύγχρονη πολυπολιτισμική σχολική τάξη. Επιπλέον, εξετάστηκε η 

ετοιμότητα τους να διαχειριστούν πολύγλωσσες τάξεις, δηλαδή οι τρόποι, οι πρακτικές και οι 

στρατηγικές που πρόκειται να ακολουθήσουν ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί προκειμένου να 

ανταποκριθούν με επιτυχία σε ένα σχολικό περιβάλλον που θα αποτελείται με μαθητές από 

διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Τέλος, μέσω των τεσσάρων αυτών ερευνητικών 



30 
 

Άνδρας 
30% 

Γυναίκα 
70% 

Φύλο 

ερωτημάτων, στόχο αποτέλεσε και η διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών για τις ανάγκες 

που προκύπτουν σχετικά με την εκπαίδευση τους από το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος 

στο τομέα αυτό αλλά και προτάσεις τους  για τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών.  

 

 

4.2 Το δείγμα της έρευνας 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν 30 συνολικά τεταρτοετείς φοιτητές του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ειδικότερα, 

συμμετείχαν 21 φοιτήτριες (70%) και 9 φοιτητές (30%), όπως παρατηρούμε στο παρακάτω 

γράφημα (Γράφημα 1). 

 

Γράφημα 1. Φύλο των συμμετεχόντων φοιτητών. 

 

Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν παρακολουθήσει το υποχρεωτικό μάθημα (Υ202) 

Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας που προσφέρεται στο 6
ο
 εξάμηνο 

σπουδών των φοιτητών. Από τους συνολικά 30 φοιτητές του δείγματος μόνο 12 (Γράφημα 2), 

έχουν παρακολουθήσει μαθήματα επιλογής σχετικά με τη διγλωσσία ή με διαπολιτισμικό 

περιεχόμενο. 
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Ναι 
40% 

Όχι 
60% 

Παρακολούθηση μαθήματος (Ε) με διαπολιτισμικό περιεχόμενο 

Γράφημα 2. Παρακολύθηση μαθήματος (Ε) με διαπολιτισμικό περιεχόμενο απο τους συμμετέχοντες. 

 

4.3 Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

 

4.3.1 Συνέντευξη 

 

Για τους σκοπούς της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν ημι-δομημένες ατομικές συνεντεύξεις 

σε 30 φοιτητές, που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

Επιλέχθηκε ως βασικό εργαλείο διεξαγωγής της έρευνας και συλλογής δεδομένων η ημι-

δομημένη συνέντευξη, διότι προσφέρει αμεσότητα με τον συνεντευξιαζόμενο καθώς επίσης 

και ευελιξία επειδή μπορούν να καταγραφούν πολλές και διαφορετικές απόψεις 

συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη συλλογή πλουσίου υλικού. Ακόμα, μέσω της 

συνέντευξης μπορεί ο ερευνητής να λάβει μια πιο άμεση και σαφή εικόνα των απόψεων και 

των στάσεων των συνεντευξιαζόμενων, αφού μπορούν να συλλεχθούν πληροφορίες σε βάθος 

μέσα από ένα κλίμα δημιουργικής αλληλόδρασης ανάμεσα στον συνεντευκτή και τον 

ερωτώμενο (Γρίβα & Στάμου, 2014). 

Ειδικότερα, επιλέχθηκε η ημι-δομημένη συνέντευξη, γιατί αυτός ο τύπος συνέντευξης 

μπορεί να περιλαμβάνει μια σειρά ερωτημάτων που έχουν τη μορφή γενικών κατευθυντήριων 

γραμμών, αλλά ο ερευνητής μπορεί να αλλάξει τη σειρά των ερωτημάτων ή ακόμη και να 

θέσει επιπλέον ερωτήσεις στην πορεία της συνέντευξης, αν το κρίνει αναγκαίο (Bryman  

2004 στο Γρίβα & Στάμου,2014). 

Οι συνεντεύξεις περιελάμβαναν 26 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, όπου δόθηκε η ευκαιρία 

στους φοιτητές να εκφράσουν ελεύθερα, χωρίς περιορισμό τις απόψεις τους σχετικά με την 
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εκπαιδευτική διαχείριση μια σχολικής τάξης με μαθητές από άλλους πολιτισμούς. Οι 

συνεντεύξεις των φοιτητών δομήθηκαν γύρω από τους παρακάτω θεματικούς άξονες: 

Στα πρώτα στάδια της συνέντευξης ζητήθηκαν κάποιες βασικές πληροφορίες που 

αφορούσαν τον συνεντευξιαζόμενο με στόχο τον σχηματισμό του προφίλ του όπως, για 

παράδειγμα, ηλικία, εξάμηνο σπουδών, γλώσσες που γνωρίζει και αν έχει δεχθεί κάποια 

επιμόρφωση στο τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αυτό το στάδιο της συνέντευξης 

βοήθησε για να συγκροτηθεί το προφίλ του συνεντευξιαζόμενου φοιτητή και παράλληλα είχε 

ως σκοπό τη δημιουργία ευχάριστου και άνετου κλίματος μεταξύ συνεντευκτή και 

συνεντευξιαζόμενου και την ομαλή διεξαγωγή της συνέντευξης. 

Ο πρώτος θεματικός άξονας με τίτλο: Νοηματοδότηση της εκπαίδευσης για τη 

διαφορετικότητα, οι συνεντευξιαζόμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με το πώς 

αντιλαμβάνονται τις έννοιες διαπολιτισμική εκπαίδευση και δίγλωσση εκπαίδευση. Επίσης, οι 

φοιτητές κλήθηκαν να ορίσουν τον δίγλωσσο μαθητή. Σκοπός των ερωτήσεων αυτών του 

συγκεκριμένου θεματικού άξονα ήταν να διερευνηθούν οι γνώσεις των φοιτητών στις 

παραπάνω έννοιες και να γίνει στη συνέχεια η μετάβαση στο θέμα της συνέντευξης. 

Στο  δεύτερο θεματικό άξονα που αναφέρεται σε: Πρακτικές, στρατηγικές και τρόπους 

διαχείρισης μιας τάξης με μεγάλο αριθμό μαθητών από άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα, 

διατυπώθηκαν τα περισσότερα ερωτήματα. Αρχικά, οι φοιτητές ερωτήθηκαν σχετικά με τις 

παραμέτρους που θα λάμβαναν υπόψη κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους σε μια 

πολυπολιτισμική τάξη, ώστε να μπορέσουν να προσαρμόσουν κατάλληλα τη διδασκαλία 

τους. Στη συνέχεια, ζητήθηκε να περιγράψουν τον τρόπο που θα διαχειρίζονταν μια τάξη, ως 

μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, η οποία θα περιελάμβανε μαθητές με μεταναστευτικό προφίλ 

αλλά και τις πρακτικές που θα ακολουθούσαν προκειμένου να βοηθήσουν αυτούς τους 

μαθητές. Επιπλέον τους ζητήθηκε να αναφέρουν αν θα χρησιμοποιούσαν μια συγκεκριμένη 

διδακτική τεχνική για να πραγματοποιήσουν τη διδασκαλία τους σε μια πολυπολιτισμική 

τάξη αλλά και το λόγο επιλογής της. Άλλη ερώτηση στην οποία κλήθηκαν να απαντήσουν 

ήταν σχετικά με την επιδίωξη και τη παρότρυνση από μέρους τους προς τους μαθητές αυτούς 

να αναπτύξουν και τις δύο γλώσσες τους, δηλαδή τη γλώσσα της πλειονοτικής κουλτούρας 

αλλά και τη μητρική τους γλώσσα. 

Στον ίδιο θεματικό άξονα, ζητήθηκε από τους φοιτητές να δώσουν ένα παράδειγμα σε 

περίπτωση που θα πρότειναν να γίνονται επιπλέον δραστηριότητες εκτός σχολικού 

εγχειριδίου με σκοπό την βελτίωση της μάθησης σε μια ετερογενή τάξη αλλά και αν 
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πιστεύουν ότι θα πρέπει να πραγματοποιείται διδασκαλία εκτός λειτουργίας του σχολείου και 

να μη περιορίζεται μόνο στα πλαίσια του ωρολογίου σχολικού προγράμματος. Επιπρόσθετα, 

οι φοιτητές ανέφεραν τις απόψεις τους σχετικά με τα σχολικά εγχειρίδια, που καλούνται να 

διδάξουν ως αυριανοί εκπαιδευτικοί, κατά πόσο περιέχουν στοιχεία που να αναδεικνύουν 

άλλους πολιτισμούς ή κουλτούρες αλλά και αν τα στοιχεία αυτά μπορούν να αποτελέσουν 

κίνητρο για να επικοινωνήσουν οι μαθητές της πλειονοτικής κουλτούρας με τους μαθητές 

που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Επίσης, κλήθηκαν να 

απαντήσουν σχετικά με το αν θα συνεργάζονταν με τους γονείς των μαθητών αυτών, 

επιδιώκοντας έτσι να αναπτύξουν τις μεταξύ τους διαπροσωπικές σχέσεις και τη δημιουργία 

ενός αποτελεσματικού περιβάλλοντος μάθησης. Τέλος στο κλείσιμο του θεματικού άξονα, 

ζητήθηκε να περιγράψουν με ποιο τρόπο σαν ανερχόμενοι εκπαιδευτικοί θα προωθούσαν την 

πολυπολιτισμικότητα μέσα σε μια σχολική τάξη, η οποία θα αποτελούνταν από μεγάλο 

αριθμό μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ. 

Στον τρίτο θεματικό άξονα με τίτλο: Αντιλήψεις φοιτητών για το περιεχόμενο του 

προγράμματος σπουδών του τμήματος σχετικά με την εκπαίδευση παιδιών από 

πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, θέλοντας να εξεταστούν οι απόψεις των φοιτητών για το αν 

γνωρίζουν το πρόγραμμα σπουδών και τα μαθήματα που προσφέρονται από το τμήμα τους 

στο τομέα της εκπαίδευσης μαθητών από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, ζητήθηκε 

να αναφερθεί εάν υπάρχουν συνολικά στη διάρκεια των σπουδών τους μαθήματα που να 

καλύπτουν ζητήματα διδασκαλίας σε ένα πολύμορφο και πολύγλωσσο σχολείο, όπως επίσης 

και ποια μαθήματα με διαπολιτισμικό περιεχόμενο προσφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών 

τους. Ακόμη, τους ζητήθηκε να αναφέρουν αν έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν 

μαθήματα που να περιέχουν ενότητες οι οποίες να σχετίζονται με την εκπαιδευτική 

διαχείριση μαθητών διαφορετικών πολιτισμών και τον λόγο που τους οδήγησε σε αυτή την 

επιλογή, αλλά και τη γνώμη τους για αυτά τα μαθήματα. 

Στον τέταρτο θεματικό άξονα, όπου είναι και ο τελευταίος, ήταν αφιερωμένος στις: 

Ανάγκες εκπαίδευσης των φοιτητών και τις προτάσεις τους. Στους φοιτητές εδώ έγιναν 

ερωτήσεις σχετικά με το αν πιστεύουν ότι είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν μια τέτοια 

κατάσταση εκπαιδευτικά αλλά και σχετικά με το αν θα πρόσθεταν ή θα άλλαζαν κάτι στο 

πρόγραμμα σπουδών του τμήματός τους με στόχο την βελτίωση του στο τομέα της 

εκπαιδευτικής διαχείρισης μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ. Τέλος τους δίνονταν η 

δυνατότητα να προτείνουν ή να προσθέσουν κάτι άλλο που θεωρούσαν σημαντικό σχετικά με 
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το περιεχόμενο των ερωτημάτων και γενικότερα του θέματος της συνέντευξης με σκοπό να 

αναφέρουν οτιδήποτε για το οποίο δεν έχουν καλυφθεί από τα ερωτήματα. 

 

4.3.2 Συλλογή δεδομένων   

 

Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του 

2017 και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο μήνα. Το δείγμα αποτελούνταν από φοιτητές που είχαν 

παρακολουθήσει μαθήματα με διαπολιτισμικό περιεχόμενο αλλά και από φοιτητές που δεν 

είχαν κάποια παρόμοια εμπειρία με τέτοια ζητήματα. Για τη συμμετοχή των φοιτητών στην 

έρευνα ένα ακόμη κριτήριο ήταν το ενδιαφέρον τους και η πρόθεση τους να εκφράσουν τις 

απόψεις τους για το θέμα που πραγματεύονταν η παρούσα έρευνα. 

Το πρώτο στάδιο της συνέντευξης αφορούσε την ενημέρωση των φοιτητών για το θέμα 

της έρευνας που διεξάγεται, καθώς και τη διασφάλιση της ανωνυμίας τους. Στη συνέχεια, 

οριζόταν συγκεκριμένη ώρα και χώρος με σκοπό την πραγματοποίηση της συνέντευξης. Η 

διεξαγωγή των συνεντεύξεων έγινε εξατομικευμένα στο χώρο της βιβλιοθήκης του 

πανεπιστημίου. Η διάρκεια των συνεντεύξεων ήταν κατά μέσο όρο 25 λεπτά για κάθε 

συμμετέχοντα. Όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι ενθαρρύνονταν να μιλήσουν αυθόρμητα χωρίς να 

υπάρχει περιορισμό στο χρόνο. 

Αρχικά, έγιναν δύο πιλοτικές συνεντεύξεις που είχαν ως στόχο τον έλεγχο της ποσότητας 

και της ποιότητας των απαντήσεων όπως επίσης και εντοπισμό πιθανόν ελλείψεων σχετικά με 

τις ερωτήσεις ώστε να καλύπτουν τους στόχους της έρευνας. 

Μέσω της εξέτασης των απαντήσεων που δόθηκαν στις πιλοτικές συνεντεύξεις έγιναν 

κάποιες διορθώσεις και στη συνέχεια υλοποιήθηκαν και οι υπόλοιπες συνεντεύξεις με τους 

φοιτητές. 

Αφού πραγματοποιήθηκαν όλες οι συνεντεύξεις, σειρά είχε η πλήρης και προσεκτική 

απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων, ώστε να μεταφερθούν τα λόγια και των δύο δηλαδή 

τόσο του συνεντευκτή όσο και του συνεντευξιαζόμενου όπως ακριβώς ειπώθηκαν, χωρίς 

καμία τροποποίηση κατά την μεταφορά. 
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4.3.3 Ανάλυση δεδομένων 

 

Η επεξεργασία των ποιοτικών δεδομένων από τις συνεντεύξεις των τελειόφοιτων 

φοιτητών έγινε με τη μέθοδο της θεματικής ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου. Ειδικότερα, η 

θεματική ποιοτική ανάλυση αναλύει με μεθοδικό τρόπο το περιεχόμενο του κειμένου το 

οποίο συστηματοποιεί σε κατηγορίες και θεματικούς άξονες (Γρίβα & Στάμου, 2014). 

Η διαδικασία ξεκίνησε με την προσεκτική απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων και 

ακολούθησε η πολλαπλή ανάγνωση των απομαγνητοφωνήσεων, με στόχο να δημιουργηθεί 

μια αρχική εικόνα για το περιεχόμενο αλλά και για τους θεματικούς άξονες που θα 

ακολουθούσαν. Αφού πραγματοποιήθηκε η πολλαπλή ανάγνωση των συνεντεύξεων, στη 

συνέχεια αναπτύχθηκε μια πρόχειρη κωδικοποίηση των δεδομένων για την κατηγοριοποίηση 

του όγκου των ποιοτικών δεδομένων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και συγκεκριμένα με 

τον επανέλεγχο, οι κωδικοί δεν διατήρησαν την πρόχειρη μορφή τους αλλά τροποποιήθηκαν 

με στόχο την καλύτερη νοηματοδότηση των πληροφοριών. Πιο συγκεκριμένα, η ποιοτική 

ανάλυση των δεδομένων βασίστηκε σε τρία επίπεδα: 

Στο πρώτο επίπεδο (αναγωγή δεδομένων) μετά την προσεκτική ανάγνωση των 

απομαγνητοφωνημένων κειμένων, το κείμενο χωρίστηκε σε ενότητες, οι οποίες εκφράζουν 

ένα συγκεκριμένο νόημα και αποδόθηκαν οι κατάλληλοι κωδικοί (Παπαδοπούλου, 2000 στο 

Γρίβα & Στάμου,2014). Σύμφωνα πάντα με τον σκοπό της έρευνας και τους θεματικούς 

άξονες της συνέντευξης ακολούθησε η προσεκτική ταξινόμηση των κωδικών στις 

κατάλληλες κατηγορίες. Μετά τον επανέλεγχο και την επαναδιατύπωση ορισμένων κωδικών, 

ομαδοποιήθηκαν σε κοινές κατηγορίες σύμφωνα με την ομοιότητα των δεδομένων. Αφού 

σχηματίστηκαν οι τελικές κατηγορίες και οι αντίστοιχοι κωδικοί με τους λειτουργικούς 

ορισμούς τους δημιουργήθηκε ένας συγκεντρωτικός πίνακας από την ανάλυση δεδομένων 

των φοιτητών.  

Το δεύτερο επίπεδο, αφορά την έκθεση των δεδομένων, η οποία ορίζεται από τους Miles 

και Huberman ως η «συστηματική και συνοπτική συλλογή και ταξινόμηση των δεδομένων» 

και η οποία συμβάλλει τόσο στην σε βάθος κατανόηση των δεδομένων όσο και στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων (Miles και Huberman,1994 στο Γρίβα & Στάμου, 2014). Με βάση την 

κατηγοριοποίηση και την κωδικοποίηση των δεδομένων που περιλαμβάνουν πίνακες για κάθε 

θεματικό άξονα αντίστοιχα. 
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Το τρίτο και τελευταίο επίπεδο ανάλυσης, σχετίζεται με την παρουσίαση και την ερμηνεία 

των αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, η παρουσίαση έγινε με βάση τους πίνακες και τα 

απομαγνητοφωνημένα κείμενα από τα οποία αντλήθηκαν εκτενή παραθέματα των λεγομένων 

των συνεντευξιαζόμενων με στόχο την ανάλυση, την ερμηνεία και τον εντοπισμό διαφορών 

και ομοιοτήτων στις απαντήσεις που δόθηκαν από τους συνεντευξιαζόμενους ( Γρίβα & 

Στάμου, 2014). 
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5.Αποτελέσματα 

  

5.1 Αποτελέσματα ποιοτικής θεματικής ανάλυσης συνεντεύξεων των φοιτητών 

 

Από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων των φοιτητών, εξήχθησαν 

68 κωδικοί, που εντάχθηκαν σε 12 κατηγορίες: προσδιορισμός της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, προσδιορισμός της δίγλωσσης εκπαίδευσης, προσδιορισμός του δίγλωσσου 

μαθητή, διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών, μέθοδοι/προσεγγίσεις διδασκαλίας, τεχνικές 

διδασκαλίας, εξωσχολικές δράσεις, συνεργασία με τους μετανάστες γονείς, προσφορά 

μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε, λόγοι ύπαρξης τέτοιων μαθημάτων στο 

πρόγραμμα σπουδών, ετοιμότητα των φοιτητών σχετικά με τη διαχείριση πολυπολιτισμικών 

τάξεων και προτάσεις για αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. 

Οι παραπάνω κατηγορίες ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερις θεματικούς άξονες: 

1. Νοηματοδότηση της εκπαίδευσης για τη διαφορετικότητα. 

2. Πρακτικές και μέθοδοι διαχείρισης δίγλωσσων μαθητών. 

3. Κατάρτιση σε ζητήματα εκπαίδευσης μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ. 

4. Προτάσεις για την ενίσχυση της κατάρτισης των φοιτητών. 

 

  

5.1.1 Πρώτος θεματικός άξονας: Νοηματοδότηση της εκπαίδευσης για τη 

διαφορετικότητα 

 

Στον πρώτο θεματικό άξονα «Νοηματοδότηση της εκπαίδευσης για τη διαφορετικότητα» 

προέκυψαν τρείς κατηγορίες: προσδιορισμός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 

προσδιορισμός της δίγλωσσης εκπαίδευσης και προσδιορισμός του δίγλωσσου μαθητή (βλ. 

Πίνακα 1). 

Οι περισσότεροι από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς προσδιορίζουν τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση ως μια σχολική τάξη με μαθητές από πολλούς και διαφορετικούς πολιτισμούς (10 

αναφορές), όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε από κάποιον μελλοντικό εκπαιδευτικό «… ένα 

πλαίσιο… που περιβάλλει… θα το θεωρήσω όπως το έχω στο μυαλό μου, μια τάξη… εε γι’ αυτό 

εννοώ και το πλαίσιο… που περιλαμβάνει και μαθητές από διάφορες χώρες… δηλαδή πέρα από 

Έλληνες, να υπάρχουν και παιδιά από Βουλγαρία, Αλβανία κλπ.». Επίσης, ένας ακόμη 
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αναφέρει: «Διαπολιτισμική εκπαίδευση… αντιλαμβάνομαι πολλούς πολιτισμούς μαζί δηλαδή να 

γίνεται μάθημα σε παιδιά με διαφορετικούς πολιτισμούς». Στο σύνολο, λοιπόν, των 

συνεντευξιαζόμενων υπερέχει η άποψη της συνύπαρξης πολλών και διαφορετικών 

πολιτισμών μαθητών σε μια σχολική τάξη. Έτσι, αρκετοί υποστηρίζουν ότι η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση βοηθά στην ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων μεταξύ των χωρών (7 αναφορές), 

καθώς και στην ισότητα ευκαιριών για όλους τους μαθητές ( 6 αναφορές). Συγκεκριμένα, 

ένας από τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς αναφέρει: « Ε, νομίζω ότι είναι να μαθαίνουμε 

περισσότερα για τον πολιτισμό των άλλων πέρα από το δικό μας» και αντίστοιχα για την 

ισότητα ευκαιριών ένας από αυτούς αναφέρει: «… όλοι οι μαθητές είναι ίσοι… ανεξάρτητα 

της εθνικότητας τους, της χώρας καταγωγής και δικαιούνται, έχουν τα ίδια δικαιώματα για 

μάθηση». Ορισμένοι, όμως, από αυτούς αναφέρουν ότι για να επιτευχθεί η ανταλλαγή 

πολιτισμικών στοιχείων και η ισότητα ευκαιριών χρειάζεται να υπάρχει σεβασμός προς το 

διαφορετικό πολιτισμικό κεφάλαιο της κάθε χώρας και με αυτόν τον τρόπο προσδιορίζουν τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση (5 αναφορές), όπως αναφέρθηκε από έναν συνεντευξιαζόμενο «… 

σεβόμαστε τον πολιτισμό όλων των ανθρώπων όχι μόνο τον ελληνικό… μέσα από την γνωριμία 

ανταλλάσουμε τις απόψεις… όχι τις απόψεις… τις δικές μας παραδόσεις με εκείνους».  

Ακολούθως κάποιοι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί στο θέμα του προσδιορισμού της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης θέτουν το ζήτημα συγκεκριμένων μεθόδων εκμάθησης της 

ελληνικής γλώσσας για τους μαθητές που κατάγονται από διαφορετικές χώρες (5 αναφορές), 

καθώς και συγκεκριμένων μεθόδων διαχείρισης πολυπολιτισμικών τάξεων (4 αναφορές), οι 

οποίες πρέπει να συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας. Για παράδειγμα: 

«… μαθαίνουμε διάφορες μεθόδους διδασκαλίας… εεε… προκειμένου να μπορέσουμε να 

ανταπεξέλθουμε σε μια πολυπολιτισμική τάξη» και «… τα σχολεία περιλαμβάνουν μαθητές από 

διάφορους πολιτισμούς και πιστεύω πως οι εκπαιδευτικοί… θα πρέπει να γνωρίζουν… πως θα 

πρέπει να το χειριστούν αυτό το θέμα». 

Επίσης, κάποιοι από τους συνεντευξιαζόμενους συσχέτισαν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

με ένα περιβάλλον παρωθητικό για τη ένταξη των μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ στη 

χώρα υποδοχής (3 αναφορές). «Να βοηθήσω τους μαθητές που βρίσκονται στην τάξη από άλλα 

πολιτισμικά πλαίσια να ενταχθούν στο κοινωνικό πλαίσιο που είναι τώρα», αναφέρει ένας από 

αυτούς. 

Τέλος ένας μόνο από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς ανέφερε ότι η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση βοηθά στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών/διαπολιτισμικών σχέσεων των 
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μαθητών (1 αναφορά): «Έχει στόχο την ανάπτυξη των σχέσεων των αλλοεθνών ανθρώπων και 

έχει ως στόχο να καταργήσει τις φυλετικές διακρίσεις και να ενώσει τους ανθρώπους με κοινό 

στόχο τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπο». 

Σε μια προσπάθεια να προσδιορίσουν τη δίγλωσση εκπαίδευση, η πλειοψηφία των 

μελλοντικών εκπαιδευτικών εστιάζει στο περιβάλλον διδασκαλίας και εκμάθησης δύο 

γλωσσών (11 αναφορές). «Είναι περιπτώσεις που είτε ένα παιδάκι κατάγεται από άλλη χώρα 

είτε βρίσκεται σε μια χώρα που ομιλεί δύο γλώσσες… εε πρέπει να λαμβάνει εκπαίδευση τέτοιου 

είδους ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες και στις δύο γλώσσες που έχει ανάγκη να μιλάει στη 

χώρα που βρίσκεται.», δηλώνει ένας συνεντευξιαζόμενος. Περίπου ο ίδιος αριθμός 

μελλοντικών εκπαιδευτικών προσδιορίζει τη δίγλωσση εκπαίδευση ως ένα περιβάλλον 

διδασκαλίας και εκμάθησης της γλώσσας της χώρας υποδοχής παράλληλα, όμως , με τη 

μητρική γλώσσα των μαθητών (10 αναφορές). Συγκεκριμένα, ένας από αυτούς αναφέρει: «Ε, 

να μάθουμε στα παιδιά που έχουν έρθει από άλλους πολιτισμούς τη γλώσσα της χώρας 

υποδοχής… γνωρίζοντας όμως και τη μητρική τους γλώσσα.». Ορισμένοι από τους 

συνεντευξιαζόμενους αναφέρθηκαν στο δίγλωσσο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (8 

αναφορές) προσδιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο την έννοια της δίγλωσσης εκπαίδευσης. Για 

παράδειγμα: «… εκπαίδευση όπου το πρόγραμμα σπουδών καταρτίζει τους μαθητές σε δύο 

γλώσσες». 

Όσον αφορά τον προσδιορισμό του δίγλωσσου μαθητή, οι περισσότεροι υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί (20 αναφορές) όρισαν ως δίγλωσσο μαθητή, τον μαθητή που αποκτά διαδοχικά 

τη δεύτερη γλώσσα (Γ2), δηλαδή που έχει αποκτηθεί αφού έχει αρχικά εδραιωθεί η μητρική 

του γλώσσα (Γ1). Συγκεκριμένα: «Ε, δίγλωσσος είναι αυτός που έχει μεγαλώσει σε ένα 

περιβάλλον για παράδειγμα στην Ελλάδα και γνώρισε τα ελληνικά επειδή κατοικεί στην Ελλάδα 

αλλά επειδή προέρχεται από ένα άλλο πολιτισμικό περιβάλλον γνωρίζει και εκείνη τη γλώσσα 

καταγωγή τους» και «… ένα μαθητή ο οποίος έχει έρθει από άλλη χώρα… η μητρική του είναι 

άλλη και μαθαίνει τα ελληνικά», δήλωσαν κάποιοι από τους συνεντευξιαζόμενους.  

Άλλοι πάλι θεωρούν δίγλωσσο τον μαθητή που κατέχει δύο γλώσσες σε ίδιο περίπου 

επίπεδο (5 αναφορές): «Δίγλωσσος… αυτός που μπορεί να μιλήσει πολύ καλά δύο γλώσσες 

ταυτόχρονα». Ο ίδιος περίπου αριθμός συνεντευξιαζόμενων (4 αναφορές) θεώρησαν 

δίγλωσσο μαθητή, αυτόν που οι γονείς του μιλάνε άλλη από την κυρίαρχη γλώσσα. Για 

παράδειγμα, ένας από αυτούς αναφέρει: «Δίγλωσσο μαθητή θα όριζα αυτόν που προφανώς 
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έχει δύο γονείς από διαφορετική χώρα και έχει δύο μητρικές γλώσσες μία του πατέρα και μία 

της μητέρας.».  

Επιπλέον, ένας υποψήφιος εκπαιδευτικός αναφέρει ότι δίγλωσσος είναι ο μαθητής, ο 

οποίος αναγκάζεται να μάθει μια δεύτερη γλώσσα για να επιβιώσει στη χώρα που έχει 

εγκατασταθεί (1 αναφορά): «… αυτούς τους μαθητές που έχουν καταγωγή από άλλη χώρα και 

έχουν έρθει στην Ελλάδα ως οικονομικοί μετανάστες… εε και χρειάζεται να μάθουν την 

ελληνική». Άλλος ένας από τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς για να εννοιολογήσει το 

δίγλωσσο μαθητή εστίασε στο διαφορετικό πολιτισμικό του κεφάλαιο (1 αναφορά): «… ένας 

μαθητής ο οποίος έχει έρθει από άλλη χώρα». Τέλος, μόνο ένας από τους 

συνεντευξιαζόμενους αναφέρει το ενδεχόμενο ο μαθητής να έχει επάρκεια μόνο στις 

προσληπτικές του ικανότητες (ακρόαση, ανάγνωση) σε μια δεύτερη γλώσσα, δηλαδή να είναι 

παθητικός δίγλωσσος μαθητής (1 αναφορά): «… ένας μαθητής που να καταλαβαίνει τη 

γλώσσα και να μη μπορεί να τη γράψει ή να μιλήσει σ’ αυτή». 

 

Πίνακας 1. Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα: «Νοηματοδότηση της εκπαίδευσης 

για τη διαφορετικότητα» (Θεματικός άξονας Α) 

Κατηγορίες Κωδικοί-λειτουργικοί ορισμοί Αναφορές 

Α) Νοηματοδότηση της εκπαίδευσης για τη διαφορετικότητα 

1 . Προσδιορισμός της 

διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης 

ΜΔΙΑΠΟΛΤ= συγκεκριμένες μέθοδοι 

διαχείρισης πολυπολιτισμικών τάξεων 

ΜΕΚΜΕΚΓΛ= συγκεκριμένες μέθοδοι 

εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας 

ΑΝΤΠΟΛΣΤ= ανταλλαγή πολιτισμικών 

στοιχείων 

ΙΣΕΥΚΜ= ισότητα ευκαιριών για όλους 

τους μαθητές  

ΣΧΤΜΑΔΠΟ= σχολική τάξη με μαθητές 

από πολλούς και διαφορετικούς 

πολιτισμούς 

ΠΕΡΕΝΠΧΥ= περιβάλλον παρωθητικό για 

την ένταξη των παιδιών στη χώρα 

υποδοχής 

ΣΕΒΔΠΟΛ= σεβασμός προς τους 

διαφορετικούς πολιτισμούς 

ΑΔΙΑΠΡΣΧ= ανάπτυξη 

4 

 

5 

7 

 

6 

10 

 

3 

 

 

               5 

1 
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διαπροσωπικών/διαπολιτισμικών σχέσεων 

2. Προσδιορισμός της 

δίγλωσσης 

εκπαίδευσης 

ΔΙΓΛΑΠΣ= δίγλωσσο αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών  

ΠΕΔΙΕΚΓΛ= περιβάλλον διδασκαλίας και 

εκμάθησης δύο γλωσσών 

ΠΕΚΓΛΧΥΜ= περιβάλλον εκμάθησης της 

γλώσσας της χώρας υποδοχής παράλληλα 

με τη μητρική γλώσσα 

8 

 

11 

 

10 

3. Προσδιορισμός του 

δίγλωσσου μαθητή 

ΜΔΠΟΛΚΕΦ= μαθητής με διαφορετικό 

πολιτισμικό κεφάλαιο 

ΜΟΙΚΜΕΤ= μαθητής ως οικονομικός 

μετανάστης 

ΜΓΟΜΑΚΓ= μαθητής που οι γονείς του 

μιλάνε άλλη από την κυρίαρχη γλώσσα 

ΠΑΘΔΙΓΛΜ= παθητικός δίγλωσσος 

μαθητής  

ΜΓΛΕΔΓΛ= μαθητής με γλωσσική 

επάρκεια σε δύο γλώσσες  

ΜΔΙΑΔΓ2= μαθητής ο οποίος αποκτά 

διαδοχικά τη δεύτερη γλώσσα (Γ2) 

1 

 

1 

 

4 

 

1 

 

5 

 

20 

 

 

5.1.2 Δεύτερος θεματικός άξονας: Πρακτικές και μέθοδοι διαχείρισης δίγλωσσων 

μαθητών 

 

Στο θεματικό άξονα «Πρακτικές και μέθοδοι διαχείρισης δίγλωσσων μαθητών» 

περιλαμβάνονται οι απόψεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών σχετικά με τη διάγνωση 

εκπαιδευτικών αναγκών για να οργανώσουν τη διδασκαλία τους σε μια πολυπολιτισμική 

τάξη, τις μεθόδους/προσεγγίσεις και τις διδακτικές τεχνικές που πρέπει να χρησιμοποιούνται 

σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα μάθησης, τις εξωσχολικές δράσεις καθώς και οι στάσεις 

τους σχετικά με τη συνεργασία τους με τους μετανάστες γονείς (βλ. Πίνακα 2). 

Όσον αφορά τώρα τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών για την οργάνωση της 

διδασκαλίας σε μια πολυπολιτισμική τάξη, οι περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι (15 

αναφορές) αναφέρθηκαν στο θέμα της ανίχνευσης του πολιτισμικού κεφαλαίου του μαθητή 

αλλά και της καταγραφής της γλώσσας της χώρας καταγωγής του μαθητή (10 αναφορές). 

Συγκεκριμένα: «Πρώτα απ’ όλα, από πού έρχεται ένα παιδί, δηλαδή αν έρχεται από μια 

περιοχή ή μια ειρηνική, ας πούμε εε… την οικογενειακή κατάσταση αυτού του παιδιού, αν έχει 
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χάσει τον γονιό του, αδέλφια… εε… και επίσης τη γλώσσα καταγωγής του» και «… να ήξερα 

από πού προέρχονται να έχω μια ιδέα, τι έχουν αντιμετωπίσει… αυτό κυρίως νομίζω.», 

αναφέρουν κάποιοι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί.  

Ορισμένοι από αυτούς (7 αναφορές) δίνουν βαρύτητα και στο γνωστικό επίπεδο των 

μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ: «… σίγουρα το επίπεδο των μαθητών για να μπορούμε να 

τους βοηθήσουμε… το γνωστικό τους επίπεδο για να μπορέσουμε να τους εντάξουμε», αναφέρει 

χαρακτηριστικά ένας από τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, μερικοί τονίζουν ότι 

οι σχέσεις που έχει αναπτύξει ο μαθητής, τόσο με την οικογένεια του (5 αναφορές) όσο και 

με τους συμμαθητές του (6 αναφορές), επηρεάζουν τη διδακτική διαδικασία. Ένας 

συνεντευξιαζόμενος αναφέρει σχετικά με αυτό: «Τα παιδιά τα ελληνόπουλα αλλά και τα 

παιδιά από άλλες χώρες να μην προσβάλλουν ο ένας τον άλλον, να καταλάβουν ότι μπορεί να 

είναι από άλλη χώρα αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, ότι μπορεί να είναι από κάπου αλλού 

αλλά έχει και τα δικά του πολιτισμικά στοιχεία και κουλτούρα και ότι είμαστε όλοι ίσοι.» και 

«… πως κινούνται μες την τάξη με τους συμμαθητές τους αλλά και πως είναι το οικογενειακό 

τους περιβάλλον», δηλώνει  κάποιος ακόμα. Ελάχιστοι από τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς 

(4 αναφορές) ανέφεραν ότι λάμβαναν υπόψη τους τα ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητή. 

Για παράδειγμα: «… γενικότερα τα χαρακτηριστικά που τους καθιστούν διαφορετικούς, 

μοναδικούς και να βασιστώ πάνω σ’ αυτά για να προσαρμόσω τη διδασκαλία.». Επίσης, αξίζει 

να σημειωθεί, ότι πολύ λίγοι από τους συνεντευξιαζόμενους (4 αναφορές) θεωρούν 

σημαντικό να γνωρίζουν το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της χώρας καταγωγής του 

μαθητή με σκοπό να οργανώσουν κατάλληλα τη διδασκαλία τους: «… σε τι επίπεδο 

εκπαίδευσης δηλαδή τι εκπαίδευση είχε πριν… για να μπορώ να προσαρμόσω … σίγουρα θα 

είναι πιο κάτω το επίπεδο των ελληνικών τους από γλωσσικής άποψης… αλλά… ναι… να 

καταφέρω να δω λίγο τα επίπεδα για να καταφέρω να το βάλω στην κατάλληλη τάξη.» και 

«…πως γινόταν η διδασκαλία στη χώρα τους, να μπορούσα δηλαδή να μπω σε εκείνη την 

σκέψη, σε εκείνον τον τρόπο διδασκαλίας… το εκπαιδευτικό σύστημα γενικά της χώρας… ώστε 

να δω πως μαθαίνουν στη δική τους χώρα και σιγά-σιγά θα οργάνωνα διαφορετικά το 

μάθημα», δηλώνουν ορισμένοι από αυτούς. Τέλος, μόνο δύο αναφορές έγιναν σχετικά με τη 

διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών, ώστε να τις διαχειριστούν με ειδικό τρόπο 

στη διδακτική διαδικασία: «… θα λάμβανα υπόψη μου αν έχουν κάποιο πρόβλημα 

μαθησιακό…».   

Σχετικά με τις μεθόδους/προσεγγίσεις διδασκαλίας που οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί 

θεωρούν χρήσιμες για πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα μάθησης, η πλειοψηφία αναφέρει (21 
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αναφορές) την ενισχυτική διδασκαλία ως απαραίτητη για την κατάλληλη προετοιμασία και 

ένταξη του μαθητή με μεταναστευτικό προφίλ στο υπόλοιπο σχολικό σύνολο: «Για παιδιά 

που είναι δίγλωσσα και αντιμετωπίζουν προβλήματα ειδικά στην αρχή θα πρέπει να υπάρχει 

σίγουρα… εε μια ενισχυτική διδασκαλία… να καλυφθούν κάποια κενά.» και «Νομίζω θα πρέπει 

να γίνεται τουλάχιστον σε αρχικά στάδια μέχρι να ενταχθούν και να αποκτήσουν το κατάλληλο 

γλωσσικό και γνωστικό επίπεδο», αναφέρουν κάποιοι συνεντευξιαζόμενοι. Μια άλλη μέθοδος 

διδασκαλίας, την οποία οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί προτείνουν για τη διδασκαλία και την 

ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών μιας πολυπολιτισμικής τάξης (16 

αναφορές) είναι η ομαδοσυνεργατική. Συγκεκριμένα: «Νομίζω την ομαδοσυνεργατική, για να 

δουλεύουν ομαδικά, να αλληλεπιδρούν και να βελτιωθούν οι σχέσεις των μαθητών.», αναφέρει 

ο συνεντευξιαζόμενος. Επίσης, ως μέθοδο διαχείρισης δίγλωσσων μαθητών ορισμένοι από 

αυτούς (10 αναφορές) αναφέρουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Για παράδειγμα: «… 

διαφοροποιημένη διδασκαλία για τα παιδιά που δε γνωρίζουν καλά τη γλώσσα, θα πρέπει να 

την προσαρμόζω στις ανάγκες των παιδιών…», δηλώνει ένας από αυτούς. Ελάχιστοι από τους 

συνεντευξιαζόμενους (3 αναφορές) αναφέρουν ως μέθοδο τα σχέδια εργασίας (projects): «… 

project να τους εντάξω μέσα την τάξη, έτσι ώστε να εξοικειωθούν και να κοινωνικοποιηθούν 

και να τους είναι πιο εύκολη η προσαρμογή τους στο σύνολο της τάξης και να μάθουν πιο 

εύκολα τη γλώσσα», τονίζει ο μελλοντικός εκπαιδευτικός. Όπως, επίσης, ο ίδιος αριθμός 

συνεντευξιαζόμενων (3 αναφορές) προτείνει τη διαθεματική προσέγγιση των μαθημάτων του 

σχολικού προγράμματος: «… με διαφοροποιήσεις των ήδη υπαρχόντων μαθημάτων… δηλαδή 

στη Γλώσσα να πάρω μια ώρα και να κάνω πιο διαθεματική Γλώσσα.». Μια μόνο αναφορά 

έγινε για τη μαθητοκεντρική προσέγγιση του μαθήματος: «Θα τους έδινα τη δυνατότητα να 

συμμετέχουν περισσότερο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, να παίρνουνε πρωτοβουλίες… τα 

παιδιά να είναι το επίκεντρο.», αναφέρει ο συνεντευξιαζόμενος. Ακόμα, αξίζει να αναφερθεί, 

σχετικά με την αξιοποίηση δίγλωσσου εκπαιδευτικού υλικού και του βοηθού δίγλωσσου 

δασκάλου έγινε από μια αναφορά αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, ένας από τους μελλοντικούς 

εκπαιδευτικούς αναφέρει: «Δραστηριότητες οι οποίες θα ήταν διαφοροποιημένες ανάλογα με 

τις ανάγκες τους, προσαρμοσμένες στη γλώσσα τους και μετά στη νέα γλώσσα.» και ένας άλλος 

συμπληρώνει «… θα μπορούσε να υπάρχει και ένας δεύτερος εκπαιδευτικός μέσα… ο οποίος 

θα μπορούσε να βοηθάει τα συγκεκριμένα παιδιά μέχρι να φτάσουν το επίπεδο των άλλων 

μαθητών.». Τέλος, ένας από αυτούς αναφέρει τη διερευνητική μέθοδο διδασκαλίας, 

χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα: «… διερευνητικά να μάθει δηλαδή ένα παιδί πως 

γιορτάζεται η Πρωτοχρονιά στην Αλβανία και αντίστοιχα τα παιδιά αυτά για την ελληνική 
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Πρωτοχρονιά…» καθώς επίσης μια μόνο αναφορά έγινε και για τη μέθοδο Ολοκληρωμένης 

Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας (CLIL). 

Ένας αριθμός μελλοντικών εκπαιδευτικών πρότεινε μερικές διδακτικές τεχνικές, οι οποίες 

θα διευκολύνουν σύμφωνα με αυτούς  τη διδακτική διαδικασία σε πολυπολιτισμικές τάξεις. 

Ορισμένοι (10 αναφορές) αναφέρθηκαν στα παιχνίδια ρόλων. Συγκεκριμένα: «… παιχνίδια 

ρόλων… κυρίως πρακτικά… με πράξη, με τη γλώσσα του σώματος… με εξωγλωσσικά και 

παραγλωσσικά στοιχεία… γενικά να υπάρχει αλληλεπίδραση των μαθητών ώστε να αναπτυχθεί 

η κοινωνικοποίηση τους.», αναφέρει ο συνεντευξιαζόμενος. Άλλη μια διδακτική τεχνική που 

ανέφεραν ήταν η δημιουργία μεικτών ομάδων μαθητών (5 αναφορές): «… ίσως να 

λειτουργούσαν σαν ομάδες κάποιοι που μιλάνε καλά ελληνικά με κάποιους που δε μιλάνε, ώστε 

να τους βοηθήσουν.», αναφέρει ένας μελλοντικός εκπαιδευτικός. Ελάχιστες αναφορές έγιναν 

από τους συνεντευξιαζόμενος σχετικά με τη χρήση εποπτικού υλικού (4 αναφορές) καθώς και 

της εξατομικευμένης διδασκαλίας (4 αναφορές): «Θα χρησιμοποιούσα εποπτικό υλικό σχετικό 

με πολιτισμούς, τα παιδιά να μιλήσουν για τη χώρα τους…» και «Περισσότερο νομίζω θα 

προσπαθούσα να μάθω τις δυσκολίες τους και θα ήμουν αρκετά κοντά σ’ αυτά τα παιδιά, 

δηλαδή θα περνούσα από κάθε θρανίο.», δήλωσαν ορισμένοι από αυτούς. Ένας μόνο 

συνεντευξιαζόμενος (1 αναφορά) ανέφερε τη χρήση κοινωνιογράμματος και δραστηριοτήτων 

γνωριμίας (1 αναφορά): «… με το κοινωνιόγραμμα θα έβλεπα τις σχέσεις τους και θα με 

βοηθούσε να οργανώσω τις ομάδες…» και « Δραστηριότητες σίγουρα που θα έπρεπε να 

γνωριστούν μεταξύ τους όπως είναι μια δραστηριότητα ο κύκλος της γνωριμίας, όπου όλα τα 

παιδιά από διάφορες χώρες γνωρίζονται λένε το όνομά τους, από πού κατάγονται και ένα 

χαρακτηριστικό του πολιτισμού τους.». 

Στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς δόθηκε η ευκαιρία, μέσα από τις ερωτήσεις της 

συνέντευξης, να αναφέρουν διάφορες εξωσχολικές δράσεις, οι οποίες συμβάλλουν κατά τη 

γνώμη τους στην ομαλή ένταξη των μαθητών που προέρχονται από άλλα πολιτισμικά 

περιβάλλοντα, καθώς και στην αποδοχή τους λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών τους 

από τους υπόλοιπους μαθητές της πλειονοτικής κουλτούρας. Οι περισσότεροι από τους 

συνεντευξιαζόμενους (7 αναφορές) αναφέρθηκαν στη διοργάνωση πολυπολιτισμικών 

εκδηλώσεων στο σχολείο συνήθως τις απογευματινές ώρες. Ένας από αυτούς αναφέρει ένα 

σχετικό παράδειγμα: «Θα προσπαθούσα κάνω εκδηλώσεις στις οποίες θα αναδείκνυα τις 

παραδόσεις των παιδιών, δηλαδή να υπήρχαν διάφορα στέκια , όπου στο ένα θα έπαιζε μουσική 

από διάφορες χώρες ή θα έπαιζε κάποιο παιδί όργανο από τη χώρα του… στο άλλο παιχνίδια 

από διάφορες χώρες… και διάφορα παραδοσιακά των χωρών αυτών αλλά και της Ελλάδας… 
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κάποια φυλλάδια με βασικές εκφράσεις όπως το καλημέρα… αφίσες…». Επίσης, ένας μικρός 

αριθμός από τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς (3 αναφορές) αναφέρθηκε στην οργάνωση 

επισκέψεων των μαθητών σε διάφορα μουσεία: «… να επισκεφθούν ένα μουσείο για να 

έρθουν πιο κοντά στην κουλτούρα της χώρας… πιο βιωματικά δηλαδή.». Μόνο ένας 

συνεντευξιαζόμενος ανέφερε τη διοργάνωση ημερίδων πολυπολιτισμικού περιεχομένου. 

Συγκεκριμένα: «… ημερίδες που θα βοηθούσαν στην ενημέρωση των μαθητών και όχι μόνο.».   

Στην τελευταία κατηγορία του θεματικού άξονα, συγκεντρώνονται οι στάσεις των 

μελλοντικών εκπαιδευτικών σχετικά με το ζήτημα της συνεργασίας τους με τους μετανάστες 

γονείς. Η πλειοψηφία των συνεντευξιαζόμενων (27 αναφορές) δήλωσαν ότι έχουν θετική 

στάση για συνεργασία με τους μετανάστες γονείς. Συγκεκριμένα, ένας από αυτούς αναφέρει: 

« Περισσότερο ίσως από τους υπόλοιπους… γιατί αυτά τα παιδιά χρειάζονται λίγο παραπάνω 

στήριξη και λίγο παραπάνω συνεργασία γονέων-εκπαιδευτικών και στο σπίτι και στο σχολείο, 

ώστε να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα… να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο… γιατί για να φτάσει 

το παιδί σε αυτό το επίπεδο πρέπει να υπάρξει αυτό το τρίπτυχο γονείς-εκπαιδευτικός-μαθητής 

αναγκαστικά… δε γίνεται αλλιώς.». Ωστόσο, υπάρχουν και αυτοί που εκφράζουν δισταγμό για 

συνεργασία με τους μετανάστες γονείς (3 αναφορές): «Ίσως… αν ήταν βέβαια πρόθυμοι.», 

αναφέρει ένας από τους συνεντευξιαζόμενους. 

 

Πίνακας 2. Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα: «Πρακτικές και μέθοδοι 

διαχείρισης δίγλωσσων μαθητών» (Θεματικός άξονας Β) 

Κατηγορίες   Κωδικοί-λειτουργικοί ορισμοί  Αναφορές 

      Β) Πρακτικές και μέθοδοι διαχείρισης δίγλωσσων μαθητών 

4.Διάγνωση εκπαιδευτικών 

αναγκών 

ΠΟΛΚΕΦΜ= ανίχνευση του 

πολιτισμικού κεφαλαίου των 

μαθητών 

ΓΛΧΚΑΤΜ= καταγραφή της 

γλώσσας της χώρας καταγωγής του 

μαθητή 

 

ΓΝΕΠΙΠΜ= διάγνωση του 

γνωστικού επιπέδου των μαθητών 

ΔΙΑΓΝΜΔΥ= διάγνωση 

μαθησιακών δυσκολιών  

ΑΤΧΑΡΜ= καταγραφή των 

15 

 

 

10 

 

7 

 

2 
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ατομικών χαρακτηριστικών του 

μαθητή 

ΓΝΑΠΣΧΚ= γνώση του 

αναλυτικού προγράμματος 

σπουδών της χώρας καταγωγής  

ΣΧΜΟΙΚΟΓ= ανίχνευση των 

σχέσεων του μαθητή με την 

οικογένεια 

ΣΧΜΣΥΜ= ανίχνευση των 

σχέσεων του μαθητή με τους 

συμμαθητές  

 

4 

 

4 

 

5 

 

6 

5 . Μέθοδοι/προσεγγίσεις 

διδασκαλίας 

ΔΙΑΦΔΙΔ= διαφοροποιημένη 

διδασκαλία 

ΕΝΙΣΧΔΙΔ= ενισχυτική 

διδασκαλία 

ΔΙΕΡΜΕΘ= διερευνητική μέθοδος 

ΔΙΓΛΕΚΥΛ= αξιοποίηση 

δίγλωσσου εκπαιδευτικού υλικού 

ΔΙΑΘΠΡΜ= διαθεματική 

προσέγγιση του μαθήματος 

ΜΑΘΠΡΜ= μαθητοκεντρική 

προσέγγιση του μαθήματος  

ΑΒΟΔΙΓΔΑ= αξιοποίηση του 

βοηθού δίγλωσσου δασκάλου 

ΣΧΔΡΑΣ= σχέδια δράσης 

(projects) 

ΟΜΑΔΜΕΘ= ομαδοσυνεργατική 

μέθοδος  

ΜΟΛΕΚΜΠΓ= μέθοδος 

ολοκληρωμένης εκμάθησης 

περιεχομένου και γλώσσας (CLIL) 

10 

21 

1 

 

1 

3 

1 

 

1 

3 

16 

 

1 

6 . Τεχνικές διδασκαλίας ΕΠΟΠΤΥΛ= χρήση εποπτικού 

υλικού 

ΠΑΙΧΝΡΟΛ= παιχνίδια ρόλων  

ΜΕΙΚΤΟΜ= δημιουργία μεικτών 

ομάδων 

ΕΞΑΤΔΙΔ= εξατομικευμένη 

διδασκαλία  

ΔΡΑΣΤΓΝ= δραστηριότητες 

γνωριμίας 

ΧΡΚΟΙΝ= χρήση 

κοινωνιογράμματος 

4 

10 

5 

 

4 

1 

1 

7 . Εξωσχολικές δράσεις ΔΠΟΛΕΚΔ= διοργάνωση 

πολυπολιτισμικών εκδηλώσεων 

στο σχολείο απογευματινές ώρες 

ΕΠΙΣΚΜΟΥ= επισκέψεις σε 

διάφορα μουσεία 

7 

 

3 
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ΗΜΕΡΔΠ= διοργάνωση ημερίδων 

πολυπολιτισμικού περιεχομένου 

 

 

1 

8 . Συνεργασία με τους 

μετανάστες γονείς 

ΘΕΤΣΤΣΥΝ= θετική στάση 

συνεργασίας με τους μετανάστες 

γονείς 

ΔΙΣΤΣΥΝ= δισταγμός 

συνεργασίας με τους μετανάστες 

γονείς 

27 

 

3 

 

 

 

5.1.3 Τρίτος θεματικός άξονας: Κατάρτιση σε ζητήματα εκπαίδευσης μαθητών με 

μεταναστευτικό προφίλ 

 

Ο θεματικός άξονας αυτός περιέχει δύο κατηγορίες. Οι συνεντευξιαζόμενοι, ως 

μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, στο ζήτημα της κατάρτισής τους σχετικά με την εκπαίδευση 

μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ, αναφέρθηκαν στα σχετικά μαθήματα που προσφέρονται 

από το πρόγραμμα σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας 

και στους λόγους ύπαρξης μαθημάτων τέτοιου περιεχομένου στο πρόγραμμα σπουδών (βλ. 

Πίνακα 3). 

Οι περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι (22 αναφορές), δήλωσαν ότι έχουν παρακολουθήσει 

το μάθημα με τίτλο «Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη/ξένη γλώσσα», το οποίο είναι το 

μοναδικό υποχρεωτικό μάθημα που προσφέρεται από το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος 

δημοτικής εκπαίδευσης και καλύπτει ζητήματα διδασκαλίας σε ένα πολύγλωσσο σχολείο. 

Συγκεκριμένα: «… υπάρχει το υποχρεωτικό και επιλογής αν θες να επιλέξεις μόνος σου», 

αναφέρει ένας συνεντευξιαζόμενος. Ωστόσο, υπήρχε ένας αριθμός συνεντευξιαζόμενων (6 

αναφορές) που δήλωσε ότι υπάρχουν ορισμένα μαθήματα αλλά κυρίως θεωρητικού και όχι 

τόσο πρακτικού περιεχομένου. Για παράδειγμα, αναφέρει ένας από αυτούς: «Μαθήματα που 

να σε προετοιμάζουν για διδασκαλία, όχι… εντάξει, υπήρχαν ένα-δυο μαθήματα που ήταν 

γενικού περιεχομένου αλλά για να μπούμε να διδάξουμε σε τέτοιες τάξεις… πιο πρακτικά 

δηλαδή όχι.». 

Επιπλέον υπήρξαν συνεντευξιαζόμενοι (8 αναφορές) που υποστήριξαν ότι το πρόγραμμα 

σπουδών προσφέρει αρκετά μαθήματα επιλογής: «Υπάρχουν… υπάρχουν πολλά επιλογής.», 
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αναφέρει ένας από τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των 

συνεντευξιαζόμενων (21 αναφορές) έχει επιλέξει από τα μαθήματα επιλογής το μάθημα με 

τον τίτλο «Αρχές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης», καθώς αρκετοί ήταν και αυτοί (14 

αναφορές) που επέλεξαν το μάθημα επιλογής «Εισαγωγή στη Διγλωσσία: Διγλωσσία και 

Εκπαίδευση». Συγκεκριμένα, οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί αναφέρουν: «… από επιλογής έχω 

παρακολουθήσει το αρχές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης…» και «Τη Διγλωσσία… γιατί μου 

φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και ήθελα να μάθω τι ήταν αυτό.», αντίστοιχα. 

Επίσης ελάχιστοι συνεντευξιαζόμενοι (2 αναφορές) γνωρίζουν και έχουν παρακολουθήσει 

το επιλεγόμενο μάθημα «Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε μεικτές τάξεις»: «… έχω 

παρακολουθήσει και το Διαφοροποίηση Διδασκαλίας… επιλογής είναι αυτό», αναφέρει ένας 

από τους συνεντευξιαζόμενους. Μια μόνο αναφορά έγινε στο μάθημα επιλογής «Διαχείριση 

Σχολικής Τάξης», το οποίο περιλαμβάνει θεματικές ενότητες για τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, ο μελλοντικός εκπαιδευτικός, αναφέρει: «Διαχείριση σχολικής 

τάξης… που εμπεριέχει κάποια μαθήματα για τη διαπολιτισμικότητα…». Τέλος υπήρχε ένας 

μικρός αριθμός μελλοντικών εκπαιδευτικών (2 αναφορές), οι οποίοι δε γνώριζαν αν στο 

πρόγραμμα σπουδών τους υπάρχουν μαθήματα με διαπολιτισμικό περιεχόμενο: «Δεν είμαι 

σίγουρος… νομίζω πως όχι… δε θυμάμαι κάποιον τίτλο.», αναφέρει ο συνεντευξιαζόμενος. 

Οι συνεντευξιαζόμενοι μέσα από τις ερωτήσεις της συνέντευξης είχαν την ευκαιρία να 

εκφράσουν τους λόγους που κατά τη γνώμη τους τα μαθήματα τέτοιου περιεχομένου είναι 

απαραίτητα να υπάρχουν στο πρόγραμμα σπουδών. Οι περισσότεροι μελλοντικοί 

εκπαιδευτικοί (16 αναφορές) θεωρούν ότι τα μαθήματα αυτά είναι πολύ σημαντικά σύμφωνα 

με τις σύγχρονες απαιτήσεις των πολυπολιτισμικών κοινωνιών. Συγκεκριμένα: «Αν λάβουμε 

υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας με την εισροή προσφύγων θεωρώ ότι είναι 

ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει… εε γιατί έχουν αλλάξει οι απαιτήσεις της 

κοινωνίας πλέον όλες οι κοινωνίες είναι πολυπολιτισμικές… τα θεωρώ πολύ απαραίτητα 

μαθήματα», αναφέρει ο συνεντευξιαζόμενος. Ο ίδιος περίπου αριθμός μελλοντικών 

εκπαιδευτικών (15 αναφορές) τονίζουν ότι πρέπει να υπάρχουν τέτοια μαθήματα στο 

πρόγραμμα σπουδών, διότι προσφέρουν απαραίτητες γνώσεις στον φοιτητή σχετικά με τη 

διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων: «… θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο 

ένας εκπαιδευτικός που βγαίνει αυτή την εποχή να ξέρει… δηλαδή δε νοείται ένας 

εκπαιδευτικός που βγαίνει αυτήν την εποχή να μη ξέρει να διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις και 

να πηγαίνει σε σχολεία που εντάσσονται μαθητές… εε από άλλες χώρες…», αναφέρει ένας 

μελλοντικός εκπαιδευτικός και συμπληρώνει ένας άλλος: «… θεωρώ ότι είναι αναγκαστικό να 
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μάθεις πώς να συμπεριφερθείς, πώς να διδάξεις τους μαθητές, πώς να τους κάνεις να μάθουν 

με διαφορετικό τρόπο την ελληνική γλώσσα…». Τα συγκεκριμένα μαθήματα σύμφωνα με τις 

απόψεις μερικών συνεντευξιαζόμενων (3 αναφορές) τους προετοιμάζουν καλύτερα, ώστε να 

μπορούν με τις γνώσεις και τις μεθόδους που θα αποκομίσουν να διαχειριστούν μια 

πολύγλωσση σχολική τάξη: «… βοηθάει τους φοιτητές ως αυριανοί εκπαιδευτικοί να 

ανταπεξέλθουν στις ανάγκες που ενδεχομένως να προκύψουν», δηλώνει ένας από τους 

μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Ένας συνεντευξιαζόμενος (1 αναφορά) αναφέρει ότι είναι 

καλό να υπάρχουν μαθήματα πολυπολιτισμικού περιεχομένου διότι συμβάλλουν στην 

αποδοχή της διαφορετικότητας: «Είναι αρκετά ενδιαφέροντα… καθώς μπορούμε να έρθουμε 

σε επαφή και με άλλους πολιτισμούς όχι μόνο με το δικό μας, τον ελληνικό…». Τέλος υπήρχε 

ένας συνεντευξιαζόμενος (1 αναφορά) ο οποίος δήλωσε αδιάφορος προς τα μαθήματα 

πολυπολιτισμικού περιεχομένου: «… η αλήθεια είναι ότι δε με ενδιαφέρουν τόσο… δε μου 

πολύ αρέσουν αυτά τα μαθήματα… όχι ότι δεν είναι χρήσιμα, απλά με κουράζουν λίγο… είναι 

χρήσιμα απλά δεν… θα τα επέλεγα εγώ να τα παρακολουθήσω…».   

 

Πίνακας 3. Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα «Κατάρτιση σε ζητήματα 

εκπαίδευσης μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ» (Θεματικός άξονας Γ) 

Κατηγορίες    Κωδικοί-λειτουργικοί ορισμοί Αναφορές 

Γ) Κατάρτιση σε ζητήματα εκπαίδευσης μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ 

9. Προσφορά μαθημάτων 

στο πρόγραμμα σπουδών 

του Π.Τ.Δ.Ε 

ΜΘΕΩΡΠ= ορισμένα μαθήματα 

κυρίως θεωρητικού περιεχομένου 

ΜΕΙΣΔΙΓΛ= μάθημα εισαγωγή στη 

διγλωσσία 

ΜΔΙΔΓ2ΞΓ= μάθημα διδασκαλία της 

ελληνικής ως δεύτερη γλώσσα (Γ2) / 

ξένη γλώσσα (ΞΓ) 

ΜΑΘΕΠ= αρκετά μαθήματα επιλογής  

ΜΑΡΧΔΕ= μάθημα αρχές 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης  

ΑΓΝΜΠΟΛΠ= άγνοια ύπαρξης 

μαθημάτων με πολυπολιτισμικό 

περιεχόμενο 

ΔΙΑΔΙΔΜΤ= διαφοροποιημένη 

διδασκαλία σε μεικτές τάξεις 

ΜΔΣΤ= μάθημα διαχείρισης σχολικής 

τάξης  

6 

 

14 

 

22 

8 

 

21 

 

2 

2 

 

1 
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10. Λόγοι ύπαρξης τέτοιων 

μαθημάτων στο πρόγραμμα 

σπουδών 

ΑΠΑΙΤΠΚ= σύγχρονες απαιτήσεις 

πολυπολιτισμικών κοινωνιών 

ΚΑΛΠΡ= καλύτερη προετοιμασία των 

μελλοντικών εκπαιδευτικών για τη 

διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων 

ΑΠΑΡΓΝ= απαραίτητη γνώση για τη 

διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων 

ΑΔΜΠΟΛΠ= αδιαφορία για 

μαθήματα πολυπολιτισμικού 

περιεχομένου 

ΑΠΟΔΙΑΦ= αποδοχή απέναντι στη 

διαφορετικότητα 

16 

 

3 

 

15 

 

1 

 

1 

 

 

5.1.4 Τέταρτος θεματικός άξονας: Προτάσεις για την ενίσχυση της κατάρτισης των 

φοιτητών 

 

Οι συμμετέχοντες τελειόφοιτοι φοιτητές εξέφρασαν τις δικές τους προτάσεις σχετικά με 

την ενίσχυση της κατάρτισης των φοιτητών σε αυτόν τον τομέα. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν 

στην ετοιμότητά τους όσον αφορά τη διαχείριση μιας πολυπολιτισμικής τάξης, καθώς και 

στις αλλαγές που χρειάζονται να γίνουν στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματός τους (βλ. 

Πίνακα 4). 

Οι περισσότεροι φοιτητές (12 αναφορές) δήλωσαν ότι έχουν αποκτήσει ελάχιστη 

ετοιμότητα στη διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων. Συγκεκριμένα: «Εε… έτοιμος 

ολοκληρωτικά δεν είμαι… για τον λόγο… ότι δεν το έχουμε δει στην πράξη τόσο.», αναφέρει 

ένας συνεντευξιαζόμενος και συμπληρώνει ένας άλλος: «Θεωρώ ότι η σχολή δεν μας έχει 

βοηθήσει ουσιαστικά στο να το κάνουμε αυτό… ωστόσο απ’ αυτά που έχω ακούσει και την 

προσωπική μου μελέτη θα μπορούσα να διαχειριστώ κάποιες καταστάσεις.».Υπήρχε, όμως, 

ένας αριθμός συνεντευξιαζόμενων (11 αναφορές) που δηλώνει έτοιμος να ανταπεξέλθει σε 

μια πολυπολιτισμική τάξη: «Όχι απλά είμαι έτοιμος… θα ευχόμουν να μου τύχει μια τέτοια 

περίπτωση για να δώσει μια σημαντική εμπειρία στην ζωή μου.», αναφέρει χαρακτηριστικά 

ένας από τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Τέλος επτά φοιτητές δήλωσαν ότι δεν είναι 

έτοιμοι να διαχειριστούν μια τέτοια κατάσταση: «Όχι, σε καμία περίπτωση.», «Όχι… 

χρειάζομαι αρκετή δουλειά», αναφέρουν κάποιοι από τους συνεντευξιαζόμενους. 
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Σχετικά με τις προτάσεις που έγιναν από τους φοιτητές για αλλαγές στο πρόγραμμα 

σπουδών με σκοπό να βελτιωθεί στο τομέα αυτόν, αξίζει να αναφερθεί ότι η πλειοψηφία των 

συνεντευξιαζόμενων (20 αναφορές) προτείνουν την παροχή μεγαλύτερου αριθμού σχετικών 

μαθημάτων με τη διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων. Συγκεκριμένα: «Θα πρόσθετα 

σίγουρα περισσότερα μαθήματα είτε υποχρεωτικά είτε επιλογής.», αναφέρει ένας φοιτητής. 

Αρκετοί από τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς (10 αναφορές) τόνισαν την ανάγκη για την 

ύπαρξη πρακτικής άσκησης σε πολυπολιτισμική τάξη και να μη μένουν μόνο στο θεωρητικό 

μέρος: «Σίγουρα να αναπτυχθεί και το πρακτικό κομμάτι, διδασκαλίες σε τέτοιες τάξεις, λείπει 

αυτό… η θεωρία δεν είναι το παν πρέπει να το δεις και στη πράξη αν μπορείς να το 

διαχειριστείς.», αναφέρει ένας από τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Επίσης επτά από τους 

συνεντευξιαζόμενους αναφέρουν ότι θα είναι καλό να πραγματοποιούνται επισκέψεις σε 

διάφορα πολυπολιτισμικά σχολεία: «… θεωρώ ότι θα μας βοηθούσε μια επίσκεψη σε σχολείο 

με διάφορους πολιτισμούς και να δούμε μια διδασκαλία…», «… μια επίσκεψη σίγουρα σε μια 

τάξη που να έχει να κάνει με δίγλωσσους μαθητές… εε αυτό κυρίως… πώς να αντιμετωπίσουμε 

μια τέτοια τάξη, τι προβλήματα παρουσιάζονται, αυτό.», αναφέρουν ορισμένοι από τους 

μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Ελάχιστοι φοιτητές (3 αναφορές) πρότειναν τη διοργάνωση 

σεμιναρίων σχετικά με τη διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων: «Ίσως περισσότερες 

επιμορφώσεις… ημερίδες, σεμινάρια… για το τι συμβαίνει στα σχολεία», αναφέρει ένας από 

τους συνεντευξιαζόμενους. Επίσης, ο ίδιος αριθμός φοιτητών (3 αναφορές) τόνισαν ότι 

χρειάζεται να γίνει αλλαγή στο κανονισμό επιλογής των μαθημάτων της συγκεκριμένης 

κατεύθυνσης: «Εε… ίσως ο τρόπος που επιλέγουμε τα μαθήματα επιλογής, δηλαδή αντί για ένα 

από κάθε πεδίο να γινόταν δυο… γιατί για το λόγο αυτό δεν έχω επιλέξει μαθήματα.». Τέλος 

ένας μόνο συνεντευξιαζόμενος δήλωσε ότι δε χρειάζεται να γίνει κάποια αλλαγή στο 

πρόγραμμα σπουδών: «… πιστεύω ότι το πρόγραμμα σπουδών είναι αρκετά καλό στο τομέα 

αυτό…». 

 

Πίνακας 4. Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα «Προτάσεις για την ενίσχυση της 

κατάρτισης των φοιτητών» (Θεματικός άξονας Δ) 

Κατηγορίες      Κωδικοί-λειτουργικοί ορισμοί Αναφορές 

Δ) Προτάσεις για την ενίσχυση της κατάρτισης των φοιτητών 

11. Ετοιμότητα διαχείρισης 

πολυπολιτισμικών τάξεων 

ΕΛΕΤΟΙΜ= ελάχιστη ετοιμότητα στη 

διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων 

12 
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ΚΑΜΕΤΟΙΜ= καμία ετοιμότητα στη 

διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων 

ΚΑΛΕΤΟΙΜ= καλή ετοιμότητα στη 

διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων 

7 

 

11 

12. Αλλαγές στο πρόγραμμα 

σπουδών του παιδαγωγικού 

τμήματος 

ΠΡΕΦΤΑ= πρακτική εφαρμογή σε 

τάξη 

ΜΕΓΑΡΜ= παροχή μεγαλύτερου 

αριθμού σχετικών  μαθημάτων με τη 

διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων 

ΔΙΟΡΣΕΜ= διοργάνωση σεμιναρίων 

σχετικά με τη διαχείριση 

πολυπολιτισμικών τάξεων  

ΕΠΙΣΠΟΛΣ= επισκέψεις σε 

πολυπολιτισμικά σχολεία 

ΚΑΝΕΠΜ= μεγαλύτερη δυνατότητα 

επιλογής των μαθημάτων της 

συγκεκριμένης κατεύθυνσης 

ΚΑΜΑΛΠΣ= καμία αλλαγή στο 

πρόγραμμα σπουδών   

10 

 

20 

 

3 

 

7 

3 

 

1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

6.Συζήτηση 

 

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις και οι στάσεις των 

φοιτητών και των φοιτητριών , ως ανερχόμενοι αυριανοί εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, σχετικά με ζητήματα εκπαιδευτικής διαχείρισης μαθητών με μεταναστευτικό 

προφίλ. Για την καλύτερη ταξινόμηση των αποτελεσμάτων των ημιδομημένων συνεντεύξεων 

δημιουργήθηκαν τέσσερις θεματικοί άξονες με τα αντίστοιχα δεδομένα. 

Πιο συγκεκριμένα, στον πρώτο θεματικό άξονα έγινε μια προσπάθεια νοηματοδότησης 

από τους φοιτητές σημαντικών όρων στο πλαίσιο της διαφορετικότητας της εκπαίδευσης. Στη 

συνέχεια, στον δεύτερο θεματικό άξονα, τέθηκαν ερωτήματα προς τους φοιτητές σχετικά με 

τις εκπαιδευτικές πρακτικές και τις μεθόδους διαχείρισης που γνωρίζουν και θα εφάρμοζαν 

σε μια σχολική τάξη μεικτής σύνθεσης, ενώ στον τρίτο θεματικό άξονα αναφέρθηκαν στο 

Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματός τους και στα μαθήματα αντίστοιχου περιεχομένου τα 

οποία συμβάλλουν στην κατάρτισή τους στον τομέα της πολυπολιτισμικής αγωγής. Στον 

τέταρτο και τελευταίο θεματικό άξονα οι φοιτητές εξέφρασαν τις προτάσεις του σχετικά με 

την ενίσχυση της κατάρτισής τους. 

 

6.1 Συμπεράσματα ως προς τις απόψεις των φοιτητών-μελλοντικών εκπαιδευτικών 

 

Αρχικά, όσον αφορά, τον εννοιολογικό προσδιορισμό της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης οι 

φοιτητές εξέφρασαν διάφορες απόψεις άλλες αφορούσαν το σχολείο ως χώρο εκπαίδευσης 

μαθητών από διαφορετικά μεταναστευτικά πλαίσια και άλλες σχετίζονταν με κοινωνικές 

αξίες και αρχές. Εξάλλου, όπως αναφέρει ο Γκόβαρης (2001, στο Παλαιολόγου & 

Ευαγγέλου,2003) η έννοια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης δεν αναφέρεται σε ένα 

συγκεκριμένο πρότυπο εκπαίδευσης, αλλά εμπεριέχει προϋποθέσεις και αρχές της 

εκπαίδευσης που πρέπει να επικρατούν σε ένα πολυπολιτισμικό σχολείο. Έτσι, αρκετοί από 

τους φοιτητές του δείγματος με τις απαντήσεις τους εστιάζουν στις βασικές αρχές που 

διέπουν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση , όπως είναι οι ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και η 

αναγνώριση της ισότητας μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών. Οι αρχές αυτές, όπως τόνισε 

ένας από τους φοιτητές, οδηγούν στην ανάπτυξη διαπροσωπικών/διαπολιτισμικών σχέσεων 
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και στην αρμονική συνύπαρξη ατόμων από διαφορετικά μεταναστευτικά περιβάλλοντα. Οι 

αντιλήψεις αυτές των φοιτητών, περί ισότητας ευκαιριών για όλους, αποτελούν την αφετηρία 

για να διαμορφώσουν τις αντίστοιχες στάσεις απέναντι στην εκπαίδευση μαθητών με 

μεταναστευτικό προφίλ. Η παραπάνω άποψη υποστηρίζεται και από τον Batelaan, ο οποίος 

αναφέρει ότι η έννοια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η ευρύτερη νοοτροπία που 

επηρεάζει τις αντιλήψεις και τη στάση των εκπαιδευτικών στη διαχείριση της 

διαφορετικότητας (Batelaan,1998 στο Παλαιολόγου & Ευαγγέλου,2003). Βέβαια, ορισμένοι 

από τους φοιτητές εστίασαν με τις απαντήσεις τους στους τρόπους διδασκαλίας της 

ελληνικής γλώσσας και στη διαχείριση των μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ, 

νοηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο τον όρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Μέσα, 

λοιπόν, από τις απόψεις των φοιτητών σχετικά με τον όρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

παρατηρείται μια σύγχυση ανάμεσα στους όρους αγωγή και εκπαίδευση. Άλλοι από αυτούς 

δηλαδή προσδιορίζουν τον όρο ως διαπολιτισμική αγωγή και άλλοι ως διαπολιτισμική 

εκπαίδευση. Η ίδια σύγχυση επικρατεί και την ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, όπου σύμφωνα 

με τον Γκότοβο (2002, στο Παλαιολόγου & Ευαγγέλου,2003) διαπιστώνει ότι ο όρος 

διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει συνήθως διττό περιεχόμενο. 

Η ερώτηση με τον προσδιορισμό της έννοιας της δίγλωσσης ήταν μια ερώτηση που 

δυσκόλεψε τους φοιτητές. Η πλειοψηφία, βέβαια, των φοιτητών προσδιόρισε τη δίγλωσση 

εκπαίδευση ως τη παράλληλη διδασκαλία και εκμάθηση δυο γλωσσών είτε αυτές είναι η 

γλώσσα της χώρας υποδοχής και η μητρική γλώσσα του μαθητή είτε οποιαδήποτε άλλη 

γλώσσα. Οι απαντήσεις τους, όμως, δεν δόθηκαν με σιγουριά και δεν ήταν τεκμηριωμένες, 

διότι δεν προσδιόριζαν με ακρίβεια το πλαίσιο. Η δυσκολία τους αυτή προκύπτει γιατί ο όρος 

δίγλωσση εκπαίδευση δεν είναι τόσο αυτονόητος όσο φαίνεται. Η δίγλωσση εκπαίδευση είναι 

ένα σύνθετο, πολυδιάστατο και πολυπαραγοντικό φαινόμενο (Baker 2001, Γρίβα & 

Στάμου,2014). Για να μπορέσει να εννοιολογήσει κάποιος τον συγκεκριμένο όρο πρέπει να 

λάβει υπόψη του αρκετούς παράγοντες που συμβάλουν διαφορετικά κάθε φορά στη 

διαμόρφωση αυτού του είδους εκπαίδευσης. Έτσι, φαίνεται ότι οι φοιτητές δεν έχουν 

κατανοήσει πλήρως την έννοια της δίγλωσσης εκπαίδευσης και τα αντίστοιχα μοντέλα της. 

Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι μόνο ένας μικρός αριθμός του δείγματος έχει 

παρακολουθήσει μαθήματα επιλογής, όπου το περιεχόμενό τους να σχετίζεται με τη 

διγλωσσία.  

Παρόλο αυτά, στον προσδιορισμό του δίγλωσσου μαθητή δεν παρουσίασαν κάποια δυσκολία 

,αντιθέτως ανέφεραν διάφορους τύπους δίγλωσσου μαθητή έχοντας στο νου τους 
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συγκεκριμένες διαστάσεις , όπως είναι αυτή της ηλικιακής και της γλωσσικής διάστασης στις 

οποίες εστίασαν οι περισσότεροι φοιτητές. Αξίζει να τονιστεί ότι ένας από τους φοιτητές 

ανέφερε τον παθητικό δίγλωσσο μαθητή, ο οποίος έχει επάρκεια μόνο στις προσληπτικές 

δεξιότητες σε μια δεύτερη γλώσσα και διαφέρει αρκετά ως προς τον τρόπο διαχείρισης του σε 

σχέση με τους μαθητές που έχουν επάρκεια και στις παραγωγικές δεξιότητες. Είναι 

σημαντικό που έγινε η συγκεκριμένη αναφορά γιατί αρκετοί από τους πρόσφυγες μαθητές 

που έχουν ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και είναι μια 

κατάσταση που ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί θα την αντιμετωπίσουν και πρέπει να είναι σε 

θέση να την διαχειριστούν.  

Αναγκαία προϋπόθεση για να μπορέσουν να διαχειριστούν μια σχολική τάξη μεικτής 

σύνθεσης, σύμφωνα με την πλειοψηφία των φοιτητών, είναι η ανίχνευση του πολιτισμικού 

κεφαλαίου των δίγλωσσων μαθητών. Γνωρίζοντας και κατανοώντας τα πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά των μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια, οι 

φοιτητές ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τα λεγόμενα τους θα μπορούν να 

προσαρμόσουν κατάλληλα τη διδασκαλία και τις πρακτικές τους λαμβάνοντας υπόψη τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των μαθητών. Μια μέθοδος διδασκαλίας που απαιτεί την 

ανίχνευση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών μάθησης των μαθητών μιας 

ετερογενής τάξης και την οποία αναφέρουν πολλοί από τους φοιτητές είναι η 

διαφοροποιημένη διδασκαλία. Είναι πολύ σημαντικό που η συγκεκριμένη μέθοδος 

διδασκαλίας προτείνεται από τους φοιτητές ως μια μέθοδος που θα εφάρμοζαν ως 

εκπαιδευτικοί μια πολυπολιτισμικής τάξης, διότι «είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση η οποία 

στηρίζεται στη μοναδικότητα και διαφορετικότητα του κάθε παιδιού» (Stradling & Saunders 

1993, Tomlinson 2001, Weston 1992 στο Παντελιάδου & Φιλιππάτου,2013). Αξίζει να 

τονιστεί ότι η διαφοροποίηση της διδασκαλίας εφαρμόζεται και θεωρείται σημαντικό 

εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διαχείριση μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ και από τους εν 

ενεργεία εκπαιδευτικού όπως δείχνουν τα ευρήματα άλλων ερευνών (βλ. Φωτοπούλου 2017, 

Μερκουριάδου 2016, Γρίβα & Στάμου,2014:231). Μια ακόμη μέθοδος διδασκαλίας, η οποία 

είναι υψηλά στις προτιμήσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών, είναι η ομαδοσυνεργατική 

μέθοδος. Έρευνες έχουν δείξει ότι η συγκεκριμένη μέθοδος συμβάλλει στην τόνωση της 

αυτοπεποίθησης του μαθητή με μεταναστευτικό προφίλ, βελτιώνει τη συμμετοχή του στην 

ομάδα, αυξάνει τα κίνητρα του για μάθηση και νιώθει ασφάλεια (Νικολάου,2011:275). 

Εκτός από τις παραπάνω μεθόδους διδασκαλίας σε μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά 

περιβάλλοντα, οι οποίες είναι αρκετά διαδεδομένες, ενδιαφέρον παρουσίασε μια άποψη ενός 
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φοιτητή του δείγματος σχετικά με τη χρήση της μεθόδου ολοκληρωμένης εκμάθησης 

περιεχομένου και γλώσσας. Η συγκεκριμένη μέθοδος γνώστη και ως CLIL (Content and 

Language Integrated Learning) είναι αρκετά σημαντική για τη διδασκαλία της δεύτερης 

γλώσσας (Γ2) ή της ξένης γλώσσας (ΞΓ), καθώς εστιάζει στη γλώσσα, στο περιεχόμενο και 

τις μαθησιακές δεξιότητες. Επιπλέον, προωθεί τη χρήση πολλών και διαφορετικών 

γλωσσικών και γνωστικών διεργασιών που μπορούν να μεταφερθούν από τη πρώτη γλώσσα 

(Γ1) στη δεύτερη γλώσσα (Γ2) (Γρίβα & Σέμογλου,2016:67). Είναι σημαντικό και 

ενθαρρυντικό υποψήφιοι εκπαιδευτικοί να υιοθετούν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας με 

στόχο την καλύτερη εκπαιδευτική διαχείριση μιας πολυπολιτισμικής σχολικής τάξης. Από τις 

σύγχρονες τεχνικές διδασκαλίας είναι και το παιχνίδι, όπου τη συγκεκριμένη τεχνική την 

υποστηρίζουν αρκετοί φοιτητές του δείγματος και τη θεωρούν αποτελεσματική για τη 

διαχείριση μεικτού μαθητικού πληθυσμού. Έχει διαπιστωθεί ότι η αξιοποίηση του παιχνιδιού 

στη διδακτική διαδικασία ελαττώνει τις δυσκολίες τους μαθήματος και δημιουργεί μια 

ευχάριστη ατμόσφαιρα όπου οι μαθητές μπορούν να μάθουν πιο εύκολα και να βελτιώσουν 

τις δεξιότητες τους σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μάθησης (Γρίβα & Σέμογλου,2016). 

Αρκετοί από τους φοιτητές συμπεριέλαβαν στις πρακτικές τους τις εξωσχολικές δράσεις 

και συγκεκριμένα τη διοργάνωση πολυπολιτισμικών εκδηλώσεων στο σχολείο αξιοποιώντας 

με αυτόν τον τρόπο στοιχεία του πολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών. Η παραπάνω 

πρακτική κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις των πρακτικών διαχείρισης της διγλωσσίας σε 

αντίστοιχη έρευνα των Γρίβα, Στάμου και Γελαδάρη, ως μια πρακτική που συμβάλλει στη 

διατήρηση της γλώσσας και της κουλτούρας της χώρας καταγωγής των μαθητών με 

μεταναστευτικό προφίλ, καθώς και στην ομαλή ένταξη και αλληλεπίδραση τους με την 

υπόλοιπη σχολική τάξη (Γρίβα & Στάμου,2014:263). Ωστόσο, την τεχνική της αξιοποίησης 

του πολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών τη χρησιμοποιούν και η εν ενεργεία εκπαιδευτικοί 

σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί σε εκπαιδευτικούς 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (βλ. Μερκουριάδου 2016, Γρίβα & Στάμου,2014:231). 

Όσον αφορά τη συνεργασία τους με τους μετανάστες γονείς των μαθητών όλο σχεδόν το 

δείγμα έδειξε θετική στάση συνεργασίας με στόχο τη γονεϊκή εμπλοκή στη διαδικασία 

μάθησης των παιδιών τους. Η άποψη αυτή ισχύει και στην έρευνα των Γρίβα, Στάμου και 

Γελαδάρη σε επίσης υποψήφιους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Γρίβα & 

Στάμου,2014:268). Όμως, επειδή, το δείγμα μας είναι φοιτητές-υποψήφιοι εκπαιδευτικοί και 

όχι εν ενεργεία, οι απόψεις τους περί συνεργασίας είναι υποθετικές γιατί δεν έχουν βρεθεί 
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ακόμα σε μια τέτοια περίπτωση, αλλά είναι αρκετά ενθαρρυντικό η θετική στάση και  

διάθεση συνεργασίας που έχουν.  

Την κατάρτισή τους σε ζητήματα εκπαίδευσης μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ οι 

φοιτητές την έχουν λάβει από σχετικά μαθήματα που προσφέρονται από το Πρόγραμμα 

Σπουδών του τμήματός τους. Οι περισσότεροι σχεδόν από τους φοιτητές έχουν 

παρακολουθήσει εκτός από το υποχρεωτικό μάθημα της διδασκαλίας της ελληνικής ως 

δεύτερη γλώσσα (Γ2)/ ξένη γλώσσα (ΞΓ) και ορισμένα μαθήματα επιλογής με στόχο να 

εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στον τομέα αυτόν, γιατί είναι μια κατάσταση που θα 

αντιμετωπίσουν ως εκπαιδευτικοί στο μέλλον. Το ίδιο ενδιαφέρον φαίνεται και στα 

αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας της Κουτίβα, που πραγματοποιήθηκε σε φοιτητές-

υποψήφιους εκπαιδευτικούς του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών 

(Κουτίβα,2009). 

Βέβαια, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα και των δύο ερευνών, δηλαδή της 

παρούσας έρευνας και της έρευνας στους φοιτητές-υποψήφιους εκπαιδευτικούς του 

Πανεπιστημίου Πατρών, τα μαθήματα που προσφέρονται είναι κυρίως θεωρητικού 

περιεχομένου με αποτέλεσμα να νιώθουν ανεπαρκείς να διαχειριστούν πολυπολιτισμικές 

τάξεις (Κουτίβα,2009). Έτσι, οι φοιτητές και των δύο τμημάτων προτείνουν αλλαγές στα 

υπάρχοντα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων τους, όπως, για παράδειγμα, την παροχή 

μεγαλύτερου αριθμού μαθημάτων σχετικών με τη  διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων και 

να έχουν κυρίως πρακτική διάσταση. 

Την ίδια ανάγκη εκφράζουν και οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, όπως δείχνουν τα 

αποτελέσματα ερευνών σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι δηλώνουν 

ότι δεν έχουν όλα εκείνα τα προσόντα που απαιτούνται για να διαχειριστούν μαθητές με 

μεταναστευτικό προφίλ και χρειάζονται κατάλληλη επιμόρφωση για να ανταπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις μιας πολυπολιτισμικής τάξης (βλ. Κουτίβα 2009, Μερκουριάδου 2016, 

Φωτοπούλου 2017, Γρίβα & Στάμου,2014). Από τα παραπάνω ευρήματα των ερευνών 

διαφαίνεται και επιβεβαιώνεται ότι η ανάγκη για διαρκή επιμόρφωση στο τομέα της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με στόχο την καλύτερη επάρκεια και ετοιμότητα να 

διαχειριστούν ζητήματα εκπαίδευσης μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ παραμένει ακόμα 

τόσο στους φοιτητές-μελλοντικούς εκπαιδευτικούς όσο και στους εν ενεργεία 

εκπαιδευτικούς. 
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6.2 Περιορισμοί της έρευνας - πρόταση για μελλοντική έρευνα 

 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 30 τελειόφοιτους φοιτητές του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Οπότε, τα 

συμπεράσματα της συγκεκριμένης έρευνας δε γίνεται να γενικευθούν, διότι το δείγμα δεν 

είναι αντιπροσωπευτικό, αφού αφορά έναν μικρό αριθμό φοιτητών μιας συγκεκριμένης 

γεωγραφικής περιοχής. Άρα, δε μπορεί να θεωρηθεί ότι τα συμπεράσματα ισχύουν για την 

πλειοψηφία των τελειόφοιτων φοιτητών-υποψήφιων εκπαιδευτικών. 

Παρόλο αυτά, η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί μια από τις ελάχιστες προσπάθειες που 

έχουν γίνει στη διερεύνηση της επάρκειας και της ετοιμότητας των μελλοντικών 

εκπαιδευτικών να διαχειριστούν εκπαιδευτικά μαθητές με μεταναστευτικό προφίλ και των   

πρακτικών που γνωρίζουν για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις μιας πολυπολιτισμικής 

τάξης και θα μπορούσε να υπάρξει αφετηρία για περαιτέρω μελέτη ζητημάτων που 

προκύπτουν σε αυτόν τον τομέα. 

Τέλος, μια επόμενη έρευνα, όπου τα αποτελέσματά της θα είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα 

ήταν να διερευνηθούν η ετοιμότητα και η ανταπόκριση φοιτητών-υποψήφιων εκπαιδευτικών 

σε μια περίπτωση διαχείρισης μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ κατά τη διάρκεια 

πρακτικής εφαρμογής σε πολυπολιτισμικές τάξεις με στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι 

φοιτητές μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκομίζουν από τα Παιδαγωγικά 

Τμήματα στο τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε πρακτικό επίπεδο. 
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https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/16_06_17_Epistimoniki_Epitropi_Prosfygon_YPPETH_Apotimisi_Protaseis_2016_2017_Final.pdf
http://dide.fth.sch.gr/lows/n2413_1996.pdf
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/deuterobathmia-ekpaideuse/upourgike-apophase-131024-d1-2016.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/deuterobathmia-ekpaideuse/upourgike-apophase-131024-d1-2016.html
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

(Δείγμα Συνεντεύξεων των Φοιτητών) 
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3
η
  Συνέντευξη 

 

-Καλησπέρα. 

-Γεια σου, Ιωάννα. 

-Εεε ήταν η πρώτη σου επιλογή, Σοφία, η συγκεκριμένη σχολή; 

-Όχι, δεν ήταν η πρώτη μου επιλογή ήθελα Ψυχολογία… αλλά ούτε και Φλώρινα ήθελα… 

αλλαα.. εντάξει τώρα νομίζω ότι μου αρέσει! 

-Σου αρέσει, είσαι αρκετά ευχαριστημένη δηλαδή… 

-Ναι, ναι, ναι είμαι αρκετά ευχαριστημένη! 

-Πολύ ωραία! Σε ποιο εξάμηνο σπουδών βρίσκεσαι; 

- Στο έβδομο εξάμηνο. 

-Πόσες και ποιες γλώσσες γνωρίζεις; 

-Εεε… Αγγλικά μόνο. 

-Αγγλικά, ωραία… έχεις συμμετάσχει ξανά σε παρόμοια έρευνα; 

-Όχι, ποτέ! Πρώτη φορά. 

-Σε προγράμματα κατάρτισης ή επιμόρφωσης σχετικά με τη Δ.Ε; 

-Όχι , δεν έχω συμμετάσχει σε κάτι τέτοιο. 

-Παρόλο αυτά εσύ πώς αντιλαμβάνεσαι τον όρο Δ.Ε; 

-Εεεεμ… αντιλαμβάνομαι τον όρο Δ.Ε όταν έχουμε μια διδασκαλία… όταν έχουμε παιδιά 

από άλλες χώρες… 

-Μάλιστα… 

-Αλλόγλωσσους, δηλαδή, μαθητές. 

-Και τον όρο δίγλωσση εκπαίδευση; 
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-Μμμμ… δίγλωσση εκπαίδευση… ότι σε μια τάξη… το ίδιο περίπου σχεδόν… ότι σε μια 

τάξη υπάρχουν μαθητές που εκτός της μητρική τους γλώσσα μιλάνε και κάποια άλλη 

γλώσσα. 

- Άρα αυτόν θα όριζες και ως δίγλωσσο μαθητή; Ποιον θα όριζες ως δίγλωσσο μαθητή; 

-Εεεεμ… το μαθητή… ο οποίος μιλάει… εεε δύο γλώσσες… ναι… την μητρική του και 

μιααα… άλλη γλώσσα. 

-Πάρα πολύ ωραία. Εεε, τώρα θα αναφερθούμε στο περιεχόμενο του Προγράμματος  

Σπουδών του τμήματός σου σχετικά με την εκπαίδευση παιδιών από πολυπολιτισμικά 

περιβάλλοντα… Υπάρχουν , λοιπόν, κατά τη διάρκεια των σπουδών σου μαθήματα που να 

καλύπτουν ζητήματα διδασκαλίας σε ένα πολύγλωσσο σχολείο; 

-Ναι, υπάρχουν … υπάρχουν πολλά! Πολλά επιλεγόμενα και υπάρχει και το υποχρεωτικό 

μάθημα… ένα υποχρεωτικό μάθημα. 

-Γενικά ποια μαθήματα γνωρίζεις που να έχουν διαπολιτισμικό χαρακτήρα και να 

προσφέρονται από τη σχολή σου είτε ως υποχρεωτικά είτε ως επιλεγόμενα; 

-Η Διαπολιτισμική εκπαίδευση υπάρχει σαν μάθημα … εεε… δεν θυμάμαι κάποιο άλλο… 

πάντως υπάρχουν αρκετά μαθήματα που… ααα είναι και το Διδασκαλία της Ελληνικής ως 

δεύτερη ξένη γλώσσα, το υποχρεωτικό μάθημα το οποίο ήταν πολύ ενδιαφέρον! 

-Εεε… .έχεις επιλέξει να παρακολουθήσεις κάποιο απ’ αυτά τα μαθήματα; 

- Εεε.. πέρα από το υποχρεωτικό … επιλογής  δεν έχω πάρει  που να αφορά την Δ.Ε και τους 

δίγλωσσους μαθητές. 

-Εε έτυχε… για ποιο λόγο, δεν επέλεξες από αυτό το τομέα μάθημα; 

- Ναι …εε... έτυχε , δεν με ενδιέφερε τόσο αυτό το κομμάτι να ασχοληθώ. 

-Ωστόσο, ποια είναι η γνώμη σου γι΄ αυτά τα μαθήματα που προσφέρονται; 

-Οτιι… είναι αρκετά σημαντικά γιατί θα βρεθούμε σίγουρα σε μια τάξη που να έχουμε να 

κάνουμε με μαθητές από άλλη χώρα , όποτε θα πρέπει να ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε 

αυτά τα παιδιά γιατί το καθένα παιδί θέλει δική του αντιμετώπιση σίγουρα… 

-Ναι, σίγουρ... 
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-και πόσο μάλλον όταν είναι από ξένες χώρες που έχουν εκεί ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα 

και έρχονται στην Ελλάδα και πρέπει να τα εντάξουμε και αυτά τα παιδιά σε μια τάξη. 

-Πάρα πολύ ωραία! Εεε… ποιες παραμέτρους , λοιπόν, θα λάμβανες υπόψη σου κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας σου σε μια πολυπολιτισμική τάξη; 

-Εεεμ… το εκπαιδευτικό τους σύστημα εκεί…. 

- Ναι, σκέψου όμως ότι μερικοί από αυτούς τους μαθητές δεν έχουν γνωρίσει το εκπαιδευτικό 

σύστημα της χώρας τους… έχουν γεννηθεί εδώ, στην Ελλάδα… 

-Α.. την κατάσταση γενικότερα της οικογένειας τους, να ήξερα εε… από που προέρχονται… 

να έχω μια ιδέα, τι έχουν αντιμετωπίσει… αυτό κυρίως νομίζω… 

-Ωραία! Τι θα έκανες γι’ αυτούς τους μαθητές με σκοπό να τους βοηθήσεις μέσα στην τάξη; 

-Θα ήμουν λίγο πιο κοντά στα συγκεκριμένα παιδία που  ήξερα  ότι είναι από άλλες χώρες , 

θα προσπαθούσα να τα βοηθάω περισσότερο… αυτό που θα εφάρμοζα εγώ  θα πήγαινα σε 

κάθε θρανίο ας πούμε και θα ρωτούσα που δυσκολεύονταν και θα έδινα περισσότερη βοήθεια 

ίσως με επιπλέον ασκήσεις… παιχνίδια.. εεε… βιντεάκια… 

-Θα προσπαθούσες δηλαδή μέσα από άλλους τρό…. 

-Με παιγνιώδη τρόπο.. 

-να τα φέρεις πιο κοντά στη γλώσσα; 

-Ναι, περισσότερο νομίζω θα προσπαθούσα να μάθω τις δυσκολίες τους και θα ήμουν αρκετά 

κοντά σε αυτά τα παιδιά, δηλαδή θα περνούσα από κάθε θρανίο… 

-να δεις που δυσκολεύονται δηλαδή και να εστιάσεις; 

-Ναι, αυτό ακριβώς! 

-Θα χρησιμοποιούσες δηλαδή κάποια συγκεκριμένη διδακτική τεχνική; 

-Εεεε… ομαδοσυνεργατική σίγουρα γιατί πιστεύω όλα τα παιδιά που είναι από άλλες χώρες 

θα έρθουν πιο κοντά, θα γνωριστούν μεταξύ τους. 

-Ομαδοσυνεργατικ… 
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-Ομάδες κυρίως ομάδες με όλα τα παιδιά, θα προσπαθούσα λίγο με ένα κοινωνιόγραμμα να 

δω τις σχέσεις τους, ποιος δε συμπαθεί ποιον… για να τα φέρω κοντά..να μην υπάρχουν 

έχθρες μεταξύ τους, να κοροϊδεύει ένα παιδί κάποιο άλλο… οπότε θα τα έφερνα πιο κοντά 

έτσι να δουλέψουν μαζί. 

-Πάρα πολύ ωραία! Θα παρότρυνες και θα επιδίωκες τους μαθητές αυτούς να αναπτύξουν και 

τις δύο γλώσσες τους; 

-Εεε… ναι .. δεν είναι κακό… γιατί όχι. 

-Για ποιο λόγο; 

-Εεε… για να μην αποκόβονται  και από τον δικό τους πολιτισμό, δεν έχει να κάνει που 

ήρθαν στην Ελλάδα, αν έχουν συνηθίσει στο σπίτι να μιλούν τη μητρική τους γλώσσα ας το 

κάνουν… στο πλαίσιο του σπιτιού. 

-Μάλιστα.. ωραία.. Θα πρότεινες κάποιες επιπλέον δραστηριότητες εκτός του σχολείου; 

-Δηλαδή; 

-Εκτός από τις δραστηριότητες στα πλαίσια του σχολείου βάσει του Π.Σ… 

-Αα εκτός του σχολείου… όχι. 

-Διδασκαλία εκτός λειτουργίας του σχολείου θεωρείς ότι θα πρέπει να γίνεται; 

-Εε… πιστεύω πως ναι, γιατί θα τα βοηθήσει σίγουρα περισσοτ…  με τη γλώσσα. 

-Γνωρίζεις αν τα σχολικά εγχειρίδια που θα διδάξεις ως αυριανή εκπαιδευτικός περιέχουν 

στοιχεία που να αναδεικνύουν άλλους πολιτισμούς ή κουλτούρες; 

-Πιστεύω πως υπάρχουν… αλλά δεν το έχω ψάξει η αλήθεια είναι … αλλά θεωρώ πως 

υπάρχουν. 

-Μάλιστα… εεε.. αυτά τα στοιχεία που θεωρείς ότι υπάρχουν… εεε.. μπορούν να 

αποτελέσουν κίνητρο για να επικοινωνήσουν οι μαθητές της πλειονοτικής κουλτούρας με 

τους μαθητές που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα; 

-Ναι, είναι ένα κίνητρο… ναι. 

-Για ποιο λόγο πιστεύεις; 



66 
 

-Εεεε και οι άλλοι μαθητές θα μάθουν για τους άλλους πολιτισμούς μέσω των στοιχείων που 

υπάρχουν στα βιβλία… 

-Πολύ ωραία! Εεε.. με τους γονείς των μαθητών αυτών θα συνεργαζόσουν; 

-Σίγουρα, ναι! Γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει επαφή με τους γονείς για να δούμε αν 

οι γονείς αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα και δεν το γνωρίζουμε οι δάσκαλοι … να ξέρουμε 

που αντιμετωπίζει δυσκολία το παιδί να το βοηθήσουμε… 

-Ωραιαα… Εσύ με ποιο τρόπο θα προωθούσες την πολυπολιτισμικότητα μέσα σε μια σχολική 

τάξη , η οποία θα αποτελούνταν από μεγάλο αριθμό μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ; 

-Δραστηριότητες σίγουρα που θα έπρεπε να γνωριστούν μεταξύ τους όπως είναι μια 

δραστηριότητα ο κύκλος της γνωριμίας , όπου τα παιδιά από διάφορες μεταναστευτικές 

χώρες  γνωρίζονται λένε το όνομα τους , από πού κατάγονται και ένα χαρακτηριστικό του 

πολιτισμού τους…. 

-Πολύ ενδιαφέρον… 

-και αυτό θα γίνεται με μια μπάλα που την πετάει ο ένας στον άλλον και έτσι θα 

γνωριστούν…. Και θα τους αρέσει γιατί ότι έχει να κάνει με μπάλα , παιχνίδι σίγουρα τους 

ενθουσιάζει. 

-Θεωρείς, δηλαδή, ότι είσαι έτοιμη να διαχειριστείς εκπαιδευτικά με τέτοια τάξη; 

-Σίγουρα θα είναι δύσκολο γιατί θα έχουμε να κάνουμε με παιδιά από άλλες  χώρες 

αλλάαα… νομίζω πως θα τα καταφέρω ναι!  

- Σχετικά με το Π. Σ του τμήματός σου τι θα πρόσθετες ή θα άλλαζες  στο τομέα αυτό; 

-Εεεε.. να το σκεφτώ λίγο αυτό… 

-Φυσικά! 

-Υπάρχουν … γενικά προσφέρονται μαθήματα δεν μπορώ να πω πως έχουμε έλλειψη 

μαθημάτων .. εεε… όσο αφορά τη Δ.Ε .. εεε… μια επίσκεψη σίγουρα σε μια τάξη που έχει να 

κάνει με δίγλωσσους μαθητές… εεε αυτό κυρίως… πώς να αντιμετωπίσουμε με τέτοια τάξη, 

τι προβλήματα παρουσιάζονται .. αυτό. 

-Πάρα πολύ ωραία! Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις φτάσαμε στο τέλος της συνέντευξης.. 
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- Εεε .. σίγουρα είναι δύσκολο να δουλεύεις με τέτοιους μαθητές … γιατί είναι ένα σύγχρονο 

φαινόμενο αυτό… είναι δύσκολο … αλλά θεωρώ με τη κατάλληλη θέληση και υπομονή 

μπορείς να το καταφέρεις! 

-Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που διέθεσες.. 

-Και εγώ ευχαριστώ. 

 

 

7
η
 Συνέντευξη 

 

-Καλησπέρα! 

-Γεια σου.. 

-Αρχικά θα ήθελα να μου πεις κάποια προσωπικά σου στοιχεία όπως αν ήταν πρώτη σου 

επιλογή η συγκεκριμένη σχολή. 

-Όχι, δεν ήταν… απλά την έβαλα για να γεμίσω το μηχανογραφικό… όταν την έβαλα, ήξερα 

ότι θα περνούσα εδώ. 

-Την ήθελες σαν σχολή όμως ή… 

-Όχι, μου άρεσαν τα παιδαγωγικά… μου άρεσε δηλαδή, δεν μπήκα κάπου που δεν μου άρεσε. 

-Ωραία… σε ποιο εξάμηνο σπουδών βρίσκεσαι; 

-Στο 7
ο
 . 

-Πόσες και ποιες γλώσσες γνωρίζεις; 

-Μία… αγγλικά. 

-Ωραία! Έχεις συμμετάσχει ξανά σε παρόμοια έρευνα; 

-Όχι. 

-Σε προγράμματα κατάρτισης ή επιμόρφωσης σχετικά με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση; 

-Όχι, όχι. 
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-Λοιπόν θα ήθελα να μου πεις πως αντιλαμβάνεσαι την έννοια της Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης. 

-Εεε… το έχω στο μυαλό μου… εεε… παιδιά από διάφορες χώρες να βρίσκονται σε μια 

τάξη… ενωμένα… να υπάρχει αρμονία, να μην υπάρχει ρατσισμός… εεε… στο εκπαιδευτικό 

κομμάτι να περιλαμβάνονται πράγματα από διάφορες χώρες… να εντάξουμε και τα παιδιά 

αυτά στη χώρα μας έτσι με αγάπη.. εε.. αυτό. 

-Εε… την έννοια της Δίγλωσσης Εκπαίδευσης πως την αντιλαμβάνεσαι; 

-Εε… ναι… ότι τα παιδιά από τις ξένες χώρες μαθαίνουν τα ελληνικά… την ελληνική 

γλώσσα… ως δεύτερη γλώσσα… αυτό. 

-Ωραία και ως δίγλωσσο μαθητή ποιον θα όριζες; 

-Αυτόν που ζούσε σε μια άλλη χώρα … έρχεται στην Ελλάδα, εντάσσεται στο σχολείο και 

τώρα μαθαίνει τα ελληνικά ως μια νέα γλώσσα… γνωρίζει δύο γλώσσες. 

-Πολύ ωραία! Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας υπάρχουν μαθήματα που να καλύπτουν 

ζητήματα διδασκαλίας σε ένα πολύγλωσσο σχολείο; 

-Υπάρχουν μαθήματα που σχετίζονται με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση… αλλά σε επίπεδο 

διδασκαλίας όχι… πιο θεωρητικού περιεχομένου όχι πρακτικού. 

-Ποια μαθήματα γνωρίζεις με διαπολιτισμικό χαρακτήρα; 

-Υπάρχουν κάποια επιλεγόμενα που δεν είχα επιλέξει και το υποχρεωτικό… διδασκαλία της 

ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. 

-Γιατί δεν έχεις επιλέξει τέτοια μαθήματα; 

-Θα ήθελα… απλά έκλεινε γρήγορα ο αριθμός φοιτητών και δεν προλάβαινα.. 

-Μάλιστα… η γνώμη σου όμως γι’ αυτά τα μαθήματα ποια είναι; 

-Είναι πολύ θετική… πιστεύω είναι πολύ επίκαιρα και ίσως πιο μεγάλοι εκπαιδευτικοί να μη 

τα είχαν στο πρόγραμμα τους… θα μας χρησιμεύσουν πολύ για το μέλλον. 

-Πολύ ωραία! Ποιες παραμέτρους θα λάμβανες υπόψη σου κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 

σου σε μια πολυπολιτισμική τάξη; 
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- Παραμέτρους… εε… αρχικά θα προσπαθούσα να προετοιμάσω το έδαφος αν γνώριζα ότι 

θα έρχονταν αυτά τα παιδιά … να ευαισθητοποιήσω τους μαθητές , τους Έλληνες μαθητές… 

και να κάνουμε… να δούμε κάποια σχετικά βίντεο… ώστε όταν έρθουν τα παιδιά αυτά να 

ενταχθούν ομαλότερα… 

- Ωραία… όταν τα παιδιά αυτά έρθουν στο σχολείο και στη τάξη σου , τι θα λάμβανες υπόψη; 

- Εε… από ποια χώρα είναι… εε… θα εστίαζα πολύ σ’ αυτούς τους μαθητές για τις 

δυσκολίες τους… εε… τι άλλο… κάποιες δραστηριότητες όχι απαραίτητα γλωσσικές μπορεί 

να ήταν και παιχνίδι… 

- Θα χρησιμοποιούσες κάποια συγκεκριμένη διδακτική τεχνική; 

- Ναι, ομαδοσυνεργατική… εε για να κοινωνικοποιηθούν πιο εύκολα, να μη δουλεύουν 

ατομικά και αισθάνονται μόνα και γενικά να αλληλεπιδρούν. 

- Πολύ ωραία! Θα επιδίωκες και θα παρότρυνες τους μαθητές να αναπτύξουν και τις δύο 

γλώσσες τους; 

- Οι γονείς των παιδιών αυτών γνωρίζουν την μητρική γλώσσα… προφανώς τα παιδιά αυτά 

που πηγαίνουν σχολείο θα μάθουν και την ελληνική αλλά η μητρική θα ομιλείται στο σπίτι 

όποτε δε θα τους εμπόδιζα… γιατί δεν ξέρουν που θα βρεθούν σε ένα επόμενο βήμα… 

μπορεί να γυρίσουν στην πατρίδα τους… οπότε καλό θα ήταν να γνωρίζουν… 

- Ωραία! Θα πρότεινες κάποιες επιπλέον δραστηριότητες εκτός του σχολικού εγχειριδίου; 

- Σίγουρα… αλλά δεν μπορώ να σου πω κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. 

- Εντάξει… θεωρείς ότι θα πρέπει να γίνεται διδασκαλία εκτός λειτουργίας του σχολείου; 

- Δε θα το απέκλεια… θα το θεωρούσα σαν μια επιπλέον ενίσχυση σε αυτά τα παιδιά… 

- Πολύ ωραία! Πιστεύεις ότι τα τωρινά σχολικά εγχειρίδια περιέχουν στοιχεία που να 

αναδεικνύουν άλλους πολιτισμούς ή κουλτούρες; 

- Μμμ… ναι, έχουν… αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. 

- Θεωρείς ότι αυτά τα στοιχεία αποτελούν κίνητρο για να επικοινωνήσουν οι μαθητές μεταξύ 

τους; 
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-Σίγουρα! Πιστεύω ναι. Όταν γνωρίζουμε και άλλους πολιτισμούς και υπάρχει 

αλληλεπίδραση… να συγκρίνουμε ομοιότητες… διαφορές… σε έθιμα και γενικά μπορούν να 

γνωριστούν μεταξύ τους… 

-Ωραία! Θα συνεργαζόσουν με τους γονείς των μαθητών αυτών και γιατί; 

-Ε, πιστεύω είναι το βασικότερο να υπάρχει άμεση επικοινωνία των γονέων με τους 

εκπαιδευτικούς… γιατί έρχονται σε ένα ξένο περιβάλλον, δεν γνωρίζουν την εκπαίδευση που 

θα ακολουθήσουν τα παιδιά τους… θέλουμε να τους τραβήξουμε κοντά… και για να γίνει 

αυτό χρειάζεται αυτή η συνεργασία. 

-Πολύ ωραία! Πως εσύ σαν ανερχόμενη εκπαιδευτικός θα προωθούσες την 

πολυπολιτισμικότητα; 

-Εε… σίγουρα μέσα από το παιχνίδι θα το επεδίωκα, ίσως και κάποια σχετικά project… 

-Ωραία… θεωρείς πως είσαι έτοιμη να αντιμετωπίσεις εκπαιδευτικά μια τέτοια κατάσταση; 

-Εε… νομίζω πως έχω ακόμα πράγματα να μάθω και να ψαχτώ σε αυτό το θέμα… οπότε 

εντάξει… πιστεύω πως κανείς δε μπορεί να νιώθει έτοιμος… αλλά θα το προσπαθούσα 

σίγουρα! 

-Ωραία! Σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών της σχολής τι θα άλλαζες ή θα πρόσθετες στον 

τομέα αυτό; 

-Εε… πιστεύω… περισσότερα υποχρεωτικά μαθήματα στον τομέα αυτό… και μακάρι να μας 

το επέτρεπε η πόλη μας να το δοκιμάσουμε και στην πράξη. 

-Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. 

-Και εγώ σε ευχαριστώ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

(Ατομικοί Πίνακες Δεδομένων των Φοιτητών) 
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Ατομική Συνέντευξη 1 

Θεματικοί άξονες / Κατηγορίες Κωδικοί-λειτουργικοί ορισμοί 

Προφίλ Φύλο: Κορίτσι 

Εξάμηνο σπουδών: 7
ο
  

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά 

Συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης 

σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση: 

Όχι 

Α. Νοηματοδότηση της εκπαίδευσης για τη διαφορετικότητα 

1 . Προσδιορισμός της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης 

ΣΧΤΜΑΔΠΟ= σχολική τάξη με μαθητές από 

πολλούς και διαφορετικούς πολιτισμούς 

ΑΝΤΠΟΛΣΤ= ανταλλαγή πολιτισμικών 

στοιχείων 

2 . Προσδιορισμός της δίγλωσσης 

εκπαίδευσης 

ΠΕΚΓΛΧΥΜ= περιβάλλον εκμάθησης της 

γλώσσας της χώρας υποδοχής παράλληλα με 

τη μητρική γλώσσα 

3 . Προσδιορισμός του δίγλωσσου μαθητή ΜΔΙΑΔΓ2= μαθητής ο οποίος αποκτά 

διαδοχικά τη Γ2 

Β. Πρακτικές και μέθοδοι διαχείρισης δίγλωσσων μαθητών 

4 . Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών ΠΟΛΚΕΦΜ= ανίχνευση του πολιτισμικού 

κεφαλαίου των μαθητών 

5 . Μέθοδοι / προσεγγίσεις διδασκαλίας ΣΧΔΡΑΣ= σχέδια δράσης (project) 

ΟΜΑΔΜΕΘ= ομαδοσυνεργατική μέθοδος 

6 . Τεχνικές διδασκαλίας ΠΑΙΧΝΡΟΛ= παιχνίδια ρόλων 

7 . Εξωσχολικές δράσεις ΔΠΟΛΕΚΔ= διοργάνωση πολυπολιτισμικών 

εκδηλώσεων στο σχολείο απογευματινές 

ώρες 

8 . Συνεργασία με τους μετανάστες γονείς ΘΕΤΣΤΣΥΝ= θετική στάση για συνεργασία 

με τους μετανάστες γονείς 

Γ. Κατάρτιση σε ζητήματα εκπαίδευσης μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ 

9 . Προσφορά μαθημάτων στο πρόγραμμα 

σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε 

ΜΕΙΣΔΙΓΛ= μάθημα εισαγωγή στη 

διγλωσσία 
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ΜΑΡΧΔΕ= μάθημα αρχές διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης 

10 . Λόγοι ύπαρξης τέτοιων μαθημάτων 

στο πρόγραμμα σπουδών 

ΑΠΑΙΤΠΚ= σύγχρονες απαιτήσεις 

πολυπολιτισμικών κοινωνιών 

Δ. Προτάσεις για την ενίσχυση της κατάρτισης των φοιτητών 

11 . Ετοιμότητα διαχείρισης 

πολυπολιτισμικών τάξεων 

ΕΛΕΤΟΙΜ= ελάχιστη ετοιμότητα στη 

διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων 

12 . Αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών του 

παιδαγωγικού τμήματος 

ΜΕΓΑΡΜ= παροχή μεγαλύτερου αριθμού 

σχετικών μαθημάτων με τη διαχείριση 

πολυπολιτισμικών τάξεων 

ΔΙΟΡΣΕΜ= διοργάνωση σεμιναρίων σχετικά 

με τη διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων 

 

 

Ατομική Συνέντευξη 2 

Θεματικοί άξονες / Κατηγορίες Κωδικοί-λειτουργικοί ορισμοί 

Προφίλ Φύλο: Κορίτσι 

Εξάμηνο σπουδών: 7
ο
  

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά 

Συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης 

σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση: 

Όχι 

Α. Νοηματοδότηση της εκπαίδευσης για τη διαφορετικότητα 

1 . Προσδιορισμός της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης 

ΜΔΙΑΠΟΛΤ= συγκεκριμένες μέθοδοι 

διαχείρισης πολυπολιτισμικών τάξεων 

2 . Προσδιορισμός της δίγλωσσης 

εκπαίδευσης 

ΠΕΔΙΕΚΓΛ= περιβάλλον διδασκαλίας και 

εκμάθησης δύο γλωσσών 

3 . Προσδιορισμός του δίγλωσσου μαθητή ΜΓΛΕΔΓΛ= μαθητής με γλωσσική επάρκεια 

σε δύο γλώσσες  

Β. Πρακτικές και μέθοδοι διαχείρισης δίγλωσσων μαθητών 

4 . Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών ΣΧΜΣΥΜ= ανίχνευση των σχέσεων του 

μαθητή με τους συμμαθητές  
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5 . Μέθοδοι / προσεγγίσεις διδασκαλίας ΔΙΕΡΜΕΘ= διερευνητική μέθοδος 

ΟΜΑΔΜΕΘ= ομαδοσυνεργατική μέθοδος  

6 . Τεχνικές διδασκαλίας ΠΑΙΧΝΡΟΛ= παιχνίδια ρόλων  

7 . Εξωσχολικές δράσεις ΕΠΙΣΚΜΟΥ= επισκέψεις σε διάφορα 

μουσεία 

8 . Συνεργασία με τους μετανάστες γονείς ΘΕΤΣΤΣΥΝ= θετική στάση συνεργασίας με 

τους μετανάστες γονείς 

Γ. Κατάρτιση σε ζητήματα εκπαίδευσης μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ 

9 . Προσφορά μαθημάτων στο πρόγραμμα 

σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε  

ΜΕΙΣΔΙΓΛ= μάθημα εισαγωγή στη 

διγλωσσία 

10 . Λόγοι ύπαρξης τέτοιων μαθημάτων 

στο πρόγραμμα σπουδών 

ΑΠΑΡΓΝ= απαραίτητη γνώση για τη 

διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων 

Δ. Προτάσεις για την ενίσχυση της κατάρτισης των φοιτητών 

11 . Ετοιμότητα διαχείρισης 

πολυπολιτισμικών τάξεων 

ΚΑΛΕΤΟΙΜ= καλή ετοιμότητα στη 

διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων 

12 . Αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών του 

παιδαγωγικού τμήματος 

ΠΡΕΦΤΑ= πρακτική εφαρμογή σε τάξη 

 

 

Ατομική Συνέντευξη 3  

Θεματικοί άξονες / Κατηγορίες Κωδικοί-λειτουργικοί ορισμοί 

Προφίλ Φύλο: Αγόρι 

Εξάμηνο σπουδών: 7
ο
  

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά 

Συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης 

σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση: 

Ναι (συμμετοχή σε συνέδρια) 

Α. Νοηματοδότηση της εκπαίδευσης για τη διαφορετικότητα 

1 . Προσδιορισμός της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης 

ΣΧΤΜΑΔΠΟ= σχολική τάξη με μαθητές από 

πολλούς και διαφορετικούς πολιτισμούς 

2 . Προσδιορισμός της δίγλωσσης 

εκπαίδευσης 

ΠΕΔΙΕΚΓΛ= περιβάλλον διδασκαλίας και 

εκμάθησης δύο γλωσσών 
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3 . Προσδιορισμός του δίγλωσσου μαθητή ΜΓΟΜΑΚΓ= μαθητής που οι γονείς του 

μιλάνε άλλη από την κυρίαρχη γλώσσα 

Β. Πρακτικές και μέθοδοι διαχείρισης δίγλωσσων μαθητών 

4 . Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών ΠΟΛΚΕΦΜ= ανίχνευση του πολιτισμικού 

κεφαλαίου των μαθητών 

ΣΧΜΣΥΜ= ανίχνευση των σχέσεων του 

μαθητή με τους συμμαθητές  

5 . Μέθοδοι / προσεγγίσεις διδασκαλίας ΟΜΑΔΜΕΘ= ομαδοσυνεργατική μέθοδος 

 ΕΝΙΣΧΔΙΔ= ενισχυτική διδασκαλία 

6 . Τεχνικές διδασκαλίας ΜΕΙΚΤΟΜ= δημιουργία μεικτών ομάδων 

7 . Εξωσχολικές δράσεις ΔΠΟΛΕΚΔ= διοργάνωση πολυπολιτισμικών 

εκδηλώσεων στο σχολείο απογευματινές 

ώρες 

8 . Συνεργασία με τους μετανάστες γονείς ΔΙΣΤΣΥΝ= δισταγμός συνεργασίας με τους 

μετανάστες γονείς 

Γ. Κατάρτιση σε ζητήματα εκπαίδευσης μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ 

9 . Προσφορά μαθημάτων στο πρόγραμμα 

σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε 

ΜΔΙΔΓ2ΞΓ= μάθημα διδασκαλία της 

ελληνικής ως δεύτερη γλώσσα (Γ2) / ξένη 

γλώσσα (ΞΓ)   

ΜΑΡΧΔΕ= μάθημα αρχές διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης  

10 . Λόγοι ύπαρξης τέτοιων μαθημάτων 

στο πρόγραμμα σπουδών 

ΑΠΟΔΙΑΦ= αποδοχή απέναντι στη 

διαφορετικότητα 

Δ. Προτάσεις για την ενίσχυση της κατάρτισης των φοιτητών 

11 .  Ετοιμότητα διαχείρισης 

πολυπολιτισμικών τάξεων 

ΕΛΕΤΟΙΜ= ελάχιστη ετοιμότητα στη 

διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων 

12 . Αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών του 

παιδαγωγικού τμήματος 

ΚΑΜΑΛΠΣ= καμία αλλαγή στο πρόγραμμα 

σπουδών   

Ατομική Συνέντευξη 4 

Θεματικοί άξονες / Κατηγορίες Κωδικοί-λειτουργικοί ορισμοί 

Προφίλ Φύλο: Κορίτσι 

Εξάμηνο σπουδών: 7
ο
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Ξένες γλώσσες: Όχι 

Συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης 

σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση: 

Ναι (σεμινάριο)  

Α. Νοηματοδότηση της εκπαίδευσης για τη διαφορετικότητα 

1 . Προσδιορισμός της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης 

ΑΝΤΠΟΛΣΤ= ανταλλαγή πολιτισμικών 

στοιχείων 

ΣΕΒΔΠΟΛ= σεβασμός προς τους 

διαφορετικούς πολιτισμούς 

2 . Προσδιορισμός της δίγλωσσης 

εκπαίδευσης 

ΠΕΔΙΕΚΓΛ= περιβάλλον διδασκαλίας και 

εκμάθησης δύο γλωσσών 

3 . Προσδιορισμός του δίγλωσσου μαθητή ΜΔΠΟΛΚΕΦ= μαθητής με διαφορετικό 

πολιτισμικό κεφάλαιο 

ΜΔΙΑΔΓ2= μαθητής ο οποίος αποκτά 

διαδοχικά τη δεύτερη γλώσσα (Γ2) 

Β. Πρακτικές και μέθοδοι διαχείρισης δίγλωσσων μαθητών 

4 . Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών ΠΟΛΚΕΦΜ= ανίχνευση του πολιτισμικού 

κεφαλαίου των μαθητών 

ΓΝΕΠΙΠΜ= διάγνωση του γνωστικού 

επιπέδου των μαθητών 

5 . Μέθοδοι / προσεγγίσεις διδασκαλίας ΔΙΑΦΔΙΔ= διαφοροποιημένη διδασκαλία 

ΕΝΙΣΧΔΙΔ= ενισχυτική διδασκαλία 

ΟΜΑΔΜΕΘ= ομαδοσυνεργατική μέθοδος  

ΣΧΔΡΑΣ= σχέδια δράσης (projects) 

6 . Τεχνικές διδασκαλίας ΕΠΟΠΤΥΛ= χρήση εποπτικού υλικού 

7 . Εξωσχολικές δράσεις ΔΠΟΛΕΚΔ= διοργάνωση πολυπολιτισμικών 

εκδηλώσεων στο σχολείο απογευματινές 

ώρες 

8 . Συνεργασία με τους μετανάστες γονείς ΘΕΤΣΤΣΥΝ= θετική στάση συνεργασίας με 

τους μετανάστες γονείς 

Γ. Κατάρτιση σε ζητήματα εκπαίδευσης μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ 

9 . Προσφορά μαθημάτων στο πρόγραμμα 

σπουδών 

ΜΑΡΧΔΕ= μάθημα αρχές διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης 

 ΜΑΘΕΠ= αρκετά μαθήματα επιλογής  
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10 . Λόγοι ύπαρξης τέτοιων μαθημάτων 

στο πρόγραμμα σπουδών 

ΑΠΑΙΤΠΚ= σύγχρονες απαιτήσεις 

πολυπολιτισμικών κοινωνιών 

Δ. Προτάσεις για την ενίσχυση της κατάρτισης των φοιτητών 

11 . Ετοιμότητα διαχείρισης 

πολυπολιτισμικών τάξεων 

ΚΑΜΕΤΟΙΜ= καμία ετοιμότητα στη 

διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων 

12 . Αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών του 

παιδαγωγικού τμήματος 

ΜΕΓΑΡΜ= παροχή μεγαλύτερου αριθμού 

σχετικών  μαθημάτων με τη διαχείριση 

πολυπολιτισμικών τάξεων 

      

 

 

Ατομική Συνέντευξη 5 

Θεματικοί άξονες / Κατηγορίες Κωδικοί-λειτουργικοί ορισμοί 

Προφίλ Φύλο: Αγόρι 

Εξάμηνο σπουδών: 7
ο
  

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Τούρκικα 

Συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης 

σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση: 

Ναι (σεμινάριο)  

Α. Νοηματοδότηση της εκπαίδευσης για τη διαφορετικότητα 

1 . Προσδιορισμός της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης 

ΠΕΡΕΝΠΧΥ= περιβάλλον παρωθητικό για 

την ένταξη των παιδιών στη χώρα υποδοχής 

2 . Προσδιορισμός της δίγλωσσης 

εκπαίδευσης 

ΔΙΓΛΑΠΣ= δίγλωσσο αναλυτικό πρόγραμμα 

σπουδών  

3 . Προσδιορισμός του δίγλωσσου μαθητή ΜΔΙΑΔΓ2= μαθητής ο οποίος αποκτά 

διαδοχικά τη δεύτερη γλώσσα (Γ2) 

Β. Πρακτικές και μέθοδοι διαχείρισης δίγλωσσων μαθητών 

4 . Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών ΓΝΕΠΙΠΜ= διάγνωση του γνωστικού 

επιπέδου των μαθητών 

ΑΤΧΑΡΜ= καταγραφή των ατομικών 

χαρακτηριστικών του μαθητή 

5 . Μέθοδοι / προσεγγίσεις διδασκαλίας ΔΙΑΦΔΙΔ= διαφοροποιημένη διδασκαλία 
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ΜΟΛΕΚΜΠΓ= μέθοδος ολοκληρωμένης 

εκμάθησης περιεχομένου και γλώσσας 

(CLIL) 

ΕΝΙΣΧΔΙΔ= ενισχυτική διδασκαλία 

6 . Τεχνικές διδασκαλίας ΜΕΙΚΤΟΜ= δημιουργία μεικτών ομάδων 

7 . Εξωσχολικές δράσεις ΔΠΟΛΕΚΔ= διοργάνωση πολυπολιτισμικών 

εκδηλώσεων στο σχολείο απογευματινές 

ώρες 

8. Συνεργασία με τους μετανάστες γονείς ΘΕΤΣΤΣΥΝ= θετική στάση συνεργασίας με 

τους μετανάστες γονείς 

Γ. Κατάρτιση σε ζητήματα εκπαίδευσης μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ 

9 . Προσφορά μαθημάτων στο πρόγραμμα 

σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε 

ΜΑΡΧΔΕ= μάθημα αρχές διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης  

ΜΔΙΔΓ2ΞΓ= μάθημα διδασκαλία της 

ελληνικής ως δεύτερη γλώσσα (Γ2) / ξένη 

γλώσσα (ΞΓ) 

ΜΕΙΣΔΙΓΛ= μάθημα εισαγωγή στη 

διγλωσσία 

10 . Λόγοι ύπαρξης τέτοιων μαθημάτων 

στο πρόγραμμα σπουδών 

ΑΠΑΙΤΠΚ= σύγχρονες απαιτήσεις 

πολυπολιτισμικών κοινωνιών 

Δ. Προτάσεις για την ενίσχυση της κατάρτισης των φοιτητών 

11 . Ετοιμότητα διαχείρισης 

πολυπολιτισμικών τάξεων 

ΕΛΕΤΟΙΜ= ελάχιστη ετοιμότητα στη 

διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων 

12 . Αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών του 

παιδαγωγικού τμήματος 

ΕΠΙΣΠΟΛΣ= επισκέψεις σε πολυπολιτισμικά 

σχολεία 

ΠΡΕΦΤΑ= πρακτική εφαρμογή σε τάξη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

(Συγκεντρωτικός Πίνακας Δεδομένων των Φοιτητών) 
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Κατηγορίες Κωδικοί-λειτουργικοί  ορισμοί Αναφορές 

Α) Νοηματοδότηση της εκπαίδευσης για τη διαφορετικότητα 

1 . Προσδιορισμός της 

διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης 

ΜΔΙΑΠΟΛΤ  =   μέθοδοι   

διαχείρισης πολυπολιτισμικών 

τάξεων 

ΜΕΚΜΕΛΓΛ = μέθοδοι 

εκμάθησης της ελληνικής 

γλώσσας 

ΑΝΤΠΟΛΣΤ = ανταλλαγή 

πολιτισμικών στοιχείων 

ΙΣΕΥΚΜ = ισότητα ευκαιριών 

για όλους τους μαθητές 

ΣΧΤΜΑΔΠΟ = σχολική τάξη 

με μαθητές από πολλούς και 

διαφορετικούς πολιτισμούς 

ΠΕΡΕΝΠΧΥ = περιβάλλον 

παρωθητικό για την ένταξη των 

παιδιών στη χώρα υποδοχής  

ΣΕΒΔΠΟΛ = σεβασμός στους 

διαφορετικούς πολιτισμούς 

ΑΔΙΑΠΡΣΧ = ανάπτυξη 

διαπροσωπικών/διαπολιτισμικών  

σχέσεων 

 

 

4 

 
 

 
5 

 
 

 
7 

 
 
6 

 

 
10 

 
 

 
3 

 
 
 
 
5 

 
 
1 

2. Προσδιορισμός της 

δίγλωσσης εκπαίδευσης 

ΔΙΓΛΑΠΣ = δίγλωσσο 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

ΠΕΔΙΕΚΓΛ= περιβάλλον 

διδασκαλίας και εκμάθησης δύο 

γλωσσών 

ΠΕΚΓΛΧΥΜ= περιβάλλον  

εκμάθηση της γλώσσας της 

χώρας υποδοχής παράλληλα με 

τη μητρική γλώσσα  

8 

 
 

 

11 

 
 
 
 

10 
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3. Προσδιορισμός του 

δίγλωσσου μαθητή 

ΜΔΠΟΛΚΕΦ= μαθητής με 

διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο 

ΜΟΙΚΜΕΤ= μαθητής ως 

οικονομικός μετανάστης 

ΜΓΟΜΑΚΓ= μαθητής που οι 

γονείς του μιλάνε άλλη από την 

κυρίαρχη γλώσσα 

ΠΑΘΔΙΓΛΜ= παθητικός 

δίγλωσσος μαθητής 

ΜΓΛΕΔΓΛ= μαθητής με 

γλωσσική επάρκεια σε δύο 

γλώσσες 

ΜΔΙΑΔΓ2= μαθητής ο οποίος 

αποκτά διαδοχικά τη Γ2 

1 

 
 
 
 
1 

 
 
4 

 
 
 
1 

 
 
5 

 
 
 

20 

Β. Πρακτικές και μέθοδοι διαχείρισης δίγλωσσων μαθητών 

4. Διάγνωση 

εκπαιδευτικών αναγκών 

ΠΟΛΚΕΦΜ= ανίχνευση του 

πολιτισμικού κεφαλαίου των 

μαθητών  

ΓΛΧΚΑΤΜ= καταγραφή της 

γλώσσας της χώρας καταγωγής 

του μαθητή 

ΓΝΕΠΙΠΜ= διάγνωση του  

γνωστικού επιπέδου των 

μαθητών  

ΔΙΑΓΝΜΔΥ= διάγνωση 

μαθησιακών δυσκολιών 

ΑΤΧΑΡΜ= καταγραφή των  

ατομικών χαρακτηριστικών του 

μαθητή 

ΓΝΑΠΣΧΚ= γνώση του 

αναλυτικού προγράμματος 

σπουδών της χώρας καταγωγής 

15 

 

 

10 

 

 

7 

 

 

2 

 

4 

 

 

4 
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ΣΧΜΟΙΚΟΓ=  ανίχνευση των 

σχέσεων του μαθητή με την 

οικογένεια 

ΣΧΜΣΥΜ=  καταγραφή των 

σχέσεων του μαθητή με τους 

συμμαθητές 

                     5 

 

 

6 

5. Μέθοδοι/προσεγγίσεις 

διδασκαλίας 

ΔΙΑΦΔΙΔ= διαφοροποιημένη 

διδασκαλία 

ΕΝΙΣΧΔΙΔ= ενισχυτική 

διδασκαλία 

ΔΙΕΡΜΕΘ= διερευνητική 

μέθοδος 

ΔΙΓΛΕΚΥΛ= αξιοποίηση 

δίγλωσσου εκπαιδευτικού 

υλικού 

ΔΙΑΘΠΡΜ= διαθεματική 

προσέγγιση του μαθήματος 

ΜΑΘΠΡΜ= μαθητοκεντρική 

προσέγγιση μαθήματος 

ΑΒΟΔΙΓΔΑ= αξιοποίηση του 

βοηθού δίγλωσσου δασκάλου 

ΣΧΔΡΑΣ= σχέδια δράσης 

(project) 

ΟΜΑΔΜΕΘ =  

ομαδοσυνεργατική μέθοδος 

ΜΟΛΕΚΜΠΓ= χρήση της 

μεθόδου ολοκληρωμένης 

εκμάθησης περιεχομένου και 

γλώσσας (CLIL) 

10 

 

21 

 

1 

 

1 

 

 

3 

 

1 

 

1 

 

3 

 

16 

 

1 

6. Τεχνικές διδασκαλίας 

 
 

ΕΠΟΠΤΥΛ= χρήση εποπτικού 

υλικού 

ΠΑΙΧΝΡΟΛ= παιχνίδια ρόλων 

 

4 

 

10 
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ΜΕΙΚΤΟΜ= δημιουργία 

μεικτών ομάδων 

ΕΞΑΤΔΙΔ= εξατομικευμένη 

διδασκαλία 

ΔΡΑΣΤΓΝ= δραστηριότητες 

γνωριμίας 

ΧΡΚΟΙΝ = χρήση 

κοινωνιογράμματος 

5 

 

4 

 

1 

 

1 

7. Εξωσχολικές δράσεις ΔΠΟΛΕΚΔ= διοργάνωση 

πολυπολιτισμικών εκδηλώσεων 

στο σχολείο απογευματινές ώρες  

ΕΠΙΣΚΜΟΥ= επισκέψεις σε 

διάφορα μουσεία 

ΗΜΕΡΔΠ= διοργάνωση 

ημερίδων πολυπολιτισμικού 

περιεχομένου 

 

7 

 

 

 

3 

 

1 

8. Συνεργασία με τους 

μετανάστες γονείς 

ΘΕΤΣΤΣΥΝ= θετική στάση για 

συνεργασία με τους μετανάστες 

γονείς  

ΔΙΣΤΣΥΝ= δισταγμό για 

συνεργασία με τους μετανάστες 

γονείς 

27 

 

 

3 

Γ. Κατάρτιση σε ζητήματα εκπαίδευσης μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ 

9. Προσφορά μαθημάτων 

στο πρόγραμμα σπουδών 

του Π.Τ.Δ.Ε 

ΜΘΕΩΡΠ= ορισμένα μαθήματα 

κυρίως θεωρητικού 

περιεχομένου 

ΜΕΙΣΔΙΓΛ= μάθημα εισαγωγή 

στη διγλωσσία 

ΜΔΙΔΓ2ΞΓ= μάθημα 

διδασκαλία της δεύτερης 

γλώσσας (Γ2) / ξένης γλώσσας 

(ΞΓ) 

ΜΑΘΕΠ= αρκετά μαθήματα 

6 

 

 

14 

 

22 

 

 

 

8 
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επιλογής 

ΜΑΡΧΔΕ= μάθημα αρχές 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

ΑΓΝΜΠΟΛΠ= άγνοια ύπαρξης 

μαθημάτων με πολυπολιτισμικό 

περιεχόμενο 

ΔΙΑΔΙΔΜΤ= διαφοροποιημένη 

διδασκαλία σε μεικτές τάξεις 

ΜΔΣΤ= μάθημα διαχείριση 

σχολικής τάξης 

 

 

21 

 

2 

 

 

2 

 

1 

10. Λόγοι ύπαρξης τέτοιων 

μαθημάτων στο 

πρόγραμμα σπουδών 

ΑΠΑΙΤΠΚ= σύγχρονες 

απαιτήσεις πολυπολιτισμικών 

κοινωνιών 

ΚΑΛΠΡ= καλύτερη 

προετοιμασία των μελλοντικών 

εκπαιδευτικών για τη διαχείριση 

πολυπολιτισμικών τάξεων 

ΑΠΑΡΓΝ= απαραίτητη γνώση 

για τη διαχείριση 

πολυπολιτισμικών τάξεων 

ΑΔΜΠΟΛΠ= αδιαφορία για 

μαθήματα πολυπολιτισμικού 

περιεχομένου 

ΑΠΟΔΙΑΦ= αποδοχή απέναντι 

στη διαφορετικότητα 

16 

 

 

 

3 

 

 

 

15 

 

 

1 

 

1 

Δ. Προτάσεις για την ενίσχυση της κατάρτισης των φοιτητών 

11. Ετοιμότητα 

διαχείρισης 

πολυπολιτισμικών τάξεων 

ΕΛΕΤΟΙΜ= ελάχιστη 

ετοιμότητα στη διαχείριση 

πολυπολιτισμικών τάξεων 

ΚΑΜΕΤΟΙΜ= καμία 

ετοιμότητα στη διαχείριση 

πολυπολιτισμικών τάξεων 

 

12 

 

 

7 
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ΚΑΛΕΤΟΙΜ= καλή ετοιμότητα 

στη διαχείριση 

πολυπολιτισμικών τάξεων 

11 

12. Αλλαγές στο 

πρόγραμμα σπουδών του 

παιδαγωγικού τμήματος 

ΠΡΕΦΤΑ= πρακτική εφαρμογή 

σε τάξη 

ΜΕΓΑΡΜ= παροχή 

μεγαλύτερου αριθμού σχετικών  

μαθημάτων με τη διαχείριση 

πολυπολιτισμικών τάξεων 

ΔΙΟΡΣΕΜ= διοργάνωση 

σεμιναρίων σχετικά με τη 

διαχείριση πολυπολιτισμικών 

τάξεων  

ΕΠΙΣΠΟΛΣ= επισκέψεις σε 

πολυπολιτισμικά σχολεία 

ΚΑΝΕΠΜ= μεγαλύτερη 

δυνατότητα επιλογής των 

μαθημάτων της συγκεκριμένης 

κατεύθυνσης 

ΚΑΜΑΛΠΣ= καμία αλλαγή στο 

πρόγραμμα σπουδών   

10 
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