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εργασία, την πολύτιμη βοήθεια που μου πρόσφερε, τον χρόνο που αφιέρωσε και τις 

πολύτιμες οδηγίες που μου πρόσφερε για την πραγματοποίηση της. 

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές μου, για τις γνώσεις 
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την ανοχή τους. 
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Περίληψη 

 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσουμε το βαθμό ετοιμότητας 

των εν’ ενεργεία εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και την καταγραφή των 

απόψεων τους για την ένταξη των προσφύγων μαθητών στην σχολική τάξη. Η έρευνα 

σχεδιάστηκε μέσα από τρείς άξονες οι οποίοι στόχευαν στην μελέτη του βαθμού 

ετοιμότητας των εκπαιδευτικών, να διαχειριστούν πολυπολιτισμικές τάξεις, στη 

μελέτη των δυσκολιών που πιστεύουν ότι θα συναντήσουν κατά την εισαγωγή 

προσφύγων μαθητών στην τάξη, στο πως θα διαχειριστούν τους μαθητές και στη 

μελέτη των ενταξιακών πρακτικών που θα χρησιμοποιούσαν οι εκπαιδευτικοί για να 

εντάξουν τους πρόσφυγες μαθητές στην σχολική τάξη. 

Στην έρευνα μας συμμετείχαν εκατό εν’ ενεργεία εκπαιδευτικοί 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι εργάζονται στην πόλη της Πτολεμαΐδας. Οι 

εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ημιδομημένο ερωτηματολόγιο, 

κλίμακας τύπου Likert. Από τα ευρήματα φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ανέτοιμοι 

να διαχειριστούν μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια, επίσης πιστεύουν 

ότι θα συναντήσουν πολλές δυσκολίες κατά την εισαγωγή των προσφύγων μαθητών 

στο σχολικό πλαίσιο, καθώς και ότι η χρήση ενταξιακών πρακτικών σχεδιασμένες 

στις ανάγκες των μαθητών αυτών, βοηθάνε πολύ στην ομαλή ένταξη και την αποδοχή 

από τους γηγενής μαθητές. 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά : Διαπολιτισμική εκπαίδευση, Διαπολιτισμική επάρκεια/ετοιμότητα, 

ενταξιακές πρακτικές  
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Abstract 

 

 

The purpose of the present study is to identify the level of  

readiness of  primary education teachers   and to record  their views   

about the inclusion of the refugee students in mainstream classes. The research was 

designed based on three fundamentals which aimed at the study of readiness of 

teachers to handle multicultural classes, the study of the difficulties they believe they 

will find during the introduction of this kind of students in class, how they will cope 

with these students and also on the study of integrational techniques they would use in 

order to include refugees in class. 

Our survey included one hundred active primary school teachers working in 

the city of Ptolemaida. These teachers were required to answer to a semi- structured 

questionnaire of ‘Likert’ type. From the results it seems that teachers are not ready to 

handle students from different cultures and they also believe that they will meet lots 

of difficulties during the input of refugees in the school system, as well as, that the use 

of integrational methods designed according to the students’ needs help a lot towards 

the normal embodiment and acceptance from native students. 

 

 

 

Keywords: Intercultural education, Intercultural competence/ readiness, Inclusive 

practices  
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Εισαγωγή - Θεωρητική τεκμηρίωση του ζητήματος 

 

 

Οι μετακινήσεις πληθυσμών και οι επαφές μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, 

δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα εισέρχεται πολύ 

μεγάλος αριθμός προσφύγων, οι οποίοι αναγκάστηκαν είτε λόγω πολέμων ή λόγω της 

οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα τους, να αφήσουν πίσω τους ένα 

οικείο περιβάλλον κι να μεταβούν σε ένα νέο, άγνωστο για αυτούς μέρος. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα η Ελλάδα από χώρα αποστολής, να μετατρέπεται σε χώρα υποδοχής. 

Αυτός ο μεγάλος αριθμός προσφύγων καλείται να προσαρμοστεί και να ενσωματωθεί 

σε αυτό το νέο περιβάλλον, με αποτέλεσμα να επηρεάζετε η κοινωνία, αλλά και ο 

χώρος της εκπαίδευσης λόγω των παιδιών προσφύγων που θα πρέπει να ενταχθούν 

στην εκπαίδευση. 

Το 1996 ψηφίστηκε ο Νόμος 2.413 (ΦΕΚ 124/17-6-96), όπου ορίζεται ο 

σκοπός και το περιεχόμενο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα στο 

άρθρο 34 ορίζεται: «Σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η οργάνωση και η 

λειτουργία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή 

εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και μορφωτικές 

ιδιαιτερότητες». Η παρουσία αλλοδαπών στη χώρα μας είναι μια νέα, αναπόδραστη 

πραγματικότητα μέσω της οποίας αλλάζει ο δημογραφικός και πολιτιστικός χάρτης 

της χώρας μας, θα ζήσουμε δε με αυτήν την πραγματικότητα όλοι μας. Η προσπάθεια 

για να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα, απαραίτητη για το συμφέρων όλων μας 

(Γαργαλιάνος, 2007  στο Μπαλτατζής &Νταβέλος 2009). 

Το σχολείο και η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών διαδραματίζουν σπουδαίο 

ρόλο στην αναγνώριση και την αποδοχή της ετερότητας, δεδομένου ότι το σχολείο 

αποτελεί ένα από τα βασικότερα μέσα κοινωνικοποίησης του ατόμου. Οι σχολικές 

τάξεις μετατρέπονται σε πολυπολιτισμικές και απαρτίζονται από μαθητές με 

διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα. Οι Αλεξόπουλος και Μπάρης (2003) 

υποστηρίζουν ότι η σχολική κοινότητα πρέπει να αναδειχθεί σε χώρο στρατηγικής 

σημασίας για την αντιμετώπιση των κοινωνικών διακρίσεων, τόσο σε επίπεδο ιδεών 
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και ηθικών αρχών όσο και σε επίπεδο τρόπου δράσεως και πρακτικής εφαρμογής 

(στο Τρέσσου & Μητακίδου, 2003). 

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να προσαρμοστούν σε μια νέα, άγνωστη 

κατάσταση για αυτούς, ώστε να διαχειριστούν ανομοιογενούς μαθητικούς 

πληθυσμούς μέσα στη σχολική τάξη. Σύμφωνα με τους Hagan&McGlynn (2004) στα 

σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει οι ‘μονοπολιτισμικοί’ (monocultural) 

εκπαιδευτικοί να μετασχηματισθούν σε ‘δια/πολιτισμικούς’ (inter/ multicultural) 

εκπαιδευτικούς και να αναπτύξουν την ικανότητα να διδάσκουν αποτελεσματικά σε 

όλο και περισσότερο ετερογενή σχολεία. 

Σύμφωνα με το νομικό κομμάτι, η εκπαίδευση αποτελεί μία από τις 

μεγαλύτερες προτεραιότητες για τις κοινότητες των προσφύγων. Το δικαίωμα στην 

εκπαίδευση κατοχυρώνεται από δύο βασικά νομικά κείμενα: το άρθρο 16 του 

Συντάγματος και το άρθρο 28 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού (ΟΗΕ, 1989, επικυρώθηκε στη χώρα μας με τον ν. 2101/1992, ΦΕΚ Α’ 

192).Το δικαίωμα στην εκπαίδευση ουσιαστικά αποτελεί προέκταση και υλοποίηση 

του δικαιώματος στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, όπως το εγγυάται γενικότερα 

το Σύνταγμα (άρθρο 5) και ειδικότερα σε συνάρτηση με το σκοπό της εκπαίδευσης η 

ανωτέρω αναφερόμενη Διεθνής Σύμβαση (άρθρο 29). Με βάση τα παραπάνω, η 

ένταξη στην εκπαίδευση, η γνώση της γλώσσας υποδοχής, αλλά και η γνώση της 

μητρικής γλώσσας αποτελούν ζητούμενα της νομικής προστασίας των προσφύγων 

(Τσολακίδου, 2018). 

Στην παρούσα έρευνα επιδιώκεται η διερεύνηση του βαθμού ετοιμότητας των 

εκπαιδευτικών και η καταγραφή των απόψεων τους για την ένταξη των προσφύγων 

μαθητών στην σχολική τάξη. 

Η συγκεκριμένη εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, το πρώτο μέρος σχετίζεται 

με το θεωρητικό κομμάτι, ενώ το δεύτερο με το ερευνητικό. Το θεωρητικό μέρος 

χωρίζεται σε τρία κεφάλαια, ενώ το ερευνητικό δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

γίνεται η αποσαφήνιση των όρων πολιτισμός, διαπολιτισμικότητα, 

πολυπολιτισμικότητα, διαπολιτισμική επίγνωση και διαπολιτισμική επικοινωνία.  
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Στο δεύτερο κεφάλαιο ασχολούμαστε με την ένταξη και εκπαιδευτική 

διαχείριση των μαθητών από αλλά πολιτισμικά περιβάλλοντα στην Ελληνική 

κοινωνία. Αρχικά γίνεται αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, έπειτα αναφερόμαστε στα διαπολιτισμικά μοντέλα, τα οποία εξηγούμε 

αναλυτικά και αμέσως μετά ακολουθεί η διαπολιτισμική εκπαίδευση.  

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο ρόλο του εκπαιδευτικού σε 

διαπολιτισμικά περιβάλλοντα. Σε πρώτη φάση παρουσιάζονται οι ενταξιακές 

πρακτικές και η διαφοροποιημένη διδασκαλία, έπειτα ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε 

διαπολιτισμικές τάξεις και τέλος παρουσιάζεται μέσα από την ανασκόπηση των 

προγενέστερων ερευνών η σημαντικότητα της διερεύνησης των απόψεων των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ένταξη των προσφύγων μαθητών 

αλλά και την ετοιμότητα τους να διαχειριστούν μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά 

περιβάλλοντα.   

Αμέσως μετά ξεκινάει το τέταρτο κεφάλαιο στο οποίο ασχολούμαστε με το 

ερευνητικό μέρος της παρούσας εργασίας, στο οποίο περιγράφεται ο σχεδιασμός της 

έρευνας. Πιο ειδικά, περιγράφονται ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας, το δείγμα 

που έλαβε μέρος για να πραγματοποιηθεί η έρευνα, το ερευνητικό εργαλείο που 

χρησιμοποιήθηκε, καθώς και ο τρόπος αλλά και η μέθοδος για τη συλλογή και την 

ανάλυση των δεδομένων. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται τα αποτελέσματα της 

έρευνας μας, αρχικά γίνεται ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τον κάθε 

άξονα ξεχωριστά και έπειτα ακολουθεί η συζήτηση των αποτελεσμάτων. 
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Πολιτισμός, Διαπολιτισμική επίγνωση, Διαπολιτισμικότητα, 

Πολυπολιτισμικότητα, Διαπολιτισμική επικοινωνία Αποσαφήνιση 

όρων 

 

 

1.1 Πολιτισμός 

 

Για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε τους ορισμούς της διαπολιτισμικότητας 

και της πολυπολιτισμικότητας πρέπει αρχικά να αναφερθούμε στον όρο πολιτισμός, 

δηλαδή στο δεύτερο συνδετικό των δύο λέξεων. Ο σύγχρονος πολιτισμός 

χαρακτηρίζεται από ετερότητα και πολυμορφία στη συγκρότηση κοινωνιών 

(Γεωργογιάννης, 2008:81). Ωστόσο μέσα από αναζήτηση σχετικής βιβλιογραφίας 

παρατηρείται πως υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ορισμοί και ερμηνείες, σχετικά με 

την έννοια πολιτισμός. Η διάφοροι αυτοί ορισμοί προέρχονται από τη διαφορετική 

αντίληψη των ανθρώπων, για την έννοια του πολιτισμού. Αυτή η διαφορετική 

αντίληψη του κάθε ανθρώπου, προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τον τόπο και τη 

χρονική στιγμή που διαμορφώνονται και εκφράζονται (Παύλος, 2010). Θα 

μπορούσαμε να πούμε πως ο πολιτισμός είναι μέρος του ανθρώπινου περιβάλλοντος 

το οποίο δημιούργησε ο ίδιος ο άνθρωπος (Segal & συν., 2009, στο Παύλος 2010 ). 

Κάποιοι από τους ορισμούς που έχουν δοθεί όπως του Μπαμπινιώτη (1998), 

πολιτισμός είναι «το σύνολο των υλικών και πνευματικών επιτευγμάτων ενός 

κοινωνικού συνόλου» ή «το σύνολο υλικών και πνευματικών προϊόντων της δράσης 

ενός συνόλου ανθρώπων (κοινωνικού, θρησκευτικού, εθνικού κλπ) σε ορισμένη 

εποχή». Ο Kramsch (1993) στην προσπάθεια του να δώσει τον ορισμό της έννοιας 

του πολιτισμού αναφέρεται σε ένα «κοινό σύστημα προτύπων για την αντίληψη, την 

πίστη, την αξιολόγηση και τη δράση».  

Ένας σύγχρονος ορισμός της έννοιας «πολιτισμός» αποδόθηκε στην 

Οικουμενική Διακήρυξη της UNESCO για την πολιτισμική ποικιλομορφία, που έγινε 

στο Παρίσι το 2001, σύμφωνα με τον οποίο «ο πολιτισμός θα πρέπει να θεωρείται ως 

το σύνολο των διακριτών πνευματικών, υλικών, διανοητικών και συναισθηματικών 

χαρακτηριστικών της κοινωνίας ή μιας κοινωνικής ομάδας, και ότι περιλαμβάνει, 
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εκτός από τις τέχνες και τα γράμματα, τον τρόπο ζωής, τους τρόπους συμβίωσης, τα 

συστήματα αξιών, τις παραδόσεις και τα πιστεύω» (UNESCO, 2001:4). Ο ορισμός 

αυτός είναι σύμφωνος με τα συμπεράσματα της Παγκόσμιας Διάσκεψης για την 

Πολιτιστική Πολιτική, που πραγματοποιήθηκε στο Μεξικό το 1992, της Παγκόσμιας 

14 Επιτροπής για τον Πολιτισμό και την Ανάπτυξη και της Διακυβερνητικής 

Διάσκεψης για την Πολιτιστική Πολιτική υπέρ της Ανάπτυξης, που έλαβε χώρα στη 

Στοκχόλμη το 1998 (UNESCO, 2001). 

Ο Nieto (1999: 48) ορίζει τον πολιτισμό ως «... τις  συνεχώς μεταβαλλόμενες 

αξίες, τις παραδόσεις, τις κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις και την κοσμοθεωρία που 

διαμορφώνονται και αναδιαμορφώνονται από μια ομάδα ανθρώπων...», αλλά και ως 

«ένα συνολικό βίωμα με πολλές συνιστώσες, που καλύπτει τις συλλογικές 

ανθρώπινες συμπεριφορές και λειτουργεί ως μέρος της συλλογικής μνήμης των 

κοινωνικών ομάδων»( οπ. αν. Ντίνας &Γρίβα, 2017). 

Ο  Δαμανάκης (2000), διαχωρίζει δυο ειδών έννοιες του πολιτισμού. Ο 

πολιτισμός, στη στενή του έννοια, όπως ισχυρίζεται, αναφέρεται στη λογοτεχνία, τη 

μουσική την τέχνη και όποια άλλη υψηλή επίδοση μεμονωμένου ατόμου ή ομάδας, 

ενώ σε μια ευρεία έννοια αναφέρεται στον τρόπο ζωής, δηλαδή στους κανόνες, τον 

τρόπο συμπεριφοράς, τις αξίες και τους τρόπους ερμηνείας της καθημερινότητας των 

ατόμων ενός κοινωνικού συνόλου (Δαμανάκης, 2000 στο Σπανοπούλου, 2010 ). 

Σύμφωνα με την E. R. Hollins (2007), διακρίνουμε τρεις τύπους του 

πολιτισμού. Ο πρώτος τύπος αφορά τον πολιτισμό ως τέχνημα και συμπεριφορά και 

τον παρουσιάζει ως τα παρατηρήσαμε φαινόμενα που σχετίζονται κυρίως με 

συμπεριφορές και τελετουργίες (ενδυμασίες, τέχνες, τελετές κ.α.). Στον δεύτερο τύπο, 

ο πολιτισμός περιλαμβάνει τις κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις, τις αξίες και την 

κοσμοθεωρία που μοιράζεται μια ομάδα ανθρώπων, η οποία βασίζεται στη κοινή 

ιστορία, τη γεωγραφική θέση, τη γλώσσα κ.τ.λ.. O τρίτος τύπος, ο οποίος είναι πιο 

περιεκτικός και αφηρημένος σε σχέση με τους προηγούμενους δύο, ο πολιτισμός 

ορίζεται ως συναίσθημα, συμπεριφορά και νόηση με την έννοια ότι καθοδηγεί τον 

τρόπο σκέψης των ανθρώπων (οπ. αν. στο Ζαχαριά, 2018). 

Ο Banks (2000) ορίζει τον πολιτισμό ως «τρόπο και στάση ζωής που 

διαμορφώνεται κάτω από συγκεκριμένες ιστορικές, κοινωνικές, οικονομικές και 

πολιτικές συνθήκες και αναφέρει ότι αποτελείται από σχήματα συμπεριφοράς, 
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σύμβολα, συνθήκες, αξίες, νόρμες, προοπτικές και άλλους παράγοντες που καθιστούν 

την ομάδα μέλος της κοινωνίας και τη ξεχωρίζουν από άλλες κοινωνικές ομάδες». Ο 

πολιτισμός είναι μια έννοια η οποία δεν παραμένει σταθερή αλλά αλλάζει και παίρνει 

τη μορφή της σύμφωνα με τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις της κοινωνίας, η 

«πολιτισμική ταυτότητα» αποτελεί το προϊόν της παραπάνω διαδικασίας (Δαμανάκης, 

1998). Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις Κανακίδου και Παπαγιάννη (1994) ο 

πολιτισμός είναι συστηματική πρόσκτηση εμπειρίας και κωδικοποίησή της σε 

σύμβολα (στο Σπανοπούλου, 2010).  

 

1.2 Διαπολιτισμικότητα, Πολυπολιτισμικότητα 

 

Οι αλλαγές που εμφανίζονται σε πολιτισμικό, κοινωνικό  και οικονομικό 

επίπεδο στη παγκόσμια κλίμακα δημιουργούν νέα δεδομένα, τα οποία επηρεάζουν τη 

σύνθεση των κοινωνιών, καθώς διαφορετικές ομάδες ανθρώπων έρχονται σε επαφή 

και πρέπει να συνυπάρξουν σε κοινό χώρο. Αυτή η κατάσταση διατυπώνεται με τον 

όρο «πολυπολιτισμικότητα». Σύμφωνα με τη θεωρία της πολυπολιτισμικότητας η 

κοινωνία αποτελείται από ένα κυρίαρχο πολιτισμό, αλλά και από μικρότερες ομάδες 

οι οποίες φέρουν διαφορετικούς πολιτισμούς. Για να μπορέσουν αυτοί οι 

διαφορετικοί πολιτισμοί να ενωθούν, θα πρέπει κάθε ομάδα να σέβεται τον άλλο 

πολιτισμό, να τον αποδεχτεί και να δημιουργήσουν όλοι μαζί κοινές αξίες, ώστε να 

διαμορφωθεί η κοινωνία ( Γεωργογιάννης, 2008 στο Ζαχαριά, 2018) 

Σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών 

(National Council of Accreditation of Teacher Education- NCATE) ως 

πολυπολιτισμικότητα ορίζεται «η διαφορά μεταξύ ομάδων ανθρώπων και ατόμων με 

βάση τη φυλή, την εθνικότητα, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, το φύλο, τη 

γλώσσα, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και τη γεωγραφική περιοχή 

στην οποία ζουν» (όπ. αναφ. στο Ζαχαριά, 2018). Ο Auernheimer αναφέρει ότι «η 

πολυπολιτισμικότητα χρησιμοποιείται για την περιγραφή των παιδαγωγικών, 

πολιτικών και κοινωνικών αντιλήψεων, στόχων και προγραμμάτων», ενώ μια 

κοινωνία θεωρείται πολυπολιτισμική «εφόσον περιλαμβάνει στους κόλπους της 

περισσότερες από μια πολιτισμικές κοινότητες, που θέλουν να επιβιώσουν».  
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Ως πολυπολιτισμικότητα η Δημητριάδου (2004) ορίζει την ύπαρξη διαφορετικών 

ανθρώπινων κοινωνιών ή ομάδων, η οποία υπάρχει, όσα χρόνια υπάρχει και ο 

άνθρωπος, είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την ύπαρξη του. Η  DeCarlo (1998) 

αναφέρεται στην πολυπολιτισμικότητα ως «το γρήγορο ρυθμό μεταβολής και 

εξάπλωσης της, εξαιτίας της κυκλοφορίας και της ανταλλαγής, όχι μόνο ατόμων και 

κεφαλαίων, αλλά ιδεών και πληροφοριών ενισχύοντας την επαφή διαφορετικών 

πολιτισμών (οπ. αναφ. στο Μπάκα, 2017). 

Ο όρος «πολυπολιτισμικότητα», συχνά μπλέκεται με τον όρο 

«διαπολιτισμικότητα» χωρίς όμως οι δύο έννοιες να ταυτίζονται μεταξύ τους ή να 

είναι συνώνυμες. Οι δύο έννοιες  είναι στενά συνδεδεμένες με τη μετανάστευση. Η  

Σωτηριάδου  επισημαίνει ότι η  πολυπολιτισμικότητα  (multiculturalism) είναι  μια  

κατάσταση  στην  οποία  υπάρχουν  πολλές εθνικότητες,  ενώ  η διαπολιτισμικότητα  

(inter-culturalism) παρουσιάζει  μια  προσέγγιση  στην  οποία σημασία έχουν οι 

εμπειρίες των μεταναστών, των ντόπιων και όλων των κατοίκων στη χώρα που 

διαμένουν (στο Πουταλή, 2014). 

«Η διαπολιτισμικότητα δηλώνει τις σχέσεις επικοινωνίας, ανταλλαγής, 

αλληλεπίδρασης, όσμωσης μεταξύ των πολιτισμών. Προϋποθέτει, λοιπόν, την ύπαρξη 

πολλών διαφορετικών πολιτισμών και καταφάσκει τη μεταξύ τους δημιουργική 

επικοινωνία» (Καψωμένος, 2004). Σύμφωνα με το Γεωργογιάννη, ο όρος 

διαπολιτισμικότητα αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο άτομα οι ομάδες ατόμων 

διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης διαχειρίζονται την πολιτισμική ετερότητα, 

δημιουργώντας μια νέα πολιτισμική ταυτότητα μέσω της συνεργασίας και του 

συγκερασμού χαρακτηριστικών από διαφορετικούς πολιτισμούς (Γεωργογγιάνης, Π. 

2008). Ο Γκόβαρης (2001) ορίζει τη διαπολιτισμικότητα ως «μία διαδικασία 

αναστοχαστικής αντίληψης και εμπειρίας του πολιτισμικού πλουαρισμού, 

αναγνώρισης της ετερότητας και συνεργασίας μεταξύ ατόμων προερχόμενων από 

διαφορετικούς πολιτισμούς» (οπ. αναφ. στο Μπάκα, 2017). 

Ο Δαμανάκης χαρακτηρίζει τη διαπολιτισμικότητα ως «την ισότιμη συνάντηση, 

αλληλεπίδραση, επικοινωνία και αλληλοεμπλοτισμό φορέων διαφορετικών 

πολιτισμών (Δαμανάκης,  1998).Γενικώς οι ερευνητές χρησιμοποιούν τον 

συγκεκριμένο όρο για να περιγράψουν την κατάσταση που επικρατεί στις χώρες 

υποδοχής μεταναστών περιγράφοντας τη συσσώρευση των πολιτισμών 
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(Porscher,1979). Στο περιβάλλον της εκπαίδευσης, η διαπολιτισμικότητα σχετίζεται 

άμεσα με την παρουσία αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία και αυτόματα ο όρος 

παραπέμπει στην εκπαίδευση των μαθητών αυτών. 

Η διαφορά των δύο όρων έχει διασαφηνιστεί από το 1977, από την ομάδα 

εργασίας που συστάθηκε από το Συμβούλιο Πολιτισμικής Συνεργασίας του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για την «Εκπαίδευση των Δασκάλων, Υπεύθυνων για τη 

Μόρφωση των Παιδιών των Μεταναστών Εργατών».  

«Η χρήση του όρου ‘’πολυπολιτισμικός’’ περιγράφει μια κατάσταση, αφού οι 

ευρωπαϊκές χώρες είναι πολυπολιτισμικές, ενώ η ‘’διαπολιτισμική προσέγγιση’’ 

αναφέρεται σε διαδικασία και δράση. Επιβεβαιώνει την πραγματικότητα της 

αλληλεξάρτησης, την ανάγκη για αλληλεπίδραση ανάμεσα στα διάφορα μέρη της 

κοινωνίας μας και εστιάζει όχι μόνο πάνω σε μια αρχή, αλλά και σε μια μεθοδολογία 

και σε στρατηγική δράσης» (Rolandi-Ricci, 1996). 

Ο Hohmann επίσης, διαχωρίζει τους όρους «πολυπολιτισμικότητα» 

(Multiculturalism) και «διαπολιτισμικότητα» χαρακτηρίζοντας με τον πρώτο, την 

υπάρχουσα κατάσταση, δηλαδή «το τι είναι», και εκφράζοντας με το δεύτερο «το τι 

θα έπρεπε να είναι»(Hohmann,  1983). Τέλος, ο Μ. Δαμανάκης έρχεται να τονίσει ότι 

«η πολυπολιτισμικότητα είναι το δεδομένο και η διαπολιτισμικότητα το ζητούμενο. Η 

διαπολιτισμικότητα προϋποθέτει την πολυπολιτισμικότητα , αλλά δεν απορρέει 

αυτόματα από αυτήν» (Δαμανάκης, 1989). 

 

1.3 Διαπολιτισμική επίγνωση 

 

Βασικές συνιστώσες για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και 

αποδοχής της διαφορετικότητας, είναι η δημιουργία πολυπολιτισμικής επίγνωσης και 

διαπολιτισμικής μάθησης ( CEF, 2001 στο Ντίνας & Γρίβα ). Σύμφωνα με τη Rosado 

(1996) η πολυπολιτισμικότητα ορίζεται « ως ένα σύστημα πεποιθήσεων που 

συνδέονται με την αποδοχή διαφορετικών πολιτισμών με έναν δυναμικό τρόπο. Σε 

ένα σύγχρονο πολυπολιτισμικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, οι μαθητές με μεταναστευτικό 

προφίλ θα πρέπει να έχουν επίγνωση του δικού τους πολιτισμού αλλά και του ‘άλλου’ 

και να αλληλεπιδρούν με επιτυχία με την ομάδα που είναι φορέας του ‘άλλου’ 
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πολιτισμού, δηλαδή θα πρέπει να αποκτήσουν ‘διαπολιτισμική 

ικανότητα/επίγνωση’». Η ανάπτυξη της δια-πολιτισμικής επίγνωσης και των 

διαπολιτισμικών δεξιοτήτων είναι απαραίτητες μεταβλητές για την κατανόηση και τη 

συνεργασία με άτομα από διαφορετικά πολιτισμικά και γλωσσικά περιβάλλοντα (στο 

Ντίνας & Γρίβα, 2017). 

 Στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς(2002) η δια-πολιτισμική επίγνωση 

ερμηνεύεται ως το προϊόν που προκύπτει από τη σχέση μεταξύ της γνώσης, της 

επίγνωσης και της κατανόησης του «κόσμου του δικού μας πολιτισμού» και «του 

κόσμου του πολιτισμού στόχου». Η καλλιέργεια της δια-πολιτισμικής επίγνωσης,  

μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συσχέτισης του πολιτισμού ενός ατόμου με τον ‘άλλο 

πολιτισμό’, αντλώντας από το δικό του πολιτισμικό κεφάλαιο, δηλαδή τις γνώσεις, τις 

πεποιθήσεις και τις αξίες, με στόχο την αποτελεσματική διαπολιτισμική επικοινωνία 

(Ho, 2009, στο Ντίνας &Γρίβα, 2017). 

 Κατά τον Ramsey, 1987 τα παιδιά, ήδη από την ηλικία των τριών χρόνων, 

είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων και να 

διαμορφώνουν στοιχειωδώς τη στάση τους έναντι μελών άλλων πολιτισμικών 

ομάδων. Σε αυτή την ηλικία αρχίζουν να αποδέχονται τα στερεότυπα και τις 

προκαταλήψεις που μπορεί να μεταδίδονται από τους γονείς τους και άλλους 

ενήλικες του στενού κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Με άλλα λόγια, από αυτή την 

ηλικία ξεκινάει η ανάπτυξη της ‘δια/πολιτισμικής επίγνωσης’, στην οποία 

εντάσσονται οι πεποιθήσεις, οι αξίες, οι στάσεις και τα συναισθήματα που 

μεταφέρονται όχι μόνο μέσα από τη γλώσσα, αλλά και μέσα από εξωγλωσσικούς και 

παραγλωσσικούς μηχανισμούς, όπως η ενδυμασία, οι χειρονομίες, οι εκφράσεις του 

προσώπου, η στάση του σώματος, κλπ. (Tomalin&Stempleski,1993, στο Ντίνας & 

Γρίβα, 2017). 

Σύμφωνα με τον Moon (2005) τα παιδιά είναι σε θέση να κατανοήσουν τη 

γλώσσα ως φαινόμενο, να συγκρίνουν τους διαφορετικούς γλωσσικούς κώδικες και 

να αντιλαμβάνονται τη λειτουργία των διαφορετικών γλωσσών. Όταν το παιδί 

έρχεται σε επαφή με άλλες γλώσσες, αναπτύσσει  θετικές στάσεις σχετικά με  τους 

ανθρώπους, οι οποίοι προέρχονται από άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα. Παράλληλα 

δίνονται τα μέσα τα οποία χρειάζονται για την επικοινωνία με διαφορετικούς 

πολιτισμούς (Curtain, 1990, στο Μπάκα, 2017). Βασική προϋπόθεση για την 
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ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επίγνωσης, είναι η κατανόηση ομοιοτήτων και 

διαφορών άλλων πολιτισμών, αλλά η ταυτόχρονη αναγνώριση του κρυμμένου 

πολιτισμού (Damen, 1986). 

 

1.4Διαπολιτισμική επικοινωνία 

Οι σύγχρονες κοινωνίες διακρίνονται για την σύνθεση και διαφορετικότητα των 

μελών τους. Μέσα στον σχολικό χώρο και τις σχολικές τάξεις υπάρχουν 

“διαφορετικοί” μαθητές, οι οποίοι μπορεί να διαφέρουν στην εθνότητα, στις 

θρησκευτικές πεποιθήσεις, στην χαμηλή κοινωνική και οικονομική τάξη. Σε αυτή τη 

νέα κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία μας αλλά και στο σχολικό περιβάλλον 

και σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι απαραίτητη η χρήση του διαπολιτισμικού 

μοντέλου εκπαίδευσης  και η αναπροσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας. Βασικός 

στόχος του διαπολιτισμικού μοντέλου είναι η διαχείριση της πολιτισμικής 

ετερότητας, δηλαδή η προσφορά ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές ανεξάρτητα 

από το κοινωνικό- πολιτισμικό τους υπόβαθρο, η αξιοποίηση της μητρικής και της 

δεύτερης ξένης γλώσσας και τέλος τονίζει την αλληλεπίδραση, το διάλογο και την 

αμοιβαιότητα των πολιτισμών που συνυπάρχουν ( Βλάχου, &Τσουκανάκη,2008 ). 

Πολλές φορές η πολιτισμική ανομοιογένεια στη σχολική κοινότητα αποτελεί την 

αρχή για συγκρούσεις, για ρατσιστικές αντιδράσεις, ξενοφοβικές αντιλήψεις και 

απόρριψη. Για να απαλειφθεί αυτή η κατάσταση αρχικός στόχος είναι η 

διαπολιτισμική επικοινωνία η οποία συνιστά την αλληλεπίδραση ατόμων με 

διαφορετικές πολιτισμικές ταυτότητες. Η επικοινωνία είναι περίπλοκη διαδικασία 

αλληλεπίδρασης κοινωνικών θεμάτων, που υπάρχουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο 

συνυπάρχουν διαφορετικοί πολιτισμοί. Διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα 

είναι η ικανότητα του ομιλητή να αλληλεπιδρά αποτελεσματικά με ανθρώπους από 

άλλους πολιτισμούς που αναγνωρίζει ότι είναι διαφορετικοί από τον δικό του. 

Η διαπολιτισμική επικοινωνία, δεν προϋποθέτει μόνο την επικοινωνία με 

άτομα από άλλα πολιτισμικά πλαίσια, αλλά σχετίζεται και με στάσεις, συμπεριφορές 

και δεξιότητες που βασίζονται σε κώδικες που θέτει η διαφορετικότητα στο κάθε 

πολυπολιτισμικό περιβάλλον· είναι η ικανότητα ατόμων συγκεκριμένων κοινωνικών 

και πολιτισμικών ταυτοτήτων να αλληλεπιδρούν με άτομα διαφορετικών 
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πολιτισμικών ταυτοτήτων για την καλύτερη επικοινωνία σε πολύγλωσσες κοινωνίες 

(Byram, 2002, στο Ντίνας &Γρίβα, 2017).  

Στο πνεύμα αυτό, έχει προταθεί ένα μοντέλο διαπολιτισμικής 

ικανότητας/επικοινωνίας, το οποίο παρουσιάζει τέσσερα σύνολα δεξιοτήτων, 

στάσεων και γνώσεων, που αναφέρονται ως ‘γνώση’ (savoir-knowing): 

 

1. η γνώση του ‘εγώ’ και του ‘άλλου’, της ατομικής και κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης 

2. η γνώση του ‘πώς να καταλάβεις’ (savoircomprendre), που απαιτεί δεξιότητες 

για την ερμηνεία και τη συσχέτιση πληροφοριών 

3. η γνώση του ‘πώς να μάθεις’ (savoirapprendre), που απαιτεί δεξιότητες για 

την ανακάλυψη νέων γνώσεων και την αλληλόδραση με στόχο την απόκτηση 

νέων γνώσεων 

4. η γνώση του ‘πώς να είναι’ (savoirêtre), δηλαδή συμπεριφορές για τη 

σχετικοποίηση του ‘εαυτού’ και την αποτίμηση του ‘άλλου’. (Byram&Zarate 

1994, στο Ντίνας &Γρίβα, 2017). 

 

Επιπλέον, ως διαπολιτισμική επικοινωνία θα μπορούσε να περιγραφεί «μια 

δυναμική διαδικασία κατά την οποία η ανθρώπινη συμπεριφορά τόσο η λεκτική όσο 

και η μη λεκτική γίνεται αντιληπτή από άτομα ή ομάδες ατόμων διαφορετικών 

εθνοπολιτισμικών ομάδων και τους επιτρέπει να ανταποκριθούν σε αυτή» (Καγιά, 

2017). Σύμφωνα με τους Samovar και Porter: « Η πολυπολιτισμική επικοινωνία 

επιβάλλει την εξερεύνηση αυτών των πολιτισμικών στοιχείων που περισσότερο απ’ 

όλα τα άλλα επιδρούν, όταν τα μέλη δύο διαφορετικών πολιτισμών έρχονται σε μια 

διαπροσωπική επαφή... Συμβαίνει όταν ένα μήνυμα που παράγεται σ’ έναν πολιτισμό 

πρέπει να μεταβιβαστεί σ’ έναν άλλο πολιτισμό». 

Οι κυριότεροι παράγοντες που δυσκολεύουν ή αναστέλλουν τη διαπολιτισμική 

επικοινωνία είναι τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις. Ο Νικολάου (2011) αναφέρει 

πως τα βήματα που οδηγούν σε μια όσο το δυνατόν καλύτερη επικοινωνία είναι 

αρχικά  να οικοδομηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ 

εκπαιδευτικού – μαθητών, αλλά και μεταξύ μαθητών. Για να γίνει αυτό απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η γνωριμία με το άλλο με σκοπό τη μείωση των στερεοτύπων και 

των προκαταλήψεων αλλά και η απόκτηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Η γνωριμία και 
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η εμπιστοσύνη μεταξύ «πομπού» και «δέκτη» διευκολύνουν την επικοινωνία 

(Νικολάου, 2011). 

Οπότε κρίνεται απαραίτητο να δοθεί η αξία που χρειάζεται στις ‘άλλες’ 

γλώσσες και τους ‘άλλους’ πολιτισμούς των μαθητών, η οποία θα πρέπει να 

μεταδοθεί και στους μαθητές της πλειονοτικής κουλτούρας ώστε να εξοικειωθούν με 

την έννοια της πολυγλωσσίας και της πολιπολιτισμικότητας. Μέσα σε ένα σχολικό 

περιβάλλον όπου δίνεται έμφαση στη συνεργασία, τη διαπροσωπική επαφή και την 

αλληλεπίδραση, προβάλλεται η κατανόηση και η εκτίμηση της διαφορετικότητας. 

Άρα είναι απαραίτητη η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, από τον 

εκπαιδευτικό. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική διαπολιτισμική 

επικοινωνία είναι «η πολυπολιτισμική επίγνωση αλλά και η γνώση εξογλωσσικών και 

παραγλωσσικών στοιχείων της επικοινωνίας όπως, χειρονομίες, Εκφράσεις 

προσώπου, στάση του σώματος κ.λπ) καθώς και των πολιτισμικών κανόνων 

γλωσσικής αλληλεπίδρασης όπως, τρόπος χαιρετισμού, διακοπές, παύσεις κ.λπ.» 

(Γρίβα& Στάμου, 2014 σελ. 93).  

Από την άλλη ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να μάθει στους μαθητές από άλλα 

πολιτισμικά περιβάλλοντα το πώς να επικοινωνούν καλύτερα με τον ίδιο αλλά και με 

τους συμμαθητές τους. Σύμφωνα με τη Γρίβα & Στάμου η ανάπτυξη δεξιοτήτων 

επικοινωνίας των μαθητών αυτών, παίζει σημαντικό ρόλο στην καλύτερη 

προσαρμογή τους στο σχολείο, τη κοινωνικό - συναισθηματική τους προσαρμογή και 

τις σχολικές επιτυχίες τους (Γρίβα & Στάμου, 2014 σελ. 93).   
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Κεφάλαιο Δεύτερο 

 

Ένταξη και εκπαιδευτική διαχείριση των μαθητών  από αλλά 

πολιτισμικά περιβάλλοντα. 

 

2.2 Νομοθετικό πλαίσιο 

  

 Τα τελευταία χρόνια λόγω της μεγάλης εισροής μεταναστών στην Ελλάδα, 

έχει δημιουργηθεί ένα θεσμικό πλαίσιο από την πολιτεία, το οποίο αφορά την 

εκπαίδευση και την ένταξη μαθητών από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Σε 

αυτό το θεσμικό πλαίσιο πάρθηκαν κάποια μέτρα τα οποία είχαν προνοιακό 

χαρακτήρα και μπορούν να διακριθούν σε τρείς περιόδους, τις οποίες αρχικά θα τις 

αναφέρουμε επιγραμματικά και ποιο κάτω θα αναλυθούν αυτές οι περίοδοι είναι: 

 1η περίοδος: Το 1970 το κράτος αρχίζει να φροντίζει για την εκπαίδευση των 

παλιννοστούντων μαθητών και έπειτα των αλλοδαπών. Στους νόμους  Π.Δ 

417/77 , Π.Δ 578/77, Π.Δ 117/78, Π.Δ257/78 κυριαρχεί η «υπόθεση του 

ελλείμματος» και γενικά η νομοθεσία διέπεται από «προνοιακό – 

φιλανθρωπικό χαρακτήρα». (Δαμανάκης, 2003:57) 

 

 2
η
 περίοδος: Το 1980 έως το 1996,  με τη μαζική είσοδο των μεταναστών  από 

την Αλβανία στην Ελλάδα λόγω, της κατάρρευσης της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης, αρχίζει μια νέα περίοδο για τη χώρα μας (Δαμανάκης, 2003:45). Η 

λήψη μέτρων για αυτή την περίοδο διέπεται από μια «αφομοιωτική – 

αντισταθμιστική λογική» με τη θεσμοθέτηση των τάξεων υποδοχής και των 

φροντιστηριακών τμημάτων (Μάρκου, 1997). 

 

 3
η
 περίοδος: η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη καινοτομία στη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση , ξεκινάει με τη ψήφιση του Ν. 2413/96 με τίτλο 

«η Ελληνική Παιδεία στο εξωτερικό, η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και άλλες 

διατάξεις». Ο νόμος αυτός , εκτός από τη ρύθμιση  της Ελληνικής παιδείας 
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στο εξωτερικό, προβλέπει τη δημιουργία δημόσιων ή ιδιωτικών 

διαπολιτισμικών σχολείων για την εκπαίδευση ατόμων «με εκπαιδευτικές, 

κοινωνικές, πολιτισμικές ή  μορφωτικές ιδιαιτερότητες». Επίσης, με 

Υπουργική Απόφαση , τα σχολεία παλιννοστούντων  Ελληνοπαίδων 

μετατρέπονται σε Διαπολιτισμικά Σχολεία (Δαμανάκης, 2003). 

 

 

2.2.1 Πρώτη περίοδος (1970- 1980) 

  

 Το Ελληνικό σχολείο έχοντας μονογλωσσικά και μονοπολιτισμικά 

χαρακτηριστικά, αρχίζει να αντιμετωπίζει τις ανάγκες των μαθητών που προέρχονται 

από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Για το λόγο αυτό εκδίδονται βασιλικά 

διατάγματα με έντονα προνοιακά χαρακτηριστικά, που βοηθούν αυτούς τους μαθητές 

στις εισαγωγικές και πρωαγωγικές εξετάσεις. Την ίδια περίοδο με το Νομοθετικό 

πλαίσιο 339/74 (Φ.Δ.Κ. 61/11-3- 74), ιδρύθηκαν στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα 

σχολεία Παλιννοστούντων, τα οποία δεν έχουν σαφές θεσμικό πλαίσιο, ήταν ένα προ- 

στάδιο ώστε μετά να ενταχθούν οι μετανάστες μαθητές στο κανονικό σχολείο          

(Βλάχος, Κ., 2011). 

 Τα σχολεία αυτά έχουν ως στόχο εντάξουν τους Παλιννοστούντες μαθητές 

στον εθνικό κορμό. Τα παιδιά αυτά είναι μεν’ Έλληνες, αλλά δεν έχουν τα 

απαραίτητα εφόδια, ώστε να σχηματίσουν την Ελληνικότητα τους. Για να καλυφθεί 

αυτό και οι μαθητές να γίνουν όπως τα ελληνόπουλα, πρέπει να αφομοιωθούν στο 

σχολείο, όμως αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές αυτοί να ξεχνούν τις εμπειρίες 

τους, τις παραστάσεις και τα βιώματα τους, με όλη αυτή την κατάσταση να οδηγεί 

στην ανισότητα ως προς την εκπαίδευση ( Κυπριανός, 2004, στο Βλάχος, Κ. 2011). 
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2.2.2 Δεύτερη περίοδος ( 1980 – 1996) 

 

 Το 1980 έως το 1996,  με τη μαζική είσοδο των μεταναστών  από την 

Αλβανία στην Ελλάδα λόγω, της κατάρρευσης της πρώην Σοβιετικής Ένωσης αρχίζει 

μια νέα περίοδο για τη χώρα μας (Δαμανάκης, 2003:45), με αποτέλεσμα να αλλάξουν 

τα δεδομένα στην εκπαίδευση. Αυτή η νέα εικόνα δημιουργεί ανάγκες, θεσμοθέτησης 

νέων μέτρων, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση της ετερότητας χωρίς 

συγκρούσεις, στα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν. 

 Σε αυτή την περίοδο ξεκινάει η λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ), οι 

οποίες λειτουργούσαν αυτόνομα και με ξεχωριστό πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα που 

επέφεραν στην εκπαίδευση οι  Τάξεις Υποδοχής δεν ήταν αυτά που περίμεναν, έτσι 

μετά από τρία χρόνια το Υπουργείο Παιδείας ξεκινάει τη λειτουργία των 

Φροντιστηριακών Τμημάτων (Φ.Τ), τα οποία λειτουργούν ως διαφορετικός θεσμός 

που φοιτούν μετανάστες μαθητές. Οι μαθητές αυτοί εγγράφονται και φοιτούν στα 

κανονικά σχολεία, αλλά δέχονται και ενισχυτική διδασκαλία διάρκειας έξι ωρών την 

εβδομάδα, εκτός σχολικού προγράμματος από τα Φροντιστηριακά Τμήματα (Φ.Τ). 

Εμφανίστηκαν και εδώ, επίσης προβλήματα κατά τη λειτουργία τους, τα 

οποία σχετίζονταν με την έλλειψη κατάλληλων διδακτικών βιβλίων, την απουσία 

επιμορφωμένων εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη και την 

απουσία σχολικών ψυχολόγων, οι οποίοι ήταν απαραίτητοι για την στήριξη αυτών 

των μαθητών, τόσο στο κοινωνικό όσο και στο σχολικό περιβάλλον Σκοπός των 

Τάξεων Υποδοχής και των Φροντιστηριακών τμημάτων ήταν να προετοιμάζουν του 

μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια, με βάση το γλωσσικό τους έλλειμμα, 

ώστε να ενταχθούν αμέσως μετά στο κανονικό σχολικό πρόγραμμα. Τελικά, και τα 

δύο προγράμματα δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν επαρκή εκμάθηση της ελληνικής 

γλώσσας σε αυτούς τους μαθητές (Δαμανάκης, 2001, στο Βλάχος, Κ. 2011 ).  

Από την μία και τα δύο αυτά προγράμματα βοήθησαν τους μετανάστες 

μαθητές να προσαρμοσθούν γρήγορα στο εκπαιδευτικό σύστημα από την άλλη όμως 

αγνόησαν το μορφωτικό και πολιτισμικό κεφάλαιο που κουβαλούσαν από τη χώρα 

καταγωγής τους (Βλάχος, Κ. 2011). 
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2.2.3 Τρίτη περίοδος (1996 έως σήμερα) 

 

 Αυτή η περίοδος αποτελεί τη σημαντικότερη καινοτομία στη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση , ξεκινάει με τη ψήφιση του Ν. 2413/96 με τίτλο «η Ελληνική Παιδεία 

στο εξωτερικό, η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Δαμανάκης, 

2003). Επίσης προβλέπει « την ίδρυση σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με 

εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες».  

Αυτός ο νόμος συμπεριελάμβανε τη δυνατότητα ίδρυσης Διαπολιτισμικών 

σχολείων και αναβάθμιση των Τάξεων Υποδοχής και των Φροντιστηριακών 

Τμημάτων, καθώς και την ίδρυση τμημάτων Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε 

δημόσια σχολεία μετά από εισήγηση του *ΙΠΟΔΕ και με κοινή απόφαση Υπουργείων 

Παιδείας και Οικονομικών. Η λειτουργία των Διαπολιτισμικών σχολείων είναι 

διαφορετική από τα κανονικά, διότι δίνεται μεγάλη σημασία στις κοινωνικές, 

πολιτισμικές, εκπαιδευτικές, μορφωτικές ιδιαιτερότητες και στις ανάγκες αυτών των 

μαθητών. Ο αριθμός που φοιτά στο κάθε τμήμα είναι μικρός για να είναι λειτουργική 

η εκπαίδευση τους, και τα αναλυτικά προγράμματα είναι ιδιαίτερα με πρόσθετα ή 

εναλλακτικά μαθήματα (Δαμανάκης, 2001, στο Βλάχος, Κ. 2011). 

 

2.1 Μοντέλα εκπαίδευσης 

 

Από την δεκαετία του 1960 άρχισαν να κάνουν την εμφάνιση τους πολλά 

μοντέλα εκπαιδευτικής πολιτικής. Ωστόσο τη δεκαετία του ’70 γίνονται οι πρώτες 

συζητήσεις για μια πολυπολιτισμική διαπολιτισμική εκπαίδευση. Τα μοντέλα που 

εμφανίστηκαν περιλάμβαναν από μικρές αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα, έως 

γενική αναμόρφωση της εκπαίδευσης αλλά και του σχολείου, για την υποδοχή των 

προσφύγων μαθητών. Από την αλληλεπίδραση των γηγενών μαθητών, και των 

μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, κουβαλώντας 

τη δική τους διαφορετική γλώσσα και κουλτούρα, προέκυψαν πολλά προβλήματα, 

διότι δεν υπήρχε μία ενιαία αντιμετώπιση. 
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Κάνοντας ανασκόπηση στην σχετική βιβλιογραφία παρατηρούμε ότι σχετικά 

με της εξέλιξη των εκπαιδευτικών πολιτικών και των επιστημονικών αντιλήψεων για 

την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται στις σύγχρονες 

πολυπολιτισμικές κοινωνίες από την κοινή ύπαρξη και αλληλεπίδραση των 

διαφορετικών πολιτισμών προκύπτει ο διαχωρισμός πέντε μοντέλων διαπολιτισμικής 

πολιτικής του αφομοιωτικού μοντέλου, του μοντέλου της ενσωμάτωσης , του 

πολυπολιτισμικού μοντέλου, του αντιρατσιστικού και τέλος του διαπολιτισμικού 

μοντέλου (Νικολάου, 2011· Μάρκου, 1996· Γκόβαρης, 2004· Pentini, 2005· 

Γκότοβος, 2002· Tietd, 2006· Γεωργογιάννης, 1997· Γεωργογιάννης, 2008). 

Κάθε ένα μοντέλο από τα παραπάνω διαθέτει κάποια συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά, ανάλογα με τις πολιτικές και κοινωνικές επιλογές που κάνει το κάθε 

κράτος υποδοχής, σχετικά με τον τύπο του πολίτη που επιχειρεί  να διαμορφώσει 

μέσα από το εκπαιδευτικό και πολιτικό σύστημα .Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που 

επικρατεί στην κοινωνία λόγω των αλλαγών που έχει επιφέρει η 

πολυπολιτισμικότητα, το σχολείο αποτελεί το χώρο στον οποίο θα δημιουργηθούν 

νέοι τρόποι κατανόησης του κοινωνικού γίγνεσθαι. Μονόδρομο για την κατεύθυνση 

αυτή αποτελεί η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής πολιτικής ( όπ. αν. στο  

Σγούρα, Μάνεσης, &Μητροπούλου, 2018). Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί πως κάθε ένα 

από τα εκπαιδευτικά μοντέλα,  είναι τοποθετημένο ως επόμενο κατανοώντας τα 

παιδαγωγικά σφάλματα του προηγούμενου μοντέλου, άρα όποιο μοντέλο 

εφαρμόστηκε στο παρελθόν έχει κλείσει και ακολούθησαν τα επόμενα, έως ότου 

φτάσουμε στο διαπολιτισμικό μοντέλο, στο οποίο μπορούμε να μιλάμε για 

διαπολιτισμική εκπαίδευση στην κοινωνίας μας. 

 

2.1.1 Το αφομοιωτικό μοντέλο 

 

Το αφομοιωτικό μοντέλο κυριάρχησε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960, 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα της μαζικής μετανάστευσης και της 

εκπαίδευσης των προσφύγων μαθητών. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει οι 

μεταναστευτικοί πληθυσμοί να απορροφηθούν από το γηγενή πληθυσμό, ώστε να 

μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας, με αποτέλεσμα η 

μεταναστευτική ομάδα να χάνει τα δικά της πολιτισμικά χαρακτηριστικά και να 
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αναμιγνύεται με την επικρατούσα κοινωνική ομάδα σε μεγάλο βαθμό ώστε να μην 

διακρίνεται ως ξεχωριστή (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003). 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ως ‘αφομοίωση’ ορίζεται η 

διαδικασία κατά την οποία άτομα από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα 

συνυπάρχουν, αλληλεπιδρούν και συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή μιας ευρύτερης 

κοινωνίας, αρνούμενοι τα στοιχεία της πολιτισμικής τους ταυτότητας ( Αγγελή, 

2006). Σύμφωνα με το M. Gordons (όπ. αναφ. στο Ζαχαριά, 2018), «η αφομοίωση 

μιας πολιτισμικής ομάδας σημαίνει την εγκατάλειψη των χαρακτηριστικών της και 

την υιοθέτηση των χαρακτηριστικών μιας άλλης ομάδας». 

Στο αφομοιωτικό μοντέλο κυριαρχεί η αντίληψη πως τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά με διαφορετικό μεταναστευτικό προφίλ εμφανίζονται 

προσωρινά και έχουν σχέση με το σοκ που έχουν υποστεί και την έλλειψη 

απαραίτητων γνώσεων της κυρίαρχης γλώσσας. Το ποσοστό συμμετοχής των 

προσφύγων μαθητών σε κάθε σχολείο είναι 30% επί του μαθητικού πληθυσμού και 

έτσι εμφανίζεται η άποψη ότι αφού αυτά τα παιδιά θα κατανεμηθούν σε διάφορα 

σχολεία θα ξεπεραστούν όποια προβλήματα εμφανιστούν χωρίς κάποιο περαιτέρω 

μέτρο εκπαιδευτικής πολιτικής, διότι αυτό το ποσοστό δε θεωρείται πως μπορεί να 

δημιουργήσει προβλήματα στο σχολείο και στους γηγενής μαθητές (Μάρκου, 1996 

στο Ζαχαριά 2018).  

Διαβάζοντας τα παραπάνω κατανοούμε ότι η εκπαίδευση που ακολουθείται σε 

αυτό το μοντέλο είναι μονογλωσσική και μονοπολιτισμική χωρίς να αφήνει 

περιθώρια στην γλώσσα των άλλων πολιτισμών, με αποτέλεσμα να γίνεται λόγος για 

έναν και μόνο πολιτισμό. Ο Γκόβαρης (2004) αναφέρει ότι ασκήθηκε κρητική σε 

αυτό το μοντέλο, διότι δεν κατάφερε  να επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, 

σχετικά με την σχολική επιτυχία και την παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών 

στους πρόσφυγες μαθητές, αντίθετα  οδήγησε μεγάλο αριθμό μαθητών στην σχολική  

αποτυχία και στον κοινωνικό αποκλεισμό, λόγω της απαξιωτικής  αντιμετώπισης του 

πολιτισμικού και γλωσσικού κεφαλαίου τους. 
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2.1.2 Το μοντέλο της ενσωμάτωσης 

 

Λόγω της κριτικής που δέχθηκε το αφομοιωτικό μοντέλο αλλά και λόγω των 

αποτελεσμάτων από έρευνες που έγιναν και έδειξαν τις χαμηλές επιδόσεις των 

προσφύγων μαθητών, φάνηκε πως το αφομοιωτικό μοντέλο δεν είχε τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα , με συνέπεια την ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου το 

οποίο ονομάστηκε μοντέλο της ενσωμάτωσης. Το μοντέλο της ενσωμάτωσης 

εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και αναγνωρίζει ότι κάθε άτομο φέρει 

στοιχεία από τον δικό του πολιτισμό τα οποία αποτελούν δομικά στοιχεία της 

ταυτότητας του στην χώρα υποδοχής, με βασική προϋπόθεση, βέβαια να μην 

αντιτίθεται στο αξιακό σύστημα και τις αντιλήψεις της κυρίαρχης κοινωνίας 

(Μητσάκη, 2018).Ξεκινάνε να δημιουργούνται νέα προγράμματα τα οποία έχουν 

σκοπό να βοηθούν τους πρόσφυγες μαθητές να ενσωματωθούν και προτείνεται  η 

διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των μαθητών. Αυτό όμως γίνεται διότι υπάρχει η 

πεποίθηση, ότι αυτή η γνώση θα βοηθήσει στην καλύτερη εκμάθηση της κυρίαρχης 

γλώσσας (Γκοβάρης, 2001, Μάρκου 2001, στο Παύλος,2010 ). 

Σύμφωνα με το Γεωργογιάννη (2018) ο όρος «ενσωμάτωση υποδηλώνει 

συνήθως την αναγνώριση ότι κάθε μεταναστευτική ομάδα είναι φορέας ενός 

πολιτισμού, που δεν δέχεται μόνο τις επιδράσεις της κοινωνίας υποδοχής, αλλά με 

τον τρόπο της επιδρά σε αυτήν συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας νέας 

πολιτισμικής έκφρασης» (Γεωργογιάννης, 2018 στο Ζαχαριά 2018). Έτσι 

καταλαβαίνουμε ότι στο μοντέλο της αφομοίωσης υπάρχει η αποκοπή από τις 

προηγούμενες ρίζες ενώ στο μοντέλο της ενσωμάτωσης υπάρχει σύνδεση και 

αναγνώριση της πολιτισμικής ετερότητας η οποία όμως γίνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε 

να μην επηρεάζει τις πολιτισμικές παραδοχές της κυρίαρχης κοινωνίας (Νικολάου, 

2011). 

Άρα η πολιτισμική συμμόρφωση του αφομοιωτικού μοντέλου αντικαθίσταται 

με τη μερική απόρριψη των πολιτισμικών αξιών, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με 

αυτές τιε πολιτισμικές παραδοχές της χώρας υποδοχής, που είναι απαραίτητες για τη 

διαμόρφωση της. Επίσης τόσο στο μοντέλο της αφομοίωσης όσο και στο μοντέλο της 

ενσωμάτωσης διακρίνεται η ανωτερότητα της κυρίαρχης κοινωνίας, καθώς οι 

πρόσφυγες μαθητές οφείλουν να υπακούουν απόλυτα. Στο μοντέλο της ενσωμάτωσης 
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κυριαρχεί η άποψη ότι η αποτυχία των μαθητών από τα διαφορετικά πολιτισμικά 

υπόβαθρα, έχει σχέση με το πολιτισμικό τους έλλειμμα, το οποίο πρέπει να καλύψει 

το σχολείο με την αντισταθμιστική αγωγή , ερμηνεύοντας την κουλτούρα των άλλων 

πολιτισμών, ως μη κουλτούρα (Ασκούνη & Ανδρούσου, 2001, στο Μητσάκη 2018). 

Επομένως κατανοούμε πως και σε αυτή τη περίπτωση οι πρόσφυγες μαθητές 

είναι υποχρεωμένοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, ενός σχολικού περιβάλλοντος 

το οποίο έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται μόνο στους 

μαθητές του κυρίαρχου πολιτισμού και αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες των 

προσφύγων μαθητών, αφήνοντας πίσω τις δικές τους αξίες και τα δικά τους 

πολιτισμικά πρότυπα (Μάρκου, 1996 στο Ζαχαριά 2018). 

Το μοντέλο της ενσωμάτωσης παρουσιάζει αδυναμία καθώς ενώ δείχνει ότι οι 

κοινωνίες υποδοχής «από τη μια θεωρητικά παρέχουν δυνατότητες διατήρησης 

κάποιων διαφορών στους πρόσφυγες μαθητές, από την άλλη θεωρούν δεδομένη τη 

διατήρηση της κοινωνικής και πολιτισμικής σταθερότητας, έτσι όπως έχει καθοριστεί 

από αυτές ότι πρέπει να είναι». Αυτό σημαίνει ότι αφού η κυρίαρχη κοινωνία δεν 

αλλάζει στάσεις και πρακτικές για αυτούς τους μαθητές , είναι υποχρεωμένοι οι ίδιοι 

οι μαθητές να το κάνουν αυτό (Κατσίκας & Πολίτου 1999 στο Παύλου). Σύμφωνα με 

το Νικολάου (2000) ακόμα και αν τα πολιτισμικά στοιχεία των προσφύγων μαθητών 

ενταχθούν στα τυπικά ή στα άτυπα προγράμματα του σχολείου , για να είναι 

αποτελεσματική η ένταξη τους, θα πρέπει κατά την αξιολόγηση τους να λαμβάνονται 

υπόψη όχι μόνο τα κριτήρια του πολιτισμού της χώρας υποδοχής, αλλά και τα δικά 

τους πολιτισμικά πρότυπα (οπ. αν. στο Παυλου). 

 

2.1.3 Το πολυπολιτισμικό μοντέλο  

 

Το πολυπολιτισμικό μοντέλο αρχικά ξεκίνησε από τις ΗΠΑ τη δεκαετία του 

1970 και στη συνέχεια στην Ευρώπη, την Αυστραλία και τον Καναδά. Αφού 

παρατηρήθηκε ότι το αφομοιωτικό μοντέλο και το μοντέλο της ενσωμάτωσης δεν 

επέφεραν τις αναμενόμενα αποτελέσματα στα προβλήματα που αντιμετώπιζαν τα 

παιδιά που ερχόντουσαν από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, κατά την 

ένταξη τους στα σχολεία της χώρας υποδοχής, έπρεπε να δημιουργηθεί ένα μοντέλο 
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το οποίο να βασίζεται στην πολυπολιτισμική προσέγγιση. Έτσι ξαναεμφανίζονται στο 

προσκήνιο οι ιδέες του πολιτικού πλουραλισμού γνωστές στην παιδαγωγική ως 

‘πολυπολιτισμική εκπαίδευση’, οι οποίες σύμφωνα με τον Γκοβάρη (2001) είχαν 

αναπτυχθεί από τον Kallenστις ΗΠΑ στις αρχές του 20ου αιώνα ο οποίος είχε 

προτείνει την αναγνώριση της ύπαρξης διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων στην 

κοινωνία των ΗΠΑ. Η επανεμφάνιση αυτών των ιδεών ήρθε ως αποτέλεσμα των 

κινητοποιήσεων από τις διάφορες μειονοτικές ομάδες με σκοπό τη διεκδίκηση ίσων 

ευκαιριών στην κοινωνία και στην εκπαίδευση (οπ. αν. στο Παυλου).  

Σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα μοντέλα δηλαδή το αφομοιωτικό και της 

ενσωμάτωσης, των οποίων η προσέγγιση ήταν μονοπολιτισμική και η θέση τους ήταν 

ότι οι κοινωνίες είναι πολιτισμικά ομοιογενής, έρχεται η πολυπολιτισμική προσέγγιση 

η οποία διαφοροποιείται από τις προηγούμενες και δέχεται ότι η κοινωνία 

αποτελείται από διαφορετικούς πολιτισμούς με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Το 

μοντέλο αυτό ενθαρρύνει τη διατήρηση των ιστορικών στοιχείων και των 

πολιτισμικών παραδόσεων των διαφορετικών ομάδων και δίνει έμφαση στην ενότητα 

μέσα από τη διαφορετικότητα (Μάρκου 1996) . 

Σύμφωνα με το πολυπολιτισμικό μοντέλο η εκπαίδευση αντιμετωπίζεται ως 

βασικός παράγοντας αλλαγών για την κοινωνία. Δημιουργείται η αίσθηση της 

αποδοχής των διαφορετικών πολιτισμών, η οποία οδηγεί στην αυτοεκτίμηση τους και 

ως αποτέλεσμα της αυτοεκτίμησης είναι η θετική επίδραση στη σχολική επίδοση 

τους, ενώ ταυτόχρονα απομακρύνονται τα στερεότυπα και περιορίζονται οι 

διακρίσεις σε βάρος των μειονοτήτων (Ασκούνη&Ανδρούσου, 2001· Γκόβαρης, 2011 

· Νικολάου, 2000 στο Μητσάκη, 2018). Άλλη προσέγγιση του πολυπολιτισμικού 

μοντέλου, ασχολείται με την προώθηση της ισότητας των δικαιωμάτων (Pentini, 

2005).  

Ο Γκοβάρης (2004) αναφέρει ότι το συγκεκριμένο μοντέλο δε μπορεί να 

αποτελεί μόνο μοντέλο εκπαίδευσης, αλλά ποικιλία από σχολικές πρακτικές, 

προγράμματα και υλικά, τα οποία σχεδιάζονται για να βοηθήσουν τους μαθητές που 

προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς να νοιώσουν την ισότητα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά να αντιμετωπίσουν και την σχολική αποτυχία. Τα 

προγράμματα σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των προσφύγων 

μαθητών (γλωσσικές, πολιτισμικές), ενώ ταυτόχρονα μέσα από τα προγράμματα 
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αντιμετωπίζονται και θέματα σχετικά με τη ρατσιστική συμπεριφορά των γηγενών 

μαθητών (Ζαχαριά, 2018). 

Ο Banks (1994), ορίζει την πολυπολιτισμική προσέγγιση ως μια ιδέα η οποία 

δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως καταγωγής. Βασικοί στόχοι 

του πολυπολιτισμικού μοντέλου σύμφωνα με την Μάρκου 1996θα λέγαμε ότι 

αποτελούν: 

• η αλλαγή του σχολικού πλαισίου με σκοπό την προσφορά ίσων 

ευκαιριών σε όλους τους μαθητές. 

• η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και η βελτίωση της επίδοσης, των 

μαθητών από άλλες εθνικές ομάδες 

• η καλλιέργεια σεβασμού απέναντι στους μαθητές που προέρχονται 

από διαφορετικούς πολιτισμούς 

• η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να εξετάζουν κοινωνικά 

φαινόμενα, και από την οπτική διαφορετικών πολιτισμών, πέρα από το δικό τους 

πολιτισμό. 

Η διαπολιτισμική προσέγγιση επίσης επικρίθηκε όπως και τα άλλα δύο 

μοντέλα, διότι «δε λαμβάνει υπόψη της ή υποβαθμίζει τις εξουσιαστικές σχέσεις των 

υπαρχουσών κοινωνικών δομών και τις κοινωνικές βάσεις της πολιτισμικής ιεραρχίας 

και κυριαρχίας, οι οποίες νοηματοδοτούν τις πολιτισμικές διαφορές και τις 

μετατρέπουν σε κοινωνικές και φυλετικές ανισότητες» (Ζαχαριά, 2018) Επιπλέον, 

υποβαθμίζουν τον ρατσισμό, συνδέοντάς τον απλά με την έλλειψη γνώσης των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ανθρώπων (Ασκούνη&Ανδρούσου, 2001 · Parekh, 

1997).   
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2.1.4 Το αντιρατσιστικό μοντέλο 

 

Στα μέσα της δεκαετίας του ’80 κάνει την εμφάνιση του το αντιρατσιστικό 

μοντέλο κυρίως στην Αμερική, Ολλανδία και την Αγγλία, ως αντίδραση για το 

πολυπολιτισμικό μοντέλο. Ασχολείται αποκλειστικά με τους θεσμούς της κοινωνίας 

και τις δομές της, όπου μέσα από τους νόμους εμφανίζεται ο θεσμικός ρατσισμός, τον 

οποίο θέλουν να καταπολεμήσουν. Η καταπολέμηση αυτού του ρατσισμού θεωρείται 

πολιτική υπόθεση, η οποία περιλαμβάνει όλες τις περιοχές της κοινωνικής ζωής 

(Νικολάου, 2011 στο Κεσίδου 2008). 

Σύμφωνα με τον Γκόβαρη (2001), το μοντέλο αυτό ήθελε να φέρει μια 

εναλλακτική παιδαγωγική λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες των μειονοτήτων με τη 

«λευκή και ευρωκεντρική εκπαίδευση, η οποία νομιμοποιεί συγκεκριμένες μορφές 

γνώσης και απαξιώνει ή περιθωριοποιεί κάποιες άλλες που δεν προέρχονται από την 

Ευρώπη» (οπ. αν. Κολούμπα, 2017). 

Οι υποστηρικτές του αντιρατσιστικού μοντέλου ασκούν αρνητικές κρητικές 

για το πολυπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης, διότι πιστεύουν ότι αυτό το μοντέλο 

τονίζει περισσότερο τις ατομικές στάσεις παρά τις κοινωνικές. επίσης πιστεύουν, πως 

πέρα από τις ατομικές στάσεις , θα πρέπει να αλλάξουν  οι δομές της κοινωνίας και 

της εκπαίδευσης, ώστε να γίνει ριζική αλλαγή των φυλετικών και εθνοτικών σχέσεων 

μεταξύ των γηγενών και των προσφύγων. Η βασική θέση τους είναι πως ο ρατσισμός 

υπάρχει παντού, τόσο στην κοινωνία όσο και στην εκπαίδευση η οποία αγνοεί 

ανάγκες των μαθητών με διαφορετική καταγωγή, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο 

διακρίσεις μεταξύ των φυλών. Βασική προτεραιότητα των υποστηρικτών του 

μοντέλου, είναι να καταπολεμήσουν το ρατσισμό σε όλους τους θεσμούς της 

κοινωνίας, καθώς και στην εκπαίδευση (Μάρκου 1996 στο Ζαχαριά, 2018). 

Ο Νικολάου (2010) αναφέρει, ότι βασικοί στόχοι της αντιρατσιστικής 

εκπαίδευσης είναι η :  

•ισότητα στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως της εθνικής, φυλετικής 

τους προέλευση 

•η δικαιοσύνη που πρέπει να δείχνει το κράτος σε όλους, δίνοντας ίσες ευκαιρίες 
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•η χειραφέτηση και απελευθέρωση από ρατσιστικά πρότυπα των καταπιεζόμενων και 

των καταπιεστών» (οπ. αν. Μάκη, 2017). 

Η κριτική που δέχτηκε το αντιρατσιστικό μοντέλο σχετίζεται με την 

εκμετάλλευση της εκπαίδευσης, από πολιτικής μεριάς μόλις το σχολείο θα 

μετατραπεί σε πεδίο ανταγωνισμού, μεταξύ κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων 

(Γεωργογιάννης, 1999) . 

 

2.1.5 Το διαπολιτισμικό μοντέλο  

 

Το διαπολιτισμικό μοντέλο εμφανίζεται τη δεκαετία του 1980 κυρίως στην 

Ευρώπη, και είναι το μοντέλο που επικρατεί έως και σήμερα. Το Συμβούλιο της 

Ευρώπης, η UNESCO και η Ευρωπαϊκή Ένωση εννοούν τον όρο ως αρχή που 

διαπερνά το σχολικό πρόγραμμα αλλά και ως δράση για την επίτευξη της ισότητας 

ευκαιριών στην εκπαίδευση και την κοινωνία (Γεωργογιάννης, 1999). Βασικός 

σκοπός του μοντέλου είναι να δώσει λύση στα προβλήματα που απέτυχαν να 

επιλύσουν τα υπόλοιπα μοντέλα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο. 

Σε αυτό το μοντέλο εμφανίζεται πρώτη φορά ο όρος «διαπολιτισμική εκπαίδευση». 

Στην τελική έκθεση της UNESCO σχετικά με την εκπαίδευση και πολιτισμική 

ανάπτυξη των μεταναστών, ορίστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά του 

διαπολιτισμικού μοντέλου είναι: 

• Αποτελεί βασική αρχή και στόχο που διέπει κάθε δραστηριότητα. 

• Πεδίο αναφοράς της είναι η άμεση εμπειρία στις χώρες υποδοχής. 

• Διευρύνει τους υφιστάμενους στόχους κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας. 

• Προκαλεί την αμοιβαία επίδραση των πολιτισμών των χωρών καταγωγής και 

υποδοχής. 

• Δημιουργεί προϋποθέσεις για αποδοχή της νέας πολιτισμικής πραγματικότητας και 

της δυναμικής της στις χώρες υποδοχής. 

• Προξενεί επανεξέταση, αναθεώρηση και διεύρυνση των κοινωνικοκεντρικών και 

εθνοκεντρικών κριτηρίων του διέπουν τις κοινωνίες. 
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• Διευρύνει την οπτική μέσα από την οποία θεωρούνται η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, 

τα παιδιά και οι ενήλικες. 

• Αποτελεί μέσο για την αξιολόγηση των ευκαιριών στη ζωή και την επίτευξη της 

μέγιστης κοινωνικής και οικονομικής ένταξης (Μάρκου, 1997 στο Κολούμπα). 

Το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης πρέπει να διέπεται από τέσσερις 

βασικές αρχές  οι οποίες κατά τον Essinger (Μάρκου, 1996 στο Παύλου) είναι 

 • η ενσυναίσθηση, δηλαδή η κατανόηση από τους γηγενής μαθητές των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά 

περιβάλλοντα 

• η αλληλεγγύη μεταξύ των μαθητών της κοινωνίας, ανεξάρτητα από τις φυλετικές 

διαφορές 

• ο σεβασμός προς τον πολιτισμό του άλλου 

• η κατάργηση των στερεοτύπων για την καλύτερη συνύπαρξη των διαφορετικών 

φυλών χωρίς εντάσεις και προβλήματα στην κοινωνία. 

Διαβάζοντας τα παραπάνω, κατανοούμε πως αυτό το μοντέλο αναγνωρίζει τα 

χαρακτηριστικά των διαφορετικών πολιτισμών και γίνονται σεβαστά από την 

κοινωνία, ώστε κανένα μέλος της να μη χρειάζεται να αρνείται την ταυτότητα του για 

χάρη της κυρίαρχης χώρας. Φαίνετε πως το διαπολιτισμικό μοντέλο προσπαθεί να 

βγάλει τα θετικά και να παραγράψει τα αρνητικά που επέφεραν οι άλλες 

προσεγγίσεις. Από την προσέγγιση του ευελπιστούμε ότι θα αναπτυχθούν άλλες 

αντιλήψεις και νοοτροπίες στην κοινωνία και την εκπαίδευση, με σκοπό την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέρχονται, λόγω της συνύπαρξης 

διαφορετικών πολιτισμών στην κοινωνία. 

 

2.1.6 Διαπολιτισμική εκπαίδευση (Multicultural Education) 

 

Όπως αναφέρεται και στην εισαγωγή  σύμφωνα με το Γαργαλιάνο, «σκοπός 

της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η οργάνωση και η λειτουργία πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με 
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εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και μορφωτικές ιδιαιτερότητες».  Δεν μπορεί 

να δοθεί κάποιος συγκεκριμένος ορισμός για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, λόγω της 

ποικιλίας των αντιλήψεων για την εκπαίδευση και λόγω της ποικιλίας των ορισμών 

που υπάρχουν για την εκπαίδευση. Ως διαπολιτισμική εκπαίδευση μπορεί να 

θεωρηθεί η διαδικασία επικοινωνίας των διάφορων πολιτισμών. Επίσης ως 

διαπολιτισμική εκπαίδευση μπορεί να θεωρηθεί η εκπαίδευση  ‘‘μέσω’’ πολλών 

πολιτισμών με την έννοια ότι η εκπαιδευτική διαδικασία χρησιμοποίει 

πολυπολιτισμικά στοιχεία (Μπαλτατζής &Νταβέλος 2009). 

Ο πρώτος ερευνητής που εγκαινίασε την πολυπολιτισμική εκπαίδευση, 

εξετάζοντας τα σχολεία ως συστήματα της κοινωνίας μέσα από ένα πολυπολιτισμικό 

πλαίσιο τοποθέτησε πάνω  στην ιδέα της εκπαιδευτικής ισότητας, ήταν ο Banks 

(1981). Σε συνέντευξη που έδωσε το 1998 στο περιοδικό «Νέα Τoday» ανέφερε τις 

πέντε διαστάσεις της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης στην τάξη.  

Οι πέντε αυτές διαστάσεις είναι : 

1η : η ικανοποιητική ενσωμάτωση των μειονοτήτων στο αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών του σχολείου. 

2η : η διαδικασία κατασκευής της γνώσης , σύμφωνα με την οποία οι 

εκπαιδευτικοί βοηθούν τους μαθητές να καταλάβουν, να καθορίσουν και να 

διερευνήσουν τα πολιτισμικά πλαίσια αναφοράς, τις αξίες και γενικά βοηθούν τους 

μαθητές να κατανοήσουν τις έννοιες, αλλά και τη σημασία τους. μέσα από αυτή τη 

διαδικασία αναπτύσσεται και η κριτική σκέψη των μαθητών. 

3η :  η ισότιμη παιδαγωγική κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί αλλάζουν τις 

μεθόδους τους, ώστε να επιτύχουν και οι μαθητές που προέρχονται από διαφορετικά 

πολιτισμικά περιβάλλοντα. Μέσα από αυτή τη διάσταση εκφράζεται η πεποίθηση ότι 

για να συμμετέχουν όλοι οι πολίτες ισότιμα σε μια δημοκρατική κοινωνία, πρέπει να 

έχουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις φυλετικές νοοτροπίες που απαιτούνται για τη 

συνεργασία μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικούς πολιτισμούς. Άρα αν δεν 

προετοιμαστούν τα άτομα των μειονοτικών ομάδων με τις γνώσεις και τις δεξιότητες 

που απαιτούνται για να ανταποκριθούν στην κοινωνική πραγματικότητα, τότε δε θα 

μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε μια δημοκρατική κοινωνία. 



 34 

4η : η μείωση των προκαταλήψεων είναι μια διάσταση στην οποία μπορούν 

να συμμετέχουν επίσης οι εκπαιδευτικοί, έχοντας καθοριστικό ρόλο. Αφού γνωρίζουν 

ότι οι μαθητές έχουν προκαταλήψεις για το διαφορετικό, θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν μεθόδους οι οποίες θα καταργήσουν αυτές τις προκαταλήψεις και 

θα δημιουργήσουν θετικές αντιλήψεις προς το διαφορετικό. 

5η : η τελευταία διάσταση είναι η ενδυνάμωση της σχολικής κουλτούρας και 

της κοινωνικής δομής, η οποία ασχολείται με το σύνολο της σχολικής κουλτούρας 

στην οποία περιλαμβάνονται οι πρακτικές της ομαδοποίησης, της ετικετοποίησης, την 

μη παροχή ίσων ευκαιριών για συμμετοχή στις σχολικές δραστηριότητες και την 

συνεργασία μεταξύ μαθητών και προσωπικού του σχολείου (στο Ζαχαριά, 2018). 

Πέρα από αυτές τις πέντε διαστάσεις, για να γίνει καλύτερη κατανόηση της 

έννοιας και του περιεχομένου της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης θα πρέπει να 

αναφέρουμε τα τρία βασικά αξιώματα της διαπολιτισμικής θεωρίας  σύμφωνα με το 

Δαμανάκη (1998): 

 Το αξίωμα της ισοτιμίας των πολιτισμών, είναι βασικό, διότι μας οδηγεί και 

στην ισότιμη αντιμετώπιση των λεγόμενων «ενδιάμεσων πολιτισμών» 

σύμφωνα με αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται η σύγκριση των πολιτισμών. 

Παρατηρούμε πως οι άνθρωποι έχουν την τάση να κατατάσσουν τους 

πολιτισμούς σε ανώτερους και κατώτερους με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η 

ισότιμη αντιμετώπιση τους. Οι πολιτισμοί θα πρέπει να αξιολογούνται μόνο 

με εσωτερικά κριτήρια και όχι με εξωτερικά..  

 Η ισοτιμία του μορφωτικού κεφαλαίου ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής 

προέλευσης, αυτό το αξίωμα έχει σκοπό την αλλαγή του χαρακτηρισμού των 

μαθητών από άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα, από «ελλειμματικούς», σε 

«διαφορετικούς». Αναγνωρίζεται πως τα παιδιά αυτά είναι φορείς ενός 

διαφορετικού μορφωτικού κεφαλαίου, και όχι ελλειμματικού σε σχέση με 

τους μαθητές του κυρίαρχου πολιτισμού. Κατανοούμε πως είναι πολύ 

σημαντικό να αξιοποιείται στο σχολείο το υπόβαθρο, αυτών των 

διαφορετικών μαθητών, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή μαθησιακή ανάπτυξη 

τους. 

 Η παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, σε αυτό το αξίωμα όλοι οι 

μαθητές θεωρούνται ισότιμοι μεταξύ τους, τόσο στο οικονομικό, στο 
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πολιτικό, όσο και στο κοινωνικό επίπεδο. Στόχος του είναι η αποφυγή της 

περιθωριοποίησης των διαφορετικών πολιτισμών. 

Αν και δεν υπάρχει ένα ενιαίο μοντέλο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 

τουλάχιστον στην Ευρώπη, η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει αποκτήσει μεγάλη 

σημασία, διότι πρόκειται για μία δυναμική διαδικασία συνεργασίας και 

αλληλεπίδρασης μεταξύ, διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων (Παλαιολόγου & 

Ευαγγέλου, 2003). Η διαπολιτισμικότητα όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, απαιτεί 

την εγκατάλειψη των εθνοκεντρικών προτύπων, κυρίως στα σχολικά προγράμματα 

και την αποδοχή της πολυπολιτισμικότητας ως πρόκληση για τον μετασχηματισμό 

της κοινωνίας, αλλά και των ανθρώπων σε μία κατεύθυνση η οποία θα 

χαρακτηρίζεται από την αποδοχή του διαφορετικού (Δαμανάκης, 1998).  

Σε σχέση με το θεσμό του σχολείου, γίνεται αντιληπτό πως υπάρχει ένας 

μονοπολιτισμικός  προσανατολισμός και όχι ουδέτερος. Τα αποτελέσματα της 

μονοπολιτισμικής εκπαίδευσης, είναι καταστροφικά για όλους τους μαθητές, 

ανεξαρτήτως πολιτισμού. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι μία εκπαίδευση για 

όλου, χωρίς να υπάρχει ο διαχωρισμός των μαθητών από διαφορετικά πολιτισμικά 

περιβάλλοντα, αφού παρέχει σε όλους σημαντικά εφόδια για τη ζωή (Παλαιολόγου- 

Γκικοπούλου, 2005). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στο σχολείο η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει ως 

στόχο, να διασφαλίσει την ισότητα των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

ανεξάρτητα από το γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, να ενθαρρύνει την 

ποικιλομορφία στο σχολείο και την πολυγλωσσία από την οποία χαρακτηρίζεται η 

κοινωνία, να γίνεται χρήση στρατηγικών που προωθούν τη διαπολιτισμική 

επικοινωνία και κατανόηση, να ενθαρρύνει τις συμπεριφορές που καλλιεργούν την 

αρμονία στο σχολείο ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες και τέλος να ενθαρρύνει   τις 

συμπεριφορές που στρέφονται ενάντια στις διακρίσεις, που σχετίζονται με τις 

εθνοπολιτισμικές διαφορές. 

  

. 

 . 
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Κεφάλαιο Τρίτο 

 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στα πολύ/διαπολιτισμικά περιβάλλοντα

 

 

3.1  Eνταξιακές πρακτικές και διαφοροποιημένη διδασκαλία  

 

            Από πολύ παλιά η εκπαίδευση αποτελούσε βασικό θέμα συζητήσεων, το 

οποίο φαίνεται από τις αλλαγές τις οποίες έχει υποστεί με σκοπό την ανανέωση της. 

Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία, κατά την οποία ο δάσκαλος είναι η αυθεντία και οι 

μαθητές έχουν παθητική στάση τείνει να εξαφανιστεί εντελώς και στη θέση της 

μπαίνει η μαθητοκεντρική διδασκαλία, κατά την οποία οι μαθητές κατέχουν 

σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό αποδεικνύει ότι η εκπαίδευση 

προχωράει και αλλάζει προς το καλύτερο. Στην σημερινή πραγματικότητα οι τάξεις 

δεν είναι ομοιογενής, αλλά ετερογενείς οπότε πλέον μιλάμε για τάξεις μεικτής 

σύνθεσης.  

           Οι τάξεις αυτές έχουν ανάγκη από μια διδασκαλία η οποία δεν αποξενώνει και 

δεν περιθωριοποιεί κανέναν μαθητή από την εκπαιδευτική διαδικασία. Η σημερινή 

εκπαίδευση έχει υποχρέωση να προσφέρει σε όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες και 

να βοηθήσει κάθε μαθητή να βελτιωθεί ξεχωριστά με βάση τις ιδιαιτερότητες του. Με 

λίγα λόγια χρειάζεται η διαφοροποιημένη διδασκαλία η οποία δημιουργεί ένα 

περιβάλλον, στο οποίο ο κάθε μαθητής αντιμετωπίζεται ως μοναδικός και 

αναγνωρίζεται ως προσωπικότητα.  

          Σύμφωνα με τον Tomlinson (1995) η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι «η 

ευέλικτη προσέγγιση της διδασκαλίας, κατά την οποία ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει και 

εφαρμόζει ποικίλες προσεγγίσεις αναφορικά, με το περιεχόμενο, τις διαδικασίες και 

το αποτέλεσμα της διδασκαλίας, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές των μαθητών ως 

προς τη μαθησιακή ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και τις μαθησιακές ανάγκες» 

(Λαζαρίδου, 2015). Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως η 

διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι από τα πιο ουσιώδη θέματα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, αλλά και στην εκπαιδευτική πράξη, διότι αποτελεί μέσο για το σεβασμό 
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του ανθρώπινου δικαιώματος των μαθητών για ισότητα σε μεικτές τάξεις. Στην 

εκπαιδευτική πρακτική της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός 

αλληλεπιδρά με τους μαθητές και ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των 

μαθητών και οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, να μαθαίνουν συνεχώς και να φτάνουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων 

τους (Tomlinson, 1999 στο Χαρματζή, 2018). 

         Ο Gardner αναφέρει ότι για να εφαρμόσει κάποιος διαφοροποιημένη 

διδασκαλία και μέσα από αυτή να προκύπτει διαφοροποιημένη μάθηση για όλα τα 

παιδιά της τάξης, οφείλει να δείχνει βαθύ ενδιαφέρον για κάθε μαθητή ξεχωριστά και 

να το ενθαρρύνει να χρησιμοποιεί, τον τύπο νοημοσύνης που τον βοηθά να 

αξιοποιήσει όσο καλύτερα γίνεται τις δυνατότητες που διαθέτει. Επίσης ισχυρίζεται 

πως ο εκπαιδευτικός, μπορεί να πάρει από τους ίδιους τους μαθητές τις πληροφορίες 

που χρειάζεται, ώστε να εφαρμόσει διαφοροποιημένη διδασκαλία ( Φωτοπούλου, 

2017). Η διαφοροποιημένη διδασκαλία χρησιμοποιεί αρχές από τη Ζώνη Επικείμενης 

Ανάπτυξης του Vygotsky,  σύμφωνα με την οποία «σε οποιοδήποτε δεδομένο σημείο 

της ανάπτυξης υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα που το παιδί βρίσκεται στο όριο 

για  να μπορέσει να τα λύσει. Το παιδί απλώς χρειάζεται κάποια δομή, κάποιες 

υποδείξεις και υπενθυμίσεις που θα το ενθαρρύνουν να συνεχίσει τη προσπάθειά του. 

Η Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης είναι η φάση ανάπτυξης του παιδιού κατά την οποία 

το παιδί δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα μόνο του, αλλά μπορεί να το λύσει 

επιτυχώς με την καθοδήγηση ενός ενηλίκου ή με τη συνεργασία του με ένα πιο ικανό 

συνομήλικο παιδί του» (Woolfolk, 2007 στο Φωτοπούλου, 2017). 

         Για να επιτευχθεί η διαφοροποιημένη διδασκαλία, χρειάζεται να γίνει η χρήση 

τεσσάρων βασικών αξόνων: 

α) διαφοροποίηση περιεχομένου, η οποία απαντά στο ερώτημα τι χρειάζεται να μάθει 

ο μαθητής και αναφέρεται στην προσαρμογή του περιεχομένου της διδασκαλία 

σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, τη μαθησιακή ετοιμότητα και το μαθησιακό προφίλ 

των μαθητών. Στόχος της είναι η διαφοροποίηση του τρόπου πρόσβασης στο τι θα 

διδάξω και όχι στο μαθησιακό στόχο. Για να γίνει αυτή η διαφοροποίηση χρειάζεται 

η χρήση στρατηγικών, όπως κείμενα διαφορετικής δυσκολίας, χρήση χάρτη, 

σχεδιαγράμματος, οπτικοακουστικού υλικού, χρήση παραδειγμάτων βασισμένων στα 

ενδιαφέροντα των μαθητών κλπ.  (Φιλιππάτου & Βεντίστα, 2017). 
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β) διαφοροποίηση διαδικασίας, η οποία απαντάει στο ερώτημα πώς θα μάθει 

καλύτερα ο μαθητής και βρίσκεται στο επίκεντρο της διδακτικής επεξεργασίας, 

δηλαδή την προσαρμογή του τρόπου με τον οποίο επεξεργάζονται και κατανοούν το 

περιεχόμενο της διδασκαλίας οι μαθητές. Οι ίδιοι οι μαθητές επιλέγουν τον τρόπο με 

τον οποίο θα επεξεργαστούν και θα κατανοήσουν καλύτερα αυτό που διδάσκονται, 

μέσα από διάφορες δραστηριότητες, λαμβάνοντας διαφορετική βοήθεια από τον 

εκπαιδευτικό (Anderson, 2007, στο Φιλιππάτου & Βεντίστα, 2017). Για τη 

διαφοροποίηση της διαδικασίας χρειάζεται η χρήση στρατηγικών με βάση τα ατομικά 

χαρακτηριστικά του μαθητή και το περιεχόμενο που πρέπει να διδαχθεί , όπως 

πολλαπλές επιλογές διαβαθμισμένων δραστηριοτήτων, παροχή υλικού και στη 

γλώσσα του μαθητή, εμπλοκή των μαθητών στον σχεδιασμό και την επιλογή 

δραστηριοτήτων, εργασία σε ομάδες, βιωματική διδασκαλία κλπ. 

(Tomlinson,2003,στο Λαζαρίδου, 2015). 

γ) διαφοροποίηση ως το τελικό προϊόν , στοχεύει στην προσαρμογή της τελικής 

εργασίας των μαθητών, με σκοπό τη ανάδειξη των γνώσεων που έχουν αποκτήσει 

από τη διδασκαλία. Η διαφοροποίηση αυτής της διαδικασίας, στηρίζεται στην 

επιλογή του είδους της εργασίας από τους ίδιους τους μαθητές, δηλαδή δίνει την 

επιλογή στα παιδιά να διαλέξουν τον τρόπο παρουσίασης του τελικού προϊόντος, είτε 

γραπτά, είτε προφορικά, είτε σε ομάδες ή ατομικά, σύμφωνα με το μαθησιακό τους 

επίπεδο, το μαθησιακό τους προφίλ και τις προτιμήσεις τους (Tomlinson, 2001, στο 

Φιλιππάτου & Βεντίστα, 2017). Τέλος, η διαφοροποίηση του τελικού προϊόντος 

αφορά και τον εκπαιδευτικό σε μεγάλο βαθμό, ο οποίος κρίνεται απαραίτητο να 

παρέχει στους μαθητές του κατάλληλη υποστήριξη αλλά και ευκαιρίες εναλλακτικών 

μορφών αξιολόγησης όπως η αυτοαξιολόγηση (Santagelo & Tomlinson, 2009, στο 

Φωτοπούλου, 2017 ). 

δ) διαφοροποίηση ως προς το μαθησιακό περιβάλλον αναφέρεται στους ποικίλους 

τρόπους παρέμβασης στο χώρο της τάξης, τόσο στο φυσικό όσο και στο 

συναισθηματικό κλίμα της, ώστε να αποτελεί ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον 

μάθησης για όλους τους μαθητές. Σχετίζεται με τα υλικά της διδασκαλίας, τη 

διαμόρφωση του χώρου και τον τρόπο εργασίας των μαθητών (σε ομάδες, σε ζεύγη, 

ατομικά). Συνεπώς αφορά, τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών, τη σχέση μαθητών- 
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εκπαιδευτικού και τα συναισθήματα κατά τη μαθησιακή διαδικασία ( Baines & 

Stanley, 2000, κ.α στο Φιλιππάτου & Βεντίστα, 2017). Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να 

δίνει υλικό, το οποίο να βοηθάει τους μαθητές από διαφορετικά περιβάλλοντα, να 

δίνει ξεκάθαρες οδηγίες για εργασίες, σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες του καθενός 

και ταυτόχρονα να διαμορφώνει κλίμα κατανόησης από τους μαθητές ως προς τους 

συμμαθητές τους, οι οποίοι χρησιμοποιούν διαφορετικό τρόπο εργασίας, δηλαδή να 

τους κάνει να νοιώθουν εμπιστοσύνη, ασφάλεια και σεβασμό τόσο στις δικές τους 

ανάγκες όσο και των υπολοίπων, να τους δημιουργεί κίνητρο για μάθηση και 

συμμετοχή (Tomlinson, 1999, στο Φωτοπούλου, 2017 ). 

         Μια άλλη εκπαιδευτική τεχνική, η οποία επιβάλλεται να χρησιμοποιείται σε 

τάξεις μεικτής σύνθεσης είναι η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, διότι μέσα από αυτήν 

οι μαθητές κοινωνικοποιούνται. Η παιδαγωγική της συνεργασίας εφαρμόστηκε 

πρώτη φορά το 1960 από του αδελφούς Johnson, με βασικό σκοπό την  εξασφάλιση 

ίσων ευκαιριών σε μαθητές διαφορετικής εθνότητας, γλώσσας και σχολικής επίδοσης 

(Johnson & Johnson, 1991, στο Δημητριάδου,2016. 

         Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία περιλαμβάνει χαρακτηριστικά, τα οποία 

συνδέονται με την προσωπικότητα των μαθητών. Μέσα από αυτήν ενισχύεται η 

αλληλοκατανόηση, ο αλληλοσεβασμός, η άμεση διαπροσωπική επικοινωνία, οι 

κοινοί σκοποί και στόχοι, η κοινή ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, η 

κοινή αντιμετώπιση προβλημάτων, η κατανομή αρμοδιοτήτων, η συνεργασία και η 

συνευθύνη (Δημητριάδου,2016). Επίσης βοηθάει σημαντικά τους μαθητές από 

διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της 

συναισθηματικής ασφάλειας, γιατί με την συμμετοχή τους σε ομάδες προσφέρουν 

βοήθεια και βγαίνει ένα συνολικό αποτέλεσμα, το οποίο μειώνει  την ανασφάλεια των 

μαθητών, σε σχέση με το αποτέλεσμα.  Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου από 

τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τον Νικολάου  (2011), «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» ( οπ. αναφ. Χαρματζή, 2018). 

           Επίσης σημαντική πρακτική, η οποία είναι χρήσιμη για τις τάξεις μεικτής 

σύνθεσης, είναι τα σχέδια συνεργατικής έρευνας ( μέθοδος project). Σύμφωνα με τον 

Frey, το σχέδιο εργασίας «αποτελεί ένα τρόπο ομαδικής διδασκαλίας, της οποίας το 
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περιεχόμενο σχεδιάζεται, διαμορφώνεται και υλοποιείται με την συνεργασία μιας 

ομάδας ανθρώπων. Επειδή αφορά ανάγκες, προβλήματα και απορίες του μαθητή, οι 

οποίες πηγάζουν από την καθημερινή ζωή του και συνδέονται με τις εμπειρίες και τις 

ανησυχίες που προκύπτουν στον κοινωνικό περίγυρο, συνήθως ταυτίζεται με τη 

βιωματική επικοινωνιακή διδασκαλία» (Χρυσαφίδης, 1996, στο Δημητριάδου,2016). 

Η μέθοδος project πραγματοποιείται με το διαχωρισμό των παιδιών σε ομάδες, 

κατάσταση στην οποία ο κάθε μαθητής προσφέροντας στην εργασία, αξιοποιώντας 

τις ικανότητες του νοιώθει πολύτιμος. 

            Όποια μέθοδο και αν αποφασίσει να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός, πρέπει 

αρχικά, να λαμβάνει υπόψη του την ετοιμότητα του κάθε μαθητή για να μάθει μια νέα 

έννοια, σύμφωνα με το γνωστικό του υπόβαθρο, καθώς και τις δεξιότητες που έχει 

αναπτύξει έως τώρα. Ακόμα είναι πολύ σημαντικό το ενδιαφέρον που δείχνει ο 

μαθητής για το θέμα που του δίνεται, καθώς αποτελεί καταλύτη στη διατήρηση της 

προσοχής και της συγκέντρωσής του και τέλος το μαθησιακό προφίλ του κάθε 

μαθητή, το οποίο αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ο κάθε μαθητής μαθαίνει 

καλύτερα (Corley, 2005, Tomlinson, 1999, στο Φωτοπούλου, 2017). Γενικά, η 

μέθοδος η οποία θα χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός, θα πρέπει να στηρίζετε  στις 

ανάγκες του μαθητή. 

 

3.2 Ο  εκπαιδευτικός  σε διαπολιτισμικές τάξεις 

 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή τα τελευταία χρόνια λόγω της 

εισαγωγής πολλών παιδιών προσφύγων στη χώρα μας οι σχολικές τάξεις από 

μονοπολιτισμικές μετατρέπονται σε πολυπολιτισμικές. Σύμφωνα με αυτή τη νέα 

κατάσταση κάθε εκπαιδευτικός σε κάποια στιγμή της επαγγελματικής του πορείας θα 

κληθεί να διδάξει σε ένα ανομοιογενές εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές θα 

χαρακτηρίζονται από διαφορετικές φυλετικές, πολιτισμικές και γλωσσικές 

ιδιαιτερότητες (Ζαχαριά,2018). Αυτοί οι μαθητές πρέπει να ενταχθούν στην κοινωνία 

αλλά και στο σχολικό περιβάλλον. Αυτή η κατάσταση που επικρατεί καθιστά τον 

ρόλο του εκπαιδευτικού δύσκολο και απαιτητικό, για να μπορέσει να ανταποκριθεί 

στις κοινωνικές και πολιτισμικές διαφοροποιήσεις των μαθητών, καθώς ο ίδιος θα 

πρέπει να αποβάλλει τα εθνοκεντρικά πρότυπα και αντιλήψεις. Επίσης θα πρέπει να 

αναπτύξει στους μαθητές το αίσθημα του σεβασμού και την αναγνώριση της αξίας 
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του κάθε διαφορετικού πολιτισμού (Γκόβαρης, 2001, στο Σγούρα, Μάνεσης, 

Μητροπούλου, 2018 ). 

Επίσης οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εφαρμόσουν κάποιες ενταξιακές 

πρακτικές, ώστε να διαχειριστούν με σωστό τρόπο τους μαθητές από διαφορετικά 

πολιτισμικά περιβάλλοντα, με σκοπό την ομαλή ένταξη και την δημιουργία θετικής 

στάσης απέναντι στο σχολείο. Επίσης  θα πρέπει να καλλιεργηθεί το συναίσθημα πως 

όλοι οι μαθητές ανεξάρτητα από την εθνότητα και τα πιστεύω αποτελούν ισότιμα 

μέλη, στη σχολική τάξη, όπως και στην κοινωνία. Σύμφωνα με την Εκπαίδευση των 

Προσφύγων του ΥΠΠΕΘ, αρχικός στόχος του εκπαιδευτικού θα πρέπει να είναι η 

διαμόρφωση ενός αισθήματος ασφάλειας και αποδοχής, η ανάπτυξη της 

επικοινωνίας, η προσαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία και στο θεσμό του 

σχολείου και έπειτα η επίτευξη γνωστικών στόχων και οι επιδόσεις στα μαθήματα. 

 Ο Νικολάου (2011) αναφέρει πως το σύγχρονο σχολικό πλαίσιο, είναι 

απαραίτητο να προσαρμοστεί στις μεθόδους και τις διαδικασίες που απαιτεί αυτό το 

νέο, πολύχρωμο περιβάλλον στο οποίο πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλοί σημαντικοί 

παράμετροι, πέρα από τον σημαντικότερο ο οποίος σχετίζεται με την ετερότητα, όπως 

είναι η συνεργασία, η αλληλεγγύη και η συνεκπαίδευση , ώστε να μπορούμε να 

μιλάμε για ένα σχολείο για όλους.  

 Σύμφωνα με τα παραπάνω κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι σε θέση να 

σχεδιάσει και να διαμορφώσει τις διδακτικές πρακτικές σε “κατάλληλες”, ανάλογα με 

τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις απαιτήσεις των μαθητών που υπάρχουν στην τάξη 

του .Ο Νικολάου (2000) αναφέρει πως για τους εκπαιδευτικούς η ένταξη των 

αλλοδαπών μαθητών στο σχολικό περιβάλλον προκαλεί προβλήματα, για την λύση 

των οποίων είναι απαραίτητη και η δική τους συμμετοχή. Άρα για τη διαχείριση της 

πολυπολιτισμικής τάξης κρίνεται καθοριστικής σημασίας ο ρόλος του εκπαιδευτικού, 

ο οποίος δε προορίζεται μόνο στη μετάδοση γνώσεων, αλλά κυρίως δίνει σημασία 

στην καλλιέργεια της κοινωνικοποίησης των παιδιών.  

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα και να 

ανοίγει νέους δρόμους στους μαθητές, έχοντας στο μυαλό του τις διαφορετικές 

κοινωνικό- πολιτισμικές αναπαραστάσεις (Γρόλιος, 2001 στο Παπαβασιλείου ). 

Επιπλέον θα πρέπει να κάνει τους μαθητές να σκέφτονται μη ρατσιστικά, να μην είναι 

προκατειλημμένοι και να σέβονται τον συνάνθρωπο τους ανεξαρτήτως εθνικότητας, 
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θρησκείας και φύλου. Επίσης είναι αναγκαίο να διδάξει την σημαντική αξία του 

πολιτισμού  αλλά και την αξία της μητρικής γλώσσας, ώστε να μην επηρεαστούν από 

την παγκοσμιοποίηση (Κασούτας, 2007 στο Παπαβασιλείου). 

Ακόμα  καλείται να γνωρίσει στους μαθητές την κουλτούρα της χώρας τους, 

αλλά και την κουλτούρα των συμμαθητών τους που προέρχονται από διαφορετική 

χώρα. Όπως αναφέρεται στο Γρίβα, & Στάμου (2014) «η κουλτούρα υποδηλώνει τις 

οικογενειακές, κοινωνικές, γλωσσικές και εθνικές πρακτικές που διαμορφώνουν τις 

οπτικές των μαθητών για τον κόσμο και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν με το 

περιβάλλον τους, καθώς αποτελεί προσδιοριστικό στοιχείο της ταυτότητας τους». Με 

λίγα λόγια ο εκπαιδευτικός   καλείται να γίνει ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στους 

μαθητές της χώρας υποδοχής και στους αλλοδαπούς μαθητές (Σταμέλος, 1999 στο 

Ζαχαριά).  

Πολύ σημαντικό είναι ο εκπαιδευτικός να βοηθάει τους δίγλωσσους μαθητές 

με τέτοιο τρόπο που θα τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και δε 

θα τους δημιουργεί αισθήματα απογοήτευσης, ανασφάλειας, φόβου και ντροπής 

καταστάσεις οι οποίες επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις και στη σχέση μεταξύ 

εκπαιδευτικού- μαθητή αλλά και στη δημιουργία στάσεων απέναντι στη μάθηση. 

Άλλωστε έχει αποδειχτεί πως για την αποτελεσματικότητα της μάθησης σημαντική 

αξία έχει η αυτοεκτίμηση για τη γλωσσική κατάκτηση, η σημασία της 

συναισθηματικής εμπλοκής, καθώς και η κρισιμότητα της ενίσχυσης και της 

συναισθηματικής ικανοποίησης (Γρίβα & Στάμου, 2014). 

Ο Banks αναφέρει πως ο δάσκαλος και οι μαθητές μαθαίνουν μαζί, 

μοιράζονται τον πολιτισμό τους και κατασκευάζουν νέες γνώσεις στην τάξη. Για αυτό 

το λόγο οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αλλάζουν το ρόλο τους ανάλογα με τις ανάγκες 

της τάξης, όπως αναφέρει ο Νικολάου (2011), « 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»,. Επίσης θα πρέπει 

να μαθαίνουν την κουλτούρα των μαθητών, να συσχετίζονται θετικά μαζί τους, να 

κατανοούν τους λεκτικούς και μη κώδικες επικοινωνίας και να χρησιμοποιούν 

ποικίλες μεθόδους στη διδασκαλία διαφορετικών εννοιών και ζητημάτων 
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(Banks&Tucker, 1998 στο Ζαχαριά, 2018).Σύμφωνα με αυτό καταλαβαίνουμε πως 

είναι πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να καλλιεργήσουν θετικές σχέσεις με τους 

μαθητές τους καθώς η δημιουργία μιας σχέσης σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ 

εκπαιδευτικών και μαθητών βοηθάει στην αποδοχή της ταυτότητας (Ζαχαριά, 2018). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εφαρμόζουν 

διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας, αφού πλέον μιλάμε για ένα πολύχρωμο σχολείο 

οι οποίοι να δίνουν σε όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες μάθησης, για να φτάσουμε 

στο σημείο να μιλάμε για ένα σχολείο για όλους, ανεξαρτήτως πολιτισμού. Οι 

τεχνικές διδασκαλίας οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία είναι ποικίλες, αλλά ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που θα ορίσει ποια είναι 

η πιο κατάλληλη και θα τη διαμορφώσει σύμφωνα με τις ανάγκες της τάξης του.  

Αξιοποιώντας ο εκπαιδευτικός, κατάλληλες διδακτικές τεχνικές 

διαπολιτισμικότητας, βοηθάει τους μαθητές να δουν τις σχέσεις μεταξύ του δικού 

τους και των άλλων πολιτισμών, με σκοπό την απόκτηση ενδιαφέροντος, από τους 

μαθητές για το διαφορετικό και επίγνωση του δικού τους πολιτισμού, από οπτικές 

των άλλων ανθρώπων. Η αξιοποίηση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων από τον 

εκπαιδευτικό, βοηθάει τους μαθητές του στην δημιουργία σχέσεων με άτομα από 

διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, ώστε να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές 

του πολιτισμού τους, με τους άλλους πολιτισμούς, με αποτέλεσμα μια πιο επιτυχή 

κοινωνία και αλληλόδραση (Ντίνας & Γρίβα, 2017). 

 Μια μέθοδος διδασκαλίας η οποία έχει αποδειχθεί από έρευνες ότι 

χρησιμοποιούν κυρίως κατά την εκπαιδευτική διαδικασία οι εκπαιδευτικοί στις τάξεις 

μεικτής σύνθεσης, η οποία μπορεί να βοηθήσει να επιτευχθεί η ισότητα και να δώσει 

ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές είναι η ‘διαφοροποιημένη διδασκαλία’. 

 

 

 

 

  



 44 

3.3 Διαπολιτισμική επάρκεια εκπαιδευτικών 

 

Ως διαπολιτισμική επάρκεια ορίζεται η «θεωρητική, επιστημονική, 

ερευνητική και διδακτική γνώση που έχει ο εκπαιδευτικός και αφορά τους 

πολιτισμούς, τις γλώσσες, τις συνθήκες διαβίωσης κ.λπ. των ατόμων που προέρχονται 

από άλλες χώρες και συμμετέχουν στο κοινωνικό γίνεσθε της χώρας μας». Η 

διαπολιτισμική επάρκεια, «περιλαμβάνει την κατάρτιση που πρέπει να αποκτά 

εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια 

των σπουδών του ή στα πλαίσια επιμορφωτικών προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της 

άσκησης του εκπαιδευτικού του έργου και που πιστοποιείται είτε με το παρεχόμενο 

πτυχίο είτε με πιστοποιητικά επιμόρφωσης στα πλαίσια προγραμμάτων έτσι ώστε να 

θεωρείται διαπολιτισμικά επαρκής» (Γεωργογιάννης, 2009) 

Από την άλλη, η διαπολιτισμική ετοιμότητα του εκπαιδευτικού αναφέρεται 

στην εν δυνάμει δυνατότητα του, να διαχειριστεί τη διαφορετικότητα που συναντά 

πλέον μέσα στην σχολική τάξη (Παλαιολόγου- Ευαγγέλου, 2003). Ο διαπολιτισμικά 

έτοιμος εκπαιδευτικός πρέπει κατ’ αρχήν μεταξύ των άλλων «να γνωρίζει την 

εφαρμογή των διαφόρων μεθόδων διδασκαλίας για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως 

δεύτερης ή ξένης γλώσσας , τα σχετικά αναλυτικά προγράμματα και τις σχετικές 

νομοθεσίες τόσο για τους μετανάστες της Ελλάδας, όσο και τη νομοθεσία κατ’ αρχήν 

της Ελλάδος για τους ομογενείς του εξωτερικού» (Γεωργογιάννης, 2004). 

Ο διαπολιτισμικά έτοιμος εκπαιδευτικός οφείλει να είναι σε θέση να χειριστεί 

με ευκολία θέματα που έχουν σχέση με τη διαφορετικότητα και τη συνύπαρξη 

διαφορετικών πληθυσμών σε μία σχολική τάξη. Ακόμα πρέπει να έχει δημοκρατικές 

στάσεις και αξίες και να μπορεί να βλέπει τα πράγματα από διαφορετικές οπτικές 

(Garcia & Pugh, 1992), να συνδέει τους διάφορους πολιτισμούς στην τάξη και να 

μειώνει τις προκαταλήψεις, χρησιμοποιώντας εναλλακτικά μοντέλα διδασκαλίας 

(Κοσσυβάνη, 2002).Επίσης ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει όλες εκείνες τις ειδικές 

γνώσεις που αφορούν στη μετουσίωση από τον εκπαιδευτικό της θεωρίας σε 

πρακτική εφαρμογή και στην ικανότητα του να αντιδρά σε δεδομένες εκπαιδευτικές 

διαδικασίες που έχουν σχέση με τους αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές 

(Λάγιος, Μπομπαρίδου, & Δασκαλάκη, 2005). 
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Ποιο αναλυτικά , ο διαπολιτισμικά έτοιμος εκπαιδευτικός θα μπορεί να 

αποδέχεται τον άλλο πολιτισμό απλά ως διαφορετικό και όχι ως ανώτερο ή κατώτερο, 

συνεπώς θα μπορεί να εντοπίζει φαινόμενα ρατσισμού και να χρησιμοποιεί 

κατάλληλες διδακτικές πρακτικές ώστε να το αποτρέπει όσο αυτό είναι δυνατό. 

Επίσης θα κατέχει επιστημονικές και θεωρητικές γνώσεις, όσον αφορά το θέμα της 

διγλωσσίας και ακόμα περισσότερο τη διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης ξένης 

γλώσσας στην πράξη (Gay, 2002 στο Πολύζος,2012). Να γνωρίζει και αν μπορεί να 

επιλέγει τις κατάλληλες διδακτικές μεθόδους, ώστε να διδάξει σε τάξη με μαθητές 

από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. 

Συμπερασματικά, διαβάζοντας τα παραπάνω θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 

διδακτική ετοιμότητα με μια πιο ευρεία έννοια φανερώνει την ολική ποιότητα του 

εκπαιδευτικού ως «επαγγελματία» στο χώρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αλλά 

και στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Γεωργογιάννης& Ευαγγέλου 2003 

στο Πολύζος, 2012). 

Ακόμα ο διαπολιτισμικά έτοιμος εκπαιδευτικός σύμφωνα με Dryden-Peterson 

(2015) είναι αναγκαίο να αναγνωρίζει ότι λόγω των περιορισμένων διδακτικών 

ευκαιριών που είχαν τα παιδιά στις χώρες που ζούσαν, τα γλωσσικά εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν και τις διακρίσεις μέσα στην σχολική τάξη λόγω της διαφορετικής 

καταγωγής αποτελούν σημαντικούς παράγοντες δυσκολίας κατά την ένταξη τους. 

Επίσης θα πρέπει να κατανοήσει ότι οι δυσκολίες που εμφανίζουν οι πρόσφυγες 

μαθητές οφείλονται στην βία και στην φτώχια που έχουν ζήσει, λόγω της 

προσφυγικής κρίσης και όχι σε προβλήματα ψυχικής υγείας ( οπ. αν. στο  Σγούρα, 

Μάνεσης, &Μητροπούλου, 2018).  

Η παρουσία μαθητών από διαφορετικούς πολιτισμούς επιβάλει τη δημιουργία 

καινούργιων προσεγγίσεων του ελληνικού σχολείου, αλλάζοντας τα αναλυτικά 

προγράμματα και δημιουργώντας ευκαιρίες κατάρτισης των εκπαιδευτικών για την 

καλύτερη αντιμετώπιση των προσφύγων μαθητών. Στην Ελλάδα οι εκπαιδευτικοί 

δηλώνουν πως δεν έχουν τη διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα ώστε να 

αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που εμφανίζονται κατά τη διαχείριση του γλωσσικού 

και πολιτισμικού κεφαλαίου που κουβαλούν οι πρόσφυγες μαθητές στην τάξη.   
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3.4 Προγενέστερες έρευνες 

 

Πλήθος ερευνών έχει διεξαχθεί στην Ελλάδα, όπως και στο εξωτερικό, σχετικά με 

την εκπαιδευτική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών, κυρίως της Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης να διαχειριστούν πολυπολιτισμικές τάξεις, όπως και τους μαθητές οι 

οποίοι προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Οι έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν, έχουν εστιάσει στις απόψεις των εν’ ενεργεία εκπαιδευτικών, σε 

σχέση με τις εκπαιδευτικές και διδακτικές πρακτικές που χρησιμοποιούν για τη 

διδασκαλία των μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό προφίλ όπως και προτάσεις που 

αφορούν την επιμόρφωσή τους στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.   

Παρακάτω θα αναφερθούν έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε εν΄ ενεργεία 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες σχετίζονται με την ετοιμότητα 

των εκπαιδευτικών να διαχειριστούν τάξεις που υπάρχουν μαθητές από διαφορετικά 

πολιτισμικά πλαίσια, καθώς όπως αναφέρθηκε παραπάνω στη πολυπολιτισμική 

κοινωνία που ζούμε σήμερα είναι απαραίτητο αυτοί οι μαθητές να ενταχθούν στο 

εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας, ώστε να μη νοιώθουν μειονεκτικά, απέναντι 

στους γηγενής μαθητές . Οι περισσότερες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί 

κατέδειξαν ότι πολλοί από τους εκπαιδευτικούς δεν κατέχουν τις γνώσεις να 

διαχειριστούν μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια, και είναι ανέντιμοι να 

ανταποκριθούν σε αυτή τη κατάσταση. Η έλλειψη θεωρητικών γνώσεων και 

πρακτικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε αυτό το θέμα μπορεί να οδηγήσει στη 

μη ομαλή ένταξη των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών, στην εκπαίδευση 

(Goddard κ.α. 2001, στο Γρίβα &Στάμου, 2014).  

Σύμφωνα με τους Χατζησωτηρίου & Ξενοφώντος (2014) σε έρευνα που 

πραγματοποίησαν, καταδείχτηκε πως το μεγαλύτερο δείγμα των εκπαιδευτικών που 

συμμετείχαν σε αυτή, είναι ανέντιμοι να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τους 

πρόσφυγες μαθητές μέσα στη σχολική τάξη. Στην παραπάνω έρευνα ερευνήθηκαν οι 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική επάρκεια και κατάρτιση τους σε 

θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, όπως και οι διδακτικές μέθοδοι και πρακτικές 

που εφαρμόζουν στην τάξη τους για την στήριξη των ‘διαφορετικών’ μαθητών. Οι 

μισοί από αυτούς δεν είχαν διαμορφωμένη άποψη στις ερωτήσεις που αφορούσαν τη 

διαχείριση του συγκεκριμένου μαθητικού πληθυσμού, ενώ οι περισσότεροι από 
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αυτούς δεν είχαν συμμετάσχει σε επιμορφωτικές δράσεις που να αφορούν τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση (οπ. αναφ. στο Γρίβα &Στάμου, 2014). 

Σε έρευνα του Porter (1990) που έγινε, επίσης σε εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι, όμως εργάζονται σε σχολεία με πολλούς 

μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, οι περισσότεροι  εκπαιδευτικοί 

δήλωσαν, ότι δεν είχαν κατάλληλη επιμόρφωση τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε 

πρακτικό επίπεδο, ώστε να διαχειριστούν τη πολυγλωσσία και τη πολιτισμικότητα 

στην εκπαίδευση (οπ. αναφ. στο Γρίβα &Στάμου, 2014).  

Σε άλλη έρευνα φαίνεται πως ενώ πολλοί εκπαιδευτικοί σε θεωρητικό επίπεδο 

συμφωνούν με τις αρχές της πολυπολιτισμικότητας, σε πρακτικό επίπεδο αδυνατούν 

να τις εφαρμόσουν στη διδασκαλία τους. Από την άλλη, σε έρευνα που 

πραγματοποίησαν οι Walker, Shafer και Liams (2004), διαπιστώθηκε πως η αρνητική 

στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στους μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά 

πλαίσια, μπορεί να μην εμφανιστεί από την αρχή της διδασκαλίας, αλλά να 

εμφανιστεί μόλις οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι  

αντιμετωπίσουν κάποιες προκλήσεις με αυτούς τους μαθητές, κατά τη σχολική 

χρονιά. Στην ίδια έρευνα αναφέρεται ότι αν οι εκπαιδευτικοί έχουν  κάποια έστω, και 

περιορισμένη επιμορφωτική δραστηριότητα μπορεί να τους επηρεάσει θετικά, με 

αποτέλεσμα να αλλάξουν τις αρνητικές τους στάσεις απέναντι στις ανάγκες των 

μαθητών, που προέρχονται από διαφορετικές χώρες. Επίσης θετική επιρροή φαίνεται 

ότι ασκεί στους εκπαιδευτικούς η εμπειρία τους σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον, 

όπως τάξεις υποδοχής ή εργασία στο εξωτερικό αλλά και η επιμόρφωση τους πάνω 

σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Στούμπος & Τηγάνης, 2005,  

Χατζηθεολόγου, Μανιάτης & Χατζηνικολάου, 2001 οπ. αναφ. στο Γρίβα &Στάμου, 

2014).  

 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, στο Χαρμαντζή, 2018). Διότι διαπιστώθηκε ότι η θετική στάση που 

είχαν δημιουργήσει οι εκπαιδευτικοί, επηρεασμένοι από επιμόρφωση, τους βοηθούσε 

να δράσουν υποστηρικτικά απέναντι στους δίγλωσσους μαθητές. Αντίστοιχα όσοι δε 

διέθεταν επαρκείς γνώσεις αντιμετώπιζαν δυσκολίες κατά τη διδακτική διαδικασία, 
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διότι δεν είχαν εξοικειωθεί με τη χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων για τη 

διαχείρηση τους (Shin & Krashen, 1996, στο Γρίβα &Στάμου, 2014).  

 Αναφορικά με τις διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί, 

στις πολυπολιτισμικές τάξεις, η πιο συχνή μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η 

διαφοροποιημένη διδασκαλία. Ο Burkett (2013) σε μία ποιοτική μελέτη που έκανε με 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφέρει ότι σημαντικό ρόλο στην 

υλοποίηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην τυπική τάξη παίζει η συνεχής 

επιμόρφωση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών σε θέματα διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας καθώς και η επαφή τους με το αντικείμενο αυτό κατά τη διάρκεια των 

βασικών τους σπουδών (οπ. αναφ. στο Φιλιππάτου & Βεντίστα, 2017) . Αυτή η 

διδακτική μέθοδος σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται και σε άλλες 

έρευνες κατέχει τη πρώτη θέση στις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών, καθώς 

αναφέρουν πως η χρήση διδακτικών μεθόδων, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των 

μαθητών από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια, αποτελεί μία από τις πιο 

αποτελεσματικές πρακτικές για τους μαθητές αυτούς (Γρίβα & Στάμου, 2014, 

Φωτοπούλου, 2017, στο Χαρμαντζή, 2018 ). Επίσης, τα αποτελέσματα της έρευνα 

των Γρίβα, Στάμου και Γελαδάρη έδειξαν ότι η πρακτική της αξιοποίησης του 

πολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ αποτελεί μία από 

τις πιο κατάλληλες διδακτικές πρακτικές για πολυπολιτισμικές τάξεις ( Γρίβα & 

Στάμου,2014). 
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Κεφάλαιο Τέταρτο 

 

Μεθοδολογία έρευνας

 

 

Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

 

Η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών, είναι πολύ σημαντική, διότι « όχι 

μόνο διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο καθορίζουν και κατανοούν την 

κοινωνική πραγματικότητα, αλλά και επειδή  είναι άμεσα συνυφασμένες με το 

περιεχόμενο του γνωστικού αντικειμένου και της διδακτικής διαδικασίας» (Γρίβα & 

Στάμου, 2014). Επίσης θεωρείται αναγκαία η διερεύνηση των απόψεων τους, καθώς 

μέσα από αυτές εμφανίζονται οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που έχουν 

δημιουργηθεί, από τις προηγούμενες εμπειρίες τους. Ακόμα μέσα από τις απόψεις 

τους, κατανοούμε τον τρόπο που ερμηνεύουν τις διδακτικές πρακτικές που 

χρησιμοποιούν στην τάξη τους. Επιπλέον οι στάσεις και οι απόψεις τους, παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στο να δίνουν ευκαιρίες, αλλά και δυνατότητες στους μαθητές που 

προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, ώστε να επιτύχουν στις 

σχολικές διαδικασίες. 

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η διερεύνηση του βαθμού ετοιμότητας 

των εκπαιδευτικών και η καταγραφή των απόψεων τους για την ένταξη προσφύγων 

μαθητών στην σχολική τάξη. Τα ερευνητικά ερωτήματα μέσω των οποίων 

οργανώθηκαν και οι θεματικοί άξονες με τις επιμέρους ερωτήσεις είναι τα εξής: 

1. Πόσο έτοιμοι νοιώθουν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

ώστε να διαχειριστούν πολυπολιτισμικές τάξεις; 

 

2. Σε ποιους τομείς πιστεύουν ότι θα συναντήσουν δυσκολίες κατά την 

εισαγωγή προσφύγων μαθητών στην τάξη; Πως θα διαχειριστούν τους 

πρόσφυγες μαθητές; 
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3. Ποιες ενταξιακές πρακτικές θα χρησιμοποιούσαν , οι εκπαιδευτικοί για 

την ένταξη των προσφύγων μαθητών στην σχολική τάξη; 

 

Στόχος των παραπάνω ερωτημάτων ήταν να εξεταστεί αρχικά ο βαθμός 

ετοιμότητας των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να διαχειριστούν 

πολυπολιτισμικές τάξεις, δηλαδή πόσο επαρκείς αισθάνονται, ώστε να διδάξουν σε 

πολυπολιτισμικές τάξεις όπως και τις στρατηγικές τις οποίες θα χρησιμοποιούσαν για 

να διδάξουν σε αλλοδαπούς μαθητές. Επιπλέον, εξετάστηκε το κομμάτι των 

δυσκολιών, που πιστεύουν ότι θα συναντήσουν οι εκπαιδευτικοί κατά την εισαγωγή 

των προσφύγων μαθητών στην σχολική τάξη, καθώς και το πώς θα διαχειριστούν τις 

δυσκολίες αυτές που αντιμετωπίζουν οι μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά 

περιβάλλοντα. Τέλος εξετάστηκαν οι ενταξιακές πρακτικές που θα χρησιμοποιούσαν 

οι εκπαιδευτικοί, ώστε να εντάξουν όσο πιο ομαλά γίνεται τους πρόσφυγες μαθητές 

στην τάξη. 

 

4.2 Συμμετέχοντες 

 

Στην έρευνα μας έλαβαν μέρος 100 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (για περισσότερα βλ. 5.1). Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε δέκα 

δημοτικά σχολεία της Πτολεμαΐδας. Μοιράστηκαν 130 ερωτηματολόγια, από τα 

οποία απαντήθηκαν τα 100. 

 

4.3 Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό της συγκεκριμένης έρευνας, 

αποτέλεσε ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Βασικό κριτήριο για 

την επιλογή αυτή, είναι πως η χρήση ερωτηματολογίου σου δίνει τη δυνατότητα να 

προσεγγίσεις μεγάλο αριθμό δείγματος, δίνοντας μια γενική εικόνα στη διερεύνηση 

του προβλήματος, κάτι που είναι δύσκολο να επιτευχθεί με άλλα ερευνητικά 

εργαλεία. Επίσης βασικό κριτήριο είναι πως διατηρείται η ανωνυμία των 

συμμετεχόντων, κατάσταση η οποία δίνει το περιθώριο στους εκπαιδευτικούς να 

εκφραστούν ελεύθερα, σε ένα ευαίσθητο θέμα, όπως τη διαχείριση προσφύγων 
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μαθητών, στην τάξη. Ακόμα το ερωτηματολόγιο είναι ένα εργαλείο με το οποίο είναι 

εξοικειωμένοι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (Javeau, 1996 στο Γρίβα & Στάμου, 

2014) και από το οποίο μπορούμε να συλλέξουμε και ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά 

αξιόπιστα δεδομένα, με ευκολία και οικονομία χρόνου (Anderson, 1990 στο Γρίβα & 

Στάμου, 2014). 

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε κατά το χειμερινό εξάμηνο του 

2018, και συγκεκριμένα από το μήνα Νοέμβριο. Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν 

από εν ενεργεία εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Στην έρευνα μας επιλέχθηκαν ερωτήσεις κλειστού τύπου, όπου οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν με κλίμακα τύπου Likert (πολύ, αρκετά, 

λίγο, καθόλου). Επιλέχθηκαν οι κλειστού τύπου ερωτήσεις, διότι μπορούν να 

συμπληρωθούν γρήγορα τα ερωτηματολόγια από τους συμμετέχοντες και 

διευκολύνουν τη στατιστική τους επεξεργασία. Άλλωστε, έχει διαπιστωθεί πως οι 

συμμετέχοντες ανταποκρίνονται με προθυμία στα ερωτηματολόγια, τα οποία 

περιέχουν κλειστού τύπου ερωτήσεις (Γρίβα & Στάμου, 2014). 

 Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου , ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες 

να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις ως προς τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά 

δηλαδή φύλλο, θέση, χρόνια υπηρεσίας, επίπεδο σπουδών, γνώση ξένων γλωσσών, 

διδακτική εμπειρία σε πολυπολιτισμικές τάξεις, αν υπάρχουν πρόσφυγες μαθητές 

στην τάξη τους και τέλος αν έχουν παρακολουθήσει κάποια επιμορφωτικά σεμινάρια 

σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Αυτό το κομμάτι μας βοήθησε να 

συκροτήσουμε το προφίλ του κάθε εκπαιδευτικού. 

 Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνονταν ερωτήσεις 

κλειστού τύπου, δομημένες σε τρεις άξονες: α) βαθμός ετοιμότητας των 

εκπαιδευτικών, β) δυσκολίες και διαχείριση των προσφύγων μαθητών, γ) ενταξιακές 

πρακτικές. 

Στο πρώτο θεματικό άξονα σχετικά με το βαθμό ετοιμότητας των 

εκπαιδευτικών, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν σε πέντε 

ερωτήσεις κλειστού τύπου με κλίμακα τύπου Likert (πολύ, αρκετά, λίγο, καθόλου), η 

πρώτη ερώτηση αναφερόταν στο αν θεωρούν ότι είναι κατάλληλα ενημερωμένοι/ 

καταρτισμένοι, ώστε να διαχειριστούν μια πολυπολιτισμική τάξη, η δεύτερη ερώτηση 
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αφορούσε τη διαπολιτισμική επάρκεια των εκπαιδευτικών, ώστε να αναγνωρίζουν τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των αλλοδαπών μαθητών. Επίσης κλήθηκαν να απαντήσουν 

στο αν θεωρούν, ότι μπορούν να υιοθετήσουν ποικίλες στρατηγικές για να διδάξουν 

σε αλλοδαπούς μαθητές και αν μπορούν να ανταποκριθούν στα εκπαιδευτικά τους 

καθήκοντα σε τάξεις με μαθητές από διαφορετικά πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Η 

τελευταία ερώτηση αυτού του άξονα είχε σχέση με το αν θεωρούν, ότι μπορούν να 

ανταποκριθούν ικανοποιητικά στη διαχείριση προβλημάτων σε τάξη με μαθητές 

διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων. 

 Στο δεύτερο θεματικό άξονα δυσκολίες και διαχείριση των προσφύγων 

μαθητών, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν αν απαντήσουν επίσης, σε πέντε ερωτήσεις 

κλειστού τύπου με κλίμακα τύπου Likert (πολύ, αρκετά, λίγο, καθόλου). Στην πρώτη 

ερώτηση οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να απαντήσουν σε ποιους τομείς πιστεύουν ότι θα 

συναντήσουν δυσκολίες κατά την εισαγωγή προσφύγων μαθητών στην τάξη. 

Δίνονταν έξι επιλογές α) διαπροσωπική επικοινωνία, β) σχολική αποτελεσματικότητα 

και προσαρμογή των παιδιών από άλλο πολιτισμικό περιβάλλον, γ) διαχείριση των 

συναισθημάτων τους, δ) ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων τους, ε) συμπεριφορά, 

υπερκινητικότητα και στ) επικοινωνία, συνεννόηση με τους γονείς, από τις οποίες 

έπρεπε να επιλέξουν δύο.  

Στη δεύτερη ερώτηση με κλίμακα τύπου Likert (πολύ, αρκετά, λίγο, 

καθόλου), κλήθηκαν να εκφράσουν τη γνώμη τους  για το πόσο ενισχύουν την 

αυτοπεποίθηση των προσφύγων μαθητών οι παρακάτω επιλογές α) γρήγορη 

εκμάθηση της ελληνικής, β) δημιουργία φιλικών σχέσεων στην τάξη, γ) επιβράβευση 

των προσπαθειών του, δ) αντίληψη ότι αποτελεί ισότιμο μέλος στην τάξη. Η Τρίτη 

ερώτηση σχετιζόταν με το αν η εθνική ποικιλομορφία στην τάξη αποτελεί εμπόδιο 

στο έργο του εκπαιδευτικού. Η τέταρτη με το πόσο σημαντικός πιστεύουν ότι είναι ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση του κλίματος μιας πολυπολιτισμικής 

τάξης, ενώ η πέμπτη και τελευταία ερώτηση αυτού του άξονα αναφερόταν στο αν 

πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστά σχολεία για τους πρόσφυγες μαθητές. 

Στο τρίτο θεματικό άξονα σχετικά με τις ενταξιακές πρακτικές τέθηκαν δύο 

ερωτήσεις οι οποίες αναλύονται σε υπό ερωτήματα με κλίμακα τύπου Likert (πολύ, 

αρκετά, λίγο, καθόλου . Η πρώτη ερώτηση αφορούσε το πόσο θα χρησιμοποιούσαν οι 

εκπαιδευτικοί τις παρακάτω ενταξιακές πρακτικές για την ένταξη των προσφύγων 
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μαθητών στην τάξη δηλαδή, α) τη συμπερίληψη  και συνεργασία σε ομάδα, β) την 

έμφαση στη κοινωνικοποίηση του μαθητή, γ) τη συμμετοχή σε σχολικές 

δραστηριότητες, δ) την ενθάρρυνση από τον εκπαιδευτικό στην καθημερινή 

εκπαιδευτική διαδικασία και ε) τη συνεργασία και επικοινωνία εκτός σχολικού 

πλαισίου. 

Η δεύτερη ερώτηση σχετιζόταν με το πόσο πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ότι θα 

βοηθούσαν οι παρακάτω διδακτικές μέθοδοι για την ένταξη των προσφύγων μαθητών 

στην σχολική τάξη, δηλαδή α) η διαφοροποιημένη διδασκαλία, β)η προσαρμογή του 

μαθήματος στις ανάγκες τους, γ) η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, δ) το παιχνίδι, ε) 

τα πολυτροπικά κείμενα, στ) η συνεργασία με τους γονείς των μαθητών αυτών, ζ) 

δραστηριότητες που αναδεικνύουν τα διάφορα πολιτισμικά χαρακτηριστικά και η) η 

μέθοδος project. 

 

4.4 Μέθοδος ανάλυσης 

 

 Συγκεντρώνοντας τα ερωτηματολόγια έγινε εισαγωγή όλων των δεδομένων 

στο πρόγραμμα Microsoft excel. Η επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από 

τις απαντήσεις των συμμετεχόντων έγινε σε επίπεδο περιγραφικής στατιστικής. Σε 

αυτό το επίπεδο παρουσιάζονται συχνότητες και σχετικές συχνότητες, και 

δημιουργούνται πίνακες με τις παρατηρούμενες συχνότητες στις κατηγορίες των 

απαντήσεων (Κατσίλης, 1997 στο Γρίβα & Στάμου, 2014).  
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Κεφάλαιο Πέμπτο 

 

Αποτελέσματα 

 

 

5.1 Δημογραφικά στοιχεία: Προφίλ των εκπαιδευτικών 

 

Στο πρώτο μέρος ζητήθηκαν κάποια δημογραφικά στοιχεία των 

συμμετεχόντων, ώστε να δημιουργηθεί το προφίλ τους. Προέκυψαν τα παρακάτω 

αποτελέσματα. 

Στην έρευνα μας συμμετείχαν συνολικά 100 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, από τους οποίου οι 41 ήταν άντρες (41%) και οι 59 γυναίκες  (59%), 

όπως προκύπτει από το παραπάνω γράφημα (Φύλο). 

 

 

Γράφημα 1 :Φύλο 
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Όπως προκύπτει από το παρακάτω Γράφημα2 το μεγαλύτερο ποσοστό των 

εκπαιδευτικών ήταν μόνιμοι 87 (87%)  ενώ  μόνο οι 13 εκπαιδευτικοί (13%) ήταν  

αναπληρωτές . 

 

 

Γράφημα 2 : Θέση 

 

Όσον αφορά τα χρόνια υπηρεσίας, βάσει του Γραφήματος 3 , οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί 47 (47%) έχουν 21 και πάνω χρόνια υπηρεσίας, οι 42 (42%) έχουν 11-

20 χρόνια υπηρεσίας και οι 11 (11%) έχουν 1-10 χρόνια υπηρεσίας. 

 

Γράφημα 3 : Χρόνια υπηρεσίας 
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Σε σχέση με το επίπεδο σπουδών όπως βλέπουμε στο Γράφημα 4 οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί 75 (75%) έχουν πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος, οι 13 (13%) έχουν 

μεταπτυχιακό σε άλλο γνωστικό αντικείμενο, οι 10 (10%) δεν έχουν τίποτα από τα 

παραπάνω,  1 (1%) εκπαιδευτικός έχει διδακτορικό σε άλλο γνωστικό αντικείμενο και 

1 (1%) έχει μεταπτυχιακό στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. 

 

Γράφημα 4 : Επίπεδο σπουδών 

Σχετικά με την γνώση ξένων γλωσσών παρατηρούμε ότι οι 66 (66%) εκπαιδευτικοί 

γνωρίζουν κάποια ξένη γλώσσα. Ενώ οι 34 (34%) δεν γνωρίζουν κάποια ξένη 

γλώσσα. 

 

Γράφημα 5 : Γνώση ξένων γλωσσών 
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Όπως παρατηρούμε στο γράφημα 6, οι 54 (54%) εκπαιδευτικοί μιλάνε μόνο αγγλικά, 

δύο γλώσσες μιλάνε 6 (6%) εκπαιδευτικοί από τους οποίους οι 3 (3%) μιλάνε αγγλικά 

και ιταλικά, οι δύο αγγλικά και γαλλικά, ενώ 1 (1%) εκπαιδευτικός μιλάει αγγλικά 

και γερμανικά. Γαλλικά μιλάνε 2 (2%) εκπαιδευτικοί, γερμανικά 3 (3%), ρώσικα 

1(1%) και καμία γλώσσα όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι 34(34%) εκπαιδευτικοί. 

 

 

Γράφημα 6 : Ποιες ξένες γλώσσες γνωρίζετε; 

 

Όσον αφορά στην εμπειρία των εκπαιδευτικών σε πολυπολιτισμικές τάξεις βλέπουμε 

(γράφημα 7) πως το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην 

έρευνα δηλαδή οι 85 (85%) εκπαιδευτικοί δεν έχουν εμπειρία σε πολυπολιτισμικές 

τάξεις οι 9 (9%) εκπαιδευτικοί έχουν 1 χρόνο εμπειρία, ενώ 2 (2%) έχουν 2 χρόνια 

εμπειρία. Επίσης 2 (2%) εκπαιδευτικοί έχουν 10 χρόνια εμπειρίας , 1 (1%) έχει 7 

χρόνια εμπειρία και τέλος 1 (1%) εκπαιδευτικός έχει 8 μήνες εμπειρία. 
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Γράφημα 7 : Διδακτική εμπειρία σε πολυπολιτισμικές τάξεις. 

 

Σχετικά με την ερώτηση εάν έχουν πρόσφυγες μαθητές στην τάξη τους, βλέποντας το 

γράφημα 8  παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος 97 (97%) 

εκπαιδευτικοί μας είπαν πως δεν έχουν πρόσφυγες μαθητές στην τάξη τους, ενώ μόνο 

2 (2%) μας είπαν πως έχουν δύο πρόσφυγες μαθητές και 1 (1%) εκπαιδευτικός έχει 

ένα πρόσφυγα μαθητή. 

 

 

Γράφημα 8 : Έχετε πρόσφυγες μαθητές στην τάξη σας; 
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Στην ερώτηση αν έχουν παρακολουθήσει κάποιο επιμορφωτικό σεμινάριο σχετικό με 

τη διαπολιτισμική εκπαίδευση οι 76 (76%) εκπαιδευτικοί μας απάντησαν πως δεν 

έχουν παρακολουθήσει, ενώ οι 26 (26%) έχουν παρακολουθήσει κάποιο 

επιμορφωτικό σεμινάριο. 

 

 

Γράφημα 9 : Έχετε παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια για τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση; 
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5.2  1
ος

 θεματικός άξονας : Βαθμός ετοιμότητας των εκπαιδευτικών  

Στον πρώτο άξονα, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να απαντήσουν σε ερωτήσεις 

οι οποίες εξέταζαν το βαθμό ετοιμότητας τους, για να διαχειριστούν 

πολυπολιτισμικές τάξεις και πρόσφυγες μαθητές.  

 

Σχετικά με τον βαθμό ετοιμότητας των εκπαιδευτικών παρατηρούμε γράφημα 10 ότι 

στην  (ερώτηση 1) «θεωρείται ότι είστε κατάλληλα ενημερωμένοι/ καταρτισμένοι, 

ώστε να διαχειριστείτε μια πολυπολιτισμική τάξη» οι 46 (46%) εκπαιδευτικοί θεωρούν 

πως είναι λίγο ενημερωμένοι /καταρτισμένοι, οι 31 (31%) απάντησαν πως θεωρούν 

ότι δεν είναι καθόλου ενημερωμένοι/ καταρτισμένοι, οι 23 (23%) απάντησαν πως 

είναι αρκετά ενημερωμένοι, ώστε να διαχειριστούν μια πολυπολιτισμική τάξη. 

 

 

Γράφημα 10: θεωρείται ότι είστε κατάλληλα ενημερωμένοι/ καταρτισμένοι, 

ώστε να διαχειριστείτε μια πολυπολιτισμική τάξη; 
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Στην (ερώτηση 2) «διαθέτετε τη διαπολιτισμική επάρκεια ώστε να αναγνωρίζετε τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των αλλοδαπών μαθητών» παρατηρώντας το γράφημα 11 

βλέπουμε πως 39 (39%) εκπαιδευτικοί νοιώθουν πως δε διαθέτουν καθόλου την 

διαπολιτισμική επάρκεια, ώστε να αναγνωρίζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες αυτών 

των μαθητών. Οι 35 (35%) μας είπαν πως διαθέτουν λίγη διαπολιτισμική επάρκεια, 

ενώ 26 (26%) εκπαιδευτικοί είπαν πως διαθέτουν αρκετή διαπολιτισμική επάρκεια 

ώστε να αναγνωρίζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των αλλοδαπών μαθητών. 

 

 

Γράφημα 11 : Διαθέτετε τη διαπολιτισμική επάρκεια ώστε να αναγνωρίζετε τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των αλλοδαπών μαθητών; 

 

Στην (ερώτηση 3) «θεωρείτε ότι μπορείτε να υιοθετήσετε ποικίλες στρατηγικές για να 

διδάξετε σε αλλοδαπούς μαθητές», 49 (49%) εκπαιδευτικοί μας είπαν πως μπορούν σε 

αρκετό βαθμό να υιοθετήσουν ποικίλες στρατηγικές, οι 39 (39%) πως μπορούν σε 

λιγότερο βαθμό, ενώ οι 12 (12%) είπαν πως δε μπορούν καθόλου. Τέλος μόνο 4 (4%) 

εκπαιδευτικοί μας απάντησαν πως μπορούν σε πολύ μεγάλο βαθμό να υιοθετήσουν 

ποικίλες στρατηγικές για να διδάξουν σε αλλοδαπούς μαθητές. 
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Γράφημα 12 : Θεωρείτε ότι μπορείτε να υιοθετήσετε ποικίλες στρατηγικές για 

να διδάξετε σε αλλοδαπούς μαθητές; 

Στην (ερώτηση 4) «θεωρείτε ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε στα εκπαιδευτικά 

καθήκοντα σε τάξεις με μαθητές από διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά 

περιβάλλοντα», παρατηρώντας το γράφημα 13, 47 (47%) εκπαιδευτικοί απάντησαν 

πως μπορούν να ανταποκριθούν αρκετά στα εκπαιδευτικά καθήκοντα σε 

πολυπολιτισμικές τάξεις, 40 (40%) απάντησαν πως μπορούν να ανταποκριθούν λίγο, 

10 (10%) απάντησαν πως δε μπορούν να ανταποκριθούν καθόλου και 3 (3%) 

εκπαιδευτικοί απάντησαν πως μπορούν να ανταποκριθούν πολύ στα εκπαιδευτικά 

καθήκοντα σε πολυπολιτισμικές τάξεις. 

 

Γράφημα 13 : θεωρείτε ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε στα εκπαιδευτικά 

καθήκοντα σε τάξεις με μαθητές από διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά 

περιβάλλοντα; 
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Στην (ερώτηση 5) «θεωρείτε ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε ικανοποιητικά στη 

διαχείριση προβλημάτων σε τάξη με μαθητές διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων», 

βλέποντας το γράφημα 14, παρατηρούμε πως 43 (43%) εκπαιδευτικοί μπορούν να 

ανταποκριθούν αρκετά ικανοποιητικά στη διαχείριση  προβλημάτων, 40 (40%) 

νοιώθουν λιγότερο έτοιμοι, 10 (10%) απάντησαν πως δεν νοιώθουν καθόλου έτοιμοι 

και 7 (7%) απάντησαν πως μπορούν να ανταποκριθούν πολύ στη διαχείριση των 

προβλημάτων σε τάξη με μαθητές από διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες. 

 

 

Γράφημα 14 : Θεωρείτε ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε ικανοποιητικά στη 

διαχείριση προβλημάτων σε τάξη με μαθητές διαφορετικών πολιτισμικών 

ομάδων; 
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 Θεματικός άξονας : Δυσκολίες και διαχείριση των προσφύγων 

μαθητών 

Στο δεύτερο θεματικό άξονα οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις 

σχετικές με τις δυσκολίες που πιστεύουν ότι θα συναντήσουν κατά την ένταξη των 

προσφύγων μαθητών στις σχολικές τάξεις και πως θα διαχειριστούν τους μαθητές 

αυτούς. 

 

 

Γράφημα 15: Δυσκολίες εισαγωγής προσφύγων μαθητών 
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Σχετικά με τον άξονα των δυσκολιών  στην ερώτηση «σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι 

θα συναντήσετε δυσκολίες κατά την εισαγωγή προσφύγων μαθητών στην τάξη» 

ζητήσαμε να επιλέξουν 2 από τις 6 επιλογές. Παρατηρώντας το γράφημα ,  βλέπουμε 

πως 37 (37%) εκπαιδευτικοί επέλεξαν την απάντηση Α, 40 (40%) επέλεξαν την 

απάντηση Β, 37 (37%) επέλεξαν την απάντηση Γ και 45 (45%) επέλεξαν την 

απάντηση Δ. Ενώ την απάντηση Ε την επέλεξαν 6 (6%) εκπαιδευτικοί και την ΣΤ την 

επέλεξαν 35 (35%) εκπαιδευτικοί.  

 

 

Γράφημα 16: Ενίσχυση αυτοπεποίθησης 

Στην (ερώτηση 2) «Κατά την γνώμη σας πόσο ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των 

προσφύγων μαθητών οι παρακάτω επιλογές», στην επιλογή (Α) 61 (61%) 

εκπαιδευτικοί απάντησαν πως η εκμάθηση της Ελληνικής ενισχύει πολύ την 

αυτοπεποίθηση των προσφύγων μαθητών, 33 (33%) απάντησα πως την ενισχύει 

αρκετά, ενώ 6 (6%) απάντησαν πως την ενισχύει λίγο. 
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Γράφημα 17: Φιλικές σχέσεις 

Στην επιλογή (Β) 70 (70%) εκπαιδευτικοί απάντησαν πως η δημιουργία φιλικών 

σχέσεων στην τάξη ενισχύει πολύ την αυτοπεποίθηση των προσφύγων μαθητών στην 

τάξη, 29 (29%) απάντησαν πως την ενισχύει αρκετά, ενώ μόνο 1 (1%) πιστεύει πως 

δεν την ενισχύει καθόλου. 

 

Γράφημα 18 : Επιβράβευση προσπαθειών 

Στην επιλογή (Γ) 70 εκπαιδευτικοί (70%) απάντησαν πως η επιβράβευση των 

προσπαθειών τους, ενισχύει πολύ την αυτοπεποίθηση τους, 28 (28%) απάντησαν ότι 

την ενισχύει αρκετά και 2 (2%) εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι την ενισχύει λίγο. 
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Γράφημα 19: Αποτελεί ισότιμο μέλος 

Στην επιλογή (Δ) 77 εκπαιδευτικοί (77%) απάντησαν πως η αντίληψη ότι αποτελεί 

ισότιμο μέλος στην τάξη ενισχύει πολύ την αυτοπεποίθηση τους, 22 (22%) 

απάντησαν πως την ενισχύει αρκετά και 1 (1%) πως δεν την ενισχύει καθόλου. 

 

 

 

Γράφημα 20: Εθνική ποικιλομορφία 

 

22% 

1% 

77% 

Δ) Αντίληψη ότι αποτελεί ισότιμο μέλος στην 
τάξη 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΚΑΘΟΛΌΥ 

ΠΟΛΎ 

0 10 20 30
40

50

ΑΡΚΕΤΑ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΛΙΓΟ 

ΠΟΛΎ 

42 

18 

33 

7 

Ερώτηση 3 



 68 

Σχετικά με την (ερώτηση 3) «η εθνική ποικιλομορφία στην τάξη αποτελεί εμπόδιο στο 

έργο του εκπαιδευτικού», 42 εκπαιδευτικοί (42%) απάντησαν αρκετά, 33 (33%) 

απάντησαν λίγο, 18 (18%) απάντησαν καθόλου και 7 εκπαιδευτικοί (7%) απάντησαν 

πολύ.  

 

 

Γράφημα 21: Διαμόρφωση κλίματος 

Στην (ερώτηση 4) «πόσο σημαντικός πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

στη διαμόρφωση του κλίματος μιας πολυπολιτισμικής τάξης», παρατηρώντας το 

γράφημα 21 βλέπουμε ότι 72 εκπαιδευτικοί (72%) απάντησαν πως ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού είναι πολύ σημαντικός στη διαμόρφωση του κλίματος, 27 (27%) 

απάντησαν πως ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι αρκετά σημαντικός και μόνο 1 

εκπαιδευτικός (1%) απάντησε πως ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι λιγότερο 

σημαντικός. 
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Γράφημα 22: Σχολεία για πρόσφυγες μαθητές 

 

Παρατηρώντας το γράφημα 22 βλέπουμε πως στην (ερώτηση 5) «πιστεύετε ότι 

πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστά σχολεία για τους πρόσφυγες μαθητές», 44 εκπαιδευτικοί 

(44%) απάντησαν καθόλου, 30 (30%) απάντησαν λίγο, 18 (18%) απάντησαν αρκετά 

και τέλος 8 εκπαιδευτικοί (8%) απάντησαν πολύ. 
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 θεματικός άξονας : Ενταξιακές πρακτικές 

 

 

Γράφημα 23 : Συνεργασία σε ομάδα 

 

Στον άξονα σχετικά με τις ενταξιακές πρακτικές στην (ερώτηση 1) «ποιες ενταξιακές 

πρακτικές θα χρησιμοποιούσατε για την ένταξη των προσφύγων μαθητών στην τάξη», 

παρατηρώντας το γράφημα 23 βλέπουμε πως για την επιλογή (Α) 67 εκπαιδευτικοί 

(67%) απάντησαν ότι θα χρησιμοποιούσαν πολύ τη συγκεκριμένη πρακτική, 31 

εκπαιδευτικοί (31%) απάντησαν ότι θα την χρησιμοποιούσαν αρκετά, 1 

εκπαιδευτικός (1%) απάντησε ότι θα τη χρησιμοποιούσε λίγο και 1 (1%) καθόλου. 

 

Γράφημα 24: Κοινωνικοποίηση μαθητή 
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Σε σχέση με την επιλογή (Β) βλέποντας το γράφημα 24, παρατηρούμε πως 66 

εκπαιδευτικοί (66%) απάντησαν πως θα χρησιμοποιούσαν πολύ την ενταξιακή 

πρακτική της έμφασης στην κοινωνικοποίηση του μαθητή, 32 εκπαιδευτικοί (32%) 

απάντησαν πως θα την χρησιμοποιούσαν αρκετά, ενώ 2 εκπαιδευτικοί (2%) 

απάντησαν πως θα την χρησιμοποιούσαν λίγο. 

 

 

Γράφημα 25: Συμμετοχή σε δραστηριότητες 

 

Σχετικά με την επιλογή (Γ) στο γράφημα 25 παρατηρούμε  65 εκπαιδευτικοί (65%) 

είπαν πως θα χρησιμοποιούσαν πολύ την ενταξιακή πρακτική της συμμετοχής του 

μαθητή σε σχολικές δραστηριότητες, 30 εκπαιδευτικοί (30%) είπαν πως θα τη 

χρησιμοποιούσαν αρκετά, ενώ 5 εκπαιδευτικοί (5%) είπαν πως θα τη 

χρησιμοποιούσαν λιγότερο. 
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Γράφημα 26 : Ενθάρρυνση για την εκπαιδευτική διαδικασία 

 

Όσον αφορά την επιλογή (Δ) όπως φαίνετε και στο γράφημα 26, 68 εκπαιδευτικοί 

(68%) απάντησαν πως η  ενθάρρυνση από τον εκπαιδευτικό στην καθημερινή 

εκπαιδευτική διαδικασία είναι μια ενταξιακή πρακτική που θα χρησιμοποιούσαν 

πολύ, 29 (29%) απάντησαν πως θα την χρησιμοποιούσαν αρκετά, 2 εκπαιδευτικοί 

(2%) απάντησαν ότι θα την χρησιμοποιούσαν λίγο και 1 (1%) απάντησα πως δεν θα 

τη χρησιμοποιούσε καθόλου. 

 

Γράφημα 27: Συνεργασία εκτός σχολείου 
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Σχετικά με την επιλογή (Ε) παρατηρούμε βλέποντας το γράφημα 27, ότι 42 

εκπαιδευτικοί (42%) είπαν πως θα χρησιμοποιούσαν αρκετά την ενταξιακή πρακτική 

της συνεργασίας και επικοινωνίας και εκτός σχολικού πλαισίου. Επίσης 31 

εκπαιδευτικοί (31%) είπαν πως θα χρησιμοποιούσαν πολύ την συγκεκριμένη 

ενταξιακή πρακτική, θα την χρησιμοποιούσαν λίγο 21 εκπαιδευτικοί (21%) και τέλος 

6 (6%) δεν θα την χρησιμοποιούσαν καθόλου. 

 

 

Γράφημα 28: Διαφοροποιημένη διδασκαλία 

 

Στον άξονα σχετικά με τις ενταξιακές πρακτικές στην (ερώτηση 2) «πόσο πιστεύετε 

ότι θα βοηθούσαν οι παρακάτω διδακτικές μέθοδοι για την ένταξη των προσφύγων 

μαθητών στην σχολική τάξη», στην επιλογή (Α) παρατηρούμε στο παραπάνω 

γράφημα 27, ότι 47 εκπαιδευτικοί (47%) πιστεύουν πως θα βοηθούσε αρκετά η 

διδακτική μέθοδος της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, 45 (45%) πιστεύουν πως θα 

βοηθούσε πολύ αυτή η διδακτική μέθοδος. Ακόμα 7 από τους εκπαιδευτικούς (7%) 

πιστεύουν πως η διαφοροποιημένη διδασκαλία θα βοηθούσε λίγο, ενώ 1 

εκπαιδευτικός (1%) πιστεύει πως αυτή η διδακτική μέθοδος, δε θα βοηθούσε 

καθόλου. 
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Γράφημα 29: Προσαρμογή του μαθήματος 

 

Σχετικά με την επιλογή (Β) βλέπουμε στο γράφημα 28, πως 50 από τους 

εκπαιδευτικούς (50%) πιστεύουν ότι η διδακτική μέθοδος που σχετίζετε με την 

προσαρμογή του μαθήματος στις ανάγκες των προσφύγων μαθητών θα βοηθούσε 

αρκετά, 34 (34%) πιστεύουν ότι θα βοηθούσε πολύ, 14 (14%) πιστεύουν ότι θα 

βοηθούσε λίγο και τέλος 2 εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως δε θα βοηθούσε καθόλου, 

αυτή η διδακτική μέθοδος. 

 

 

Γράφημα 30: Χρήση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας 
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Όσον αφορά την επιλογή (Γ) παρατηρώντας το γράφημα 29, βλέπουμε ότι 55 

εκπαιδευτικοί (55%) πιστεύουν πως θα βοηθούσε πολύ η μέθοδος της 

ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, 40 εκπαιδευτικοί (40%) πιστεύουν πως θα 

βοηθούσε αρκετά, ενώ 5 εκπαιδευτικοί (5%) πιστεύουν ότι θα βοηθούσε λίγο. 

 

 

 

Γράφημα 31: Χρήση παιχνιδιού 

 

Σε σχέση με την επιλογή (Δ) βλέπουμε παραπάνω πώς 61 εκπαιδευτικοί (61%) 

πιστεύουν ότι η διδακτική μέθοδος του παιχνιδιού θα βοηθούσε πολύ, 30 

εκπαιδευτικοί πιστεύουν πώς θα βοηθούσε αρκετά, 8 (8%) πιστεύουν πως θα 

βοηθούσε λίγο και 1 εκπαιδευτικός πιστεύει ότι δε θα βοηθούσε καθόλου. 
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Γράφημα 32: χρήση πολυτροπικών κειμένων 

 

Παρατηρώντας το Γράφημα 32 βλέπουμε πως στην επιλογή (Ε) 40 από τους 

εκπαιδευτικούς (40%) είπαν πως η χρήση πολυτροπικών κειμένων θα βοηθούσε 

πολύ, 36 (36%) είπαν πως θα βοηθούσε αρκετά, ενώ 21 εκπαιδευτικοί (21%) είπαν 

πως θα βοηθούσε λίγο. Τέλος βλέπουμε ότι 3 εκπαιδευτικοί (3%) είπαν πως δε θα 

βοηθούσε καθόλου η χρήση πολυτροπικών κειμένων. 

 

 

Γράφημα 33: Συνεργασία με γονείς 
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Σχετικά με το πόσο θα βοηθούσε η συνεργασία με τους γονείς των μαθητών αυτών 

βλέπουμε στο γράφημα, ότι 44 εκπαιδευτικοί (44%) πιστεύουν ότι θα βοηθούσε 

αρκετά, 40 εκπαιδευτικοί (40%) πιστεύουν ότι θα βοηθούσε πολύ, 15 (15%) 

πιστεύουν ότι θα βοηθούσε λίγο και 1 εκπαιδευτικός (1%) πιστεύει ότι δε θα 

βοηθούσε καθόλου. 

 

 

Γράφημα 34: Χρήση δραστηριοτήτων ανάδειξης πολιτισμικών 

χαρακτηριστικών 

Όσον αφορά την επιλογή (Ζ), δηλαδή τη χρήση δραστηριοτήτων που αναδεικνύουν 

τα διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά, βλέποντας το γράφημα 33, 

παρατηρούμε πως 48 από τους εκπαιδευτικούς (48%) πιστεύουν πως θα βοηθούσε 

πολύ, 41 από τους εκπαιδευτικούς πιστεύουν πως θα βοηθούσε αρκετά. Τέλος 10 από 

τους εκπαιδευτικούς πιστεύουν πως αυτή η διδακτική μέθοδος θα βοηθούσε λίγο, ενώ 

1 (1%) πιστεύει πως δε θα βοηθούσε καθόλου.  
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Γράφημα 35: Χρήση project 

 

Στην τελευταία επιλογή (Η), η οποία σχετίζετε με τη διδακτική μέθοδο του project, 

παρατηρούμε στο παραπάνω γράφημα , ότι 52 εκπαιδευτικοί (52%) πιστεύουν ότι η 

μέθοδος project θα βοηθούσε αρκετά, 34 εκπαιδευτικοί (34%) πιστεύουν ότι θα 

βοηθούσε πολύ, 13 (13%) πιστεύουν ότι η μέθοδος project θα βοηθούσε λίγο, ενώ 1 

εκπαιδευτικός (1%) πιστεύει ότι δε θα βοηθούσε καθόλου. 
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5.2 Συμπεράσματα – Συζήτηση  

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσουμε το βαθμό ετοιμότητας 

των εν’ ενεργεία εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και την καταγραφή των 

απόψεων τους για την ένταξη των προσφύγων μαθητών στην σχολική τάξη. Η έρευνα 

σχεδιάστηκε μέσα από τρείς άξονες οι οποίοι στόχευαν : 

1. Στην μελέτη του βαθμού ετοιμότητας των εκπαιδευτικών, να διαχειριστούν 

πολυπολιτισμικές τάξεις. 

2. Στη μελέτη των δυσκολιών που πιστεύουν ότι θα συναντήσουν κατά την 

εισαγωγή προσφύγων μαθητών στην τάξη και στο πως θα διαχειριστούν τους 

μαθητές. 

3. Στη μελέτη των ενταξιακών πρακτικών που θα χρησιμοποιούσαν οι 

εκπαιδευτικοί για να εντάξουν τους πρόσφυγες μαθητές στην σχολική τάξη. 

 Αναφορικά με τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από τις ερωτήσεις, που είχαν 

στόχο να μελετήσουν την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών, να διαχειριστούν 

πολυπολιτισμικές τάξεις, διαπιστώθηκε πως οι εκπαιδευτικοί είναι ανέτοιμοι, να 

διαχειριστούν τάξεις μεικτής σύνθεσης. Καθώς στο ερώτημα το οποίο σχετίζονταν με 

την ενημέρωση τους πάνω σε θέματα διαχείρισης πολυπολιτισμικών εκπαιδευτικών 

πλαισίων αλλά και στο ερώτημα για την επάρκεια τους στην αναγνώριση των 

εκπαιδευτικών αναγκών των προσφύγων μαθητών, φάνηκε από τις απαντήσεις τους 

ότι δεν έχουν την κατάλληλη ενημέρωση, ούτε την επάρκεια, διότι τα μεγαλύτερα 

ποσοστά εμφανίστηκαν στις απαντήσεις του λίγο και του καθόλου. Όσον αφορά την 

ανταπόκριση τους στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, απέναντι στους πρόσφυγες 

μαθητές, την υιοθέτηση ποικίλων στρατηγικών, ώστε να διδάξουν στους μαθητές 

αυτούς και την ικανοποιητική ανταπόκριση τους στην διαχείριση προβλημάτων, 

παρατηρήθηκε από τις απαντήσεις, ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφανίζονται μεταξύ 

του, αρκετά και του λίγο. Από τις παραπάνω απαντήσεις, διαπιστώνουμε πως οι 

εκπαιδευτικοί είναι ανέτοιμοι να διαχειριστούν πολυπολιτισμικά εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα όπως και τους μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, 

διότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μαθητών αυτών, λόγω της 

έλλειψης θεωρητικών γνώσεων και πρακτικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε 

θέματα διαπολιτισμικότητας.  
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Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη ομαλή ένταξη των πολιτισμικά 

διαφορετικών μαθητών, στην εκπαίδευση. Τα παραπάνω αποτελέσματα συμφωνούν 

με τα αποτελέσματα διεθνών ερευνών οι οποίες μελετούν την ετοιμότητα των 

εκπαιδευτικών, στη διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων (Goddard κ.α. 2001, 

Χατζησωτηρίου & Ξενοφώντος, 2014, Ντέλη, 2018).  

Επιπλέον η παρούσα έρευνα στόχευε στο να μελετήσει τις δυσκολίες τις 

οποίες πιστεύουν ότι θα συναντήσουν οι εκπαιδευτικοί κατά την εισαγωγή 

προσφύγων μαθητών στην σχολική τάξη και τον τρόπο διαχείρισης, των προσφύγων 

μαθητών. Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών διαπιστώνουμε ότι, οι τομείς στους οποίους πιστεύουν πως θα 

συναντήσουν δυσκολίες οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι αρχικά η ανάπτυξη 

γλωσσικών δεξιοτήτων στους μαθητές, επόμενη επιλογή είναι η σχολική 

αποτελεσματικότητα και προσαρμογή, ακολουθεί η διαπροσωπική επικοινωνία και η 

διαχείριση των συναισθημάτων τους, έπειτα η επικοινωνία με τους γονείς και τέλος η 

συμπεριφορά και η υπερκινητικότητα τους. Όσον αφορά την ερώτηση σχετικά με την 

ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των προσφύγων μαθητών το μεγαλύτερο ποσοστό των 

εκπαιδευτικών, πιστεύει ότι βοηθάει πολύ η δημιουργία αντίληψης, στους μαθητές 

αυτούς ότι αποτελούν ισότιμο μέλος στην σχολική τάξη, η δημιουργία φιλικών 

σχέσεων και η επιβράβευση των προσπαθειών τους. Ενώ η γρήγορη εκμάθηση της 

ελληνικής εμφανίζει μικρότερο ποσοστό στην επιλογή πολύ.  

Στο ερώτημα σχετικά με το αν η εθνική ποικιλομορφία στην τάξη αποτελεί 

εμπόδιο στο έργο του εκπαιδευτικού, παρατηρούμε ότι σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί 

πιστεύουν ότι αποτελεί εμπόδιο, ενώ από την άλλη, στην ερώτηση σχετικά με το αν 

πιστεύουν, πως  πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστά σχολεία για τους μαθητές αυτούς 

σχεδόν οι μισοί, επέλεξαν το καθόλου. Τέλος στην ερώτηση που αφορούσε το ρόλο 

του εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση του κλίματος μιας πολυπολιτισμικής τάξης, οι 

περισσότεροι (πάνω από τους μισούς), πιστεύουν ότι ο ρόλος του είναι πολύ 

σημαντικός, όπως αναφέρει ο Νικολάου (2000) για τους εκπαιδευτικούς η ένταξη των 

αλλοδαπών μαθητών στο σχολικό περιβάλλον προκαλεί προβλήματα, για την λύση 

των οποίων είναι απαραίτητη και η δική τους συμμετοχή. Άρα για τη διαχείριση της 

πολυπολιτισμικής τάξης και τη διαμόρφωση του κλίματος κρίνεται καθοριστικής 

σημασίας ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο οποίος δε προορίζεται μόνο στη μετάδοση 
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γνώσεων, αλλά κυρίως δίνει σημασία στην καλλιέργεια της κοινωνικοποίησης των 

παιδιών.  

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων σχετικά με την ύπαρξη 

διαφορετικών σχολείων για τους πρόσφυγες μαθητές και ότι αποτελούν εμπόδιο, 

κατανοούμε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν θέματα που 

έχουν σχέση με τη διαφορετικότητα και τη συνύπαρξη διαφορετικών πληθυσμών σε 

μία σχολική τάξη, ίσως γιατί κάποιοι από αυτούς έχουν προκαταλήψεις και 

στερεότυπα απέναντι σε αυτούς τους μαθητές. Αυτές οι προκαταλήψεις μπορεί να 

οφείλονται στο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην 

έρευνα μας δεν έχουν παρακολουθήσει κάποιο επιμορφωτικό σεμινάριο σχετικό με τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση καθώς και ότι δεν έχουν εμπειρία σε πολυπολιτισμικές 

τάξεις, άλλωστε και σε έρευνα που έκαναν οι Walker, Shafer και Liams (2004) 

φάνηκε ότι αν οι εκπαιδευτικοί έχουν  κάποια έστω, και περιορισμένη επιμορφωτική 

δραστηριότητα μπορεί να τους επηρεάσει θετικά, με αποτέλεσμα να αλλάξουν τις 

αρνητικές τους στάσεις απέναντι στις ανάγκες των μαθητών, που προέρχονται από 

διαφορετικές χώρες. Επίσης θετική επιρροή φαίνεται ότι ασκεί στους εκπαιδευτικούς 

η εμπειρία τους σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον, όπως τάξεις υποδοχής ή εργασία 

στο εξωτερικό αλλά και η επιμόρφωση τους πάνω σε θέματα διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης (Στούμπος & Τηγάνης, 2005,  Χατζηθεολόγου, Μανιάτης & 

Χατζηνικολάου, 2001 οπ. αναφ. στο Γρίβα &Στάμου, 2014). 

Ένας ακόμα στόχος, της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσουμε τις 

ενταξιακές πρακτικές τις οποίες θα χρησιμοποιούσαν οι εκπαιδευτικοί, ώστε να 

εντάξουν τους μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Αρχικά στην πρώτη ερώτηση σχετικά με τις ενταξιακές 

πρακτικές που θα χρησιμοποιούσαν για να εντάξουν τους πρόσφυγες μαθητές φάνηκε 

πως θα χρησιμοποιούσαν πολύ την συμπερίληψη των μαθητών σε ομάδες, τη 

κοινωνικοποίηση των μαθητών, τη συμμετοχή τους στις σχολικές δραστηριότητες και 

την ενθάρρυνση τους, για να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αντιθέτως, 

δε θα επιδίωκαν την συνεργασία και την επικοινωνία με τους μαθητές αυτούς εκτός 

σχολικού πλαισίου. 
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Όσον αφορά ,τη δεύτερη ερώτηση η οποία σχετιζόταν με το πόσο, θα 

βοηθούσαν οι πρακτικές που αναφέρονταν ως υπό ερωτήματα σχεδόν οι μισοί 

εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία θα βοηθούσε αρκετά ενώ 

οι άλλοι μισοί περίπου πιστεύουν ότι θα βοηθούσε πολύ. Σχετικά με την πρακτική της 

προσαρμογής του μαθήματος στις ανάγκες των προσφύγων μαθητών οι μισοί 

εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι θα βοηθούσε αρκετά, ενώ ένα άλλο ικανοποιητικό  

ποσοστό πιστεύουν ότι θα βοηθούσε πολύ. Στην πρακτική σχετικά με την 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία οι απόψεις διίστανται, διότι οι μισοί εκπαιδευτικοί 

πιστεύουν ότι θα βοηθούσε πολύ, ενώ οι υπόλοιποι πιστεύουν ότι θα βοηθούσε 

αρκετά. Επίσης παρατηρούμε πως η χρήση του παιχνιδιού, σύμφωνα με τους 

εκπαιδευτικούς θα βοηθούσε πολύ, και σε αυτή την επιλογή εμφανίζεται το 

μεγαλύτερο ποσοστό, σε σχέση με τις υπόλοιπες πρακτικές, ενώ τα πολυτροπικά 

κείμενα και η συνεργασία με τους γονείς, είναι πρακτικές οι οποίες πιστεύουν, ότι θα 

βοηθούσαν αρκετά. Αναφορικά με τη χρήση δραστηριοτήτων ανάδειξης 

πολιτισμικών χαρακτηριστικών σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί του δείγματος 

πιστεύουν ότι θα βοηθούσε πολύ, ενώ οι υπόλοιποι πως θα βοηθούσε αρκετά. Τέλος 

οι μισοί πιστεύουν ότι η χρήση της μεθόδου project θα βοηθούσε αρκετά.  

           Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το πόσο θα χρησιμοποιούσαν τις 

πρακτικές που τους θέσαμε και κατά πόσο πιστεύουν ότι θα βοηθούσαν κάποιες 

ενταξιακές πρακτικές, είναι σύμφωνες με την θεωρία στην οποία αναφέρεται ότι οι 

ενταξιακές πρακτικές βοηθάνε στη μη αποξένωση και περιθωριοποίηση κανενός 

μαθητή από την εκπαιδευτική διαδικασία. Άλλωστε και στην  αναζήτηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας οι πρακτικές οι οποίες βοηθάνε πολύ στην ένταξη των 

προσφύγων μαθητών, αλλά και στη διαχείριση μεικτών τάξεων είναι, αρχικά η 

διαφοροποιημένη διδασκαλία η οποία για να επιτευχθεί πρέπει να γίνει χρήση 

κάποιων πρακτικών όπως, της προσαρμογής του μαθήματος στις ανάγκες όλων των 

μαθητών , της συμπερίληψης σε ομάδες, του παιχνιδιού, των πολυτροπικών 

κειμένων, όπως και την ανάδειξη πολιτισμικών χαρακτηριστικών μέσα από 

δραστηριότητες . Η διαφοροποιημένη διδασκαλία σύμφωνα με τον Tomlinson (1995, 

1999) είναι ένα από τα πιο ουσιώδη θέματα στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και 

στην εκπαιδευτική πράξη, διότι αποτελεί μέσο για το σεβασμό του ανθρώπινου 

δικαιώματος των μαθητών , για την δημιουργία ισότητας, σε μεικτές τάξεις κάθώς, 

μέσα από αυτήν ο εκπαιδευτικός αλληλεπιδρά με τους μαθητές και ανταποκρίνεται 
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στις ιδιαίτερες ανάγκες τους με αποτέλεσμα οι μαθητές να μπορούν να συμμετέχουν 

ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, να μαθαίνουν συνεχώς και να φτάνουν στο 

μέγιστο των δυνατοτήτων τους . Επίσης σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, όπως 

αναφέρεται στο Γρίβα και Στάμου (2014), πως η διαφοροποιημένη διδασκαλία 

κατέχει τη πρώτη θέση στις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών, καθώς αναφέρουν πως η 

χρήση διδακτικών μεθόδων, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μαθητών από 

διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια, αποτελεί μία από τις πιο αποτελεσματικές 

πρακτικές για τους μαθητές αυτούς. 

          Άλλες πρακτικές οι οποίες σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, είναι σημαντικές για 

την ένταξη των προσφύγων μαθητών στην σχολική τάξη και συμφωνούν με τα 

αποτελέσματα της έρευνας μας, είναι η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και η μέθοδος 

project. Σύμφωνα με τη Δημητριάδου (2016), χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 

ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, ενισχύεται η αλληλοκατανόηση, ο 

αλληλοσεβασμός, η άμεση διαπροσωπική επικοινωνία, οι κοινοί σκοποί και στόχοι, η 

κοινή ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, η κοινή αντιμετώπιση 

προβλημάτων, η κατανομή αρμοδιοτήτων, η συνεργασία και η συνευθύνη. Επίσης με 

την συμμετοχή τους σε ομάδες προσφέρουν βοήθεια και βγαίνει ένα συνολικό 

αποτέλεσμα, το οποίο μειώνει  την ανασφάλεια των μαθητών. Επίσης 

χρησιμοποιώντας ο εκπαιδευτικός τη μέθοδο project διαχωρίζει τα παιδιά σε ομάδες, 

κατάσταση στην οποία ο κάθε μαθητής προσφέροντας στην εργασία, αξιοποιώντας 

τις ικανότητες του νοιώθει πολύτιμος. 

Περιορισμοί της έρευνας - πρόταση για μελλοντική έρευνα 

 

           Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε εκατό  εν’ ενεργεία εκπαιδευτικούς 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μόνο στην πόλη της Πτολεμαΐδας, σύμφωνα με αυτό και 

λόγω του μικρού αριθμού συμμετεχόντων, τα συμπεράσματα της έρευνας μας δεν 

είναι αντιπροσωπευτικά. Επίσης χρησιμοποιήθηκε μόνο ένα εργαλείο συλλογής 

ποσοτικών δεδομένων, το ερωτηματολόγιο. Άρα δε μπορεί να θεωρηθεί ότι τα 

συμπεράσματα ισχύουν για την πλειοψηφία των εν’ ενεργεία εκπαιδευτικών. Για 

αυτό το λόγο, προτείνουμε σε περαιτέρω έρευνες να χρησιμοποιηθεί και το εργαλείο 

των ημιδομημένων συνεντεύξεων για τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων. Επίσης 
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προτείνουμε μεγαλύτερο δείγμα και συλλογή δεδομένων, από άλλες περιοχές, ώστε 

το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό. 
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Παράρτημα 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί το βασικό εργαλείο της έρευνας που πραγματοποιώ 

στο πλαίσιο της πτυχιακής μου εργασίας, την οποία πραγματοποιώ στο ΠΤΔΕ Φλώρινας, με 

αντικείμενο τη διερεύνηση του βαθμού ετοιμότητας των εκπαιδευτικών και την καταγραφή 

των απόψεων τους για την ένταξη των προσφύγων μαθητών στην σχολική τάξη. Το 

ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και τα στοιχεία θα  χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό 

της έρευνας.  

Η βοήθεια σας είναι πολύτιμη, γιατί χωρίς αυτή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η 

συγκεκριμένη έρευνα.  

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας! 

Ερωτηματολόγιο 

Δημογραφικά στοιχεία: 

1.Φύλο                                           

 Άντρας                                                Γυναίκα   

2.Θέση                                         

 Μόνιμος                                            Αναπληρωτής   

3.Χρόνια υπηρεσίας                      

 1-10                           11-20                          21+  

4.Επίπεδο σπουδών;    

Πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος 

Μεταπτυχιακό στη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Διδακτορικό στη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Μεταπτυχιακό σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 

Διδακτορικό σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 

Τίποτα από τα παραπάνω  

5.Γνωρίζετε ξένες γλώσσες; 

Ναι                   Όχι   
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Ποιες;………………………………………………… 

6.Έχετε διδακτική εμπειρία σε πολυπολιτισμικές τάξεις; 

Ναι                    Όχι  

Για πόσο διάστημα;…………………………….. 

7.Έχετε πρόσφυγες μαθητές στην τάξη σας; 

Ναι                   Όχι   

Εάν ναι πόσους;………………………………….. 

8.Έχετε παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια για διαπολιτισμική εκπαίδευση                      

Ναι                  Όχι   

 

 

Βαθμός ετοιμότητας των εκπαιδευτικών 

 

 Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

1.Θεωρείτε ότι είστε κατάλληλα 
ενημερωμένοι/καταρτισμένοι, ώστε 
να διαχειριστείτε μια πολυπολιτισμική 
τάξη; 

    

2.Διαθέτετε την διαπολιτισμική 
επάρκεια ώστε να αναγνωρίζετε τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των 
αλλοδαπών μαθητών; 

    

3.Θεωρείτε ότι μπορείτε να 
υιοθετήσετε ποικίλες στρατηγικές για 
να διδάξετε σε αλλοδαπούς μαθητές; 

    

4.Θεωρείτε ότι μπορείτε να 
ανταποκριθείτε στα εκπαιδευτικά 
καθήκοντα σε τάξεις με μαθητές από 
διαφορετικά γλωσσικά και 
πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα; 

 
 

 
 

 
 

 
 

 5.Θεωρείτε ότι μπορείτε να 
ανταποκριθείτε ικανοποιητικά στη 
διαχείριση προβλημάτων σε τάξη με 
μαθητές διαφορετικών πολιτισμικών 
ομάδων; 
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Δυσκολίες και διαχείριση των προσφύγων  μαθητών 

 

 

 

 

 

 

 

1. Σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι θα 
συναντήσετε δυσκολίες κατά την εισαγωγή 
προσφύγων μαθητών στην τάξη; (επιλέξτε 2) 
 

    

Α) Διαπροσωπική επικοινωνία     
Β) Σχολική αποτελεσματικότητα και 
προσαρμογή των παιδιών από άλλο 
πολιτισμικό περιβάλλον 

    

Γ) Διαχείριση των συναισθημάτων τους     
Δ) Ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων τους     
Ε) Συμπεριφορά υπερκινητικότητα     
ΣΤ) Επικοινωνία, συνεννόηση με τους  γονείς   

 
2.Κατά την γνώμη σας πόσο ενισχύουν την 
αυτοπεποίθηση των προσφύγων μαθητών οι 
παρακάτω επιλογές; 
 

 
Πολύ 

 
Αρκετά 

 
Λίγο 

 
Καθόλου 

Α) Γρήγορη εκμάθηση της Ελληνικής     
Β) Δημιουργία φιλικών σχέσεων στην τάξη     
Γ) Επιβράβευση των προσπαθειών του     
Δ) Αντίληψη ότι αποτελεί ισότιμο μέλος στην τάξη 

3.Η εθνική ποικιλομορφία  στην τάξη 
αποτελεί εμπόδιο στο έργο του 
εκπαιδευτικού; 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

     

4.Πόσο σημαντικός πιστεύετε ότι είναι ο 
ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση 
του κλίματος μιας πολυπολιτισμικής τάξης: 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 
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Ενταξιακές πρακτικές 

 

1.Ποιες ενταξιακές πρακτικές θα χρησιμοποιούσατε 
για την ένταξη των προσφύγων μαθητών στην τάξη; 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

Α) Συμπερίληψη και συνεργασία σε ομάδα     
Β) Έμφαση στην κοινωνικοποίηση του μαθητή     
Γ) Συμμετοχή σε σχολικές δραστηριότητες     

Δ) Ενθάρρυνση από τον εκπαιδευτικό στην 
καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία 

    

Ε) Συνεργασία και επικοινωνία και εκτός σχολικού 
πλαισίου 

    

 

 

5.Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχουν 
ξεχωριστά σχολεία για τους πρόσφυγες 
μαθητές; 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

     

2.Πόσο πιστεύετε ότι θα βοηθούσαν οι παρακάτω 
διδακτικές μέθοδοι για την ένταξη των προσφύγων 
μαθητών στην σχολική τάξη; 

 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

Α) η διαφοροποιημένη διδασκαλία     

Β) η προσαρμογή του μαθήματος στις ανάγκες τους     

Γ) η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία     
Δ) το παιχνίδι      

Ε) πολυτροπικά κείμενα     
Ε) η συνεργασία με τους γονείς των μαθητών αυτών     

Στ) δραστηριότητες που αναδεικνύουν τα διάφορα 
πολιτισµικά χαρακτηριστικά 

    

Ζ) μέθοδος Project     


