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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η ικανότητα της διαπολιτισμικής επάρκειας αναδεικνύεται ως ένα σημαντικό 

χαρακτηριστικό των εκπαιδευτών ενηλίκων, ειδικότερα όταν έχουμε να κάνουμε με 

μετανάστες εκπαιδευόμενους. Η σχετική με το θέμα βιβλιογραφία αποδεικνύει  τη 

μεγάλη σημασία που δίνεται στη σύγχρονη εποχή στη διά βίου εκπαίδευση στην 

Ελλάδα και στα κράτη του εξωτερικού και τη σχέση ανάμεσα στην άσκηση πολιτικής 

και τη διαχείριση της κοινωνικής ένταξης των μειονοτήτων. Από τη βιβλιογραφική 

έρευνα αναδεικνύονται επίσης συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που εμφανίζουν οι 

εκπαιδευόμενοι στα γλωσσικά μαθήματα για μετανάστες, όπως είναι το ότι οι 

περισσότεροι ανήκουν στην παραγωγική ηλικία, στοχεύουν σε περισσότερες 

επαγγελματικές ευκαιρίες και θεωρούν ότι τα γλωσσικά μαθήματα θα τους 

προσφέρουν αυτονομία και μια καλύτερη καθημερινή ζωή γενικότερα.  

Μελέτη περίπτωσης αποτελούν οι εκπαιδευτές ενηλίκων που δίδαξαν στον 

Πρόγραμμα Οδυσσέας της Δυτικής Μακεδονίας. Η ποιοτική έρευνα που διεξήχθη 

στα πλαίσια της παρούσης εργασίας, κατέδειξε ορισμένες ισχυρές συνδέσεις 

ανάμεσα:  στα προσωπικά βιώματα των εκπαιδευτών και τη διαπολιτισμική τους 

επάρκεια, την ικανότητα τους να διαχειριστούν την τάξη των ενηλίκων μεταναστών 

και την κατανόηση της έννοιας της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, την προσωπική 

ανάγκη για καλλιέργεια και τις πεποιθήσεις τους απέναντι στους αλλοδαπούς μαθητές 

τους. 
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ABSTRACT 
 

The ability of intercultural competence is emerging as an important feature of 

adult educators, especially when dealing with migrant students. The existing 

bibliography on this particular subject demonstrates the great importance of lifelong 

education nowadays in Greece and abroad. In addition, the relationship between the 

policies being applied and the management of social integration of ethnic minorities is 

implemented. The bibliographic review also highlights certain characteristics of the 

participants in the language courses for migrants, such as their age, which falls within 

the employable- age limits, their targeting to more business opportunities and their 

consideration that language courses will offer autonomy and generally a better 

everyday life. 

The case study is referring to adult educators of the Odysseus Program, which 

has been taught in Western Macedonia in the past. The qualitative research conducted 

as part of this study has demonstrated some strong connections between: personal 

experiences of the participants and their intercultural competence, their ability to 

manage issues of adult immigrants’-class and their own understanding of the concept 

of intercultural education, personal needs for personal development and beliefs 

towards their foreign students. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Οι σύγχρονες κοινωνικές, τεχνολογικές και οικονομικές συνθήκες έχουν 

επιφέρει ποικίλες αλλαγές στις ανάγκες και τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει 

η εκπαίδευση. Όσον αφορά τις ροές μεταναστών και την κινητικότητα που 

παρατηρείται σε διεθνές επίπεδο, είναι γεγονός ότι έχουν εμπλουτίσει – είτε οφείλουν 

να εμπλουτίσουν - τον τομέα της εκπαίδευσης με μια διαπολιτισμική διάσταση.  

Η διάσταση αυτή, σχεδόν ανύπαρκτη στην Ελλάδα πριν από μερικές δεκαετίες, 

λαμβάνει σήμερα καίρια σημασία όταν αφορά τον εκπαιδευτή ενηλίκων μεταναστών, 

του οποίου η διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα είναι προαπαιτούμενα για τη 

διά βίου εκπαίδευση και μάθηση. 

Από τη δεκαετία του 1990 και μετά, στην Ελλάδα, παρατηρείται η ανάπτυξη 

της εκπαίδευσης ενηλίκων η οποία στηρίζεται σε προσπάθειες εκπαίδευσης και 

κατάρτισης των πολιτισμικών μειονοτήτων σε θέματα όπως η γλώσσα. 

Πραγματοποιούνται δράσεις και προγράμματα που εντάσσονται στη στρατηγική της 

κοινωνικής ένταξης και της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού (Καραλής, 

2006). Ένα από αυτά τα Προγράμματα αποτελεί και το Πρόγραμμα Γλωσσικής 

Εκπαίδευσης Μεταναστών «Οδυσσέας» το οποίο προσέφερε σε νομίμως διαμένοντες 

στην Ελλάδα Μετανάστες το δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις για Πιστοποιητικό 

γλωσσομάθειας. Το Πρόγραμμα στελεχώθηκε από εκπαιδευτικούς που ανήκουν στην 

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 02, δηλαδή αποφοίτους της φιλοσοφικής 

σχολής, του παιδαγωγικού τμήματος και του τμήματος ψυχολογίας, χωρίς να υπάρχει 

απαίτηση κατοχής κάποιου είδους πιστοποίησης ή εξειδίκευσης επάνω στην 

εκπαίδευση ενηλίκων.  

Η παρούσα εργασία ερευνά τη σχέση που έχουν οι εκπαιδευτές με την έννοια 

της διαπολιτισμικότητας τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο. Εστιάζει 

δε, σε εκπαιδευτές που συμμετείχαν στα τμήματα Γλωσσικής Εκπαίδευσης του 

«Οδυσσέας» της Δυτικής Μακεδονίας, στα οποία είχα την τιμή να συμμετέχω ως 

εκπαιδευτικός τον Νοέμβριο του 2013.  

Αναλυτικά, τα ερευνητικά ερωτήματα με τα οποία ασχολείται η παρούσα 

εργασία είναι τα κάτωθι: 

- Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη διαπολιτισμική επάρκεια και ικανότητα του 

εκπαιδευτή; 
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- Πως νοηματοδοτούν τη διαπολιτισμική ικανότητα οι εκπαιδευτές; 

- Σε ποιο βαθμό αισθάνονται διαπολιτισμικά επαρκείς οι εκπαιδευτές του 

προγράμματος «Οδυσσέας»;   

     Για τη μεθοδολογική προσέγγιση κρίθηκε απαραίτητη η άμεση επαφή με τα 

υποκείμενα μέσω της ποιοτικής έρευνας, ενώ ως εργαλείο για τη συλλογή δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη. Μέσω των ερωτήσεων συλλέχθηκαν 

δεδομένα που αφορούν στη διαπολιτισμική επάρκεια, διαπολιτισμική ετοιμότητα και 

τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτών.    

      Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί προέρχονται από τη Δυτική Μακεδονία και 

έχουν εργαστεί στο πρόγραμμα «Οδυσσέας» στις πόλεις της Καστοριάς, της 

Πτολεμαΐδας, της Κοζάνης και των Γρεβενών ενώ δεν στάθηκε δυνατόν να 

εντοπιστεί κάποιος εκπαιδευτής από τα τμήματα που λειτούργησαν στην πόλη της 

Φλώρινας που να είναι διατεθειμένος να συμμετάσχει στην παρούσα έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. 

1.1 Αποσαφήνιση του όρου «διαπολιτισμικότητα». 
 
 Στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα των ενηλίκων 

μεταναστών, γίνεται συχνά λόγος για τη διαπολιτισμική ικανότητα του εκπαιδευτή. 

Το ίδιο το περιβάλλον της τάξης όταν κρίνεται «διαπολιτισμικό» στοχεύει στη 

δημιουργία κλίματος συνεργασίας και επικοινωνίας, αποδοχής και σεβασμού 

απέναντι στην ιδιαιτερότητα του «άλλου» και την παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης 

σε κάθε τομέα της ζωής. Έτσι, στον αντίποδα της αφομοιωτικής λογικής, η οποία 

στηρίζεται στην επίτευξη μιας ισοπεδωτικής ομοιογένειας, στέκει η διαπολιτισμική 

προσέγγιση η οποία, όπως αποδίδεται από τον Νικολάου (2008), αφορά σε μια 

διαδικασία κατά την οποία δίνεται «έμφαση στη γνωριμία και την αλληλεπίδραση 

μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών που συνθέτουν μία κοινωνία». Για τον εκπαιδευτή η 

διαπολιτισμική ικανότητα ορίζεται πολύ εύστοχα από τον Σιμόπουλο (2014:51) ως 

«ένα σύνολο κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επικοινωνίας που επιτρέπουν στα 

άτομα να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται την ετερότητα και να αξιοποιούν 

δημιουργικά τα διάφορα στοιχεία που συνδέονται με αυτήν, να μπορούν να λειτουργούν 

σε πλαίσια στα οποία διασταυρώνονται διαφορετικοί πολιτισμικοί κώδικες, να έχουν τη 

διάθεση να επανεξετάσουν και να αναπροσαρμόσουν προηγούμενες απόψεις και 

στάσεις, να αναπτύσσουν καινούριες στρατηγικές για μια λειτουργική επικοινωνία με το 

σύνολο των ανθρώπων που έρχονται σε καθημερινή επαφή». 

 Σε πρακτικό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο τάξης, η διαπολιτισμική προσέγγιση 

αποτελεί έναν οδηγό ο οποίος επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να διαχειριστεί 

επιτυχημένα διαφόρων ειδών καταστάσεις που προκύπτουν από τη διαφορετικότητα.   

Και πάλι σύμφωνα με τον Νικολάου (2003), οι τέσσερις βασικές αρχές στη 

βάση της διαπολιτισμικής προσέγγισης είναι (i) η αναγνώριση της ετερότητας, (ii) η 

κοινωνική συνοχή, (iii) η ισότητα και (iv) η δικαιοσύνη. Η διαπολιτισμική πορεία 

ξεκινά από τη γνωριμία με τον «άλλον», και μέσω αυτής στοχεύει να οδηγήσει 

σταδιακά στην άρση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων, παρόλο που κάτι 

τέτοιο είναι στην πραγματικότητα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Ωστόσο, μια τέτοια 

πορεία μπορεί κάλλιστα να οδηγήσει στην απόκτηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Κατά 

τη διαδικασία αυτή το αρνητικό στερεότυπο εκτοπίζεται από το θετικό στερεότυπο, 

δηλαδή από μια καλοπροαίρετη διάθεση απέναντι στον άλλο. Σε κάθε περίπτωση, ο 

στόχος είναι να επιτευχθεί ένα επίπεδο ουσιαστικής διαπολιτισμικής επικοινωνίας, 
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και όταν μια τέτοια πορεία είναι επιτυχημένη καταλήγει και στο ζητούμενο το οποίο 

είναι η δυνατότητα συνεργασίας ανάμεσα στα άτομα μιας ομάδας. 

 
Εικόνα 1. Η διαπολιτισμική πορεία, πηγή: Νικολάου, 2003. 

 

 

1.2 Η σημασία της διαπολιτισμικής ικανότητας των 
εκπαιδευτών ενηλίκων μεταναστών. 

 
 Ένας εκπαιδευτής ενηλίκων μέσα από την προσωπική του πορεία ως ατόμου 

πρώτα και ως επαγγελματία της εκπαίδευσης οφείλει να έχει κατακτήσει ορισμένες 

ικανότητες οι οποίες θα του επιτρέψουν να εφαρμόσει τη διαπολιτισμική προσέγγιση 

προς όφελος της ομάδας και της εκπαιδευτικής διαδικασία. Οι γνώσεις και οι 

ικανότητες που θα του επιτρέψουν να καταστεί ο ίδιος ένας διαπολιτισμικός 

εκπαιδευτής μπορεί να προκύπτουν μέσα από το πρόγραμμα σπουδών του βασικού 

αντικειμένου του εκπαιδευτή, από την επιμόρφωση του σε σχετικά θέματα 

(σεμινάρια, μεταπτυχιακά ειδίκευσης, συμμετοχές ή παρακολούθηση συνεδρίων κτλ), 

την επαγγελματική εμπειρία συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, 

αλλά και μέσω της καθημερινής κοινωνικής αλληλεπίδρασης του ως ατόμου 

(συμμετοχή σε forum, ομάδες κοινωνικής δικτύωσης, διαπροσωπικές σχέσεις, 

πολιτική κτλ). Έτσι, θα λέγαμε ότι οι αξίες και η στάση ζωής μπορούν βέβαια να 

είναι αποτέλεσμα της επίδρασης των προσωπικών καταβολών και του περιβάλλοντος 

στο οποίο έχει ανατραφεί ο εκπαιδευτής, είναι όμως αναγκαίο να αποτελούν και 

απόρροια της συνειδητής ενήλικης πορείας του εκπαιδευτή και βέβαια των 

προσωπικών του επιδιώξεων για την κατάκτηση των σχετικών γνώσεων και 

δεξιοτήτων.  
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     Η βιβλιογραφική έρευνα σχηματοποιεί τις ικανότητες όπως και τις πρακτικές που 

απορρέουν από τη διαπολιτισμική προσέγγιση με μεγάλη σαφήνεια. Στις σχετικές με 

τη διαπολιτισμικότητα θεωρητικές αξίες και ικανότητες ενός εκπαιδευτή, όπως είναι 

ο εκπαιδευτής ενηλίκων μεταναστών, συγκαταλέγονται και τα παρακάτω, σύμφωνα 

τους Παλαιολόγου και Ευαγγέλου (2003, 93-96 όπως αναφέρει ο Σιμόπουλος, 2014β: 

3) 

 η κριτική αυτογνωσία,  

 η αποδοχή της ετερότητας,   

 η κατανόηση της αξίας των διαφορετικών ταυτοτήτων,  

 η αναγνώριση της δυναμικής των προκαταλήψεων,  

 η αναγνώριση της δυναμικής της δυνατότητας παρέμβασης, 

 η ανάπτυξη θετικών προσδοκιών για τις δυνατότητες μάθησης και αυτοβελτίωσης 

καθενός από τους συμμετέχοντες,  

 η δημιουργία κλίματος με θετικά χαρακτηριστικά όπως η θετική επικοινωνία, η 

συνεργασία, η ουσιαστική αλληλεπίδραση. 

 η ανάπτυξη ενσυναίσθησης και αποδοχής ανάμεσα σε εκπαιδευτές και 

εκπαιδευόμενους. 

     Σε ένα δεύτερο επίπεδο, μπορούμε να συσχετίσουμε τις παραπάνω ικανότητες με 

επιτυχημένες στάσεις (ή πρακτικές) που υιοθετεί ο εκπαιδευτής στην πραγματικότητα 

της τάξης. Παραδείγματα τέτοιων στάσεων και πρακτικών οι οποίες πηγάζουν 

ακριβώς από αυτή τη διαπολιτισμική του ικανότητα είναι σύμφωνα με τον Byram 

(1997, 2008)  και τους Byram, Nichols & Stevens (2001) τα εξής: 

- Υιοθετεί στάσεις περιέργειας και ετοιμότητας σχετικοποίησης του εαυτού, με 

αποτέλεσμα να αποβάλλει την καχυποψία απέναντι στους άλλους πολιτισμούς που 

μπορεί να πηγάζουν από την άκριτη πίστη στον πολιτισμό με τις αξίες το οποίου ο 

ίδιος ο εκπαιδευτής έχει γαλουχηθεί. 

- Διαθέτει γνώσεις σχετικά με τις κοινωνικές ομάδες  με τις οποίες καλείται να 

αλληλεπιδράσει (πολιτισμικά προϊόντα, πρακτικές, διαδικασίες κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης κ.ά.) 

- Πραγματοποιεί ορθά την ερμηνεία και τη συσχέτιση των προϊόντων ανάμεσα στις 

εμπλεκόμενες κουλτούρες. 

- Καλλιεργεί τις δεξιότητές του που είναι σχετικές με την ανακάλυψη και την 

αλληλεπίδραση σε πραγματικές συνθήκες. 
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-  Εντοπίζει και ερμηνεύει εθνοκεντρικές οπτικές, πολιτισμικές παρεξηγήσεις, 

δυσλειτουργίες και μπορεί να διαμεσολαβεί σε αντιπαραθέσεις που πηγάζουν από τη 

διαφορετική ερμηνεία φαινομένων. 

- Η κριτική πολιτισμική συνειδητοποίηση του και η πολιτική του εκπαίδευση τον 

οδηγούν στην κριτική αξιολόγηση των οπτικών, των πρακτικών και των προϊόντων 

των – πολλές φορές αντιπαρατιθέμενων - πολιτισμών. 

 

1.3 Έρευνες σχετικές με τη διαπολιτισμική επάρκεια 

 
     Ο Byram (2008) (όπως αναφέρεται από τον Σιμόπουλο, 2014) υποστηρίζει πως 

διαπολιτισμικά ικανός εκπαιδευτής θεωρείται αυτός που διαθέτει δεξιότητες 

επικοινωνίας, αναγκαίες για την αποδοχή της ετερότητας και τη δημιουργική 

αξιοποίησή της. Οι Papadopoulos, Tilki και Taylor (1998) υποστηρίζουν πως το 

διαπολιτισμικά ικανό άτομο κατανοεί, στην αλληλεπίδρασή του με άτομα από 

διαφορετικούς πολιτισμούς, τις ιδιαίτερες παραδοχές, σκέψεις, αισθήματα και 

τρόπους δράσης τους.  Σύμφωνα με τον LeRoux (2002) ένας εκπαιδευτής 

μεταναστών σέβεται τα άτομα που προέρχονται από άλλους πολιτισμούς, έχει 

ενσυναίσθηση, είναι ανοικτός σε νέα μάθηση, είναι ευέλικτος, μπορεί να διακρίνει τις 

δικές του προκαταλήψεις, βλέπει τη διαφορετικότητα ως ευκαιρία μάθησης και 

αμφισβητεί τη θεωρία του πολιτισμικού ελλείμματος1. Οι Byram, M., Gribkova, B. & 

Starkey, H. (2002) πιστεύουν ότι σε ένα διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον 

απαιτείται προσεκτική διαχείριση της ομάδας από τον εκπαιδευτή ώστε να τίθενται 

υπό αμφισβήτηση στάσεις, ιδέες, απόψεις και όχι άνθρωποι.   

     Σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων ο Μάγος (2005) διαπιστώνει ότι η 

διαπολιτισμική ικανότητα έρχεται αντιμέτωπη με στερεοτυπικές αντιλήψεις, και έτσι 

καθίσταται απαραίτητη η ενδοσκόπηση από την πλευρά των εκπαιδευτικών, ώστε να 

αναθεωρηθούν και να μετασχηματιστούν εκπαιδευτικές συμπεριφορές. Γίνεται 

                                                 
1« Η εν λόγω εκπαιδευτική πολιτική θεωρούσε ως «έλλειμμα» και ως «πρόβλημα» το γλωσσικό, 
πολιτισμικό και μορφωτικό κεφάλαιο των αλλοδαπών μαθητών, στόχευε σε έναν μονοπολιτισμικό και 
μονογλωσσικό τρόπο εκπαίδευσής τους και βασική αρχή της ήταν η καλλιέργεια της «κυρίαρχης» 
γλώσσας και του «κυρίαρχου» πολιτισμού. Συνεπώς, επικρατούσε η αντίληψη ότι ο μετανάστης μαθητής 
ευθύνεται για την επιτυχή ή ανεπιτυχή ένταξή του στο κυρίαρχο κοινωνικό σύνολο (Γκόβαρης 2001: 
50).» στοριστίνα Μαλιγκούδη Βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης  
στο ΥΠ.Ε.Π.Θ., Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων& αλλοδαπών στο σχολείο για τη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση (Γυμνάσιο). Μεθοδολογικός Οδηγός για τη χρήση σχολικών βιβλίων του Γυμνασίου. Η 
διαπολιτισμική διάσταση στη διδασκαλία. Επιστ. Εποπτεία Π. Ξωχέλλης. Θεσσαλονίκη, 2008., σσ. 57-60  
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αντιληπτό, σε αυτό το σημείο, ότι οι αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων έρχονται σε 

επαφή με τη διαπολιτισμική διάσταση της εκπαίδευσης και κρίνονται απαραίτητες.   

Τα προηγούμενα χρόνια έχουν διεξαχθεί αρκετές έρευνες που ερευνούν τη 

διαπολιτισμική επάρκεια των εκπαιδευτών ενηλίκων μεταναστών. Ο Λαζαρόπουλος 

(2011) βασιζόμενος στο διαπολιτισμικό μοντέλο των Papadopoulos, Tilki and Taylor 

(1998, 2001) αναδεικνύει την αναγκαιότητα ύπαρξης κατάλληλων προγραμμάτων και 

υλικού για την επιμόρφωση των εκπαιδευτών ενηλίκων μεταναστών. Μελετώντας τα 

αποτελέσματα της έρευνας του Σιμόπουλου (2014) παρατηρούμε ότι ένα μεγάλο 

τμήμα του δείγματος των εκπαιδευτών επιλέγει ως προσδιορισμό για την 

επαγγελματική του ταυτότητα την ιδιότητα των βασικών του σπουδών και δεν 

χρησιμοποίει την ιδιότητα του εκπαιδευτή ενηλίκων μεταναστών στην εκμάθηση της 

ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Η αποστασιοποίηση αυτή είναι δηλωτική της 

ελλιπούς επάρκειας που διαθέτουν για την αποδοχή και υιοθέτηση της. Αρκετές 

έρευνες έχουν ως σημείο αναφοράς τις στάσεις που διαμορφώνουν οι εκπαιδευτές για 

τους εκπαιδευόμενους ενήλικες μετανάστες. Συγκεκριμένα, παρατηρείται θετική 

στάση των εκπαιδευτών απέναντι στους ενήλικες μετανάστες μαθητές (Φουκίδου, 

2012) επιβεβαιώνοντας τον Νικολάου ο οποίος στο σύγγραμμά (2011) αφήνει να 

διαφανεί αυτή η πολύ θετική στάση των εκπαιδευτών απέναντι στους μετανάστες. 

Είναι γεγονός ότι οι έρευνες σχετικά με τη διαπολιτισμική ικανότητα του εκπαιδευτή 

ενηλίκων μεταναστών είναι περιορισμένες. Το ενδιαφέρον των ερευνητών 

εντοπίζεται κυρίως στη διαπολιτισμική ικανότητα των εκπαιδευτών όσον αφορά την 

ένταξη και ενσωμάτωση μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  

 

1.4 Χαρακτηριστικά εκπαιδευόμενων σε προγράμματα ένταξης 
μεταναστών στην Ελλάδα. 

  

Η εκπαίδευση ενηλίκων γενικότερα στοχεύει σύμφωνα με τον Rogers (1998) 

στην άρση του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού, δηλαδή της κατάστασης 

κατά την οποία ένα πρόσωπο έχει περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά αγαθά όπως 

είναι η ασφάλιση, οι ευκαιρίες για εκπαίδευση, οι επαγγελματικές ευκαιρίες και σε 

κάθε είδους δημόσιο αγαθό.  

Τα προφίλ των συμμετεχόντων στα τμήματα εκμάθησης της ελληνικής ως 

δεύτερης γλώσσας έχει σκιαγραφηθεί μέσα από πλήθος μελετών (π.χ. Μαράτου κ.ά., 
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2007, Σιμόπουλος, 2014). Οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι μετανάστες, 

οι Ρομά, άτομα που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό λόγω μη γνώσης της γλώσσας 

και μετανάστες που στερούνται επαγγελματικών ευκαιριών συμμετείχαν κατεξοχήν 

σε Προγράμματα όπως το «Οδυσσέας».  

Σύμφωνα με τους Hiemstra & Sisco (1990: 172-173), οι ενήλικες εκπαιδευτές 

παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

 Διακόπτουν την εκπαίδευσή τους όταν νιώσουν ότι χάνουν το χρόνο τους. 

 Η εκπαίδευση τους ενδιαφέρει μόνο ως παράπλευρη απασχόληση.   

 Κάποια επείγουσα ανάγκη ή κίνητρο τους έφερε στην εκπαίδευση. 

 Δεν αποκαλύπτουν πάντα τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους έχουν έρθει 

στην εκπαίδευση. Μπορεί να έχουν έρθει γιατί θέλουν να κάνουν φίλους, να γίνουν 

μέρος μίας ομάδας ή για να αποκτήσουν γνώσεις. 

 Θέλουν να νιώθουν άνετα.  

     Επιπλέον, ο Cross  (1981: 89) παραθέτει τους εξής λόγους:  

 για να ανταποκριθούν σε κοινωνικούς ρόλους, 

 για να ωφεληθούν σε επαγγελματικό επίπεδο, 

 για να ανταποκριθούν σε προσδοκίες τρίτων,  

 για το γενικό καλό,  

 λόγω γνωστικών ενδιαφερόντων ή  

 για να ξεφύγουν από κάτι το οποίο τους απασχολεί.  

     Τέλος, οι Carp, Peterson & Roelfs (1974, στο Cross, 1981: 89) επισημαίνουν ότι οι 

ενήλικοι συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία για την επίτευξη των παρακάτω 

στόχων: 

 απόκτηση νέων γνώσεων, 

 για να γίνουν καλύτεροι γονείς, 

 απόκτηση ενός πτυχίου,  

 πνευματική αναζήτηση, 

 για να ξεφύγουν από κάτι, 

 ανταπόκριση σε εργασιακές απαιτήσεις, 

 για προσωπική ευχαρίστηση. 

     Ως προς τη συμμετοχή των μειονοτικών πληθυσμών στη διά βίου μάθηση στην 

Ελλάδα, αυτή κρίνεται περιορισμένη και έρχεται σε αντίθεση με τη γενική ευρωπαϊκή 
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τάση αυξημένης συμμετοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρει ο Σιμόπουλος 

(2014) επικαλούμενος στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, ενώ 

στην Ευρώπη οι αλλοδαποί τείνουν να συμμετέχουν σε τμήματα γλωσσομάθειας σε 

αξιοσημείωτο ποσοστό (συμμετοχή που έχει υπολογισθεί στο 9,9% του πληθυσμού 

έναντι 9.5% των αλλοδαπών), στην Ελλάδα μόνο το 1,2% του γενικού πληθυσμού 

συμμετέχει ενώ το ποσοστό των αλλοδαπών ήταν 2,4% (ΓΓΔΒΜ, 2013β, σελ. 25).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1 Ορισμοί για τη Διά Βίου Μάθηση 
 
     Ο όρος δια βίου εκπαίδευση παραπέμπει συχνά σε μια έννοια φιλοσοφική 

σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση νοείται ως «η μακροχρόνια διαδικασία που 

αρχίζει κατά τη γέννηση και διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής» (CEDEFOP, 

1996, 80). Η UNESCO στη 14η σύνοδο στο Ναϊρόμπι, 

(http://www.epeaek.gr/epeaek/sitecontent/mathisi_gia_mia_zoi.pdf)  διατείνεται, 

σχετικά με το περιεχόμενο του όρου ότι «« Ο όρος 'δια βίου' εκπαίδευση και μάθηση 

δηλώνει ένα χωρίς όρια σχήμα που αποβλέπει στην αναμόρφωση του υπάρχοντος 

εκπαιδευτικού συστήματος και στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού δυναμικού έξω απ’ αυτό. 

Η εκπαίδευση και η μάθηση δεν περιορίζονται στη σχολική φοίτηση, πρέπει να 

επεκτείνονται σε ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου, να περιλαμβάνουν όλες τις δεξιότητες 

και όλους τους κλάδους της γνώσης, να χρησιμοποιούν όλα τα δυνατά μέσα και να 

δίνουν την ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους για πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς 

τους. Οι εκπαιδευτικές και οι σχετικές με τη μάθηση διαδικασίες στις οποίες τα παιδιά, οι 

νέοι άνθρωποι και οι ενήλικοι όλων των ηλικιών εμπλέκονται στη διάρκεια της ζωής 

τους, σε οποιαδήποτε μορφή, πρέπει να θεωρηθούν ως ένα σύνολο.»  

 

2.2 Το γενικό πλαίσιο λειτουργίας της διά βίου μάθησης στην 
Ελλάδα. 
     Ανέκαθεν τονιζόταν η σημασία που έχει για τον άνθρωπο η διαρκής προσπάθειά 

του για τον εμπλουτισμό των γνώσεων, βελτίωση των δεξιοτήτων και των 

ικανοτήτων του. Ωστόσο, στη σύγχρονη πραγματικότητα των μεταβιομηχανικών 

κοινωνιών η ανάγκη αυτή προβάλλει ιδιαίτερα έντονη, ώστε να αποτελεί απλώς 

προσωπική υπόθεση του καθενός, αλλά να αποτελεί αντικείμενο μέριμνας και 

οργανωμένης παρέμβασης εκ μέρους της πολιτείας, και να απασχολεί ακόμα και 

διεθνείς φορείς.  

     Ο όρος «δια βίου μάθηση» έχει λάβει σημαντικές πολιτικές διαστάσεις και έχει 

υιοθετηθεί στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο (Griffin, 

1987ֹ˙ Κόκκος, 2005). Πρόκειται για μία έννοια με φιλοσοφικές και κοινωνικές 

διαστάσεις καθώς μέσα από αυτήν προωθούνται στρατηγικές για την καταπολέμηση 

των ανισοτήτων και για την ενίσχυση της δημοκρατικής κοινωνίας. Επίσης, 

Με σχόλια [DM1]: Εδώ κάτι πρέπει να βάλεις ως εισαγωγή στο 
κεφάλαιο για τη Διά Βίου Μάθηση 
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ενθαρρύνει τα άτομα να διαμορφώσουν τη δική τους μαθησιακή πορεία, να μάθουν 

τρόπους για να αναπτύσσουν και να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους (Βεργίδης & 

Πρόκου, 2005). 

     Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τον Νόμο 3879/10 (ΦΕΚ 163Α/21-9-10) 

Διά Βίου Μάθηση είναι «Όλες οι μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια 

της ζωής του ανθρώπου,  που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας 

ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, 

στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά 

και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη». 

Η Δια Βίου Μάθηση είναι τριών ειδών, περιλαμβάνει (i) την τυπική 

εκπαίδευση, (ii) τη μη τυπική εκπαίδευση και (iii) την άτυπη μάθηση. Η τυπική 

εκπαίδευση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος ενός 

κράτους (αποτελεί δηλαδή μέρος της διαβαθμισμένης εκπαιδευτικής κλίμακας). Η μη 

τυπική εκπαίδευση είναι επίσης οργανωμένη αλλά δεν αποτελεί μέρος του 

εκπαιδευτικού συστήματος (π.χ. αρχική ή συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, 

γενική εκπαίδευση ενηλίκων κ.ά.). Τα Προγράμματα Γλωσσικής Εκπαίδευσης 

Μεταναστών ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Η τρίτη κατηγορία, η άτυπη μάθηση, 

συμβαίνει με αυθόρμητο τρόπο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου και 

πραγματοποιείται μέσα από τις δραστηριότητες που πραγματοποιεί το άτομο 

καθημερινά στον ελεύθερο του χρόνο, στο πλαίσιο των διαπροσωπικών του σχέσεων, 

της οικογένειας κ.τ.λ. 

 

2.3 Προγράμματα Γλωσσικής Εκπαίδευσης Μεταναστών. 
 

Με τον όρο «προγράμματα γλωσσικής εκπαίδευσης μεταναστών» 

αναφερόμαστε σε προγράμματα που προσφέρονται από τη χώρα υποδοχής σε 

ενήλικες για τους οποίους η γλώσσα της χώρας υποδοχής αποτελεί δεύτερη ή ξένη 

γλώσσα. Πρόκειται για κοινή πρακτική των χωρών που αποτελούν κέντρα υποδοχής 

μεταναστών παγκοσμίως και απευθύνονται συνήθως σε πρόσφυγες, παλιννοστούντες, 

μέλη μειονοτήτων ή μετανάστες.  

Η πρακτική αυτή δεν είναι ανεξάρτητη από την κρατική πολιτική καθώς 

λειτουργεί ως μέσο άσκησης της μεταναστευτικής πολιτικής. Αντίθετα, οι στόχοι των 
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προγραμμάτων ένταξης μεταναστών συνήθως εναρμονίζονται με τους στόχους της 

γενικότερης μεταναστευτικής πολιτικής που εφαρμόζει η εκάστοτε χώρα. Όπως είναι 

λογικό, στις χώρες με μακρά ιστορία υποδοχής μεταναστών τα προγράμματα ένταξης 

συχνά αλλάζουν τον προσανατολισμό τους ακολουθώντας τις αλλαγές των στόχων 

της κρατικής μεταναστευτικής πολιτικής. Για παράδειγμα, τα προγράμματα ένταξης 

στη Γερμανία που λειτούργησαν κατά την περίοδο 2005-2010 εστίαζαν στο ζήτημα 

της γλωσσικής επάρκειας η οποία συνδέεται με την πολιτειακή ενσωμάτωση των 

μεταναστών στη Γερμανική κοινωνία. Μεταξύ άλλων, τα προγράμματα στόχευαν 

στην καταπολέμηση του ρατσισμού και την κοινωνικοοικονομική ένταξη των 

μεταναστών (Χαλιάπα, 2009:175-181). Εντούτοις, μέχρι το 2005 η ίδια χώρα 

λειτουργούσε υπό το πρίσμα ενός παλαιότερου Νόμου και εφάρμοζε μια 

εκπαιδευτική πολιτική η οποία στόχευε στην ενσωμάτωση των μεταναστών χωρίς να 

λαμβάνει υπόψιν τον παράγοντα «διαφοροποίηση». 

Στην Ελλάδα, από τη δεκαετία του 1990 και μετά2 η εκπαίδευση ενηλίκων 

αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς εστιάζοντας σε προσπάθειες εκπαίδευσης και 

κατάρτισης των γλωσσικών και πολιτισμικών μειονοτήτων. Όπως συνάγεται από τον 

πίνακα που ακολουθεί, οι φορείς εκπαίδευσης ανήκουν τόσο στον δημόσιο όσο και 

στον ιδιωτικό Τομέα όπως είναι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, οι Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις, τα Ινστιτούτα κ.ά.. Σημαντική κρίνεται σε ορισμένες 

περιπτώσεις η συμμετοχή εθελοντών που στελεχώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Έτσι, μέσω της Εκπαίδευσης Ενηλίκων Μεταναστών πραγματοποιούνται δράσεις και 

υλοποιούνται προγράμματα που συμβαδίζουν με τη στρατηγική της κοινωνικής 

ένταξης και της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού (Καραλής, 2006).   

 

                                                 
2Επάνω στο συγκεκριμένο θέμα ο Σιμόπουλος (2014:144) αναφέρει στη διδακτορική του διατριβή ότι: 

«Στην Ελλάδα δεν εντοπίζεται βιβλιογραφικά κανένα δημόσιο δωρεάν πρόγραμμα με αυτά τα χαρακτηριστικά και η 
αυξανόμενη ζήτηση από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 συσσώρευε ένα μεγάλο αριθμό υποψηφίων εκπαιδευομένων 
που δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν προγράμματα που προϋπέθεταν δίδακτρα (όπως τα προγράμματα 
που λειτουργούν στο πλαίσιο των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) ή να ενταχθούν σε κάποιο από τα 
σποραδικά προγράμματα που υλοποιούνταν από τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή από Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις και σωματεία Εθελοντών.» 
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Πίνακας 1. Πίνακας με τους κυριότερους φορείς εκπαίδευσης  μεταναστών στην Ελλάδα, Ίδια Επεξεργασία. 

Πηγή δεδομένων : Σιμόπουλος, 2014, σελ.144-145 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΕΩΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ 

   

Ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
(ΑΕΙ)  
(Τμήματα/Προγράμματα/'Έργα) 

Διδασκαλείο Ελληνικής Γλώσσας Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) 

Ινστιτούτα και Φορείς που 
υπάγονται στο Υπουργείο 

 

Γενική Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, πρώην 
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων - 
Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης 

Συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα ένταξης 

ΜΚΟ, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Ιδιωτικοί Οργανισμοί - Κέντρα 
Πολιτισμού 

Ελληνοαμερικανική Ένωση(ασχολείται ενμέρει 
με την εκμάθηση της ελληνικής), Αthens Center, 
Κέντρο Ελληνικού πολιτισμού   

Συνδυασμός 
συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων και συμμετοχής 
εθελοντών 

Ομάδες όπως: Πίσω  θρανία, Ανοιχτό Σχολείο 
Πειραιά, Μετάδραση 

Διάφοροι φορείς Ιδιωτικού Τομέα  

 

Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από ομάδες μεταναστών που διαβιούν στην 

Ελλάδα αποτελεί προϋπόθεση τόσο για την επικοινωνία τους με τον γηγενή 

πληθυσμό όσο και για την εμπέδωση της κουλτούρας των Ελλήνων. Από την άλλη 

συντελεί και στην κατανόηση της κουλτούρας τους από την πλευρά των Ελλήνων. 

Αυτή η αλληλεπίδραση συμβάλει στην ομαλή ενσωμάτωση των μεταναστών στην 

ελληνική κοινωνία. 

     Η έλλειψη κεφαλαίων καθιστά δύσκολη την οργάνωση τέτοιων προγραμμάτων 

τόσο από τους φορείς της πολιτείας όσο και από δράσεις μεμονωμένων πολιτών της 

κοινωνίας. Ωστόσο, προγράμματα για τη διδασκαλία της ελληνικής έχουν υλοποιηθεί 

από τους εξής φορείς: 

1. Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών: Παρέχει δωρεάν 

μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες πρόσφυγες – μετανάστες. Το όνομα της 

ομάδας που εθελοντικά παρέχει τις υπηρεσίες της είναι «Τα πίσω Θρανία». Εκτός 

από την εκμάθηση ελληνικών λέξεων, του συντακτικού και της γραμματικής της 
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ελληνικής γλώσσας, οι μετανάστες λαμβάνουν χρήσιμες συμβουλές για τις σπουδές 

των παιδιών τους σε σχολεία της Ελλάδας. Παράλληλα, στόχος του προγράμματος, 

πέρα από την εξοικείωση των μεταναστών με την ελληνική γλώσσα, είναι η 

εξομάλυνση των σχέσεων τόσο μεταξύ των ημεδαπών και των μεταναστών όσο και 

μεταξύ μεταναστών διαφορετικής προέλευσης. (http://migrant.diktio.org/) 

2. Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών: Εθελοντές εκπαιδευτικοί και φοιτητές 

παιδαγωγικών σχολών παρέχουν κάθε Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μαθήματα 

ελληνικών σε πρόσφυγες και μετανάστες. Λειτουργούν δύο κύκλοι σπουδών κάθε 

έτος, από Οκτώβριο ως Φεβρουάριο και από Μάρτιο ως Ιούνιο. (www.ksm.gr) 

3. Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών (Πειραιάς): Εθελοντές εκπαιδευτικοί από τον 

Πειραιά και τις γύρω περιοχές διδάσκουν αφιλοκερδώς ελληνικά σε μετανάστες. Τα 

μαθήματα σχετίζονται με τα επίπεδα γλωσσομάθειας Α και Β. Παράλληλα, όσοι 

επιθυμούν να αποκτήσουν ελληνική ιθαγένεια έχουν τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσουν τμήματα Στοιχείων Ελληνικής Κουλτούρας και Ιστορίας. 

(http://asmpeiraia.blogspot.com/)  

4. Το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών παρέχει τρία προγράμματα σπουδών. Τα μαθήματα 

απευθύνονται σε Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές και σε αποφοίτους Λυκείου. Η 

γνώση της ελληνικής γλώσσας σε διαφορετικά επίπεδα έχει ως αποτέλεσμα τη 

διεξαγωγή εξετάσεων για την ένταξή τους ανάλογα με την επίδοσή τους σε τμήματα 

αρχάριων, μέσων και προχωρημένων. Παράλληλα, για τη διευκόλυνση των 

ενδιαφερόμενωναυτά τα τμήματα είναι οκτάμηνης και εξάμηνης διάρκειας, εντατικά 

ή μη. Και το ωράριο των μαθημάτων είναι ευέλικτο, καθώς ανάλογα με τις 

υποχρεώσεις των εκπαιδευόμενων υλοποιούνται τμήματα πρωινά, μεσημεριανά και 

βραδινά. Με το πέρας αυτών των μαθημάτων διενεργούνται εξετάσεις για την 

απόκτηση πιστοποιητικού Ελληνικής Γλωσσομάθειας. 

(http://www.greekcourses.uoa.gr/). 

5. Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού πραγματοποιεί μαθήματα εκμάθησης της 

ελληνικής γλώσσας ως ξένης σε μετανάστες. Υλοποιεί δύο προγράμματα, το πρώτο 

διάρκειας ενός μήνα και το δεύτερο τριών μηνών (συνολικά 24 διδακτικές ώρες και 

τα δύο) με κόστος 250 Euro. Σε αυτό περιλαμβάνεται και το διδακτικό υλικό που 

παρέχει το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού και η απόκτηση πιστοποιητικού 

παρακολούθησης του προγράμματος. 
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6. Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού έχει συμμετοχή και στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

Μέτοικος – Άτυπη Εκμάθηση Γλωσσών για Μετανάστες, πρόγραμμα δια βίου 

μάθησης Grundtvig Multilateral Project 2011-2013. Σκοπός του προγράμματος είναι 

να βοηθήσει τους μετανάστες, που δεν έχουν πρόσβαση σε μαθήματα τυπικής ή μη 

τυπικής εκμάθησης της γλώσσας υποδοχής τους, να αναπτύξουν μεθόδους άτυπης 

εκμάθησής της. Τέτοιες άτυποι μέθοδοι είναι: Καφέ Γλώσσες, Τάντεμ 

Αλληλοδιδασκαλία, Ψηφιακό Καφέ Γλωσσών. Το πρόγραμμα αφορά μεμονωμένους 

μετανάστες, κοινότητες μεταναστών και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που έχουν 

σχέση με μετανάστες, αλλά και όσους οργανώνουν εκπαιδευτικές συναντήσεις στα 

πλαίσια του προγράμματος (εκπαιδευτές, διαμεσολαβητές, πολιτιστικούς χώρους που 

θέλουν να φιλοξενήσουν τέτοιου είδους συναντήσεις) (https://hcc.edu.gr/el/).  

     Σημαντικό εμπόδιο για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στα προγράμματα 

αυτά αποτελούν οι ανισότητες που υπάρχουν ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής 

που τίθενται όπως είναι το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, η δυνατότητα κάλυψης της 

οικονομικής συμμετοχής ή η ύπαρξη άδειας παραμονής,  οι οποίες ενισχύουν τον 

κοινωνικό αποκλεισμό συγκεκριμένων ομάδων. 

     Στη χώρα μας ένας από τους σημαντικότερους φορείς παροχής υπηρεσιών διά 

βίου μάθησης, η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (πρώην Γενική Γραμματεία 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων), υλοποίησε το πρώτο δωρεάν πρόγραμμα γλωσσικής  

διδασκαλίας το οποίο απευθυνόταν σε ενήλικες μετανάστες μόλις το 2005.  

  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Το Πρόγραμμα «Οδυσσέας». 
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Εικόνα 2To λογότυπο και η αφίσα του Προγράμματος Οδυσσέας.  

Πηγή: https://bit.ly/2SoThTB 

 
Σύμφωνα με  την επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου 

Μάθησης και Νέας Γενιάς http://www.gsae.edu.gr/en/press/275--lr-l-r, (ημερομηνία 

πρόσβασης 28/3/2018) το Πρόγραμμα Οδυσσέας φέρει τον τίτλο «Εκπαίδευση των 

μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό 

πολιτισμό», εντάσσεται στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Φορέας πρότασης και λειτουργίας του προγράμματος ήταν η 

ΓΓΔΒΜ και η υλοποίηση του αρμοδιότητα του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) που υπάγεται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

 

Η έναρξη του έργου τοποθετείται στις 29.10.2008 και ο χρονικός ορίζοντας που 

τέθηκε ήταν το τέλος του έτους 2014. Ο προϋπολογισμός των τριών πράξεων που 

περιλαμβάνει το Πρόγραμμα υπολογίσθηκε χονδρικά στα  12 εκατομμύρια ευρώ, (οι 

104.000 περίπου δαπανήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2012. Στο απολογισμό του 2102 

οι δείκτες  (http://www.gsae.edu.gr/images/stories/APOLOGISMOS_2013_final.pdf) 

έδειξαν συνολικά 16.910 εκπαιδευόμενους συμμετείχαν και αποφοίτησαν από τις 2 

πράξεις του Οδυσσέας. 
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 Από το 2008 έως το 2011 (δηλαδή τα τρία πρώτα εκπαιδευτικά έτη) τα  

προβλεπόμενα τμήματα  που λειτούργησαν ήταν περί τα 1.100.  

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής ήταν οι νόμιμες συνθήκες διαμονής και το 

ηλικιακό όριο των 16 ετών. Το διδακτικό αντικείμενο αποτελούσαν η ελληνική 

γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα και τα στοιχεία ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. 

 Ως στόχο το Έργο έθεσε την ενεργό 

κοινωνική ένταξη των εκπαιδευόμενων και 

των οικογενειών τους μέσω της 

επιδιωκόμενης απόκτησης των γλωσσικών 

δεξιοτήτων και των πρακτικών, κοινωνικών 

και διαπολιτισμικών ικανοτήτων που 

απαιτούνται για την επίτευξη της γλωσσικής 

και πολιτισμικής κατανόησης (βλ. και 

Παράρτημα: Απόσπασμα του Καταστατικού 

του «Οδυσσέας»). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 

διαφορετικό πολιτισμικό υπόστρωμα της 

χώρας προέλευσης των μεταναστών καθώς 

και «η άγνοια του συστήματος αξιών και η 

αδυναμία κατανόησης του πολιτισμού της 

κοινωνίας υποδοχής» θεωρήθηκαν το 

κυρίαρχο εμπόδιο στην ενεργό προσαρμογή 

τους και το οποίο καλούνταν να αντιμετωπίσουν μέσα από τη συμμετοχή τους στο 

πρόγραμμα. 

 

 

Ανάμεσα στους κύριους στόχους αναφέρονται επίσης η ενίσχυση της 

κινητικότητας των συμμετεχόντων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ισότητα 

στην πρόσβαση των συμμετεχόντων στη διά βίου μάθηση, η ενίσχυση της 

προσαρμοστικότητας και των δυνατοτήτων απασχόλησης (βλ. Παράρτημα) και η 

δυνατότητα πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες. 

Ο Σιμόπουλος (2014) αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Οδυσσέας» 

υπογραμμίζει, παραθέτοντας μάλιστα απόσπασμα από το ιδρυτικό κείμενο του 

Προγράμματος, τη χρησιμότητα της κατάκτησης της  ελληνικής γλώσσας η οποία, 

Εικόνα 3. Οι Περιφέρειες και ο αριθμός των 

τμημάτων του "Οδυσσέας". Πηγή : 

http://www.gsae.edu.gr/en/press/275--lr-l-r, 

ημερομηνία πρόσβασης 10/1/2018 
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εκτός από μέσο προσαρμογής στην κοινωνική πραγματικότητα, παρείχε στους 

συμμετέχοντες τη δυνατότητα «να αντιμετωπίζουν τις ρατσιστικές πρακτικές και να 

διεκδικούν κοινωνικά – πολιτικά δικαιώματα, με καλύτερους όρους». 

Τέλος, η χωρική διασπορά των τμημάτων λόγω της λειτουργίας των τμημάτων 

του εγχειρήματος σε 13 διαφορετικές Περιφέρειες της χώρας, αποτελεί 

χαρακτηριστικό που καθιστά την εμπειρία των εκπαιδευτών που συμμετείχαν ένα 

ενδιαφέρον και πολυδιάστατο πεδίο έρευνας. Μάλιστα θα ήταν εξαιρετικά 

ενδιαφέρον παρόμοιες έρευνες με την παρούσα να υλοποιηθούν στο μέλλον όχι μόνο 

σε επίπεδο περιφέρειας, αλλά και συγκριτικά ανάμεσα στις διαφορετικές περιφέρειες 

για τον εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών και των παραγόντων που οδηγούν σε 

αυτές. 

Τα τμήματα του «Οδυσσέας» προσφέρονταν δωρεάν και για τα επίπεδα Α1, 

(μαθήματα που αφορούσαν την εισαγωγή στην ελληνική γλώσσα και ιστορία, τον 

ελληνικό τρόπο ζωής γενικά) και Α2 διάρκειας 175 ωρών (με αντικείμενο γλωσσικά 

μαθήματα για την ελληνική και στοιχεία  ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού).   Η 

ολοκλήρωση της φοίτησης σε κάποιο από τα τμήματα οδηγεί, εφόσον ο συμμετέχων 

το επιθυμεί, στη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για  

απόκτηση Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Α2. 

Στην παρακάτω εικόνα αναφέρονται οι κύριοι και οι ειδικοί στόχοι του 

Προγράμματος αυτολεξεί : 
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Εικόνα 4. Στόχοι του Προγράμματος Οδυσσέας, ίδια επεξεργασία εικόνας. Πηγή: 
http://www.gsae.edu.gr/en/press/42-official/275--lr-l-r 

 

2. Στάσεις εκπαιδευτών απέναντι στους εκπαιδευόμενους 
ενήλικες μετανάστες. 

Οποιαδήποτε έρευνα διεξάγεται επάνω σε στάσεις και απόψεις μιας ομάδας 

ανθρώπων τίθεται μοιραία υπό συγκεκριμένους περιορισμούς. Εξετάζοντας τις 

στάσεις των εκπαιδευτών ενηλίκων απέναντι στους εκπαιδευόμενους μετανάστες, 

ουσιαστικά εξειδικεύουμε τον κλάδο της εκπαίδευσης ενηλίκων στον τομέα της 

γλωσσικής εκπαίδευσης μεταναστών, ενώ αναμένουμε από τη βιβλιογραφική έρευνα 

να προκύψει πιθανόν ένας διαχωρισμός ανάμεσα σε θετικές, αρνητικές και ίσως 

ουδέτερες στάσεις. Η διερεύνηση για τη συγκεκριμένη «υποκατηγορία» της 

εκπαίδευσης ενηλίκων μπορεί να δομείται βάση γεωγραφικού προσδιορισμού (για 

παράδειγμα οι στάσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στην Ελλάδα) ή με βάση την ομάδα 
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μελέτης, (π.χ. με κριτήριο τα δημογραφικά στοιχεία του εκπαιδευτή: το φύλο, την 

ηλικία, την επιμόρφωση του σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κτλ.) 

Ωστόσο, η βιβλιογραφία στον εξειδικευμένο αυτόν τομέα κρίνεται αρκετά 

περιορισμένη. Η απουσία σχετικών συγγραμμάτων μπορεί ίσως να αποδοθεί στον 

περιορισμένο χρόνο που διανύει η ιστορία της εκπαίδευσης ενηλίκων μεταναστών 

στην Ελλάδα3. Πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο μεταπτυχιακής διατριβής 

(Φουκίδου, 2012)  κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτές ενηλίκων 

μεταναστών τηρούν γενικότερα μια θετική στάση και εκτίμηση απέναντι στους 

εκπαιδευόμενους. Επιπρόσθετα, η μελέτη της Μήλιου (2010:135) παρόλο που 

εξειδικεύεται στις στάσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας, διακρίνει τη θετική 

προδιάθεση τους να αποκτήσουν γνώσεις που θα οδηγήσουν σε πιο ουσιαστική 

επικοινωνία με τους πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές τους.  

Η στάση αυτή των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας μοιάζει να διαφοροποιείται από τις στάσεις γενικότερα των γηγενών 

Ελλήνων απέναντι στους μετανάστες. Όπως επισημαίνεται από πλήθος άλλων 

ερευνών, οι στάσεις των Ελλήνων στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι αρνητικές και 

περιλαμβάνουν ρατσισμό, ξενοφοβία, αρνητικά διακείμενες στάσεις για το γνωστικό, 

συναισθηματικό και ψυχοκινητικό επίπεδο των μεταναστών (Φουκίδου, 2012:6-9) 

και γενικότερη δυσπιστία. Η απόσταση αυτή ανάμεσα στην κοινωνία και τους 

εκπαιδευτικούς αποτελεί σίγουρα ένα μεγάλο εμπόδιο απέναντι στην ένταξη  

προσφύγων και μεταναστών κάθε ηλικίας στην ελληνική κοινωνία.  Το γεγονός ότι η 

συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, τοπικής κοινωνίας  και τοπικών αρχών μπορεί 

αποδεδειγμένα να συμβάλλει στην εξουδετέρωση αντιδράσεων και αρνητικών 

στάσεων (ΕΛΙΑΜΠΕ, 2017:10), τονίζει τη σημασία που έχει η στάση των 

εκπαιδευτικών κάθε βαθμίδας γενικότερα για την κοινωνία. 

                                                 
3Ειδικότερα ως προς την μακροβιότητα του θεσμού σε άλλες χώρες, είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι 
ενώ σε άλλες χώρες του κόσμου η μέριμνα για την εκπαίδευση των ενηλίκων συνδέθηκε ήδη από τα 
τέλη 19ου αιώνα με την εργατική επανάσταση και την κινητικότητα των πληθυσμών που αυτή επέφερε, 
στην Ευρώπη εμφανίστηκε μόλις τη δεκαετία του 1980 ως απόρροια της οικονομικής κρίσης. Στο 
επίπεδο της Ελληνικής πραγματικότητας η εκπαίδευση ενηλίκων μεταναστών εμφανίστηκε με κάποια 
καθυστέρηση, όπως και η εκπαίδευση ενηλίκων γενικότερα. Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2, 
Ενότητα 2.2 το χρονικό σημείο που εμφανίζεται συγκεκριμένα η εκπαίδευση ενηλίκων μεταναστών 
στην Ελλάδα, δηλαδή λίγο μετά το 2000, βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με το φαινόμενο της εισροής 
μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1990. 
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Ένας εκπαιδευτικός ενηλίκων για να ανταποκριθεί στον πολυσύνθετο ρόλο του 

είναι απαραίτητο να διαθέτει προσόντα τα οποία σχετίζονται τόσο με τα ατομικά 

χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή όσο και με ικανότητες και δεξιότητες που οφείλει να 

καλλιεργήσει.  

Χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένας καλός εκπαιδευτής ενηλίκων είναι η 

ευαισθησία ως προς τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων, ο ενθουσιασμός, το 

ενδιαφέρον και η αφοσίωση. Επιπλέον, αναγκαιότητα αποτελεί η επίδειξη ευγένειας, 

διακριτικότητας και αισιοδοξίας. Η απαλλαγή από προκαταλήψεις, η καλοπροαίρετη 

διάθεση και η αίσθηση χιούμορ αποτελούν στοιχεία που πιστοποιούν το προφίλ του 

κατάλληλου εκπαιδευτή που διαθέτει ανεκτικότητα, διαλλακτικότητα και 

υπευθυνότητα απέναντι στους εκπαιδευόμενους (Παπαστεφανάκη, 2002: 23-24). 

Ακόμη, οφείλει να είναι αυθεντικός και ειλικρινής, δηλαδή να είναι οι 

συμπεριφορές του ανάλογες των λόγων του. Η παραδοχή ότι δεν έχει όλες τις 

απαντήσεις και ότι μπορεί να κάνει λάθη, καθώς δεν αποτελεί αυθεντία τον βοηθά να 

γνωρίσει τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες του (Cranton & Carusetta, 2004: 

107). 

Τέλος, οι ικανότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων στοιχειοθετούνται ως εξής:  

 ικανότητα για επικοινωνία, συνεργασία, διαπραγμάτευση, αντιμετώπιση των τριβών   

και εμψύχωση των συνεργατών, 

 ικανότητα για προγραμματισμό, στοχοθεσία και λήψη αποφάσεων,  

 ικανότητα για επεξεργασία και εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων,  

 ικανότητα για ανάπτυξη δημιουργικών δράσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών, 

 ικανότητα για ανάπτυξη σχέσεων με άλλους κοινωνικούς φορείς,   

 ικανότητα για αξιολόγηση της πορείας του έργου που αναλαμβάνει και 

αυτοαξιολόγηση (Κόκκος, 2003: 221).  

          

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Ποιοτική Έρευνα 

3.1 Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα. 
 
     Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της διαπολιτισμικής 

επάρκειας και ικανότητας των εκπαιδευτών ενηλίκων μεταναστών που δίδαξαν στο 

πρόγραμμα «Οδυσσέας». Το πρόγραμμα στόχευε στο να αποκτήσουν οι 

συμμετέχοντες τη γλωσσική δεξιότητα και τις πρακτικές κοινωνικές και 



 25

διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των ίδιων και 

των οικογενειών τους. Επιπλέον, στόχευε στο να μπορούν μετά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος να εξυπηρετούνται με επάρκεια στην καθημερινότητά τους 

(www.inedivim.gr, ημερομηνία πρόσβασης 1/1/2018). Για την επίτευξη του σκοπού 

του προγράμματος απαιτείται η διαπολιτισμική επάρκεια του εκπαιδευτή και η γνώση 

των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η επάρκεια αυτή δεν συνδέεται μόνο με τις 

γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτές σε σχέση με το διδακτικό 

αντικείμενο, αλλά και με την ικανότητα επικοινωνίας, με την ικανότητα να 

εφαρμόζουν τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, και τέλος την ικανότητα να 

αποστασιοποιούνται από πιθανές στερεοτυπικές αντιλήψεις που κατηγοριοποιούν 

τους πολιτισμούς σε ανώτερους και κατώτερους.  

Η προσέγγιση του συγκεκριμένου ζητήματος γίνεται μέσα από τέσσερα 

ερευνητικά ερωτήματα : 

o Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη διαπολιτισμική επάρκεια και ικανότητα του 

εκπαιδευτή; 

o Πως νοηματοδοτούν τη διαπολιτισμική ικανότητα οι εκπαιδευτές; 

o Πώς η επικοινωνία εκπαιδευτή - εκπαιδευόμενου επιδρά θετικά στη 

διαπολιτισμική ικανότητα του εκπαιδευτή;  

o Σε ποιο βαθμό αισθάνονται διαπολιτισμικά επαρκείς οι εκπαιδευτές του 

προγράμματος «Οδυσσέας»;   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Μεθοδολογία Έρευνας 
 

 Οι μέθοδοι για την παραγωγή μετρήσιμων αποτελεσμάτων οι οποίες 

χρησιμοποιεί η επιστημονική έρευνα είναι συνήθως δύο ειδών (i) ποσοτικές και (ii) 

ποιοτικές (qualitativeresearch) (Αθανασίου, 2003).  

 Η ποσοτική έρευνα αναζητά τις σχέσεις μεταξύ διαφόρων παραγόντων και 

αναφέρεται στη συστηματική διερεύνηση φαινομένων κάνοντας χρήση στατιστικών 
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μεθόδων και αριθμητικών δεδομένων. Μελετά συνήθως ένα αντιπροσωπευτικό 

δείγμα έτσι ώστε να φθάσει σε συμπεράσματα τα οποία γενικεύονται σε έναν 

ευρύτερο πληθυσμό και η συλλογή δεδομένων γίνεται συνήθως με ερωτηματολόγια, 

κλίμακες και δοκίμια επιτευγμάτων (Κυριαζόπουλος & Σαμαντά, 2011, σ. 12).. 

  Η ποιοτική έρευνα αποσκοπεί στην περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία και 

κατανόηση κοινωνικών φαινομένων, καταστάσεων και ατόμων (Ιωσηφίδης, 2001) 

και στηρίζεται στην άποψη ότι κάθε άτομο είναι ξεχωριστό και αξίζει μελέτης γι’ 

αυτό άλλωστε και οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί η ποιοτική έρευνα αποτελούν 

εργαλεία και των ανθρωπιστικών επιστημών, π.χ. της Ανθρωπολογίας και της 

Κοινωνιολογίας (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2014). Η ποιοτική έρευνα 

ενδείκνυται για την ολιστική προσέγγιση στη μελέτη μιας κατάστασης ή ενός 

φαινομένου και μέσω των πορισμάτων της επιχειρείται η μελέτη ενός θέματος εις 

βάθος, για παράδειγμα διερευνώνται οι απόψεις και στάσεις μιας ατομικής 

περίπτωσης ή μιας συγκεκριμένης ομάδας ατόμων, και όχι η γενίκευση στον 

ευρύτερο πληθυσμό. 

Κύρια γνωρίσματα της ποιοτικής έρευνας είναι τα εξής (Παπαναστασίου & 

Παπαναστασίου, 2014 στο Κόρδα, Μπασδάρα & Μπουκλή, 2016):  

 Η κύρια πηγή συλλογής δεδομένων είναι το πραγματικό περιβάλλον. 

 Τα δεδομένα της έρευνας έχουν μορφή κειμένων ή οπτικοακουστικού 

υλικού.  

 Οι ερευνητές επικεντρώνονται τόσο στη διαδικασία όσο και στο τελικό 

αποτέλεσμα. 

 Οι ερευνητές δεν διατυπώνουν υποθέσεις στοχεύοντας στην αποδοχή ή την 

απόρριψή των υποθέσεων αυτών μετά την ανάλυση των δεδομένων, αλλά 

αντίθετα χρησιμοποιείται η επαγωγική ανάλυση στην ανάπτυξη της 

συνολικής εικόνας. 

 Επιδιώκεται να αναδυθεί το τι σκέφτονται οι συμμετέχοντες και γιατί 

σκέφτονται με αυτό τον τρόπο.  

Επιπλέον, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η σύγκριση με την ποσοτική 

έρευνα η ποιοτική δεν διακρίνεται από αυστηρότητα. Η επιλογή των υποκειμένων 

γίνεται στοχευμένα και δεν εφαρμόζεται τυχαία δειγματοληψία, ενώ η ανάλυση 

περιεχομένου περιλαμβάνει τον εντοπισμό, την κωδικοποίηση και την 

κατηγοριοποίηση των δεδομένων. Η διεξαγωγή συμπερασμάτων είναι συνεχής και 
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συμβαίνει παράλληλα με τη συλλογή των δεδομένων (Αυγητίδου & Γρίβα & Μιχαήλ, 

2016).  

Η δειγματοληπτική στρατηγική που επιλέχθηκε είναι αυτή των Ομογενών 

Δειγμάτων (homogeneoussampling) καθώς η έρευνα αφορά μια συγκεκριμένη 

υποομάδα των εκπαιδευτών ενηλίκων: αυτή που περιλαμβάνει εκπαιδευτές που 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα Οδυσσέας. Μπορούμε επίσης να διακρίνουμε σε 

ορισμένα δείγματα τη στρατηγική της δειγματοληψίας ευκολίας 

(conveniencesamling)  καθώς επιλέχθηκαν άτομα στα οποία υπήρχε πιο πρόσβαση 

λόγω τυπικής γνωριμίας που είχε η γράφουσα κατά την εμπειρία της συμμετοχής της 

στο Πρόγραμμα4.  

Ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ποιοτικής έρευνας είναι ευρύτερα αποδεκτό 

ότι η ημιδομημένη συνέντευξη αποτελεί έναν εξαιρετικά ευέλικτο τύπο ποιοτικής 

έρευνας, υπό την έννοια ότι δίνει την ευκαιρία σε πληροφορητή και ερευνητή να 

επικοινωνήσουν ουσιαστικά επάνω σε συγκεκριμένο άξονα συζήτησης, χωρίς 

ωστόσο να προκαθορίζει με αυστηρό τρόπο τα όρια και τη μορφή που θα έχει η 

επικοινωνία αυτή. Έτσι, στην ποιοτική έρευνα μπορεί ακόμη και να απουσιάζουν οι 

συγκεκριμένες ερωτήσεις προς απάντηση, είναι όμως θεμιτό να υφίσταται ένας 

κύριος άξονας συζήτησης ο οποίος θα εξυπηρετεί τους σκοπούς της έρευνας.  Σε 

πρακτικό επίπεδο, δηλαδή κατά την υλοποίηση της ημιδομημένης συνέντευξης, για 

την καλύτερη οργάνωση της συνέντευξης ο ερευνητής σχεδιάζει τον άξονα 

προετοιμάζοντας ορισμένα σημεία προς διερεύνηση ή συζήτηση. Ο σχεδιασμός αυτός 

μπορεί να έχει τη μορφή ερωτήσεων ή σημειώσεων και συμβάλλει ώστε να 

αποφευχθεί το ενδεχόμενο αποπροσανατολισμού της συζήτησης. Προκειμένου να 

απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας, καταστρώθηκε ένας 

οδηγός συνέντευξης με τη μορφή θεματικών πεδίων που αντιστοιχούν σε καθένα από 

τα τέσσερα ερευνητικά ερωτήματα και περιλαμβάνουν κάποιες «έτοιμες» ή 

προτεινόμενες ερωτήσεις. Ο οδηγός αυτός δεν είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί κατά 

τη συνέντευξη επακριβώς: οι ερωτήσεις μπορούν να διαφοροποιηθούν κατά άτομο ή 

να αλλάξουν σειρά μεταξύ τους ενώ ενδέχεται να προστεθούν νέες διευκρινιστικές 

ερωτήσεις με βάση τις δοθείσες απαντήσεις.  

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η παρούσα εργασία στοχεύει να διερευνήσει σε 

βάθος το θέμα τα διαπολιτισμικής επάρκειας και ικανότητας των εκπαιδευτών 
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ενηλίκων μεταναστών που δίδαξαν στο πρόγραμμα «Οδυσσέας», μελετά δηλαδή σε 

πραγματικό περιβάλλον ένα φαινόμενο σε σχέση με μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων 

και όχι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του ευρύτερου πληθυσμού. Το ενδιαφέρον της 

έρευνας στρέφεται σε συναισθήματα, αντιλήψεις και συμπεριφορές. Για τον λόγο 

αυτό επιλέχθηκε ως μεθοδολογία η ποιοτική έρευνα η οποία διεξήχθη μέσω 

ημιδομημένων συνεντεύξεων. Στη συνέχεια, κωδικοποίηση και κατηγοριοποίηση των 

δεδομένων που προέκυψαν μέσα από τη συλλογή δεδομένων. 

Ο οδηγός συνέντευξης αποτελεί και το ερευνητικό εργαλείο της έρευνας και 

συνοδεύεται από ορισμένες σημειώσεις που περιλαμβάνουν εκφράσεις που 

διευκολύνουν την προσέγγιση του ερωτώμενου, χωρίς όμως να την καθοδηγούν, 

εισαγωγικές προτάσεις και ερωτήσεις τύπου «γέφυρα» για την πιο ομαλή διεξαγωγή 

της συζήτησης. Σκοπός του σχεδιασμού της συνέντευξης μέσω του συγκεκριμένου 

οδηγού είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αποδοχής μεταξύ 

πληροφορητή και ερευνητή, η διευκόλυνση του ερευνητή να θέσει τα θέματα που τον 

απασχολούν καθώς και η πληρέστερη προσέγγιση των ερωτημάτων που έχουν τεθεί 

ως  ζητούμενα της έρευνας. 

 

3.3 Συμμετέχοντες και περιορισμοί. 
 

Ως «ομάδα στόχος» έχει οριστεί μια ομάδα των συμμετεχόντων εκπαιδευτών 

στο πρόγραμμα Οδυσσέας που διεξήχθη στη Δυτική Μακεδονία. Οι θεματικές 

περιοχές που απασχολούν την έρευνα, όπως προαναφέρθηκε, είναι η διαπολιτισμική 

επάρκεια και η ικανότητα των συγκεκριμένων εκπαιδευτών όπως αυτές ορίστηκαν 

κατά τη βιβλιογραφική επισκόπηση της έρευνας(αντιλήψεις, σκέψεις, συναισθήματα, 

τρόποι δράσης, βαθμός ενσυναίσθησης, πιθανή ύπαρξη προκαταλήψεων κ.τ.λ). 

Περιορισμό για τη διεξαγωγή της έρευνας αποτελεί κυρίως ο μικρός αριθμός 

εκπαιδευτών που μπορεί να εντοπιστεί καθώς το έτος ολοκλήρωσης του 

Προγράμματος ήταν το 2015, και επομένως έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριών 

έως τεσσάρων ετών από την ολοκλήρωσή του μέχρι σήμερα5. 

Ο εντοπισμός των 7 εκπαιδευτών έγινε μέσω της προσωπικής γνωριμίας και 

συμμετοχής της γράφουσας στο Πρόγραμμα Οδυσσέας, και μέσω ομάδων ενηλίκων 

εκπαιδευτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

                                                 
5 Η παρούσα έρευνα διεξήχθη το καλοκαίρι- φθινόπωρο 2018 ενώ η μελέτη των αποτελεσμάτων 
ολοκληρώθηκε το 2019. 
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Η διεξαγωγή όλων των συνεντεύξεων έγινε εκ του σύνεγγυς, εκτός από δύο 

εκπαιδευτές οι οποίοι έδωσαν τη συνέντευξη με τηλεδιάσκεψη μέσω skype, και ενός 

που έδωσε τη συνέντευξη διά τηλεφώνου.  

Τέλος, προηγείται της συνέντευξης η επαρκής ενημέρωση των συμμετεχόντων 

ως προς το αντικείμενο και το πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας, τους ερευνητικούς 

στόχους τη μελέτης και την πρόθεση του ερευνητή για μια επικοινωνία σε βάση 

ειλικρίνειας και άνευ όρων αποδοχής των αντιλήψεων του πληροφορητή. Επιπλέον, 

διαμοιράστηκε στους συμμετέχοντες και υπογράφθηκε από αυτούς φόρμα 

παραχώρησης δικαιωμάτων ηχογράφησης και απομαγνητοφώνησης των δεδομένων 

για τις ανάγκες της έρευνας. 

 

3.4 Ομάδα στόχος ή δείγμα 
 

Τους συνεντευξιαζόμενους αποτελούν 5 γυναίκες και 2 άνδρες με τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

Ηλικίες :  

Μεταξύ 20-30: 4 άτομα 

Μεταξύ 30-40: 1 άτομο 

Μεταξύ 40-50: 2 άτομα 
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6

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΔΡΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ



 30

 

 

Βασικές Σπουδές: 4 άτομα 

Μεταπτυχιακές σπουδές: 1 άτομο 

Σχετική επιμόρφωση: 2 άτομα 

 

 

 

Από τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά του δείγματος προκύπτει ότι κυριαρχούν 

οι γυναίκες εκπαιδεύτριες, ωστόσο η διαπίστωση αυτή δεν μπορεί να γενικευθεί ως 

προς τον ευρύτερο πληθυσμό καθώς το δείγμα είναι πολύ μικρό για την εξαγωγή 

τέτοιου είδους συμπερασμάτων. Το φύλο συσχετίζεται ωστόσο στα αποτελέσματα 

της έρευνας με κάποιες από τις απαντήσεις που δόθηκαν. 
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ΗΛΙΚΙΕΣ 20-30 30-40 40-50

ΗΛΙΚΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥ

ΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩ

ΣΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
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Σημαντική είναι όμως η διαπίστωση ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτών δεν 

έχει κάποια σχετική επιμόρφωση ή μεταπτυχιακή ειδίκευση, κάτι που θα συσχετιστεί 

με τις απαντήσεις που δόθηκαν. 

 

3.5 Περιγραφή ενοτήτων ερωτήσεων 
 

Ενότητα 1: Υπόβαθρο ερωτώμενου, γνωριμία - εξοικείωση ερευνητή και 

ερωτώμενου. Στη συγκεκριμένη εισαγωγική ενότητα δίνεται η ευκαιρία για μια 

πρώτη επαφή και εξοικείωση ανάμεσα στον ερευνητή και τον συνεντευξιαζόμενο. Ο 

ερευνητής δίνει την ευχέρεια στον συνεντευξιαζόμενο να επιλέξει εκείνος σε ποιες 

εμπειρίες του θα αναφερθεί σε σχέση με την εμπλοκή του στο Πρόγραμμα Οδυσσέας. 

Η ενότητα αυτή σκοπό περιλαμβάνει την πρώτη γνωριμία και τον εντοπισμό των 

αντικειμενικών χαρακτηριστικών του δείγματος (επίπεδο σπουδών, εμπειρία) αλλά 

και την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης, συνθήκες οι οποίες κρίνονται 

απαραίτητες για τη γνησιότητα και τον αυθορμητισμό των απαντήσεων.  

 

Ενότητα 2:Διερεύνηση του ερωτήματος «Πώς νοηματοδοτούν τη διαπολιτισμική 

ικανότητα οι εκπαιδευτές;». Με δεδομένο το γεγονός ότι πολλοί εκπαιδευτές 

ενηλίκων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιλέχθηκαν χωρίς να κατέχουν σχετικές με 

την εκπαίδευση ενηλίκων γνώσεις είτε πιστοποιήσεις, στη συγκεκριμένη ενότητα 

γίνονται κάποιες ερωτήσεις οι οποίες ως στόχο έχουν να αναγνώσουν σε ποιο βαθμό 

ο εκπαιδευτής γνωρίζει το νόημα του όρου, και τελικά πώς ο ίδιος τον ερμηνεύει 

μέσα από τα βιώματά του ως εκπαιδευτή. Στον ορισμό της διαπολιτισμικότητας που 

δίνεται από τον εκπαιδευτή με απλά λόγια και όπως αυτός αντικατοπτρίζει την 

προσωπική άποψη του εκπαιδευτή για τον όρο,  διερευνώνται οι λέξεις – κλειδιά που 

επιλέγονται. 

 

Ενότητα 3: Διερεύνηση του ερωτήματος «Η επικοινωνία εκπαιδευτή – 

εκπαιδευόμενου καθορίζει τον βαθμό της διαπολιτισμικής ικανότητας του 

εκπαιδευτή;». 

Μέσα από την Ενότητα Ερωτήσεων ΙΙΙ διερευνάται κατά πόσο οι εκπαιδευτές 

συνδέουν τη διαπολιτισμική τους ικανότητα με την ουσιαστική επικοινωνία με τους 

μαθητές του Προγράμματος. Εκτιμήθηκε ότι στη συγκεκριμένη ερώτηση 
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υπεισέρχονται οι εμπειρίες μέσα από το πρόγραμμα, γεγονός που μας εισάγει από τις 

γενικές έννοιες στο κλίμα της τάξης του προγράμματος και στη λογική των επόμενων 

ερωτήσεων. 

 

Ενότητα 4: Διερεύνηση του ερωτήματος «Σε ποιο βαθμό αισθάνονται 

διαπολιτισμικά επαρκείς οι εκπαιδευτές του προγράμματος «Οδυσσέας»;» 

Η ενότητα αυτή αναφέρεται προσωπικά στον εκπαιδευτή. Μέσα από την οικειότητα 

που έχει αναπτυχθεί με τη συζήτηση των προηγούμενων ερωτημάτων το ενδιαφέρον 

στρέφεται πιο προσωπικά στον εκπαιδευτή. Μέσα από τις απαντήσεις επιχειρήθηκε 

μια διασύνδεση με τα τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών. 

 

Ενότητα 5: Διερεύνηση των απόψεων σχετικά με το ποιοι είναι οι παράγοντες 

που επηρεάζουν τη διαπολιτισμική επάρκεια και ικανότητα του εκπαιδευτή. 

Καλείται ο εκπαιδευτής να εντοπίσει τους παράγοντες αυτούς με βάση φυσικά την 

εμπειρία του αλλά και τις γενικότερες γνώσεις ή εμπειρίες του επί του θέματος. 

Η ομάδα ερωτήσεων 5 δίνει επίσης τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές να 

αναρωτηθούν και οι ίδιοι, ως έμπειροι πλέον εκπαιδευτές ενηλίκων, σχετικά με τους 

παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν μελλοντικά στον εντοπισμό των παραγόντων 

σε συμβουλευτικό τόνο από τους ίδιους προς άλλους εκπαιδευτές. 

 

Ενότητα 6: Ελεύθερο Θέμα Συζήτησης 

      Στο ελεύθερο θέμα συζήτησης ο εκπαιδευτής αναφέρει πολύτιμες εμπειρίες ή 

συναισθήματα τα οποία θεωρεί σημαντικά και πιθανόν δεν μπόρεσε να αναπτύξει 

στις προηγούμενες ενότητες. Οι απαντήσεις που δίνονται στην ενότητα αυτή 

κρίνονται πολύ σημαντικές, καθώς ο εκπαιδευτής έχει ολοκληρώσει μια αναδρομή 

στις εμπειρίες και τις σκέψεις του επάνω στη διαπολιτισμικότητα. Δίνεται έμφαση 

στο συμβουλευτικό τόνο μιας άποψης μέσα από τις ερωτήσεις ώστε ο 

συνεντευξιαζόμενος να μπορέσει να καταλήξει πιθανόν σε μια γενική εκτίμηση. 

     Για την καλύτερη οργάνωση των απαντήσεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων,  

οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν6. Αφού εντοπίστηκαν διάφορες κατηγορίες 

                                                 
6Ο Kerlinger (1970) (παραπομπή από τους Cohen & Manion, σ. 477) ορίζει την 
κωδικοποίηση ως τη «μετάφραση των απαντήσεων και των πληροφοριών των ατόμων που 
δίνουν τη συνέντευξη σε συγκεκριμένες κατηγορίες με σκοπό την ανάλυση τους». 
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απαντήσεων αποδόθηκε σε κάθε ενότητα των απαντήσεων ένας αντιπροσωπευτικός 

κωδικός που ερμηνεύει την απάντηση που δόθηκε στο συγκεκριμένο σημείο της 

συνέντευξης ανά εκπαιδευτή. 

 

3.6 Κωδικοποίηση και ανάλυση απαντήσεων 
 

Για την εξαγωγή αποτελεσμάτων από την πραγματοποιηθείσα ποιοτική 

έρευνα έγινε αναγωγή των δεδομένων, δηλαδή απομαγνητοφώνηση των ερωτο-

απαντήσεων των ημιδομημένων συνεντεύξεων. Έπειτα, ακολουθήθηκε η εξής 

διαδικασία: 

 Αρχικά έγινε η ανάγνωση όλων των απαντήσεων συγκεντρωτικά, δηλαδή η 

ανάγνωση όλων των απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων έγινε αρκετές 

φορές ώστε να υπάρχει η γνώση της γενικής εικόνας, δηλαδή η εξοικείωση 

του ερευνητή με το προφίλ του καθενός συνεντευξιαζόμενου ξεχωριστά, αλλά 

και η δυνατότητα άμεσης σύγκρισης μεταξύ τους. 

 Στη συνέχεια, υλοποιήθηκε η συστηματική καταγραφή των διαφόρων 

ποιοτήτων που εμφανίζονται διάσπαρτες μέσα στις απαντήσεις ως στάσεις, 

γνώσεις ή συναισθήματα που εκφράζονται μέσα σε αυτές. Οι έννοιες που 

εντοπίστηκαν αντιστοιχίστηκαν και κωδικοποιήθηκαν με τον τρόπο που 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Ας σημειωθεί ότι η κωδικοποίηση 

αποτελεί σημαντικό στάδιο της εξαγωγής αποτελεσμάτων της ποιοτικής 

έρευνας, και ως εκ τούτου συμπληρώθηκε σε αρκετά στάδια ώστε να 

καλυφθούν τα θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα ερευνητικά 

ερωτήματα και τα ζητούμενα της παρούσης εργασίας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ  ΑΞΟΝΑΣ ΚΩΔ/ΣΗ ΕΝΝΟΙΑ/ΣΤΑΣΗ /ΑΝΤΙΛΗΨΗ 

ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

ΑΕΓ Απόκτηση  Εμπειρίας Γενικά 

ΟΕΛ Οικονομικοί - Επαγγελματικοί Λόγοι 
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ΤΛ Τυχαίοι Λόγοι 

ΑΓΤΣΑ Αγάπη Για Το Συγκεκριμένο Αντικείμενο  

      

ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 
  
  

ΑΣΑΣΜ Ανοικτή Στάση Απέναντι Στους Μετανάστες  

ΟΣΑΣΜ Ουδέτερη Στάση Απέναντι Στους Μετανάστες 

ΡΑ Ρατσιστικές Αντιλήψεις 

      

      

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ 
«ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ» 
  
  
  
  

ΚΓΤΕΔ Καλή Γνώση Της  Έννοιας "Διαπολιτισμικότητα" 

ΜΓΤΕΔ Μέτρια Γνώση Της Έννοιας "Διαπολιτισμικότητα" 

ΑΓΤΕΔ 
Ανεπαρκής  Γνώση Της Έννοιας 
"Διαπολιτισμικότητα" 

    

    

      

ΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
  
  
  

ΣΑ Συναισθήματα Ανεπάρκειας 

ΣΧΕ Συναισθήματα Χαράς – Ενθουσιασμού 

ΑΣ Ανάμεικτα Συναισθήματα 

    

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
  
  

ΣΑΑΣ 
Συναισθήματα Ανεπάρκειας - Αρνητικά 
Συναισθήματα 

ΘΣΧΕ Θετικά Συναισθήματα Χαράς - Ενθουσιασμού 

ΑΣ Ανάμεικτα Συναισθήματα 

      

  
  
ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΟΥ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗ 
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 
  
  

 
  

ΜΣΚΕ  Μεταπτυχιακές Σπουδές Και Έρευνες 

ΣΚΔΣ Συμβίωση Και Διαπροσωπικές Σχέσεις 

ΑΕΜΑΑ Αρνητικές Εμπειρίες Με Αλλοδαπά Άτομα 

ΑΣΕ Απουσία  Σχετικών Εμπειριών 

      

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 
 

    

ΑΕ Αδυναμία Επικοινωνίας 

ΕΚΔ Επικοινωνιακά Κενά - Δυσκολίες 

ΕΚΠΕ Επικοινωνιακά Κενά Που Επιλύθηκαν 

  ΑΡΕ Άριστη Επικοινωνία 

      

  
  
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

    

    

ΑΙΑΕ Αισθάνομαι Απόλυτα Επαρκής 

ΑΙΣΕ Αισθάνομαι Σχετικά Επαρκής   
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ΑΙΑ Αισθάνομαι Ανεπαρκής 

    

      

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ 
ΣΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
  
  
  
  

ΘΣΤ Θετική Στάση 

ΟΥΣΤ Ουδέτερη Στάση 

ΑΡΣΤ Αρνητική Στάση 

    

   

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ 
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 
  
  
  

ΣΣΕΕ Συμβίωση – Σχέσεις -Εμπλοκή - Εθελοντισμός 

ΓΑΕ Γνωστικό Αντικείμενο - Επιμόρφωση 

ΕΜ Εποπτικά Μέσα 

 ΠΧΤΕΤ Προσωπικός Χρόνος- Ταξίδια- Ταινίες 

      

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛ. 
ΙΚΑΝ/ΤΑΣ 
  

ΠΕΟΙ Περιβάλλον Και Οικογένεια 

ΕΠΑΠ Έλλειψη Προσπάθειας Άρσης Προκαταλήψεων 

      

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
  
  
  

ΠΘΕ Πολύ Θετική Εμπειρία 

ΘΕ Θετική Εμπειρία 

ΙΕ Ικανοποιητική Εμπειρία 

ΑΕ Αρνητική Εμπειρία 

      

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 
  
  
  
  
  

ΚΒΤΣ Βελτίωση Τρόπου Σκέψης 

ΚΕ Καλλιέργεια Ενσυναίσθησης  

ΑΠΟ Άνοιγμα Πνευματικών Οριζόντων  

ΚΡΤΣ Καλλιέργεια Ρεαλιστικού Τρόπου Σκέψης 

ΒΣΕΠ Βελτίωση Στην Επίλυση Προβλημάτων 

ΑΠ Άρση Προκαταλήψεων 

 

 

 Στην επόμενη φάση της έρευνας στην έκθεση δεδομένων έγινε αντιπαραβολή 

των παραπάνω κωδικών και η ομαδοποίηση τους ανά ομάδες κωδικών με 

παραπλήσιο νόημα.  
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 Τελικά, κατά την παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας   

συγκεντρώθηκαν οι απαντήσεις όλων των συνεντευξιαζόμενων (και των 7) σε 

έναν πίνακα. Για τις ανάγκες της καλύτερης εποπτείας των απαντήσεων και 

της ερμηνείας τους, η παρουσίαση έγινε με την αντιστοίχιση των  

ερευνητικών ερωτημάτων και των θεματικών ενοτήτων στον συγκεντρωτικό 

πίνακα της έρευνας.  

Συγκεντρωτικός Πίνακας  

Εκπαιδευτές: Ε 1 Ε2  Ε3 Ε4 Ε5 Ε6 Ε7 
ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 
 

ΤΛ ΟΕΛ ΤΛ ΟΕΛ ΑΓΤΣΑ ΑΓΤΣΑ ΑΕΓ 

ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

ΑΣΑΣΜ ΡΑ ΑΣΑΣΜ ΟΣΑΣΜ ΑΣΑΣΜ ΑΣΑΣΜ ΑΣΑΣΜ 

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ 
«ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ» 

ΚΓΤΕΔ ΑΓΤΕΔ ΚΓΤΕΔ ΑΓΤΕΔ ΜΓΤΕΔ ΜΓΤΕΔ ΜΓΤΕΔ 

ΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΧΕ ΑΣ ΣΑ ΑΣ ΣΧΕ ΣΧΕ ΣΧΕ 

ΣΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΘΣΧΕ ΣΑΑΣ ΘΣΧΕ ΣΑΑΣ ΘΣΧΕ ΘΣΧΕ ΘΣΧΕ 

ΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
ΠΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ 
ΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 

ΜΣΚΕ ΑΣΕ ΣΚΔΣ ΑΣΕ ΑΕΜΑΑ ΣΚΔΣ ΑΣΕ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΕΚΠΕ ΑΕ ΑΡΕ ΑΕ ΕΚΔ ΕΚΔ ΕΚΠΕ 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

ΑΙΣΕ ΑΙΑ ΑΙΑ ΑΙΑ ΑΙΣΕ ΑΙΣΕ ΑΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ 
ΣΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΘΣΤ ΑΡΣΤ ΘΣΤ ΟΥΣΤ ΘΣΤ ΘΣΤ ΘΣΤ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ 
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 

ΓΑΕ ΣΣΕΕ ΓΑΕ ΕΜ ΠΧΤΕΤ ΣΣΕΕ ΣΣΕΕ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛ. 
ΙΚΑΝ/ΤΑΣ 

ΠΕΟΙ ΕΠΑΠ ΠΕΟΙ ΕΠΑΠ ΠΕΟΙ ΠΕΟΙ ΠΕΟΙ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΠΘΕ ΙΕ ΠΘΕ ΙΕ ΘΕ ΘΕ ΠΘΕ 

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

ΚΕ ΚΡΤΣ ΒΣΕΠ ΚΡΤΣ ΚΒΤΣ ΚΒΤΣ ΑΠΟ 
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3.7 Αποτελέσματα Έρευνας 

 

(i) Πρώτη ενότητα ερωτήσεων:  «Υπόβαθρο ερωτώμενου, γνωριμία 
- εξοικείωση ερευνητή και ερωτώμενου». 

 

Με την πρώτη ενότητα ερωτήσεων επιδιώκεται η γνωριμία του ερευνητή με τους 

ερωτώμενους – εκπαιδευτές. Οι ερωτήσεις αποσκοπούν στη διαμόρφωση μιας 

ευρύτερης εικόνας για το προφίλ των εκπαιδευτών όσον αφόρα τις σπουδές, την 

εμπειρία, τους λόγους που τους ώθησαν να λάβουν συμμετοχή στο πρόγραμμα 

«Οδυσσέας» και τα συναισθήματα που τους δημιουργήθηκαν με την αναγγελία της 

επιλογής τους για τη συγκεκριμένη θέση.  

     Αρχικά, όλοι οι εκπαιδευτές ανήκουν στον κλάδο ΠΕ02, καθώς τρεις από αυτούς 

είναι φιλόλογοι, τρεις απόφοιτοι του τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας και ένας του 

τμήματος Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΦΠΨ). Από το σύνολο των 

εκπαιδευτών ένας είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου που έχει συνάφεια με το 

αντικείμενο εργασίας. Συγκεκριμένα, οι μεταπτυχιακές σπουδές του πρώτου 

εκπαιδευτή αφορούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Επίσης, ο τρίτος εκπαιδευτής 

συμμετείχε σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα κατά την επιλογή του στο πρόγραμμα 

«Οδυσσέας», χωρίς όμως αυτό να σχετίζεται με την εκπαίδευση μεταναστών ή 

ενηλίκων. Τέλος, οι υπόλοιποι συμμετέχοντες δε διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους 

συναφείς ή όχι με την εκπαίδευση ενηλίκων μεταναστών.  

     Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτές παρουσιάζοντας την ιδιότητα τους 

ταυτόχρονα δίνουν έμφαση στην εμπειρία τους. Η εμπειρία τους είναι σχετική με την 

παράδοση φροντιστηριακών και ιδιαίτερων μαθημάτων κυρίως σε μαθητές 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η εμπειρία του δεύτερου εκπαιδευτή αφορά την 

παράδοση μαθημάτων σε μαθητές δημοτικού. Ενώ ο έβδομος εκπαιδευτής δε διαθέτει 

καθόλου εμπειρία σε καμία από τις δύο βαθμίδες (πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια), 

καθώς εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση. Σχετικά με την εμπειρία των 

εκπαιδευτών σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων μεταναστών η εμπειρία τους 

είναι περιορισμένη έως μηδαμινή. Κανένας από τους εκπαιδευτές δεν έχει εργαστεί 

στο παρελθόν στο ίδιο ή σε ανάλογα προγράμματα εκπαίδευσης. Η συμμετοχή τους ή 

όχι σε τέτοιου είδους προγράμματα γίνεται φανερή από την ερώτηση γέφυρα που 

αποτελεί στοιχείο μετάβασης στην επόμενη ενότητα ερωτήσεων. Στο σημείο αυτό 
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ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά με τη γενικότερη εμπειρία που διαθέτουν και συνδέεται 

με τις προπτυχιακές τους σπουδές και την εμπειρία τους σε δομές που αφορούν 

ενήλικες μετανάστες. Η ερώτηση γέφυρα:  

«Είχες παλιότερα κάποια παρόμοια εμπειρία με προγράμματα εκπαίδευσης μεταναστών ή κάποια 

προσωπική εμπειρία  που βοήθησε την επικοινωνία σου με τους εκπαιδευόμενους;» 

μας βοηθάει να διακρίνουμε ότι η εμπειρία των εκπαιδευτών έγκειται στην 

προσωπική τους επαφή και αλληλεπίδραση με τους μετανάστες στην καθημερινή 

τους ζωή και όχι από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων 

μεταναστών. Αναλυτικότερα, η αλληλεπίδραση του πρώτου εκπαιδευτή με 

μειονοτικές ομάδες οφείλεται στη συμμετοχή ως ερευνητής σε ποιοτικές έρευνες 

κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης του μεταπτυχιακού του προγράμματος στη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στην περίπτωση του δεύτερου εκπαιδευτή διαφαίνεται 

και η σύγχυση του, καθώς δε διαθέτει εμπειρία και ταυτίζει την εμπειρία σε 

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων μεταναστών με την παράδοση ιδιαίτερων 

μαθημάτων σε μαθητές δημοτικού. Στη συνέχεια, η απάντηση του τρίτου εκπαιδευτή:  

«Μοναδική εμπειρία για εμένα αποτέλεσαν οι γονείς δύο αλλοεθνών μαθητών μου. Οι άνθρωποι 
αυτοί…κατάγονταν…. κατάγονται από την Αλβανία. Μου εξέφραζαν τις δυσκολίες και τα προβλήματα 

που συναντούσαν καθημερινά στις συναλλαγές τους με τις τράπεζες και γενικότερα με τις υπηρεσίες… τις 
δημόσιες υπηρεσίες. Ακόμη, και τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν με τα παιδία τους, λόγω της ελλιπούς 

γνώσης της ελληνικής γλώσσας από τους ίδιους. Ήμουν προετοιμασμένη λοιπόν όσον αφορά τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και ο περιορισμός τους θα αποτελούσε το σημείο επαφής μας.» 

 

γίνεται φανερό ότι παρατηρείται έλλειψη διδακτικής εμπειρίας σε ενήλικες -  

μετανάστες μαθητές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απάντηση που δίνεται αποτελεί 

δείγμα ότι ο εκπαιδευτής κατανοεί μέσω της επαφής του με τους ενήλικες μετανάστες 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους. Επιπλέον, η 

απάντηση αποτελεί το κίνητρο για την ενασχόληση του εκπαιδευτή με το 

συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και είναι δηλωτική της μεθόδου που θα 

ακολουθήσει για τον περιορισμό των εμποδίων που συναντούν οι ενήλικες 

μετανάστες στην καθημερινότητα τους. Εν κατακλείδι, στο σημείο αυτό κατανοούμε 

την κοινωνική συνείδηση και ανησυχία του εκπαιδευτή.  

     Ο έκτος συνεντευξιαζόμενος διαθέτει εμπειρία, καθώς συμμετέχοντας σε 

εθελοντικές δράσεις παρέδιδε μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε 

μετανάστες. Στην  περίπτωση του τέταρτου εκπαιδευτή η τοπική διάλεκτος αποτελεί 

στοιχείο επαφής με τους μετανάστες, καθώς με τη μητρική γλώσσα ορισμένων 

μεταναστών παρουσιάζονται ορισμένα κοινά στοιχεία. Ωστόσο, το στοιχείο αυτό 

αποτελεί προσόν για την αμεσότερη επαφή του εκπαιδευτή με τους εκπαιδευόμενους, 



 39

όχι όμως δηλωτικό της εμπειρίας του. Ο τελευταίος συνεντευξιαζόμενος δηλώνει 

ξεκάθαρα την έλλειψη εμπειρίας του.  

     Αναζητώντας τους λόγους που ώθησαν τους εκπαιδευτικούς να εργαστούν στο 

πρόγραμμα «Οδυσσέας» διακρίνουμε ότι η συμμετοχή τους βασίζεται κυρίως σε 

τυχαία αίτια και δεν αποτελεί στοχευόμενη επιλογή. Οι εκπαιδευτές απάντησαν ότι 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Οδυσσέας»: (i) για επαγγελματικούς λόγους 

(απόκτηση εμπειρίας, οικονομικοί λόγοι), (ii) συνειδητοποιημένα λόγω της αγάπης 

για το συγκεκριμένο αντικείμενο και της προϋπάρχουσας θέλησης τους για εμπλοκή 

με παρόμοια προγράμματα ή δράσεις. Είναι φανερή η τάση των εκπαιδευτικών να 

συμπληρώνουν αιτήσεις που τρέχουν κατά τη συμπλήρωση των αιτήσεων για 

αναπληρωτές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σχετίζονται με την εκπαίδευση 

ενηλίκων για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ή για  Ινστιτούτα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, χωρίς να γνωρίζουν απαραιτήτως τις δομές αυτές και τα προσόντα που 

απαιτούνται. Αυτό γίνεται αντιληπτό από την απάντηση του τρίτου εκπαιδευτή:  

«Τώρα σχετικά με την απόφαση μου να συμμετάσχω στο πρόγραμμα «Οδυσσέας» ήταν εντελώς τυχαία, 
παρακολουθώντας τις προκηρύξεις για τη συμπλήρωση των αιτήσεων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

διάβασα την προκήρυξη του ινεδιβμ για το πρόγραμμα και έτσι ... συμπλήρωσα την αίτηση.» 
 

         Η απάντηση που δόθηκε από τον πέμπτο εκπαιδευτικό δηλώνει την επιθυμία και 

τη συνειδητή επιλογή εμπλοκής του σε διαφορετικό μαθησιακό περιβάλλον όπου 

επικρατεί η ετερότητα. 

«Ήθελα να εμπλακώ με μια ομάδα που να περιλαμβάνει άτομα με διαφορετική κουλτούρα, με 
διαφορετικό υπόβαθρο. Οι λόγοι απασχόλησης και το οικονομικό σκέλος ήταν δευτερεύοντα.» 

 

     Οι απαντήσεις του δεύτερου και τρίτου εκπαιδευτή φανερώνουν την ανάγκη για 

εύρεση εργασίας, η οποία θα είναι συναφής με τις σπουδές τους, καθώς οι 

περισσότεροι απόφοιτοι φιλοσοφικών σχολών ακολουθούν τη διδασκαλία είτε στον 

δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, διαφαίνονται και στερεοτυπικές 

αντιλήψεις, διότι οποιαδήποτε εργασία παρεκκλίνει από τις προπτυχιακές σπουδές δε 

χαρακτηρίζεται ως «κανονική». Επιπρόσθετα, οι οικονομικοί λόγοι συνδέονται άμεσα 

με την επιλογή για την κατάληψη της συγκεκριμένης θέσης εργασίας. 

2ος Εκπαιδευτής: «Η απόφασή μου ήταν καθαρά… οι λόγοι ήταν… μια προσπάθεια για αναζήτηση 

εργασίας.» 

3ος Εκπαιδευτής: «Τα συναισθήματα μου ήταν ανάμεικτα. Από τη μια ενθουσιασμός που θα 
αποκτούσα μια «κανονική» δουλειά...» 

 

Ίσως στο σημείο αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η οικονομική κρίση 

ωθεί τους εκπαιδευτικούς στην αναζήτηση εργασίας εκτός των καθιερωμένων 

μαθησιακών χώρων, δηλαδή τη διδασκαλία σε παιδιά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 



 40

Επίσης, η τάση αυτή πρέπει να διερευνηθεί και βάσει των στοιχείων ότι οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί δε διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, όπως γνώσεις που 

σχετίζονται με την εκπαίδευση ενηλίκων και μεταναστών, ωστόσο, λόγω των 

δυσκολιών που συναντούν στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, συμπληρώνουν 

τη συγκεκριμένη αίτηση γνωρίζοντας ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. 

Καταληκτικά, είναι αναγκαίο να συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι στην πλειοψηφία τους 

οι εκπαιδευτικοί είναι νεαρής ηλικίας και γυναίκες. Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν 

μακροχρόνιες παθογένειες του διοικητικού μηχανισμού ως προς την απορρόφηση των 

εκπαιδευτικών νεαρής ηλικίας που δε διαθέτουν προϋπηρεσία και του φαινομένου της 

ανεργίας που πλήττει κυρίως τις γυναίκες. 

(ii) Δεύτερη ενότητα ερωτήσεων:  «Πως  νοηματοδοτούν τη 
διαπολιτισμική ικανότητα οι εκπαιδευτές;» 

 

     Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στη δεύτερη ενότητα αποσκοπούν στο να αποδοθεί από 

τους εκπαιδευτικούς η έννοια της διαπολιτισμικής ικανότητας έτσι όπως αυτοί την 

αντιλαμβάνονται. Είναι σαφές ότι η κατανόηση των όρων «διαπολιτισμικότητα», 

«διαπολιτισμική ικανότητα», «πολυπολιτισμικότητα» αποδεικνύουν την επάρκεια 

των εκπαιδευτικών και τα εποικοδομητικά αποτελέσματα με την ολοκλήρωση του 

προγράμματος. Η προσέγγιση της έννοιας της διαπολιτισμικότητας από τους 

εκπαιδευτές ενηλίκων του «Οδυσσέας» αναμενόταν, λόγω της εμπειρίας της 

συμμετοχής τους, να γίνει με σχετικά μεγάλη σαφήνεια κατά την έναρξη της 

συζήτησης.  

     Αρχικά, ο πρώτος εκπαιδευτικός αποδίδει πληρέστερα την έννοια της 

«διαπολιτισμικής ικανότητας», καθώς εντάσσει στην έννοια τόσο τον τρόπο 

διαχείρισης του εαυτού του όσο και των ατόμων - μαθητών της τάξης. Η απάντηση 

του κρίνεται αρκετά εύστοχη: 

«Είναι η ικανότητα των εκπαιδευτών να διαχειρίζονται την τάξη και τα άτομα της 
τάξης…. Να συναισθάνονται, να μην κάνουν διακρίσεις… όλα αυτά σε μια τάξη που 

συντίθεται από άτομα που προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες και άρα 
πολιτισμούς.» 

       

Έπειτα το ίδιο εύστοχα θεωρούνται και τα παραδείγματα που παρατίθενται από τον 

ίδιο τον εκπαιδευτικό και παρουσιάζουν τη διαπολιτισμική του ικανότητα και την 

ενσυναίσθησή του.  
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«Να μπορείς για παράδειγμα να καταλάβεις τους λόγους που η μαθήτριά σου θέλει να φοράει την 
μαντήλα και πώς αισθάνεται για αυτό. Να μπορείς να μπεις στη θέση του μαθητή και να καταλάβεις 
πώς νιώθει όταν δεν μπορεί να παρακολουθήσει τον ειρμό της τάξης γιατί το επίπεδο του είναι π.χ. 

χαμηλότερο από των άλλων συμμαθητών. Να συναισθάνεσαι βέβαια σημαίνει να καταλαβαίνεις και 
να βοηθήσεις, όχι να ταυτίζεσαι και αυτό που νιώθει να του το πολλαπλασιάζεις. Να συμπάσχεις και 
αν μπορείς, αφού είσαι στη θέση του εκπαιδευτή, να προτείνεις μια κατεύθυνση, να δώσεις λύση.» 

     Τέλος, σύμφωνα με την απάντηση που δίνει στην τελευταία ερώτηση, σχετικά με 

το αν τα προσωπικά βιώματα επηρεάζουν τη διαπολιτισμική του ικανότητα, 

φανερώνει έναν άνθρωπο ισορροπημένο με αυτογνωσία και αυτοέλεγχο που θέτει το 

καθήκον του λειτουργήματος που έχει αναλάβει ως βασικό στόχο στην 

επαγγελματική του πορεία.  

     Η ίδια στάση προβάλλεται και από τον τρίτο εκπαιδευτή ο οποίος αναφέρεται 

τόσο στην αυτογνωσία που οφείλει να διαθέτει ο εκπαιδευτικός πριν την ανάληψη 

των καθηκόντων του όσο και στην αυτογνωσία των εκπαιδευόμενων για την 

επιτυχημένη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Θεωρεί την αποδοχή της 

διαφορετικότητας σημαντική ώστε να αντιληφθεί ο εκπαιδευτικός σε ποιο βαθμό 

κατέχει τη διαπολιτισμική ικανότητα. Συνάμα, πιστεύει ότι η εφαρμογή τεχνικών και 

στρατηγικών πιστοποιούν την ικανότητα του αυτή.  

     Με τα παραδείγματα του τονίζει ότι η διαχείριση κρίσεων εντός της τάξης 

οφείλεται  στην κατοχή της διαπολιτισμικής ικανότητας. Ωστόσο, παρουσιάζοντας 

την κατάσταση που επικρατεί στην τάξη:  

«Αυτό που θυμάμαι έντονα είναι ότι οι μαθητές μου παρόλο που είχαν στο μεγαλύτερο ποσοστό την 
ίδια εθνικότητα, δηλαδή ήταν αλβανοί διέφεραν ως προς το θρήσκευμα. Οι περισσότεροι ήταν 
μουσουλμάνοι κ ελάχιστοι ορθόδοξοι με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεταξύ τους έριδες. Η 

προσπάθεια να κατανοήσουν ότι η αποδοχή της διαφορετικότητας δεν έγκειται μόνο στην 
εθνικότητα αλλά και στη θρησκευτική πίστη αποτέλεσε  δύσκολο εγχείρημα. Συχνά προσπάθησαν να 

με χρησιμοποιήσουν ως την ορθόδοξη καθηγήτρια που πρέπει να πάρω το μέρος των ορθόδοξων 
αλβανών. Στη διαπολιτισμική τάξη δεν είναι αποδεκτοί οι διαχωρισμοί αλλά επιδιώκεται η 

αναγνώριση των κοινών στοιχείων και η αποδοχή των διαφορετικών με σεβασμό.» 

γίνεται φανερό ότι αναγνωρίζει την κρίση που αντιμετωπίζει, αλλά όχι όμως και τον 

τρόπο επίλυσης του. Συγκεκριμένα με τη θέση που διατυπώνει στην τελευταία 

πρόταση του δείχνει μια θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος και όχι την άμεση και 

πρακτική αντιμετώπιση του διχασμού που επικρατεί εντός της τάξης, λόγω της 

διαφορετικότητας ως προς τη θρησκευτική πίστη. Έτσι, αντιλαμβανόμαστε την 

αδυναμία εφαρμογής πρακτικών διαχείρισης κρίσεων που σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 

μεταφράζεται ως έλλειψη διαπολιτισμικής ικανότητας.      

     Ωστόσο, ο δεύτερος εκπαιδευτικός παρουσιάζεται αποστασιοποιημένος από την 

έννοια της διαπολιτισμικής ικανότητας. Η απάντηση του φανερώνει την αδυναμία 

διασάφησης του ορισμού.  
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2ος Εκπαιδευτικός: «...εγώ πάντως δεν πιστεύω ότι είναι μια ξεχωριστή ικανότητα. Μάλλον 

επινοήθηκε για να περιγράψει πολλές επιμέρους ικανότητες.» 
«Πολλές ικανότητες του ατόμου που τον βοηθούν να «σταθεί», να δηλώσει το κύρος του μέσα στην 

τάξη και να μην επιτρέψει να παρεκτραπούν κάποιοι άνθρωποι.» 

Επιπλέον, η στάση αυτή καταδεικνύει έναν εκπαιδευτικό αυταρχικό με τάσεις 

επιβολής στους μαθητές του και προβολής του ως αυθεντία. Στην προσπάθεια 

παράθεσης παραδειγμάτων που προβάλλουν τη διαπολιτισμική ικανότητα 

παρατηρούμε ότι δίνονται παραδείγματα που πιστοποιούν την προσπάθεια 

ενσωμάτωσης των αλλοδαπών ενήλικων μαθητών στην ελληνική πραγματικότητα με 

την αποδοχή εθίμων και παραδόσεων της ελληνικής κοινωνίας. Διαπιστώνεται ότι 

προσπάθειες αλληλεπίδρασης, ενθάρρυνσης έκφρασης της διαφορετικότητας και 

αποδοχής της ετερότητας εκλείπουν από τον δεύτερο εκπαιδευτικό.  

     Ο τέταρτος εκπαιδευτής χρησιμοποίησε ως παράδειγμα για να παρουσιάσει τη 

διαπολιτισμική του ικανότητα την αναφορά στην αρχιτεκτονική τόσο της Ελλάδας 

όσο και των όμορων κρατών. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του:  

«...Προσέχοντας να μη δώσω κάποια αίσθηση του να ήταν η ελληνική ή η αρχαία ελληνική 
αρχιτεκτονική ανώτερη. Ακόμη κι αν γνωρίζουμε ότι ο Παρθενώνας ανήκει στα 7 θαύματα του 

κόσμου. Δεν τίθεται σύγκριση ανάμεσα στο πολιτιστικό προϊόν ενός λαού με ενός άλλου. Δεν έχει 
θέση στο μάθημα μια σύγκριση και γενικώς νομίζω δεν πρέπει να έχει…. Δηλαδή αν γίνεται.» 

παρατηρούμε και πάλι μια θεωρητική προσέγγιση με στόχο την αποφυγή των 

συγκρίσεων, ενώ στο πρώτο μέρος της απάντησης του διαφαίνεται μια σύγκριση και 

πίστη στην ευρύτερη αποδοχή και αναγνώριση της αρχαίας ελληνικής 

αρχιτεκτονικής. Άρα, η συγκριτική αντιμετώπιση των επιτευγμάτων των λαών 

αίρεται σε θεωρητικό επίπεδο.  

     Στη συνέχεια, ο έκτος εκπαιδευτικός συνδέει τη διαπολιτισμική ικανότητα με την 

ικανότητα εκμάθησης της γλώσσας που ομιλείται στη χώρα υποδοχής στους μαθητές. 

Ωστόσο, ως παράδειγμα διαπολιτισμικής ικανότητας του αναφέρει τη δυνατότητα να 

επικοινωνεί και να διαχειρίζεται προβλήματα μεταξύ των μαθητών του 

επικοινωνώντας με έναν από αυτούς στα γερμανικά, καθώς ο εκπαιδευτικός έχει 

μεγαλώσει στη Γερμανία και ένας από τους εκπαιδευόμενους τυχαίνει να γνωρίζει σε 

ικανοποιητικό βαθμό τη γερμανική γλώσσα. Ο εκπαιδευτικός μέσω του κοινού 

στοιχείου, της γερμανικής γλώσσας ταυτίζεται ως ένα βαθμό με τον εκπαιδευόμενο. 

Αυτό διαφαίνεται ξεκάθαρα από τα λεγόμενα του:  

«Μίλησε μια φορά γερμανικά σπαστά γερμανικά ένας μαθητής μου από Αλβανία. Και του 
απάντησα. Του είπα το τραγούδι… «στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος». Έτσι ήρθαμε 

σε συνεννόηση... και μια φορά που μάλωσε με έναν άλλο μαθητή του μίλησα και πάλι στα 
γερμανικά Δεν ξέρω αν κατάλαβε όλα όσα του είπα. Αλλά θυμάμαι ότι… θυμάμαι ξεκάθαρα ότι 

γέλασε και μειώθηκε… εκτονώθηκε… η ένταση. Ευτυχώς.» 
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         Και ο τελευταίος εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται τη διαπολιτισμική ικανότητα 

ως διαχείριση της ετερότητας. Μάλιστα ανακαλεί στη μνήμη της μαθήματα επιλογής 

που σχετίζονταν με τη διαπολιτισμικότητα κατά τις προπτυχιακές σπουδές της και τα 

βιώματα της από τα πρόγραμμα Erasmus. Κατακρίνει την παραίτηση συναδέλφων 

της από την προσπάθεια διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας σε τάξεις της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ως παράδειγμα διαπολιτισμικής 

ικανότητας θέτει την αποδοχή της διαφορετικότητας στον τρόπο ντυσίματος, καθώς 

ορισμένοι από τους μαθητές της είναι αθίγγανοι.  

     Εν κατακλείδι, οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν περισσότερο διαισθητικές ή είχαν 

σχέση με τον ορισμό που δίνεται στο εγχειρίδιο του «Οδυσσέας». Κανένας από τους 

εκπαιδευτές δεν εντόπισε την ευρύτερη έννοια της διαπολιτισμικότητας, η οποία 

μπορεί να αφορά όλους τους εμπλεκόμενους (εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενους). Στους 

ορισμούς μάλιστα που δόθηκαν από τους εκπαιδευτές κυριάρχησαν φιλολογικές - 

ρομαντικές προσεγγίσεις, δηλαδή απαντήσεις με μια πιο φιλοσοφική διάθεση, και όχι 

βασισμένες στοχευμένα σε προϋπάρχουσα γνώση. Η συσχέτιση των προσωπικών 

βιωμάτων των εκπαιδευτών με τη διαπολιτισμική τους επάρκεια έγινε αυθόρμητα σε 

αρκετά σημεία των συζητήσεων. 

(iii) Τρίτη ενότητα ερωτήσεων:  «Η επικοινωνία εκπαιδευτή – 
εκπαιδευόμενου καθορίζει τον βαθμό της διαπολιτισμικής ικανότητας 
του εκπαιδευτή;» 
 
     Η συγκεκριμένη ενότητα ερωτήσεων περιλαμβάνει έννοιες οι οποίες 

αποδείχθηκαν σχετικά δυσνόητες για τους εκπαιδευτές. Αυτό μπορεί εν μέρει να 

αποδοθεί στον τρόπο σύνταξης των ερωτήσεων.  

     Υπήρξαν πολλές ερωτήσεις από την πλευρά των συνεντευξιαζόμενων σχετικά με 

αυτό που τους ζητήθηκε να σχολιάσουν, ενώ σε κάποιο βαθμό έγιναν προτάσεις και 

δόθηκαν παραδείγματα από τον ερευνητή προκειμένου να βοηθήσουν τον 

συνεντευξιαζόμενο. Η παροχή βοήθειας μέσω παραδειγμάτων δεν είχε σκοπό να 

επηρεάσει τους συμμετέχοντες, ωστόσο φάνηκε ότι οι ίδιοι δεν είχαν ήδη 

διαμορφωμένη άποψη επάνω στη σχέση διαπολιτισμικότητας του εκπαιδευτή και 

επικοινωνίας με τον εκπαιδευόμενο. Έτσι, έγινε φανερό ότι τελικά επηρεάστηκαν σε 

μεγάλο βαθμό από τα παραδείγματα που τους πρόσφερε ο ερευνητής και 

συμφώνησαν εύκολα με αυτά. Επίσης, όσα παραδείγματα δόθηκαν από τους ίδιους 

ήταν άστοχα και δεν εστίαζαν στην επικοινωνία αλλά σε διαφορετικά θέματα που 
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προκύπτουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.  Ωστόσο, αν και τα παραδείγματα 

τους ήταν σχετικά εκτός θέματος, οι εκπαιδευτές αποδείχθηκαν αρκετά ευρηματικοί 

και ανοιχτοί στο διαφορετικό και στους τρόπους διαχείρισης προβλημάτων. 

     Όλοι οι εκπαιδευτές παρουσιάζουν την επικοινωνία τους με τους εκπαιδευτές 

ομαλή, παρατηρούν τόσο θετικά όσο και αρνητικά στοιχεία, ωστόσο δε συνδέουν τη 

διαπολιτισμική τους επάρκεια με την επικοινωνία που αναπτύχθηκε μεταξύ τους.  

     Ο πρώτος εκπαιδευτικός παρουσιάζει την επικοινωνία μεταξύ αυτού και των 

εκπαιδευόμενων άλλα και μεταξύ των εκπαιδευόμενων ως προσπάθεια γεφύρωσης 

του χάσματος όχι μόνο όσον αφορά το γνωστικό κομμάτι αλλά και των υπόλοιπων 

διαφορών που εμφανίζουν οι εκπαιδευόμενοι μεταξύ τους. Στην επικοινωνία μεταξύ 

των μαθητών και του εκπαιδευτικού ο τελευταίος παρατηρεί τα αρνητικά 

συναισθήματα των μεταναστών, οι οποίοι εκφράζουν τις κατηγορίες των γηγενών 

από τους οποίους παρουσιάζονται ως αποδιοπομπαίοι τράγοι. Καθημερινά ο 

εκπαιδευτικός γίνεται αποδέκτης των αρνητικών σχολίων που δέχονται οι μετανάστες 

μαθητές, καθώς του δηλώνουν ότι σύμφωνα με την κοινή γνώμη οι ίδιοι αποτελούν 

τον βασικό λόγο για την αύξηση της ανεργίας στην Ελλάδα. Από τις απαντήσεις του 

εκπαιδευτή γίνεται κατανοητή η στάση αυτή, άλλα σε καμία περίπτωση δε θεωρεί ότι 

το θέμα αυτό πρέπει να αναπαράγεται συνεχώς στην μεταξύ τους επικοινωνία.  

     Ο δεύτερος εκπαιδευτικός χαρακτηρίζει την επικοινωνία με τους μετανάστες 

εκπαιδευόμενους ορισμένες φορές δυσλειτουργική καθώς δηλώνει:  

«Υπήρξαν... στιγμές που ήταν αποστασιοποιημένοι.» 

Επικεντρώνεται  μάλιστα στο διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο των μαθητών το     

οποίο οφείλεται στη διαφορετικότητα ως προς τα χρόνια διαμονής τους στην 

Ελλάδα και την εξοικείωση τους με τη γλώσσα. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι:  

«Το μόνο πρόβλημα που υπήρχε ήταν με κάποιους μαθητές οι οποίοι ήταν αναλφάβητοι. Υπήρχαν 
στιγμές που δεν μπορούσες να πεις αν καταλαβαίνουν αυτά που λέγαμε στο μάθημα ή αν απλά 

βαριόντουσαν.» 

     Δεν συνδέει τη διαπολιτισμική του ικανότητα με την επικοινωνία που αναπτύχθηκε 

μέσα στην τάξη μεταξύ αυτού και των μαθητών, διότι θεωρεί ότι η ικανότητα αυτή 

αναπτύσσεται με βάση τον χαρακτήρα του ανθρώπου και όχι βάσει της επικοινωνίας. 

Η επικοινωνία πιστεύει ότι επηρεάζεται και από τα δύο μέλη και από τον 

εκπαιδευτικό και από τον μαθητή. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο συγκεκριμένος 

εκπαιδευτικός υπερτονίζει την ορθή στάση που διατήρησε απέναντι στους μαθητές 

τους. Με αυτόν τον τρόπο αφήνει να εννοηθεί ότι τυχόν επικοινωνιακά προβλήματα 
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να οφείλονται στη στάση των μαθητών. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τα 

λεγόμενα του:  

«Η δική μου διαπολιτισμική ικανότητα… όχι νομίζω ότι είναι θέμα χαρακτήρα. Ήμουν θετικά 
προδιατεθειμένη, προσπάθησα να μην κάνω διακρίσεις… αυτά είναι προσόντα που έχεις ως 

χαρακτήρας. Εξάλλου ο βαθμός επικοινωνίας είναι κάτι που καθορίζεται και από τα δύο μέρη.» 

     Και ο τρίτος εκπαιδευτικός προσεγγίζει τη δυσκολία στην επικοινωνία με άξονα 

τα προβλήματα και τις ανεπάρκειες των μαθητών σε θέματα που αφορούν το 

μαθησιακό κομμάτι (γραφή, ανάγνωση). Παρόλο που τονίζει την ανομοιογένεια του 

τμήματος θεωρεί ότι αυτή στάθηκε εφαλτήριο για την αποτελεσματικότερη 

επικοινωνία των μαθητών μέσω της συνεργασίας και αλληλοβοήθειας. Έτσι, δόθηκε 

το έναυσμα για ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών και σύναψη φιλικών 

σχέσεων και εκτός του σχολικού χώρου. Χαρακτηριστικά αναφέρει:  

«Αυτό που θυμάμαι έντονα είναι ότι οι μαθητές μου παρόλο που είχαν στο μεγαλύτερο ποσοστό 
την ίδια εθνικότητα, δηλαδή ήταν αλβανοί διέφεραν ως προς το θρήσκευμα. Οι περισσότεροι 
ήταν μουσουλμάνοι κ ελάχιστοι ορθόδοξοι   με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεταξύ τους 

έριδες. Η προσπάθεια να κατανοήσουν ότι η αποδοχή της διαφορετικότητας δεν έγκειται μόνο 
στην εθνικότητα αλλά και στη θρησκευτική πίστη αποτέλεσε  δύσκολο εγχείρημα. Συχνά 

προσπάθησαν να με χρησιμοποιήσουν ως την ορθόδοξη καθηγήτρια που πρέπει να πάρω το 
μέρος των ορθόδοξων αλβανών. Στη διαπολιτισμική τάξη δεν είναι αποδεκτοί οι διαχωρισμοί 
αλλά επιδιώκεται η αναγνώριση των κοινών στοιχείων και η αποδοχή των διαφορετικών με 

σεβασμό.» 

     Ένας από τους εκπαιδευτές πέρα από το γεγονός ότι κατατάσσει και ο ίδιος όπως 

και υπόλοιποι στα επικοινωνιακά εμπόδια το γλωσσικό πρόβλημα των μαθητών 

συγκαταλέγει και την απουσία ορισμένων μαθητών ως τροχοπέδη στην επικοινωνία 

και ένταξη τους στην ομάδα. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί επακόλουθο της 

απάντησης του:  

«Στην αρχή είναι δύσκολο να πω ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία καθώς υπήρχαν διάφοροι 
φραγμοί που έπρεπε να ξεπεραστούν με βασικότερο το γλωσσικό. Με τον καιρό όμως η 

επικοινωνία έγινε ικανοποιητική, με εξαίρεση ορισμένους εκπαιδευόμενους που απείχαν αρκετά 
από τη διαδικασία δηλαδή απουσίαζαν αρκετά συχνά και έτσι δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στην 

ομάδα όσο οι υπόλοιποι που παρακολουθούσαν πιο συστηματικά και είχαν την ευκαιρία 
περισσότερο να γνωριστούν και να «δέσουν» σαν ομάδα.» 

    Παράλληλα, στην αρίστη επικοινωνία των μαθητών με τον ίδιο σημαντικό ρόλο 

θεώρησε ότι διαδραματίζει και η ηλικία, καθώς μεταξύ εκπαιδευτή και 

εκπαιδευόμενων δεν υπήρχε χάσμα γενεών. Η στάση του συγκεκριμένου εκπαιδευτή 

κρίνεται πιο χαλαρή, καθώς ο ίδιος θέλοντας να αποφύγει εντάσεις και να μειώσει 

κάποιον από τους μαθητές που συναντούν δυσκολίες στο επικοινωνιακό πλαίσιο 

απλοποιεί τα νοήματα. Αναφέρει χαρακτηριστικά:  

«Υπήρχαν κάποια περιστατικά αδυναμίας επικοινωνίας. Προσπάθησα από τη θέση της 
εκπαιδεύτριας να τα γεφυρώσω εξηγώντας με όσο πιο απλά λόγια μπορούσα αυτό που ήθελα να 

περάσω, το νόημα... Μερικά πράγματα πρέπει να περνάνε χωρίς να τους δίνουμε υπερβολικά 
μεγάλη σημασία, γιατί τότε στοχοποιείται αυτός που αδυνατεί να καταλάβει. Μερικά πράγματα 

απλά τα αφήνεις να περνάνε. Δεν πρέπει να υπεραναλύεις.» 
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     Άλλος εκπαιδευτής συνδέει την αδυναμία επικοινωνίας και απομακρύνεται και 

αυτός από την έννοια της διαπολιτισμικής ικανότητας με την αδυναμία των μαθητών 

να κατανοήσουν ότι η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Οδυσσέας» φέρει και 

κάποιες μαθητικές υποχρεώσεις, όπως η ολοκλήρωση εργασιών στο σπίτι με στόχο 

την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Εδώ παρατηρείται μια τυπική 

συμπεριφορά καθηγητή που ακολουθεί περισσότερο τη διδακτική διαδικασία που 

εφαρμόζεται στην πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια εκπαίδευση και όχι σε ένα 

εναλλακτικό περιβάλλον μάθησης. Η συμπεριφορά αυτή είναι δηλωτική της 

ανεπάρκειας του εκπαιδευτή, καθώς δε διαθέτει τις γνώσεις για τις στρατηγικές που 

πρέπει να ακολουθήσει με μια τάξη που δεν έχει κανένα κοινό στοιχείο με μια 

«κλασική» τάξη έφηβων μαθητών.  

     Η τελευταία εκπαιδευτικός διαπιστώνει επικοινωνιακά χάσματα ανάμεσα στους 

εκπαιδευόμενους που αφορούν τις πεποιθήσεις τους, λόγω της διαφοράς ηλικίας. Και 

πάλι δεν υπάρχει σύνδεση με τη διαπολιτισμική της ικανότητα, γιατί είναι δεδομένο 

ότι σε μια κοινωνία όπως και σε μια τάξη που απαρτίζεται από διαφορετικούς 

ανθρώπους με διαφορετικές καταβολές και νοοτροπίες είναι λογικό να 

παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις και δυσκολίες στην επικοινωνία τους.  

     Η συγκεκριμένη ενότητα ερωτήσεων ίσως ήταν και η πιο δύσκολή για τη συλλογή 

στοιχείων και εξαγωγή συμπερασμάτων που να συνδέουν την επικοινωνία που 

αναπτύχθηκε μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων με τη διαπολιτισμική ικανότητα 

του πρώτου. Αυτό ίσως να οφείλεται στην αδυναμία των εκπαιδευτών να συνδέσουν 

τη διαπολιτισμική τους ικανότητα με το επικοινωνιακό πλαίσιο.               

 

(iv) Τέταρτη ενότητα ερωτήσεων : «Σε ποιο βαθμό αισθάνονται 
διαπολιτισμικά επαρκείς οι εκπαιδευτές του προγράμματος 
«Οδυσσέας»;» 

 
     Είναι φανερό ότι συμπεράσματα για τη διαπολιτισμική επάρκεια των 

εκπαιδευτικών και πως οι ίδιοι αντιλαμβάνονται αν την διαθέτουν ή όχι  προκύπτουν 

και από την πρώτη ενότητα ερωτήσεων. Στην πρώτη ενότητα ερωτήσεων τα 

συναισθήματα που δημιουργούνται στους εκπαιδευτικούς με την αναγγελία της 

επιλογής για την πλήρωση της θέσης ωε εκπαιδευτή διδασκαλίας της ελληνικής 

γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού στο πρόγραμμα «Οδυσσέας» είναι 

δηλωτικά για να κατανοήσουμε πόσο επαρκείς αισθάνονται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί.                            
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Η αδυναμία τους να ανταποκριθούν στον ρόλο που τους ανατέθηκε γίνεται φανερή 

ακόμη από το γεγονός ότι και κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων τους με εξαίρεση 

τον πρώτο εκπαιδευτικό κανείς άλλος δεν αναφέρει στην ιδιότητα του τον τίτλο του 

εκπαιδευτή ενηλίκων ή του εκπαιδευτή μεταναστών. Όλοι αποδέχονται την ιδιότητα 

του φιλολόγου, ιστορικού, εκπαιδευτικού και αποποιούνται οποιαδήποτε άλλη 

ιδιότητα. Αυτό είναι κατανοητό, καθώς στην πρώτη επαφή μαζί τους διαπιστώνουμε 

ότι όλοι αναλαμβάνουν για πρώτη φορά να διδάξουν σε ενήλικες μετανάστες με 

εξαίρεση έναν εκπαιδευτικό ο οποίος είχε αναλάβει τον ρόλο αυτόν παρέχοντας 

εθελοντικό έργο. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί εργάζονται στην ιδιωτική 

εκπαίδευση παραδίδοντας φροντιστηριακά μαθήματα.  

     Αρχικά, διακρίνουμε την έντονη έκπληξη και τον ενθουσιασμό των εκπαιδευτικών 

για την επιλογή τους στο πρόγραμμα. Έπειτα, γίνονται φανερά αισθήματα άγχους, 

αμφιβολίας που διακατέχουν τους εκπαιδευτικούς, καθώς θα έρθουν για πρώτη φορά 

σε επαφή με διαφορετικό μαθητικό κοινό και ως προς την ηλικία και ως προς την 

εθνικότητα. Ο προβληματισμός, η αμφιβολία κυριαρχούν και αυτό διαφαίνεται στις 

δηλώσεις τους:               

1ος Εκπαιδευτικός: «Αρχικά, χάρηκα πάρα πολύ αλλά μετά άρχισα να νιώθω ένα σχετικό 

άγχος.» 

2ος Εκπαιδευτικός: «Νομίζω ότι ένιωσα έκπληξη. Δεν το περίμενα.» 

3ος Εκπαιδευτικός: «Θυμάμαι... όταν χτύπησε το κινητό και η υπεύθυνη του προγράμματος 

μου είπε ότι είχα επιλεχθεί για τη θέση του εκπαιδευτή στο πρόγραμμα θεώρησα ότι είχε γίνει 
κάποιο λάθος, γιατί πίστευα ότι ήταν αδύνατο να έχουν διαλέξει εμένα!!!...Τα συναισθήματα μου 

ήταν ανάμεικτα. Από τη μια ενθουσιασμός που θα αποκτούσα μια «κανονική» δουλειά και από 
την άλλη απεριόριστο άγχος για το αν θα μπορέσω να ανταποκριθώ στα καθήκοντα μου.» 

 

     Ο πρώτος εκπαιδευτικός σε σχέση με τους υπόλοιπους δείχνει περισσότερο 

έτοιμος να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του. Η σιγουριά του απορρέει και από το 

επιπλέον εφόδιο που διαθέτει έναντι των άλλων εκπαιδευτικών, τις μεταπτυχιακές 

του σπουδές που είναι συναφείς με το αντικείμενο διδασκαλίας καθώς και τις έρευνες 

που πραγματοποίησε κατά την ολοκλήρωση των σπουδών του. Επίσης, ως κριτήριο 

επάρκειας θεωρεί τις καλές σχέσεις που αναπτύχθηκαν στην τάξη. Στο τέλος 

διατυπώνει με σιγουριά ότι είναι έτοιμος να εμπλακεί σε παρόμοιες δράσεις.  

     Ένας από τους εκπαιδευτικούς παρουσιάζει ως δυσκολία που οφείλεται στη 

διαπολιτισμική του ανεπάρκεια την αδυναμία του να διαχειριστεί κρίσεις που 

δημιουργούνται εντός της τάξης καθώς όπως αναφέρει:    

«Ένιωσα ότι στο πρόσωπό μου βρήκαν έναν άνθρωπο να κατηγορήσουν για τα προβλήματα που 
βρήκαν σε αυτή τη χώρα ξεχνώντας ότι η χώρα που κατηγορούσαν είναι η χώρα μου. Αυτό που 

συζητάμε τόση ώρα σχετικά με τη διαπολιτισμικότητα είναι ένα προσόν του καθηγητή αλλά 
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πρώτα από όλα οφείλουν να το νιώθουν και οι ίδιοι. Δεν μπορείς να ζεις μέσα σε μια χώρα που 
δεν είναι η χώρα σου απομονωμένος και να μένεις κολλημένος σε αυτά που ήξερες στην πατρίδα 

σου. Και εγώ αν αναγκαστώ να φύγω στο εξωτερικό θα προσπαθήσω να γίνω ένα, να 
προσαρμοστώ με τις συνθήκες και τους ανθρώπους που θα βρω εκεί. Αν η χώρα μου προσφέρει 

ένα πρόγραμμα για μάθω τη γλώσσα της θα ένιωθα ευγνωμοσύνη. Εγώ στο πρόγραμμα 
δυστυχώς συνάντησα άτομα που δεν θέλησαν να αλλάξουν στο παραμικρό, έβλεπαν με 

εχθρότητα το κάθε τι ελληνικό και πολλές φορές κατηγορήθηκα εγώ ως εκπρόσωπος της Ελλάδας 
για τις δυσκολίες που αυτοί βίωναν.» 

     Ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός αποδίδει την έλλειψη διαπολιτισμικής ικανότητας 

και στην αδυναμία των μαθητών του να αλλάξουν τη νοοτροπία τους και να 

προσπαθήσουν να απομακρυνθούν από κατηγορίες προς τους γηγενείς για τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Θεωρεί ότι στην απόκτηση διαπολιτισμικής 

ικανότητας καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η διάθεση και η δεκτικότητα του 

μετανάστη μαθητή για αλλαγή και απομάκρυνση από εχθρικές συμπεριφορές. 

Ωστόσο, πέρα της επάρκειας που αισθάνεται την οποία την αποδίδει στο γεγονός ότι 

ακολούθησε τις υποδείξεις του εγχειριδίου αν και αρχικά αναφέρεται στις αδυναμίες 

που τον χαρακτηρίζουν π.χ. έλλειψη εμπειρίας στη διδασκαλία και γνώσεων που 

αφορούν την κατάσταση των μειονοτήτων, δηλώνει αρνητικός να επιδιώξει 

μελλοντική εμπλοκή του σε παρόμοια προγράμματα. Συμπερασματικά, είναι φανερές 

οι αντιφάσεις που δημιουργούνται από τα λεγόμενα του συγκεκριμένου 

εκπαιδευτικού. 

     Στη συνέχεια, ο τρίτος εκπαιδευτικός δηλώνει με σαφήνεια την ανεπάρκεια που 

αισθάνεται ώστε να ανταποκριθεί επαρκώς στο καθήκον. Το αίσθημα του φόβου, η 

έλλειψη κατάλληλων μεταπτυχιακών τίτλων ωστόσο δεν λειτουργούν ανασταλτικά 

για τον συγκεκριμένο εκπαιδευτικό καθώς δηλώνει ότι:  

«...Ωστόσο, η προσωπική αναζήτηση γνώσεων, πληροφοριών και η καθημερινή επαφή με τους 
εκπαιδευόμενους συνέβαλλαν καθοριστικά στο να αισθάνομαι ικανοποιημένη από το έργο μου». 

Τέλος, η συμμετοχή του στο πρόγραμμα «Οδυσσέας» αποτελεί βασικό παράγοντα 

για την απόκτηση διαπολιτισμικής ικανότητας.  

     Ο πέμπτος εκπαιδευτής πιστεύει ότι η έλλειψη καθοδήγησης από εκπαιδευτικούς 

που παλαιότερα είχαν εμπλακεί σε παρόμοιες δράσεις λειτουργεί ως τροχοπέδη στην 

απόκτηση διαπολιτισμικής ικανότητας.  

     Η επόμενη εκπαιδευτικός με έντονη αυτοπεποίθηση δηλώνει επαρκής, χωρίς 

ωστόσο να παραθέτει κάποια επιχειρήματα ή τεκμήρια που με λογική αναγκαιότητα 

να στηρίζουν αυτή την πίστη. Τονίζει, όμως, τη συνεχή της προσπάθεια για εμπλοκή 

σε συναφείς δράσεις.  

     Ο τελευταίος εκπαιδευτικός διαχωρίζει την επάρκεια του σε σχέση με ότι αφορά 

το κομμάτι της διδασκαλίας με στόχο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας για το 
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οποίο αισθάνεται πλήρως καταρτισμένος και δηλώνει ως αναγκαιότητα την 

επιμόρφωση του στη διαπολιτισμικότητα με στόχο να ανταποκριθεί μελλοντικά με 

επάρκεια.  

     Εν κατακλείδι, είναι ενδεικτική από τα λεγόμενα και τα συναισθήματα των 

εκπαιδευτικών η ανεπάρκεια τους να ανταποκριθούν, καθώς δεν υπάρχει η 

κατάλληλη κατάρτιση. Οι περισσότεροι αν και παρουσιάζουν μια αντιφατική εικόνα, 

καθώς, αρχικά, θεωρούν ότι είναι ανεπαρκείς κατά την εξέλιξη της συζήτησης άλλοι 

παραδέχονται την ανεπάρκεια τους και άλλοι προσπαθούν να την αποκρύψουν. Όλοι, 

ωστόσο, θεωρούν ότι με την περάτωση του προγράμματος νιώθουν σαφώς πιο 

επαρκείς και αυτό το αποδίδουν στην προσωπική προσπάθεια και στην επαφή που 

ανέπτυξαν με τους μαθητές τους.                

(v) Πέμπτη ενότητα ερωτήσεων: «Παράγοντες που επηρεάζουν τη 
διαπολιτισμική επάρκεια και ικανότητα του εκπαιδευτή». 

  
     Στην ενότητα αυτή φάνηκε ότι υπάρχει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στις 

απαντήσεις των εκπαιδευτών οι οποίοι είχαν προσωπικές εμπειρίες που τους 

ενίσχυσαν στη διαπολιτισμική τους ικανότητα, και σε όσους δεν είχαν κάποια 

προσωπική εμπειρία. Οι πρώτοι θεωρούν ότι εμπειρίες όπως συμμετοχή σε δράσεις, 

ταξίδια, οπτικοακουστικό υλικό (π.χ.ταινίες) και γενικότερα μια προσωπική 

προσπάθεια για αποβολή των προκαταλήψεων αποτελούν παράγοντες που 

επηρεάζουν – με την έννοια ότι μπορούν να ενισχύσουν - τη διαπολιτισμική επάρκεια 

του εκπαιδευτή. Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θεωρούν ότι δε βοηθήθηκαν στον ρόλο τους 

από προσωπικές εμπειρίες προτείνουν πιο «ακαδημαϊκούς» τρόπους ενίσχυσης της 

διαπολιτισμικής ικανότητας του εκπαιδευτή (π.χ. επιμορφωτικά σεμινάρια, 

μεταπτυχιακές σπουδές κτλ). 

     Συγκεκριμένα, ο πρώτος εκπαιδευτής προτείνει ως τρόπους για την ανάπτυξη 

διαπολιτισμικής ικανότητας την προσωπική δραστηριοποίηση του ατόμου. Η 

ενημέρωση, η εθελοντική δράση πιστεύει ότι αποτελούν τα μέσα για την απόκτηση 

γνώσεων και τεχνικών, ώστε η διαπολιτισμικότητα να επιτευχθεί μέσα στην τάξη και 

να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητα του εκπαιδευτικού. Επιπλέον, 

επισημαίνει ότι η απόκτηση ενός πτυχίου δεν αρκεί για να χαρακτηριστεί ένας 

εκπαιδευτικός ως διαπολιτισμικά επαρκής. Στη συνέχεια, επικαλείται την υπόθεση 

Κατσίφα θέλοντας να δείξει ότι το προσωπικό βίωμα μπορεί να οδηγήσει σε 

προκαταλήψεις και δυσμενή συμπεριφορά προς την εθνικότητα του άλλου. Ωστόσο, 
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πιστεύει ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι απομακρυσμένος από διαχωρισμούς και 

διακρίσεις που δημιουργούνται με βάση τα προσωπικά βιώματα.  

     Και ο δεύτερος εκπαιδευτικός ενστερνίζεται την άποψη ότι η εμπειρία 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη διαπολιτισμικής ικανότητας. Περά 

από την εμπειρία που απόκτα ο κάθε άνθρωπος στην καθημερινότητα του απαραίτητη 

κρίνει και την παρακολούθηση σεμιναρίων.  

     Οι υπόλοιποι εκπαιδευτές προτείνουν ακαδημαϊκές μεθόδους για την απόκτηση 

επάρκειας.  

3ος Εκπαιδευτής: «Νομίζω ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές ή η παρακολούθηση σεμιναρίων  

ενισχύουν κ διασφαλίζουν την επάρκεια του εκπαιδευτή.» 

     Ένας από τους εκπαιδευτές προτείνει την εκμάθηση ξένων γλωσσών, ώστε οι 

εκπαιδευτικοί να εξοικειωθούν με τη γλώσσα των μαθητών και να έρθουν σε 

αμεσότερη επαφή μαζί τους.   

(vi) Έκτη ενότητα ερωτήσεων:  «ελεύθερο θέμα συζήτησης – 
συνολική εκτίμηση της εμπειρίας στο Πρόγραμμα Οδυσσέας –σκέψεις 
επάνω στη διαπολιτισμικότητα» 

 

     Παρά τις δυσκολίες που ενδεχομένως αντιμετώπισαν ορισμένοι εκπαιδευτές, στο 

σύνολό τους απάντησαν ότι η εμπειρία τους ήταν μια πολύτιμη εμπειρία ζωής. Μόνο 

μία απάντηση είχε ελαφρώς αρνητική χροιά η οποία και δόθηκε από τον εκπαιδευτή ο 

οποίος μάλιστα κράτησε σε όλη τη συνέντευξη μια αρκετά «κλειστή» και 

προκατειλημμένη στάση απέναντι στους μετανάστες σε σύγκριση με τους υπόλοιπους 

και δήλωσε ότι είχε αρκετά προβλήματα κατά τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα, η 

οποία συμμετοχή τον «προσγείωσε» στην πραγματικότητα. Οι λόγοι συμμετοχής του 

συγκεκριμένου εκπαιδευτή ήταν μη σχετικοί με το αντικείμενο και διαφάνηκε μια 

φτωχή επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους. 
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3.8 Συζήτηση 
 

     Ολοκληρώνοντας την παρούσα μελέτη επιχειρείται αρχικά μια σύνδεση του 

θεωρητικού μέρους με τα αποτελέσματα της έρευνας. 

     Στο πρώτο Κεφάλαιο παραθέσαμε τους ορισμούς βασικών εννοιών σχετικά με τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση και τα προγράμματα εκπαίδευσης μεταναστών. Η 

ανάλυση αυτή θεωρήθηκε ως το βασικό υπόβαθρο για μια ενασχόληση με το θέμα 

που πραγματεύεται η εργασία και εν μέρει μια κεκτημένη γνώση για εμπλεκόμενους 

με την εκπαίδευση μεταναστών. Ωστόσο, στην πορεία της έρευνας αποδείχθηκε ότι 

στην Ελλάδα η εκπαίδευση ενηλίκων, και πολύ περισσότερο οι δράσεις και τα 

προγράμματα που σχετίζονται με την ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία, έχουν 

μικρή χρονικά πορεία. Η έλλειψη εμπειρίας στη διοργάνωση παρόμοιων 

προγραμμάτων η οποία θα μπορούσε να συνεισφέρει θετικά στην οργάνωση και 

στελέχωση των γλωσσικών τμημάτων, έρχεται να συμπληρωθεί από την τυχαιότητα 

στην επιλογή των εκπαιδευτών. Επιπλέον, η ποιοτική ερευνά κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτές του Οδυσσέας της Δυτικής Μακεδονίας δεν κατείχαν 

πιστοποιήσεις ή επιμόρφωση, ούτε κάποια σημαντική διδακτική εμπειρία που θα τους 

καταστήσει πιο ικανούς και έτοιμους να διαχειριστούν διαπολιτισμικά την τάξη. 

Εξάλλου, οι ίδιοι παραδέχθηκαν ότι ένιωθαν ανέτοιμοι και αρκετά προβληματισμένοι 

κατά τη φάση της επιλογής τους για να διδάξουν. 

     Η αρνητική αυτή εικόνα για το επίπεδο οργάνωσης και υποστήριξης του 

εκπαιδευτικού προσωπικού του «Οδυσσέας» ανατρέπεται από τα λεγόμενα των ίδιων. 

Η ανθρωπιστική στάση, χαρακτηριστικό των εκπαιδευτικών και άλλων 

εκπαιδευτικών βαθμίδων όπως προέκυψε από τη βιβλιογραφική έρευνα, φαίνεται ότι 

λειτούργησε ως αντίποδας στις παραπάνω ελλείψεις. Οι εκπαιδευτές αποδείχθηκαν 

επίσης αρκετά ευρηματικοί στη διαχείριση επικοινωνιακών και άλλων προβλημάτων 

που προέκυψαν στην τάξη, συνδυάζοντας τις προσωπικές τους εμπειρίες και 

επικοινωνιακές δεξιότητες. 

     Αυτό που τελικά προκύπτει από την ποιοτική έρευνα είναι ότι ο ανθρώπινος 

παράγοντας και η θετική προδιάθεση των νέων αυτών ανθρώπων που συμμετείχαν 

στο πρόγραμμα ως εκπαιδευτές αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα. Η 

ενσυναίσθηση και το «άνοιγμα» στο διαφορετικό, η διάθεση για αποδόμηση των 

προσωπικών στερεοτύπων και η θετική αξιοποίηση των προσωπικών βιωμάτων 
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μπορεί να υπερπηδήσει τα εμπόδια που εμφανίζονται λόγω ελλείψεων σε οργανωτικό 

επίπεδο.  

     Επομένως, η ικανότητα των εκπαιδευτών για διαπολιτισμικότητα εμφανίστηκε 

περιορισμένη κατά τη φάση της εμπλοκής τους στο Πρόγραμμα αλλά ενισχύθηκε 

στην πορεία μέσα από την τριβή και την ανταλλαγή γνώσεων εκπαιδευτών και 

εκπαιδευόμενων. Παρά την έλλειψη του σχετικού γνωστικού υπόβαθρου επάνω σε 

βασικές έννοιες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων 

γενικότερα, το προσωπικό βίωμα και η θετική στάση θεωρήθηκαν (αν όχι 

αποδείχθηκαν) ικανά να γεφυρώσουν το κενό. 

     Το ερώτημα που προκύπτει τελικά είναι εάν είναι θεμιτό για έναν εκπαιδευτή να 

αποκτήσει ο ίδιος τις δεξιότητες που χρειάζεται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 

Επίσης, αναρωτιέται κανείς κατά πόσο αξιοποιούνται αυτοί οι ήδη έμπειροι 

εκπαιδευτικοί σε παρόμοιες θέσεις και αν έχουν συχνά αντίστοιχες επαγγελματικές 

ευκαιρίες. 

     Σε κάθε περίπτωση, η πολιτισμική ανταλλαγή και η δημιουργική και επί ίσοις 

όροις αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών και εκπαιδευόμενων αποτελεί μέρος της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, ειδικά όταν πρόκειται για προγράμματα γλωσσικής 

εκπαίδευσης μεταναστών. Το ποσοστό επίτευξης των στόχων του «Οδυσσέας» 

αποτελεί τελικά ένα πολυσύνθετο θέμα με πολλές διαστάσεις και η 

διαπολιτισμικότητα του εκπαιδευτή αποτελεί μόνο μία από αυτές. Ωστόσο, η θέληση 

για ουσιαστική επικοινωνία και η ανεκτικότητα στο διαφορετικό από τη μεριά του 

εκπαιδευτή διαφάνηκε ότι αποτελεί ένα σημαντικό μέσον για την προσέγγιση του 

«άλλου», ένα μέσον που βρίσκεται πάντοτε στη διάθεση του εκπαιδευτικού 

ανεξάρτητο από τα τυπικά προσόντα όπως η εμπειρία και η εξειδίκευση, με θετικά 

τελικά αποτελέσματα.  

 

3.9 Συμπεράσματα – Προτάσεις  

     Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε το ζήτημα της διαπολιτισμικής επάρκειας του 

εκπαιδευτή ενηλίκων μεταναστών του Προγράμματος «Οδυσσέας». Σκοπός της 

έρευνας ήταν να γίνει φανερή, μέσα από τις απόψεις των εκπαιδευτών, η ικανότητα 

τους να ανταποκριθούν στον ρόλο που τους ανατέθηκε ως εκπαιδευτές των 

μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό 

πολιτισμό. Συγκεκριμένα, επιδίωξη αποτέλεσε η συγκέντρωση στοιχείων για το 
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προφίλ του εκπαιδευτή όσον αφορά την ετοιμότητα του να αντεπεξέλθει στις 

απαιτήσεις και την πραγματοποίηση των στόχων του προγράμματος. Η ενασχόληση 

με το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί προσωπική επιλογή, καθώς εργάστηκα στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα και ήρθα σε επαφή με μεταναστευτικούς πληθυσμούς.  

     Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας γίνονται φανερές οι ελλείψεις των 

εκπαιδευτικών, καθώς οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τους εαυτούς τους ελάχιστα 

αποτελεσματικούς να ανταποκριθούν στα διδακτικά τους καθήκοντα. Η έλλειψη 

κατάρτισης και εμπειρίας δεν μπορεί να μετριαστεί μόνο από τη διάθεση για 

συμμετοχή. Επίσης, το μάθημα σε μια διαπολιτισμική τάξη φέρνει τον εκπαιδευτικό 

αντιμέτωπο με απαιτήσεις που βασίζονται στη συστηματική καταπολέμηση 

στερεοτύπων και προκαταλήψεων.  

     Αναμφισβήτητα, καθοριστικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτή για την επίτευξη των 

στόχων της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτικός ως φορέας πολιτισμικών 

αντιλήψεων, αξιών αλλά και προκαταλήψεων είναι αναγκαίο να μειώσει τις 

εσωτερικές του συγκρούσεις και να υπερβεί την αποξένωση από τον πολιτισμικά 

διαφορετικό (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1994).  

     Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας προϋποθέτει διδακτικές 

πρακτικές με τις οποίες οι εκπαιδευτές πολύ συχνά δεν είναι εξοικειωμένοι. Αναγκαία 

κρίνεται η εκπαίδευση των εκπαιδευτών από φορείς με εναλλακτικές πρακτικές 

εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτές μεταναστών δεν πρέπει να εστιάζουν αποκλειστικά στο 

γνωστικό αντικείμενο και στη μετάδοση γνώσεων καθώς και στη διαχείριση της 

ετερότητας, αλλά ο αναστοχασμός και ο μετασχηματισμός μη λειτουργικών 

πρακτικών θα συμβάλλει στην απόκτηση της διαπολιτισμικής ικανότητας  

(Σιμόπουλος, 2014).  

     Καταληκτικά, η πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει τόσο για την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτών όσο και για τον επανασχεδιασμό του προγράμματος «Οδυσσέας». Είναι 

γεγονός ότι η πολυπολιτισμική πρόκληση στις σύγχρονες κοινωνίες απαιτεί ένα 

ευέλικτο σύστημα εκπαίδευσης. Υποχρέωση από πλευράς κράτους αποτελεί μια 

εκπαίδευση που να ανταποκρίνεται στη σημερινή πραγματικότητα, στηριγμένη σε 

λογικές εκπαιδευτικές αρχές, που να ενσωματώνει μια ευρωπαϊκή και οικουμενική 

προοπτική.          
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ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

Έντυπο Συγκατάθεσης συνεντευξιαζόμενου για την έρευνα : 

Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

 

Όνομα συνεντευξιαζόμενου:  

 

Όνομα κύριου ερευνητή:  Αρετή Μπασδάρα 

 

Αυτό το έντυπο συγκατάθεσης απευθύνεται σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων Μεταναστών οι 

οποίοι στο παρελθόν έχουν εργαστεί στο Πρόγραμμα Οδυσσέας σε πόλεις της Δυτικής 

Μακεδονίας και οι οποίοι καλούνται να συμμετάσχουν στην έρευνα με τίτλο «Η 

διαπολιτισμική επάρκεια του εκπαιδευτή ενηλίκων μεταναστών» την οποία διεξάγει η 

ερευνήτρια Αρετή Μπασδάρα στο πλαίσιο της φοίτησης και ολοκλήρωσης των 

σπουδών της στο: 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ της Σχολής  ΟΡΓΑΝΩΣΗ & 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ του 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Μέρος Πρώτο: Πληροφορίες σχετικά με την έρευνα 

 

 

Εισαγωγή: Ονομάζομαι Αρετή Μπασδάρα  και με αυτό το έγγραφο σε καλώ να 

συμμετάσχεις στην έρευνα μου για την διαπολιτισμική επάρκεια των εκπαιδευτών 

ενηλίκων μεταναστών και σου παρέχω όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.   
 

Τύπος Έρευνας: Για τον εντοπισμό των πληροφοριών που κρίθηκαν απαραίτητες για 

την έρευνα θα συζητήσουμε με αφορμή μια σειρά ερωτήσεων σχετικών με την 

προσωπική σου ιστορία, την εμπειρία σου, τις απόψεις σου και τις προτάσεις σου 

σχετικά με θέματα που σχετίζονται με την διαπολιτισμική επάρκεια των εκπαιδευτών 

ενηλίκων μεταναστών. Θα αναφερθούμε σε παλαιότερες προκαταλήψεις που μπορεί ο 

ίδιος να είχες, σε προβλήματα που μπορεί να προέκυψαν  

 

Εθελοντική Συμμετοχή και Οφέλη: 

Η συμμετοχή σου στην παρούσα έρευνα είναι εντελώς εθελοντική . Μπορείς να άρεις τη 

συμμετοχή σου στην έρευνα οποιαδήποτε στιγμή το θελήσεις. Δεν θα υπάρξουν 

προσωπικά οφέλη από τη συμμετοχή σου σε αυτή την έρευνα.  

 

Διαδικασία Διεξαγωγής Συνεντεύξεων: 

Εάν αποδεχτείς να συμμετάσχεις θα λάβεις μέρος σε μια συνέντευξη. Σε περίπτωση που 

δεν θέλεις να απαντήσεις σε κάποια από τις  ερωτήσεις μου μπορείς να μου ζητήσεις να 

προχωρήσουμε στην αμέσως επόμενη.  Η συνέντευξη θα ηχογραφηθεί, θα φυλαχθεί σε 

ντουλάπι ασφαλείας στο γραφείο του ερευνητή και θα καταστραφεί αμέσως μετά την 



 63

απομαγνητοφώνησή του. Η απομαγνητοφώνηση θα ολοκληρωθεί σε διάστημα ενός 

μήνα από την ολοκλήρωση της συνέντευξης.  

 

Διάρκεια  Συνέντευξης: 20 -40 λεπτά  

 

Εμπιστευτικότητα και Ανωνυμία: 

Προσωπικά στοιχεία σου (όπως για παράδειγμα το όνομά σου) δεν θα συλλεγούν 

κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Για τους σκοπούς της έρευνας συλλέγονται κάποια 

δημογραφικά στοιχεία όπως η ηλικία και το επίπεδο σπουδών όπως φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα. Οποιοδήποτε από τα παρακάτω στοιχεία δε θέλεις να δημοσιευθεί, 

μπορείς να μην το συμπληρώσεις (κενό). 

 

 

Ενδεχόμενοι κίνδυνοι: 

Ο συμμετέχων μπορεί να αρνηθεί να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση. Επίσης, 

μπορεί να διακόψει τη συνέντευξη οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει.  

 

Κίνητρα για συμμετοχή: 

Δεν προβλέπονται οικονομικά ή άλλα κίνητρα για την συμμετοχή σου στην έρευνα. 

 

Διάχυση αποτελεσμάτων έρευνας: 

Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπου 

του Πανεπιστημίου και θα είναι κοινό κτήμα όλων.  Τα κείμενα της 

απομαγνητοφώνησης θα δημοσιευθούν στο παράρτημα της έρευνας όπου τα μόνα 

προσωπικά στοιχεία που θα αναφέρονται θα είναι αυτά που περιλαμβάνονται στον 

παρακάτω πίνακα.  

 

Δικαίωμα άρνησης ή ανάκλησης συμμετοχής: 

Η συμμετοχή σου στην παρούσα έρευνα είναι εντελώς εθελοντική. Μπορείς να άρεις την 

συμμετοχή σου στην έρευνα ανά πάσα στιγμή το θελήσεις (κατά τη διάρκεια ή και 

αμέσως μετά το τέλος της συνέντευξης). 

 
 

Μέρος Δεύτερο:  

Δήλωση συγκατάθεσης για την συμμετοχή σου στην έρευνα 

 

- Έχω μελετήσει τις παραπάνω πληροφορίες σχετικά με την έρευνα «Η διαπολιτισμική 

επάρκεια του εκπαιδευτή ενηλίκων». 

- Είχα την ευκαιρία να κάνω όποιες ερωτήσεις θέλησα σχετικές με την συγκεκριμένη 

μελέτη και έλαβα ικανοποιητικές απαντήσεις από τον κύριο ερευνητή. 

Δημογραφικά Στοιχεία: 
Όνομα:    …………………………                   Φύλο: …………………………     
Ηλικία:   …………………………                     Εκπαίδευση: …………………   
Ιδιότητα:  …………………………     
Διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο σπουδών: ………………………………     
Διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων: ………………………….….    
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- Κατανοώ ότι αποσπάσματα από τις απαντήσεις μου στην έρευνα μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές δημοσιεύσεις. Όλα τα αποσπάσματα θα είναι 

ανώνυμα. 

- Δίνω την συγκατάθεσή μου να γίνει ηχογράφηση  και απομαγνητοφώνηση της 

συνέντευξης. 

- Δίνω την συγκατάθεσή μου για δημοσίευση των πλήρων περιεχομένων της 

απομαγνητοφώνησης της συνέντευξης. 

 

 

Με πλήρη γνώση όλων των παραπάνω,  

συναινώ εκούσια να συμμετάσχω στην έρευνα. 

 

Όνομα Συμμετέχοντα:  

 

Υπογραφή Συμμετέχοντα:  

 

Ημερομηνία: 

 

 

Δήλωση του Επιστημονικού Υπευθύνου της Έρευνας: 

- Έχω διαβάσει με ακρίβεια τις πληροφορίες του «Εντύπου Συγκατάθεσης» στον 

συμμετέχοντα και, στο μέγιστο των δυνατοτήτων μου, μπορώ να βεβαιώσω ότι ο 

συμμετέχων τις έχει κατανοήσει επαρκώς. 

- Βεβαιώνω ότι δόθηκε η ευκαιρία στον συμμετέχοντα δημοσιογράφο να υποβάλλει 

ερωτήσεις σχετικά με τη μελέτη που διεξάγω και ότι όλα τα ερωτήματα που έθεσε 

έχουν απαντηθεί σωστά στο μέγιστο των δυνατοτήτων μου.  

- Επιβεβαιώνω ότι ο συμμετέχων δεν έχει εξαναγκαστεί να δώσει τη συγκατάθεσή του 

και ότι η συγκατάθεση έχει δοθεί ελεύθερα και εθελοντικά. 

- Επιβεβαιώνω ότι ένα υπογεγραμμένο αντίτυπο του εντύπου συγκατάθεσης έχει δοθεί 

στον συμμετέχοντα. 

 

 

Όνομα Ερευνητή:  

 

 Ημερομηνία: 
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ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (για τον ερευνητή) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενότητα 1  

Υπόβαθρο ερωτώμενου, γνωριμία - εξοικείωση ερευνητή και 

ερωτώμενου. 

 

 εισαγωγικές φράσεις:   Ας μιλήσουμε λιγάκι για προσωπική σου 

ιστορία / Ας ξεκινήσουμε από του λόγους της συμμετοχής σου / Τι θα έλεγες να 

μιλήσουμε λιγάκι για την απόφασή σου να συμμετάσχεις στο «Οδυσσέας»; 

 Ερωτήσεις: 

-  Πώς αποφάσισες να συμμετάσχεις στο Πρόγραμμα Οδυσσέας;  

-  Τι συναισθήματα σου προκάλεσε η είδηση ότι επιλέχθηκες για τη θέση αυτή;  

- Υπάρχουν συγκεκριμένες εμπειρίες στη ζωής σου που μπορείς να συσχετίσεις 

με την επιλογή σου να συμμετάσχεις στο Οδυσσέας;  

- Ξεκινώντας θεωρείς ότι υπήρχαν στον τρόπο σκέψης σου κάποιες 

προκαταλήψεις ή ιδέες που άλλαξαν στην πορεία; 

-  Είχες παλιότερα κάποια παρόμοια εμπειρία με προγράμματα εκπαίδευσης 

μεταναστών ή κάποια προσωπική εμπειρία  που  σε βοήθησε την επικοινωνία σου με 

τους εκπαιδευόμενους;  (ερώτηση γέφυρα) 

 

Ενότητα 2 

Διερεύνηση του ερωτήματος «πώς νοηματοδοτούν τη διαπολιτισμική 

ικανότητα οι εκπαιδευτές». 

 

Δημογραφικά Στοιχεία: 

Όνομα:…………………………    Φύλο: ………………………… 

Ηλικία:…………………………Εκπαίδευση: ………………… 

Ιδιότητα:  ………………………… 

Διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο σπουδών: ……………………………… 

Διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων: ………………………….…. 
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 εισαγωγικές φράσεις: Όταν αναφερόμαστε σε παρόμοια προγράμματα μιλάμε 

πάντοτε για τη διαπολιτισμική ικανότητα /  Γνωρίζεις την έννοια; Για παράδειγμα ένας 

ορισμός είναι .... / Περνάμε τώρα στη διαπολιτισμική ικανότητα. 

  Ερωτήσεις: 

- Πιστεύεις ότι υφίσταται διαπολιτισμική ικανότητα του εκπαιδευτή; 

- Τι είναι για σένα «διαπολιτισμική ικανότητα»; Με απλά λόγια ή και με 

βάση την εμπειρία σου. 

- Θυμάσαι κάποιο παράδειγμα από δική σου εμπειρία ή από την 

εμπειρία κάποιου συναδέλφου σου που να εξηγεί τι είναι η διαπολιτισμική 

ικανότητα στην πράξη; Ή το αν έχει σημασία το να υφίσταται; 

- Μπορείς να δώσεις ένα παράδειγμα διαπολιτισμικής ικανότητας και 

ικανότητας για ενσυναίσθηση; 

- Πιστεύεις ότι μπορεί η διαπολιτισμική ικανότητα του εκπαιδευτή να 

περιορίζεται ή να ενισχύεται λόγω προσωπικών βιωμάτων; 

 

Ενότητα3 

Διερεύνηση του ερωτήματος «η επικοινωνία εκπαιδευτή – 

εκπαιδευόμενου καθορίζει τον βαθμό της διαπολιτισμικής ικανότητας του 

εκπαιδευτή;». 

 

 εισαγωγικές φράσεις: Μέσα από την συμμετοχή σου στο «Οδυσσέας» ήρθες σε 

επικοινωνία με άτομα από διαφορετικές κουλτούρες / Ας μιλήσουμε για το κομμάτι της 

επικοινωνίας με τους εκπαιδευόμενους / Περνώντας στο ζήτημα της επικοινωνίας… 

 Ερωτήσεις: 

- Τι πιστεύεις, στα πλαίσια του προγράμματος υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία 

μέσα  στην τάξη; 

-  Πώς ήταν το επικοινωνιακό κομμάτι ανάμεσα σε εσένα και τους 

εκπαιδευόμενους; 

- Διαπίστωσες επικοινωνιακά κενά λόγω διαφορετικής κουλτούρας; 

- Υπήρχε κάποιο περιστατικό αδυναμίας επικοινωνίας μεταξύ σας; Πώς το 

αξιολογείς; Τι θα έκανες διαφορετικά; 

- Θεωρείς ότι η δική σου διαπολιτισμική ικανότητα ως εκπαιδευτή σχετίζεται 

με το βαθμό επικοινωνίας που ανέπτυξες; 
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-  Η επικοινωνία σου με τους εκπαιδευόμενους είχε κάποια επίδραση στη δική 

σου διαπολιτισμική ικανότητα είτε θετική είτε αρνητική; 

- Τι συναισθήματα σου προκάλεσε σαν εμπειρία η συμμετοχή σου στο 

πρόγραμμα; Πιστεύεις ότι αυτά τα συναισθήματα έχουν κάποια σχέση με την 

πολιτισμική επάρκεια που διαθέτεις πλέον σαν εκπαιδευτής; (ερώτηση γέφυρα) 

Ενότητα 4 

Διερεύνηση του ερωτήματος «Σε ποιο βαθμό αισθάνονται 

διαπολιτισμικά επαρκείς οι εκπαιδευτές του προγράμματος «Οδυσσέας». 

 

 εισαγωγικές φράσεις: Με όλα όσα έχουμε συζητήσει μέχρι στιγμής 

αντιλαμβάνομαι ότι ήταν μια σημαντική εμπειρία /  Από όσα είπαμε είναι φανερό ότι ο 

εκπαιδευτής εμπλέκεται και σαν προσωπικότητα στη διαδικασία / Αν θέσουμε τώρα το 

ζήτημα της πολιτισμικής επάρκειας του εκπαιδευτή…    

 Ερωτήσεις: 

- Έχοντας ολοκληρώσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορείς να 

αξιολογήσεις τον εαυτό σου; Νιώθεις ότι ήσουν επαρκής ώστε να εμπλακείς σε μια 

τέτοια διαδικασία; 

- Όταν ξεκίνησες ένιωσες διαπολιτισμικά ικανός να διαχειριστείς την 

τάξη ή το  διδακτικό πρόγραμμα; 

- Πιστεύεις ότι η διαπολιτισμική σου ικανότητα έπαιξε κάποιο ρόλο 

στον τρόπο που οργάνωσες το μάθημά σου; 

- Οι προηγούμενες σπουδές σου παρείχαν το επίπεδο γνώσεων που 

απαιτούνται για τη συμμετοχή σε προγράμματα όπως το «Οδυσσέας»; 

 -  Αισθάνεσαι έτοιμος να εμπλακείς σε παρόμοια μελλοντικά προγράμματα; 

 

Ενότητα 5 

Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαπολιτισμική 

επάρκεια και ικανότητα του εκπαιδευτή. 

 

  εισαγωγικές φράσεις: Τελικά φαίνεται ότι υφίστανται  κάποιοι παράγοντες 

που επηρεάζουν περισσότερο την ικανότητα του εκπαιδευτή… / Αν προσπαθήσουμε να 

βρούμε παράγοντες που επηρεάζουν τη διαπολιτισμική ικανότητα του εκπαιδευτή…/ Ως 

προς του παράγοντες που επηρεάζουν τη διαπολιτισμική ικανότητα…  
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 Ερωτήσεις: 

- Αν σου ζητούσα να βοηθήσεις κάποιον νέο εκπαιδευτή να ενισχύσει τις 

διαπολιτισμικές του ικανότητες τι τρόπους θα του πρότεινες; 

- Έχεις κάποιες ιδέες ή προτάσεις για την ενίσχυση της διαπολιτισμικής 

επάρκειας των εκπαιδευτών; 

- Ποιοι παράγοντες μπορεί να βελτιώσουν ή να υποβαθμίσουν την 

διαπολιτισμική επάρκεια του εκπαιδευτή; 

-  Άλλοι παράγοντες που πιστεύεις ότι επηρεάζουν την διαπολιτισμική 

ικανότητα;  

 

Ερώτηση 6 

Ελεύθερο Θέμα Συζήτησης 

 εισαγωγικές φράσεις: Πριν κλείσουμε τη συνέντευξη / 

Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη / Κλείνοντας με τη συζήτηση μα και προτού σε 

ευχαριστήσω για τις απαντήσεις σου / Προτού σε ευχαριστήσω  για την πολύτιμη 

συνεισφορά σου στην έρευνα… 

 Ερωτήσεις: 

- Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις ή να σημειώσεις; Κάτι που 

ενδεχομένως δεν συζητήσαμε και θα μπορούσε να βοηθήσει άλλους εκπαιδευτές 

ενηλίκων; 

- Μπορείς να χαρακτηρίσεις την εμπειρία της συμμετοχής σου στο 

Πρόγραμμα Οδυσσέας με μια λέξη; 

- Σε τι σε ωφέλησε σαν άνθρωπο αυτή η εμπειρία; 

 

Σημειώσεις: 

Για αυθόρμητες ερωτήσεις που θα προκύψουν είναι προτιμότερο να 

χρησιμοποιούνται οι εκφράσεις : 

- Τι πιστεύεις / τι σκέφτεσαι; 

- Τι συναισθήματα σου προκάλεσε…; 

- Τι θα ήθελες…. / τι θα ευχόσουν….; 

- Υπάρχει κάτι το οποίο… θα έκανες/ θα άλλαζες/ θα σκεφτόσουν 

διαφορετικά/ θα ξανασκεφτόσουν;  

- Υπάρχει κάποιο σχετικό παράδειγμα που θέλεις να αναφέρεις; 
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-  Υπάρχει κάτι που θα μπορούσες να προσθέσεις επάνω σε αυτό το 

θέμα; 

- Θα ήθελες να το εξηγήσεις αυτό με ένα παράδειγμα; 
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ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 1 

 

 

 

 

 

 

 

Ενότητα 1  

«Υπόβαθρο ερωτώμενου, γνωριμία - εξοικείωση ερευνητή και ερωτώμενου.» 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Ας μιλήσουμε λιγάκι για προσωπική σου ιστορία  Τι θα έλεγες να 

μιλήσουμε λιγάκι για την απόφασή σου να συμμετάσχεις στο «Οδυσσέας»; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 1 : Βέβαια ναι… γιατί όχι. Αποφοίτησα από τη σχολή μου το 1997 και 

ασχολήθηκα αρχικά με την ιδιωτική εκπαίδευση… δηλαδή σε φροντιστήριο με Γ΄ Λυκείου. 

Έπειτα έκανα το μεταπτυχιακό μου στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Η συμμετοχή στο 

Οδυσσέας έγινε αρχικά τελείως τυχαία, συνειδητοποιημένα βέβαια με το μεταπτυχιακό… 

αλλά τυχαία. Ο λόγος ήταν η εύρεση επαγγελματικής ενασχόλησης. Βγήκε η προκήρυξη 

και είπα «να μια καλή ευκαιρία». 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ:  Τι συναισθήματα σου προκάλεσε η είδηση ότι επιλέχθηκες για τη 

θέση αυτή;  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 1 : Αρχικά χάρηκα πάρα πολύ αλλά μετά άρχισα να νιώθω ένα σχετικό 

άγχος. Όπως είναι και φυσιολογικό άλλωστε. Είναι υπεύθυνη θέση, σίγουρα περιμένεις ότι 

έχεις πολλά να αντιμετωπίσεις, δεν είναι ας πούμε όπως με τους μαθητές της Γ’ Λυκείου 

που τα παιδιά είναι στοχευμένα σε έναν συγκεκριμένο σκοπό και παλεύουν για αυτό. Και 

τα γνωρίζεις αρκετά καλά γιατί «δουλεύεις» μαζί τους μια ολόκληρη χρονιά. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ:  Ξεκινώντας θεωρείς ότι υπήρχαν στον τρόπο σκέψης σου κάποιες 

προκαταλήψεις ή ιδέες που άλλαξαν στην πορεία; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 1 : Δεν θεωρώ ότι είχα σαν άνθρωπος ιδιαίτερες προκαταλήψεις 

τουλάχιστον στην ηλικία που βρίσκομαι. Έχω ξεκαθαρίσει πλέον πολύ καλά το τι είναι 

Δημογραφικά Στοιχεία: 

Όνομα:…………………………    Φύλο: άντρας 

Ηλικία:47                   …Εκπαίδευση: μεταπτυχιακού επιπέδου 

Ιδιότητα:  Φιλόλογος, εκπαιδευτής στο Οδυσσέας 

Διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο σπουδών: όχι 

Διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων: ναι 
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αντικειμενικό και τι είναι κατασκευασμένο μέσα στο κεφάλι μας όσο αφορά τις 

μειονότητες στη χώρα μας. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ:  Είχες παλιότερα κάποια παρόμοια εμπειρία με προγράμματα 

εκπαίδευσης μεταναστών; ή κάποια προσωπική εμπειρία  που  σε βοήθησε την 

επικοινωνία σου με τους εκπαιδευόμενους;  (ερώτηση γέφυρα) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 1 : Η μόνη μου εμπειρία ήταν το μεταπτυχιακό  μου και οι διάφορες 

εργασίες που κάναμε εκεί. Κάποιες είχαν και ποσοτική έρευνα και είχαμε έρθει σε επαφή 

με μειονοτικές ομάδες. Αλλά ως εκπαιδευτή, όχι δεν ήρθα σε επαφή. 

 

Ενότητα 2 

Διερεύνηση του ερωτήματος «πώς νοηματοδοτούν τη διαπολιτισμική 

ικανότητα οι εκπαιδευτές;». 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Περνάμε τώρα στη διαπολιτισμική ικανότητα. Τι είναι για σένα 

«διαπολιτισμική ικανότητα»; Με απλά λόγια ή και με βάση την εμπειρία σου. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 1 : Η διαπολιτισμική ικανότητα… ναι…πολύ βασική έννοια. Είναι η 

ικανότητα των εκπαιδευτών να διαχειρίζονται την τάξη και τα άτομα της τάξης…. Να 

συναισθάνονται, να μην κάνουν διακρίσεις… όλα αυτά σε μια τάξη που συντίθεται από 

άτομα που προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες και άρα πολιτισμούς. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ:  Μια και το ανέφερες, μπορείς να δώσεις ένα παράδειγμα 

διαπολιτισμικής ικανότητας και ικανότητας για ενσυναίσθηση; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 1 : Να μπορείς για παράδειγμα να καταλάβεις τους λόγους που η 

μαθήτριά σου θέλει να φοράει την μαντήλα και πώς αισθάνεται για αυτό. Να μπορείς να 

μπεις στη θέση του μαθητή και να καταλάβεις πώς νιώθει όταν δεν μπορεί να 

παρακολουθήσει τον ειρμό της τάξης γιατί το επίπεδο του είναι π.χ. χαμηλότερο από των 

άλλων συμμαθητών. Να συναισθάνεσαι βέβαια σημαίνει να καταλαβαίνεις και να 

βοηθήσεις, όχι να ταυτίζεσαι και αυτό που νιώθει να του το πολλαπλασιάζεις. Να 

συμπάσχεις και αν μπορείς, αφού είσαι στη θέση του εκπαιδευτή, να προτείνεις μια 

κατεύθυνση, να δώσεις λύση. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Πιστεύεις ότι μπορεί η διαπολιτισμική ικανότητα του εκπαιδευτή 

να περιορίζεται ή να ενισχύεται λόγω προσωπικών βιωμάτων; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 1 :  Αν είναι συνειδητοποιημένος σε αυτό που κάνει πρέπει να είναι 

αμερόληπτος. Σε ποιο βαθμό θα το πετύχει ο καθένας μας είναι στο χέρι του, είναι θέμα 
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χαρακτήρα. Δεν πρέπει να προσωποποιούμε τις πράξεις ανάλογα με την καταγωγή 

κάποιου αλλά να την αποδίδουμε στον χαρακτήρα του καθενός. Όσο είναι δυνατόν. 

 

Ενότητα 3 

Διερεύνηση του ερωτήματος «η επικοινωνία εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου 

καθορίζει τον βαθμό της διαπολιτισμικής ικανότητας του εκπαιδευτή;». 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Μέσα από τη συμμετοχή σου στο «Οδυσσέας» ήρθες σε 

επικοινωνία με άτομα από διαφορετικές κουλτούρες; Πώς ήταν το επικοινωνιακό 

κομμάτι ανάμεσα σε εσένα και τους εκπαιδευόμενους; Διαπίστωσες ενδεχομένως 

κάποια… επικοινωνιακά κενά π.χ.  λόγω διαφορετικής κουλτούρας; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 1 : Σίγουρα υπήρχαν διαφορές ανάμεσα μας αλλά αυτό είναι και το 

νόημα. Με καλή διάθεση τα κενά γεφυρώνονται. Η τάξη δεν έχει στόχο μόνο το γνωστικό 

αντικείμενο αλλά να ακριβώς αυτό δηλαδή να γεφυρωθούν οι διαφορές. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Υπήρχε κάποιο περιστατικό αδυναμίας επικοινωνίας μεταξύ σας;  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 1 : Υπήρξαν κάποια περιστατικά περισσότερο ανάμεσα στους 

εκπαιδευόμενους. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Και πώς τα αξιολογείς αυτά τα περιστατικά;  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 1 :  Πώς το αξιολογώ… Όταν νιώθεις να απειλείσαι σε ένα περιβάλλον 

επειδή είσαι ο «ξένος» ή ο «άλλος» πολλές φορές αναπαράγεις ο ίδιος το σκηνικό αυτού 

εναντίον ενός τρίτου. Για παράδειγμα όταν κατηγορείσαι ότι «ήρθατε εσείς και μας 

πήρατε τις δουλειές» στην πρώτη ευκαιρία μπορεί να το πεις και εσύ για κάποιον 

νεοφερμένο. Μπορώ να το καταλάβω μέχρι ένα σημείο αλλά δεν μπορώ σε καμία 

περίπτωση να το δικαιολογήσω. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Τι θα έκανες διαφορετικά;  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 1 : Νομίζω ότι δεν θα έκανα κάτι διαφορετικά. Από τη θέση του 

εκπαιδευτή ξεκαθάρισα ότι δε δεχόμαστε σε αυτή την τάξη τέτοιου είδους κατηγορίες… ότι  

αυτή η τάξη θέλουμε να είναι η αυριανή κοινωνία. Αυτό το έκανα ξεκάθαρο. Θεωρώ ότι 

έλαβαν το μήνυμα. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Θεωρείς ότι η δική σου διαπολιτισμική ικανότητα ως  εκπαιδευτή 

σχετίζεται με το βαθμό επικοινωνίας που ανέπτυξες; 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 1 : Και ναι και όχι. Σε κάποιο βαθμό σε καθοδηγούν οι εκπαιδευόμενοι. 

Εγώ ήμουν ξεκάθαρος ως προς τα πιστεύω μου και τις αρχές μου γι’ αυτό άλλωστε και 

σπούδασα αυτό που σπούδασα. Η διαπολιτισμική ικανότητα έχει μια τέτοια βάση. Την 

διαθέτεις επειδή είσαι συνειδητοποιημένος ως προς το τι πιστεύεις. Δεν είναι κάποιο 

ταλέντο. Ο βαθμός επικοινωνίας έχει να κάνει και με τα δύο μέρη. Τον αναπτύσσεις μαζί 

με τον άλλο. Δηλαδή μέσα από μια αλληλεπίδραση που έχεις μαζί του. Αλλά στο τέλος όλα 

αυτά ζυμώνονται μαζί.  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Η επικοινωνία σου με τους εκπαιδευόμενους είχε κάποια επίδραση 

στη δική σου διαπολιτισμική ικανότητα είτε θετική είτε αρνητική; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 1 : Σίγουρα η εμπειρία έχει πάντοτε θετική επίδραση όταν αγαπάς αυτό 

που κάνεις. Ακόμη και οι αρνητικές εμπειρίες στο τέλος μπορούν να έχουν κάποιον θετικό 

αντίκτυπο. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ:  Τι συναισθήματα σου προκάλεσε σαν συνολική εμπειρία η 

συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 1 : Εκτός από την αγωνία του πρώτου καιρού τα υπόλοιπα 

συναισθήματα ήταν απολύτως θετικά, σε σημείο που να εύχομαι να ξαναζήσω κάτι 

παρόμοιο.  

 

Ενότητα 4 

Διερεύνηση του ερωτήματος «Σε ποιο βαθμό αισθάνονται διαπολιτισμικά 

επαρκείς οι εκπαιδευτές του προγράμματος «Οδυσσέας»; 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Από όσα είπαμε είναι φανερό ότι ο εκπαιδευτής εμπλέκεται και 

σαν προσωπικότητα στη διαδικασία. Πες μου τώρα αν θέλεις… έχοντας 

ολοκληρώσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορείς να αξιολογήσεις τον εαυτό σου; 

Νιώθεις ότι ήσουν επαρκής ώστε να εμπλακείς σε μια τέτοια διαδικασία; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 1 : Νιώθω ότι ήμουν επαρκής και νομίζω το απέδειξαν οι πολύ καλές 

σχέσεις που αναπτύχθηκαν στην τάξη και μεταξύ εμού και των μαθητών και αναμεταξύ 

τους. Αυτό σε κάποιο βαθμό καθορίζεται από την επάρκεια του εκπαιδευτή. Από τη θέση 

του εκπαιδευτή μπορείς  να αμβλύνεις δυσκολίες όσο και να τις προκαλέσεις αν δεν είσαι 

προσεκτικός στα σχόλια σου και στον τρόπο που εκφράζεσαι και διαχειρίζεσαι την τάξη.  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Οι προηγούμενες σπουδές σου παρείχαν το επίπεδο γνώσεων που 

απαιτούνται για τη συμμετοχή σε προγράμματα όπως το «Οδυσσέας»; 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 1 : Ναι μου παρείχαν όλα όσα χρειαζόμουν σε θεωρητικό επίπεδο. 

Νιώθω ότι ήμουν προετοιμασμένος και από τα θεωρητικά τμήματα του μεταπτυχιακού 

μου και από το πιο πρακτικό μέρος με την έρευνα, τις συνεντεύξεις κτλ. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Αισθάνεσαι έτοιμος να εμπλακείς σε παρόμοια μελλοντικά 

προγράμματα; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 1 : Πραγματικά αυτό θα ήταν το καλύτερο σενάριο για εμένα αλλά 

δυστυχώς δεν τρέχουν συχνά τέτοια προγράμματα σε όλη την επικράτεια της χώρας. Στα 

μεγάλα αστικά κέντρα είναι συχνότερα αλλά εδώ στην επαρχία μπορεί να περάσουν και 

χρόνια για να προκηρυχθεί παρόμοια θέση. 

 

Ενότητα 5 

«Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαπολιτισμική επάρκεια 

και ικανότητα του εκπαιδευτή.» 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Αν προσπαθήσουμε να βρούμε παράγοντες που επηρεάζουν 

τη διαπολιτισμική ικανότητα του εκπαιδευτή  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Έχεις κάποιες ιδέες ή προτάσεις για την ενίσχυση της 

διαπολιτισμικής επάρκειας των εκπαιδευτών; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 1 : Το βασικότερο νομίζω είναι να  μένεις ενημερωμένος. Όταν αγαπάς 

κάτι δεν αρκείσαι σε αυτά που ήδη ξέρεις. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους τομείς, δείτε τι 

γίνεται με τα reality και τη μόδα (γέλιο). Η διαπολιτισμική επάρκεια καλλιεργείται όσο 

μένουμε ενημερωμένοι με τις εξελίξεις – δεν αρκεί ένα πτυχίο. Αυτό σήμερα γίνεται πολύ 

εύκολα. Ας πούμε δεν μπορούμε να πάμε όλοι να εργαστούμε στα hot spots αλλά σίγουρα 

μπορούμε να συμμετάσχουμε εθελοντικά ή έστω να παρακολουθούμε το τι συμβαίνει μέσω 

ιντερνέτ. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ:  Ποιοι παράγοντες μπορεί να βελτιώσουν ή να υποβαθμίσουν τη 

διαπολιτισμική επάρκεια του εκπαιδευτή; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 1 : Νομίζω ότι είναι όλα στο χέρι μας. Σίγουρα ένα πολύ οδυνηρό 

προσωπικό βίωμα που σχετίζεται παραδείγματος χάριν με κάποιο άτομο συγκεκριμένης 

εθνικότητας, όπως συνέβη τώρα με τον Κατσίφα, θα είναι δύσκολο να διαχωριστεί από 

την εθνικότητα του δράστη. Αλλά ένας εκπαιδευτής που έχει δουλέψει με όλα αυτά ακόμη 

κι ένα τέτοιο γεγονός θα πρέπει να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει υπέρ του.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ:  Άλλοι παράγοντες που πιστεύεις ότι επηρεάζουν την 

διαπολιτισμική ικανότητα;  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 1 :  Είναι αυτά που είπαμε. Το πόσο δουλεύεις με τον εαυτό σου, το να  

μένεις ενημερωμένος, το αν μπορείς να χρησιμοποιήσεις υπέρ σου ακόμη και ακραίες 

πράξεις. Και η εμπειρία φυσικά σε τέτοια προγράμματα βοηθάει τον εκπαιδευτή  να 

καλλιεργήσει την ικανότητα του. 

 

Ενότητα  6 

«Ελεύθερο Θέμα Συζήτησης» 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Κλείνοντας με τη συζήτηση μα και προτού σε ευχαριστήσω για τις 

απαντήσεις σου….   κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις ή να σημειώσεις; Κάτι που 

ενδεχομένως δεν συζητήσαμε και θα μπορούσε να βοηθήσει άλλους εκπαιδευτές 

ενηλίκων; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 1 : Κι εγώ σε ευχαριστώ πολύ για όλη αυτή τη ..διαδικασία. Ναι θα 

ήθελα να πω κάτι στους νέους εκπαιδευτές. Να μην σταματάνε να προσπαθούν να 

βελτιώνονται και να μην παρασύρονται από αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Γενικά υπάρχει 

μια τάση για άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Αυτά τα πράγματα μας πάνε πίσω. 

Πρέπει να είμαστε σε θέση να ξεχωρίσουμε τα ευγενικά συναισθήματα και την αγάπη μας 

για την πατρίδα από το μίσος που προσπαθούν να μας καλλιεργήσουν για τον «ξένο». Οι 

εκπαιδευτές μπορούν να προσφέρουν έναν αντίποδα σε όλα αυτά, όσο φυσικά του δίνεται 

η ευκαιρία να διδάξουν. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Μπορείς να χαρακτηρίσεις την εμπειρία της συμμετοχής σου στο 

Πρόγραμμα Οδυσσέας με μια λέξη; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 1 : Πολύτιμη! 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Σε τι σε ωφέλησε σαν άνθρωπο αυτή η εμπειρία; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 1 : Με βοήθησε να καλλιεργήσω την ενσυναίσθηση μου τη στιγμή που 

χρειαζόταν…δηλαδή…  σε πραγματικές συνθήκες. 

 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2 
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Ενότητα 1  

«Υπόβαθρο ερωτώμενου, γνωριμία - εξοικείωση ερευνητή και ερωτώμενου.» 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Ας μιλήσουμε αρχικά για την απόφασή σου να συμμετάσχεις στο 

«Οδυσσέας». Ποιοι ήταν οι λόγοι; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Η απόφασή μου ήταν καθαρά… οι λόγοι ήταν… μια προσπάθεια 

για αναζήτηση εργασίας. Αλλά όμως αυτή η εμπειρία ήταν κάτι πολύ παραπάνω. Θα τη 

χαρακτήριζα ως εμπειρία ζωής. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Πώς αποφάσισες να συμμετάσχεις στο Πρόγραμμα Οδυσσέας;  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Η απόφαση ήταν στιγμιαία. Επισκεπτόμουν κάθε μέρα έναν 

ιστότοπο με ευκαιρίες απασχόλησης για εκπαιδευτικούς και… κυρίως εκπαιδευτικούς. 

Ε και μόλις βγήκε η προκήρυξη απάντησα με αίτηση. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Μου 

φάνηκε εξαρχής μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα.. 

 ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ:  Τι συναισθήματα σου προκάλεσε η είδηση ότι επιλέχθηκες για 

τη θέση αυτή;  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Νομίζω ότι ένιωσα έκπληξη. Δεν το περίμενα. Πίστευα ότι 

υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι με περισσότερη εμπειρία από ΄μένα και απλά έκανα την 

αίτηση το σκεπτικό ότι… ε, δε χάνω και τίποτα να προσπαθήσω! 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ:  Υπάρχουν συγκεκριμένες εμπειρίες στη ζωής σου που μπορείς 

να συσχετίσεις με την επιλογή σου να συμμετάσχεις στο Οδυσσέας;  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Δεν θα το έλεγα. Μάλλον περισσότερο το είδα σαν πρόκληση να δω 

πώς θα ανταποκριθώ σε ένα τέτοιο ιδιότυπο περιβάλλον. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ:  Ξεκινώντας θεωρείς ότι υπήρχαν στον τρόπο σκέψης σου 

κάποιες προκαταλήψεις ή ιδέες που άλλαξαν στην πορεία; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Υπήρχαν κάποιες προκαταλήψεις. Επειδή ήμουν αρκετά νέα και 

μόλις είχα πάρει το πτυχίο μου φοβόμουν ότι δεν θα μπορέσω να «επιβληθώ» στην 

Δημογραφικά Στοιχεία: 

Όνομα:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2…    Φύλο: …………Γυναίκα……………… 

Ηλικία:29………Εκπαίδευση: ΑΕΙ………………… 

Ιδιότητα:  Ιστορικός ………………………… 

Διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο σπουδών: όχι ……………………………… 

Διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων: όχι………………………….…. 
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ομάδα. Αλλά όμως θεωρώ ότι αυτό είναι ένα συναίσθημα που βιώνει κάθε 

εκπαιδευτικός που δεν έχει εμπειρία και πρόκειται να μπει πρώτη φορά σε μια τάξη ως 

επικεφαλής. Ε τώρα όταν πρόκειται να μπεις και σε μια τάξη που δεν ξέρεις ούτε το 

φύλο ούτε την εθνικότητα ή την ηλικία φυσικό είναι να σε προβληματίζει.  Με αυτήν την 

έννοια. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Είχες παλιότερα κάποια παρόμοια εμπειρία με προγράμματα 

εκπαίδευσης μεταναστών ή κάποια προσωπική εμπειρία  που  σε βοήθησε την 

επικοινωνία σου με τους εκπαιδευόμενους;  (ερώτηση γέφυρα) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Όχι, δεν είχα καμία εμπειρία σε κανενός είδους πρόγραμμα. Η μόνη 

μου εμπειρία ήταν κάποια ιδιαίτερα που είχα για προετοιμασία μαθημάτων σε παιδιά 

δημοτικού περισσότερο. 

Ενότητα 2  

Διερεύνηση τώρα του ερωτήματος «πώς νοηματοδοτούν τη 

διαπολιτισμική ικανότητα οι εκπαιδευτές;» 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Όταν αναφερόμαστε σε παρόμοια προγράμματα μιλάμε πάντοτε 

για τη διαπολιτισμική ικανότητα /  Γνωρίζεις την έννοια;  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Ναι την γνωρίζω. Μπορώ να πω ότι την γνωρίζω. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Πιστεύεις ότι υφίσταται διαπολιτισμική ικανότητα του 

εκπαιδευτή; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Γενικά ήταν μια έννοια που αναφερόταν πολύ συχνά και στα 

εγχειρίδια του προγράμματος, εγώ πάντως δεν πιστεύω ότι είναι μια ξεχωριστή 

ικανότητα. Μάλλον επινοήθηκε για να περιγράψει πολλές επιμέρους ικανότητες. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Τι είναι για σένα «διαπολιτισμική ικανότητα»; Με απλά λόγια ή 

και με βάση την εμπειρία σου. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Πολλές ικανότητες του ατόμου που τον βοηθούν να «σταθεί», να 

δηλώσει το κύρος του μέσα στην τάξη και να μην επιτρέψει να παρεκτραπούν κάποιοι 

άνθρωποι. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Θυμάσαι κάποιο παράδειγμα από δική σου εμπειρία ή από την 

εμπειρία κάποιου συναδέλφου σου που να εξηγεί τι είναι η διαπολιτισμική 

ικανότητα στην πράξη; Ή το αν έχει σημασία το να υφίσταται; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Δεν θυμάμαι πολλά παραδείγματα. Σίγουρα μου έχει μείνει ότι 

συζητούσαμε κάποιες στιγμές με αφορμή τα κείμενα που εξετάσαμε για κάποια… 

έθιμα… παραδόσεις… έθιμα και παραδόσεις στις χώρες των μαθητών. Αυτό ήταν πολύ 
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χρήσιμο και για το μάθημα και επειδή καθένας είχε λίγη ώρα να προσπαθήσει να πει 

κάποια πράγματα σχετικά με την πατρίδα του, ήταν καλό γιατί είχε μια ευκαιρία που 

συνήθως δεν του δινόταν. Στα μαθήματα αυτά προσπαθείς να δώσεις πληροφορίες που 

θα βοηθήσουν τους μαθητές να μάθουν να κινούνται και να επιβιώνουν εδώ, στην 

Ελλάδα. Μιλάς περισσότερο ας πούμε για το Πάσχα. Δεν σε ενδιαφέρει το δικό τους 

θρήσκευμα, ζουν εδώ και θα πρέπει να μάθουν να σέβονται αυτή τη γιορτή η οποία 

είναι σημαντική για εμάς αλλά και για πρακτικούς λόγους, να γνωρίζουν δηλαδή ότι 

εμείς έχουμε κάποιες αργίες εκείνες τις ημέρες.  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Μπορείς να δώσεις ένα παράδειγμα διαπολιτισμικής ικανότητας 

και ικανότητας για ενσυναίσθηση; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Από πλευράς μου; 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Ναι. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Ε… προσπαθούσα να σέβομαι τα διατροφικά τους έθιμα όπως για 

παράδειγμα το ότι οι μουσουλμάνοι δεν τρώνε χοιρινό. Μια κυρία μια φορά έφερε ένα 

γλυκό στην τάξη και το δέχτηκα παρόλο που δεν θέλησα να το φάω. Την ευχαρίστησα 

και το φύλαξα στην τσάντα μου και την ενθάρρυνα να μας πει στα ελληνικά πώς το 

έφτιαξε, με τι υλικά κτλ. 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Πιστεύεις ότι μπορεί η διαπολιτισμική ικανότητα του 

εκπαιδευτή να περιορίζεται ή να ενισχύεται λόγω προσωπικών βιωμάτων; 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Δεν νομίζω ότι παίζει κάποιον βασικό ρόλο. 

 

Ενότητα 3 

Διερεύνηση του ερωτήματος «η επικοινωνία εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου 

καθορίζει τον βαθμό της διαπολιτισμικής ικανότητας του εκπαιδευτή;» 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Μέσα από την συμμετοχή σου στο «Οδυσσέας» ήρθες σε 

επικοινωνία με άτομα από διαφορετικές κουλτούρες; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Ναι αυτό είναι αλήθεια. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ:  Τι πιστεύεις, στα πλαίσια του προγράμματος υπήρξε 

ουσιαστική επικοινωνία μέσα  στην τάξη; 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Υπήρξαν στιγμές που υπήρξε επικοινωνία και στιγμές που ήταν 

αποστασιοποιημένοι. Μιλάω για τους υπόλοιπους γιατί εγώ τηρούσα σταθερά την ίδια 

στάση.  

-  ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Πώς ήταν το επικοινωνιακό κομμάτι ανάμεσα σε εσένα και 

τους εκπαιδευόμενους; Διαπίστωσες επικοινωνιακά κενά ίσως λόγω 

διαφορετικής κουλτούρας; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Τα κενά στην επικοινωνία υπήρχαν όχι λόγω διαφορετικής 

κουλτούρας αλλά περισσότερο λόγω του ότι δεν υπήρχε ένα κοινό μορφωτικό επίπεδο. 

Υπήρχαν συμμετέχοντες που καταλάβαιναν ελάχιστα και άλλοι οι οποίοι είχαν χρόνια 

στην Ελλάδα και μιλούσαν αρκετά καλά τη γλώσσα οπότε στην πραγματικότητα δεν 

είχαν ανάγκη τα μαθήματα. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ:  Υπήρχε κάποιο περιστατικό αδυναμίας επικοινωνίας μεταξύ 

σας; Πώς το αξιολογείς; Τι θα έκανες διαφορετικά; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Το μόνο πρόβλημα που υπήρχε ήταν με κάποιους μαθητές οι οποίοι 

ήταν αναλφάβητοι. Υπήρχαν στιγμές που δεν μπορούσες να πεις αν καταλαβαίνουν αυτά 

που λέγαμε στο μάθημα ή αν απλά βαριόντουσαν. Τους ρωτούσα κάποια πράγματα 

πάνω σε όσα συζητήσαμε και απλά υπήρχε μια σιωπή για κάποια δευτερόλεπτα. Δεν 

ξέρω αν πραγματικά δεν ήθελαν ή δεν ήξεραν να απαντήσουν. Δηλαδή την απάντηση 

την ήξεραν, για παράδειγμα μπορεί να τους ρωτούσες για τον εαυτό τους. Πέντε 

πράγματα μπορούσαν να τα πουν. Όμως ήταν σε άρνηση αρνούνταν να συμμετέχουν.  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Υπάρχει κάτι που θα έκανες διαφορετικά; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2:  Ναι νομίζω ότι θα προσπαθούσα να «σπάσω τον πάγο» στα πρώτα 

μαθήματα για να έχω μια πιο ενεργή συμμετοχή από κάποια άτομα στα επόμενα. 

Υπήρξαν και άνθρωποι που παράτησαν τα μαθήματα, που δείχνει ότι δεν εκτίμησαν 

αυτό που τους προσφέρει το ελληνικό κράτος ούτε τη δική μου παρουσία εκεί. Όταν 

είσαι εκπαιδευτής αφιερώνεις κάποιο χρόνο και για να προετοιμαστείς και για να 

μετακινηθείς. Όταν το τμήμα καταλήγει να έχει ούτε τα μισά άτομα από όσα είχε στην 

αρχή… σίγουρα σκέφτεσαι τι θα μπορούσες να έχεις κάνει για να τους κρατήσεις.  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ:  Θεωρείς ότι η δική σου διαπολιτισμική ικανότητα ως 

εκπαιδευτή σχετίζεται με το βαθμό επικοινωνίας που ανέπτυξες; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Η δική μου διαπολιτισμική ικανότητα… όχι νομίζω ότι είναι θέμα 

χαρακτήρα. Ήμουν θετικά προδιατεθειμένη, προσπάθησα να μην κάνω διακρίσεις… 

αυτά είναι προσόντα που έχεις ως χαρακτήρας. Εξάλλου ο βαθμός επικοινωνίας είναι 

κάτι που καθορίζεται και από τα δύο μέρη.  
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 ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ:  Η επικοινωνία σου με τους εκπαιδευόμενους είχε κάποια 

επίδραση στη δική σου διαπολιτισμική ικανότητα είτε θετική είτε αρνητική; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Πιστεύω ότι έγινα πιο ικανή μέσα από αυτή την εμπειρία. Αν 

δηλαδή ξαναβρεθώ σε παρόμοιο περιβάλλον και μόνο που έχω μάθει ορισμένα 

πράγματα για κουλτούρες άλλες από τη δική μου.. αυτό θα με βοηθήσει. 

- ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Τι συναισθήματα σου προκάλεσε σαν εμπειρία η συμμετοχή 

σου στο πρόγραμμα;  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Υπήρξαν στιγμές που ένιωσα θυμό. Ένιωσα ότι δεν υπήρχε πάντα ο 

απαιτούμενος σεβασμός. Υπήρξαν στιγμές που ένιωθα πολύ περήφανη… γιατί είχα 

κάποιες μαθήτριες οι οποίες κατάφεραν πιο εύκολα να βρουν δουλειά με αυτά που 

διδάχθηκαν.. κι αυτό έγινε κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Ήρθαν και μου είπαν 

ότι με πήραν στη δουλειά «τα είπα έτσι όπως μας μάθατε και με πήραν!!». Ήταν νομίζω 

η καλύτερη στιγμή. Αλλά όπως είπαν υπήρχαν και δύσκολες στιγμές. Μερικά άτομα δεν 

έχουν μάθει να στέκονται μέσα στην τάξη, μιλάνε δυνατά… φωνάζουν… δεν έρχονται 

κατάλληλα προετοιμασμένοι. Άλλοι δεν ήξεραν να γράφουν και να διαβάζουν. Στην 

Ελλάδα έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο κομμάτι της μόρφωσης. Δεν βρίσκεις 

εύκολα νέο άνθρωπο που να είναι αναλφάβητος. Αυτό για μένα ήταν ένα σοκ. Έλεγα 

μέσα  μου «τι ήρθα να κάνω τώρα εγώ εδώ;». Απογοητεύεσαι και είναι φυσιολογικό. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Πιστεύεις ότι αυτά τα συναισθήματα έχουν κάποια σχέση με την 

πολιτισμική επάρκεια που διαθέτεις πλέον σαν εκπαιδευτής; (ερώτηση γέφυρα) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Όχι έπαιξε ρόλο περισσότερο και το προσωπικό μου άγχος να 

ανταποκριθώ όσο καλύτερα μπορώ. Η διαπολιτισμική ικανότητα όπως σας είπα είναι 

θέμα χαρακτήρα, ενώ τα συναισθήματα έχουν περισσότερο να κάνουν με τα βιώματα.  

Ενότητα 4 

Διερεύνηση του ερωτήματος «Σε ποιο βαθμό αισθάνονται διαπολιτισμικά 

επαρκείς οι εκπαιδευτές του προγράμματος «Οδυσσέας»;» 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Με όλα όσα έχουμε συζητήσει μέχρι στιγμής αντιλαμβάνομαι 

ότι ήταν μια σημαντική και δύσκολη εμπειρία για σένα. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Ναι ήταν. Σωστά.  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Έχοντας ολοκληρώσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορείς να 

αξιολογήσεις τον εαυτό σου; Νιώθεις ότι ήσουν επαρκής ώστε να εμπλακείς σε 

μια τέτοια διαδικασία; 



 81

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Νομίζω ότι θα ήμουν πιο καλά προετοιμασμένη αν είχα πριν την 

εμπειρία μια τάξης ή αν ήξερα λίγο περισσότερα πράγματα για τις μειονότητες. 

Νομίζω ότι τα έβλεπα ιδανικά αλλά όμως δεν ήταν. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Όταν ξεκίνησες ένιωσες διαπολιτισμικά ικανός να διαχειριστείς 

την τάξη ή το  διδακτικό πρόγραμμα; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Έτσι νόμιζα αλλά τελικά υπήρχαν μεγάλες δυσκολίες. 

Αποδείχθηκε στην πράξη ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο όταν έχεις να κάνεις με 

θυμωμένους ενήλικες! 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Γιατί τους χαρακτηρίζεις έτσι; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Ένιωσα ότι στο πρόσωπό μου βρήκαν έναν άνθρωπο να 

κατηγορήσουν για τα προβλήματα που βρήκαν σε αυτή τη χώρα ξεχνώντας ότι η χώρα 

που κατηγορούσαν είναι η χώρα μου. Αυτό που συζητάμε τόση ώρα σχετικά με τη 

διαπολιτισμικότητα είναι ένα προσόν του καθηγητή αλλά πρώτα από όλα οφείλουν να 

το νιώθουν και οι ίδιοι. Δεν μπορείς να ζεις μέσα σε μια χώρα που δεν είναι η χώρα 

σου απομονωμένος και να μένεις κολλημένος σε αυτά που ήξερες στην πατρίδα σου. 

Και εγώ αν αναγκαστώ να φύγω στο εξωτερικό θα προσπαθήσω να γίνω ένα, να 

προσαρμοστώ με τις συνθήκες και τους ανθρώπους που θα βρω εκεί. Αν η χώρα μου 

προσφέρει ένα πρόγραμμα για μάθω τη γλώσσα της θα ένιωθα ευγνωμοσύνη. Εγώ στο 

πρόγραμμα δυστυχώς συνάντησα άτομα που δεν θέλησαν να αλλάξουν στο παραμικρό, 

έβλεπαν με εχθρότητα το κάθε τι ελληνικό και πολλές φορές κατηγορήθηκα εγώ ως 

εκπρόσωπος της Ελλάδας για τις δυσκολίες που αυτοί βίωναν. Υπήρξαν στιγμές που οι 

τόνοι ανέβηκαν πάρα πολύ. Αυτό δείχνει ότι η διαπολιτισμικότητα είναι κάτι το άπιαστο 

όταν έχεις να κάνεις με κάποιες συγκεκριμένες κουλτούρες. Στη θεωρία μπορεί να 

ακούγεται κάτι εύκολο αλλά κινδυνεύεις πάρα πολύ όταν έρχεσαι σε πραγματική επαφή 

να γίνεις τελικά λιγότερο ανοιχτός στους… άλλους, …δηλαδή σε άτομα που 

προέρχονται από άλλες χώρες… από ότι ήσουν πριν.  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Πιστεύεις ότι η διαπολιτισμική σου ικανότητα έπαιξε κάποιο 

ρόλο στον τρόπο που οργάνωσες το μάθημά σου; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Ακολούθησα το εγχειρίδιο που μας παρασχέθηκε στο οποίο γίνεται 

πολύς λόγος για αυτήν την έννοια οπότε θεωρώ πως ναι. Αν ακολουθείς ένα πλάνο που 

βασίστηκε στην έννοια της διαπολιτισμικότητας τότε αυτό το στοιχείο είναι παρόν στο 

μάθημα σου. Σε κάθε περίπτωση. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Οι προηγούμενες σπουδές σου παρείχαν το επίπεδο γνώσεων 

που απαιτούνται για τη συμμετοχή σε προγράμματα όπως το «Οδυσσέας»; 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Δεν θα το έλεγα. Το γλωσσικό κομμάτι αποτελούσε μικρό μέρος σ’ 

αυτό το πρόγραμμα.  Όλα τα υπόλοιπα που είχες να αντιμετωπίσεις δεν διδάσκονται σε 

κανένα πανεπιστήμιο. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ:  Αισθάνεσαι έτοιμη να εμπλακείς σε παρόμοια μελλοντικά 

προγράμματα; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Αισθάνομαι επαρκής ωστόσο δεν θα το επιδιώξω. 

 

Ενότητα 5 

«Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαπολιτισμική 

επάρκεια και ικανότητα του εκπαιδευτή.» 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Ως προς τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαπολιτισμική 

ικανότητα…  Αν σου ζητούσα να βοηθήσεις κάποιον νέο εκπαιδευτή να ενισχύσει 

τις διαπολιτισμικές του ικανότητες τι τρόπους θα του πρότεινες; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Αυτό που χρειάζεται είναι εμπειρία ζωής. Η πράξη από τη θεωρία 

διαφέρουν, σας το είπα και πριν. Όποιος θέλει να εμπλακεί πρέπει να έχει εμπειρία 

ζωής ώστε να μπορέσει να εφαρμόσει διαπολιτισμικές μεθόδους. Αν δεν έχεις έρθει 

επαφή με πολύ κόσμο, να ζήσεις καταστάσεις, να ταξιδέψεις και να μορφωθείς 

κυριολεκτικά δεν μπορείς να θεωρείσαι έτοιμος. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ:  Έχεις κάποιες ιδέες ή προτάσεις για την ενίσχυση της 

διαπολιτισμικής επάρκειας των εκπαιδευτών; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Να ταξιδέψει πολύ και να εμπλακεί προσωπικά σε ομάδες που 

περιλαμβάνουν άτομα από άλλες χώρες. Δεν εννοώ μόνο χώρες του δυτικού κόσμου και 

τουρισμό. Να εμπλακεί όπου του δίνεται ευκαιρία ώστε να μάθει να προσαρμόζεται. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ:   Άλλοι παράγοντες που πιστεύεις ότι επηρεάζουν την 

διαπολιτισμική ικανότητα;  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2:  Σίγουρα υπάρχουν κάποια σεμινάρια που βοηθάνε, ειδικά αν 

στηρίζονται σε εμπειρικά δεδομένα. Νομίζω ότι υπάρχουν πλέον και εξ’ αποστάσεως 

προγράμματα. σε κάθε περίπτωση αν κάποιος ενδιαφέρεται στην Ελλάδα οι αίθουσες 

των πανεπιστημίων είναι ανοιχτές σε όλους. Δίνονται καθημερινά διαλέξεις που 

μπορούν να σου αλλάξουν τη ζωή. Αλλά και το να μάθεις μια ξένη γλώσσα, να δεις μια 

ταινία γυρίζεται π.χ. στην Ινδία είναι μέσα που βοηθάνε να ανοίξουν οι ορίζοντες.  
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Ενότητα 6  

«Ελεύθερο Θέμα Συζήτησης» 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Κλείνοντας με τη συζήτηση τώρα. Να σε ευχαριστήσω πάρα 

πολύ για τις απαντήσεις σου και για την ειλικρίνεια με την οποία απάντησες. 

Μήπως υπάρχει κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις ή να σημειώσεις; Κάτι που 

ενδεχομένως δεν συζητήσαμε και θα μπορούσε να βοηθήσει άλλους εκπαιδευτές 

ενηλίκων 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Θα ήθελα να προσθέσω κάποια πράγματα. Καταρχάς το λάθος σε 

όλο αυτό που γίνεται είναι η παράνομη μετανάστευση. Όταν είσαι παράνομος σε μια 

χώρα βάζεις ήδη τον εαυτό σου σε μια μειονεκτική θέση. Κανένας άνθρωπος που 

σέβεται τον εαυτό του όση ανάγκη κι αν έχει δεν πρέπει να περνάει παράνομα τα 

σύνορα μιας άλλης χώρας. Από εκεί ξεκινάνε ένα σωρό προβλήματα. Προγράμματα σαν 

το Οδυσσέας είναι επανορθωτικά μιας ήδη παρηκμασμένης κατάστασης. Οι 

καταστάσεις αυτές έχουν πολλές άσχημες συνέπειες. Οι νέοι εκπαιδευτές πρέπει να είναι 

προετοιμασμένοι για όλα. Θα συναντήσουν ρατσιστικά σχόλια από τους μαθητές, ενώ οι 

ίδιοι είναι διατεθειμένοι να τους αντιμετωπίσουν με ευγένεια. Θα υποστούν σεξιστικά 

σχόλια, θα έρθουν αντιμέτωποι με συζητήσεις που οι ίδιοι δεν θα καταλαβαίνουν γιατί 

θα είναι σε άλλη γλώσσα. Πρέπει να έχεις γερά νεύρα και θέληση για να μπορέσεις και 

μόνο να σταθείς σε μια τέτοια θέση.   

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Μπορείς να χαρακτηρίσεις την εμπειρία της συμμετοχής σου 

στο Πρόγραμμα Οδυσσέας με μια λέξη; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Ήταν μια εμπειρία που με έφερε στα όριά μου και αυτό είναι κάτι 

θετικό στη ζωή. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Σε τι σε ωφέλησε σαν άνθρωπο αυτή η εμπειρία; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 2: Αν μιλήσω άνετα, θα πω ότι με προσγείωσε… Με έφερε σε επαφή με 

την πραγματικότητα. Η προσγείωση ήταν ανώμαλη αλλά άξιζε τον κόπο. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 3 

 

Δημογραφικά Στοιχεία: 

Όνομα:……                                  Φύλο: Γυναίκα  

Ηλικία: 32                                     Εκπαίδευση: Μεταπτυχιακού επιπέδου 

Ιδιότητα: Ιστορικό-Αρχαιολογικό  

Διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο σπουδών: όχι 

Διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων: όχι 
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Ενότητα 1  

«Υπόβαθρο ερωτώμενου, γνωριμία - εξοικείωση ερευνητή και ερωτώμενου.» 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Ας μιλήσουμε λιγάκι για προσωπική σου ιστορία για την 

απόφασή σου να συμμετάσχεις στο «Οδυσσέας»; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 3 :  Ωραία... Δεν ξέρω από που να αρχίσω... Νομίζω ότι αγχώνομαι 

λιγάκι.... Λοιπόν, τελείωσα τις προπτυχιακές μου σπουδές το 2006 και επέστρεψα στην 

πόλη καταγωγής μου. Ασχολήθηκα με ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου κ 

έπειτα λυκείου. Παράλληλα, ξεκίνησα κ το μεταπτυχιακό μου εξ αποστάσεως. Τώρα 

σχετικά με την απόφαση μου να συμμετάσχω στο πρόγραμμα «Οδυσσέας» ήταν εντελώς 

τυχαία, παρακολουθώντας τις προκηρύξεις για τη συμπλήρωση των αιτήσεων στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση διάβασα την προκήρυξη του ινεδιβμ για το πρόγραμμα και 

έτσι ... συμπλήρωσα την αίτηση.            

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Τι συναισθήματα σου προκάλεσε η είδηση ότι επιλέχθηκες για 

τη θέση αυτή;  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 3 :  Θυμάμαι... όταν χτύπησε το κινητό και η υπεύθυνη του 

προγράμματος μου είπε ότι είχα επιλεχθεί για τη θέση του εκπαιδευτή στο πρόγραμμα 

θεώρησα ότι είχε γίνει κάποιο λάθος, γιατί πίστευα ότι ήταν αδύνατο να έχουν διαλέξει 

εμένα!!!. Το μεταπτυχιακό μου δεν έχει καμία συνάφεια ούτε με τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση ούτε με τη εκπαίδευση ενηλίκων. Ωστόσο, η υπεύθυνη μου εξήγησε ότι 

ήμουν το μοναδικό άτομο που είχα κάνει αίτηση. Τα συναισθήματα μου ήταν 

ανάμεικτα. Από τη μια ενθουσιασμός που θα αποκτούσα μια «κανονική» δουλειά και 

από την άλλη απεριόριστο άγχος για το αν θα μπορέσω να ανταποκριθώ στα καθήκοντα 

μου.          

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Υπάρχουν συγκεκριμένες εμπειρίες στη ζωής σου που μπορείς 

να συσχετίσεις με την επιλογή σου να συμμετάσχεις στο Οδυσσέας;  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 3 :   Στόχος μου, ως καθηγήτρια που διδάσκω το μάθημα της έκθεσης 

σε παιδιά, είναι να καταπολεμώ τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα και όχι να τα 

κουβαλώ και να τα διαιωνίζω.  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ:  Είχες παλιότερα κάποια παρόμοια εμπειρία με προγράμματα 

εκπαίδευσης μεταναστών ή κάποια προσωπική εμπειρία  που  σε βοήθησε στην 

επικοινωνία σου με τους εκπαιδευόμενους;   
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 3 :   Ως εκπαιδευτής.. εκπαιδεύτρια είναι το σωστό… όπως 

προανέφερα όχι. Μοναδική εμπειρία για εμένα αποτέλεσαν οι γονείς δύο αλλοεθνών 

μαθητών μου. Οι άνθρωποι αυτοί…κατάγονταν…. κατάγονται από την Αλβανία. Μου 

εξέφραζαν τις δυσκολίες και τα προβλήματα που συναντούσαν καθημερινά στις 

συναλλαγές τους με τις τράπεζες και γενικότερα με τις υπηρεσίες… τις δημόσιες 

υπηρεσίες. Ακόμη, και τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν με τα παιδία τους, λόγω της 

ελλιπούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας από τους ίδιους. Ήμουν προετοιμασμένη 

λοιπόν όσον αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και ο περιορισμός τους θα 

αποτελούσε το σημείο επαφής μας.           

Ενότητα 2 

Διερεύνηση του ερωτήματος «πώς νοηματοδοτούν τη διαπολιτισμική 

ικανότητα οι εκπαιδευτές;» 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Περνάμε τώρα στη διαπολιτισμική ικανότητα. Τι είναι για σένα 

«διαπολιτισμική ικανότητα»; Με απλά λόγια ή και με βάση την εμπειρία σου. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 3 :  Διαπολιτισμική ικανότητα... για εμένα σημαίνει επικοινωνία, 

προσέγγιση, ένταξη στο σύνολο και ανοχή στο διαφορετικό. Βέβαια, βασική 

προϋπόθεση για την επίτευξη τους αποτελεί η αυτογνωσία τόσο του εκπαιδευτή όσο και 

του εκπαιδευόμενου. Να σημειώσω ότι η τεχνική και η στρατηγική από εμάς τους 

εκπαιδευτικούς θεωρούνται απαραίτητες.     

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Θυμάσαι κάποιο παράδειγμα από δική σου εμπειρία ή από την 

εμπειρία κάποιου συναδέλφου σου που να εξηγεί τι είναι η διαπολιτισμική 

ικανότητα στην πράξη; Ή το αν έχει σημασία το να υφίσταται; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 3 :  Αυτό που θυμάμαι έντονα είναι ότι οι μαθητές μου παρόλο που 

είχαν στο μεγαλύτερο ποσοστό την ίδια εθνικότητα, δηλαδή ήταν αλβανοί διέφεραν ως 

προς το θρήσκευμα. Οι περισσότεροι ήταν μουσουλμάνοι κ ελάχιστοι ορθόδοξοι   με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεταξύ τους έριδες. Η προσπάθεια να κατανοήσουν ότι 

η αποδοχή της διαφορετικότητας δεν έγκειται μόνο στην εθνικότητα αλλά και στη 

θρησκευτική πίστη αποτέλεσε  δύσκολο εγχείρημα. Συχνά προσπάθησαν να με 

χρησιμοποιήσουν ως την ορθόδοξη καθηγήτρια που πρέπει να πάρω το μέρος των 

ορθόδοξων αλβανών. Στη διαπολιτισμική τάξη δεν είναι αποδεκτοί οι διαχωρισμοί 

αλλά επιδιώκεται η αναγνώριση των κοινών στοιχείων και η αποδοχή των 

διαφορετικών με σεβασμό.           
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ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Πιστεύεις ότι μπορεί η διαπολιτισμική ικανότητα του 

εκπαιδευτή να περιορίζεται ή να ενισχύεται λόγω προσωπικών βιωμάτων; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 3 :  Όχι. Πιστεύω ότι οι ικανότητες του εκπαιδευτή δεν επηρεάζονται 

όταν αυτός είναι ένας ισορροπημένος άνθρωπος που λειτουργεί ορθά, μη αφήνοντας 

της άλογες παρορμήσεις της ψυχής του να υφαρπάσουν τη λογική του, έχοντας βιώσει 

θετικές ή αρνητικές καταστάσεις.    

Ενότητα 3 

Διερεύνηση του ερωτήματος «η επικοινωνία εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου 

καθορίζει τον βαθμό της διαπολιτισμικής ικανότητας του εκπαιδευτή;» 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Περνώντας πια στο ζήτημα της επικοινωνίας… Τι πιστεύεις, 

στα πλαίσια του προγράμματος που συμμετείχες υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία 

μέσα  στην τάξη; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 3 :  Ναι. Πιστεύω ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Πώς ήταν το επικοινωνιακό κομμάτι ανάμεσα σε εσένα και τους 

εκπαιδευόμενους; Διαπίστωσες  ενδεχομένως  κάποια επικοινωνιακά κενά λόγω 

διαφορετικής κουλτούρας; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 3 :  Θα μπορούσα να τονίσω το γεγονός ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 

μαθητές δε γνώριζαν καθόλου γραφή και ανάγνωση. Πολλές φορές, μάλιστα δεν είχαν 

φοιτήσει σε καμία εκπαιδευτική βαθμίδα στη χώρα τους. Άλλοι πάλι διέθεταν ένα πολύ 

καλό επίπεδο. Αυτό το θεώρησα σημαντικό πρόβλημα στην αρχή. Ωστόσο, η διάσπαση 

του τμήματος δεν ήτα εφικτή. Στο τέλος, συνειδητοποίησα όμως ότι η συνεργασία στις 

εργασίες, η βοήθεια του ενός στον άλλο συντέλεσε στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ 

τους καθώς αυτή η επικοινωνία στάθηκε η αφορμή για επικοινωνία στο διάλλειμα και 

πολλές φορές και έξω από τον σχολικό χώρο.             

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ:  Θεωρείς ότι η δική σου διαπολιτισμική ικανότητα ως 

εκπαιδευτή σχετίζεται με το βαθμό επικοινωνίας που ανέπτυξες; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 3 :  Δεν είχα καθόλου εμπειρία. Αρχικά, το διαδίκτυο και τα βιβλία 

αποτέλεσαν τον καθοδηγητή για εμένα. Η καθημερινή επικοινωνία μαζί τους ήταν αυτή 

που διαμόρφωσε τη διαπολιτισμική μου ικανότητα.    

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Τι συναισθήματα σου προκάλεσε σαν εμπειρία η συμμετοχή σου 

στο πρόγραμμα; Πιστεύεις ότι αυτά τα συναισθήματα έχουν κάποια σχέση με την 

πολιτισμική επάρκεια που διαθέτεις πλέον σαν εκπαιδευτής;  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 3 :  Μόνο... θετικά! Ικανοποίηση και ευχαρίστηση για τη βελτίωση 

των μαθητών όσον αφορά τις γνώσεις τους, αλλά κυρίως για την υιοθέτηση ομαδικού, 

συλλογικού πνεύματος με στόχο την ομαλή ένταξη τους όχι μόνο στο πλαίσιο της τάξης 

αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.   

Ενότητα 4 

Διερεύνηση του ερωτήματος «Σε ποιο βαθμό αισθάνονται διαπολιτισμικά 

επαρκείς οι εκπαιδευτές του προγράμματος «Οδυσσέας»;» 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Έχοντας ολοκληρώσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορείς να 

αξιολογήσεις τον εαυτό σου; Νιώθεις ότι ήσουν επαρκής ώστε να εμπλακείς σε 

μια τέτοια διαδικασία; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 3 :  Στην αρχή αισθανόμουν φοβισμένη και ακατάλληλη για τη θέση, 

καθώς δε διέθετα τους κατάλληλους μεταπτυχιακούς τίτλους. Ωστόσο, η προσωπική 

αναζήτηση γνώσεων, πληροφοριών και η καθημερινή επαφή με τους εκπαιδευόμενους 

συνέβαλλαν καθοριστικά στο να αισθάνομαι ικανοποιημένη από το έργο μου.   

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Όταν ξεκίνησες ένιωσες διαπολιτισμικά ικανός να διαχειριστείς 

την τάξη ή το  διδακτικό πρόγραμμα; Θεωρείςότι προηγούμενες σπουδές σου 

παρείχαν το επίπεδο γνώσεων που απαιτούνται για τη συμμετοχή σε 

προγράμματα όπως το «Οδυσσέας»; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 3 :   Όχι. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Αισθάνεσαι έτοιμος να εμπλακείς σε παρόμοια μελλοντικά 

προγράμματα; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 3 :  Ναι. Μετά από το Οδυσσέας, μπορώ να πω πως ναι. 

Ενότητα 5 

«Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαπολιτισμική 

επάρκεια και ικανότητα του εκπαιδευτή.» 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Για να εξετάσουμε λιγάκι αν υφίστανται  κάποιοι παράγοντες 

που επηρεάζουν περισσότερο την ικανότητα του εκπαιδευτή. 

 Αν σου ζητούσα να βοηθήσεις κάποιον νέο εκπαιδευτή να ενισχύσει τις 

διαπολιτισμικές του ικανότητες τι τρόπους θα του πρότεινες; 
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 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 3 :  Νομίζω ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές ή η παρακολούθηση 

σεμιναρίων  ενισχύουν κ διασφαλίζουν την επάρκεια του εκπαιδευτή. Είναι σίγουρα ότι 

θα επιδιώξω κάτι από τα δυο μελλοντικά. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ:  Ποιοι παράγοντες μπορεί να βελτιώσουν ή να υποβαθμίσουν 

την διαπολιτισμική επάρκεια του εκπαιδευτή; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 3 :   Άλλοι παράγοντες που πιστεύεις ότι επηρεάζουν την 

διαπολιτισμική ικανότητα;  

Ενότητα 6 

«Ελεύθερο Θέμα Συζήτησης» 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ:   Πριν κλείσουμε τη συνέντευξη  υπάρχει κάτι που θα ήθελες να 

προσθέσεις ή να σημειώσεις; Κάτι που ενδεχομένως δεν συζητήσαμε και θα 

μπορούσε να βοηθήσει άλλους εκπαιδευτές ενηλίκων; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 3 :  Όχι. Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι το κράτος θα πρέπει 

να μεριμνά για την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων.  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Μπορείς να χαρακτηρίσεις την εμπειρία της συμμετοχής σου 

στο Πρόγραμμα Οδυσσέας με μια λέξη; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 3 :  Απλά...Εξαιρετική! 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Σε ωφέλησε σαν άνθρωπο αυτή η εμπειρία; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 3 :  Βεβαίως…  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Σε τι σε ωφέλησε; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 3 :  Νιώθω περισσότερο δημιουργική... και ολοκληρωμένη, καθώς 

θεωρώ ότι συνέβαλα στο να διεκδικεί και να  υπερασπίζεται η καθεμία από αυτές τις 25 

προσωπικότητες τη διαφορετικότητα της και να αποδέχεται τη διαφορετικότητα του 

άλλου.    

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 
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Ενότητα 1 

«Υπόβαθρο ερωτώμενου, γνωριμία - εξοικείωση ερευνητή και ερωτώμενου.» 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Ας ξεκινήσουμε από του λόγους της συμμετοχής σου / Τι θα 

έλεγες να μιλήσουμε λιγάκι για την απόφασή σου να συμμετάσχεις στο 

«Οδυσσέας»;  Πώς και το αποφάσισες; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 : Γνώριζα από πριν σχετικά και περίμενα να μου δοθεί η ευκαιρία. 

Γενικά στα Προγράμματα εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων το ενδιαφέρον που 

υπάρχει από πλευράς εκπαιδευτών είναι μικρό. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Τι συναισθήματα σου προκάλεσε η είδηση ότι επιλέχθηκες για 

τη θέση αυτή; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 : Χαρά, ενθουσιασμό… ανυπομονησία 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Υπάρχουν συγκεκριμένες εμπειρίες στη ζωής σου που μπορείς 

να συσχετίσεις με την επιλογή σου να συμμετάσχεις στο Οδυσσέας;  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 : Ναι υπάρχουν… διότι κατάγομαι από τη Φλώρινα. Στην περιοχή 

μου η μίξη στοιχείων που προέρχονται από διαφορετικές εθνικές ταυτότητες αν μπορώ 

να το πω έτσι, είναι καθημερινότητα. Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι στα γύρω χωριά 

μιλούν την τοπική διάλεκτο η οποία είναι κράμα πολλών γλωσσών. Το ίδιο συμβαίνει 

με τα έθιμα της περιοχής και γενικότερα με όλε τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής. Τα 

προσωπικά μου βιώματα σε αυτό το πλαίσιο με ώθησαν να ασχοληθώ με το ζήτημα 

αυτό και επίσης να είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε ορισμένα ζητήματα.  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Ξεκινώντας θεωρείς ότι υπήρχαν στον τρόπο σκέψης σου 

κάποιες προκαταλήψεις ή ιδέες που άλλαξαν στην πορεία; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 : Οποιοσδήποτε ανατρέφεται μέσα σε μια κοινωνία υιοθετεί έστω 

και άθελα του πολλά στερεότυπα που τον οδηγούν σε προκαταλήψεις. Όλα αυτά 

Δημογραφικά Στοιχεία: 
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βρίσκονται μέσα στον τρόπο που μιλάμε και συμπεριφερόμαστε και είναι πολλές φορές 

ασυνείδητα. Η δική μου επαγγελματική ιδιότητα με οδήγησε σε σύγκρουση με τέτοια 

ζητήματα πολύ πριν ενταχθώ στο Πρόγραμμα. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Είχες παλιότερα κάποια παρόμοια εμπειρία με προγράμματα 

εκπαίδευσης μεταναστών ή κάποια προσωπική εμπειρία  που  σε βοήθησε την 

επικοινωνία σου με τους εκπαιδευόμενους;  (ερώτηση γέφυρα) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 : Η εμπειρία μου ήταν η καθημερινότητα μου! Μπορώ να πω ότι 

ακόμη και η τοπική διάλεκτος της Φλώρινας την οποία γνωρίζω σε κάποιο βαθμό με 

βοήθησε να έρθω πιο κοντά με κάποιους από τους συμμετέχοντες. Είναι μια γλώσσα ή 

μάλλον μια τοπική διάλεκτος η οποία είναι δομημένη επάνω στη σλαβική γλώσσα αλλά 

περιέχει πολλές ελληνικές και βουλγάρικες λέξεις. Νομίζω ότι στο σημείο τη στιγμή που 

συνειδητοποίησαν οι μαθητές μου ότι κατά κάποιο τρόπο και εγώ είμαι ένας άνθρωπος 

με πολλαπλές επιρροές έπαψα να θεωρούμαι ο προνομιούχος της τάξης και επήλθε μια 

ισορροπία.  

Ενότητα 2 

Διερεύνηση του ερωτήματος «πώς νοηματοδοτούν τη διαπολιτισμική 

ικανότητα οι εκπαιδευτές;» 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Όταν αναφερόμαστε σε παρόμοια προγράμματα μιλάμε πάντοτε 

για τη διαπολιτισμική ικανότητα /  Γνωρίζεις την έννοια;  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 : Την έννοια την γνωρίζω και  ασπάζομαι τις εφαρμογές που μπορεί 

να έχει στην εκπαίδευση των μεταναστών μας, και επιμένω σε αυτό το «μας» γιατί οι 

μετανάστες είναι ένα ενεργό κομμάτι της κοινωνίας μας. Είναι σαν λέμε στους νέους 

μας, στα παιδιά μας, στους εκπαιδευτικούς μας… 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Πιστεύεις ότι υφίσταται διαπολιτισμική ικανότητα του 

εκπαιδευτή; 

Τι είναι για σένα «διαπολιτισμική ικανότητα»; Με απλά λόγια ή και με βάση την 

εμπειρία σου. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 : Είναι… η ικανότητά μας ως εκπαιδευτών να αντισταθμίζουμε με 

τις στάσεις μας το κακό που έχουμε διαπράξει ως κοινωνία εις βάρος των μειονοτήτων 

μας. Η διαπολιτισμικότητα είναι μια έκδηλη στάση αποδοχής του διπλανού πέρα από 

ταμπέλες και χρώματα. Η διαπολιτισμικότητα είναι το αντίθετο του ρατσισμού και της 
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ξενοφοβίας και η αποδοχή της πολιτισμικής ετερότητας μέσα από την εκπαιδευτική 

πρακτική. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Θυμάσαι κάποιο παράδειγμα από δική σου εμπειρία ή από την 

εμπειρία κάποιου συναδέλφου σου που να εξηγεί τι είναι η διαπολιτισμική 

ικανότητα στην πράξη; Ή το αν έχει σημασία το να υφίσταται; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 : Μπορώ να θυμηθώ ξεκάθαρα τη συζήτηση για … το ποιος λαός… 

δηλαδή ποια εθνικότητα είναι καλύτερη στην οικοδομή! (γέλιο). Έπρεπε να εντάξω 

στην ελληνική ιστορία ένα ολόκληρο μάθημα για την αρχιτεκτονική των γειτόνων μας!  

Και που εντοπίζεις ακριβώς την πολιτισμική ικανότητα; 

Στο μάθημα δείξαμε διάφορες φωτογραφίες και κάρτες. Αφιέρωσα εξίσου χρόνο και 

στην αρχιτεκτονική των γειτόνων μας… έφερα μέχρι και φωτογραφίες από κάποια 

εκδρομή στη Βουλγαρία που είχα πάει εγώ η ίδια. Προσέχοντας να μη δώσω κάποια 

αίσθηση του να ήταν η ελληνική ή η αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική ανώτερη. Ακόμη κι 

αν γνωρίζουμε ότι ο Παρθενώνας ανήκει στα 7 θαύματα του κόσμου. Δεν τίθεται 

σύγκριση ανάμεσα στο πολιτιστικό προϊόν ενός λαού με ενός άλλου. Δεν έχει θέση στο 

μάθημα μια σύγκριση και γενικώς νομίζω δεν πρέπει να έχει…. Δηλαδή αν γίνεται. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Μπορείς να δώσεις ένα παράδειγμα διαπολιτισμικής ικανότητας 

και ικανότητας για ενσυναίσθηση; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 : Από πλευράς μου; 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Ναι 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 : Ε… προσπαθούσα να σέβομαι τα διατροφικά τους έθιμα όπως για 

παράδειγμα το ότι οι μουσουλμάνοι δεν τρώνε χοιρινό.  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Πιστεύεις ότι μπορεί η διαπολιτισμική ικανότητα του 

εκπαιδευτή να περιορίζεται ή να ενισχύεται λόγω προσωπικών βιωμάτων; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 : Δεν νομίζω ότι παίζει κάποιον βασικό ρόλο. 

 

Ενότητα 3 

Διερεύνηση του ερωτήματος «η επικοινωνία εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου 

καθορίζει τον βαθμό της διαπολιτισμικής ικανότητας του εκπαιδευτή;» 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Μέσα από την συμμετοχή σου στο «Οδυσσέας» ήρθες σε 

επικοινωνία με άτομα από διαφορετικές κουλτούρες; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 : Ναι αυτό είναι αλήθεια. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Τι πιστεύεις, στα πλαίσια του προγράμματος υπήρξε ουσιαστική 

επικοινωνία μέσα  στην τάξη; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 : Υπήρξαν στιγμές που υπήρξε επικοινωνία και στιγμές που ήταν 

αποστασιοποιημένοι. Μιλάω για τους υπόλοιπους γιατί εγώ τηρούσα σταθερά την ίδια 

στάση.  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Πώς ήταν το επικοινωνιακό κομμάτι ανάμεσα σε εσένα και τους 

εκπαιδευόμενους; Διαπίστωσες επικοινωνιακά κενά λόγω διαφορετικής 

κουλτούρας; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 : Τα κενά στην επικοινωνία υπήρχαν όχι λόγω διαφορετικής 

κουλτούρας αλλά περισσότερο λόγω του ότι δεν υπήρχε ένα κοινό μορφωτικό επίπεδο. 

Υπήρχαν συμμετέχοντες που καταλάβαιναν ελάχιστα και άλλοι οι οποίοι είχαν χρόνια 

στην Ελλάδα και μιλούσαν αρκετά καλά τη γλώσσα οπότε στην πραγματικότητα δεν 

είχαν ανάγκη τα μαθήματα. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Υπήρχε κάποιο περιστατικό αδυναμίας επικοινωνίας μεταξύ 

σας; Πώς το αξιολογείς; Τι θα έκανες διαφορετικά; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 : Το μόνο πρόβλημα που υπήρχε ήταν με κάποιους μαθητές οι 

οποίοι ήταν αναλφάβητοι. Υπήρχαν στιγμές που δεν μπορούσες να πεις αν 

καταλαβαίνουν αυτά που λέγαμε στο μάθημα ή αν απλά βαριόντουσαν. Τους ρωτούσα 

κάποια πράγματα πάνω σε όσα συζητήσαμε και απλά υπήρχε μια σιωπή για κάποια 

δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω αν πραγματικά δεν ήθελαν ή δεν ήξεραν να απαντήσουν. 

Δηλαδή την απάντηση την ήξεραν, για παράδειγμα μπορεί να τους ρωτούσες για τον 

εαυτό τους. Πέντε πράγματα μπορούσαν να τα πουν. Όμως ήταν σε άρνηση αρνούνταν 

να συμμετέχουν.  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Υπάρχει κάτι που θα έκανες διαφορετικά; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 :  Ναι νομίζω ότι θα προσπαθούσα να «σπάσω τον πάγο» στα 

πρώτα μαθήματα για να έχω μια πιο ενεργή συμμετοχή από κάποια άτομα στα επόμενα. 

Υπήρξαν και άνθρωποι που παράτησαν τα μαθήματα, που δείχνει ότι δεν εκτίμησαν 

αυτό που τους προσφέρει το ελληνικό κράτος ούτε τη δική μου παρουσία εκεί. Όταν 

είσαι εκπαιδευτής αφιερώνεις κάποιο χρόνο και για να προετοιμαστείς και για να 

μετακινηθείς. Όταν το τμήμα καταλήγει να έχει ούτε τα μισά άτομα από όσα είχε στην 

αρχή… σίγουρα σκέφτεσαι τι θα μπορούσες να έχεις κάνει για να τους κρατήσεις.  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Θεωρείς ότι η δική σου διαπολιτισμική ικανότητα ως 

εκπαιδευτή σχετίζεται με το βαθμό επικοινωνίας που ανέπτυξες; 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 : Η δική μου διαπολιτισμική ικανότητα… όχι νομίζω ότι είναι θέμα 

χαρακτήρα. Ήμουν θετικά προδιατεθειμένη, προσπάθησα να μην κάνω διακρίσεις… 

αυτά είναι προσόντα που έχεις ως χαρακτήρας. Εξάλλου ο βαθμός επικοινωνίας είναι 

κάτι που καθορίζεται και από τα δύο μέρη.  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Η επικοινωνία σου με τους εκπαιδευόμενους είχε κάποια 

επίδραση στη δική σου διαπολιτισμική ικανότητα είτε θετική είτε αρνητική; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 : Πιστεύω ότι έγινα πιο ικανή μέσα από αυτή την εμπειρία. Αν 

δηλαδή ξαναβρεθώ σε παρόμοιο περιβάλλον και μόνο που έχω μάθει ορισμένα 

πράγματα για κουλτούρες άλλες από τη δική μου.. αυτό θα με βοηθήσει. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Τι συναισθήματα σου προκάλεσε σαν εμπειρία η συμμετοχή σου 

στο πρόγραμμα;  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 : Υπήρξαν στιγμές που ένιωσα θυμό. Ένιωσα ότι δεν υπήρχε πάντα ο 

απαιτούμενος σεβασμός. Υπήρξαν στιγμές που ένιωθα πολύ περήφανη… γιατί είχα 

κάποιες μαθήτριες οι οποίες κατάφεραν πιο εύκολα να βρουν δουλειά με αυτά 

διδάχθηκαν.. κι αυτό έγινε κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Ήρθαν και που είπαν 

ότι με πήραν στη δουλειά «τα είπα έτσι όπως μας μάθατε και με πήραν!!». Ήταν νομίζω 

η καλύτερη στιγμή. Αλλά όπως είπαν υπήρχαν και δύσκολες στιγμές. Μερικά άτομα δεν 

έχουν μάθει να στέκονται μέσα στην τάξη, μιλάνε δυνατά… φωνάζουν… δεν έρχονται 

κατάλληλα προετοιμασμένοι. Άλλοι δεν ήξεραν να γράφουν και να διαβάζουν. Στην 

Ελλάδα έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο κομμάτι της μόρφωσης. Δεν βρίσκεις 

εύκολα νέο άνθρωπο που αν είναι αναλφάβητος. Αυτό για μένα ήταν ένα σοκ. Έλεγα 

μέσα  μου «τι ήρθα να κάνω τώρα εγώ εδώ;». Απογοητεύεσαι και είναι φυσιολογικό . 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Πιστεύεις ότι αυτά τα συναισθήματα έχουν κάποια σχέση με την 

πολιτισμική επάρκεια που διαθέτεις πλέον σαν εκπαιδευτής; (ερώτηση γέφυρα) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 : Όχι έπαιξε ρόλο περισσότερο και το προσωπικό μου άγχος να 

ανταποκριθώ όσο καλύτερα μπορώ. Η διαπολιτισμική ικανότητα όπως σας είπα είναι 

θέμα χαρακτήρα, ενώ τα συναισθήματα έχουν περισσότερο να κάνουν με τα βιώματα.  

Ενότητα 4 

Διερεύνηση του ερωτήματος «Σε ποιο βαθμό αισθάνονται διαπολιτισμικά 

επαρκείς οι εκπαιδευτές του προγράμματος «Οδυσσέας»;» 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Με όλα όσα έχουμε συζητήσει μέχρι στιγμής αντιλαμβάνομαι 

ότι ήταν μια σημαντική και δύσκολη εμπειρία για σένα . Σωστά;    
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 : Ναι ήταν. Σωστά.  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Έχοντας ολοκληρώσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορείς 

τώρα πια να αξιολογήσεις τον εαυτό σου; Νιώθεις ότι ήσουν επαρκής ; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 : Νομίζω ότι θα ήμουν πιο καλά προετοιμασμένη αν είχα ποιο πριν 

την εμπειρία μια τάξης ή αν ήξερα λίγο περισσότερα πράγματα για τις μειονότητες. 

Νομίζω ότι τα έβλεπα ιδανικά αλλά όμως δεν ήταν. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Όταν ξεκίνησες ένιωσες διαπολιτισμικά ικανός να διαχειριστείς 

την τάξη ή το  διδακτικό πρόγραμμα; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 : Έτσι νόμιζα αλλά τελικά υπήρχαν μεγάλες δυσκολίες. Αποδείχθηκε 

στην πράξη ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο όταν έχεις να κάνεις με θυμωμένους 

ενήλικες! 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Γιατί τους χαρακτηρίζεις έτσι; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 : Ένιωσα ότι στο πρόσωπό μου βρήκαν έναν άνθρωπο να 

κατηγορήσουν για τα προβλήματα που βρήκαν σε αυτή τη χώρα ξεχνώντας ότι η χώρα 

που κατηγορούσαν είναι η χώρα μου. Αυτό που συζητάμε τόση ώρα σχετικά με τη 

διαπολιτισμικότητα είναι ένα προσόν του καθηγητή αλλά πρώτα από όλα οφείλουν να 

το νιώθουν και οι ίδιοι. Δεν μπορείς να ζεις μέσα σε μια χώρα που δεν είναι η χώρα 

σου απομονωμένος και να μένεις κολλημένος σε αυτά που ήξερες στην πατρίδα σου. 

Και εγώ αν αναγκαστώ να φύγω στο εξωτερικό θα προσπαθήσω να γίνω ένα, να 

προσαρμοστώ με τις συνθήκες και τους ανθρώπους που θα βρω εκεί. Αν η χώρα μου 

προσφέρει ένα πρόγραμμα για μάθω τη γλώσσα της θα ένιωθα ευγνωμοσύνη. Εγώ στο 

πρόγραμμα δυστυχώς συνάντησα άτομα που δεν θέλησαν να αλλάξουν στο παραμικρό, 

έβλεπαν με εχθρότητα το κάθε τι ελληνικό και πολλές φορές κατηγορήθηκα εγώ ως 

εκπρόσωπος της Ελλάδας για τις δυσκολίες που αυτοί βίωναν. Υπήρξαν στιγμές που οι 

τόνοι ανέβηκαν πάρα πολύ. Αυτό δείχνει ότι η διαπολιτισμικότητα είναι κάτι το άπιαστο 

όταν έχεις να κάνεις με κάποιες συγκεκριμένες κουλτούρες. Στη θεωρία μπορεί να 

ακούγεται κάτι εύκολο αλλά κινδυνεύεις πάρα πολύ όταν έρχεσαι σε πραγματική επαφή 

να γίνεις τελικά λιγότερο ανοιχτός στους… άλλους, …δηλαδή σε άτομα που 

προέρχονται από άλλες χώρες… από ότι ήσουν πριν.  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Πιστεύεις ότι η διαπολιτισμική σου ικανότητα έπαιξε κάποιο 

ρόλο στον τρόπο που οργάνωσες το μάθημά σου; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 : Ακολούθησα το εγχειρίδιο που μας παρασχέθηκε στο οποίο γίνεται 

πολύς λόγος για αυτήν την έννοια οπότε θεωρώ πως ναι. Αν ακολουθείς ένα πλάνο που 
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βασίστηκε στην έννοια της διαπολιτισμικότητας τότε αυτό το στοιχείο είναι παρόν στο 

μάθημα σου. Σε κάθε περίπτωση. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Οι προηγούμενες σπουδές σου παρείχαν το επίπεδο γνώσεων 

που απαιτούνται για τη συμμετοχή σε προγράμματα όπως το «Οδυσσέας»; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 : Δεν θα το έλεγα. Το γλωσσικό κομμάτι αποτελούσε μικρό μέρος σ΄ 

αυτό το πρόγραμμα.  Όλα τα υπόλοιπα που είχες να αντιμετωπίσεις δεν διδάσκονται σε 

κανένα πανεπιστήμιο. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Αισθάνεσαι έτοιμη να εμπλακείς σε παρόμοια μελλοντικά 

προγράμματα; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 : Αισθάνομαι επαρκής ωστόσο δεν θα το επιδιώξω.  

 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Ως προς τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαπολιτισμική 

ικανότητα… Αν σου ζητούσα να βοηθήσεις κάποιον νέο εκπαιδευτή να ενισχύσει 

τις διαπολιτισμικές του ικανότητες τι τρόπους θα του πρότεινες; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 : Αυτό που χρειάζεται είναι εμπειρία ζωής. Η πράξη από τη θεωρία 

διαφέρουν, σας το είπα και πριν. Όποιος θέλει να εμπλακεί πρέπει να έχει εμπειρία 

ζωής ώστε να μπορέσει να εφαρμόσει διαπολιτισμικές μεθόδους. Αν δεν έχεις έρθει 

επαφή με πολύ κόσμο, να ζήσεις καταστάσεις, να ταξιδέψεις και να μορφωθείς 

κυριολεκτικά δεν μπορείς να θεωρείσαι έτοιμος. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Έχεις κάποιες ιδέες ή προτάσεις για την ενίσχυση της 

διαπολιτισμικής επάρκειας των εκπαιδευτών; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 : Να ταξιδέψει πολύ και να εμπλακεί προσωπικά σε ομάδες που 

περιλαμβάνουν άτομα από άλλες χώρες. Δεν εννοώ μόνο χώρες του δυτικού κόσμου και 

τουρισμό. Να εμπλακεί όπου του δίνεται ευκαιρία ώστε να μάθει να προσαρμόζεται. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Άλλοι παράγοντες που πιστεύεις ότι επηρεάζουν την 

διαπολιτισμική ικανότητα;  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 : Σίγουρα υπάρχουν κάποια σεμινάρια που βοηθάνε, ειδικά αν 

στηρίζονται σε εμπειρικά δεδομένα. Νομίζω ότι υπάρχουν πλέον και εξ’ αποστάσεως 

προγράμματα σε κάθε περίπτωση αν κάποιος ενδιαφέρεται στην Ελλάδα οι αίθουσες 

των πανεπιστημίων είναι ανοιχτές σε όλους. Δίνονται καθημερινά διαλέξεις που 

μπορούν να σου αλλάξουν τη ζωή. Αλλά και το να μάθεις μια ξένη γλώσσα, να δεις μια 

ταινία γυρίζεται π.χ. στην Ινδία είναι μέσα που βοηθάνε να ανοίξουν οι ορίζοντες.  

Ενότητα 6 
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«Ελεύθερο Θέμα Συζήτησης» 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Κλείνοντας με τη συζήτηση μα και προτού σε ευχαριστήσω για 

τις απαντήσεις σου  .Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις ή να σημειώσεις; 

Κάτι που ενδεχομένως δε συζητήσαμε και θα μπορούσε να βοηθήσει άλλους 

εκπαιδευτές ενηλίκων; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 : Θα ήθελα να προσθέσω κάποια πράγματα. Καταρχάς το λάθος σε 

όλο αυτό που γίνεται είναι η παράνομη μετανάστευση. Όταν είσαι παράνομος σε μια 

χώρα βάζεις ήδη τον εαυτό σου σε μια μειονεκτική θέση. Κανένας άνθρωπος που 

σέβεται τον εαυτό του όση ανάγκη κι αν έχει δεν πρέπει να περνάει παράνομα τα 

σύνορα μιας άλλης χώρας. Από εκεί ξεκινάνε ένα σωρό προβλήματα. Προγράμματα σαν 

το Οδυσσέας είναι επανορθωτικά μιας ήδη παρηκμασμένης κατάστασης. Οι 

καταστάσεις αυτές έχουν πολλές άσχημες συνέπειες. Οι νέοι εκπαιδευτές πρέπει να είναι 

προετοιμασμένοι για όλα. Θα συναντήσουν ρατσιστικά σχόλια από τους μαθητές, ενώ οι 

ίδιοι είναι διατεθειμένοι να τους αντιμετωπίσουν με ευγένεια. Θα υποστούν σεξιστικά 

σχόλια, θα έρθουν αντιμέτωποι με συζητήσεις που οι ίδιοι δεν θα καταλαβαίνουν γιατί 

θα είναι σε άλλη γλώσσα. Πρέπει να έχεις γερά νεύρα και θέληση για να μπορέσεις και 

μόνο να σταθείς σε μια τέτοια θέση.   

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Μπορείς να χαρακτηρίσεις την εμπειρία της συμμετοχής σου 

στο Πρόγραμμα Οδυσσέας με μια λέξη; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 : Ήταν μια εμπειρία που με έφερε στα όριά μου και αυτό είναι κάτι 

θετικό στη ζωή. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Σε τι σε ωφέλησε σαν άνθρωπο αυτή η εμπειρία; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 4 : Αν μιλήσω άνετα, θα πω ότι με προσγείωσε… Με έφερε σε επαφή 

με την πραγματικότητα. Η προσγείωση ήταν ανώμαλη αλλά άξιζε τον κόπο! 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 5 

 

 

 

 

 

 

Δημογραφικά Στοιχεία: 

Όνομα:.........................    Φύλο: γυναίκα……… 

Ηλικία:35…                      Εκπαίδευση: Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ 

Ιδιότητα:  Φιλόλογος 

Διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο σπουδών: …ναι…… 

Διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων: …όχι………….…. 



 97

 

Ενότητα 1  

«Υπόβαθρο ερωτώμενου, γνωριμία - εξοικείωση ερευνητή και 

ερωτώμενου.» 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Ας μιλήσουμε λιγάκι για προσωπική σου ιστορία. Ας 

ξεκινήσουμε από του λόγους της συμμετοχής σου.  Πώς αποφάσισες να 

συμμετάσχεις στο Πρόγραμμα Οδυσσέας;  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 5: Είναι κάτι που το ήθελα για προσωπικούς λόγους. Ήθελα να 

εμπλακώ με μια ομάδα που να περιλαμβάνει άτομα με διαφορετική κουλτούρα, με 

διαφορετικό υπόβαθρο. Οι λόγοι απασχόλησης και το οικονομικό σκέλος ήταν 

δευτερεύοντα. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Τι συναισθήματα σου προκάλεσε η είδηση ότι επιλέχθηκες για 

τη θέση αυτή;  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 5: Θα έλεγα ότι μου προκάλεσε τέτοιο ενθουσιασμό σε βαθμό που το 

πρακτικό κομμάτι δεν μου πέρασε καθόλου από το μυαλό! 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Υπάρχουν συγκεκριμένες εμπειρίες στη ζωής σου που μπορείς 

να συσχετίσεις με την επιλογή σου να συμμετάσχεις στο Οδυσσέας;  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 5: Νομίζω ότι υπάρχουν. Προέρχομαι από τη γενιά που έζησε μαζί με 

τους πρώτους οικονομικούς μετανάστες από τις γειτονικές χώρες, μορφώθηκε μαζί τους 

και ακριβώς επειδή ήταν οι πρώτοι που ήρθαν να συμβιώσουν με τον αμιγώς ελληνικό 

πληθυσμό η ομάδα αυτή έζησε και εργάστηκε – στην αρχή τουλάχιστον-  στην Ελλάδα 

κάτω από άθλιες συνθήκες. Αυτή μου η συμβίωση στην εφηβική μου ηλικία και η 

ευαισθησία μου αν θέλεις σε θέματα ρατσισμού και κοινωνικού αποκλεισμού με ώθησε 

να ασχοληθώ με την εκπαίδευση των μεταναστών σε αυτό το Πρόγραμμα. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Ξεκινώντας θεωρείς ότι υπήρχαν στον τρόπο σκέψης σου 

κάποιες προκαταλήψεις ή ιδέες που άλλαξαν στην πορεία; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 5: Θα ήταν ψέματα να πω ότι μεγάλωσα χωρίς καμία απολύτως 

προκατάληψη. Στις κοινωνίες υπάρχουν πάντοτε στερεότυπα και προκαταλήψεις. 

Εγώ προσωπικά σαν άνθρωπος πάντοτε ήμουν κατά των προκαταλήψεων χωρίς αυτό 

να σημαίνει ότι δεν επηρεάστηκα έστω και υποσυνείδητα από τις κοινωνικές 

προκαταλήψεις της ελληνικής κοινωνίας.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Και θεωρείς ότι έστω και αυτές οι προκαταλήψεις που σου 

πέρασαν υποσυνείδητα άλλαξαν στην πορεία; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 5: Σίγουρα η επαφή με έναν άνθρωπο μέσα από την εκπαιδευτική 

διαδικασία είναι διαφορετική εμπειρία από ότι να τον σκέφτεσαι με την εθνοτική 

ταμπέλα ή να τον μελετάς σε θεωρητικό επίπεδο. Αυτό δεν μπορεί παρά να έχει θετικά 

αποτελέσματα στην προσωπική σου στάση ως ανθρώπου – αν φυσικά είσαι 

διατεθειμένη να το εκλάβεις με έναν δημιουργικό τρόπο.  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Είχες παλιότερα κάποια παρόμοια εμπειρία με προγράμματα 

εκπαίδευσης μεταναστών ή κάποια προσωπική εμπειρία  που  σε βοήθησε την 

επικοινωνία σου με τους εκπαιδευόμενους;  (ερώτηση γέφυρα) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 5: Δεν είχα κάποια εμπειρία σε τέτοιου είδους προγράμματα. Για τις 

προσωπικές εμπειρίες θα έλεγα ότι η γνωριμία μου με τους οικονομικούς μετανάστες 

που έζησαν στο κοντινό μου περιβάλλον – που ήταν άτομα που δούλευαν στα χωράφια 

και στον τομέα της … οικοδομής στο στενό μου οικογενειακό περιβάλλον- με βοήθησε 

σε αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας πρώτα από όλα γιατί γνώριζα τις δυσκολίες 

επικοινωνίας που είχαν όπως και κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κουλτούρας 

τους…με τη θετική πάντα έννοια. Ακόμη και έθιμα τα οποία έβρισκα πολύ 

ενδιαφέροντα ή ιδιαίτερες αξίες που θαύμαζα.  

Ερώτηση 2 

Διερεύνηση του ερωτήματος «πώς νοηματοδοτούν τη διαπολιτισμική 

ικανότητα οι εκπαιδευτές;» 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Όταν αναφερόμαστε σε παρόμοια προγράμματα μιλάμε πάντοτε 

για τη διαπολιτισμική ικανότητα εφόσον γνωρίζεις την έννοια. Πιστεύεις ότι 

υφίσταται διαπολιτισμική ικανότητα του εκπαιδευτή; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 5 : Όχι μόνο υφίσταται αλλά και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο αυτής της 

διαδικασίας για την οποία συζητάμε. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Τι είναι για σένα «διαπολιτισμική ικανότητα»; Με απλά λόγια ή 

και με βάση την εμπειρία σου. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 5: Με απλά λόγια… Είναι η ικανότητα η οποία γεφυρώνει το χάσμα 

που δημιουργούν οι διάφορες προκαταλήψεις και λειτουργεί σαν όχημα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας ανάμεσα σε άτομα που προέρχονται από διαφορετικούς 

πολιτισμούς. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Θυμάσαι κάποιο παράδειγμα από δική σου εμπειρία ή από την 

εμπειρία κάποιου συναδέλφου σου που να εξηγεί τι είναι η διαπολιτισμική 

ικανότητα στην πράξη; Ή το αν έχει σημασία το να υφίσταται; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 5: Παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Όταν εμπλέκεσαι σε μια τέτοια 

διαδικασία όπως ήταν το Οδυσσέας καλείσαι κάθε στιγμή αν αποφασίσεις πώς μπορείς 

να διαχειριστείς διάφορα σχόλια. Υπήρξαν στιγμές που οι εκπαιδευόμενοι εξέφρασαν τη 

δυσαρέσκεια τους, την απογοήτευσή τους καλύτερα, για την κατάσταση που βρήκαν στη 

χώρα υποδοχής. Όταν φεύγεις από τη χώρα σου για ένα καλύτερο μέλλον υπάρχουν 

προσδοκίες που πολλές φορές ματαιώνονται κα αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

γεννιούνται μια σειρά από δυσάρεστα συναισθήματα. Καλείσαι τότε να πάρεις μια 

απόφαση. Θα πρέπει να υπερασπιστείς την πατρίδα σου ή να δώσεις δίκιο και 

παρηγοριά σε κάποιον ο οποίος νιώθει ανασφάλεια μετά από μια σειρά δυσάρεστων 

εμπειριών; Εκεί καλείσαι να μεταφερθείς από τη θέση του εκπαιδευτή… στη θέση του 

εκπαιδευόμενου, δηλαδή πρέπει να έρθεις στη θέση του. Η διαπολιτισμική ικανότητα 

σου επιτρέπει να κάνεις αυτή τη μετάβαση και να «δεις» μέσα από τα δικά του μάτια , 

με βάση τα όσα γνωρίζεις για τη δική του κουλτούρα. Εκεί πρέπει να γίνεις 

αντικειμενικός, να αναγνωρίσεις όσο και αν εμψυχώσεις τον εκπαιδευόμενο. Να 

ενισχύσεις τα «καλά» βιώματα και να προβάλλεις τη δουλειά που γίνεται στην τάξη σαν 

ένα όχημα για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες. Έτσι του δίνεις κίνητρο να συνεχίζει χωρίς 

να μπαίνεις σε άσκοπες συγκρίσεις.  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Μπορείς να δώσεις ένα παράδειγμα διαπολιτισμικής ικανότητας 

και ικανότητας για ενσυναίσθηση; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 5: Υπήρξε κάποια στιγμή που ένας εκπαιδευόμενος που ένας 

εκπαιδευόμενος παραπονέθηκε για την κατάσταση που βρήκε στην Ελλάδα. Του 

παρουσιαζόταν η Ελλάδα σαν η γη της επαγγελίας και όταν ήρθε δούλεψε σε 

κτηνοτροφική μονάδα και του παραχωρήθηκε ως στέγη ένας χώρος δίπλα στα ζώα και 

στρώμα από άχυρα. Συγκεκριμένα είχε πει «τέτοια στρώματα είχαμε και στην Αλβανία. 

Μας λέγανε «Πάμε στη Ελλάδα να δεις κάτι στρώματα». Αυτά τα πράγματα συνέβησαν 

και δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ρόλος μου δεν 

ήταν να του ενισχύσω αυτό το συναίσθημα της αδικίας και της ματαίωσης που ένιωσε 

όσο να του τονίσω ότι η ελληνική κοινωνία εξελίσσεται και μέσα από τα λάθη 

μαθαίνουμε όλοι μας. Σαφώς κατανοώ ότι στην Αλβανία πέρασες δύσκολα χρόνια και η 

Ελλάδα δεν ήταν αυτό που ονειρευόσουν, όμως αυτή τη στιγμή αυτή η χώρα έχει 

καταλάβει ότι υπάρχουν δυσκολίες και προσπαθεί να μας βοηθήσει όλους να έρθουμε 
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πιο κοντά. Το να μάθεις καλύτερα τη γλώσσα θα σου δώσει περισσότερες ευκαιρίες να 

έρθεις κοντά με τους ανθρώπους που τη μιλάνε. Πιστεύω ότι τα δύσκολα πέρασαν και 

ότι αυτό που έζησες δεν θα ξανασυμβεί. Αυτό του είχα απαντήσει και θεωρώ ότι 

λειτούργησε σωστά και ότι ήταν η ικανότητα για ενσυναίσθηση που λειτούργησε και η 

διαπολιτισμική αν θέλεις ικανότητα που δεν με άφησε να μπω σε συγκρίσεις, γιατί 

ακούστηκαν διάφορα σχόλια εκείνη τη στιγμή στην τάξη για τον παράνομο τρόπο με τον 

οποίο πέρασαν ορισμένοι άνθρωποι στη Ελλάδα, για την κατάσταση στη δική του χώρα 

κτλ .  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Πιστεύεις ότι μπορεί η διαπολιτισμική ικανότητα του 

εκπαιδευτή να περιορίζεται ή να ενισχύεται λόγω προσωπικών βιωμάτων; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 5: Είναι κάτι που συμβαίνει. Καθήκον του εκπαιδευτή είναι να 

ξεχωρίζει τα βιώματα που τον βοηθάνε να πάει μπροστά πρώτα ως άνθρωπος και μετά 

ως εκπαιδευτής, και επιπλέον να απομονώνει όσο μπορεί τα αρνητικά βιώματα και να 

μην τα συσχετίζει με την εθνικότητα. 

Ενότητα 3 

Διερεύνηση του ερωτήματος «η επικοινωνία εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου 

καθορίζει τον βαθμό της διαπολιτισμικής ικανότητας του εκπαιδευτή;» 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙ:  Περνώντας στο ζήτημα της επικοινωνίας… Τι πιστεύεις, στα 

πλαίσια του προγράμματος υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία μέσα  στην τάξη; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 5: Στην αρχή είναι δύσκολο να πω ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία 

καθώς υπήρχαν διάφοροι φραγμοί που έπρεπε να ξεπεραστούν με βασικότερο το 

γλωσσικό. Με τον καιρό όμως η επικοινωνία έγινε ικανοποιητική, με εξαίρεση 

ορισμένους εκπαιδευόμενους που απείχαν αρκετά από τη διαδικασία δηλαδή 

απουσίαζαν αρκετά συχνά και έτσι δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στην ομάδα όσο οι 

υπόλοιποι που παρακολουθούσαν πιο συστηματικά και είχαν την ευκαιρία περισσότερο 

να γνωριστούν και να «δέσουν» σαν ομάδα. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Πώς ήταν το επικοινωνιακό κομμάτι ανάμεσα σε εσένα και τους 

εκπαιδευόμενους; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 5: Χωρίς να θέλω να υπερβάλλω νομίζω ότι ήταν άριστο. Ίσως και 

λόγω ηλικίας ήταν πιο εύκολο να έρθουμε πιο «κοντά» γιατί ήμασταν σχεδόν 

συνομήλικοι. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Διαπίστωσες επικοινωνιακά κενά λόγω διαφορετικής 

κουλτούρας; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 5: Δεν θα τα χαρακτήριζα έτσι. Υπήρχαν κάποια κενά λόγω διαφορών 

στο γλωσσικό επίπεδο αλλά αφορούσαν κυρίως τη διδακτέα ύλη. Επικοινωνιακά κενά 

δεν διαπίστωσα λόγω διαφορετικής κουλτούρας. Πιστεύω ότι ακόμη και η σύντομη 

συμβίωση στην ίδια χώρα και η προσπάθεια γνωριμίας μας έφεραν όλους σε ένα κοινό 

υπόβαθρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι άφησα ποτέ να εννοηθεί ότι ο ελληνικός 

πολιτισμός είναι ανώτερος των υπολοίπων. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Υπήρχε κάποιο περιστατικό αδυναμίας επικοινωνίας μεταξύ 

σας; Πώς το αξιολογείς; Τι θα έκανες διαφορετικά; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 5: Υπήρχαν κάποια περιστατικά αδυναμίας επικοινωνίας. 

Προσπάθησα από τη θέση της εκπαιδεύτριας να τα γεφυρώσω εξηγώντας με όσο πιο 

απλά λόγια μπορούσα αυτό που ήθελα να περάσω, το νόημα. Νομίζω ότι αν μπορούσα 

να κάνω κάτι διαφορετικά θα ήταν-  ίσως - να μην επιμείνω τόσο πολύ. Μερικά 

πράγματα πρέπει να περνάνε χωρίς να τους δίνουμε υπερβολικά μεγάλη σημασία γιατί 

τότε στοχοποιείται αυτός που αδυνατεί να καταλάβει. Μερικά πράγματα απλά τα 

αφήνεις να περνάνε. Δεν πρέπει να υπεραναλύεις.  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Θεωρείς ότι η δική σου διαπολιτισμική ικανότητα ως 

εκπαιδευτή σχετίζεται με το βαθμό επικοινωνίας που ανέπτυξες; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 5: Αυτό ισχύει για καθέναν από εμάς. Η διαπολιτισμική ικανότητα 

είναι προαπαιτούμενο για την ουσιαστική επικοινωνία. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Η επικοινωνία σου με τους εκπαιδευόμενους είχε κάποια 

επίδραση στη δική σου διαπολιτισμική ικανότητα είτε θετική είτε αρνητική; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 5 :  Ναι, με ενίσχυσε σε αυτό το κομμάτι. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Τι συναισθήματα σου προκάλεσε σαν εμπειρία η συμμετοχή σου 

στο πρόγραμμα; Πιστεύεις ότι αυτά τα συναισθήματα έχουν κάποια σχέση με την 

πολιτισμική επάρκεια που διαθέτεις πλέον σαν εκπαιδευτής;  

Μπορώ να πω ότι η εμπειρία μου με βοηθήσε να αποκτήσω έναν πιο ρεαλιστικό τρόπο 

θέασης των πραγμάτων γιατί υπάρχει διαφορά στην πράξη από τη θεωρία. Νιώθω πιο 

δυνατή και πιο έτοιμη να ανταπεξέλθω σε παρόμοιες καταστάσεις όχι μόνο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και στην καθημερινότητα μου. Δηλαδή ότι μπορώ να 

διαχειριστώ καλύτερα κάποιες καταστάσεις από ότι πριν συμμετάσχω στο Οδυσσέας. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Πιστεύεις ότι αυτά τα συναισθήματα έχουν κάποια σχέση με την 

πολιτισμική επάρκεια που διαθέτεις πλέον σαν εκπαιδευτής; 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 5: Ναι έχουν, γιατί η πολιτισμική επάρκεια ξεκινάει από αγαθές 

προθέσεις όμως πρέπει και να καλλιεργηθεί στην πράξη. Νιώθω πιο δυνατή – και 

επαρκής – σε αυτό το κομμάτι γιατί μέσα από την εμπειρία μου αντιμετώπισα κάποια 

πράγματα. 

Ενότητα 4 

Διερεύνηση του ερωτήματος «Σε ποιο βαθμό αισθάνονται διαπολιτισμικά 

επαρκείς οι εκπαιδευτές του προγράμματος «Οδυσσέας»;» 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Να σε ρωτήσω και αυτό.Έχοντας ολοκληρώσει το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα, μπορείς να αξιολογήσεις τον εαυτό σου; Νιώθεις ότι ήσουν επαρκής 

ώστε να εμπλακείς σε μια τέτοια διαδικασία; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 5: Νιώθω ότι ήμουν αρκετά επαρκής ώστε να εμπλακώ αλλά φυσικά 

θα με βοηθούσε ακόμη περισσότερο να έχω κάποια σχετική γνώση από πριν. Η γνώση 

είναι δύναμη και όσο περισσότερο μαθαίνουμε τόσο επαρκείς γινόμαστε σε όλα τα 

ζητήματα. Θα ήθελα να έχω κάποια καθοδήγηση από παλιότερους εκπαιδευτές, παρόλο 

που είμαι αρκετά ευχαριστημένη από τον εαυτό μου για τον τρόπο που βοήθησα ώστε 

να λυθούν κάποια προβλήματα και να ξεκαθαριστούν ορισμένες καταστάσεις.   

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Πιστεύεις ότι η διαπολιτισμική σου ικανότητα έπαιξε κάποιο 

ρόλο στον τρόπο που οργάνωσες το μάθημά σου; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 5: Το μάθημα οργανώθηκε όπως όλα τα μαθήματα σε σχολική τάξη. 

Οι άνθρωποι είμαστε ίδιοι όταν καθόμαστε σε ένα σχολικό θρανίο. Αυτό και μόνο 

αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν διακρίσεις που πιστεύω ότι είναι χαρακτηριστικό της 

διαπολιτισμικής ικανότητας. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Οι προηγούμενες σπουδές σου παρείχαν το επίπεδο γνώσεων 

που απαιτούνται για τη συμμετοχή σε προγράμματα όπως το «Οδυσσέας»; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 5: Οι σπουδές μου δεν μου παρείχαν εξειδικευμένες γνώσεις επάνω 

στη διαπολιτισμικότητα, αλλά στο γνωστικό αντικείμενο ήταν θα έλεγα επαρκείς.  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Αισθάνεσαι έτοιμη να εμπλακείς σε παρόμοια μελλοντικά 

προγράμματα; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 5: Ναι. Αισθάνομαι έτοιμη και θα το επαναλάβω αν μου ξαναδοθεί η 

ευκαιρία. 

Ερώτηση 5 



 103

«Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαπολιτισμική επάρκεια και 

ικανότητα του εκπαιδευτή.» 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Ως προς του παράγοντες που επηρεάζουν τη διαπολιτισμική 

ικανότητα… Αν σου ζητούσα να βοηθήσεις κάποιον νέο εκπαιδευτή να ενισχύσει 

τις διαπολιτισμικές του ικανότητες τι τρόπους θα του πρότεινες; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 5:  Νομίζω ότι αν υπήρχε η δυνατότητα συζητήσεων μεταξύ παλιών 

και νέων εκπαιδευτών θα ήταν ιδανικό και για τις δύο πλευρές. Κάποιο φόρουμ με 

ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων για παράδειγμα. Υπάρχουν και ορισμένες ημερίδες 

που γίνονται κατά καιρούς βέβαια. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ:Έχεις κάποιες ιδέες ή προτάσεις για την ενίσχυση της 

διαπολιτισμικής επάρκειας των εκπαιδευτών; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 5: Εκτός από αυτό που σας είπα υπάρχουν και διάφορα προγράμματα 

ακόμη και εξ’ αποστάσεως που μπορείς να παρακολουθήσεις. Ακόμη και στα 

πανεπιστήμια υπάρχουν τα προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών στα οποία μπορεί 

κάποιος αν θέλει να εμπλακεί. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Ποιοι παράγοντες μπορεί να βελτιώσουν ή να υποβαθμίσουν τη 

διαπολιτισμική επάρκεια του εκπαιδευτή; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 5: Οι προκαταλήψεις που υπάρχουν μπορούν να υποβαθμίσουν τη 

διαπολιτισμική επάρκεια. Να την ενισχύσουν… όταν κανείς το βάλει στόχο μπορεί να 

βρει διάφορους τρόπους. Το να αλληλεπιδρούμε στην καθημερινότητα μας με κάθε 

δυνατό τρόπο είναι κάτι που μπορεί να άρει τις προκαταλήψεις και να ενισχύσει την 

επάρκεια. 

Ενότητα 6 

«Ελεύθερο θέμα συζήτησης» 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Προτού σε ευχαριστήσω  για την πολύτιμη συνεισφορά σου 

στην έρευνα… Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις ή να σημειώσεις; Μια 

συμβουλή για άλλους εκπαιδευτές ενηλίκων που ίσως διαβάσουν την έρευνα; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 5: Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Μια συμβουλή ίσως για άλλους εκπαιδευτές ενηλίκων που ίσως 

διαβάσουν την έρευνα; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 5: Δεν νομίζω ότι οι συμβουλές ωφελούν. Πρέπει κάποιος να το ζήσει. 

Τότε μόνο θα μπορέσει να ωφεληθεί και ο ίδιος σαν άτομο.  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Εσένα τι σε ωφέλησε σαν άνθρωπο αυτή η εμπειρία; 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 5: Μου έδωσε την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με την κουλτούρα των 

γειτονικών χωρών και να ανοίξω τους ορίζοντές μου. Θα την παρομοίαζα αυτή την 

εμπειρία με ένα ταξίδι που μου πρόσφερε την ευκαιρία να εξελιχθώ σαν άνθρωπος.  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ:   Μπορείς να χαρακτηρίσεις την εμπειρία της συμμετοχής σου 

στο Πρόγραμμα Οδυσσέας με μια λέξη; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 5: Εμπειρία ζωής! 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 6 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ενότητα 1  

«Υπόβαθρο ερωτώμενου, γνωριμία - εξοικείωση ερευνητή και 

ερωτώμενου.» 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Τι θα έλεγες να μιλήσουμε λιγάκι για την απόφασή σου να 

συμμετάσχεις στο «Οδυσσέας»; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 6:  Ναι, γιατί όχι! 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Τι θα ήθελες να μας πεις πάνω σε αυτό;  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 6:  Εννοείτε πώς το αποφάσισα; 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ:   Ναι… ότι νομίζετε; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 6:  Το αποφάσισα λόγω προσωπικών αρχών και πεποιθήσεων που 

έχω … για τη ζωή.. για τον «άλλον», τον ξένο με οποιαδήποτε έννοια Υπήρξα κι εγώ 

«ξένος» Αφου…  όταν μεγάλωσα στη Γερμανία μέχρι τα 10 μου… 11 μου χρόνια… 

ήμουν εκεί. Βέβαια επειδή γεννήθηκα εκεί μιλούσα και τη γλωσσα, τη γερμανική 

γλώσσα.. αλλά στο πρώτο άκουσμα του ονόματός μου ε.. ρωτουσαν από πού είμαι! 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Πολύ ωραία… μου τα είπατε σχεδόν όλα μόνη σας! Το μόνο που 

δεν σας ρώτησα ακόμα είναι τι συναισθήματα σας προκάλεσε η επιλογή και η 

τοποθέτηση σας στη θέση αυτή;   

Δημογραφικά Στοιχεία: 

Όνομα:.............   Φύλο: …γυναίκα………………… 

Ηλικία:29………Εκπαίδευση: ΑΕΙ………………… 

Ιδιότητα:  Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής ………………………… 

Διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο σπουδών: ναι ……………………………… 

Διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων: όχι………………………….…. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 6:  Ήταν για μένα σαν να εκπληρώθηκε ένα παλιό όνειρό μου. Να το 

πούμε… ενθουσιασμος και χαρά. Αν είναι να το ορίσουμε σαν συναίσθημα. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Υπήρχαν στον τρόπο σκέψης σου κάποιες προκαταλήψεις ή 

ιδέες που άλλαξαν στην πορεία; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 6:  Προκαταλήψεις ενάντια στους μαθητές μου εννοείτε; 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ:   Οτιδήποτε… Οποιαδήποτε προκατάληψη; 

Δεν υπήρχαν προκαταλήψεις… ρατσισμός και τέτοια πράγματα σε εμένα… αυτό είναι 

… έχει σχέση με το ότι μεγάλωσα στη Γερμανία όπως σας είπα. Είναι μια εμπειρία που 

δεν θα την ξεχάσω ποτέ. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Είχατε παλιότερα κάποια παρόμοια εμπειρία με προγράμματα 

εκπαίδευσης μεταναστών;  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 6:  Είχα διδάξει εθελοντικά σε ένα στέκι στη Θεσσαλονίκη ελληνικά, 

που παρέχει μαθήματα. Δωρεάν για … άτομα που δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα.Είχα 

εργαστεί χωρίς χρέωση εκεί για μερικές ώρες. Αλλά ήταν λίγες οι ώρες.  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Αυτή η προσωπική σου εμπειρία  σε βοήθησε την επικοινωνία 

σου με τους εκπαιδευόμενους;  (ερώτηση γέφυρα) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 6:  Ήταν κατά κάποιο τρόπο… ναι…. Ήταν σαν να ήξερα τι πάω να 

κάνω ακριβώς. Απλά τώρα είχα στη διάθεσή μου χώρους και άτομα… υλικό… είχα 

περισσότερα βοηθητικά… δηλαδή… βοηθήματα. Αβαντάζ. 

Ενότητα 2 

Διερεύνηση του ερωτήματος «πώς νοηματοδοτούν τη διαπολιτισμική 

ικανότητα οι εκπαιδευτές;» 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Όταν αναφερόμαστε σε παρόμοια προγράμματα μιλάμε πάντοτε 

για τη διαπολιτισμική ικανότητα. Τη Γνωρίζετε την έννοια;  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 6:  Τη γνωρίζω. Ναι, τη γνωρίζω. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Πως θα μπορούσες να το ορίσεις; Τι είναι για σένα  

«διαπολιτισμική ικανότητα» του εκπαιδευτή;   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 6:  «διαπολιτισμική ικανότητα» . Να μπορέσει ο εκπαιδευτής… να 

μπορέσει να σου δώσει κίνητρα. Να μείνεις στο μάθημα για την γλώσσα όμως να μην 

νιώθεις ότι είσαι κατώτερος. Κατώτερος από κάποιον άλλον ή από το καθηγητή σου. 

Μη ρατσιστής.. πρέπει να είναι ο καθηγητής. Να έχει ευαισθησία σε αυτή την έννοια.  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Πολύ ωραία!! Θυμάσαι κάποιο από την εμπειρία σου ή από 

κάποιο συνάδελφο σου που το έχεις ακούσει να εξηγεί τι είναι αυτή η 
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διαπολιτισμική ικανότητα; Και αν έχει σημασία να υφίσταται τέλος πάντων; 

Κάποιο παράδειγμα που να ρύθμισες με τη διαπολιτισμική σου ικανότητα μια 

αντιπαράθεση. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 6:  Μίλησε μια φορά γερμανικά σπαστά γερμανικά ένας μαθητής μου 

από Αλβανία. Και του απάντησα. Του είπα το τραγούδι… «στα ξένα είμαι Έλληνας και 

στην Ελλάδα ξένος». Έτσι ήρθαμε σε συνεννόηση... και μια φορά που μάλωσε με έναν 

άλλο μαθητή του μίλησα και πάλι στα γερμανικά Δεν ξέρω αν κατάλαβε όλα όσα του 

είπα. Αλλά θυμάμαι ότι… θυμάμαι ξεκάθαρα ότι γέλασε και μειώθηκε… εκτονώθηκε… 

η ένταση. Ευτυχώς.  

Ενότητα 3 

Διερεύνηση του ερωτήματος «η επικοινωνία εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου 

καθορίζει τον βαθμό της διαπολιτισμικής ικανότητας του εκπαιδευτή;» 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για την επικοινωνία εκπαιδευτή – 

εκπαιδευόμενου… Μέσα από την συμμετοχή σου στο «Οδυσσέας» ήρθες σε 

επικοινωνία με άτομα από διαφορετικές κουλτούρες… Υπήρξε ουσιαστική 

επικοινωνία μέσα  στην τάξη; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 6:  Με άλλους ναι , με άλλους όχι. Έτσι δεν γίνεται συνήθως μέσα σε 

μια τάξη; Τα γνωρίζετε σαν… πιστεύω ότι τα γνωρίζετε κι εσείς. Εγώ πάντως φέρθηκα 

σε όλους ακριβώς το ίδιο. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Υπήρχαν δηλαδή κάποια επικοινωνιακά κενά λόγω 

διαφορετικής κουλτούρας; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 6: Όχι κάτι σημαντικό. Πάντως είχα την τύχη οι πιο πολλοί να είναι 

κατηγορία ψευδοαρχάριοι οπότε κάτι καταφέρναμε στην επικοινωνία μας. Θυμάμαι ότι 

στα ελληνικά τραγούδια που είχαμε.. που ακούσαμε κάποια στην τάξη… τραγουδούσαν 

κάποιοι χωρίς να ξέρουν τι σημαίνουν τα λόγια. Ήταν ένα σκηνικό με πολλή πλάκα. 

Δεν μπορώ.. γι αυτό δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι σαν επικοινωνιακό κενό. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Υπήρχε κάποιο περιστατικό αδυναμίας επικοινωνίας μεταξύ σας 

έτσι συγκεκριμένο;  Μπορείς να θυμηθείς κάτι ή τι θα έκανες διαφορετικά; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 6:  Το πιο σοβαρό πρόβλημα ήταν να τους δώσω να καταλάβουν 

γιατί έπρεπε να κάνουν τις ασκήσεις τους που τους τα έβαζα για το σπίτι! Δεν είχαν 

συνηθίσει να έχουν τα καθήκοντα. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Υπάρχει κάτι που θα έκανες διαφορετικά αν θα πήγαινες πίσω 

τον χρόνο; 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 6: Εμμ…. Όχι… μια χαρά νομίζω… μια χαρά νομίζω  ότι τα 

πήγαμε!!!!. (γέλιο).  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Θεωρείς ότι η δική σου διαπολιτισμική ικανότητα ως 

εκπαιδευτή σχετίζεται σε ένα βαθμό με το βαθμό επικοινωνίας που αναπτύξατε; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 6: Ναι… αυτή δεν είναι η ερώτηση; Ναι, τα πήγαμε καλά. Και εγώ τα 

πήγα καλά και όσα.. ότι ξεκινούσε από εμένα.. πήγε πολύ καλά νομίζω. Το… πιστεύω 

Το πιστεύω αυτό (νεύμα επιβεβαίωσης).   

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Η επικοινωνία μεταξύ σας είχε κάποια επίδραση στη δική σου 

διαπολιτισμική ικανότητα θετική ή αρνητική; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 6:  Τι ακριβώς εννοείτε; 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Η διαπολιτισμική σου ικανότητα ωφελήθηκε ή ας πούμε 

χειροτέρεψε μετά από τη συμμετοχή στο Οδυσσέας ; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 6:   Όλο και καλύτερα. Πάντα γινόμαστε καλύτεροι. Και σε αυτό. 

Γιατί όχι.  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Τι συναισθήματα θα έλεγες ότι  σου προκάλεσε σαν εμπειρία η 

συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 6: Η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα με έκανε να νιώθω… πιο 

ελληνίδα.. ότι έκανα κάτι καλό για την πατρίδα μου… και κάνοντας παράλληλα κάτι 

καλό για τους μαθητές μου… ένιωσα σαν να έκανα ένα.. κάτι καλό.  Μόνο τα χρήματα 

δεν ήταν καλά! (γέλιο) Ήταν πολύ λίγα τα λεφτά, γι’ αυτό το λέω έτσι…σαν 

εθελοντισμό!  Το ορίζω έτσι. 

Ενότητα 4 

«Διερεύνηση του ερωτήματος «Σε ποιο βαθμό αισθάνονται διαπολιτισμικά 

επαρκείς οι εκπαιδευτές του προγράμματος «Οδυσσέας»;» 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Ωραία μέχρι εδώ! Προχωράμε τώρα…. Αν σου ζητήσω να 

αξιολογήσεις τον εαυτό σου; Νιώθεις ότι ήσουν επαρκής ώστε να εμπλακείς σε 

μια τέτοια διαδικασία σαν εκπαιδεύτρια; Δηλαδή τώρα εκτιμάς ότι ήσουν 

έτοιμη; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 6:  Ναι ήμουν έτοιμη, πανέτοιμη. Ήμουν στην κατάλληλη φάση της 

ζωής μου να το κάνω αυτό. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Αυτό το γνωρίζεις τώρα μετά από αυτή την εμπειρία, Πώς 

ένιωθες όμως στην αρχή; Είχες καμιά αμφιβολία ότι ήσουν ικανή να 

διαχειριστείς την τάξη; 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 6: Ε… υπήρχε ένα σχετικό άγχος, κακά τα ψέματα. Δεν ήμουν πια 

τόσο σίγουρη όσο ακούγομαι ίσως τώρα.  Αλλά γενικά έχω μάθει να προσαρμόζομαι 

εύκολα. Ήταν το άγχος της αρχής.  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Αισθάνεσαι έτοιμη να εμπλακείς σε παρόμοια μελλοντικά 

προγράμματα; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 6:  Όχι μόνο έτοιμη, αλλά το κυνηγάω όσο μπορώ. Απλά δεν τρέχουν 

τέτοια προγράμματα τώρα πια.. τόσο πολύ όσο παλιά. Είμαι μέλος στο ελληνικό φόρουμ 

μεταναστών, συμμετέχω κατά καιρούς σε διάφορες δράσεις.. δεν έχω σταματήσει να 

συμμετέχω.. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Υπέροχα!  

Ενότητα  5  

«Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαπολιτισμική 

επάρκεια και ικανότητα του εκπαιδευτή.» 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Έχεις έναν νέο εκπαιδευτή ενηλίκων μεταναστών μπροστά σου. 

Αν σου ζητούσα να τον βοηθήσεις να ενισχύσει τις διαπολιτισμικές του 

ικανότητες τι τρόπους θα του πρότεινες;   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 6:  Η συμμετοχή σε αυτά που ανέφερα πριν είναι πολύ καλή…. Είναι 

μια ευκαιρία να δει και αυτός τι ακριβώς γίνεται εκεί. Γίνεται μεγάλο έργο. Μπορεί να 

συμμετάσχει στα μαθήματα ως  μαθητής- παρατηρητής. Κάποιοι απλοί άνθρωποι που 

θέλουν αν βοηθήσουν έρχονται και παρακολουθούν αν δουν αν μπορούν κι αυτοί να το 

κάνουν, χωρίς να είναι φιλόλογοι. Ας έρθει ο νέος εκπαιδευτής να το ζήσει. Είναι πολύ 

καλό και για την παρουσία του εκεί, ενισχύει την ομάδα. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Άρα προτείνεις έναν εμπειρικό τρόπο;; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 6:  Ναι… 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Μπορείς να προτείνεις κάτι επιπλέον;   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 6: Δεν ξέρω … δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, ίσως 

να μάθει μια ξένη γλώσσα; Μη ευρωπαϊκή για παράδειγμα; Δεν είναι ανάγκη να πάρει 

κάποιο πτυχίο. Μέχρι το Α2 να φτάσει… αυτό και μόνο πιστεύω μπορεί να βοηθήσει. 

Πχ αν μάθει Αραβικά. ή Ρώσικα.., μέχρι το Α2 θα ξέρει μετά έθιμα και νοοτροπία της 

Ρωσίας. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Πέρα από τους τρόπους που προτείνεις υπάρχουν κάποιοι άλλοι 

παράγοντες που πιστεύεις ότι μπορούν να επηρεάσουν την διαπολιτισμική 



 109

ικανότητα;  Δηλαδή τι μπορεί να επηρεάσει κάποιον στη διαπολιτισμική του 

επάρκεια; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 6:  Χμμ.. Αν έχει έναν γονιό άλλης εθνικότητας για παράδειγμα… ή 

αν έζησε στο εξωτερικό ή μεγάλωσε σε εξωτερικό όπως εγώ, τότε …. Σίγουρα αυτό θα 

επηρεάσει. Θα γίνει καλύτερος. Καλύτερος εκπαιδευτής, καλύτερος άνθρωπος…  

 

Ενότητα 6 

«Ελεύθερο Θέμα Συζήτησης» 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις ή να σημειώσεις  

που ενδεχομένως δεν συζητήσαμε, που θα μπορούσε να βοηθήσει άλλους 

εκπαιδευτές … οτιδήποτε; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 6:  Δεν έχω κάτι άλλο…. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Μπορείς να χαρακτηρίσεις την εμπειρία της συμμετοχής σου 

στο Πρόγραμμα Οδυσσέας με μια λέξη; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 6:  Την εμπειρία της συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα… Θετική.  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ:   Και σε τι σε ωφέλησε σαν άνθρωπο αυτή η εμπειρία; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 6:  Να κάνω πράξη το όνειρο μου, να μπορέσω να βοηθήσω, και σε 

μεγάλο βαθμό να παλέψω δικές μου ίσως… ανασφάλειες που πήγαζαν από τον πώς με 

έβλεπαν εμένα στη Γερμανία όταν έμενα και πώς με έβλεπαν μετά όταν ήρθα εδώ. 

Μέσα από το ρόλο μου … τώρα πια ξεπέρασα κι εκείνα … τα … βιώματα. Έγινα κι εγώ 

καλύτερη, και πιο δυνατή.  

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 7 

 
 

 

 

 

 

 

Ενότητα  1 

Δημογραφικά Στοιχεία: 

Όνομα: ......................           Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία:…30………………Εκπαίδευση: Όχι 

Ιδιότητα: Τμήμα Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας  

Διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο σπουδών: Όχι 

Διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων: Όχι  
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«Υπόβαθρο ερωτώμενου, γνωριμία - εξοικείωση ερευνητή και 

ερωτώμενου.» 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Τι θα έλεγες να μιλήσουμε λιγάκι για την απόφασή σου να 

συμμετάσχεις στο «Οδυσσέας» ως εκπαιδευτής ; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 7: Ήθελα να κάνω αυτό το… να κάνω αυτή τη δουλειά γιατί πιστεύω 

ότι ήταν κάτι που μου ταίριαζε ως άτομο. Έχω μεγαλώσει μέσα σε ένα περιβάλλον με 

πολλές δυνατότητες για… με πολλές διαφορετικές κουλτούρες γιατί οι γονείς μου έχουν 

ταβέρνα σε παραθαλάσσιο μέρος. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ:  Τι συναισθήματα σου προκάλεσε η είδηση ότι επιλέχθηκες για 

τη θέση αυτή; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 7: Χαρά φυσικά, μόνο χαρά. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Ξεκινώντας θεωρείς ότι υπήρχαν στον τρόπο σκέψης σου 

κάποιες προκαταλήψεις ή ιδέες που άλλαξαν στην πορεία; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 7: Οι όποιες προκαταλήψεις υπήρχαν στο μυαλό μου – αν υπήρχαν-  

θεωρώ ότι άλλαξαν με τη συμμετοχή μου στο Erasmus… στο Πρόγραμμα Erasmus 

όταν ήμουν φοιτήτρια. Εκεί είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με άτομα από όλες τις 

εθνικότητες: Άραβες, Πέρσες… Περσίδες, Ιταλούς, Γερμανούς… και να ζήσω 

πραγματικά μαζί τους. Να συνεργαστώ… να κάνω φιλίες… πολύ σημαντικό.  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Είχες και παλιότερα κάποια παρόμοια εμπειρία με 

προγράμματα εκπαίδευσης μεταναστών; Η’ κάποια προσωπική σου εμπειρία  

που  σε βοήθησε την επικοινωνία σου με τους εκπαιδευόμενους;  (ερώτηση 

γέφυρα) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 7: Δυστυχώς δεν είχα κάποια εμπειρία καθώς εργάζομαι στην 

οικογενειακή επιχείρηση μου των γονιών μου. Εργαζόμουν από όταν ήμουν φοιτήτρια 

και εξακολουθώ να εργάζομαι εκεί. 

Ενότητα 2 

Διερεύνηση του ερωτήματος «πώς νοηματοδοτούν τη διαπολιτισμική 

ικανότητα οι εκπαιδευτές;» 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Ας περάσουμε τώρα στη διαπολιτισμική ικανότητα.    Γνωρίζεις 

την έννοια; Μπορείς να δώσεις έναν ορισμό; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 7:   Η αλήθεια είναι ότι στο πανεπιστήμιο σε μάθημα επιλογής απ’ ό,τι 

θυμάμαι  από το παιδαγωγικό τμήμα  είχαμε κάνει μια εργασία για τα μοντέλα 

διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας. Η καθηγήτρια μας είχε δώσει βιβλιογραφία 
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ακόμη έχω άρθρα και σημειώσεις από το μάθημα.  Ήταν αρκετά ενδιαφέρον θυμάμαι... 

Νομίζω ότι το μάθημα αυτό αν και επιλογής με βοήθησε αρκετά και στο πρόγραμμα 

Erasmus και στο πρόγραμμα «Οδυσσέας». Εγώ τη διαπολιτισμική ικανότητα την 

αντιλαμβάνομαι ως ικανότητα να διαχειρίζεται κάποιος την ετερότητα.         

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Πιστεύεις ότι υφίσταται διαπολιτισμική ικανότητα του 

εκπαιδευτή; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 7: Δεν ξέρω... Πιστεύω ότι την αποκτάς μέσα από την επαφή με τους 

μαθητές, τη διάθεση για ενημέρωση και πιστεύω από τις εμπειρίες από τη ζωή. Έχω 

φίλους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια που έχουν παραιτηθεί από την 

προσπάθεια, δηλαδή δεν νιώθουν υποχρέωση να βοηθήσουν, να εξυπηρετήσουν τους 

αλλοδαπούς μαθητές. Ε αυτό δεν το θεωρώ διαπολιτισμική ικανότητα.    

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Έχεις κάποιο παράδειγμα από δική σου εμπειρία ή από την 

εμπειρία κάποιου συναδέλφου σου που να εξηγεί τι είναι η διαπολιτισμική 

ικανότητα στην πράξη; Ή το αν έχει σημασία το να υφίσταται; 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 7: Παράδειγμα; Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι συγκεκριμένο. 

Μμμ... Στην πράξη;; Να σέβομαι τον διαφορετικό τρόπο ντυσίματος των μαθητών μου. 

Δύο από τις εκπαιδευόμενες ήταν αθίγγανοι. Νομίζω ότι πλέον μου είναι πολύ οικείος 

και κατανοητός ο τρόπος ντυσίματος τους. Παλιότερα, αυτό το υπερβολικό με τα 

κοσμήματα, τα φλοράλ ρούχα μου φαινόταν υπερβολικό. Τώρα μου είναι απόλυτα 

σεβαστό. Και νομίζω ότι αυτό έγινε σεβαστό και από τους υπόλοιπους μαθητές.          

Ενότητα  3 

Διερεύνηση του ερωτήματος «η επικοινωνία εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου 

καθορίζει τον βαθμό της διαπολιτισμικής ικανότητας του εκπαιδευτή;» 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Μέσα από την συμμετοχή σου στο «Οδυσσέας» ήρθες σε 

επικοινωνία με άτομα από διαφορετικές κουλτούρες; Ας μιλήσουμε για το 

κομμάτι της επικοινωνίας με τους εκπαιδευόμενους; Πώς ήταν το επικοινωνιακό 

κομμάτι ανάμεσα σε εσένα και τους εκπαιδευόμενους; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 7: Και βέβαια ήρθα σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες. Και μπορώ 

να σου πω ότι υπήρχαν έντονες διαφορές ανάμεσα και στα άτομα που προέρχονταν από 

την ίδια χώρα. Οι μικρότεροι σε ηλικία εκπαιδευόμενοι από την Αλβανία είχαν έντονες 

διαφορές από τους μεγαλύτερους ως προς τις πεποιθήσεις τους. Υπήρχαν βέβαια μεταξύ 

μας διαφωνίες, ωστόσο δε θα μπορούσα να πω ότι η επικοινωνία μας ήταν 

προβληματική.    
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ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Διαπίστωσες επικοινωνιακά κενά λόγω διαφορετικής 

κουλτούρας; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 7: Διαπίστωσα κάποια επικοινωνιακά κενά τα οποία ευτυχώς μπορώ 

να πω ότι ξεπεράστηκαν. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Θεωρείς ότι η δική σου διαπολιτισμική ικανότητα ως 

εκπαιδευτή σχετίζεται με αυτόν τον καλό βαθμό επικοινωνίας που ανέπτυξες; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 7: Το ένα έχει πάντα σχέση με το άλλο. Δεν μπορείς να είσαι 

διαπολιτισμικός αν δεν επικοινωνείς σωστά. Και δεν μπορείς να επικοινωνείς σωστά 

αν δεν είσαι ικανός για διαπολιτισμικότητα… στην τάξη. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Τι συναισθήματα σου προκάλεσε σαν εμπειρία η συμμετοχή σου 

στο πρόγραμμα; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 7: Πολλά και θετικά. Νομίζω ότι το πρόγραμμα Erasmus στα 

φοιτητικά μου χρόνια ήταν η αρχή για να βλέπω τους ανθρώπους διαφορετικά, 

απομακρυσμένα από την εθνική τους ταυτότητα και διαφορές προς εμένα, να πάψω να 

φοβάμαι τη δική μου διαφορετικότητα  και... εν τέλει το πρόγραμμα Οδυσσέας ήταν 

αυτό που με έκανε ιδιαίτερα χαρούμενη, καθώς βοήθησα ανθρώπους να καταλάβουν τη 

σπουδαιότητα της διαφορετικότητας που φέρουν και με την εκμάθηση της ελληνικής να 

ενταχθούν πιο εύκολα στο σύνολο και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τους στις 

καθημερινές επαφές τους.      

Ενότητα 4 

Διερεύνηση του ερωτήματος «Σε ποιο βαθμό αισθάνονται διαπολιτισμικά 

επαρκείς οι εκπαιδευτές του προγράμματος «Οδυσσέας»;» 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Έχοντας ολοκληρώσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, νιώθεις ότι 

ήσουν επαρκής ώστε να εμπλακείς σε μια τέτοια διαδικασία; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 7: Όχι. Είναι βέβαιο ότι οι γνώσεις μου δεν ήταν επαρκείς. Εννοώ ότι 

ίσως θα ήταν απαραίτητη η  επιμόρφωση μου. Αλλά και από την άλλη δεν ξέρω... 

θεωρώ ότι ανταποκρίθηκα όσο καλυτέρα μπορούσα.    

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Όταν ξεκίνησες ένιωσες το ίδιο ικανός - διαπολιτισμικά ικανός 

εννοώ; Σου παρείχαν οι σπουδές σου το επίπεδο γνώσεων που απαιτούνται για τη 

συμμετοχή σε προγράμματα όπως το «Οδυσσέας»; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 7:   Σε ό,τι αφορά την εκμάθηση της ελληνικής ναι οι γνώσεις μου από 

τις σπουδές μου θεωρώ ότι ήταν ικανοποιητικές. Τώρα για τη διαπολιτισμικότητα μόνο 

το μάθημα επιλογής που σου είπα.   
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Ενότητα 5 

«Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαπολιτισμική 

επάρκεια και ικανότητα του εκπαιδευτή.» 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Ως προς του παράγοντες που επηρεάζουν τη διαπολιτισμική 

ικανότητα τώρα… Αν σου ζητούσα να βοηθήσεις κάποιον νέο εκπαιδευτή να 

ενισχύσει τις διαπολιτισμικές του ικανότητες τι τρόπους θα του πρότεινες; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 7:   Θα έλεγα πρώτα την προσωπική επαφή, και αν δεν υπάρχει αυτή 

τη δυνατότητα να κυνηγήσουν κάποιου τύπου επιμόρφωση. Όποια μορφή προσωπικής 

ενασχόλησης και αν διαλέξουν, είναι καλό. Θα κάνει σίγουρα καλό στη διαπολιτισμική 

τους ικανότητα. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Άλλοι παράγοντες που πιστεύεις ότι επηρεάζουν την 

διαπολιτισμική ικανότητα; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 7: Οι εμπειρίες από τη ζωή και το οικογενειακό περιβάλλον. Αν οι 

γονείς σου, ο άντρας σου είναι αρνητικοί είναι λογικό ότι θα επηρεαστείς.   

Ενότητα 6 

«Ελεύθερο Θέμα Συζήτησης» 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Κλείνοντας με τη συζήτηση μα και προτού σε ευχαριστήσω για 

τις απαντήσεις σου. Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα… Υπάρχει κάτι επιπλέον που θα 

ήθελες να προσθέσεις ή να σημειώσεις;Κάτι που ενδεχομένως δεν συζητήσαμε; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 7:   Όχι νομίζω... μια χαρά εκτός αν θες εσύ να με ρωτήσεις κάτι.  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Πώς θα χαρακτήριζες την εμπειρία της συμμετοχής σου στο 

Πρόγραμμα Οδυσσέας; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 7: Θα το ξαναέκανα άνετα μου άρεσε πολύ.  

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Υπάρχει κάτι που σε ωφέλησε σαν άνθρωπο αυτή η εμπειρία; 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 7: Απέκτησα πολύπλευρη σκέψη, δε βλέπω τα πράγματα μονόπλευρα.   
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Περιγραφή του Προγράμματος 
Οδυσσέας(http://www.gsae.edu.gr/en/press/275--lr-l-r, ημερομηνία 

πρόσβασης 29/3/2018). 

«Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπ.Ε.Π.Θ. οργάνωσε 

και λειτουργεί το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των μεταναστών στην 

ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό ΟΔΥΣΣΕΑΣ». Η 

υλοποίηση του Έργου έχει ανατεθεί στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

(Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) που υπάγεται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Το Έργο εντάσσεται στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση» του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο. 

O «Οδυσσέας» απευθύνεται σε Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και σε 

υπηκόους Τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και 

άνω,χωρίς καμία διάκριση, που διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας. Το Έργο αφορά στην 

οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικού προγράμματος για την εκμάθηση της 

Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης, στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού 

πολιτισμού, ώστε όλοι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και 

τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την 

επίτευξη γλωσσικής και πολιτισμικής κατανόησης, απαραίτητων στοιχείων για την 

ενεργό κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους. Η ολοκλήρωση του 

προβλεπόμενου κύκλου σπουδών δίνει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να 

συμμετέχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας Επιπέδου Α2 της 

Γ.Γ.Δ.Β.Μ., το οποίο θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση από τους 

Υπηκόους τρίτων χωρών του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με την 

ελληνική Νομοθεσία για το Σύστημα Πιστοποίησης. 

Κύριοι στόχοι του Έργου είναι: 

 η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως μέσον για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού και την 

αποτελεσματικότερη ενεργό ένταξη των μεταναστών και των οικογενειών τους  

 η ενίσχυση της αυξανόμενης κινητικότητας των εργαζομένων στην Ε.Ε. 
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 η ενίσχυση της προσαρμοστικότητας και της απασχολησιμότητας και η 

βελτίωση της θέσης εργασίας τους,  

 η εξασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στη (δια βίου) 

μάθηση 

 η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την οικογένεια  

 η ενίσχυση της ισότητας ευκαιριών των δύο φύλων και της κοινωνικής 

και επαγγελματικής θέσης των γυναικών 

 η προώθηση της διαπολιτισμικής μάθησης και η ενίσχυση των 

διαπολιτισμικών ικανοτήτων 

 η προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού 

 η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 

 η ενίσχυση και προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της ατομικής 

ευημερίας. 

Ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι: 

 Να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι τις δεξιότητες που απαιτούνται ώστε 

να ανταποκρίνονται στις επικοινωνιακές καταστάσεις της καθημερινής ζωής. 

 Να εξοικειωθούν με τις κοινωνικές συνήθειες, την καθημερινή ζωή, τις 

συνθήκες διαβίωσης και ό,τι άλλο στοιχειοθετεί την κοινωνική ζωή, την ιστορία 

και τον πολιτισμό της χώρας. 

 Να αναπτύξουν τη γλωσσική δεξιότητα σε τέτοιο βαθμό, ώστε, όσοι 

επιθυμούν, να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τους τίτλους υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης ή / και να ενταχθούν στην τυπική εκπαίδευση (Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας) ή να παρακολουθήσουν προγράμματα δια βίου μάθησης, για να 

αποκτήσουν βασικές και νέες βασικές δεξιότητες, απαραίτητες για την 

προσωπική κι επαγγελματική ανάπτυξή τους. 

Να αποκτήσουν οι Υπήκοοι Τρίτων Χωρών το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας 

Επιπέδου Α2 που χορηγείται από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ., απαραίτητη προϋπόθεση για την 

απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα.» 

 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα, Α1 και Α2, 

διάρκειας 125 και 175 ωρών αντίστοιχα. 
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Όλες οι μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που 
αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες 
συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και 
εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής 
στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Περιλαμβάνει την Τυπική 
Εκπαίδευση, τη Μη Τυπική Εκπαίδευση και την Άτυπη Μάθηση. 

 


