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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία εξετάζει τις απόψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών 

της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας σχετικά με την 

εκπαίδευση των προσφύγων. Ειδικότερα η εργασία στοχεύει: α) στο να καταγραφεί η 

εμπειρία των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία με πρόσφυγες μαθητές, β) στο να 

γίνουν αντιληπτοί οι τρόποι επικοινωνίας των εκπαιδευτικών και των προσφύγων 

μαθητών, γ) στο να φανεί η επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ των γονέων αυτών των 

μαθητών και των εκπαιδευτικών, δ) στο να αποτυπωθούν οι μέθοδοι αλλά και οι 

τεχνικές διδασκαλίας που χρησιμοποιούν στην τάξη τους οι εκπαιδευτικοί με αυτόν 

τον μαθητικό πληθυσμό, ε) να διαφανεί κατά πόσο χρησιμοποιούν την 

διαφοροποιημένη διδασκαλία καθώς και με ποιον τρόπο γίνεται αυτό και στ) στο να 

γίνουν αντιληπτές οι προτάσεις των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της κατάστασης 

που επικρατεί στην τάξη μετά την είσοδο των μαθητών αυτών αλλά και το είδος της 

επιμόρφωσης που οι ίδιοι θεωρούν ότι μπορεί να τους βοηθήσει ώστε να μπορούν να 

ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί.   

 Οι προαναφερθέντες στόχοι θα επιτευχθούν μέσα από την ανασκόπηση της 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας και την έρευνα που διενεργήθηκε κατά το σχολικό έτος 

2018-2019, στην οποία συμμετείχαν 15 εκπαιδευτικοί, μέσα από ατομικές 

ημιδομημένες συνεντεύξεις που αναλύθηκαν ποιοτικά. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

επιβεβαιώνουν ότι το έργο των εκπαιδευτικών έχει γίνει δυσκολότερο μετά την 

είσοδο των προσφύγων μαθητών μέσα στις τάξεις, ότι δεν είναι από όλους ξεκάθαρες 

οι μέθοδοι και οι τεχνικές που χρησιμοποιούν ώστε να βοηθούν τους μαθητές αυτούς 

να φτάσουν σε επίπεδα μάθησης, καθώς και την έλλειψη επιμόρφωσης, κατάρτισης 

και στήριξης των εκπαιδευτικών στο δύσκολο έργο της διδασκαλίας των προσφύγων 

μαθητών. 

 

Λέξεις κλειδιά: απόψεις, στάσεις, νεοαφιχθέντες πρόσφυγες από την Συρία, 

εκπαίδευση προσφύγων, διαφοροποιημένη διδασκαλία 
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Abstract 

 

This paper examines the views and attitudes of primary school teachers in 

various Greek cities on refugee education. In particular, the aim of the project is to: a) 

look at the experience of teachers in teaching refugee students, b) to identify the ways 

of communication between teachers and student refugees, c) to show the 

communication between the parents of those students and teachers, d) to see what the 

methods and the teaching techniques used by teachers in this class are used in their 

classroom, e) to make clear how they use the diversified teacher and how to do this; 

and f) to identify teachers' suggestions for improving the situation in the classroom 

after the entry of these pupils and the type of training they themselves think can help 

them to cope with the new conditions that have been created.   

 The aforementioned goals will be achieved through the review of the existing 

literature and the survey conducted during the school year 2018-2019, attended by 15 

teachers, through individual semi-structured interviews that were analyzed 

qualitatively. The results of the survey confirm that teachers' work has become more 

difficult since the refugees entered the classroom, that the methods and techniques 

they use to help these students reach levels of learning as well as the lack of training, 

training and support for teachers in the difficult task of teaching refugee students. 

 

Keywords: views, attitudes, newly-arrived Syrian refugee students, refugee education, 

differentiated teaching 
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Εισαγωγή 

 

 Από το 2014, η ροή προσφύγων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει 

αυξηθεί δραματικά. Η ενσωμάτωση στις νέες χώρες υποδοχής αποτελεί σημαντική 

πρόκληση για όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και τους παράγοντες που είναι 

επιφορτισμένοι με τη διευκόλυνση της ένταξης των προσφύγων.  Ο κεντρικός δείκτης 

του κατά πόσο οι ενήλικες πρόσφυγες θεωρούνται ότι έχουν ενσωματωθεί με επιτυχία 

στην κοινωνία είναι όταν εξασφαλίζουν μια εργασία για απασχόληση. Ωστόσο, όπως 

υπογραμμίζουν οι ακαδημαϊκοί απολογισμοί της ένταξης, οι πρόσφυγες τείνουν να 

αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες όταν προσπαθούν να δημιουργήσουν μια 

σταθερή βάση στην αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής τους. Η ένταξη των 

προσφύγων στην αγορά εργασίας είναι ένας εξαιρετικά δύσκολος στόχος, λόγω 

πολλών οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών εμποδίων. Οι 

πρόσφυγες έχουν, κατά μέσον όρο, χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης, χαμηλότερα 

εισοδήματα και πιο ασταθή συμβόλαια απασχόλησης από ό,τι τα άτομα που έχουν 

γεννηθεί στις συγκεκριμένες χώρες. Οι δυσκολίες αυτές είναι ιδιαιτέρως 

ενδιαφέρουσες, δεδομένων των σημαντικών πολιτικών προσπαθειών τόσο σε τοπικό 

όσο και σε εθνικό επίπεδο που στοχεύουν στην αύξηση του ποσοστού συμμετοχής 

των προσφύγων στο εργατικό δυναμικό (Bucken-Knapp et al., 2019).  

 Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) 

εκτιμά ότι 65,6 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί βίαια είτε έχουν διασχίσει 

εθνικά σύνορα είτε έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά εντός των χωρών τους. Από την 

εκτίμηση αυτή, πάνω από 22,5 εκατομμύρια είναι πρόσφυγες. Πάνω από τους μισούς 

πρόσφυγες του κόσμου είναι παιδιά. Με μέση διάρκεια εκτόπισης περίπου 20 ετών, η 

πλειοψηφία αυτών των παιδιών θα περάσουν όλη την παιδική τους ηλικία μακριά από 

το σπίτι τους. Τα παιδιά των προσφύγων έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές 

κοινωνικές υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση. Δεδομένης 

της διάρκειας της μετακίνησης, γενιές παιδιών προσφύγων σε ολόκληρο τον κόσμο 

θα μπορούσαν να χάσουν και την εκπαίδευσή τους εντελώς (Richardson, 2018). Οι 

εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών προσφύγων είναι μέρος των ευρύτερων 

απαιτήσεων υποστήριξης των παιδιών αυτών και των οικογενειών τους. Μια ολιστική 

προσέγγιση στην ενσωμάτωση των προσφύγων αναγνωρίζει και αντιμετωπίζει, για 

παράδειγμα, τους δεσμούς μεταξύ της εκπαίδευσης και της στέγασης, της ευημερίας 
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και της υγείας. Η εκπαίδευση, είναι ο θεσμός με τον οποίο τα παιδιά των προσφύγων 

ασχολούνται συχνά και συνεχώς, για αυτό και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε μια 

τέτοια ολιστική προσέγγιση (Dr Maureen, 2018).      

 Η διαδικασία μετεγκατάστασης σε άλλη χώρα μπορεί να είναι ιδιαίτερα 

τραυματική για τα παιδιά, πολλά από τα οποία έχουν αντιμετωπίσει συγκρούσεις και 

αστάθεια στη χώρα καταγωγής τους. Σε κάθε περιβάλλον επανεγκατάστασης, η 

σχολική φοίτηση μπορεί να προσφέρει μια αίσθηση ομαλότητας για τα παιδιά 

προσφύγων, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την επούλωση από τα τραύματα του 

παρελθόντος και τους βοηθά να προσαρμοστούν στο νέο τους περιβάλλον. Οι 

εκπαιδευτικοί, ειδικότερα, μπορούν να παρέχουν συνεχή παρουσία στις ζωές των 

μαθητών τους, βοηθώντας τους νέους να προσαρμοστούν στις τάξεις μέσω της 

πολιτιστικής και θεσμικής πλοήγησης (Henderson & Ambroso, 2018).  

 Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και των διενεργηθεισών ερευνών 

προκύπτει η περιορισμένη εφαρμογή τρόπων και μεθόδων διδασκαλίας από τους 

εκπαιδευτικούς που να είναι κατάλληλα σχεδιασμένοι ώστε να ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες των προσφύγων μαθητών. Μεγάλο ζήτημα αποτελεί και η έλλειψη 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε τέτοια ζητήματα ώστε να είναι έτοιμοι να 

αντιμετωπίσουν έναν τέτοιο μαθητικό πληθυσμό. Για τους λόγους αυτούς ακριβώς, 

είναι αδήριτη ανάγκη να διαπιστωθεί, ποιες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί, πως επικοινωνούν με τους μαθητές αλλά και με τους 

γονείς των μαθητών αυτών, αν χρησιμοποιούν την διαφοροποιημένη διδασκαλία στο 

έργο τους, με ποιον τρόπο κι αν πιστεύουν ότι αυτό τους βοηθά και αρκεί καθώς, και 

να δούμε τις προτάσεις που οι ίδιοι κάνουν ώστε να βελτιωθούν οι ίδιοι και να γίνουν 

πιο καταρτισμένοι για να μπορέσει να επιτευχθεί αποτελεσματικά το έργο της 

εκπαίδευσης των προσφύγων μαθητών.      

 Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να ερευνηθούν οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών από την εμπειρία τους στη διδασκαλία των προσφύγων μαθητών. Στο 

πρώτο κεφάλαιο έγινε αναφορά στις εκπαιδευτικές πολιτικές για τους πρόσφυγες και 

πιο συγκεκριμένα στην εκπαιδευτική πολιτική των προσφύγων στην Ευρώπη όπως 

επίσης, και στις προκλήσεις που δημιουργήθηκαν για την οργάνωση των προσφύγων 

μαθητών στα σχολεία υποδοχής. Επιπλέον, έγινε αναφορά στην ποιότητα της 

διδασκαλίας που είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την παραμονή των 

προσφύγων μαθητών στην τάξη. Δόθηκαν κάποιες προτάσεις για την καλύτερη 
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ποιότητα της εκπαίδευσής τους και στο τέλος του κεφαλαίου έγινε μια αναφορά στην 

εκπαίδευση και στην ένταξη των προσφύγων μαθητών σε άλλες χώρες εκτός της 

Ευρώπης.           

 Στο δεύτερο κεφάλαιο έγινε αναφορά στην εκπαίδευση και στην ένταξη των 

προσφύγων μαθητών στην Ελλάδα καθώς και στις εκπαιδευτικές πρακτικές που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη στήριξη αυτών των παιδιών. Στη συνέχεια του κεφαλαίου 

έγινε αναφορά στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις ΔΥΕΠ που λειτούργησαν 

και στο τέλος του δευτέρου κεφαλαίου έγινε μια αναφορά στην τυπική και στην 

άτυπη εκπαίδευση.          

 Το τρίτο κεφάλαιο αφορούσε τις εκπαιδευτικές και τις διδακτικές πρακτικές 

(μέθοδοι, τεχνικές διδασκαλίας), που χρησιμοποιήθηκαν για τη διδασκαλία των 

προσφύγων μαθητών. Στη συνέχεια έγινε αναφορά στη διαπολιτισμική επικοινωνία 

καθώς και στη συνεργασία του σχολείου και των οικογενειών των προσφύγων 

μαθητών. Έπειτα, σχολιάστηκαν οι πρακτικές επικοινωνίας των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών και πιο συγκεκριμένα η χρήση της μητρικής τους γλώσσας και των 

υλικών που λειτούργησαν ως μέσο για την επικοινωνία τους.    

 Το τέταρτο κεφάλαιο αφορούσε την έρευνα της εργασίας, όπου αρχικά έγινε 

μια αναφορά σε προγενέστερες έρευνες που αφορούσαν τις εμπειρίες των 

εκπαιδευτικών πάνω στη διδασκαλία των προσφύγων μαθητών. Στη συνέχεια έγινε η 

αιτιολόγηση και ο σκοπός της έρευνας καθώς και η αναφορά στους συμμετέχοντες 

και στο ερευνητικό εργαλείο αλλά και στη συλλογή δεδομένων και, τέλος στην 

ανάλυση των δεδομένων.         

 Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας, τα 

οποία χωρίστηκαν σε έξι κατηγορίες με βάση τα ερωτήματα της συνέντευξης. Η 

πρώτη κατηγορία είναι η εμπειρία των εκπαιδευτικών από τη διδασκαλία των 

προσφύγων μαθητών, η δεύτερη αφορούσε τους τρόπους επικοινωνίας των 

εκπαιδευτικών με αυτούς τους μαθητές, η τρίτη κατηγορία αναφερόταν στην 

επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους γονείς, η τέταρτη στις εκπαιδευτικές 

πρακτικές, η πέμπτη στις προτάσεις των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότερη 

εκπαίδευση των προσφύγων μαθητών και η τελευταία στις προτάσεις των 

εκπαιδευτικών για επιμόρφωση. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο έγινε μια συζήτηση 

και μια αναφορά στα συμπεράσματα των αποτελεσμάτων καθώς και στους 

περιορισμούς της έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εκπαιδευτικές πολιτικές για τους πρόσφυγες 

 

1.1.1. Εκπαιδευτική Πολιτική των προσφύγων στην Ευρώπη 

          

 Η σημαντική αύξηση των προσφύγων στην Ευρώπη και παγκοσμίως κατά το 

2015 και αργότερα προκαλεί ως θέμα συζήτησης την εκπαίδευση των προσφύγων. 

Για πολλές δεκαετίες, η «εκπαίδευση των προσφύγων» συνδέεται πρωτίστως με την 

εκπαίδευση προσφύγων σε χώρες μακριά, καθώς η πλειοψηφία των εκτοπισμένων και 

των προσφύγων στον κόσμο φιλοξενούνται από χώρες του Παγκόσμιου Νότου. 

Ωστόσο, η πρόσφατη ευρωπαϊκή «κρίση των προσφύγων», έχει σίγουρα μετατρέψει 

την εκπαίδευση των προσφύγων σε ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Σύμφωνα με την Lutine 

de Wal Pastoor (2016), καθώς οι σπουδαστές πρόσφυγες από όλο τον κόσμο 

εισέρχονται στις ευρωπαϊκές αίθουσες διδασκαλίας, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη 

πολιτικής, οι εκπαιδευτικοί και οι ερευνητές πρέπει να επανεξετάσουν την 

εκπαίδευση των προσφύγων προκειμένου να διασφαλίσουν την ποιότητα και την 

ισότητα. Δεδομένου ότι πολλοί πρόσφυγες στην Ευρώπη είναι εδώ για να 

παραμείνουν, η πρόκληση είναι πώς μπορεί η εκπαίδευση να συμβάλει στην ένταξή 

τους στο σχολείο καθώς και στην ένταξή τους στην κοινωνία υποδοχής. Υπάρχει 

μεγάλη ανάγκη επανεξέτασης της εκπαίδευσης των επαναπατρισθέντων προσφύγων 

στην Ευρώπη και της ένταξής τους στα εθνικά σχολικά συστήματα.  

 Η Παπαζώη (2016), αναφέρει στη διπλωματική της εργασία ότι  μέσω της 

εκπαίδευσης θα μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα των συγκρούσεων μεταξύ των 

προσφύγων και των γηγενών, μέσα από πρακτικές αλληλεπίδρασης μεταξύ της 

ταυτότητας και της ετερότητας. Ο σεβασμός της ετερότητας είναι στοιχείο της 

Δημοκρατίας, το οποίο αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε). Έχει 

δημιουργήσει λοιπόν, η Ε.Ε. διάφορα προγράμματα μέσω των οποίων θα 

προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα της διαφορετικότητας, φέρνοντάς τους πιο 

κοντά, γνωρίζοντας ο καθένας τα ήθη και τα έθιμα του άλλου και περνώντας έτσι στο 

επόμενο στάδιο της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης. Παρόλο που οι 

περισσότερες χώρες της Ε.Ε. προσπαθούν να βρουν το πλαίσιο για την ένταξη των 

μεταναστών, υπάρχουν διαφορές σε πολλές χώρες και αυτό οφείλεται στην εμπειρία 

που έχει η κάθε χώρα με τους μετανάστες. Η πρώτη ρύθμιση που αφορά την 

εκπαίδευση των μεταναστών είναι η Οδηγία 77/486/ΕΟΚ του Συμβουλίου, την 25η 
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Ιουλίου 1977. Η οδηγία αυτή υποχρεώνει στα κράτη μέλη να διδάσκουν στα παιδιά 

των μεταναστών τη μητρική τους γλώσσα και τις πληροφορίες του πολιτισμού τους. 

Επιπλέον, υποχρεώνει να παρέχεται στα παιδιά υποχρεωτική αλλά και δωρεάν 

σχολική φοίτηση, η οποία θα είναι προσαρμοσμένη στη γλώσσα της χώρας υποδοχής 

αλλά με βάση τις ανάγκες των παιδιών. Στο Άρθρο 4 της οδηγίας αυτής αναφέρεται 

ότι μέσα σε 4 χρόνια τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει το ζήτημα της 

εκπαίδευσης αυτών των παιδιών. Μέχρι το 2003 όλα τα βήματα που έχουν γίνει για 

τους μετανάστες είναι ατελής. Τον Μάιο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

παρουσίασε όλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την καλύτερη διαχείριση της 

μετανάστευσης. Πρώτος στόχος είναι η βελτίωση της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης. Δεύτερος στόχος είναι η προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής 

συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και αυτά μπορούν να επιτευχθούν 

μέσα από τα προγράμματα σπουδών.       

 Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, οι στατιστικές δείχνουν ότι, κατά μέσο όρο, τα 

παιδιά των μεταναστών έχουν σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο ακαδημαϊκών 

επιδόσεων από τα παιδιά με δύο γονείς που έχουν γεννηθεί σε μια Ευρωπαϊκή χώρα. 

Σύμφωνα με τις Janta  και Harte (2016), αυτή η μειονεκτική θέση των παιδιών των 

μεταναστών έναντι των παιδιών με τους δύο γηγενείς γονείς μπορεί να προκληθεί 

από: (1) την πρόσβαση σε λιγότερους κοινωνικοοικονομικούς πόρους, 

συμπεριλαμβανομένου του χαμηλότερου ακαδημαϊκού επιτεύγματος των γονέων 

τους, και (2) ακόμη και μετά την καταμέτρηση αυτής της έλλειψης πόρων, τα παιδιά 

μεταναστών υποφέρουν από μια αρνητική κατάσταση που συνδέεται με το 

μεταναστευτικό καθεστώς. Ορισμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά 

μεταναστών προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά των ομάδων μεταναστών, π.χ. 

χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση, γνώση τοπικής γλώσσας, ψυχολογικά 

εμπόδια, πιθανές χαμηλές προσδοκίες από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, 

καθώς και ανεπαρκή οικογενειακή και κοινοτική υποστήριξη.   

 Στην έρευνα του ΟΟΣΑ (2015), η ανάλυση των δεδομένων PISA, δείχνει ότι 

η υψηλή συγκέντρωση παιδιών μεταναστών σε ένα σχολείο ή μια τάξη δεν είναι 

αναγκαστικά ένας παράγοντας που θα μπορούσε να εμποδίσει την απόδοση των 

άλλων μαθητών. Είναι πιθανότερο ότι η υψηλή συγκέντρωση παιδιών από 

οικογένειες με χαμηλότερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση και εκπαιδευτικό 

επίπεδο επηρεάζει αρνητικά τις εκπαιδευτικές επιδόσεις. Ο ΟΟΣΑ απεικονίζει το 
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σημείο αυτό δηλώνοντας ότι το 21% όλων των φοιτητών στις ΗΠΑ έχουν 

μεταναστευτικό υπόβαθρο, ενώ μόνο το 40% των φοιτητών σε μειονεκτούσες 

περιοχές έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο. Τα δεδομένα PISA δείχνουν ότι η 

παρουσία σπουδαστών μεταναστών δεν έχει ισχυρή σχέση με την απόδοση των 

φοιτητών.          

 Οι έρευνες δείχνουν ότι οι νόμοι και οι πολιτικές σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό 

επίπεδο κατά των διακρίσεων είναι ουσιώδεις, καθώς πλαισιώνουν την οργάνωση του 

κοινωνικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι 

ερευνητές Brind et al. (2008), Crul και Schneider (2009), Sirius (2014), υποθέτουν ότι 

οι νόμοι κατά των διακρίσεων πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως στο εκπαιδευτικό 

σύστημα για όλους τους λόγους διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της ιθαγένειας. 

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι σπουδαστές θα 

πρέπει να είναι σε θέση να αναφέρουν ανεξάρτητα τις διακρίσεις στα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα και προγράμματα, για παράδειγμα σε αθέμιτες πρακτικές πρόσληψης και 

προώθησης, άρνηση χορήγησης σχολικών θέσεων ή παρακολούθηση διακρίσεων. 

 Σύμφωνα με την UNHCR (2016), το δικαίωμα στην εκπαίδευση συνεπάγεται 

ότι τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών πρέπει να πληρούν τα πρότυπα σε 

τέσσερις αλληλένδετες περιοχές: διαθεσιμότητα, προσβασιμότητα, αποδοχή και 

προσαρμοστικότητα, όπως αυτές καθορίστηκαν από την Επιτροπή Οικονομικών, 

Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων. Υποστηρίζοντας την εκπλήρωση του 

δικαιώματος στην εκπαίδευση των προσφύγων και αναζητώντας βιώσιμες λύσεις, 

προωθείται αυτό το επιχειρησιακό "τεσσάρων πλαίσιο αρχών" για να ενθαρρύνει τα 

κράτη μέλη να υιοθετούν, να εφαρμόζουν και να παρακολουθούν σταθερά νομικά και 

πολιτικά εθνικά πλαίσια για την πρόληψη των διακρίσεων στα δικαιώματα των 

προσφύγων. Όσον αφορά τα δικαιώματα των προσφύγων, το πλαίσιο αυτό παρέχει 

ένα χρήσιμο στοιχείο προσέγγισης για την κατανόηση των υποχρεώσεων σχετικά με 

το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν 

την εφαρμογή των ακόλουθων αρχών μέσω της κατάλληλης δράσης.  

 Η πρώτη αρχή σύμφωνα με την UNESCO (2014),  είναι ότι οι πρόσφυγες 

πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα, στα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και στα προγράμματα τα οποία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα 

σε επαρκείς ποσότητες (π.χ. κτίρια, εγκαταστάσεις υγιεινής, εγκαταστάσεις για τα δύο 

φύλα, ασφαλές πόσιμο νερό, κατάλληλα καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί, και διδακτικό 
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υλικό). Σε συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα, οι αρχές υποδοχής πρέπει να είναι 

έτοιμες να δέχονται την εισροή προσφύγων και να επενδύουν σε εκπαιδευτικές 

υποδομές και προγράμματα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα σχολεία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία συνεπάγονται περισσότερες επενδύσεις για 

εξειδικευμένες υποδομές και εξοπλισμό για επιστήμες και εργαστήρια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και βιβλιοθήκες, για παράδειγμα. Επιπλέον, η απαγόρευση των 

διακρίσεων είναι άνευ όρων και δεν πρέπει να επηρεάζεται από την έλλειψη πόρων.

 Μια άλλη αρχή της UNESCO (2014), είναι ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και 

τα προγράμματα θα πρέπει να είναι προσιτά σε όλους, εξασφαλίζοντας την 

αμεροληψία και τη φυσική και οικονομική προσβασιμότητα. Οι χώρες υποδοχής 

πρέπει να αποτρέπουν τις πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις έναντι των προσφύγων 

και να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε σχολεία και πανεπιστήμια, ιδίως όσον 

αφορά την πιθανή έλλειψη τεκμηρίωσης (π.χ. ταυτοποίηση και ακαδημαϊκές 

μεταγραφές). Επιπλέον, για τους πρόσφυγες που ζουν σε αγροτικές ή 

απομακρυσμένες περιοχές, οι επιλογές μεταφοράς ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες 

ή προσιτές. Είναι κρίσιμο ότι το δικαίωμα της εκπαίδευσης των προσφύγων πρέπει να 

διασφαλίζεται από την εθνική νομοθεσία και το πλαίσιο πολιτικής. Πράγματι, η 

συμμετοχή τους μπορεί να αυξηθεί με την υιοθεσία και την εφαρμογή εθνικών νόμων 

και πολιτικών που βεβαιώνουν το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση. Θα πρέπει να 

ληφθούν απαραίτητα νομικά και διοικητικά μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα 

κριτήρια αποδοχής και εγγραφής εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση, αλλά και με επαρκώς ευέλικτο τρόπο για να 

διασφαλιστεί η ισότητα (λαμβάνοντας υπόψη όμως τις ειδικές δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες) για την αντιμετώπιση των φυσικών και οικονομικών 

φραγμών. Για παράδειγμα, για να εξασφαλιστεί η πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, είναι σημαντικό να δοθεί στους πρόσφυγες η ευκαιρία να μάθουν τη 

γλώσσα της χώρας υποδοχής και να επωφεληθούν από εναλλακτικούς τρόπους 

αναγνώρισης των προσόντων τους. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που τα αντίγραφα 

είναι ανεπίσημα ή ελλιπή, άλλες πηγές αποδεικτικών στοιχείων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στην επιβεβαίωση των εγγράφων ιστορικού του 

αιτούντος. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα διπλώματα και τα πιστοποιητικά 

ολοκλήρωσης, τα δελτία ταυτότητας των σπουδαστών, οι δημοσιευμένοι κατάλογοι 

των φοιτητών, οι αποδείξεις πληρωμής των διδάκτρων, η απόδειξη απόκτησης των 
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κρατικών εξετάσεων, οι επαγγελματικές άδειες ή τα πιστοποιητικά, οι δηλώσεις 

επαγγελματικής καταξίωσης ή οι ιδιότητες των μελών και οι κάρτες μέλους για τις 

επαγγελματικές ενώσεις.        

 Η τρίτη αρχή με βάση την UNESCO (2014),  είναι η μορφή και η ουσία 

(συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων σπουδών) της εκπαίδευσης οι οποίες 

πρέπει να είναι αποδεκτές από τους σπουδαστές. Η διαφορετικότητα της κουλτούρας, 

η διαπολιτισμική κατανόηση και η πολυπολιτισμική εκπαίδευση διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Στις χώρες υποδοχής, η νέα γλώσσα διδασκαλίας 

μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο για τους πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες θα 

πρέπει να υποστηριχθούν στην εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής σε 

πρώιμο στάδιο και στη συνέχεια θα πρέπει να προωθηθεί η εντατική εκμάθηση 

γλωσσών, όπου χρειάζεται. Γενικά, η UNESCO (2017), υποστηρίζει τη διδασκαλία 

της μητρικής γλώσσας ως μέσο βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης, 

αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία των εκπαιδευομένων και των 

εκπαιδευτικών. Επομένως, η βασική εκπαίδευση, τουλάχιστον στα αρχικά της στάδια, 

πρέπει να παρέχεται στη μητρική γλώσσα, τηρώντας παράλληλα τις απαιτήσεις της 

πολυγλωσσίας. Όσον αφορά το γενικό πλαίσιο των προσφύγων, εξακολουθεί να 

υφίσταται η "απαίτηση" για παροχή διδασκαλίας στη μητρική γλώσσα, αλλά 

προτεραιότητα είναι η γλώσσα της χώρας υποδοχής για να εξασφαλιστεί η 

ενσωμάτωση στα εθνικά συστήματα. Οι χώρες υποδοχής πρέπει να παρέχουν 

γλωσσική κατάρτιση στους πρόσφυγες προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να 

εισέλθουν στο εθνικό σχολικό σύστημα. Αυτό απαιτεί σημαντική υποστήριξη. 

Νομικές, τεχνικές και διοικητικές ενέργειες οι οποίες απαιτούνται για την παροχή 

υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα και πώς αυτές ασκούνται 

στην πραγματική ζωή πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη. Επιπλέον, οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να υποστηρίζονται και να εκπαιδεύονται πλήρως ώστε να 

ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες και τα δικαιώματα των προσφύγων. 

 Η τελευταία αρχή σύμφωνα με την UNESCO (2014), είναι ότι η  εκπαίδευση 

πρέπει να είναι ευέλικτη ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες των μεταβαλλόμενων 

κοινωνιών. Οι χώρες υποδοχής, υποστηριζόμενες από τη διεθνή κοινότητα, θα πρέπει 

να λάβουν υπόψη όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υποδοχή των προσφύγων και την 

παροχή ποιοτικής και ουσιαστικής εκπαίδευσης. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν 

υπόψη, όταν είναι απαραίτητο, επιταχυνόμενες και ευέλικτες εκπαιδευτικές επιλογές 
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που επιτρέπουν στους πρόσφυγες, μακροπρόθεσμα, να ξαναχτίσουν τη ζωή και τις 

κοινότητες τους, να αποκτήσουν απασχόληση, να βρουν δικές τους επιχειρήσεις ή να 

αγοράσουν γη.          

 Μια παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψιν σχετικά με τους πρόσφυγες και 

το εκπαιδευτικό τους περιβάλλον είναι ότι ο πληθυσμός αυτός έχει περιορίσει την 

πρόσβασή του στην εκπαίδευση είτε απέχει από αυτήν εξαιτίας των αντίξοων 

συνθηκών που αντιμετώπισαν πριν από την μετεγκατάστασή τους. Το πρόβλημα του 

αναλφαβητισμού στη μητρική τους γλώσσα επηρεάζει σημαντικά την ικανότητά τους 

να αποκτήσουν την ικανότητα μάθησης μιας νέας γλώσσας, τονίζοντας έτσι την 

ανάγκη δημιουργίας προγραμμάτων που θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε να 

καλύπτουν τις ανάγκες τους ( Kantzou & Manoli & Mout & Papadopoulou, 2017).

 Όπως σημειώνουν οι Guerra και Brindle (2017), μόλις εγγραφούν στο 

σχολείο, τα παιδιά που ζητούν άσυλο, γενικά επωφελούνται από τις ίδιες υπηρεσίες 

με τα εθνικά παιδιά. Μέχρις ότου φθάσουν το όριο ηλικίας για την υποχρεωτική 

εκπαίδευση, τα παιδιά ενσωματώνονται στην κανονική εκπαίδευση, ενώ για όσους 

έχουν περάσει την υποχρεωτική ηλικία για σχολική φοίτηση, υπάρχουν άλλα 

προγράμματα που έχουν δημιουργηθεί όπως αυτό που αφορά την επαγγελματική 

κατάρτιση και τα μαθήματα ενηλίκων που φαίνεται να είναι η πιο ικανοποιητική και 

η πιο λειτουργική λύση. Για τα παιδιά ηλικίας κάτω των ορίων υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης, οργανώνονται προπαρασκευαστικές τάξεις προτού ενταχθούν στην 

κανονική εκπαίδευση. Αυτές οι τάξεις επιτρέπουν στα παιδιά να αποκτήσουν τις 

απαραίτητες γλωσσικές δεξιότητες και το κατάλληλο επίπεδο γραμματισμού για να 

προχωρήσουν στη γενική εκπαίδευση. Οι προπαρασκευαστικές τάξεις περιλαμβάνουν 

συνήθως ειδικά μαθήματα γλώσσας, διαφορετικούς τύπους μαθημάτων εμβάπτισης 

και πρόσθετη υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης ενός προς ένα.

        

1.1.2. Προκλήσεις για την οργάνωση των προσφύγων παιδιών στα σχολεία υποδοχής. 

 

Προκλήσεις που συνδέονται με τις οργανωτικές πτυχές και τις οποίες 

αναφέρουν και μελετούν στην έρευνά τους οι Janta και Harte (2016), και στις οποίες 

η κάθε χώρα λαμβάνει υποστήριξη είναι αρχικά το πρόγραμμα σπουδών που αποτιμά 

την κουλτούρα της πλειοψηφίας, η ισχυρή πολιτισμική προκατάληψη στις δοκιμές 
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αξιολόγησης, οι περιορισμένες ευκαιρίες χρηματοδότησης για την παροχή 

υποστήριξης, μια συσσωμάτωση φοιτητών μεταναστών σε σχολεία με χαμηλές 

επιδόσεις, η μη είσοδος των παιδιών των μεταναστών σε σχολεία ειδικής εκπαίδευσης 

και τέλος τα ανεπαρκή επίπεδα ανταπόκρισης από το κράτος και άλλους 

περιφερειακούς και τοπικούς φορείς.       

 Τα Ηνωμένα Έθνη και άλλοι διεθνείς οργανισμοί γνώριζαν πολύ καλά ότι η 

εκπαίδευση για τα προσφυγόπουλα από τη Συρία είναι υψίστης σημασίας και ότι 

πρέπει να ληφθούν γρήγορα τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα 

αυτό. Δυστυχώς, οι προσπάθειες συγκέντρωσης των κεφαλαίων απέχουν πολύ από 

τον αρχικό στόχο. Το Περιφερειακό Σχέδιο Ανταπόκρισης των Ηνωμένων Εθνών για 

το 2014 έθεσε το 62% των απαιτούμενων πόρων. Στις αρχές Οκτωβρίου του 2015, τα 

Ηνωμένα Έθνη είχαν λάβει μόνο το 33% των απαιτούμενων κεφαλαίων για το 

πρόγραμμα αντιμετώπισης της Συρίας και το 46% για τον Περιφερειακό Συναγερμό 

και την Ανθεκτικότητα της Συρίας. Τον Ιούνιο του 2015, τα Ηνωμένα Έθνη ανέφεραν 

ότι είχαν αυξήσει μόνο το 28% των χρηματοδοτικών τους αναγκών για τα διάφορα 

εκπαιδευτικά προγράμματα (Peterson, 2015).     

 Είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των 

προσφυγόπουλων από τη Συρία μετά την επανεγκατάστασή τους στις Ηνωμένες 

Πολιτείες ή στην Ευρώπη. Ωστόσο, είναι σαφές ότι τα περισσότερα παιδιά 

αντιμετωπίζουν εμπόδια στην εκπαιδευτική επιτυχία στα νέα τους σπίτια, ιδιαίτερα 

κατά τα πρώτα χρόνια. Πριν από την επανεγκατάσταση, τα περισσότερα 

προσφυγόπουλα έχουν ζήσει σε ένα προσφυγικό στρατόπεδο για τουλάχιστον ένα 

χρόνο και πιθανότατα βίωσαν παύση στην εκπαίδευσή τους πριν εγκαταλείψουν τη 

Συρία. Η διαδικασία μόνιμης επανεγκατάστασης των προσφύγων από τη Συρία 

αρχίζει και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά 

εγκαταστάθηκαν στην Ευρώπη ή στα σχολεία των Ηνωμένων Πολιτειών (Peterson, 

2015).             

  Ορισμένες απόψεις μπορούν να αντληθούν από προηγούμενες έρευνες για 

άλλες ομάδες προσφύγων, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η βιβλιογραφία 

υποδηλώνει ότι τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα είναι πιο θετικά όταν τα παιδιά 

παραμένουν συνδεδεμένα με την κουλτούρα της γέννησής τους, ενώ ταυτόχρονα 

αφομοιώνουν και την κουλτούρα των ΗΠΑ. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων μιας 

δικοινοτικής ταυτότητας διευκολύνει το συναίσθημα της ολοκλήρωσης. Μια ισχυρή 
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εθνική ταυτότητα μπορεί, για παράδειγμα, να αποτρέψει τα παιδιά από τις επιπτώσεις 

των διακρίσεων. Επιπλέον, τα παιδιά προσφύγων τείνουν να αποδίδουν καλύτερα στο 

σχολείο όταν οι εκπαιδευτικοί κατανοούν το τραύμα που συνδέεται με την εμπειρία 

των προσφύγων. Οι εκπαιδευτικοί που καταλαβαίνουν την εμπειρία αυτή είναι πιο 

πιθανό να αναγνωρίσουν πότε οι συμπεριφορικές και γνωστικές τους δυσκολίες 

σχετίζονται με τραύματα, αντί να εντοπίζουν λανθασμένα δυσκολίες όπως οι 

μαθησιακές δυσκολίες ή τα νοητικά προβλήματα (Henderson & Ambroso, 2018).

 Ορισμένες χώρες και οργανώσεις έλαβαν μέτρα για τη βελτίωση της 

εκπαιδευτικής πρόσβασης των προσφυγόπουλων από τη Συρία. Με τη χρηματοδοτική 

στήριξη των οργανισμών του ΟΗΕ και άλλων χορηγών βοήθειας, ο πρωθυπουργός 

του Λιβάνου ανακοίνωσε σχέδια για την άρση των διδάκτρων και των βιβλίων για τα 

παιδιά του Λιβάνου και των προσφύγων μέχρι την ένατη τάξη στο δημόσιο σχολικό 

σύστημα. Τα δημόσια σχολεία του υποχρεούνται να εγγράφουν τα παιδιά των 

προσφύγων ακόμη και αν δεν μπορούν να αποδείξουν το νομικό τους καθεστώς. 

Ακόμη και η πολιτική της σχολικής εκπαίδευσης του Λιβάνου δεν μπορεί να 

ξεπεράσει τα προβλήματα του μεγάλου αριθμού προσφύγων μαθητών στο δημόσιο 

σχολικό σύστημα, ιδιαίτερα λόγω των γεμάτων σχολείων και της έλλειψης 

καθηγητών (Ahmadzadeh et al., 2014).        

 Η περιορισμένη χρήση της γλώσσας της χώρας φιλοξενίας είναι το πιο 

σημαντικό εμπόδιο σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ (2015), για την ενσωμάτωση 

των μεταναστών και την εκπαιδευτική τους επιτυχία. Οι κακές γλωσσικές δεξιότητες 

περιορίζουν τις ευκαιρίες των γονέων των μεταναστών να στηρίξουν τα παιδιά τους 

στη μάθηση.Τα παιδιά των μεταναστών που ξεκινούν το σχολείο χωρίς να γνωρίζουν 

τη γλώσσα της χώρας υποδοχής βρίσκονται σε μειονεκτική θέση έναντι των γηγενών 

μαθητών. Η δευτερογενής ανάλυση των δεδομένων PISA έχει επισημάνει τις 

διαφορές στα επίπεδα επιτυχίας μεταξύ μεταναστών πρώτης και δεύτερης γενιάς που 

μιλούν τη γλώσσα διδασκαλίας στο σπίτι και εκείνων που δεν το κάνουν. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι όσοι δεν μιλούν τη γλώσσα της διδασκαλίας στο σπίτι 

βαθμολογούνται λιγότερο στην ανάγνωση και τα μαθηματικά από όσους το κάνουν. 

Παρόλα αυτά, τα παιδιά μεταναστών που μιλούν τη γλώσσα της διδασκαλίας στο 

σπίτι εξακολουθούν να τείνουν να βαθμολογούνται χαμηλότερα στις ίδιες δοκιμασίες 

από τους εγγενείς μαθητές.        

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα 
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παιδιά των μεταναστών όσον αφορά την ένταξη και την επιτυχία των εκπαιδευτικών 

συστημάτων της χώρας υποδοχής και την ευρύτερη κοινωνικοοικονομική ένταξη των 

μεταναστευτικών πληθυσμών. Πέρα από το επίπεδο της ΕΕ, ο Heckmann (2008), 

αναφέρει πολιτικές που διευκολύνουν την ένταξη των παιδιών μεταναστών και 

ανακουφίζουν τα μειονεκτήματά τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και στη συνέχεια 

στη ζωή. Έχουν προταθεί διάφορες τυπολογίες για τον χαρακτηρισμό αυτών των 

πολιτικών, μερικές από τις οποίες εστιάζουν σε ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που 

επηρεάζουν την εκπαιδευτική επιτυχία των σπουδαστών και άλλοι που ασχολούνται 

αποκλειστικά με τις εκπαιδευτικές πολιτικές.     

 Δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαιδευτική υποστήριξη των νέο-

αφιχθέντων παιδιών μεταναστών, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου Eurydice 

(2009), αναφέρει ότι είναι σημαντική μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ένταξης. 

Επίσης,  σημειώνει ότι «οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής πρέπει να δώσουν 

μεγαλύτερη προσοχή στη συνολική διάρθρωση των εκπαιδευτικών συστημάτων και 

τις επιπτώσεις τους στην ένταξη των παιδιών που μετανάστευσαν πρόσφατα και όχι 

στα ατομικά μέτρα στήριξης που απευθύνονται σε αυτά τα παιδιά. Η προτεινόμενη 

ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη δημιουργία ενός πιο ανοιχτού εκπαιδευτικού 

συστήματος και συγκεκριμένων μέτρων που στοχεύουν στα παιδιά των μεταναστών 

αποσκοπεί στην παροχή συνολικής υποστήριξης για την εξάλειψη των εκπαιδευτικών 

μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με την Eurydice (2009), η 

εκπαιδευτική υποστήριξη θα πρέπει, κατά προτίμηση, να περιλαμβάνει ένα 

συνδυασμό στοιχείων, όπως η γλωσσική και ακαδημαϊκή υποστήριξη, η συμμετοχή 

των γονέων και της κοινότητας και η διαπολιτισμική εκπαίδευση.   

 Επιπλέον, οι Janta και Harte (2016), προτείνουν ότι η αυξημένη συμμετοχή 

των παιδιών των μεταναστών στις διάφορες δραστηριότητες που θα αφορούν όλα τα 

παιδιά, ανεξάρτητα από το ιστορικό τους, μπορεί να είναι επωφελής. Η πρόσβαση σε 

χώρους συμμετοχικής εκπαίδευσης και φροντίδας πρώιμης παιδικής μέριμνας και 

υψηλής ποιότητας, βρέθηκε να αντιμετωπίζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα 

παιδιά μεταναστών. Για παράδειγμα, όταν η προσχολική εκπαίδευση είναι δωρεάν, 

υπάρχουν λιγότερα κενά στη συμμετοχή των παιδιών των μεταναστών και των 

«γηγενών» παιδιών. Έπειτα, τα στοιχεία του ΟΟΣΑ (2015), και της ΕΕ, δείχνουν ότι 

τα παιδιά που παρακολουθούν την προσχολική εκπαίδευση έχουν υψηλότερα 

αποτελέσματα ανάγνωσης στα 15 σε σύγκριση με εκείνα που δεν προέρχονται από 
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συγκρίσιμο κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο. Επιπλέον, η Ε.Ε. μπορεί να συμβάλει 

στην παροχή ευκαιριών για τους μετανάστες ώστε τα παιδιά να αλληλοεπιδράσουν με 

την τοπική κοινότητα, να μάθουν τις γλώσσες των χωρών υποδοχής σε ένα 

προσχολικό περιβάλλον και να εξοπλίσουν τα παιδιά με κοινωνικές ικανότητες σε 

δομημένο περιβάλλον. Σε μια έρευνα των Janta και Harte (2016), βρήκαν ότι η 

συμμετοχή στην αρχική εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην ηλικία των δύο ή τριών ετών, 

είναι αποτελεσματική στη μείωση του χάσματος μεταξύ παιδιών με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο και των εγγενών ομολόγων τους. Οι ίδιες γράφουν επίσης, ότι η πρόσβαση 

στην εκπαίδευση και η φροντίδα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπως η προσχολική 

και ημερήσια φροντίδα, σε συνδυασμό με την τυποποίηση των προγραμμάτων 

σπουδών και την ποιότητα των εκπαιδευτικών, είναι αποτελεσματικές στη μείωση 

του μειονεκτήματος που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες σπουδαστές. 

 Όπως συνοψίζει σε μια έκθεση του ο Nusche (2009), ο εκπαιδευτικός 

διαχωρισμός μπορεί να παρατηρηθεί σε τρεις βασικές μορφές: 

 Συστήματα σχολικής ευθύνης σε κάθε περιοχή    

 Σχολική επιλογή        

  Ομαδοποιήσεις σύμφωνα με τις ικανότητες.    

           

 Σε χώρες με συστήματα σχολικής ευθύνης, οι μαθητές τοποθετούνται σε ένα 

τοπικό σχολείο στη γειτονιά τους. Με αυτόν τον τρόπο, τα σχήματα κατοικίας 

αντικατοπτρίζονται στη σχολική σύνθεση, με τα σχολεία να θεωρούνται ότι έχουν 

καλύτερη ποιότητα και βρίσκονται σε πιο εύπορες περιοχές. Ορισμένες χώρες έχουν 

θεσπίσει ρυθμίσεις επιλογής σχολικών ιδρυμάτων, δίνοντας τη δυνατότητα στους 

γονείς να επιλέξουν το σχολείο που θα παρακολουθήσουν τα παιδιά τους, ανεξάρτητα 

από το πού ζουν. Ωστόσο, τα στοιχεία σχετικά με το είδος των επιπτώσεων (θετικά 

και αρνητικά) της σχολικής επιλογής είναι μικτά. Επιπλέον, η επιλογή του σχολείου 

δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι γονείς έχουν πλήρη ελευθερία επιλογής στην επιλογή 

των σχολείων. Η γονική επιλογή των σχολείων μπορεί επίσης να συμβάλει στην 

ενίσχυση του διαχωρισμού μεταξύ παιδιών μεταναστών και μη μεταναστών. Οι 

γονείς των μεταναστών δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με το 

εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής, τις γλωσσικές ικανότητες ή τους πόρους 

για να επιλέξουν το πιο κατάλληλο σχολείο για τα παιδιά τους (Janta & Harte, 2016).
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 Ο Dumčius et al., (2013), στην έρευνά του στον τομέα της μετανάστευσης, 

κάνει φανερό ότι η παρουσία μεγάλου αριθμού παιδιών με γονείς χαμηλού 

μορφωτικού επιπέδου έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στο συνολικό σχολικό 

επίτευγμα των μαθητών από την παρουσία μεγάλου αριθμού παιδιών μεταναστών σε 

κάποια τάξη ή σε κάποιο σχολείο. Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές του ΟΟΣΑ (2015), 

υποδεικνύουν ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να προχωρήσουν σε πιο μικτές τάξεις όσον 

αφορά το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των σπουδαστών και όχι όσον αφορά τη 

μεταναστευτική τους κατάσταση. Σε άλλη έρευνα τα συμπεράσματα που εξάγονται 

είναι παρόμοια με τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας, δείχνοντας ότι η 

παρουσία παιδιών με υψηλές εκπαιδευτικές προσδοκίες και καλές ακαδημαϊκές 

επιδόσεις επηρεάζει σημαντικά την επίτευξη των παιδιών των μεταναστών. Τα οφέλη 

από τις μικτές αίθουσες διδασκαλίας είναι διττά: πρώτον, βοηθούν τους μαθητές να 

επιτύχουν καλύτερα ακαδημαϊκά αποτελέσματα. Δεύτερον, ενθαρρύνουν την 

κοινωνική τους ένταξη.       

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω από τα στοιχεία PISA του ΟΟΣΑ (2015), 

η χαμηλότερη εκπαιδευτική επίδοση μπορεί να συνδεθεί με το κοινωνικοοικονομικό 

μειονέκτημα. Αυτό σημαίνει ότι η παρουσία μεγάλου αριθμού παιδιών στο επίπεδο 

της τάξης ή του σχολείου, των οποίων οι γονείς έχουν χαμηλή εκπαίδευση, έχουν 

μεγαλύτερο αντίκτυπο στο σχολείο από μια μεγάλη παρουσία παιδιών μεταναστών. 

Αυτό προτρέπει ορισμένους ερευνητές να υποδείξουν ότι τα περιβάλλοντα των 

τάξεων που παρέχουν ένα κοινωνικοοικονομικό μίγμα θα ήταν ένα καλό βήμα προς 

την κατεύθυνση της εξασφάλισης καλύτερου επιπέδου εκπαίδευσης στα παιδιά 

μεταναστών.   

1.1.3. Η ποιότητα της διδασκαλίας σημαντικός παράγοντας για την παραμονή των 

προσφύγων μαθητών στην τάξη. 

 

Τα παιδιά των μεταναστών, κατά μέσο όρο, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να 

εγκαταλείψουν το σχολείο νωρίς. Ο Sirius (2014), στην έρευνά του υπέδειξε ότι δύο 

προσεγγίσεις μπορούν να είναι αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση της πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου: 1) πρόσθετη υποστήριξη για την ενθάρρυνση των νέων 

που διατρέχουν κίνδυνο να παραμείνουν στο σχολείο και 2) υποστήριξη της 

μετάβασης από το σχολείο στην εργασία ή της εισόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Η ευκαιρία για ευέλικτα προγράμματα σπουδών στα εκπαιδευτικά συστήματα θα 
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μπορούσε να στηρίξει την επιτυχή μετάβαση στην αγορά εργασίας, για παράδειγμα, 

οι μαθητές θα μπορούσαν να λάβουν προγράμματα υψηλής ποιότητας δεύτερης 

ευκαιρίας εάν δεν είχαν το πλεονέκτημα των υποστηρικτικών μαθησιακών 

περιβαλλόντων νωρίτερα στη ζωή τους. Αυτό θα βελτίωνε τα μαθησιακά 

αποτελέσματα όλων των μαθητών, όχι μόνο των μετακινούμενων μαθητών. Στην 

έρευνά του ο Sirius (2014), προτείνει επίσης ότι οι νέοι εκπαιδευόμενοι πρέπει να 

έχουν την ευκαιρία να μάθουν από την εμπειρία. Αυτή η «άτυπη εκπαίδευση» 

συμβάλλει στην ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

που με τη σειρά τους βελτιώνουν τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας των παιδιών 

μεταναστών.          

 Οι μελέτες υπογραμμίζουν τη σημασία της διδασκαλίας και της σχολικής 

διακυβέρνησης για τη δημιουργία μιας σχολικής εμπειρίας. Οι μελέτες του ΟΟΣΑ 

(ΟΟΣΑ, 2005) έδειξαν ότι ο σπουδαιότερος σχολικός παράγοντας που επηρεάζει τα 

μαθησιακά αποτελέσματα είναι η ποιότητα της διδασκαλίας. Σε άλλες έρευνες οι 

Brind et al., (2008), και Sirius (2014), απέδειξαν ότι η ισχυρή σχολική ηγεσία και η 

σχολική κουλτούρα που είναι αντανακλαστική και ρητά αφοσιωμένη στην ισότητα 

διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη δημιουργία ενός ασφαλούς και εμπλουτισμένου 

περιβάλλοντος για τα παιδιά.        

 Οι Janta και Harte (2016), αναφέρουν ότι η αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες. Πρώτα απ’ όλα, τα 

μεγέθη μικρότερων τάξεων και οι υψηλότερες αναλογίες καθηγητών / σπουδαστών 

επιτρέπουν την εξατομικευμένη υποστήριξη και την ικανότητα αντιμετώπισης 

εξειδικευμένων αναγκών, παρέχοντας έτσι περισσότερο χρόνο και ευκαιρίες για κάθε 

σπουδαστή να ασχολείται περισσότερο. Οι επιπτώσεις των μειωμένων μεγεθών τάξης 

στα παιδιά μεταναστών και στις ομάδες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση είναι 

σημαντικές, ενώ τα στοιχεία μπερδεύονται από τον αντίκτυπό τους στους συνήθεις 

μαθητές. Δεύτερον, η βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας μέσω της πρόσθετης 

χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών στα σχολεία που προκαλούν δυσκολίες 

αποσκοπεί επίσης στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και των ποσοστών 

διατήρησης των εκπαιδευτικών. Διάφορες χώρες έχουν αυξήσει τις αμοιβές των 

εκπαιδευτικών με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους. Ωστόσο, τα 

αποδεικτικά στοιχεία της αποτελεσματικότητάς τους είναι μικτά και λίγα και είναι 

γνωστά για τον αντίκτυπό τους στις εκπαιδευτικές επιδόσεις των μεταναστών. Οι 
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υψηλότεροι μισθοί για τους δασκάλους σε σχολεία με δυσκολίες βοηθούν στην 

προσέλκυση ανώτερων εκπαιδευτικών, αλλά σκοπεύουν στο να μειωθούν τα ποσοστά 

του κύκλου εργασιών, και οι αυξήσεις των μισθών θα πρέπει να είναι σημαντικές. 

Επιπλέον, η αύξηση του ποσοστού των εκπαιδευτικών με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

για την πλήρη αντιπροσώπευση της διαφορετικότητας στις κοινωνίες και τις τάξεις 

μπορεί να είναι αποτελεσματική στη μείωση του χάσματος μεταξύ παιδιών 

μεταναστών και μη μεταναστών.       

 Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση στη διδασκαλία και τη 

μάθηση η οποία βασίζεται από τη μία σε δημοκρατικές αξίες και από την άλλη 

επιβεβαιώνει τον πολιτισμικό πλουραλισμό, επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση 

«προοπτικών, παραδειγμάτων και πληροφοριών από ποικίλους πολιτισμούς και 

ομάδες» στο πρόγραμμα σπουδών και στο διδακτικό υλικό. Βασικός σκοπός της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η δημιουργία ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών για 

τους μαθητές από διαφορετικές φυλετικές, εθνικές, κοινωνικές και πολιτισμικές 

ομάδες.  Κύριος στόχος μιας τέτοιας εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει όλους τους 

μαθητές να εξελιχθούν, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε ποικίλους τομείς, 

καθώς και να αναπτύξουν στάσεις οι οποίες θα τους επιτρέψουν να λειτουργούν 

αποτελεσματικά στα πλαίσια μιας πολυπολιτισμικής και δημοκρατικής κοινωνίας και 

να αλληλεπιδρούν, να διαπραγματεύονται και να επικοινωνούν με άτομα από 

διαφορετικές ομάδες (Κολούμπα, 2017).       

  Σαν αποτέλεσμα αναφέρει ο Francesc (UNESCO 2017),  ότι είναι υποχρέωση 

όλων των κρατών, ως κύριοι φορείς, να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα σύμφωνα με τις 

διεθνείς υποχρεώσεις τους όσον αφορά το δικαίωμα στην εκπαίδευση και άλλες 

δεσμεύσεις στο πλαίσιο της εγκατάστασης των προσφύγων στις χώρες υποδοχής, 

υιοθετώντας παράλληλα μια προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης. Οι εκπαιδευτικές 

ανάγκες των προσφύγων πρέπει να θεωρούνται μέρος του εθνικού προγραμματισμού 

του εκπαιδευτικού τομέα, αλλά και του προγραμματισμού της χρηματοδότησης. 

Απαιτείται αυξημένη συλλογική προσπάθεια από τις κυβερνήσεις, τις κοινότητες και 

τον ιδιωτικό τομέα για την παροχή εκπαίδευσης. Σε σχέση με τους πρόσφυγες από τη 

Συρία, για παράδειγμα, ο Francesc  (UNESCO 2017), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

οι ιδιωτικοί φορείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και μπορούν να 

συμβάλουν αποτελεσματικά. Για τον σκοπό αυτό, ωστόσο, απαιτείται περισσότερος 

συντονισμός, καθώς και καλύτερη κατανόηση του πλαισίου από τους ιδιωτικούς 
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φορείς. Αυτή η προσπάθεια δεν είναι μόνο συλλογική ευθύνη, είναι επίσης ευθύνη 

προς το κοινό συμφέρον όλων των κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να 

ενθαρρυνθούν έντονα οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για την αποδόμηση των 

στερεοτύπων και των προκαταλήψεων σε όλα τα επίπεδα. Το καθεστώς 

μετανάστευσης ενός παιδιού δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί εμπόδιο στην πρόσβαση σε 

βασικές υπηρεσίες, όπως η εκπαίδευση.      

     Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που αντιμετωπίζει τον μετανάστη σε ένα 

μαζικό επίπεδο που έρχεται να εγκατασταθεί σε μια χώρα και όχι σαν ατομική 

μονάδα που φέρει μια προσωπικότητα. Το γεγονός αυτό διαφαίνεται από το ρόλο που 

παίζει το φαινόμενο της  μετανάστευσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση στους 

κανονισμούς, τις οδηγίες, τις αποφάσεις και τις συστάσεις της που αφορούν το 

μεταναστευτικό φαινόμενο. Για την Ένωση ο μετανάστης αποτελεί κλειδί για την 

επίλυση πληθώρας προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στα κράτη – μέλη της τα 

οποία εμποδίζουν την αποτελεσματική αποδοτικότητα της, την οικονομική της 

ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια σκηνή. Η ένταξη του 

μετανάστη, με βάση τις αρχές της Ένωσης, προσδιορίζεται από την πρόσβαση του 

στην εκπαίδευση, στους δημόσιους φορείς, στο σεβασμό των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων του. Με την είσοδο του μετανάστη στην εκπαίδευση και την εκμάθηση 

της γλώσσας της χώρας στην οποία βρίσκεται και στην οποία αναμένεται να μείνει 

για αρκετά μεγάλο διάστημα, ανοίγεται ο δρόμος τόσο για ένα καλύτερο 

επαγγελματικό κομμάτι όσο και για μια καλύτερη ένταξη στην κοινωνία γενικότερα 

(Ζολώτα, 2010).         

 Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις σύμφωνα με τον Francesc (UNESCO 2017),  οι 

οποίες στοχεύουν στην ποιοτική εκπαίδευση η οποία θα δίνει στα παιδιά μια θέση 

ασφάλειας και μπορεί επίσης να μειώσει τον παιδικό γάμο, την παιδική εργασία, την 

εκμετάλλευση και την επικίνδυνη εργασία καθώς και την εφηβική εγκυμοσύνη. Τους 

δίνει την ευκαιρία να κάνουν φίλους και να βρουν συμβούλους και τους παρέχει τις 

δεξιότητες για αυτοπεποίθηση, επίλυση προβλημάτων, κριτική σκέψη και ομαδική 

εργασία. Βελτιώνει τις προοπτικές απασχόλησης και ενισχύει την εμπιστοσύνη και 

την αυτοεκτίμηση. Επιπλέον, όσο περισσότερο παραμένουν τα παιδιά, οι έφηβοι και 

οι νέοι στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και προστασίας, τόσο λιγότερος είναι ο 

κίνδυνος της σεξουαλικής βίας, η εσωτερική δουλεία, ή η κατάχρηση ουσιών. 

   Ωστόσο, σε πολλά πλαίσια, παρά την ενσωμάτωση των προσφύγων στα 
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εθνικά πλαίσια πολιτικής εκπαίδευσης, στην πράξη η ένταξη συχνά δεν 

πραγματοποιείται. Για παράδειγμα, τα εθνικά σχολεία μπορεί να μην έχουν χώρο / 

καθίσματα για την εισροή των νέων μαθητών. Επιπλέον, η διδασκαλία μπορεί να 

αποτελέσει πρόκληση για τους πρόσφυγες και την έντονη πολιτικοποίηση των 

εντάσεων μεταξύ προσφύγων και γηγενών, όπως η Κένυα και η Αίγυπτος 

σημειώνουν ότι τα παιδιά προσφύγων παραμένουν εκτός σχολείου ή παρακολουθούν 

σχολείο σε παράλληλα συστήματα που διευθύνονται από ΜΚΟ (Richardson et al., 

2018).      

    

Κατανομή των προσφύγων στις χώρες της Ευρώπης. Πηγή: UNICEF, 

Ιανουάριος - Σεπτέμβριος, 2017      

         

 Μια χώρα που αξίζει να αναφερθεί για το εκπαιδευτικό της σύστημα 

και με την οποία ασχολείται η Marinopoulou (2018), είναι η Νορβηγία. Το 

εκπαιδευτικό της σύστημα δίνει έμφαση στις ίσες ευκαιρίες και στην 

πρόσβαση σε αυτό όλων των παιδιών ανεξάρτητα από το κοινωνικό 
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υπόβαθρο, την εθνότητα και το φύλο. Βασικός της στόχος είναι εκπαίδευση 

για όλους και για να τον πετύχει αυτό προσαρμόζει το σχολικό της σύστημα 

με τέτοιο τρόπο ώστε να ευνοούνται όλοι οι μαθητές και κυρίως αυτοί που 

προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια. Μεγάλη βαρύτητα δίνεται 

και στην κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε να είναι 

αποτελεσματική η εκπαίδευση που παρέχουν στους μαθητές. Είναι από τις 

ελάχιστες χώρες που περιλαμβάνει την εκπαίδευση στην ανθρωπιστική της 

πολιτική. Βοηθάει πολύ τις ανθρωπιστικές οργανώσεις όπως τη UNICEF. Η 

Νορβηγία συμμετέχει στο πρόγραμμα του Πολιτιστικού 

Προσανατολισμού του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ). 

 Το πρόγραμμα αυτό που παρουσιάζει η Marinopoulou (2018), έχει να 

κάνει με την παροχή πληροφοριών στους πρόσφυγες πριν εισέλθουν στη 

χώρα, δηλαδή πληροφορίες σχετικά με τον πολιτισμό και την κοινωνία αλλά 

και με τους κατοίκους που θα έρθουν σε επαφή, ώστε να υπάρξει μια ομαλή 

ένταξη των προσφύγων. Μέσα από μαθήματα δίνονται αυτές οι πληροφορίες 

στα παιδιά αλλά και στους ενήλικες  πρόσφυγες.      

Τον Φεβρουάριο του 2016 ξεκίνησε η ιστοσελίδα Skolekassa.no115, με 

διδακτικάβοηθήματα σε επτά γλώσσες: Αραβικά, Dari, Kurmanji, Πάστο, Tigr

inya,  Αγγλικά  και  Νορβηγικά. Σκοπός είναι να παρέχει τα σχετικά δίγλωσσα 

εργαλείαγια τα νέοαφιχθέντα παιδιά που μαθαίνουν Νορβηγικά, Αγγλικά,Μαθ

ηματικά, Επιστήμες και Κοινωνικές Σπουδές σε αρχικό αλλά και σε 

δευτερεύον επίπεδο. Επίσης, χρησιμοποίησε εκπαιδευτικούς που μπορούσαν 

να ανταπεξέλθουν στο ζήτημα της εκπαίδευσης των παιδιών με 

μεταναστευτικό προφίλ. Το 2015 ο αριθμός των παιδιών προσφύγων (6-18 

ετών) ήταν πέντε φορές μεγαλύτερος από ότι ήταν το 2014. Έτσι, πολλά 

παιδιά έμειναν εκτός εκπαίδευσης. Για να λύσουν το ζήτημα αυτό πρότειναν 

τα μέτρα να λαμβάνονται υπόψιν κάθε χρόνο και να τροποποιούνται ανάλογα 

με τις ανάγκες που δημιουργούνται.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησε όλες τις 

χώρες που είχαν να κάνουν με πρόσφυγες δημιουργώντας ηλεκτρονικές 

πλατφόρμες στα αγγλικά με διάφορο υλικό για την στήριξη των 

εκπαιδευτικών, των σχολείων αλλά και όσων ασχολούνται με το ζήτημα των 

προσφύγων. Μια τέτοια πλατφόρμα είναι η School Education Gateway που 

έχει να κάνει με υλικό για την αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων όσον 
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αφορά τους πρόσφυγες. Μοιράζεται σε 23 διαφορετικές χώρες.  

 Προτάσεις που αναφέρονται από τον Ahmadzadeh (2014), για την 

καλύτερη ποιότητα της εκπαίδευσης των προσφύγων είναι οι ακόλουθες: 

1. Να σχεδιαστούν καλά δομημένα προγράμματα δωρεάν εκπαίδευσης για τους 

νέους ώστε να τους διατηρήσουν στην εκπαίδευση και στη συνέχεια να 

βελτιώσουν την επαγγελματική τους επίδοση ώστε αργότερα να βρουν 

καλύτερες αμειβόμενες θέσεις εργασίας. 

2. Να αφοσιωθούν και να υποστηρίξουν εκπαιδευτικά προγράμματα που να είναι 

προσαρμοσμένα ώστε να συμπεριλαμβάνουν πρόσφυγες νεαρής ηλικίας στην 

εργασία. 

3. Να προσδιορίσουν τους εφήβους που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν ή που 

έχουν εγκαταλείψει πρόσφατα τα σχολεία και να τους παράσχουν κατάλληλη 

συμβουλευτική, ακαδημαϊκή υποστήριξη και εναλλακτικές επιλογές για την 

εκπαίδευση. 

4. Να δημιουργήσουν κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και μέσων διαβίωσης 

που θα παρέχουν εκτεταμένη κατάρτιση σε ειδικευμένες θέσεις εργασίας και 

που θα μπορούν να συνδεθούν με την αγορά εργασίας και τα κατάλληλα 

νομικά πλαίσια τα οποία θα ήταν χρήσιμα κατά την επιστροφή τους στη 

Συρία. 

5. Να καθιερωθούν προγράμματα μαθητείας για τους νέους από τη Συρία σε 

συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και τα αντίστοιχα κυβερνητικά όργανα. 

6. Να οργανωθούν περισσότερα προγράμματα διδασκαλίας για τους 

εκπαιδευτικούς της Συρίας και της κοινότητας υποδοχής. 

7. Να διεξαχθεί πιο εμπεριστατωμένη έρευνα με στόχο την ηλικιακή ομάδα 12-

25 ετών για να κατανοήσουν τις συνθήκες διαβίωσης, τις προκλήσεις και τις 

ανάγκες τους και να σχεδιάσουν ανάλογα τα σχέδια εκπαιδευτικής 

υποστήριξης. 

8. Να υπάρξει παροχή χρηματοδότησης για δίδακτρα, μεταφορές, βιβλία, 

χαρτικά και διδακτικό υλικό για τους σπουδαστές προσφύγων στις αστικές 

κοινότητες ώστε να τους βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των οικονομικών 

φραγμών. 
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9. Να προωθήσουν και να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη δομημένων και 

διαπιστευμένων προγραμμάτων που μπορούν να φιλοξενήσουν μεγάλο αριθμό 

παιδιών και νέων που βρίσκονται σε άσυλο, ιδίως στις αγροτικές περιοχές. 

10. Να πιέσουν τις κυβερνήσεις στην περιοχή να δημιουργήσουν περισσότερα 

σχολεία και να αυξήσουν τους πόρους των εκπαιδευτικών. 

11. Να αναπτύξουν εικονικά εργαλεία αυτοδιδασκαλίας, όπως ηλεκτρονικά 

μαθήματα. (Ahmadzadeh et al., 2014).     

   

1.2. Εκπαίδευση και ένταξη των παιδιών προσφύγων σε άλλες χώρες.  

       Ως χώρα υποδοχής, η Ιορδανία έχει συμβάλει αποφασιστικά στη 

διαμόρφωση της διεθνούς ανθρωπιστικής αντίδρασης στην κρίση της 

αποκατάστασης των Σύριων. Η πλήρης κυριαρχία της έχει καλύψει τον έλεγχο και 

την παρακολούθηση κάθε προγράμματος. Για παρεμβάσεις εκτός των 

καταυλισμών, ζήτησε να ωφεληθούν επίσης οι τοπικές κοινότητες υποδοχής, με 

αναλογία 60% για τους πρόσφυγες από τη Συρία και 40% για τους Ιορδανούς. Το 

πιο σημαντικό είναι ότι η Ιορδανία έχει καθορίσει το νομικό καθεστώς των 

προσφύγων, ορίζοντας έτσι τους τρόπους πρόσβασης τους στο εκπαιδευτικό 

σύστημα και στην αγορά εργασίας. Κατά την διάρκεια της χρονιάς 2013-2014, ο 

αριθμός των μαθητών που εντάχθηκε στο δημοτικό και στο γυμνάσιο έφτανε τους 

120.555. Από αυτούς οι 20.174 ήταν μέσα σε στρατόπεδα, ενώ οι 100.381 ήταν 

έξω από τα στρατόπεδα (Ahmadzadeh et al., 2014).     

     Η εκπαίδευση αναπτύσσεται σε τρεις κύριες κατευθύνσεις: πρώτον, 

βελτίωση της ποιότητας της επίσημης και μη τυπικής εκπαίδευσης. Δεύτερον, 

χάραξη ενός αξιοπρεπές μέλλοντος για τα παιδιά που εγκαταλείπουν την πατρίδα 

τους και το τρίτο παροχή ευκαιριών στους πρόσφυγες για να συνεχίσουν τη μετα- 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η ποιότητα της 

εκπαίδευσης στα σχολεία για τα προσφυγόπουλα από τη Συρία, η UNICEF, σε 

συνεργασία με τη MOE, καθοδηγείται από διάφορους τύπους παρεμβάσεων 

μεγάλης κλίμακας. Η σχολική ικανότητα πρόκειται να επεκταθεί τα επόμενα 

χρόνια προκειμένου να φιλοξενηθούν 32.000 παιδιά που δεν έχουν ακόμη 

εγγραφεί (Yasar  et al., 2018).           

     Ο σημαντικός αριθμός των προσφυγόπουλων από τη Συρία και των νέων 
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που αποχώρησαν από την επίσημη και ανεπίσημη εκπαίδευση έχει οδηγήσει έναν 

ουσιαστικό αριθμό ΜΚΟ να παραδώσει ανεπίσημες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες 

όπως η UNICEF. Η ανεπίσημη εκπαίδευση είναι μια ετερογενής αντίληψη: τα 

προγράμματα δεν συνδέονται με μια συγκεκριμένη ομάδα-στόχο, ο αριθμός των 

δικαιούχων κυμαίνεται από μερικές δωδεκάδες μέχρι μερικές χιλιάδες ανά το 

έτος, οι εμπλεκόμενες οργανώσεις είναι ποικίλες, από διεθνείς εξειδικευμένες 

οργανώσεις έως οργανώσεις με βάση την κοινότητα και καλύπτουν διάφορα είδη 

ψυχαγωγικών, γραμματικών και αριθμητικών, θρησκευτικών, καθοδηγητικών, 

τεχνικών και βιολογικών δεξιοτήτων, ευαισθητοποίησης ακόμη και 

δραστηριότητες ανώτερης εκπαίδευσης. Τα άμεσα αποτελέσματα αυτών των 

δραστηριοτήτων τείνουν να ερμηνεύονται από τους πληροφοριοδότες όσον αφορά 

την «αποκατάσταση της αξιοπρέπειας», την «επώαση των ηθικών και 

θρησκευτικών αξιών» και την «απόκτηση επαγγελματικών και τεχνικών 

δεξιοτήτων». Ο αντίκτυπος των ανεπίσημων έργων μπορεί συχνά να επεκταθεί σε 

ολόκληρη την κοινότητα όταν βασίζεται σε συμμετοχικές μεθόδους που ενώνουν 

τους γονείς και τους εθελοντές στο σχεδιασμό και / ή την εφαρμογή των 

προγραμμάτων (Sirin et.al. 2015).      

    Ο Λίβανος άνοιξε δημόσια σχολεία σε δύο βάρδιες και κάλυψε όλες τις 

δαπάνες του σχολείου από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους 

Πρόσφυγες (UNHCR) και τη UNICEF, προσφέροντας σε 90.000 παιδιά από τη 

Συρία πρόσβαση στην επίσημη εκπαίδευση. Το δεύτερο σύστημα κατάφερε να 

μειώσει τα εμπόδια ξένων γλωσσών στα παιδιά της Συρίας μέσω της διδασκαλίας 

ενός απλουστευμένου αραβικοποιημένου προγράμματος σπουδών μαζί με τις 

εισαγωγικές γαλλικές και αγγλικές τάξεις. Επιπλέον, η παροχή υπηρεσιών από 

την UNHCR και την UNICEF βοήθησε πολλούς μαθητές να εγγραφούν και να 

παρακολουθήσουν τακτικά το σχολείο. Ομοίως, η απόφαση της UNRWA να 

ανοίξει τα σχολεία της σε δύο βάρδιες επέτρεψε την πρόσβαση σε χιλιάδες άτομα. 

Επιπλέον, η στρατηγική της να χρησιμοποιήσει τη δεύτερη βάρδια ως εργαλείο 

αποκατάστασης για τους σπουδαστές προσφύγων για να προλάβουν το 

πρόγραμμα σπουδών προτού τους μετακινήσουν στην πρώτη βάρδια από τον 

Οκτώβριο του 2015 είναι ένα παράδειγμα που μπορούν να ακολουθήσουν τα 

δημόσια σχολεία του Λιβάνου. Η απόφαση να δώσουν στους μαθητές της Συρίας 

την επιλογή να συμμετάσχουν στην επίσημη εξέταση στα αραβικά, αν και δεν 
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διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, είναι ένα σημαντικό βήμα (Ahmadzadeh 

et al., 2014).         

    Τα ιδιωτικά σχολεία φαίνεται να είναι η πιο ευέλικτη επιλογή που μπορεί να 

καλύψει τις ανάγκες των μαθητών της Συρίας όσον αφορά το πρόγραμμα 

σπουδών και τις ξένες γλώσσες. Για παράδειγμα, ένα σχολείο στη Σαϊάνα έχει 

μεταφρασμένες σε αραβικά σελίδες βιβλίων με καινοτόμο τρόπο, έτσι ώστε οι 

μαθητές να μπορούν να διαβάζουν το αγγλικό περιεχόμενο στη μία σελίδα και τη 

μετάφρασή του από την αραβική γλώσσα στην πίσω σελίδα. Στην Τρίπολη, οι 

συμμετέχοντες ανέφεραν ότι έλαβαν πολύ καλή αντιμετώπιση από τους 

δασκάλους και η εύρεση του αραβικοποιημένου λιβανέζικου εκπαιδευτικού 

προγράμματος μπορεί να προσφέρει διαπιστευμένη πιστοποίηση και συνήθως 

προσλαμβάνουν ένα συνδυασμό Λιβανέζων και Σύριων εκπαιδευτικών που είναι 

σε θέση να ανταποκριθούν στις πολύπλοκες ανάγκες των μαθητών της Συρίας. 

Ορισμένα από αυτά τα σχολεία παρέχουν σχολικό υλικό και μεταφορά για τους 

μαθητές τους (Beste 2015, σ. 1-14).      

          Η πρόσβαση στην εκπαίδευση για την νεολαία με βάση τα στρατόπεδα 

στην Τουρκία είναι υψηλότερη στην πόλη από ό,τι για τους αστικούς και 

αγροτικούς ομολόγους τους. Λόγω των γλωσσικών φραγμών, η πλειονότητα των 

προσφύγων που φοιτούν εκτός των στρατοπέδων της Τουρκίας, που έχουν 

συνηθίσει να μαθαίνουν στα αραβικά, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 

δημόσια σχολεία στην Τουρκία. Ως αποτέλεσμα, πολλοί επιλέγουν να 

παρακολουθήσουν εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που βασίζονται στην κοινότητα, 

οι οποίες διευθύνονται από Σύριους εκπαιδευτικούς. Εκεί όμως, υπάρχει μικρή 

ρύθμιση και δεν υπάρχει παρακολούθηση των εκθέσεων από τις εκπαιδευτικές 

αρχές των κοινοτικών σχολείων. Χωρίς τέτοιες αξιολογήσεις η ποιότητα της 

μάθησης δεν είναι εξασφαλισμένη (Dogutas, 2016, σ. 1-7).   

       Η επιλογή του προγράμματος σπουδών και η πιστοποίησή τους είναι ένας 

άλλος παράγοντας που έχει αντίκτυπο στην ποιότητα της εκπαίδευσης των 

προσφύγων στην Τουρκία. Η έρευνα στο χώρο διαπίστωσε ότι οι φοιτητές 

εναλλάσσονται μεταξύ της μελέτης των προγραμμάτων της Τουρκίας, της Συρίας 

και της Λιβύης, βασισμένοι κυρίως στο εάν οι σπουδές τους μπορούν να 

πιστοποιηθούν και στη γλώσσα διδασκαλίας. Απαιτείται ρύθμιση, τυποποίηση και 

ενισχυμένος συντονισμός για τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και 
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διαπίστευσης των σπουδαστών προσφύγων στην Τουρκία. Θα πρέπει επίσης να 

ληφθεί μέριμνα για την παροχή διδασκαλίας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

των σπουδαστών παρά να διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του δότη 

(Yasar et al., 2018).          

        Τα παιδιά και οι νέοι της Συρίας δεν διαθέτουν επαρκή εκπαίδευση στην 

τουρκική γλώσσα, η οποία εμποδίζει πολλούς από την πρόσβαση στο δημόσιο 

εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά επίσης παρεμποδίζει και τη διαδικασία 

ενσωμάτωσης. Χρειάζονται περισσότερες παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να 

φέρουν σε επαφή τις κοινότητες υποδοχής της Συρίας και της Τουρκίας για την 

προώθηση του κοινωνικού κεφαλαίου και την αντιμετώπιση των αυξανόμενων 

εντάσεων μεταξύ των κοινοτήτων προσφύγων και των χωρών υποδοχής. Οι 

ειδικές παρεμβάσεις που απευθύνονται στις πιο παραμελημένες ομάδες, 

συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με αναπηρίες, και των τραυματισμένων 

παιδιών που πάσχουν από σοβαρό ψυχοκοινωνικό ζήτημα, έχουν επίσης μεγάλη 

ζήτηση μέσα από τις κοινότητες των προσφύγων στην Τουρκία. Ενώ οι τοπικές 

πρωτοβουλίες στο επίπεδο της τοπικής κυβέρνησης και της κοινωνίας των 

πολιτών εργάζονται για την αντιμετώπιση των κενών όσον αφορά την κάλυψη του 

κόστους που σχετίζεται με την εκπαίδευση, τα μαθήματα γλωσσών, την επίσημη 

και μη τυπική εκπαίδευση, η Τουρκία χρειάζεται αυξημένους πόρους για να 

ικανοποιήσει τα αιτήματα των αιτούντων για εκπαίδευση (Beste 2015, σ. 1-14).

    Η έρευνα δείχνει ότι πολλοί νέοι στην Τουρκία εργάζονται αντί να 

σπουδάζουν, ιδιαίτερα νεαροί άνδρες και γυναίκες εκτός των στρατοπέδων της 

Τουρκίας. Ενώ ορισμένοι νέοι επιλέγουν να εργαστούν λόγω οικονομικών 

απαιτήσεων, άλλοι αποκλείονται από την εκπαίδευση επειδή δεν έχουν έγκυρες 

άδειες διαμονής. Οι οικογένειες χωρίς επίσημο νομικό καθεστώς δεν μπορούν να 

καταχωρίσουν τα παιδιά τους σε δημόσια σχολεία, ωστόσο οι πληροφορίες 

σχετικά με την πρόσβαση στις άδειες παραμονής δεν κοινοποιούνται σαφώς στις 

κοινότητες των προσφύγων στην Τουρκία. Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί 

σύγχυση και μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό των νέων από την πρόσβαση 

στην εκπαίδευση. Καθώς αυξάνεται η εκπαιδευτική ζήτηση από νέους πρόσφυγες, 

ίσως χρειαστεί η κυβέρνηση να ανοίξει στρατόπεδα στην Τουρκία σε συνεργασία 

με ΜΚΟ για να βοηθήσει στην παροχή υπηρεσιών. Η κινητοποίηση της ανοικτής 

πρόσβασης στα στρατόπεδα της Τουρκίας για ορισμένες ΜΚΟ θα μπορούσε να 
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οδηγήσει σε αύξηση της παροχής εκπαίδευσης για νέους στα στρατόπεδα 

προσφύγων της Τουρκίας (Yasar et al., 2018). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων στην 

Ελλάδα. 

2.1. Εκπαίδευση και ένταξη των παιδιών προσφύγων στην Ελλάδα.  
 

Οι πρόσφυγες όταν φτάνουν στη χώρα υποδοχής αντιμετωπίζουν σοβαρά 

προβλήματα. Μερικά από αυτά είναι η άγνοια της γλώσσας, η οικονομική κατάσταση 

και η δυσκολία εύρεσης εργασίας. Η γλωσσική ανεπάρκεια είναι το πιο σημαντικό 

πρόβλημα καθώς έχει να κάνει με την καθημερινότητα τους και την επικοινωνία τους 

με τους άλλους ανθρώπους. Η ένταξη των παιδιών αυτών στο σχολείο και η 

εκμάθηση της γλώσσας αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τη μόνιμη 

εγκατάσταση τους. Σύμφωνα με τις Χρηστίδου και Λιοναράκη (2001), για να μάθουν 

την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στο 

σχολείο οι μαθητές χρειάζονται αρκετή υποστήριξη και βοήθεια από την χώρα 

υποδοχής τους. Στη χώρα μας για πρώτη φορά λειτούργησαν το 2017 σχολεία που 

δέχτηκαν το μεγάλο αριθμό προσφύγων που έφτασε στη χώρα μας μερικά χρόνια 

πριν. Ένα άλλο πρόβλημα που παρουσιάζεται στη διαδικασία της ένταξης των 

παιδιών προσφύγων στο σχολείο είναι η άγνοια των γονέων τους για το πώς μπορούν 

να συμμετέχουν πρακτικά οι ίδιοι και να συνεργαστούν με το σχολείο ώστε να 

υπάρξει ένταξη των παιδιών τους στα σχολεία.  Οι γονείς εκφράζουν τις απαιτήσεις 

τους για την ομαλή ένταξη των παιδιών τους στα σχολεία. Οι Χρηστίδου και 

Λιοναράκη (2001), προτείνουν τα ακόλουθα: 

 Να γίνει ξεκάθαρος ο τρόπος συμμετοχής των παιδιών στο σχολείο και η 

βοήθεια που θα παρέχεται στα παιδιά τους.  

 Να υπάρχει επικοινωνία με τους υπεύθυνους των σχολείων στη γλώσσα τους, 

έτσι ώστε να μπορούν να τους μεταφέρουν κάποια στοιχεία σχετικά με το δικό 

τους πολιτισμό και τις συνήθειες τους.  

 Να γίνεται κατανοητό από το σχολείο το ζήτημα των οικονομικών δυσκολιών 

και των προβλημάτων του χρόνου που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες αυτές.  

 Να υποστηρίζονται τα δικαιώματά τους και να μπορούν να διεκδικούν 

πράγματα που θα ωφελήσουν τα παιδιά τους μέσα στο σχολείο. 

  Να πετύχει το σχολείο σχέσεις εμπιστοσύνης με αυτούς. 
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 Να γίνει προσπάθεια τέτοια ώστε να αντιμετωπίζονται οι μαθητές και οι 

οικογένειές τους ως κατώτεροι λόγω των πολιτισμικών διαφορών που 

υπάρχουν.         

 Η ποιοτική εκπαίδευση θα κρατήσει τα παιδιά στο σχολείο, 

ενθαρρύνοντας τα να περάσουν και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να 

συνεχίσουν και μετά από αυτή σε κάποια ανώτερη σχολή. Επίσης, αποτελεί 

ένα βασικό κίνητρο για τους γονείς για να στείλουν τα παιδιά τους στο 

σχολείο με την πεποίθηση ότι δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα. Τα 

προσφυγόπουλα μέσα στην τάξη αποκτούν δεξιότητες αλφαβητισμού, 

αριθμητικής, μαθαίνουν για την ειρηνική διαβίωση, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, επίσης αρχίζουν να επικοινωνούν στη γλώσσα της χώρας 

υποδοχής και αν είναι εφικτό διδάσκονται και τη μητρική τους γλώσσα. Η 

ποιοτική εκπαίδευση όμως, πέρα από τις γνώσεις που παρέχει στα παιδιά 

πρέπει να έχει και ενταξιακό χαρακτήρα, προσεγγίζοντας τις έννοιες της 

ετερότητας, της πολυπολιτισμικότητας, της ισότητας των φύλων, 

προσφέροντας ένα κλίμα ασφάλειας χωρίς το αίσθημα του εκφοβισμού της 

εθνοτικής, φυλετικής, γλωσσικής και θρησκευτικής διάκρισης. Επίσης, 

σημαντικό ρόλο στην ποιότητα παίζουν και οι σωστά εκπαιδευμένοι δάσκαλοι 

(UNHCR, 2012, σ. 10-13, UNHCR, 2011, σ 32-34).    

 Συχνά τα προσφυγόπουλα μέσα στο σχολικό περιβάλλον συναντούν 

ένα κλίμα ξενοφοβίας, διακρίσεων, πολιτισμικών παρεξηγήσεων ενώ 

ταυτόχρονα προσπαθούν να ενσωματωθούν στη νέα πραγματικότητα, έχοντας 

μπροστά τους το εμπόδιο μιας καινούριας και ξένης γλώσσας. Ένας από τους 

κύριους ρόλους των εκπαιδευτικών είναι η αντιμετώπιση των συμπεριφορών 

αυτών. Προτείνεται μάλιστα μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, που αφορούν 

τη ζωή των μαθητών προσφύγων, να βιώσουν οι δάσκαλοι και οι γηγενείς 

μαθητές γεγονότα, καταστάσεις παρόμοιες με αυτές των παιδιών προσφύγων 

έτσι ώστε να προκληθεί η ενσυναίσθηση, η ευαισθητοποίηση και η αποδοχή 

τους (Strekalova & Hoot, 2008, σ. 21-24).     

 Το Υπουργείο Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 6/6/1974 θέτει 

τα μέτρα που πρέπει να κάνει κάθε χώρα ώστε να υπάρξει η ομαλή ένταξη 

των παιδιών στα σχολεία των χωρών υποδοχής. Τα μέτρα αυτά σχετίζονταν με 

την μητρική γλώσσα των παιδιών των μεταναστών αλλά και την κουλτούρα 
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της χώρας τους τα οποία έπρεπε να ενσωματωθούν στο επίσημο πρόγραμμα 

του σχολείου.  Επιπλέον, έπρεπε να σχεδιαστεί και να χρησιμοποιηθεί το 

κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και να αυξηθούν οι τάξεις υποδοχείς για 

παιδιά ηλικίας 6-16 χρονών. Έπρεπε να συντελεστεί μια ολική προσαρμογή 

στο εκπαιδευτικό σύστημα που στόχο θα είχε την εκπαίδευση των παιδιών 

των μεταναστών αλλά και μια επανεξέταση των παιδαγωγικών μεθόδων ώστε 

να βελτιωθούν και να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτών των 

μαθητών. Σημαντικό κομμάτι για την εκπαίδευση των παιδιών αυτών παίζουν 

και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι οι διαμεσολαβητές των παιδιών 

μεταναστών και των συνθηκών που επικρατούν στη νέα πραγματικότητα, 

δηλαδή την επαφή τους με μια ξένη γλώσσα την οποία πρέπει να μάθουν 

αναγκαστικά ώστε να μπορούν να επικοινωνούν στις χώρες υποδοχής αλλά 

και να εντάσσονται στην κοινωνία και τα σχολεία και να μην αισθάνονται ότι 

διαφέρουν από τα υπόλοιπα παιδιά αλλά και να μην νιώθουν μειονεκτικά 

(Καλπατσινίδου, 2017 σ. 38).      

 Εκτός από το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί είναι απλά παρόντες για να 

διδάξουν, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και στην παροχή εκπαίδευσης στα 

παιδιά και τη νεολαία των προσφύγων. Πρώτον, οι εκπαιδευτικοί παρέχουν 

μια πηγή συνέχειας και ομαλότητας για τα παιδιά, παρακολουθώντας τις 

φυσικές, γνωστικές και κοινωνικές τους ανάγκες. Δεύτερον, η άμεση εργασία 

τους με τα παιδιά και τις οικογένειές τους είναι καθοριστικής σημασίας για 

την αποκατάσταση της αίσθησης σταθερότητας και εμπιστοσύνης. Επιπλέον, 

οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν στην υποστήριξη της ανάκαμψης και 

να προωθήσουν την ασφάλεια, την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις 

χώρες υποδοχής, όπου μπορούν να παραμείνουν επ’ αόριστον (Richardson et 

al., 2018).        

 Στις αρχές του 2015, εμφανίστηκε το πρώτο κύμα προσφύγων στην 

Ελλάδα, το οποίο κορυφώθηκε τον Αύγουστο του 2015 μέχρι τον Μάρτιο του 

2016. Ο κύριος όγκος των προσφύγων έφτασε στην Ελλάδα από την Τουρκία 

μέσα από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η Επιστημονική Επιτροπή για τη 

στήριξη των παιδιών των προσφύγων (2017), αναφέρει ότι σύμφωνα με τα 

επίσημα στοιχεία της UNHCR, το 2015-2016 διέσχισαν τα ελληνοτουρκικά 

σύνορα στο Αιγαίο 817.175 άνθρωποι, ενώ 410 πνίγηκαν και 176 αγνοούνται. 
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Ο αριθμός των προσφύγων που έφτασαν τελικά στην Ελλάδα υπολογίζεται 

περίπου στο ένα εκατομμύριο. Στόχος του πληθυσμού αυτού ήταν το πέρασμα 

στην Ειδομένη. Όμως, με το κλείσιμο των συνόρων και την συμφωνία 

Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας τον Μάρτιο του 2016, ένας μεγάλος αριθμός 

προσφύγων παρέμεινε στην Ελλάδα. Υπολογίζεται περίπου στις 60.000.  

 Με στοιχεία που παρουσιάζει στη διπλωματική της εργασία η 

Απατζιάδου (2018), σε σύντομο χρονικό διάστημα το ελληνικό κράτος 

κλήθηκε να αναλάβει μέτρα. Αμέσως, δημιουργήθηκαν Δομές Υποστήριξης 

και Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), στις οποίες προσλήφθηκαν 

αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Τις δομές υποστήριζαν διάφορες Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), προσφέροντας οποιαδήποτε βοήθεια 

μπορούσαν. Τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά ως έναν βαθμό. Με την 

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 131024/Δ1/2016 με ΦΕΚ 2687/Β/29-8- 2016 

ρυθμίζονται τα θέματα των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), 

της ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών 

Τμημάτων (ΕΝ. Φ.Τ.) για την εκπαίδευση των προσφύγων Ζ.Ε.Π.. Ορίζονται 

ως Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας όλες οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Βασικός τους στόχος είναι η εκμάθηση της 

ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Η φοίτηση των μαθητών θα διαρκεί έως 3 έτη, 

κατά τα οποία θα παρακολουθούν ορισμένα μαθήματα στις τάξεις τους. Στις 

Τ.Υ. Ι Ζ.Ε.Π. φοιτούν μαθητές με ελάχιστη ή μηδενική γνώση της ελληνικής 

γλώσσας. Η φοίτηση στις Τ.Υ. Ι Ζ.Ε.Π. διαρκεί ένα διδακτικό έτος με 

δυνατότητα επέκτασης και οι μαθητές παρακολουθούν 27 μαθήματα στην 

κανονική τους τάξη. Στις Τ.Υ. ΙΙ Ζ.Ε.Π. φοιτούν μαθητές με μέτριο επίπεδο 

ελληνομάθειας. Εκεί πραγματοποιείται υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας 

είτε εντός της κανονικής τάξης με παράλληλη διδασκαλία, είτε εκτός της 

κανονικής τάξης. Η φοίτηση διαρκεί έως 3 έτη. Το πρόγραμμα των Εν. Φ.Τ. 

Ζ.Ε.Π. απευθύνεται σε μαθητές Ρομά, Αλλοδαπούς, Παλιννοστούντες, 

Πρόσφυγες, προερχόμενους από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες που είτε δε 

φοίτησαν σε Τ.Υ. Ι ή ΙΙ Ζ.Ε.Π. και αντιμετωπίζουν γλωσσικές δυσκολίες είτε 

εντάχθηκαν στα υποστηρικτικά γι’ αυτούς μέτρα και παρακολούθησαν τα 

σχετικά μαθήματα αλλά εξακολουθούν να δυσκολεύονται γλωσσικά κατά την 

ένταξή τους στην "κανονική" τάξη. Η λειτουργία των Εν. Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. 
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πραγματοποιείται εκτός σχολικού ωραρίου. Για την έγκριση της φοίτησης 

ενός παιδιού απαιτείται η πραγματοποίηση ενός διαγνωστικού τεστ, ώστε να 

ελεγχθεί το επίπεδο μάθησής του, υπογεγραμμένη αίτηση από τον γονέα και 

ομόφωνη απόφαση του συλλόγου διδασκόντων. Η εποπτεία και η 

παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών αποτελεί αρμοδιότητα των 

αρμόδιων Σχολικών Συμβούλων. Η ευθύνη για την τήρηση του ωρολογίου 

εβδομαδιαίου προγράμματος ανήκει στο Διευθυντή της σχολικής μονάδας. 

Ειδικότερα για τις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων 

Ζ.Ε.Π. φοιτούν παιδιά προσφύγων προερχόμενα από τους χώρους φιλοξενίας. 

Ο κατώτερος αριθμός μαθητών για δημιουργία της Δομής Υποδοχής ορίζεται 

στους 10 μαθητές και ο ανώτερος στους 20 μαθητές. Οι Δομές Υποδοχής για 

την Εκπαίδευση των Προσφύγων Ζ.Ε.Π. θα λειτουργήσουν στις πλησιέστερες 

σχολικές μονάδες στους χώρους φιλοξενίας προσφύγων ή, όπου είναι αδύνατη 

η μεταφορά τους, θα λειτουργήσουν εντός των χώρων φιλοξενίας προσφύγων 

ή σε άλλους διαθέσιμους χώρους και θα ανήκουν λειτουργικά στην 

πλησιέστερη σχολική μονάδα Π.Ε.. Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική 

Απόφαση 180647/ΓΔ4/2016 με ΦΕΚ 3502/2016/Β/31-10-2016 καθορίζονται 

η ίδρυση, η οργάνωση, η λειτουργία, ο συντονισμός και το πρόγραμμα 

εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων 

(Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών. Η 

παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση αναθεωρήθηκε με την Κοινή 

Υπουργική Απόφαση Αρ. 139654 /ΓΔ4/2017 με ΦΕΚ 2985/Β/30-8-2017. 

    Με βάση την Επιστημονική Επιτροπή για τη στήριξη των παιδιών 

των προσφύγων (2017), στην πρώτη τους φάση τα Κέντρα Φιλοξενίας 

Προσφύγων (ΚΦΠ) παρείχαν τις στοιχειώδες υποδομές καθώς θα διαρκούσαν 

για λίγο καιρό, αφού στόχος ήταν να μείνουν οι πρόσφυγες σε αυτά μέχρι να 

μπορέσουν να περάσουν στην Ειδομένη. Όμως με την απόφαση για το 

κλείσιμο των συνόρων τα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων (ΚΦΠ) άρχισαν να 

αλλάζουν μορφή και να αναπτύσσονται έτσι ώστε να μπορέσουν να 

εγκατασταθούν για μεγαλύτερο διάστημα οι πρόσφυγες. Σταδιακά άρχισαν να 

αυξάνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε κάποια από τα κέντρα αυτά, σε 

κάποια άλλα οι συνθήκες παρέμειναν δραματικές ακόμα και μέχρι σήμερα. 

Στρατόπεδα μετατράπηκαν σε καταυλισμούς για τους πρόσφυγες από το 
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Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην αρχή με σκηνές και έπειτα με οικισμούς. 

Τον Μάιο του 2016, λειτουργούσαν 4 κλειστά Κέντρα Κράτησης (hotspots) 

στα νησιά, 42 Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων στην υπόλοιπη χώρα και 5 

άτυπες δομές.  

 

 Κατανομή των παιδιών προσφύγων ανά περιοχή και τύπο φιλοξενίας. Πηγή: 

UNICEF, 25 Μαρτίου 2017.  

 

2.1.1. Εκπαιδευτικές πρακτικές για τη στήριξη των παιδιών προσφύγων 

          

 Λαμβάνοντας υπόψιν το μεγάλο πρόβλημα διαχείρισης των προσφύγων 

αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το σχολικό έτος 2016-2017 μέσα 

από τα στοιχεία που αναφέρει η Επιστημονική Επιτροπή για τη στήριξη των 

προσφύγων (2017), να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα σπουδών, για την εκπαίδευση 

των παιδιών αυτών που θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους, αλλά και 

ευέλικτο ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται σε αυτό όλοι, ακόμα και οι 

εκπαιδευτικοί που θα έχουν να κάνουν με παιδιά προσφύγων. Για να γίνει υλοποίηση 

του προγράμματος αυτού ήταν αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα ειδικό γραφείο στο 
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Υπουργείο Παιδείας για να μπορεί να οργανώσει και να στηρίξει το έργο του στον 

τομέα της εκπαίδευσης προσφύγων. Έτσι από τον Ιούνιο του 2016 άρχισε να 

οργανώνεται σταδιακά αυτός ο συντονιστικός μηχανισμός στο Υπουργείο Παιδείας, 

δημιουργώντας την Ομάδα Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της 

Εκπαίδευσης των Προσφύγων. Η ομάδα αποτελούνταν από 11 μέλη στην Αθήνα, 5 

στη Θεσσαλονίκη από τα οποία τα 3 μοιράστηκαν στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας. Επιπλέον ορίστηκαν 62 Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) 

σε όλα τα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων (ΚΦΠ), οι οποίοι είχαν ως στόχο την 

εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων. Οι ΣΕΠ τοποθετήθηκαν σε 50 Κέντρα 

Φιλοξενίας Προσφύγων. Οι ΣΕΠ είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έκαναν 

αίτηση απόσπασης στα ΚΦΠ και ορίστηκαν με βάση τον πίνακα προσόντων. Αν και 

η Ομάδα Διαχείρισης ήταν επαρκής σε αριθμό από προσωπικό, για το έργο της 

εκπαίδευσης των προσφύγων και παρά τις προσπάθειες που έκανε, δεν κατάφερε να 

αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί γιατί υπήρχαν 

καθυστερήσεις αλλά και κάποιες αστοχίες.      

    Ένας εκπαιδευτικός οργανισμός πρέπει να μπαίνει στη διαδικασία της 

ανάπτυξης ενός στρατηγικού σχεδιασμού ο οποίος θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 1) 

να συγκροτεί τα μέρη του σαν ένα ενιαίο σύνολο, 2) η διαδικασία να είναι συνεχής 

και να μην σταματάει, 3) να διαμορφώνεται με συμμετοχικές δραστηριότητες, ώστε 

να εξασφαλίζεται η δέσμευση των ατόμων για την επιτυχή υλοποίησή του, 4) να 

περιέχει πρόνοια για επερχόμενες αλλαγές, διασφαλίζοντας την ευελιξία, 5) να 

λαμβάνει υπόψη το εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού, 

υιοθετώντας τις ανάλογες αποφάσεις (Ρέντζη, 2017).    

    Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κατάφερε να συγκεντρώσει αξιόπιστα στοιχεία 

για τη φοίτηση στο πρωινό πρόγραμμα των δημόσιων σχολείων και των 

διαπολιτισμικών σχολείων. Κάποιοι διευθυντές και κάποια σχολεία προσπάθησαν να 

αποφύγουν την ένταξη των προσφύγων παιδιών στα σχολεία με την προϋπόθεση ότι 

έβρισκαν ελλιπή στοιχεία στα έγγραφα των παιδιών παρά τις εγκυκλίους που είχε 

δώσει το ΥΠΠΕΘ για την ένταξη όλων των παιδιών ακόμα και αυτών που είχαν 

προβλήματα με τα χαρτιά τους Αρ. Πρωτ.: 108457/Δ204/07/2016. Παρά τις 

προσπάθειες του ΥΠΠΕΘ, αυτό δεν κατάφερε να προσδιορίσει ακριβώς τον αριθμό 

των παιδιών ώστε να σχηματιστούν και οι αντίστοιχες ΤΥ σε όλα τα μέρη που 

χρειαζόταν. Στα σημεία που τα παιδιά ήταν λίγα κατάφεραν πολύ πιο εύκολα να 
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ενταχθούν στα σχολεία χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Από τον Οκτώβριο του 2016 

μέχρι τον Μάρτιο του 2017, λειτούργησαν 107 ΔΥΕΠ στις οποίες φοίτησαν 2.643 

μαθητές σχολικής ηλικίας δηλαδή Δημοτικού και Γυμνασίου (η Επιστημονική 

Επιτροπή για τη στήριξη των παιδιών των προσφύγων, 2017).   

    Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Ελλάδα προσπάθησε να 

σχεδιάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ένταξης των Μεταναστών και Προσφύγων 

βασιζόμενο στις εξής διαπιστώσεις (Ventura et al., 2017):         

 Τα παιδιά των προσφύγων βιώνουν μια μεταβατική κατάσταση λόγω του 

πολέμου στη χώρα τους και η κανονικότητα στη ζωή τους δεν έχει επέλθει 

ακόμα  

 Ζώντας κάτω από δύσκολες συνθήκες, έχουν ανεπτυγμένες δεξιότητες 

επιβίωσης, δηλαδή θεωρούνται παιδιά με εμπειρίες ενός ενήλικα αλλά παρόλα 

αυτά έχουν ανάγκες όπως όλα τα παιδιά που βρίσκονται στην αντίστοιχη 

ηλικία 

 Μπορεί να διαθέτουν περισσότερες γνώσεις σε ζητήματα επιβίωσης, επίλυσης 

προβλημάτων αλλά δε φαίνεται να διαθέτουν επαρκής γνώσης που να 

αξιολογούνται θετικά στο σχολικό πλαίσιο  

 Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο, 

αναγνωρίζοντας τις πολιτισμικές διαφορές λόγω διαφορετικών εθνικών 

ταυτοτήτων των παιδιών προκειμένου αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο 

εκπαιδευτικό σύστημα. 

       Παρά τις δυσκολίες που δημιουργήθηκαν τα περισσότερα παιδιά 

κατάφεραν να ενταχθούν ομαλά στην εκπαιδευτική διαδικασία, μάλιστα άρχισαν 

να ανταποκρίνονται στα μαθήματα και να υπάρχει πρόοδος στην εκμάθηση των 

ελληνικών, των αγγλικών και των μαθηματικών. Επιπλέον, σε αρκετά σχολεία τα 

παιδιά άρχισαν να έρχονται σε επαφή με τους πρόσφυγες μαθητές και να 

αναπτύσσουν σχέσεις επικοινωνίας μεταξύ τους αλλά και διάφορες δράσεις σε 

συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς που τους ένωσαν ακόμα 

παραπάνω. Τα προβλήματα όμως δεν σταμάτησαν να υπάρχουν για τις 

λειτουργίες των σχολείων αλλά και των ΔΥΕΠ. Ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν οι 
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εκπαιδευτικοί, οι οποίοι προσλήφθηκαν από τους πίνακες των αναπληρωτών ως 

απασχολούμενοι μειωμένου ωραρίου, (ΦΕΚ 3168/Β/03.10.2016), για τις ΔΥΕΠ, 

ενώ στη συνέχεια είχαν την δυνατότητα να τοποθετηθούν και σε σχολεία πλήρους 

ωραρίου (ΦΕΚ 3988/Β/13.12.2016), όπως και έγινε, με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται κενά στις ΤΥ, που όλο αυτό δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία αλλά ήταν και ένα κομμάτι που δημιούργησε την 

σχολική διαρροή. Τα παιδιά δεν έχουν σταθερό σημείο αναφοράς και δεν μπορεί 

να δημιουργηθεί μια συνέχεια στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, ένα 

πρόβλημα ακόμα είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών που ήταν 

σε αυτά τα σχολεία δεν έλαβαν κάποια σχετική επιμόρφωση, πέρα από λίγους που 

έμειναν από την αρχή στις ΔΥΕΠ και δεν μεταφέρθηκαν σε κανονικά σχολεία 

σύμφωνα με την Ελληνική Κυβέρνηση για την κρίση των προσφύγων και την 

ένταξή τους στην Ελλάδα (2017).       

    Στο έργο της η Επιστημονική Επιτροπή για τη στήριξη των παιδιών των 

προσφύγων (2017), αναφέρει ότι παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί δεν είχαν επιμορφωθεί κατάλληλα ώστε να ανταπεξέλθουν στις 

ανάγκες των παιδιών αυτών δημιούργησε και άλλα προβλήματα. Γιατί τα παιδιά 

αυτά απέχουν χρόνια από την εκπαίδευση, δεν μιλούν ελληνικά και οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να τους αντιμετωπίσουν με συγκεκριμένους τρόπους. 

Χρειάζονται ειδικές γνώσεις και εμπειρία για την διδασκαλία των αλλόγλωσσων 

μαθητών αλλά και των κοινωνικά ευάλωτων μαθητών. Όμως, το έργο της 

εκπαίδευσης των παιδιών αυτών ανέλαβαν εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν είχαν τα 

κατάλληλα προσόντα που απαιτούνταν για να εκπληρωθεί η διαδικασία της 

εκπαίδευσης τους ούτε και είχαν κάποιο ιδιαίτερο κίνητρο για να ασχοληθούν με 

το έργο αυτό. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα το εκπαιδευτικό έργο 

να μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες των προσφύγων παιδιών. Ένα άλλο 

πρόβλημα που δυσκόλεψε το εκπαιδευτικό έργο ήταν ότι σε κάθε τάξη υπήρχαν 

πάνω από 20 παιδιά πράγμα που σήμαινε ότι ο εκπαιδευτικός δεν μπορούσε να 

ανταπεξέλθει σε αυτόν τον όγκο παιδιών με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει 

δουλειά. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά 

και όσοι άλλοι ήταν αρμόδιοι για το θέμα αυτό, πρότειναν να υπάρξει διορισμός 

εκπαιδευτικών από έναν άλλο ειδικό πίνακα αναπληρωτών που θα 
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διαμορφωνόταν με βάση τα απαραίτητα προσόντα που θα είχαν για να καλύψουν 

τις ανάγκες της εκπαίδευσης των αλλόγλωσσων μαθητών.  

2.1.2. Προβλήματα στη λειτουργία των ΔΥΕΠ 

 

 Σημειώθηκαν πολλά προβλήματα στη λειτουργία των ΔΥΕΠ, τα οποία 

αναφέρει στο έργο της η Επιστημονική Επιτροπή για τη στήριξη των προσφύγων 

(2017), που αφορούσαν καθημερινά ζητήματα λειτουργίας για παράδειγμα εγγραφές, 

μεταγραφές, και αυτό οφείλονταν στην ασάφεια αλλά και στη συνεχή μετακίνηση 

των προσφύγων από το ένα μέρος στο άλλο. Παρόλο που οι ΔΥΕΠ εντάσσονται 

διοικητικά στις σχολικές μονάδες μέσα στις οποίες λειτουργούν, αυτό στην 

πραγματικότητα δεν συμβαίνει και έτσι δεν είναι συνδεδεμένες ούτε παιδαγωγικά, 

ούτε διοικητικά με το πρωινό σχολικό ωράριο, πράγμα που δημιουργεί μεγάλα 

προβλήματα στις λειτουργίες τους. Ένα ακόμα πρόβλημα που τονίστηκε από τους 

διευθυντές των σχολείων αλλά και τους εκπαιδευτικούς για τα προσφυγόπουλα, είναι 

ότι δεν μπορούν να κάνουν τις εγγραφές των παιδιών στο My school εξαιτίας της 

έλλειψης των βασικών τους στοιχείων αλλά και των συνεχών τους μετακινήσεων από 

περιφέρεια σε περιφέρεια. Και επισημαίνεται ότι είναι πολύ σημαντική η ύπαρξη της 

εφαρμογής του My school και στις ΔΥΕΠ, καθώς εκεί μέσα θα υπάρχει μια ξεκάθαρη 

εικόνα των μαθητών που φοιτούν σε αυτές αλλά θα ήταν πολύ χρήσιμο και για την 

επόμενη σχολική χρονιά καθώς πολλά παιδιά θα μετακινούνταν από τις ΔΥΕΠ στις 

ΤΥ.          

 Σύμφωνα με τις Fagerholm και Verheul (2016),  ένα άλλο πρόβλημα είχε να 

κάνει με την ηλικία των παιδιών που γραφόταν στα σχολεία. Πολλοί γονείς δήλωναν 

την ηλικία των παιδιών τους από μόνοι τους, χωρίς να έχουν τα  απαραίτητα έγγραφα 

και αυτό είχε ως αποτέλεσμα παιδιά μεγαλύτερα σε ηλικία να φοιτούν σε σχολεία με 

παιδιά μικρότερης ηλικίας πράγμα που οδηγούσε στη σχολική διαρροή. Εδώ λοιπόν, 

έλαβε δράση ο Συνήγορος του παιδιού, ο οποίος πρότεινε να γίνονται τροποποιήσεις 

στις ηλικίες των μαθητών από τους γονείς αφού πρώτα καταθέτουν τα απαραίτητα 

στοιχεία στην υπηρεσία ασύλου, ώστε να καταφέρουν να λύσουν το πρόβλημα που 

έχει δημιουργηθεί με τις ηλικίες.      

 Από την Επιστημονική Επιτροπή για τη στήριξη των παιδιών των προσφύγων 

(2017), τονίζεται ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία του πρωινού σχολείου με τις 
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ΔΥΕΠ, καθώς αυτή βοηθάει στη σύνδεση των τμημάτων και τα παιδιά έχουν 

διαφορετική αντιμετώπιση και έρχονται πιο κοντά. Οι διευθυντές αλλά και οι 

εκπαιδευτικοί των σχολείων προτείνουν οι ΔΥΕΠ να αποτελούν οργανικό κομμάτι 

στο κάθε σχολείο. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί του απογευματινού ωραρίου να 

εντάσσονται στον σύλλογο των διδασκόντων της πρωινής ζώνης, ώστε να μπορούν 

να συμμετέχουν σε συζητήσεις που αφορούν στα διάφορα θέματα του σχολείου αλλά 

και να υπάρχει μια αμοιβαία επικοινωνία για τυχόν ζητήματα που θα προκαλούνται 

είτε στην πρωινή ζώνη, είτε στην απογευματινή. Επίσης, καλό θα ήταν ο 

υποδιευθυντής του πρωινού σχολείου που ασχολείται με τις ΔΥΕΠ, αλλά και ο 

εκπαιδευτικός που ορίζεται ως υπεύθυνος για την λειτουργία των ΔΥΕΠ, να μην 

μετακινούνται σε άλλα σχολεία γιατί όπως προαναφέρθηκε αυτό δημιουργεί 

ζητήματα στη εύρυθμη λειτουργία των σχολείων αυτών, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά 

να εγκαταλείπουν το σχολείο γιατί δεν μπορούν να βρούνε μια ισορροπία μέσα σε 

αυτό. Καλό είναι και ο εκπαιδευτικός του ολοήμερου να μένει σταθερός και να μην 

αλλάζει ώστε να βοηθάει και αυτός με τον τρόπο του στη σωστή λειτουργία των 

ΔΥΕΠ.           

 Σε διάφορες διεθνείς εκθέσεις βλέπουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό προσφύγων 

μαθητών μένει εκτός σχολείου και σε αυτό οφείλονται κυρίως οικονομικοί 

παράγοντες αλλά και παράγοντες που οφείλονται στην έλλειψη ακόμα και των 

βασικών υποδομών για τα παιδιά αυτά που δεν μπορούν να τους βοηθήσουν να 

καλύψουν ούτε τις πρώτες τους ανάγκες. Μιλήσαμε πιο πάνω για τις χώρες στις 

οποίες συμβαίνει αυτό (Ιορδανία, Τουρκία, Λίβανος, Βόρειο Ιράκ/Κουρδιστάν). 

 Μέσα από τα στοιχεία που υπάρχουν και τα οποία αναφέρει η Επιστημονική 

Επιτροπή για τη στήριξη των παιδιών των προσφύγων (2017), από τις ΔΥΕΠ που 

λειτούργησαν στα 5 Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων μπορούμε να αναλύσουμε τα 

αποτελέσματα για τα χαρακτηριστικά αλλά και την ποιότητα της εκπαίδευσης των 

παιδιών αυτών. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η ρευστότητα των μαθητών 

καθώς πολλοί από αυτούς διαγράφονται από τις ΔΥΕΠ επειδή μετακινούνται σε 

άλλες περιοχές. Βέβαια, υπάρχουν και εγγραφές νέων μαθητών που προκαλούν 

αστάθεια καθώς τα παιδιά που υπήρχαν ήδη είχαν βρει κάποιους ρυθμούς για να 

λειτουργούν και με τα νέα παιδιά πρέπει να δημιουργηθούν ξανά από την αρχή 

κανόνες λειτουργίας αλλά και να γίνει γνωριμία των παιδιών μεταξύ τους. Είναι 

δύσκολο να υπάρξει ακριβής αριθμός μαθητών που φοιτούν στις ΔΥΕΠ λόγω των 
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συνεχών τους μετακινήσεων συνεπώς και αλλαγών στις ΔΥΕΠ, αλλά και τα στοιχεία 

που υπάρχουν δεν αναφέρουν τον αριθμό που φοιτάει καθημερινά σε αυτές. Αυτό που 

υπάρχει ως αποτέλεσμα είναι ότι στα δημοτικά σχολεία η φοίτηση το πρώτο 

διάστημα του 2016 ήταν αυξημένη αλλά σταδιακά περνώντας στο 2017 μειώθηκε 

αρκετά ο αριθμός των παιδιών που φοιτούσαν σε αυτά.    

 Ένα βασικό πρόβλημα στη φοίτηση των παιδιών προσφύγων και μεταναστών 

ήταν η παρακολούθηση μαθημάτων σε σχολεία τις πρωινές ώρες σε περιοχές εκτός 

του αστικού ιστού. Ο λόγος που αποτελεί βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη επαρκούς 

αριθμού σχολικών τάξεων αλλά και εκπαιδευτικού προσωπικού. Έτσι αποφασίστηκε 

να δημιουργηθεί ειδικό πρόγραμμα σπουδών βασισμένο στην ετερογένεια των 

δημογραφικών χαρακτηριστικών των παιδιών ώστε να εξετασθεί αρχικά το επίπεδο 

γνώσεων των παιδιών. Η επιτροπή εποπτείας προχώρησε στο σχεδιασμό αυτού του 

ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος για τα παιδιά των προσφύγων και των 

μεταναστών, επιλέγοντας το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Επιπλέον, στον 

σχεδιασμό του προγράμματος περιλαμβάνονται και μαθήματα ελληνικής γλώσσας, 

αγγλικής γλώσσας και πληροφορικής. Η επιλογή αυτών των μαθημάτων έγινε με 

γνώμονα την απόκτηση βασικών προσόντων για τα παιδιά προσφύγων – μεταναστών 

ώστε να ενταχθούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα την επόμενη σχολική χρονιά. 

Επίσης, δημιουργήθηκε ένα ανοικτό πρόγραμμα σπουδών δίνοντας την ευκαιρία 

στους εκπαιδευτικούς να προσαρμόζουν το ρυθμό της ύλης διδασκαλίας ανάλογα με 

τις γνωστικές δυνατότητες των ομάδων παιδιών που διδάσκουν (Ventoura et al., 

2017).             

 Άλλα προβλήματα που επηρεάζουν τη φοίτηση και τη μαθητική διαρροή των 

προσφύγων μαθητών συζητούνται στο έργο της Επιστημονικής Επιτροπής για τη 

στήριξη των παιδιών των προσφύγων (2017), τα οποία όμως επισημαίνει ότι γίνονται 

φανερά από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ). Αρχικά, μεγάλο ρόλο 

παίζει η στάση των προσφύγων μαθητών για την εκπαίδευση καθώς και οι 

προσδοκίες που έχουν, αλλά και οι αντίξοες συνθήκες στις οποίες ζουν. Έπειτα, η 

λειτουργία και η οργάνωση των δομών είναι ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει 

την φοίτηση των παιδιών σε αυτές. Τα παιδιά ηλικίας 6-15 ετών που ζουν στα ΚΦΠ 

έχουν εγγραφεί σε ΔΥΕΠ όμως, δεν παρακολουθούν όλα συστηματικά τα μαθήματα 

που γίνονται σε αυτά. Το ότι τα παιδιά αυτά δεν φοιτούν συστηματικά στις ΔΥΕΠ 

έχει να κάνει και με τους γονείς, οι οποίοι εντάσσουν τα παιδιά τους στην εκπαίδευση 
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με τον τρόπο που πιστεύουν αυτοί, αλλά βλέποντας και τους μακροπρόθεσμους 

στόχους τους, αλλά και το μέλλον τους, καθώς κάποιοι θέλουν να παραμείνουν στην 

Ελλάδα ενώ κάποιοι άλλοι θέλουν να φύγουν σε άλλες χώρες στις οποίες θα έχουν 

καλύτερες συνθήκες ζωής αλλά και εργασίας. Κάτι που είναι δύσκολο να συμβεί στην 

Ελλάδα αυτή την στιγμή λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα. Η 

μεγαλύτερη διαρροή παρατηρείται στους Σύριους μαθητές, οι οποίοι έχουν την 

ελπίδα της μετεγκατάστασής τους, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των Αφγανών 

μαθητών επειδή πιστεύουν ότι δεν έχουν ελπίδα για μετεγκατάσταση παρακολουθούν 

τη φοίτηση πιο συστηματικά. Ζήτημα υψίστης σημασίας είναι η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε ΔΥΕΠ, καθώς το αναλυτικό πρόγραμμα είναι 

διαφορετικό από αυτό των κανονικών σχολείων.     

2.2. Τυπική και Μη Τυπική Εκπαίδευση.   

Η τυπική εκπαίδευση έχει να κάνει με προγράμματα που οργανώνουν τα 

θεσμοθετημένα ιδρύματα και έχουν στόχους και διδακτικό περιεχόμενο για την 

εκπλήρωση του σκοπού που έχουν δημιουργηθεί, δηλαδή την εκπαίδευση των 

παιδιών των προσφύγων. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(2016), που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, οι Δομές υποδοχής 

για την εκπαίδευση των προσφύγων, προσφέρουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 20 

ωρών την εβδομάδα στα παιδιά των προσφύγων, που περιλαμβάνει την εκμάθηση 

των γλωσσών, στα ελληνικά και στα αγγλικά, τα μαθηματικά, την τέχνη, την 

γυμναστική καθώς και την εκπαίδευση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα 

μαθήματα αυτά προσφέρονται είτε στα στρατόπεδα, είτε στη θέση πολλών δημόσιων 

σχολείων κατά τις απογευματινές ώρες. Οι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν 

την κάλυψη των άμεσων αναγκών των παιδιών ώστε να καταφέρουν να πετύχουν 

ακαδημαϊκά, είτε στην Ελλάδα είτε σε οποιαδήποτε άλλη Χώρα.   

 Εκτός από την εκπαιδευτική πρόνοια για παιδιά πρόσφυγες, το Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μαζί με το Υπουργείο Μετανάστευσης έχουν 

εκδώσει ένα νέο πρόγραμμα από τον Ιανουάριο του 2018 για να προσφέρουν 

εκπαίδευση σε πρόσφυγες ηλικίας άνω των 15 ετών. Το πρόγραμμα αναφέρεται σε 

μαθήματα σχετικά με την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό που απευθύνονται όχι 

μόνο στους πρόσφυγες αλλά και στους μετανάστες και στοχεύει στον εγκλιματισμό 

του λαού στην ελληνική κοινωνία καθώς και στην ευρωπαϊκή νοοτροπία. 
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Συγκεκριμένα, προσφέρει μαθήματα γλωσσών ταχείας ρυθμού στους εφήβους 

πρόσφυγες ηλικίας 15-18 ετών με στόχο την είσοδο στην τυπική παιδεία, καθώς και 

σε μητέρες και παιδιά στο περιβάλλον των καταυλισμών. Ο αριθμός των ανθρώπων 

που θα επωφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα υπολογίζεται σε περίπου 5.000 

πρόσφυγες, από τους οποίους 3.000 είναι άνω των 18 ετών (Greek Council for 

Refugees, 2017).         

 Η μη τυπική εκπαίδευση περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που δεν έχουν να 

κάνουν με τους θεσμοθετημένους φορείς του εκπαιδευτικού συστήματος, και έχουν 

στόχο να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα αυτών που αποτέλεσαν 

κομμάτι μιας ομάδας. Οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί καθώς και οι ανεξάρτητοι 

εθελοντές αποτελούν βασικούς παράγοντες που εμπλέκονται στη βοήθεια των 

δημόσιων φορέων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της εκπαίδευσης των 

προσφύγων. Έχουν σχηματιστεί αρκετά εθελοντικά συστήματα και ομάδες ατόμων 

από όλο τον κόσμο που στόχο έχουν να προσφέρουν φροντίδα στους πρόσφυγες όπου 

χρειάζεται. Σύμφωνα με την Σαραντοπούλου (2017), η ελληνική κυβέρνηση έχει 

επανειλημμένα στηρίξει τη βοήθεια αυτών των οργανώσεων, καθώς οι προκλήσεις 

και οι περιορισμοί που απορρέουν όχι μόνο από την κρίση των προσφύγων αλλά και 

από την οικονομική κρίση της χώρας, είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Αλληλεγγύη 

παρέχεται, ειδικά στα νησιά, από τους τοπικούς πληθυσμούς που προσφέρουν 

ξεχωριστά τη φροντίδα τους όχι μόνο ως εκπαιδευτική βοήθεια αλλά και όσον αφορά 

την εξεύρεση καταφυγίων, τροφίμων, πόρων, ιατρικής και νομικής υποστήριξης. 

 Σύμφωνα με την Καλογεράκη (2018), οι εθελοντές που εργάζονται με 

πρόσφυγες είναι κυρίως γυναίκες, συνήθως ανώτερης εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα 

είναι και πολιτικά δραστήριες. Οι περισσότεροι από αυτούς που εργάζονται μη τυπικά 

και επομένως δεν συνδέονται με τις ενέργειες της κυβέρνησης, έχουν σκοπό να 

βοηθήσουν τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, 

υπάρχουν αρκετά προγράμματα επίσημης εκπαίδευσης που απευθύνονται στους 

πρόσφυγες, ενώ από την άλλη υπάρχουν διάφορα περιβάλλοντα μη τυπικής ή άτυπης 

εκπαίδευσης που προσφέρουν μαθήματα γλώσσας είτε σε πρόσφυγες είτε σε 

μετανάστες όλων των ηλικιών. Πολλά από αυτά τα προγράμματα χρηματοδοτούνται 

από ΜΚΟ, ενώ άλλα λειτουργούν με βάση μόνο το έργο των εθελοντών. Οι δάσκαλοι 

που εργάζονται στον τομέα προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα, ηλικίες και 

επαγγέλματα, κυρίως κοντά στον εκπαιδευτικό τομέα. Είναι κοινό ότι οι 
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περισσότεροι από αυτούς έχουν κάποια εμπειρία στη διδασκαλία, ωστόσο μόνο 

μερικοί από αυτούς έχουν μια μικρή σχέση με το συγκεκριμένο κοινό. (Kantzou et al., 

2017).           
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Εκπαιδευτικές/Διδακτικές πρακτικές για τους 

πρόσφυγες μαθητές 

 

3.1.1. Μέθοδοι διδασκαλίας για τους πρόσφυγες μαθητές 

  

 Σύμφωνα με τον Banks (2008), στα νέα πλέον πολυπολιτισμικά σχολεία στα 

οποία εφαρμόζονται νέες διδακτικές προσεγγίσεις, λαμβάνονται υπόψιν τα ευρεία 

χαρακτηριστικά των μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικο-

πολιτισμικά πλαίσια και που στόχο έχουν να αλλάξουν τις παραδοσιακές μεθόδους 

προσέγγισης της διδασκαλίας με εναλλακτικές  μεθόδους οι οποίες θα βελτιώνουν το 

κλίμα της τάξης και θα αναπτύσσουν το μαθητικό δυναμικό των μαθητών αυτών, 

προσπαθώντας να περιορίσουν τα προβλήματα που τυχόν να δημιουργούνταν μέσα 

στην τάξη με τους γηγενείς μαθητές αλλά και έξω από αυτή.   

 Ο πρώτος στόχος ήταν η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τους μαθητές 

αυτούς. Αυτός μπορεί να επιτευχθεί με εντατική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας 

μετά την είσοδο των μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, με την ενίσχυση 

της γλώσσας, μέσα στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος του σχολείου και με 

την εξατομικευμένη ενίσχυση της γλώσσας σε σχέση με τις ανάγκες που δημιουργεί 

το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Ο δεύτερος στόχος αφορούσε την επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών και των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι αποτελεσματικοί 

εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που ενδιαφέρονται τόσο για το αποτέλεσμα όσο και για τον 

τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται την τάξη τους. Πρέπει να δημιουργούν ένα ευνοϊκό 

κλίμα μέσα στην τάξη που θα δίνει την δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να 

συμμετέχουν, να προωθεί την συνεργατική μάθηση και να αναγνωρίζει τις ανάγκες 

των μαθητών ώστε να μπορεί να τις αντιμετωπίζει επιτυχώς. Για την επιμόρφωση 

λοιπόν των εκπαιδευτικών τέθηκαν οι εξής στόχοι: αρχικά, ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση για τις σύγχρονες απαιτήσεις της πολυπολιτισμικής κοινωνίας και 

συνεπώς και των αναγκών που προκύπτουν μέσα στο σχολείο. Έπειτα, έγινε 

ενημέρωση για θέματα που αφορούσαν θεωρητικές και πρακτικές όψεις της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, ενημέρωση σε θέματα για τις διδακτικές 

και τις μεθόδους που απαιτούνται μέσα στις πολυπολιτισμικές τάξεις, στις οποίες η 

ελληνική διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα. Ένας επόμενος στόχος ήταν η ενημέρωση 

για τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές που προέρχονται 
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από άλλες χώρες και ο σωστός τρόπος για την ένταξή τους μέσα στην τάξη. 

Προϋποθέσεις που θα δημιουργούσαν την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων. 

Τέλος, προώθηση συντονισμένων παρεμβατικών ενεργειών και μέσα στο σχολικό 

επίπεδο αλλά και στο επίπεδο της διοίκησης. Ο τρίτος στόχος αποτελούσε το κομμάτι 

της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών, των μαθητών αλλά και των 

οικογενειών τους. Αποσκοπούσε στη διαμόρφωση ενός κλίματος για την προαγωγή 

της ψυχικής υγείας μέσα στο σχολείο, διευκολύνοντας τη μαθησιακή διαδικασία αλλά 

και την προσαρμογή των μαθητών στο σχολικό κλίμα. Ο τέταρτος και πιο σημαντικός 

στόχος ήταν η παραγωγή υποστηρικτικού υλικού. Το εκπαιδευτικό υλικό που 

δημιουργήθηκε στηρίζονταν στις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης, δίνοντας 

έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών στο επίπεδο της γλώσσας. Ο πέμπτος 

και τελευταίος στόχος περιλάμβανε την αξιολόγηση για να δούνε πόσο οι αρχικοί 

στόχοι επιτεύχθηκαν και τι δεν λειτούργησε ώστε να διορθωθεί (Παρθένης, 2008).

 Σήμερα το σχολείο εμπλέκεται από μαθητές που έχουν την ελληνική ως 

μητρική γλώσσα με μαθητές που την έχουν ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα. Έτσι, παρά το 

γεγονός ότι το ελληνικό σχολείο έχει γίνει πολυπολιτισμικό, δημιουργούνται 

προβλήματα και δυσκολίες στο έργο των εκπαιδευτικών το οποίο έχει γίνει 

δυσκολότερο καθώς έχουν να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα. Οφείλει, 

λοιπόν, να γίνει μια συγκέντρωση των δεδομένων που αφορούν το φαινόμενο της 

διγλωσσίας στο ελληνικό σχολείο. Ο μεγάλος αριθμός των μεταναστών και των 

προσφύγων στα σχολεία έχει δημιουργήσει προβλήματα στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα. Τα σχολεία πρέπει να προσαρμόσουν τα προγράμματά τους με βάση και τις 

ανάγκες των αλλόγλωσσων μαθητών και να τους παρέχουν υψηλή ποιότητα σπουδών 

και εκπαίδευση ίση για όλους τους μαθητές. Τα παιδιά από την στιγμή που αρχίζουν 

να μιλάνε μαθαίνουν την μητρική τους γλώσσα, η οποία τους βοηθάει να 

διαμορφώνουν και να αναπτύσσουν τις προσωπικότητές τους. Στην Ελλάδα, για τους 

αλλοδαπούς μαθητές η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας θεωρείται ως δεύτερη 

γλώσσα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους μαθητές μαθαίνουν τη γλώσσα έξω από το 

σχολείο από την επαφή που έχουν με τους φυσικούς της ομιλητές. Για να μπορέσει 

κάποιος να μάθει μια γλώσσα λαμβάνεται υπόψιν η έμφυτη γλωσσική προδιάθεση και 

η συνειδητή διαδικασία της μάθησης μέσα από την συστηματική διδασκαλία. 

 Αυτό που προσπάθησαν να κάνουν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί στα αρχικά 

στάδια της εισόδου των παιδιών αυτών στην τάξη ήταν να αναπτύξουν κυρίως τον 
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προφορικό λόγο και να μάθουν στα παιδιά να χρησιμοποιούν τις βασικές φράσεις, 

όπως το Καλημέρα, Ποιο είναι το όνομά σου. Έπειτα, φρόντισαν να γνωρίσουν όλα 

τα παιδιά μεταξύ τους για να μπορούν να αναπτύξουν σχέσεις μεταξύ τους. Γενικά 

και στο μάθημα της γλώσσας έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στον προφορικό λόγο 

καθώς οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεώρησαν ότι είναι δύσκολο τα παιδιά να 

χρησιμοποιήσουν τον γραπτό λόγο γιατί είναι αρκετά δύσκολος στα αρχικά στάδια 

της παραμονής τους στη χώρα υποδοχής και στο πλαίσιο εκμάθησης της ελληνικής 

ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών δεν χρησιμοποίησε 

το υλικό εκμάθησης της γλώσσας το οποίο είχε κατασκευασθεί από τους αρμόδιους 

φορείς αλλά μπήκαν στη διαδικασία να χρησιμοποιήσουν δικό τους υλικό 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών που οι ίδιοι αντιλήφθηκαν ότι υπάρχουν. 

Έτσι, χρησιμοποίησαν οπτικοακουστικό υλικό όπως, εικόνες, βίντεο και διάφορα 

άλλα ρεάλια για να προωθήσουν τις συνομιλίες. Άλλοι εκπαιδευτικοί θέλοντας να 

εμπλουτίσουν τα παραπάνω πρόσθεσαν γραπτά κείμενα και ασκήσεις που βρήκαν 

από διάφορες πηγές. Ένας εκπαιδευτικός μάλιστα μαζί με τους μαθητές του έφτιαξαν 

ένα δικό τους βιβλίο γραμματικής ξεκινώντας από τα βασικά που πρέπει να γνωρίζει 

κάποιος ώστε να ξεκινήσει να γράφει. Έδωσαν έμφαση στα ρήματα, στα ουσιαστικά 

και στα επίθετα και στο πως αυτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν σωστά μέσα στις 

προτάσεις, πώς να φτιάξουν οι ίδιοι σωστές προτάσεις και πώς να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις που θα τους γίνουν με σωστό τρόπο (Kantzou & Manoli, 2017).  

 Μερικοί δάσκαλοι στο Τορόντο του Καναδά, ανέφεραν σύμφωνα με την 

Miles (2017), ότι για να πετύχει η διδασκαλία των προσφύγων μαθητών είναι 

σημαντικό να υπάρχει μέσα στην τάξη επιπλέον βοηθητικό προσωπικό το οποίο θα 

βοηθάει το έργο των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, μια καλή πρακτική είναι το παιχνίδι 

γιατί μπορεί να φέρει πιο κοντά τους μαθητές παρά την διαφορά της γλώσσας τους 

και της εθνικότητάς τους. Μεγάλο ρόλο επίσης, μπορεί να έχουν τα ψηφιακά μέσα 

καθώς βοηθάνε ώστε να αναγνωριστούν οι ανάγκες των μαθητών. Μέσα από τα 

βίντεο που θα παίζονται μέσα στην τάξη οι μαθητές θα βλέπουν την ζωή στην χώρα 

που τους φιλοξενεί αλλά και οι υπόλοιποι μαθητές θα μπορούν να βλέπουν βίντεο 

από τις περιοχές των παιδιών που βρέθηκαν στην χώρα τους και στην τάξη τους.  
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3.1.2. Τεχνικές διδασκαλίας για τους πρόσφυγες μαθητές 

 

 Όπως φαίνεται στα αρχικά στάδια της επικοινωνίας των προσφύγων μαθητών 

μέσα στην τάξη θα πρέπει να διαμορφώνεται ένα πλαίσιο που να χρησιμοποιεί και 

την μητρική γλώσσα του παιδιού αλλά και την γλώσσα της χώρας στην οποία ήρθαν 

ως πρόσφυγες. Τα σχολεία οφείλουν να δημιουργήσουν υλικό κατάλληλα 

σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτών των μαθητών αλλά και να 

μπορεί να ανταποκρίνεται και στις ανάγκες των μαθητών που έχουν την ελληνική ως 

μητρική γλώσσα. Είναι σημαντικό να μπορούν τα παιδιά να επικοινωνούν από την 

πρώτη στιγμή που στο σχολείο τους θα έρθουν παιδιά που προέρχονται από 

διαφορετική χώρα και έχουν διαφορετική κουλτούρα και πολιτισμό. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με την χρήση της εναλλαγής κωδίκων. Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να χρησιμοποιούν μη τυπικές μορφές επικοινωνίας όπως είναι οι 

χειρονομίες διότι είναι μια μορφή επικοινωνίας που είναι γνωστή σε όλους και 

σχεδόν κοινή. Για την πρώτη γνωριμία ίσως ο εκπαιδευτικός να έχει ετοιμάσει 

καρτέλες με λέξεις που χρησιμοποιούμε εμείς στη δική μας χώρα και πως οι 

αντίστοιχες αυτές λέξεις είναι στη γλώσσα των παιδιών προσφύγων ή ακόμα μπορεί 

να χρησιμοποιήσει και την αγγλική γλώσσα που είναι γνωστή από όλους σχεδόν τους 

ανθρώπους μέχρι τα παιδιά να αρχίσουν να αποκτούν την ικανότητα να 

χρησιμοποιούν λεξιλόγιο που να βασίζεται στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, καλό θα 

είναι να υπάρχει μια αλληλεπίδραση στις δυο γλώσσες έτσι ώστε τα παιδιά 

πρόσφυγες να μην χάσουν την επαφή τους με την γλώσσα τους αλλά ταυτόχρονα να 

μαθαίνουν και την γλώσσα της χώρας μετεγκατάστασής τους. Έτσι, καλό είναι να 

δημιουργούνται δραστηριότητες που θα προωθούν την δική τους γλώσσα και 

πολιτισμό και ταυτόχρονα από τους Έλληνες μαθητές να παρουσιάζονται τα ίδια 

στοιχεία από την δική τους χώρα και κουλτούρα. Είναι μια δραστηριότητα που θα 

φέρει κοντά όλους τους μαθητές, θα βοηθήσει την επικοινωνία και κυρίως θα 

αποτρέψει την αρνητική συμπεριφορά και τις αντιλήψεις που μπορεί να υπάρχουν για 

αυτούς τους μαθητές. Σίγουρα αν νιώσουν άνετα θα καταφέρουν να μάθουν γρήγορα 

την γλώσσα που δεν είναι η μητρική τους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018).   

 Σήμερα, πολλές προτεινόμενες καινοτομίες στον προγραμματισμό των 

προγραμμάτων σπουδών περιλαμβάνουν μια σειρά εναλλακτικών επιλογών που 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί για να επιτύχουν την εκμάθηση μιας 
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γλώσσας. Τα παιχνίδια, οι εργασίες που ανατίθενται και οι παραποιήσεις που μπορεί 

να γίνουν σε διάφορα πράγματα, έχουν προταθεί ως βοηθήματα στην εκμάθηση 

γλωσσών. Οι μαθητές που είναι συνηθισμένοι να διδάσκονται αποκλειστικά στην 

πρώτη γλώσσα τους μπορεί αρχικά να δυσκολευτούν εάν ο δάσκαλος τους μιλάει στη 

δεύτερη, περιμένοντας τους όχι μόνο να καταλάβουν αλλά ίσως και να απαντήσουν. 

Όταν συμβεί αυτό, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή ώστε να 

βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν ότι δεν αναμένεται να κατανοήσουν κάθε 

λέξη, περισσότερο από ό, τι αναμένεται να εκφραστούν στη δεύτερη γλώσσα σαν να 

την είχαν χρησιμοποιήσει από την παιδική ηλικία (Richards & Roberts  1986). 

 Η προσπάθεια να αποκτηθεί η ουσία και να χρησιμοποιηθούν στρατηγικές για 

την ενίσχυση της κατανόησης είναι σημαντικές για την ανάπτυξη της επικοινωνιακής 

ικανότητας. Με την ενθάρρυνση και τη βοήθεια του εκπαιδευτικού τους για την 

ανάπτυξη της στρατηγικής ικανότητας που χρειάζονται για να ερμηνεύσουν, να 

εκφράσουν και να διαπραγματευτούν το νόημα, οι μαθητές εκφράζουν συχνά 

ικανοποίηση και μάλιστα έκπληξη. Σε ένα περιβάλλον που χρησιμοποιείται μια 

δεύτερη γλώσσα, οι ευκαιρίες χρήσης της γλώσσας έξω από την τάξη είναι πλούσιες. 

Οι συστηματικές «εμπειρίες πεδίου» μπορεί να αποτελέσουν με επιτυχία τον πυρήνα 

του μαθήματος, το οποίο στη συνέχεια γίνεται εργαστήριο όπου οι μαθητές μπορούν 

να συγκρίνουν σημειώσεις, να ζητήσουν διευκρινίσεις και να επεκτείνουν το φάσμα 

στο οποίο μαθαίνουν να λειτουργούν στη δεύτερη γλώσσα. Οι επισκέψεις στην 

αίθουσα δικαστηρίου, σε δημόσιο πλειστηριασμό ή σε εκκλησιαστικό παζάρι 

παρέχουν εισαγωγές σε πτυχές της τοπικής κουλτούρας που οι εκπαιδευόμενοι μπορεί 

να μην βιώσουν μόνοι τους (Savignon, 2002).  

 

3.1.3. Διδακτικές προσεγγίσεις για τους πρόσφυγες μαθητές 

 

 Μια σημαντική διδακτική προσέγγιση για την διδασκαλία της ελληνικής ως 

δεύτερης γλώσσας είναι η Σκαλωσιά μάθησης  (Scaffolding), που περιλαμβάνει όλα 

τα στοιχεία και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την υποστήριξη και την 

ενίσχυση των μαθητών, ώστε να επιτευχθεί το αναμενόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα. 

Για τους πρόσφυγες αποτελεί μια καλή διδακτική προσέγγιση διότι βρίσκονται σε ένα 

άγνωστο περιβάλλον και χρειάζονται υποδείξεις και πλαίσια στήριξης. Το 
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υποστηρικτικό σύστημα μάθησης με τις συχνές ερωτήσεις και τις παροχές 

ρεαλιστικών καταστάσεων είναι απαραίτητο μέχρι να μπορέσει ο μαθητής από μόνος 

του να ανταπεξέρχεται στις καταστάσεις επικοινωνίας. Όμως, για να είναι 

αποτελεσματική αυτή η μέθοδος πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν τα ενδιαφέροντα και 

οι ανάγκες των μαθητών (Κρεμμύδα, 2018).      

    Μια άλλη προσέγγιση είναι η διαγλωσσικότητα (translanguaging), η οποία 

σχετίζεται με τις διαφορετικές γλωσσικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται στη 

μαθησιακή διαδικασία δηλαδή η μετάφραση, η εναλλαγή κωδίκων, η παράλληλη 

χρήση γλωσσών και η μεταφορά στοιχείων ανάμεσα στις γλώσσες. Δεν υπάρχει μόνο 

εναλλαγή κώδικα, αλλά διαφορετικοί κώδικες που συνδυάζονται για να 

εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της έκφρασης (Τσοκαλίδου, 2015).    

 Ακόμη μια χρήσιμη διδακτική προσέγγιση είναι η ενεργή μάθηση 

(διαγλώσσα), που είναι μια δημιουργική διαδικασία που περνάει μέσα από τα στάδια 

κατάκτησης μέσα από μια διαδικασία δοκιμής και λάθους. Τα γλωσσικά συστήματα 

που δημιουργεί ο ομιλητής αποτελούν την διαγλώσσα. Η διαγλώσσα είναι το 

ενδιάμεσο σύστημα που δεν ανήκει ούτε στη μητρική γλώσσα ούτε στη δεύτερη. 

Είναι μια βασική προσπάθεια που κάνει ο ομιλητής για να οργανώσει τα γλωσσικά 

ερεθίσματα του περιβάλλοντός του. Από τα λάθη που κάνει ο άνθρωπος στον 

προφορικό και το γραπτό λόγο μπορεί να αναγνωριστεί η διαγλώσσα και μάλιστα 

μέσα από τα λάθη γνώσης αλλά και τα λάθη πραγμάτωσης. Τα λάθη αυτά 

εξετάζονται με σκοπό να βρεθεί η αιτία τους και να υπάρξει επίλυση και όχι για να 

επικρίνουν τους ομιλητές που τα έχουν κάνει. Η διαγλώσσα σχετίζεται με τις τάσεις 

που δημιουργούνται στη γλωσσική συμπεριφορά των μαθητών, με την παρεμβολή 

γλωσσικών στοιχείων από την Γ1 και την σταδιακή ανάπτυξη που αποτελούν 

στοιχεία για τα επίπεδα της γλωσσικής τους κατάκτησης (Παπαδοπούλου & 

Τζιμώκας, 2015).         

 Η επικοινωνιακή προσέγγιση είναι μια ακόμα σημαντική διαδικασία για την 

κατάκτηση μια γλώσσας, η οποία δεν γίνεται μέσα από την γνώση της γραμματικής 

και των λεξιλογικών πληροφοριών αλλά μέσα από την χρήση συγκεκριμένων και 

πραγματικών επικοινωνιακών αναγκών που δημιουργούνται στα κατάλληλα πλαίσια 

επικοινωνίας. Οι ανάγκες των μαθητών βρίσκονται στο κέντρο αυτής της 

προσέγγισης. Μέσα από την χρήση μιας γλώσσας, οι μαθητές έρχονται σε επαφή και 

μαθαίνουν τη γλώσσα αυτή, αφού την χρησιμοποιούν για να επικοινωνήσουν. Μέσα 
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από τις περιστάσεις της χρήσης της γλώσσας δημιουργούνται τα αναλυτικά 

προγράμματα σπουδών και όλο το εκπαιδευτικό υλικό που είναι απαραίτητο για τη 

διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας. Στόχος της επικοινωνιακής γλωσσικής 

διαδικασίας είναι η κατάκτηση της γλώσσας για πλαίσια επικοινωνιακού χαρακτήρα 

και όχι για την απόκτηση κανόνων γραμματικής. Η γραμματική διδάσκεται μέσα από 

τις επικοινωνιακές λειτουργίες. Μεγάλη συμμετοχή στη διαδικασία αυτή έχουν τα 

εποπτικά μέσα που μπορεί να χρησιμοποιεί ο κάθε εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη 

του. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αναγνωρίζει τις ανάγκες των μαθητών του και να 

χρησιμοποιεί τα κατάλληλα υλικά ώστε να βοηθάει τα παιδιά να ανταποκρίνονται 

στην επικοινωνιακή διαδικασία και να προωθείται σταδιακά και η μάθηση. Η 

κατάκτηση της γλώσσας έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με το πόσο ο εκπαιδευτικός 

είναι αλληλεπιδραστικός και βοηθάει τους μαθητές του να δημιουργούν επιτυχημένη 

επικοινωνία μέσα από τα διάφορα μηνύματα που χρησιμοποιούν (Richards & 

Rodgers, 1999).          

 Ένα σχολείο θεωρείται αποτελεσματικό σε σχέση με την εκπαίδευση των 

δίγλωσσων μαθητών όταν η σχολική ηγεσία και διοίκηση καθώς και οι εκπαιδευτικές 

πρακτικές που εφαρμόζονται στη σχολική μονάδα επιτελούν το έργο της μάθησης 

όλων των μαθητών που φοιτούν σε αυτό, είτε είναι δίγλωσσοι είτε έχουν την 

ελληνική ως μητρική γλώσσα. Ο πρώτος στόχος έχει να κάνει με σαφείς στόχους της 

λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Στη συνέχεια, πρέπει να υπάρχει παρότρυνση των 

εκπαιδευτικών για συνεργασία με τους γονείς των μαθητών. Πρέπει να βρεθούν 

λύσεις για τα προβλήματα που θα προκύψουν από το πολιτισμικό και γλωσσικό 

χάσμα των δίγλωσσων μαθητών. Να ενισχυθεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα 

συνυπάρχουν τα παιδιά με τη δημιουργία ενός κλίματος σεβασμού και ισονομίας 

απέναντι στην πολιτισμική ετερότητα. Σημαντικό κομμάτι είναι η συστηματική 

καταγραφή του προφίλ των δίγλωσσων μαθητών με σκοπό τη συγκέντρωση των 

αναγκών τους. Η καταγραφή των αναγκών σε πόρους σύμφωνα με την σύνθεση της 

κάθε τάξης και η ανάλογη ανακατανομή τους όπως και η οργάνωση της σχολικής 

βιβλιοθήκης. Η αξιοποίηση της γλωσσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς των 

δίγλωσσων μαθητών αποτελεί βασική προϋπόθεση στη σωστή λειτουργία του 

σχολείου. Η συμμετοχή όλων των μαθητών ανεξάρτητα από την προέλευσή τους στο 

πρόγραμμα σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών οφείλει να προσαρμοστεί στις ανάγκες 

των μαθητών αυτών. Η χρήση εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης και όχι η τυπική 
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αξιολόγησή τους θα βοηθήσουν στη μαθησιακή διαδικασία. Η έμφαση στη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία με την βοήθεια ενός δασκάλου βοηθού θα προωθήσει  

την μάθηση (Γρίβα & Στάμου, 2014).  

3.2. Διαπολιτισμική επικοινωνία και εκπαίδευση 

 

Μια βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική διαπολιτισμική επικοινωνία 

είναι η διαπολιτισμική επίγνωση αλλά και η γνώση των εξωγλωσσικών και 

παραγλωσσικών στοιχείων τη ς επικοινωνίας, όπως οι χειρονομίες, οι εκφράσεις του 

προσώπου και η στάση του σώματος. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει και η 

συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου ιδιαίτερα εκείνων που 

διδάσκουν το μάθημα της γλώσσας με στόχο να προσαρμόσουν την διδασκαλία τους 

στις ανάγκες των μαθητών με διαφορετικά γλωσσικά επίπεδα. Επιπλέον, το μάθημα 

να γίνεται με τη μορφή της συνεργατικής μάθησης, δηλαδή να υπάρχουν δύο 

εκπαιδευτικοί μέσα στην τάξη που θα ασχολούνται και οι δύο κατά διαστήματα με 

όλη την τάξη ή με ομάδες μαθητών είτε με μεμονωμένους μαθητές με στόχο τη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία (Γρίβα & Στάμου, 2014).    

 Η ικανότητα να επικοινωνείς αποτελεσματικά με άτομα που προέρχονται από 

διαφορετικό πολιτισμό από τον δικό σου, είναι μια μεγάλη πτυχή που έχει αναπτυχθεί 

εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες σε πολλές κοινωνίες και τις έχει αναγκάσει να 

χρησιμοποιούν διάφορα μέσα και τεχνικές ώστε να μπορεί να επιτυγχάνεται η 

επικοινωνία με τα άτομα που διαφέρουν. Με την σειρά αυτή και τα σχολεία άρχισαν 

να χρησιμοποιούν την διαπολιτισμική εκπαίδευση έτσι ώστε να μπορούν να 

συμμετέχουν στο σχολείο και παιδιά που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά 

περιβάλλοντα, τα οποία θα πρέπει να παραμείνουν στη χώρα μας και να συνεχίσουν 

τις σπουδές τους εδώ με σκοπό να μπορούν να ενσωματωθούν με τα υπόλοιπα παιδιά 

και το μάθημα να είναι αποτελεσματικό. Στη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

λαμβάνονται υπόψιν οι ανάγκες που δημιουργούνται μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό 

σχολείο και μέσα από αυτές διεξάγονται οι διδασκαλίες που θα είναι αποτελεσματικές 

και θα βοηθάνε όλα τα παιδιά στην αποτελεσματική μάθηση (Πασχαλιώρη). 

 Σύμφωνα με την Κεσίδου (2008), η οποία μελέτησε διάφορες έρευνες 

διαπίστωσε ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις αρχές. 

Η πρώτη αρχή είναι η εκπαίδευση για ενσυναίσθηση η οποία σημαίνει ότι πρέπει να 
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μπαίνουμε στη θέση του άλλου και να βλέπουμε τις απόψεις του και τα προβλήματά 

του. Και αυτό πρέπει να προσπαθήσει να το πετύχει το σχολείο δίνοντας θάρρος 

στους μαθητές του ώστε να ενδιαφέρονται για τους άλλους και τα προβλήματά τους 

είτε αυτοί είναι μετανάστες είτε είναι ίδιοι με αυτούς. Η δεύτερη αρχή είναι η 

εκπαίδευση για αλληλεγγύη η οποία αναφέρεται στο γεγονός ότι όλοι πρέπει να 

νοιαζόμαστε για τους γύρω μας γιατί και εμείς οι ίδιοι θα μπορούσαμε να είμαστε σε 

μια παρόμοια κατάσταση όπως η δική τους. Η τρίτη αρχή είναι η εκπαίδευση για 

διαπολιτισμικό σεβασμό η οποία στοχεύει στο άνοιγμα με τους ξένους πολιτισμούς 

αλλά και την πρόσκληση άλλων πολιτισμών να συμμετέχουν στο δικό μας. Η τέταρτη 

και τελευταία αρχή είναι η εκπαίδευση ενάντια στον εθνικιστικό τρόπο σκέψης, μια 

αρχή που στόχο έχει την εξάλειψη των στερεοτύπων που υπάρχουν ανάμεσα στους 

άλλους λαούς και προωθεί την ανοιχτότητα και την επικοινωνία των λαών. Πρέπει να 

αλληλεπιδρούμε με τους συνανθρώπους μας ανεξάρτητα από την εθνική και 

πολιτισμική τους προέλευση.        

 Η διαπολιτισμική εκπαίδευση λαμβάνει υπόψιν όλους τους διαφορετικούς 

πολιτισμούς και προσπαθεί να προλάβει τον σχηματισμό προκαταλήψεων και 

στερεοτύπων, ανάμεσα σε πρόσωπα και πολιτισμούς και στοχεύει στην εκπαιδευτική 

διαδικασία που δίνει έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και που προωθεί τη 

συνεργασία μεταξύ των λαών ώστε να υπάρχει ειρήνη ανάμεσά τους. Οι 

παιδαγωγικές απαιτήσεις που πρέπει να ακολουθούνται για τις πολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες είναι η αναγνώριση και η κατανόηση της διαφοράς των ανθρώπων 

αυτών, ο σεβασμός για τους άλλους πολιτισμούς πέρα από τον δικό μας, η θετική 

στάση απέναντι στις διαφορές των πολιτισμών, την ετερότητα και τη 

διαφορετικότητα, να δίνεται έμφαση στα κοινά σημεία που υπάρχουν μεταξύ των 

διαφορετικών ομάδων, η αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφορετικών τρόπων ζωής, η 

αλληλεγγύη, η ειρήνη, η κοινωνική δικαιοσύνη, η συνειδητοποίηση της δύναμης και 

της αξίας της πολιτιστικής ποικιλίας, η συνείδηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

οι ίσες ευκαιρίες. Η διαπολιτισμική τάξη είναι μια τάξη ανοιχτή καθώς μέσα σε αυτή 

συνυπάρχουν εκπαιδευτικοί και μαθητές από διαφορετικούς πολιτισμούς, οι οποίοι 

έχουν διαφορετική οπτική γωνία για τα πράγματα και τα ερμηνεύουν διαφορετικά. Οι 

εμπειρίες των εκπαιδευτικών μπορούν να ληφθούν υπόψιν και να χρησιμοποιηθούν 

στην τάξη με σκοπό να εμπλουτίσουν την διδακτέα ύλη και να την βελτιώσουν 

(Μπεζάτη & Θεοδοσοπούλου).       
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 Φορείς που ασχολούνται με την διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα 

εκτός από το Υπουργείο Παιδείας, στα πλαίσια του οποίου λειτουργεί η Ειδική 

γραμματεία παιδείας ομογενών και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, υπάρχουν και οι 

παρακάτω φορείς που είναι αρμόδιοι για την εκπαίδευση των μεταναστών μαθητών. 

Ο πρώτος φορέας είναι η διεύθυνση παιδείας ομογενών και διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης και ο δεύτερος φορέας είναι η διεύθυνση ξένων και μειονοτικών 

σχολείων, ο οποίος ασχολείται με ειδικά προγράμματα για την εκπαίδευση των 

μαθητών που προέρχονται από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς  και έχουν στόχο 

την ένταξη αυτών των παιδιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Επίσης, το 

κέντρο ελληνικής γλώσσας ασχολείται με την διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες 

υπηρεσίες και φορείς όπως είναι η γενική γραμματεία λαϊκής επιμόρφωσης, το 

ελληνικό συμβούλιο για τους πρόσφυγες, το εθνικό ίδρυμα νεότητας, ο διεθνής 

οργανισμός μετανάστευσης, το ελληνικό τμήμα διακυβερνητικής οργάνωσης, η 

εθελοντική εργασία Αθήνας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και η εταιρεία 

κοινωνικής και πολιτικής υποστήριξης Παλιννοστούντων  (Γιαννουζάκου κ.ά., 2007).  

3.3. Συνεργασία του σχολείου και της οικογένειας των προσφύγων μαθητών  

 

 Η γονεϊκή εμπλοκή αποτελεί σημαντικό κομμάτι για την έρευνα ώστε να γίνει 

καθοριστικός ο ρόλος της συνεργασίας του σχολείου και της οικογένειας. Για την 

αποτελεσματική συνεργασία των δυο αυτών έχουν δημιουργηθεί διάφορα θεωρητικά 

μοντέλα που παρουσιάζουν την αναγκαιότητα της συνεργασίας της οικογένειας με 

του σχολείου αλλά και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Η συνεργασία των δυο 

αυτών βοηθάει στη σχολική επιτυχία ή και την επίδοση των μαθητών κυρίως των 

χαμηλών κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων ή αυτών που έχουν μεταναστευτική 

εμπειρία ή ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες. Ο όρος της γονεϊκής εμπλοκής είναι 

αρκετά ασαφής αφού δεν καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχουν οι γονείς σε 

αυτή την διαδικασία. Μπορεί απλά να συμμετέχουν κάνοντας μια επίσκεψη στο 

σχολείο μια φορά το χρόνο, είτε να υπάρχουν πιο συχνές επαφές με τον εκπαιδευτικό 

ή ακόμα και πιο ουσιαστική συμμετοχή του γονέα σε ζητήματα που έχουν να κάνουν 

με την διοίκηση του σχολείου. Στη συνεργασία αυτή υποβαθμίζονται οι εσωτερικές 

ετερογένειες των οικογενειών και περιθωριοποιούνται οι εμπειρίες των μεταναστών. 

Επομένως, ο όρος της γονεϊκής εμπλοκής αναφέρεται στη συμμετοχή του γονέα στην 
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εκπαιδευτική διαδικασία του παιδιού του που έχει να κάνει με την δική του 

προσωπικότητα και τη δράση του και όχι με τη στάση του σχολείου (Αναστασιάδης 

κ.ά., 2015).          

 Ωστόσο, πολλές έρευνες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν δείξει ότι οι 

πολιτισμικές διαφορές ενδέχεται επίσης να εμποδίσουν τους γονείς των μεταναστών 

να συμμετέχουν ενεργά στη σχολική ζωή και τις κοινότητες των παιδιών τους. Είναι 

σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να προσαρμόσουν μεθόδους επικοινωνίας για να 

προσεγγίσουν αποτελεσματικά τους γονείς μετανάστες που προέρχονται από 

διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί και οι υπεύθυνοι για τη 

χάραξη πολιτικής πρέπει να είναι ευαίσθητοι στις διάφορες μορφές συμμετοχής των 

γονέων, συμπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών πτυχών που μπορεί να μην είναι 

άμεσα προφανείς στο επίπεδο του σχολείου. Τα σχολεία και οι δήμοι μπορούν να 

εφαρμόζουν διαφορετικές πολιτικές για να προσεγγίσουν τους γονείς μετανάστες, να 

τους ενθαρρύνουν ώστε, να συμμετέχουν στην εκπαίδευση των παιδιών τους και να 

τα υποστηρίζουν θετικά και από το σπίτι για να πηγαίνουν στο σχολείο. Επιπλέον, οι 

γονείς των μεταναστών είναι λιγότερο πιθανό να συμμετέχουν στα σχολικά 

συμβούλια. Είναι σημαντικό για τα σχολεία να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στη 

συμμετοχή των μεταναστών γονέων και να αξιοποιούν τα οφέλη που μπορεί να έχει η 

συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ως εκ τούτου, τα σχολεία πρέπει να 

είναι ενθαρρυντικά στο να αναπτύξουν ένα πλαίσιο για τη συμμετοχή των γονέων 

των μεταναστών μέσω επίσημων διαύλων (Dumcius et al., 2012).   

 Σε μια έρευνα που έγινε στην Αριζόνα από τους Henderson και Ambroso 

(2018), γίνεται επίσης φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν να αντιμετωπίσουν 

πρόσφυγες μαθητές στην τάξη τους και ενώ έχουν παρακολουθήσει κάποια 

προγράμματα διδασκαλίας της αγγλικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας, δεν κατάφεραν 

μέσα στην τάξη να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα και αισθάνθηκαν μη έτοιμοι για όλο 

αυτό. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι χρησιμοποίησαν λάθος προσεγγίσεις για την 

διδασκαλία των προσφύγων μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι τα παιδιά 

χρειάζεται να μάθουν την αγγλική γλώσσα ώστε να μπορέσουν να έρθουν πιο κοντά 

με τους συμμαθητές τους και να μπορέσουν να ενταχθούν πιο εύκολα στην κοινωνία 

γενικότερα. Σημείωσαν όμως, ότι δεν πρέπει να ξεχάσουν και την μητρική τους 

γλώσσα. Σύμφωνα με τον οργανισμό Save the children (2018), ο Mahmoud ένας 

δάσκαλος στο Λίβανο, ανέφερε ότι είναι σημαντικό τα παιδιά πρόσφυγες να 
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συμμετέχουν στην εκπαίδευση για 4 λόγους. Αρχικά, είναι δικαίωμα των παιδιών 

αυτών η εκπαίδευση και πρέπει να προωθηθεί. Έπειτα, η εκπαίδευση θα τους 

βοηθήσει να σταθούν στα πόδια τους στο καινούριο τους περιβάλλον και θα 

βελτιώσει το μέλλον τους. Και τέλος, διασφαλίζοντας την εκπαίδευση των παιδιών 

αυτών θα έρθει η ειρήνη και η γαλήνη που είναι πολύ σημαντικές για αυτά. 

 Πολύ σημαντικό είναι οι γονείς να χρησιμοποιούν την μητρική γλώσσα των 

παιδιών στο σπίτι για να αναδεικνύονται τα πολιτισμικά και γλωσσικά εφόδια των 

οικογενειών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την δημιουργική ενασχόληση με 

την γλώσσα δηλαδή να διαβάζουν κάποιο λογοτεχνικό βιβλίο στη μητρική τους 

γλώσσα, βοηθάει στη σχολική επίδοση των μαθητών και μειώνει το χάσμα που 

υπάρχει ανάμεσα στη γλώσσα του σχολείου και στη μητρική. Επίσης, οι γονείς 

μπορούν να συμμετέχουν στις δημιουργικές δραστηριότητες που διοργανώνουν τα 

σχολεία όπως και στο μάθημα της γλώσσας και τα παιδιά τους να χρησιμοποιούνται 

ως μεταφραστές αυτών που λένε στα υπόλοιπα παιδιά ώστε να μπορέσει να υπάρξει 

γνωριμία με τις γλώσσες των παιδιών μεταναστών και να λειτουργήσει θετικά η 

πολυπολιτισμικότητα μέσα στις τάξεις στις οποίες συμμετέχουν παιδιά από άλλες 

χώρες. Επιπλέον, αρκετή αξία και σημασία για την επίδοση των παιδιών και την 

ενθάρρυνσή τους έχει να προσπαθήσουν να μάθουν και οι γονείς την γλώσσα της 

χώρας υποδοχής τους, ώστε τα παιδιά να νιώσουν ότι η γλώσσα αυτή είναι σημαντική 

και αξίζει να την μάθουν και να την χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους. Όλοι 

αυτοί οι γονείς που προέρχονται από μια άλλη χώρα καλό θα είναι να συμμετέχουν 

στη «Σχολή Γονέων» που έχει δημιουργηθεί για να τους βοηθήσει και να τους 

ενημερώσει για διάφορα θέματα που πρέπει να κάνουν στο σπίτι για να ενθαρρύνουν 

τα παιδιά τους. Οι ΜΚΟ και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής 

συνεργάζονται και προσπαθούν να ενημερώσουν τους γονείς που ζούνε μέσα στις 

πόλεις για την τυπική εκπαίδευση που πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά τους και 

να τα εγγράφουν στα σχολεία (Κουρκουβέλη, 2018).  
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3.4. Πρακτικές επικοινωνίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών 

 

3.4.1. Χρήση της μητρικής γλώσσας και των υλικών ως μέσω επικοινωνίας 

 

 Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018), ο γραμματισμός ασχολείται με 

την αρμοδιότητα της επικοινωνίας στην μητρική γλώσσα. Ωστόσο, ο τίτλος 

«Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα» δημιούργησε μια διφορούμενη κατάσταση όπου 

η «μητρική γλώσσα» θεωρείται ταυτόσημη με τη γλώσσα της σχολικής εκπαίδευσης, 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι για πολλά παιδιά στην Ευρώπη η γλώσσα 

της σχολικής εκπαίδευσης και της μητρικής γλώσσας μπορεί να μην είναι το ίδιο. 

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι πολλοί Ευρωπαίοι ζουν σε δίγλωσσες ή 

πολυγλωσσικές οικογένειες και κοινότητες και ότι η επίσημη γλώσσα της χώρας στην 

οποία ζουν δεν μπορεί να είναι η μητρική τους γλώσσα. Η συνέχιση της δήλωσης ότι 

είναι εύκολη η αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων και η εφαρμογή του ορισμού 

αναλόγως, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των επιμέρους κρατών μελών σύμφωνα με 

τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις περιστάσεις τους. Ο καθορισμός του αλφαβητισμού ως 

βασικής ικανότητας πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η παιδεία μπορεί να 

αναπτυχθεί στη μητρική γλώσσα, στη γλώσσα της σχολικής εκπαίδευσης ή / και στην 

επίσημη γλώσσα μιας χώρας ή περιοχής και ότι αυτές οι γλώσσες μπορεί να είναι 

διαφορετικές. Το βασικό στοιχείο εδώ είναι ότι πρέπει να διασφαλιστεί ένα καλό 

επίπεδο γραμματισμού τουλάχιστον σε μία από αυτές τις γλώσσες ώστε να καταστεί 

δυνατή η περαιτέρω ανάπτυξη ικανοτήτων.     

 Μια μελέτη που έγινε στην Κολομβία από τον Castañeda (2012), σε έφηβους 

μαθητές που είχαν την γνώση της αγγλικής γλώσσας εξέταζε την διαπολιτισμική τους 

ευαισθητοποίηση κατά την χρήση υλικών τα οποία είναι βασισμένα σε διαφορετικούς 

πολιτισμούς. Οι μαθητές διαβάζουν την ξένη γλώσσα υπό το πρίσμα της δικής τους 

πραγματικότητας χρησιμοποιώντας τις προηγούμενες γνώσεις τους, 

πραγματοποιώντας συνδέσεις μεταξύ του σπιτιού αλλά και έξω από αυτό, τα 

ζητήματα που μαθαίνουν από τα μέσα ενημέρωσης, χρησιμοποιώντας τα πρότυπα και 

την κουλτούρα του σπιτιού για την εκτίμηση της δικής τους πραγματικότητας, 

αναγνωρίζοντας την ανάπτυξη ξένων πολιτισμών και την αναμόρφωση των 

πεποιθήσεών τους για τον ξένο πολιτισμό. Όταν οι μαθητές αλληλεπιδρούσαν με κάτι 

νέο που δεν είχαν οποιοδήποτε είδος ισοδύναμου στην δική τους κουλτούρα είχαν την 



63 

 

τάση να αναζητούν ένα κατάλληλο και οικείο κριτήριο για να το κατανοήσουν. Η 

διαδικασία αυτή επηρεάστηκε από τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες των 

μαθητών. Μερικά παραδείγματα είναι το παλάτι του Μπάκιγχαμ με την Μπογκοτά, 

το hip-hop με τη σαμπέτα και το τσάι με τον καφέ. Στο σχολικό πλαίσιο που 

αναλύθηκε σε όλη τη διάρκεια αυτής της μελέτης, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

άσκησαν μεγάλη επιρροή στις συνδέσεις που έκαναν οι μαθητές μεταξύ καταστάσεων 

που ζούσαν οι άνθρωποι στην Κολομβία και το περιεχόμενο που τους παρουσιάστηκε 

με τα υλικά με βάση τον πολιτισμό που χρησιμοποίησαν στην έρευνα αυτή. Για 

παράδειγμα, οι μαθητές δεν είχαν καμία άμεση επαφή με ένα τυπικό άθλημα των 

ΗΠΑ (για παράδειγμα το αμερικανικό ποδόσφαιρο), αλλά καθώς παρακολουθούσαν 

μια ταινία όπου έπαιζαν, το έβλεπαν και έδωσαν τις απόψεις τους για τον αθλητισμό 

και τις αθλητικές συμπεριφορές. Το άλλο παράδειγμα συνέβη όταν οι μαθητές 

συνέδεσαν το παλάτι του Μπάκιγχαμ με τον Λευκό Οίκο. Με βάση την 

ευαισθητοποίηση που προέκυψε από την ανάλυση της χρήσης υλικών που βασίζονται 

σε έναν πολιτισμό, οι μαθητές έλαβαν θέση σχετικά με την πολιτική, αμφισβήτησαν 

τις πολιτικές του δικού τους πολιτισμού χρησιμοποιώντας την ξένη κουλτούρα ως 

παράμετρο. Προκειμένου να διαβάσουν λέξεις από τους ξένους πολιτισμούς οι 

μαθητές εξέφρασαν τις πεποιθήσεις τους σχετικά με αυτό χρησιμοποιώντας 

ιδιωματικές εκφράσεις. Όταν οι μαθητές έβρισκαν καταστάσεις στην ξένη κουλτούρα 

που προκαλούσαν αντίκτυπο σε αυτούς, επέλεγαν ιδιωματικές εκφράσεις στη μητρική 

τους γλώσσα για την αποτελεσματική επικοινωνία αυτών των καταστάσεων. Η 

γλώσσα διαδραμάτισε ένα σημαντικό ρόλο για την κατανόηση των άλλων 

πολιτισμών. Όταν οι σπουδαστές διάβαζαν την ξένη κουλτούρα χρησιμοποιώντας τις 

παραμέτρους της δικής τους κουλτούρας, δεν μπορούσαν εύκολα να αποδεχθούν 

αυτήν την πραγματικότητα Ήταν δύσκολο για αυτούς να δεχτούν ότι οι έφηβοι της 

ίδιας ηλικίας με αυτούς σε μια άλλη χώρα ήταν ψηλότεροι και φαινόταν ισχυρότεροι 

από ό, τι οι ίδιοι. Όταν οι σπουδαστές καθιέρωσαν επαφή με τον ξένο πολιτισμό, 

επανασχημάτισαν τις πεποιθήσεις τους για αυτόν, καθώς είδαν ότι τα πράγματα ήταν 

διαφορετικά από αυτά που πίστευαν πριν. Οι μαθητές που διάβαζαν την δική τους 

κουλτούρα αντιπαραβάλλοντας τον κοινωνικό τους εαυτό με τους αλλοδαπούς, 

διαπίστωσαν ότι υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία που μοιράζονται οι πολιτισμοί 

όπως η συμπεριφορά στα αθλήματα, τα επαγγέλματα των φτωχών, οι ιστορικές 

καταστάσεις και τα μέσα μεταφοράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η Έρευνα 

 

4.1. Προγενέστερες μελέτες: Εμπειρίες των εκπαιδευτικών από τη διδασκαλία σε 

πρόσφυγες μαθητές 

 

      Σε μια έρευνα που έγινε στην Τουρκία από τους Yasar και Amac (2017), 

σκοπός τους ήταν να διερευνήσουν τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών που είναι εκεί 

και διδάσκουν σε μαθητές της Συρίας και όπου ο αριθμός των αιτούντων άσυλο 

ξεπέρασε τον αριθμό των κατοίκων και σχεδόν το ένα πέμπτο των φοιτητών στα 

δημόσια σχολεία είναι Σύριοι. Μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, οι Σύριοι 

φοιτητές παρακολούθησαν μαθήματα σε πανεπιστημιακά κέντρα που δέχονταν μόνο 

Σύριους φοιτητές. Σε αυτά τα κέντρα, οι περισσότεροι δάσκαλοι ήταν Σύριοι και δεν 

είχαν επαρκείς παιδαγωγικές δεξιότητες και οι συνθήκες των προσωρινών 

εκπαιδευτικών κέντρων δεν ήταν στο επίπεδο που απαιτείται για να εκπαιδεύσουν 

καλά αυτούς τους Σύριους μαθητές. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών τους 

αναγκών και την ενσωμάτωσή τους στον τουρκικό πολιτισμό, το υπουργείο Παιδείας 

της Τουρκίας εφάρμοσε μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς για τη σχολική φοίτηση 

των αιτούντων άσυλο, μέσω της εκπαίδευσης τους σε δημόσια σχολεία στις ίδιες 

αίθουσες διδασκαλίας το 2016. Στην αρχή, οι Σύριοι φοιτητές έγιναν δεκτοί στο 

νηπιαγωγείο, και στις άλλες βαθμίδες, με βάση την ηλικία τους. Η ένταξη των 

προσφυγόπουλων από τη Συρία στο τουρκικό σχολικό περιβάλλον είναι μια πολύ νέα 

εμπειρία για τους Τούρκους εκπαιδευτικούς και εάν η διαδικασία ένταξης δεν 

αντιμετωπιστεί σωστά, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στους μαθητές όσο 

και στους εκπαιδευτικούς τους. Από την ανάλυση αποκαλύφθηκε ότι οι Τούρκοι 

εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε Σύριους μαθητές σε πολυπολιτισμικές αίθουσες 

διδασκαλίας αντιμετωπίζουν γλωσσικά προβλήματα, έλλειψη υποστήριξης από τις 

συριακές οικογένειες και έλλειψη προ απαιτούμενων δεξιοτήτων για την κάλυψη των 

εκπαιδευτικών αναγκών των Σύριων μαθητών. Αυτά τα παιδιά έχουν εγγραφεί στα 

τουρκικά σχολεία χωρίς να γίνονται προπαρασκευαστικά μαθήματα γλωσσών, 

πράγμα που σημαίνει ότι οι μαθητές από αραβικό υπόβαθρο δεν μιλούσαν Τούρκικα. 

Όταν δεν μιλούν όλοι την ίδια γλώσσα, η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Το πιο 

σημαντικό πράγμα που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι είναι η έλλειψη κατάλληλων 

δεξιοτήτων των τούρκων. Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι αυτό προκαλεί ένα 
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γλωσσικό εμπόδιο που αποτρέπει τους εκπαιδευτικούς από τη διδασκαλία και τους 

μαθητές από τη μάθηση. Επιπλέον, η συμμετοχή των οικογενειών αποτελεί 

σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης των παιδιών και η συνεργασία μεταξύ γονέων και 

εκπαιδευτικών μπορεί να αυξήσει τα ακαδημαϊκά, κοινωνικά και πολιτιστικά 

επιτεύγματα των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι οι γονείς δεν στηρίζουν 

τα παιδιά τους σε ότι έχει να κάνει με το σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί στη μελέτη αυτή 

σημειώνουν ότι δεν έχουν επαρκείς παιδαγωγικές δεξιότητες. Παραδέχονται ότι είχαν 

δυσκολίες κατά το σχεδιασμό του μαθησιακού περιβάλλοντος και την επικοινωνία με 

τους μαθητές και τους γονείς τους. Δείχνουν ότι δεν έλαβαν καμία εκπαίδευση για τη 

διδασκαλία Σύριων μαθητών. Συμπεραίνουμε ότι για να εκπαιδεύσουν τα παιδιά και 

να διευκολύνουν τη διαδικασία ενσωμάτωσης, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναλάβουν 

μεγαλύτερους ρόλους.         

 Σε μια άλλη έρευνα που έγινε στον Καναδά από την Clark (2017), γίνεται 

αναφορά στον αριθμό των Σύριων προσφύγων που έχουν φτάσει εκεί και στις 

πρακτικές που πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να μπορούν να εκπαιδευτούν σωστά οι 

μαθητές και να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα του Καναδά αλλά και στην 

κοινωνία. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2017, υπήρχαν στον Καναδά 39.671 Σύριοι 

πρόσφυγες. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω είναι σημαντικό να υπάρξει κατάλληλη 

γλωσσική υποστήριξη, δηλαδή εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Μια παιδαγωγική 

στρατηγική που υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί ότι θα πρέπει να αναπτύξουν για τη 

διδασκαλία των προσφύγων είναι αρχικά να ενημερωθούν για το υπόβαθρό τους 

εκτός του σχολείου, για τις εμπειρίες τους και για τις ανάγκες τους. Είναι σημαντικό 

από τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν μέσα στις τάξεις ένα ασφαλές 

περιβάλλον μάθησης για αυτούς τους μαθητές. Οι δύο εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 

σε αυτή την έρευνα προσπάθησαν να έρθουν πιο κοντά με τους μαθητές, να 

ακούσουν τις ιστορίες τους και με βάση αυτές να τους βοηθήσουν να προσαρμοστούν 

μέσα στο περιβάλλον της τάξης. Μεγάλο πρόβλημα αποτέλεσε η έλλειψη 

επικοινωνίας του Υπουργείου παιδείας και των σχολείων ώστε να εξοπλίσουν τα 

σχολεία με κατάλληλα υλικά και να εκπαιδεύσουν τους εκπαιδευτικούς για να 

μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που προέκυψαν. Είναι σημαντικό να 

υπάρξει συνεργασία ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και να βοηθήσουν τις 

δυσκολίες που συναντούν οι Σύριοι μαθητές που ζουν στον Καναδά.  

 Μία άλλη έρευνα που αφορά μελέτες που έγιναν στην Αυστραλία και τη Νέα 
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Ζηλανδία αναφέρει ως χαρακτηριστικό στοιχείο το τραύμα που έχουν οι πρόσφυγες 

μαθητές ως εμπειρία. Πολλοί νέοι βίωσαν οικογενειακή βία, διωγμό και παραμονή σε 

κατασκηνώσεις για αρκετό διάστημα, πράγμα που είχε μεγάλες συνέπειες και στην 

εκπαίδευση τους. Η βασική εκπαιδευτική παρέμβαση ήταν να βοηθήσουν τα παιδιά 

να ξεπεράσουν το ψυχολογικό τραύμα που τους είχε δημιουργηθεί. Υπάρχουν 

στοιχεία που δείχνουν ότι τα παιδιά δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή την 

βοήθεια που τους παρέχεται είτε από τους εκπαιδευτικούς είτε από τους κοινωνικούς 

λειτουργούς. Πρέπει να υπάρξει εξέταση των κοινωνικοπολιτικών στοιχείων πριν και 

μετά από την άφιξή τους και το κομμάτι του ρατσισμού αποτελεί ένα σημαντικό 

κομμάτι στην ψυχική τους υγεία και ηρεμία. Έξι μοντέλα ορθής πρακτικής των 

τοπικών αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου είναι εμφανής για την πολιτική των 

προσφύγων. Το «ολιστικό» μοντέλο αντιμετωπίζει τις σύνθετες και πολλαπλές 

μαθησιακές, κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες, το μοντέλο των «νέων 

αφίξεων» στοχεύει στο νέο καθεστώς άφιξης, στην πολιτική και στα συστήματα 

υποστήριξης, το μοντέλο «EAL» εξετάζει τα αγγλικά ως πρόσθετη γλώσσα και την 

ανάγκη συλλογής σχετικών δεδομένων, το μοντέλο της «εθνοτικής μειονότητας» 

υπογραμμίζει τη χαμηλή επίδοση, το μοντέλο της «φυλετικής ισότητας» στοχεύει στη 

φυλετική παρενόχληση και στην ανάγκη ευαισθητοποίησης σχετικά με την 

πολιτισμική διαφορά και την ευάλωτη θέση και, τέλος, το μοντέλο των «ευάλωτων 

παιδιών» βλέπει τους πρόσφυγες να κινδυνεύουν να εγκαταλειφθούν και 

επικεντρώνεται στην υποστήριξη των δικαιωμάτων πρόσβασης και των υπηρεσιών. 

Οι προσεγγίσεις που λείπουν από τις συζητήσεις της Αυστραλίας είναι αυτές που 

δίνουν προσοχή στο σχολικό ήθος, στο περιβάλλον υποδοχής, στην επικοινωνία στο 

σπίτι, στις συνδέσεις με την κοινότητα, στην ποιμαντική φροντίδα, στην υποστήριξη 

της μητρικής και αγγλικής γλώσσας, στο ρατσισμό και την ξενοφοβία. Οι 

προσεγγίσεις στο σύνολο του σχολείου υπογραμμίζουν την ετοιμότητα για την 

αντιμετώπιση των ζητημάτων πριν και μετά την εκτόπιση που καθιστούν το παρόν 

αποδεκτό και παρέχουν «ελπίδα για το μέλλον». Τα φιλόξενα περιβάλλοντα 

δημιουργούν μια αίσθηση αυτοπεποίθησης, ασφάλειας και ένταξης που επιτρέπει 

στους μαθητές να δημιουργούν νέες σχέσεις και να κάνουν νέους φίλους. Αυτά με τη 

σειρά τους βοηθούν περαιτέρω στη διαπολιτισμική κατανόηση και την προώθηση των 

δεσμεύσεων, στη δικαιοσύνη και την ισότητα (Matthews, 2008).  

 Μια έρευνα των Τζωρτζοπούλου και Κοτζαμάνη (2008/2019), μελέτησε τα 
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προβλήματα που δημιουργούνται στις τάξεις των δημοτικών σχολείων όταν σε αυτά 

συμμετέχουν μαθητές από άλλο πολιτισμικό περιβάλλον, μέσα από τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών και βρίσκοντας καλές λύσεις που οι ίδιοι προτείνουν για την 

αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι αποτελεί 

σημαντικό πρόβλημα σε όλη την κοινωνία το μεταναστευτικό φαινόμενο και όχι μόνο 

μέσα στο σχολείο. Είναι έντονο το φαινόμενο του ρατσισμού στους Έλληνες καθώς η 

κοινωνία δεν είναι έτοιμη να το αντιμετωπίσει. Είναι σημαντικό να προωθηθεί από 

την κοινωνία η ενσωμάτωση των παιδιών αυτών στα σχολεία και να θεωρούν πως και 

οι ίδιοι έχουν σημαντικό ρόλο στο έργο αυτό. Κάποιοι θεωρούν πρόβλημα την είσοδο 

των παιδιών αυτών στα σχολεία πιστεύοντας ότι θα προκαλέσει απομόνωση και 

αποκλεισμό στα παιδιά αυτά, ενώ κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι δεν είναι τόσο σοβαρό 

το πρόβλημα και ότι θα μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν. Ένας φόβος για τον οποίο 

μίλησαν είναι η αύξηση όλων των ανθρώπων είτε μεταναστών είτε προσφύγων ο 

οποίος συνεχώς αυξάνεται και θα επηρεάσει την Ελλάδα, εξαιτίας της 

υπογεννητικότητας. Φοβούνται λοιπόν, την «γκετοποίηση» που μπορεί να 

δημιουργήσει στα σχολεία αυτή η εξέλιξη. Δεν συμφωνούν με τη δημιουργία 

ξεχωριστών σχολείων για τα παιδιά αυτά. Πρέπει να υπάρξει μια μορφή 

συνδιδασκαλίας μέσα στην αίθουσα ώστε να μην αδικηθούν ούτε οι μαθητές που 

προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα αλλά ούτε και οι γηγενείς μαθητές. Για 

το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει για την εκπαίδευση υπάρχουν δυο απόψεις. Από την 

μια θεωρείται επαρκές και από την άλλη ανεπαρκές κυρίως ως προς τον τρόπο 

λειτουργίας των Τάξεων υποδοχής. Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι δεν ήταν έτοιμοι να 

ανταποκριθούν σε αυτή τη νέα κατάσταση και ότι θέλουν επιμόρφωση από 

κατάλληλα άτομα. Αντιμετωπίζουν με επιείκεια την επίδοση των μαθητών αυτών 

μέσα στην τάξη. Πρέπει επίσης, να υπάρξει αναδιαμόρφωση της διδακτέας ύλης ώστε 

να εξυπηρετεί και τις ανάγκες αυτών των μαθητών. Μεγάλο ρόλο στην όλη 

προσπάθεια παίζουν και οι γονείς, καθώς κάποιοι στέλνουν τα παιδιά τους στο 

σχολείο, ενώ κάποιοι άλλοι τα στέλνουν για δουλειά ώστε να τους βοηθήσουν 

οικονομικά. Οι γονείς δεν έχουν την γνώση της γλώσσας για να βοηθήσουν τα παιδιά 

τους στις μαθησιακές δυσκολίες. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναφέρουν την καλή 

απόδοση στα μαθηματικά. Μέσα στο σχολείο οι σχέσεις των παιδιών είναι καλές, 

όμως αυτό δεν συμβαίνει εκτός σχολείου και ειδικά όσο τα παιδιά μεγαλώνουν. Οι 

Έλληνες γονείς επεμβαίνουν αρκετά στο έργο των εκπαιδευτικών ενώ οι αλλοδαποί 
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γονείς σχεδόν καθόλου.        

 Σε μία άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη από τον 

μεταπτυχιακό φοιτητή Zülküf Murat Bora (2010), με θέμα την εκπαίδευση των 

ανηλίκων και των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων, είχε να κάνει με την 

εκπαίδευση των παιδιών αυτών αλλά και με τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Τα 

αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι οι πρόσφυγες μαθητές οφείλουν να 

έρχονται στα σχολεία μέσα από τις απαντήσεις που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί. Είναι 

υπέρ του δικαιώματος της εκπαίδευσης αυτού του μαθητικού πληθυσμού. Θέλουν να 

διδάσκουν σε αυτά τα σχολεία. Νοιάζονται για τα παιδιά και θέλουν να κάνουν ό,τι 

καλύτερο μπορούν για να τα βοηθήσουν. Παρόλα αυτά δεν έλειψαν από την έρευνα 

και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θεωρούν ότι τα παιδιά αυτά δεν πρέπει να μπαίνουν 

στα σχολεία καθώς έχουν πολλά προβλήματα και μπορούν να χαλάσουν την εικόνα 

του σχολείου τους, δημιουργώντας ένα γκέτο. Υπάρχουν, λοιπόν, εκπαιδευτικοί που 

δεν έχουν ξεπεράσει τα στερεότυπα που υπήρχαν χρόνια πριν και δυστυχώς αυτό 

δημιουργεί προβλήματα στην ελληνική κοινωνία και συνάμα στο ελληνικό σχολείο. 

 Επιπλέον, οι Kantzou και Manoli (2017), στην έρευνά τους αναφέρθηκαν σε 

δύο εθνικές έρευνες των (Androulakis, Gkaintartzi, Kitsiou, & Tsioli (2017), τις 

(ELMEGO and MATHEME) οι οποίες υλοποιούνται από την Ελληνική γλώσσα και 

από το Εργαστήριο Πολυγλωσσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από το 2010 έως 

το 2015, και προσφέρουν μαθήματα δεύτερης γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες. 

Δηλαδή, το έργο ELMEGO είχε σκοπό να προγραμματίσει και να εφαρμόσει 

εξειδικευμένα μαθήματα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες γονείς που έχουν παιδιά 

τα οποία παρακολουθούν μαθήματα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και το πρόγραμμα 

MATHEME είχε σκοπό να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ελληνικά μαθήματα για 

μεταναστευτικές ομάδες – στόχου, όπως μετανάστες από τρίτες χώρες, ανέργους, 

μητέρες, μετανάστες με αναπηρία και αναλφάβητοι μετανάστες. Εκτός από αυτές τις 

προσπάθειες για την αντιμετώπιση του ζητήματος της εκπαίδευσης της γλώσσας των 

ενηλίκων, πολλές ΜΚΟ και κοινοτικές οργανώσεις έχουν προσφέρει μαθήματα 

εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.         

 Στη μελέτη των Pathiaki και Simopoulos (2014), που έχει στόχο την 

διερεύνηση των απόψεων και των διδακτικών πρακτικών των εθελοντών, 

διαπιστώνεται ότι παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί ενδέχεται να μην έχουν την 

κατάλληλη τεχνογνωσία όσον αφορά τη διδασκαλία των γλωσσών και συχνά 
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καταφεύγουν σε παραδοσιακές εκπαιδευτικές τεχνικές, καταφέρνουν να 

δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης, μια αποτελεσματική 

επικοινωνία και την ενδυνάμωση των μαθητών, που είναι πραγματικά 

ενθουσιασμένοι με την παρακολούθηση των μαθημάτων.    

 Σε μια παρόμοια έρευνα της Παπαζώη (2016), με θέμα: Ευρωπαϊκή πολιτική 

για την εκπαίδευση των μεταναστών και η πολιτική της Ελλάδας, οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για την εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο 

Δημοτικό σχολείο, κύριο ζητούμενο ήταν να διερευνηθεί το προφίλ των 

εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε μεικτές τάξεις στο Δημοτικό σχολείο αλλά και να 

γίνει εντοπισμός των ικανοτήτων των αλλοδαπών μαθητών και ταυτόχρονα να 

διαπιστωθεί η συμπεριφορά τους στα διαλλείματα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με 

ερωτηματολόγια σε 140 εκπαιδευτικούς και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 3 στους 10 

εκπαιδευτικούς βρίσκουν βαρετή και συνάμα κουραστική τη διδασκαλία σε μεικτές 

τάξεις. Ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών, περίπου οι μισοί δήλωσαν ότι είναι 

επιεικείς με τις βαθμολογίες των μαθητών αυτών, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό 

σχεδόν 75% δήλωσε ότι πρέπει να γίνει αποδεκτή η διαφορετικότητα του κοινωνικού 

και πολιτικού χαρακτήρα αυτών των μαθητών.     

 Σε άλλη έρευνα των Ζάγκα, Κεσίδου και Ματθαιουδάκη (2015), με θέμα: Οι 

δυσκολίες των αλλόγλωσσων μαθητών στα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών 

από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών: Ερευνητικά δεδομένα για το δημοτικό σχολείο και 

το γυμνάσιο, γίνεται φανερό από τους εκπαιδευτικούς η έλλειψη επιμόρφωσής τους 

σε ζητήματα διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Κάποιοι επιμορφωμένοι 

εκπαιδευτικοί διδάσκουν σε ΤΥ στα γυμνάσια ενώ κάτι αντίστοιχο δεν συμβαίνει στα 

δημοτικά. Το γεγονός της έλλειψης της επιμόρφωσης οδηγεί στην καθυστέρηση της 

εξεύρεσης λύσεων οι οποίες θα προκύψουν από τη συνεργασία των εκπαιδευτικών 

και θα έχουν αποτέλεσμα στο εκπαιδευτικό πρόβλημα της διδασκαλίας των μαθητών 

αυτών. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί δεν θεωρούν αναγκαία τη χρήση της μητρικής 

γλώσσας από τους δίγλωσσους μαθητές και για αυτό δεν την χρησιμοποιούν μέσα 

στην τάξη.          

 Μία ακόμη έρευνα των Griva, Chostelidou, και Papadopoulou, (2017), με 

θέμα τυπική εκπαίδευση παιδιών προσφύγων: Καταγραφή της εμπειρίας των 

εκπαιδευτικών από τα μαθήματα υποδοχής, έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί αντιμετώπιζαν 

σημαντικά προβλήματα στη διδασκαλία τους. Αρχικά, την έλλειψη κατάλληλου 
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διδακτικού υλικού για την αντιμετώπιση των ποικίλων αναγκών των σπουδαστών 

προσφύγων όσον αφορά όλα τα θέματα, έπειτα προβλήματα επικοινωνίας με τον 

πληθυσμό-στόχο τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική, που χαρακτηρίστηκε 

γλώσσα διαμεσολάβησης. Διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές χρειάζονται επιπλέον 

υποστήριξη για να μάθουν και την ελληνική αλλά και την αγγλική, ως διεθνή 

γλώσσα. Παρόλα αυτά κάποιοι εκπαιδευτικοί πίστευαν ότι τα αγγλικά θα απειλούσαν 

την έκθεση των φοιτητών και την εξοικείωση με τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, την 

ελληνική. Οι προτάσεις των εκπαιδευτικών για αποτελεσματικότερη εκπαίδευση 

ήταν: 1) η ανάπτυξη κατάλληλου διδακτικού υλικού, 2) η ενσωμάτωση παιχνιδιών 

και διαδραστικών δραστηριοτήτων μέσα στις τάξεις, με έμφαση στην ενίσχυση των 

κινήτρων των μαθητών, 3) η δημιουργία των ΔΥΕΠ, η οποία αξιολογείται θετικά.  Η 

επιτυχής ένταξη των προσφύγων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όμως, θα επιτευχθεί 

όταν τα παιδιά αυτά θα μπορούν να παρακολουθήσουν πρωινά μαθήματα στα 

σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για την 

εξυπηρέτηση των προσφύγων. Χρειάζονται υποστήριξη με τέτοιο τρόπο ώστε να 

αυξάνεται η αυτό-αποτελεσματικότητά τους και η προθυμία τους να χρησιμοποιούν 

νέα υλικά και κατάλληλες τεχνικές διδασκαλίας. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν 

γνώριζαν τις μεθοδολογικές τάσεις που απαιτούνται σε αυτά τα πλαίσια και όλοι 

πρότειναν την οργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης για την υποστήριξή τους στο 

διδακτικό κομμάτι.         

 Μία ακόμη έρευνα της Τζατζάκη (2018), με θέμα τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την εκπαιδευτική διαχείριση της 

ένταξης των παιδιών προσφύγων στα δημοτικά σχολεία, γίνονται φανερές οι 

δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί κυρίως στην επικοινωνία με τα 

προσφυγόπουλα, λόγω αδυναμίας χρήσης της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, λόγω 

των πολιτισμικών διαφορών αλλά και της συναισθηματικής κατάστασης στην οποία 

βρίσκοντας οι μαθητές αυτοί. Ως προς το διδακτικό τους κομμάτι, οι εκπαιδευτικοί 

αναφέρθηκαν στη χρήση πολυτροπικού υλικού, όπως εικόνες και ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. Σχετικά με τις διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποίησαν οι 

εκπαιδευτικοί στο διδακτικό τους κομμάτι, ξεχώριζαν η αλληλοδραστική συνεργασία 

των συνομηλίκων, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και η διαμεσολάβηση της 

μητρικής ή της αγγλικής γλώσσας. Αποτελεσματική διδακτική πρακτική στη 

διδασκαλία των αλλόγλωσσων μαθητών αποτελεί η αξιοποίηση της μητρικής τους 
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γλώσσας, η οποία βοηθάει στη γνωστική ανάπτυξη του μαθητή. Στην έρευνα αυτή οι 

εκπαιδευτικοί δεν ανέφεραν την αξιοποίηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας κάτι 

που προκαλεί προβληματισμό. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είχαν έλλειψη 

κατάρτισης και πρότειναν προπαρασκευαστικά μαθήματα γλώσσας από το υπουργείο 

παιδείας  για την ενίσχυση των μαθητών πριν αυτοί εισέλθουν στις κανονικές τάξεις.  

4.2. Αιτιολόγηση και σκοπός της έρευνας 

  

 Κατά τη διερεύνηση των όσων προαναφέρθηκαν, υπάρχουν ελάχιστες μελέτες 

που αναφέρουν πρακτικές των εκπαιδευτικών σε ζητήματα διαχείρισης προσφύγων 

μαθητών. Αυτό το μαθητικό κοινό χαρακτηρίζεται από έντονες διαφορές σε 

γλωσσικό και πολιτισμικό επίπεδο σε σύγκριση με το υπόλοιπο μαθητικό κοινό που 

βρίσκεται στη χώρα του. Η κατάσταση αυτή συνεπάγεται την ύπαρξη συνθετότερων 

εκπαιδευτικών αναγκών, οι οποίες δυσκολεύουν το ήδη βεβαρημένο έργο των 

εκπαιδευτικών. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η ανίχνευση των διδακτικών 

προσεγγίσεων που επιλέγονται και εφαρμόζονται από τους εκπαιδευτικούς σε αυτά τα 

σχολεία, για να ανταποκριθούν στις ανάγκες όλων των μαθητών. Έτσι λοιπόν, τίθεται 

το ζήτημα της διερεύνησης των διδακτικών πρακτικών που εφαρμόζουν οι 

εκπαιδευτικοί των οποίων οι τάξεις περιλαμβάνουν Σύριους μαθητές, για την παροχή 

ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές, την οποία έχει ως σκοπό να καλύψει η 

παρούσα εργασία.  

 Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών της 

Πρωτοβάθμιας για την εκπαίδευση των προσφύγων μαθητών.  

Επιμέρους στόχοι 

Συγκεκριμένα τα ερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν και βάση των οποίων 

οργανώθηκαν και οι επιμέρους ερωτήσεις των συνεντεύξεων είναι τα εξής:  

1. Ποια είναι η εμπειρία των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία με πρόσφυγες 

μαθητές; 

2. Ποιους τρόπους επικοινωνίας χρησιμοποιούν αυτοί οι εκπαιδευτικοί ώστε να 

κάνουν ενεργούς στη μάθηση και τους πρόσφυγες μαθητές; 
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3. Ποια είναι η επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους γονείς των προσφύγων 

μαθητών; 

4. Ποιες είναι οι διδακτικές πρακτικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί μέσα 

στην τάξη; 

5. Πώς οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία μέσα στο 

εκπαιδευτικό τους έργο; 

6. Ποιες είναι οι προτάσεις των εκπαιδευτικών ώστε να υπάρξει μια βελτίωση 

στον τρόπο αντιμετώπισης αυτού του μαθητικού πληθυσμού μέσα στις 

τάξεις; 

Στόχος μέσω των ερωτημάτων αυτών ήταν, αφενός οι εμπειρίες των 

εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση των προσφύγων μαθητών μέσα στις τάξεις με τους 

γηγενείς μαθητές αλλά και ο τρόπος επικοινωνίας με αυτούς τους μαθητές μέσα στην 

τάξη ώστε να καταστεί φανερό ότι τους βοηθούν να μάθουν και να ενταχθούν στο 

σχολικό κλίμα όπως επίσης, και η εμπλοκή των γονέων και η επικοινωνία τους με 

τους εκπαιδευτικούς για την αντιμετώπιση κάποιων δυσκολιών των παιδιών τους. 

Επιπλέον, εξετάστηκαν οι μέθοδοι και οι τεχνικές διδασκαλίας που ακολουθούν οι 

ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις μιας 

ετερογενούς τάξης, αλλά και πως η διαφοροποιημένη διδασκαλία τους βοηθάει στο 

έργο τους. Τέλος, μέσω των ερευνητικών ερωτημάτων αυτών, στόχο αποτέλεσε και η 

αναζήτηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τις ανάγκες που υπάρχουν για 

επιμόρφωση, με σκοπό την ουσιαστική αλλαγή του ρόλου τους στην τάξη, για τη 

δημιουργία ενός αποτελεσματικού περιβάλλοντος μάθησης.  

4.3. Συμμετέχοντες 

 

 Στην έρευνα έλαβαν μέρος 15 συνολικά εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, 7% άντρες 

και 93% γυναίκες (ΓΡΑΦΗΜΑ 1), από αριθμό διαφόρων σχολείων της χώρας της 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία φοιτούν Σύριοι μαθητές. Όσον αφορά το 

μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών όλοι ήταν δάσκαλοι δηλαδή απόφοιτοι του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Οι περισσότεροι από αυτούς (13) 

είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος κάποιοι στην ειδική αγωγή, κάποιοι στη 
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διαπολιτισμική εκπαίδευση, κάποιοι στη διδασκαλία της ελληνικής ως 

ξένης/δεύτερης γλώσσας και κάποιοι στην εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες. Μόνο 

μία εκπαιδευτικός είναι υποψήφια διδάκτωρ στο τμήμα της παιδαγωγικής στη 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. 

ΓΥΝΑΙΚΑ
93%

ΑΝΤΡΑΣ
7%

ΦΥΛΟ

ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΝΤΡΑΣ

Γράφημα 1. Φύλο των συμμετεχόντων των εκπαιδευτικών 

 

 

Μορφωτικό επίπεδο 

Το 64% των εκπαιδευτικών που αποτέλεσαν το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας, 

δουλεύει σε σχολεία ή σε τάξεις υποδοχής ή σε ΔΥΕΠ με την κτήση μόνο του 

πρώτου πτυχίου και κάποιες εξειδικεύσεις. Το 25% του δείγματος κατέχει 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, όχι απαραίτητα σχετικό με την διαπολιτισμική 

εκπαίδευση αλλά σχετικό με την ειδική αγωγή ενώ μόλις το 11% των εκπαιδευτικών 

είναι κάτοχος και διδακτορικού τίτλου σπουδών (Γράφημα 2). 
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Γράφημα 2. Μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων 

 

 

 

 

 

 

Χρόνια Προϋπηρεσίας 

Οι εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος στην έρευνα φαίνεται ότι δεν είχαν πολλά χρόνια 

προϋπηρεσίας, αφού το 60% του δείγματος δουλεύει από 1-5 χρόνια, το 20% των 

εκπαιδευτικών δουλεύει από 5-10 χρόνια, το 13% των εκπαιδευτικών δουλεύει από 

10-15 χρόνια και μόνο το 7% των εκπαιδευτικών δουλεύει από 15-20 χρόνια 

(Γράφημα 3). 
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Γράφημα 3. Χρόνια Προϋπηρεσίας 

Γνώση ξένων γλωσσών 

Οι εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος στην έρευνα φαίνεται στο μεγαλύτερο ποσοστό ότι 

είχαν γνώση της αγγλικής γλώσσας αφού το 48% μιλούσε αγγλικά, το 16% των 

εκπαιδευτικών μιλούσε γαλλικά και ιταλικά και το 10% γερμανικά και ισπανικά.  

Γράφημα 4. Γνώση ξένων γλωσσών 
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Επαγγελματική εμπειρία σε Τάξεις Υποδοχής ή ΔΥΕΠ 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα εργάστηκαν είτε σε Τάξη 

Υποδοχής, είτε σε ΔΥΕΠ, είτε σε ΖΕΠ από 1-5 χρόνια αυτό έχει να κάνει και με το 

γεγονός της άφιξης των Σύριων προσφύγων στη χώρα μας τα έτη αυτά, αφού πιο πριν 

δεν υπήρχαν Σύριοι μαθητές στα ελληνικά σχολεία. 

100%

Επαγγελματική Εμπειρία σε Τάξεις Υποδοχής ή ΔΥΕΠ ή 
ΖΕΠ

1_5 5_10 10_15 15_20

Γράφημα 5. Επαγγελματική εμπειρία σε Τάξεις Υποδοχής ή ΔΥΕΠ 

 

4.4. Ερευνητικά εργαλεία 

 

 4.4.1 Συνέντευξη 

 

 Στο πλαίσιο της έρευνας διενεργήθηκαν ημιδομημένες ατομικές συνεντεύξεις 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)  σε 15 εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, που εργάζονται ή εργάστηκαν 

για κάποια χρόνια σε σχολεία που περιέχουν Σύριους μαθητές στην Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. Επιλέχθηκε ως βασικό εργαλείο συλλογής δεδομένων η ημιδομημένη 

συνέντευξη, καθώς προσφέρει ευελιξία κατά τη διεξαγωγή της αλλά και λόγω της 

αμεσότητας και της εξοικείωσης που προσφέρει στον συνεντευξιαζόμενο. Επιπλέον, 

μέσω της συνέντευξης μπορεί ο ερευνητής να λάβει μια πιο άμεση και σαφή εικόνα 
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των απόψεων και των στάσεων των συνεντευξιαζόμενων, αφού μπορούν να 

συλλεχθούν πληροφορίες σε βάθος μέσα από ένα κλίμα δημιουργικής αλληλόδρασης 

ανάμεσα στον συνεντευκτή και τον ερωτώμενο (Γρίβα & Στάμου, 2014).  

 Πιο συγκεκριμένα επιλέχθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη, γιατί σε αυτόν τον 

τύπο συνέντευξης μπορεί να περιληφθεί μια σειρά ερωτήσεων που έχουν τη μορφή 

ανοιχτών κατευθυντήριων γραμμών, αλλά ο ερευνητής μπορεί να αλλάξει τη σειρά 

των ερωτήσεων ή ακόμα και να θέσει επιπλέον ερωτήσεις στην πορεία της 

συνέντευξης, αν θεωρηθεί αναγκαίο με βάση τις απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων 

(Bryman, 2004).         

 Μέσα από τις 32 περίπου ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, δόθηκε η ευκαιρία στους 

εκπαιδευτικούς να εκφράσουν τις απόψεις τους και τις θέσεις τους για τις διδακτικές 

προσεγγίσεις αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στις πολυπολιτισμικές 

τάξεις που έχουν προκύψει από τον ερχομό των προσφύγων μαθητών. 

Χρησιμοποιήθηκαν οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, γιατί μέσω αυτών επιτυγχάνεται η 

διερεύνηση σε μεγαλύτερο βάθος αλλά και η συλλογή πλούσιου υλικού ποιοτικών 

δεδομένων. Οι συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών δομήθηκαν γύρω από τους παρακάτω 

θεματικούς άξονες:         

 Στην αρχή της συνέντευξης ζητήθηκαν κάποιες βασικές πληροφορίες για τον 

συνεντευξιαζόμενο όπως: μορφωτικό επίπεδο, χρόνια προϋπηρεσίας, ειδικότητα και 

γνώση ξένων γλωσσών. Είναι τα βασικά στοιχεία που χρειάζονται για να δούμε αν 

όντως είναι κατάλληλοι να υπηρετήσουν σε σχολεία με πρόσφυγες μαθητές. Επίσης, 

έγιναν κάποιες ερωτήσεις για το ποια είναι η άποψή τους σχετικά με την αύξηση της 

ετερογένειας των μαθητών σε τάξεις που έχουν αναλάβει και που πιστεύουν ότι 

οφείλεται αυτή η αύξηση, ώστε να υπάρξει ένα φιλικό κλίμα μεταξύ συνεντευκτή και 

συνεντευξιαζόμενου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ώστε να επιτευχθεί ομαλά η 

διαδικασία.          

 Στον πρώτο θεματικό άξονα με τίτλο: Η εμπειρία των εκπαιδευτικών στη 

διδασκαλία με πρόσφυγες μαθητές, υπήρχαν πέντε ερωτήσεις για το πόσο καιρό 

διδάσκουν σε πρόσφυγες μαθητές, ποια είναι η εμπειρία τους από την διδασκαλία σε 

αυτούς τους μαθητές, πως θα χαρακτήριζαν την εμπειρία τους αυτή, τι προβλήματα 

παρουσιάστηκαν κατά τη διδασκαλία καθώς και ποιος ήταν ο βαθμός ετοιμότητας της 

σχολικής μονάδας στην οποία βρίσκονταν.       

 Στο δεύτερο θεματικό άξονα με τίτλο: Τρόποι επικοινωνίας, υπήρχαν πάλι 
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πέντε ερωτήσεις για τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν με αυτούς τους μαθητές, 

που δυσκολεύονται περισσότερο στην επικοινωνία τους, ποιος ο ρόλος της αγγλικής 

γλώσσας και αν τη χρησιμοποιούν όπως επίσης και αν τους βοηθά στη διαδικασία της 

επικοινωνίας και τέλος τι κάνουν με τα παιδιά που δεν γνωρίζουν καθόλου την 

αγγλική, ώστε να μην νιώθουν παραμελημένα.    

 Στον τρίτο θεματικό άξονα με τίτλο:  Η επικοινωνία με τους γονείς των 

προσφύγων μαθητών, υπήρξαν τέσσερις ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με τον αν 

έρχονται σε επαφή με τους γονείς των προσφύγων μαθητών και με ποιον τρόπο το 

κάνουν αυτό. Επιπλέον, ρωτήθηκαν για το αν χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα για 

να επικοινωνήσουν με τους γονείς ή γενικά τι άλλο κάνουν ώστε να μπορέσουν να 

συνεννοηθούν. Και τέλος, τους ζητήθηκε να μας περιγράψουν μια εμπειρία τους από 

την επαφή τους με τους γονείς των μαθητών αυτών.     

 Στον τέταρτο θεματικό άξονα με τίτλο: Οι μέθοδοι και οι τεχνικές 

διδασκαλίας, έγιναν εφτά ερωτήσεις για το τι υλικό χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί 

στις τάξεις τους για τη διδασκαλία και για το ποιες τεχνικές και μεθόδους 

χρησιμοποιούν για την επίτευξη της μαθησιακής διαδικασίας καθώς και ποιες από 

αυτές αποδίδουν στο έργο τους και με ποιον τρόπο αποδίδουν. Επίσης, ρωτήθηκαν 

για το τι πρότειναν για τις γλώσσες των προσφύγων μαθητών και αν πιστεύουν ότι 

μπορούν να αξιοποιηθούν διδακτικά οι γλώσσες αυτές και με ποιον τρόπο. Μια 

βασική ερώτηση που έγινε είναι αν πίστευαν ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν 

τρίγλωσσο υλικό στα ελληνικά, στα αγγλικά και στη γλώσσα των προσφύγων 

παιδιών και πως το φαντάζονται αυτό ότι μπορεί να γίνει.     

 Στον πέμπτο θεματικό άξονα με τίτλο: Η διαφοροποιημένη διδασκαλία, 

τέθηκαν τρεις ερωτήσεις για το αν πιστεύουν ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι 

ένα χρήσιμο εργαλείο και βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να ανταπεξέλθουν στις 

συνθήκες που έχουν προκύψει από την εμπλοκή των προσφύγων μαθητών μέσα στην 

τάξη. Επίσης, ρωτήθηκαν για το αν αξιοποιούν την διαφοροποιημένη διδασκαλία και 

με ποιον τρόπο το κάνουν αυτό.       

 Ο έκτος και τελευταίος άξονας ήταν αφιερωμένος σε: Προτάσεις των 

εκπαιδευτικών σε ζητήματα αποτελεσματικότερης εκπαιδευτικής διδασκαλίας για 

τους μαθητές αυτούς. Τέθηκαν τρεις ερωτήσεις για το τι θα πρότειναν ώστε να γίνει 

αποτελεσματικότερη η εκπαίδευση των παιδιών αυτών. Επίσης, ρωτήθηκαν για το αν 

πιστεύουν ότι έχουν την κατάλληλη κατάρτιση ώστε να μπορούν να διδάσκουν σε 
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αυτούς τους μαθητές και πως θα ήθελαν να είναι η επιμόρφωσή τους ώστε να 

αποδειχθούν κατάλληλοι να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις.    

4.4.2 Συλλογή δεδομένων 

  

Η συλλογή των δεδομένων διήρκησε 4 μήνες και πραγματοποιήθηκε κατά 

τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2019. Οι συνεντεύξεις και οι 

αντίστοιχες απομαγνητοφωνήσεις είχαν διάρκεια περίπου 30-45 λεπτά για κάθε 

συμμετέχοντα. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην παρούσα έρευνα βασίστηκε 

στην καλή τους διάθεση και ευχέρεια για να βοηθήσουν, αλλά και στο γεγονός ότι 

ήθελαν πραγματικά να μάθουν για το συγκεκριμένο θέμα το οποίο είναι στο 

προσκήνιο τα τελευταία χρόνια.       

 Στην αρχή αναζητήθηκαν και εντοπίστηκαν εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν 

δουλέψει με πρόσφυγες μαθητές έστω και για μια χρονιά ώστε να μπορούμε να 

έχουμε τις απόψεις τους λόγω της εμπειρίας τους. Οι εκπαιδευτικοί είχαν να κάνουν 

με την Πρωτοβάθμια και μόνο εκπαίδευση.      

 Η πρώτη επαφή έγινε είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω των κοινωνικών 

δικτύων (skype), καθώς κάποιοι είναι μακριά, ώστε να ενημερωθούν για τον σκοπό 

και το περιεχόμενο της έρευνας και να μου πούνε αν είναι πρόθυμοι να με 

βοηθήσουν. Επίσης, τους διαβεβαίωσα για τη διατήρηση της ανωνυμίας τους σε όλη 

τη διάρκεια της έρευνάς μου. Όσοι δέχτηκαν να βοηθήσουν κανονίστηκε η ώρα της 

συνέντευξης, ο χώρος και η ημερομηνία διεξαγωγής της, ανάλογα με το πρόγραμμα 

των εκπαιδευτικών. Συνήθως οι εκπαιδευτικοί επέλεγαν οι συνεντεύξεις να γίνονται 

το βράδυ γιατί είχαν τελειώσει από τις άλλες υποχρεώσεις που είχαν κατά τη διάρκεια 

της ημέρας και είχαν χρόνο για να μπορέσει να γίνει σωστά η διαδικασία. Ο χώρος 

των συνεντεύξεων ήταν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής skype εφόσον οι 

εκπαιδευτικοί και εγώ δεν ήμασταν στο ίδιο μέρος. Έτσι, κρίθηκε το πιο κατάλληλο 

μέσο για τις συνεντεύξεις ώστε να υπάρχει και οπτική επαφή του συνεντευκτή με τον 

συνεντευξιαζόμενο.         

 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί φάνηκαν πρόθυμοι από την αρχή και δεν 

αντιμετώπισαν κάποιες δυσκολίες και ανησυχίες για το γεγονός ότι η συνέντευξη θα 

γινόταν με μαγνητοφώνηση ώστε μετά να μπορέσει να γίνει η ανάλυση των 

στοιχείων. Σε όλους τους εκπαιδευτικούς δίνονταν ο απαιτούμενος χρόνος για να 
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σκεφτούν και να απαντήσουν χωρίς να πιεστούν, αλλά και ενθαρρύνονταν να 

απαντήσουν ανοιχτά, αυθόρμητα και να πουν οτιδήποτε θέλουν σχετικά με τη 

θεματική, δείχνοντας ενδιαφέρον για τα λεγόμενά τους και κάνοντας διευκρινιστικές 

ερωτήσεις σε περίπτωση που η απάντησή τους δεν κάλυπτε το ερώτημα που τέθηκε.

 Οι δύο πρώτες συνεντεύξεις έγιναν σε πιλοτικό στάδιο, με σκοπό να 

ελεγχθούν  η ποσότητα και η ποιότητα των απαντήσεων, αλλά και τυχόν ελλείψεις 

του ερωτηματολογίου σε σχέση με τους στόχους που τέθηκαν. Εξετάστηκαν οι 

απαντήσεις, εντοπίστηκαν κάποιες ασάφειες αλλά και κάποια ερωτήματα που 

απαντούσαν στην ίδια θεματική και ήταν διαφορετικά διατυπωμένα. Έγιναν κάποιες 

μικρές διορθώσεις και διαφοροποιήσεις και οι συνεντεύξεις με τους υπολοίπους 

εκπαιδευτικούς συνεχίστηκαν.       

 Αφού ολοκληρώθηκαν οι συνεντεύξεις, ακολούθησε το στάδιο της πλήρης 

απομαγνητοφώνησης των συνεντεύξεων, με σκοπό να μεταφερθούν τα λόγια τόσο 

του συνεντευκτή όσο και του συνεντευξιαζόμενου ακριβώς όπως ειπώθηκαν, μαζί με 

τυχόν γραμματικά και συντακτικά λάθη, ιδιωματισμούς, δισταγμούς, σιωπές αλλά και 

συναισθηματικές αντιδράσεις.  

4.4.3 Ανάλυση δεδομένων 

 

 Οι συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών αποτέλεσαν πηγή ποιοτικών δεδομένων 

σχετικά με την εκπαίδευση των προσφύγων μαθητών μέσα από τις απόψεις των ίδιων 

των εκπαιδευτικών που είχαν επαφή με αυτό το μαθητικό πληθυσμό. Η επεξεργασία 

αυτών έγινε μέσα από τη μέθοδο ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου (Miles & 

Huberman, 1994).         

 Αρχικά έγινε πολλαπλή ανάγνωση των απομαγνητοφωνήσεων, ώστε να 

σχηματιστεί μια πρώτη εικόνα σχετικά με το περιεχόμενο αλλά και ένας 

προσανατολισμός στις επιμέρους θεματικές ενότητες. Στη συνέχεια έγινε μια πρώτη 

προσπάθεια κωδικοποίησης των δεδομένων για την κατηγοριοποίηση του όγκου των 

ποιοτικών δεδομένων. Στην πορεία, με τον επανέλεγχο οι κωδικοί τροποποιήθηκαν 

για να αποδίδουν με μεγαλύτερη ακρίβεια το νόημα των πληροφοριών. Πιο 

συγκεκριμένα τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την ανάλυση των ποιοτικών 

δεδομένων, σύμφωνα με τους Miles και Huberman (1994), είναι τα εξής:  

 Μετά την προσεχτική ανάγνωση των απομαγνητοφωνήσεων, το κείμενο 
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χωρίστηκε σε ενότητες, που εκφράζουν ένα συγκεκριμένο νόημα και αποδόθηκαν οι 

κατάλληλοι κωδικοί (Παπαδοπούλου, 2000). Στη συνέχεια οι κωδικοί ταξινομήθηκαν 

σε κατάλληλες κατηγορίες, με βάση πάντα τους θεματικούς άξονες της συνέντευξης 

και τους σκοπούς της έρευνας. Έγινε επανέλεγχος των κωδικών και ομαδοποιήθηκαν 

σε κοινές κατηγορίες, που περιέχουν εννοιολογικά όμοια δεδομένα. Στο τέλος 

δημιουργήθηκε ένας συγκεντρωτικός πίνακας από την ανάλυση δεδομένων των 

εκπαιδευτικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), που περιέχει τους κωδικούς με τους 

εννοιολογικούς ορισμούς τους, σε σχέση με τις αντίστοιχες κατηγορίες και τους 

θεματικούς άξονες (αναγωγή δεδομένων).      

 Αφού ολοκληρώθηκε η κατηγοριοποίηση και η κωδικοποίηση των 

δεδομένων, δημιουργήθηκαν οι φόρμες έκθεσης δεδομένων που περιλαμβάνουν 

πίνακες που αναφέρονται σε κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). 

Σύμφωνα με τους Miles και Huberman (1994), «η συστηματική και συνοπτική 

συλλογή και ταξινόμηση των δεδομένων, συμβάλλει όχι μόνο στην κατανόηση των 

δεδομένων, αλλά και στην ανάλυση και σύνθεση των πληροφοριών και στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων» (έκθεση δεδομένων).      

 Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έγινε με βάση τους πίνακες και τα εκτενή 

παραθέματα των λεγομένων των συνεντευξιαζόμενων από τα απομαγνητοφωνημένα 

κείμενα, σε μια προσπάθεια ανάλυσης και ερμηνείας αλλά και εντοπισμού διαφορών 

και ομοιοτήτων στις απαντήσεις που δόθηκαν από τους συνεντευξιαζόμενους 

(παρουσίαση και ερμηνεία αποτελεσμάτων) (Γρίβα & Στάμου, 2014). 
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5. Αποτελέσματα 

5.1. Αποτελέσματα συνεντεύξεων των εκπαιδευτικών 

 

 Μέσω της ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων των συνεντεύξεων των 

εκπαιδευτικών, εξήχθησαν 260 κωδικοί, που κατανεμήθηκαν σε 20 κατηγορίες: 

περιγραφή της εμπειρίας των εκπαιδευτικών, προβλήματα στη διδασκαλία, βαθμός 

ετοιμότητας της σχολικής μονάδας, η επικοινωνία με τους μαθητές, δυσκολία στην 

επικοινωνία, ο ρόλος της αγγλικής γλώσσας, αδυναμία χρήσης της αγγλικής 

γλώσσας, η επαφή με τους πρόσφυγες γονείς, η γλώσσα επικοινωνίας, περιγραφή 

εμπειρίας με τους γονείς, χρήση εκπαιδευτικού υλικού, μέθοδοι και τεχνικές 

διδασκαλίας, η αποτελεσματικότητα των μεθόδων και των τεχνικών, σημασία 

αξιοποίησης των γλωσσών τους διδακτικά, χρήση τρίγλωσσου υλικού στα αγγλικά, 

ελληνικά και στη γλώσσα τους, η χρήση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, η 

αξιοποίηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, πρόταση για την 

αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των προσφύγων μαθητών, η κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση των μαθητών και τρόποι κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών. 

Οι κατηγορίες αυτές ταξινομήθηκαν σε 6 θεματικούς άξονες: 

1. Εμπειρία των εκπαιδευτικών από τη διδασκαλία των προσφύγων μαθητών 

2. Τρόποι επικοινωνίας 

3. Επικοινωνία με τους γονείς 

4. Εκπαιδευτικές πρακτικές 

5. Προτάσεις των εκπαιδευτικών για τους μαθητές 

6. Προτάσεις των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση 

Με βάση τους προαναφερθέντες θεματικούς άξονες και τις κατηγορίες, αλλά και τους 

κωδικούς που προέκυψαν, σχεδιάστηκε ο συγκεντρωτικός πίνακας έκθεσης 

δεδομένων (Παράρτημα Β) καθώς επίσης και οι ατομικοί πίνακες δεδομένων για κάθε 

εκπαιδευτικό (Παράρτημα Γ). 



83 

 

5.1.1. Η εμπειρία των εκπαιδευτικών από τη διδασκαλία των προσφύγων μαθητών 

  
 Με την άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα, κρίθηκε απαραίτητη η ένταξη 

των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον είτε τυπικά σε τμήματα ένταξης ΖΕΠ είτε 

άτυπα στις ΔΥΕΠ. Οι σύγχρονες τάξεις έχουν ως χαρακτηριστικό την έντονη 

διαφορετικότητα των μαθητών την οποία κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν εκπαιδευτικοί 

οι οποίοι στο μεγαλύτερο ποσοστό δεν είχαν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να 

ανταπεξέλθουν σε αυτή την κατάσταση.      

 Στον θεματικό αυτό άξονα λοιπόν οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να μας 

περιγράψουν την εμπειρία τους από την εκπαίδευση των μαθητών αυτών καθώς και τι 

προβλήματα αντιμετώπισαν στη διδασκαλία και ποιος ήταν ο ρόλος του σχολείου. Αν 

ήταν έτοιμος και κατάλληλα οργανωμένος ώστε να υποδεχθεί τους μαθητές αυτούς 

(Πίνακας 1). Πιο συγκεκριμένα για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς, η εμπειρία 

τους με μετανάστες μαθητές χαρακτηρίστηκε ως απαιτητική αλλά πολύ πλούσια σε 

εμπειρίες (9 αναφορές). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε από έναν εκπαιδευτικό, 

«Εγώ έχω μόνο θετικά να θυμάμαι από την επαφή μου με αυτά τα παιδιά. Ήταν 

πρόθυμα να μάθουν ό,τι εγώ τους έδειχνα και μάλιστα με ζήλο για να πάνε παρακάτω. 

Η δική μου προετοιμασία στο σπίτι ήταν μεγάλη αλλά άξιζε τον κόπο γιατί έβλεπα ότι 

τα παιδιά μαθαίνουν και θέλουν να συνεχίσουν να μαθαίνουν και άλλα πράγματα» 

(εκπαιδευτικός 2). Τα παιδιά ήθελαν με ζήλο να μάθουν να διαβάζουν (6 αναφορές) 

και είχαν όρεξη να εξελιχθούν (4 αναφορές), καθώς όπως αναφέρει ένα εκπαιδευτικός 

«εδώ είναι το μέλλον τους και θέλουν να ζουν όπως ζούμε και όλοι εμείς». Τρεις 

εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι η εμπειρία τους με αυτό το μαθητικό πληθυσμό τους 

βοήθησε πολύ να εξελιχθούν στο εκπαιδευτικό του κομμάτι. Ο ένας μάλιστα ανέφερε 

ότι «απέκτησα εμπειρία και ήρθα σε επαφή με νέες πρακτικές που θα με βοηθάνε σε 

όλο μου το έργο από εδώ και στο εξής. Κατάλαβα πόσο δύσκολο είναι να είσαι 

δάσκαλος τελικά» (εκπαιδευτικός 12). Άλλοι εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι η εμπειρία 

τους σε αυτό το κομμάτι ήταν αρκετά δύσκολη, ότι τα παιδιά ήταν πολύ δύσκολα και 

δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν στο περιβάλλον του σχολείου (5 αναφορές). 

Ακολούθως ένας εκπαιδευτικός ανέφερε ότι τα παιδιά που συνάντησε ήταν στην 

πρώτη δημοτικού και δεν υπήρχε μεγάλο πρόβλημα στο εκπαιδευτικό κομμάτι καθώς 

είπε ότι «δεν ήξεραν πως είναι το σχολείο στη χώρα τους αφού δεν κατάφεραν να πάνε 

οπότε ξεκινάνε από την αρχή εδώ στην Ελλάδα όπως και τα υπόλοιπα παιδιά» 
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(εκπαιδευτικός 3). Σημαντική παρατήρηση ενός εκπαιδευτικού ήταν τα παιδιά αυτά 

είχαν αργότερη εξέλιξη σε σύγκριση με τους συμμαθητές τους στο διδακτικό 

κομμάτι. Άλλος εκπαιδευτικός ανέφερε ως εμπειρία του τον περιορισμένο χρόνο που 

αφιέρωνε σε αυτούς τους μαθητές καθώς τονίζει ότι «ήταν πολύ δύσκολο να είμαι 

συνέχεια πάνω από αυτά τα παιδιά και να αμελώ τα υπόλοιπα που ήθελαν να 

προχωρήσουν παραπέρα. Έμεναν στάσιμοι όλοι οι μαθητές με αυτό τον τρόπο» 

(εκπαιδευτικός 4). Ένας άλλος εκπαιδευτικός αναφέρθηκε στην έλλειψη 

καθαριότητας αυτών των μαθητών πιο χαρακτηριστικά τόνισε ότι «τα παιδιά ερχόταν 

με βρώμικα ρούχα στο σχολείο και χωρίς να έχουν κάνει μπάνιο, κάποια μάλιστα είχαν 

και ψείρες, οπότε ήταν δύσκολο και για μας να έρθουμε πιο κοντά με αυτά τα παιδιά 

γιατί φοβόμασταν για τυχόν αρρώστιες που θα μπορούσαν να μας κολλήσουν» 

(εκπαιδευτικός 8). Ο ίδιος εκπαιδευτικός ανέφερε επίσης, την έλλειψη επαφής των 

παιδιών αυτών με το σχολικό περιβάλλον παρά την ηλικία τους καθώς λόγω των 

συνεχών πολέμων και μετακινήσεων δεν είχαν καταφέρει να πάνε ποτέ στο σχολείο. 

Κάτι ακόμα που σημείωσε ήταν η αρνητική προτροπή των γονιών για το σχολείο 

καθώς ανέφερε ότι «η Ελλάδα είναι μια χώρα προσωρινής παραμονής και δεν θέλουμε 

τα παιδιά μας να μάθουν την γλώσσα σας, προτιμούμε να δουλέψουν κάπου για να μας 

βοηθήσουν οικονομικά». Κάποιοι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν και στο διαφορετικό 

επίπεδο γλωσσομάθειας και καλλιέργειας των μαθητών αυτών (3 αναφορές), καθώς 

και στη συνεχή διακοπή της φοίτησής τους στα σχολεία λόγω των συνθηκών που 

επικρατούσαν στη χώρα τους (2 αναφορές). Μία αναφορά έγινε στο 

κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των μαθητών που διέφερε αρκετά και στο γεγονός 

ότι είναι σημαντικό να γίνεται προβολή της δικής τους κουλτούρας και του 

πολιτισμού καθώς «γίνοντας αυτό τα παιδιά έρχονται πιο κοντά και νιώθουν ίσα με 

τους υπόλοιπους» (εκπαιδευτικός 7). Ένας εκπαιδευτικός παρατήρησε ότι για να έχει 

αποτέλεσμα το διδακτικό κομμάτι είναι σημαντικό η διδασκαλία να είναι 

προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Τέλος, ένας εκπαιδευτικός εξέφρασε 

την επιθυμία του να δουλέψει και σε μια προσφυγική δομή καθώς ανέφερε ότι «μου 

άρεσε που δούλεψα σε σχολείο σε τμήμα ΖΕΠ με αυτούς τους μαθητές αλλά θα ήθελα 

να πάω να δουλέψω σε μια ΔΥΕΠ για να δω τις πραγματικές συνθήκες διαβίωσης των 

μαθητών αυτών και να έρθω ακόμα πιο κοντά με τα παιδιά» (εκπαιδευτικός 7). 

 Στον ίδιο άξονα οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν για τα 

προβλήματα που αντιμετώπισαν από την διδασκαλία τους σε αυτούς τους μαθητές. Οι 
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περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η 

έλλειψη γνώσης της ελληνικής γλώσσας (9 αναφορές). Ένα βασικό πρόβλημα που 

τόνισαν αρκετοί εκπαιδευτικοί είναι οι συνεχείς απουσίες των μαθητών αυτών από το 

σχολείο (5 αναφορές), « πράγμα που καθιστά δύσκολο το κομμάτι της διδασκαλίας 

γιατί ενώ έχεις φτάσει σε ένα επίπεδο τα παιδιά αυτά δεν εμφανίζονται στο σχολείο και 

όταν έρχονται μετά από καιρό έχουν μείνει πολύ πίσω διδακτικά σε σύγκριση με τα 

υπόλοιπα παιδιά» (εκπαιδευτικός 6). Κάποιοι άλλοι εκπαιδευτικοί τόνισαν ως 

πρόβλημα στη διδασκαλία την έλλειψη γνώσης της αγγλικής γλώσσας καθώς την 

θεωρούν απαραίτητο κομμάτι από την στιγμή που δεν υπάρχει η γνώση της ελληνικής 

(3 αναφορές). Μερικοί εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν και στην άσχημη συμπεριφορά 

των μαθητών απέναντί τους (3 αναφορές). Και οι ξαφνικές προσθήκες όπως και οι 

συχνές αποχωρήσεις είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στη διδασκαλία (3 αναφορές), 

καθώς όπως ανέφερε ο ένας εκπαιδευτικός «όταν είσαι σε ένα επίπεδο με τους μαθητές 

σου και ξαφνικά έρχονται κι άλλοι μαθητές χαλάει το πρόγραμμά σου γιατί πρέπει να 

αφιερώσεις χρόνο στους καινούριους μαθητές για να δεις σε τι επίπεδο βρίσκονται» 

(εκπαιδευτικός 13). Άλλα προβλήματα που αναφέρθηκαν είναι η έλλειψη κατανόησης 

στην ποικιλία των γραμμάτων της ελληνικής γλώσσας (2 αναφορές), καθώς και στη 

δυσκολία κατανόησης των μαθηματικών πράξεων γλωσσικά (2 αναφορές), καθώς 

αναφέρει ένας εκπαιδευτικός ότι «ενώ στα μαθηματικά καταλάβαιναν περισσότερα 

πράγματα δυσκολευόταν στους μαθηματικούς όρους και στην εκμάθησή τους στα 

ελληνικά» (εκπαιδευτικός 2). Πολλοί μαθητές ερχόταν σε επαφή με το σχολείο για 

πρώτη φορά εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούσαν στις χώρες τους (2 αναφορές) 

και αυτό καθιστούσε δύσκολο την ένταξή τους με τους Έλληνες μαθητές και την 

προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον (2 αναφορές). Ένας εκπαιδευτικός 

αναφέρθηκε σε αδυναμία χρήσης της ελληνικής κάτι που δείχνει σημάδι παραίτησης 

καθώς λέει ότι «ενώ είχαν μάθει κάποιες λέξεις και προτάσεις στα ελληνικά απέφευγαν 

να τις χρησιμοποιούν μάλλον φοβόντουσαν για να μην κάνουν κάποιο λάθος και τους 

κοροϊδέψουν οι υπόλοιποι» (εκπαιδευτικός 1). Ένας άλλος εκπαιδευτικός αναφέρθηκε 

σε δυσκολία λόγω της αργοπορίας ειδικού παιδαγωγού που θα ασχολείται 

αποκλειστικά με αυτούς τους μαθητές. Ένας άλλος τόνισε ότι μπορούσαν να 

διαβάσουν λέξεις που ήταν της μορφής σύμφωνο - φωνήεν - σύμφωνο. Ο 

(εκπαιδευτικός 5) ανέφερε ότι τα παιδιά αυτά έχουν διαφορετική νοοτροπία για το τι 

είναι σχολείο και δυσκολεύτηκαν πολύ να κατανοήσουν τι είναι σχολείο και τι είναι 
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μάθημα. Ο ίδιος εκπαιδευτικός επεσήμανε ότι τα παιδιά αυτά έλειπαν από το σχολείο 

όταν έβρεχε καθώς το θεωρούσαν ως ακραίο φαινόμενο. Μια άλλη δυσκολία είναι τα 

διαφορετικά επίπεδα εγγραμματισμού του κάθε μαθητή. Ένας εκπαιδευτικός τόνισε 

την έλλειψη υποστήριξης από το κράτος. Ένας ανέφερε ότι πολλά από αυτά τα παιδιά 

αντιμετώπιζαν ενδοοικογενειακή βία και έπρεπε να αντιμετωπίζουν και αυτό το 

πρόβλημα «είχε τύχει περιστατικό να έρθει μια μαμά και να μου πει πως χτύπησε ο 

μπαμπάς το παιδί, οπότε εγώ μέσα στην τάξη έπρεπε να λάβω και αυτά υπόψιν» 

(εκπαιδευτικός 14) και τέλος, ένας άλλος ανέφερε την άσχημη ψυχολογική 

κατάσταση στην οποία βρέθηκε από την επαφή του με τα παιδιά αυτά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1. Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα «Περιγραφή της εμπειρίας 

των εκπαιδευτικών από τη διδασκαλία των προσφύγων μαθητών». 
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Θεματικός άξονας Α.  Περιγραφή της εμπειρίας των εκπαιδευτικών από τη 

διδασκαλία των προσφύγων μαθητών 

 

Κατηγορίες Κωδικοί/ Εννοιολογικοί 

προσδιορισμοί 

Σύνολο αναφορών  

1. Περιγραφή της εμπειρίας των 

εκπαιδευτικών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΑΚΠΠΣΕ= απαιτητική αλλά και πολύ πλούσια 

σε εμπειρίες 

9 

ΠΜΖΝΜΝΔ= παιδιά με ζήλο να μάθουν να 

διαβάζουν 

6 

ΠΜΟΓΝΕ= παιδιά με όρεξη για να εξελιχθούν 4 

ΒΤΕΣΕΚ= βελτίωση του εκπαιδευτικού στο 

εκπαιδευτικό κομμάτι 

3 

ΔΕΔΠΔΠ= δύσκολα παιδιά, δύσκολη εμπειρία, 

δυσκολία προσαρμογής 

6 

ΠΕΜΤΣΠΑΔ= πρώτη επαφή με το σχολείο παιδιά 

πρώτης δημοτικού 

1 

ΑΕΣΣΜΤΥΜ= αργότερη εξέλιξη σε σύγκριση με 

τους υπόλοιπους μαθητές 

1 

ΠΧΑΤΕΜΤΜ= περιορισμένος χρόνος ασχολίας 

του εκπαιδευτικού με τους μαθητές 

1 

ΔΕΕΚΚ=διαφορετικό επίπεδο γλωσσομάθειας και 

καλλιέργειας 

3 

ΔΦΠΧΛΤΠ= διακεκομμένη φοίτηση πολλών 

χρόνων λόγω του πολέμου 

2 

ΛΤΚΚΟΥΤΜ= λήψη του κοινωνικού και 

οικονομικού υποβάθρου των μαθητών 

1 

ΣΠΤΚΚΤΓΤ= σημασία προβολής της κουλτούρας 

και της γλώσσας τους 

1 

ΘΤΕΓΔΣΠΔ= θέληση του εκπαιδευτικού για 

διδασκαλία σε προσφυγικές δομές 

1 

ΕΕΜΣΠΣΖΤ= έλλειψη επαφής με σχολικό 

περιβάλλον στη ζωή τους 

1 

ΕΚΑΤΜ= έλλειψη καθαριότητας από τους 

μαθητές 

1 

ΑΓΜΠΑΤΣ= άρνηση για μάθηση προτροπή από 

το σπίτι 

1 
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2. Προβλήματα στη διδασκαλία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΣΚΜΞ= προσαρμοσμένη διδασκαλία στον 

κάθε μαθητή ξεχωριστά 

1 

ΒΠΗΕΓΤΕ= βασικότερο πρόβλημα η έλλειψη 

γνώσης της ελληνικής 

9 

ΕΓΤΑΣΠΤΜ= έλλειψη γνώσης της αγγλικής στην 

πλειοψηφία των μαθητών 

3 

ΜΑΑΤΜ= μεγάλη απουσία από τα μαθήματα 5 

ΣΑΑΚΠΜ= συχνές αποχωρήσεις αλλά και 

προσθήκες μαθητών 

3 

ΕΚΣΠΧΤΓ= έλλειψη κατανόησης στην ποικιλία 

χρήσης των γραμμάτων 

2 

ΑΧΕΓΣΠ= αδυναμία χρήσης ελληνικής γλώσσας 

σημάδι παραίτησης 

1 

ΑΚΤΜΠΓ= αδυναμία κατανόησης των 

μαθηματικών πράξεων γλωσσικά 

2 

ΠΠΚΕΜΤΕΜ= προβλήματα προσαρμογής και 

ένταξης με τους Έλληνες μαθητές 

2 

ΔΛΤΑΤΕΕ= δυσκολία λόγω της αργοπορίας του 

ειδικού εκπαιδευτικού  

1 

ΔΑΛΜΜΣΦΣ= δυσκολία ανάγνωσης λέξεις μόνο 

με σύμφωνο φωνήεν σύμφωνο 

1 

ΔΝΓΤΤΕΣ= διαφορετική νοοτροπία για το τι είναι 

σχολείο 

1 

ΑΑΤΣΛΒΑΦ= απουσία από το σχολείο λόγω 

βροχής, ακραίο φαινόμενο 

1 

ΑΣΤΜΠΤΕ=  άσχημη συμπεριφορά των μαθητών 

προς τον εκπαιδευτικό 

3 

ΕΥΑΤΚ= έλλειψη υποστήριξης από το κράτος 1 

ΠΕΜΣΛΤΣ= πρώτη επαφή με σχολείο λόγω των 

συνθηκών 

2 

ΑΨΚΤΕ= άσχημη ψυχολογική κατάσταση του 

εκπαιδευτικού 

1 

ΔΤΔΕΕΤΜ= δυσκολία τα διαφορετικά επίπεδα 

εγγραμματισμού των μαθητών 

1 

ΘΕΒΑΤΣΑΔ= θέματα ενδοοικογενειακής βίας 1 
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3. Βαθμός ετοιμότητας της 

σχολικής μονάδας 

από το σπίτι αντιμετώπιση δασκάλου 

ΔΚΓΤΤΕΜ= δυσκολία κατανόησης για το τι είναι 

μάθημα 
1 

ΕΥΓΤΔ= επαρκή υλικά για την διδασκαλία 5 

ΥΟΥΓΤΔ= ύπαρξη οπτικοακουστικού υλικού για 

τη διδασκαλία 

3 

ΥΗΥΚΙ= ύπαρξη ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

ίντερνετ 

7 

ΥΠΓΤΔ= ύπαρξη προτζέκτορα για τη διδασκαλία 3 

ΥΒΓΟΤΜ= ύπαρξη βιβλίων για όλους τους 

μαθητές 

3 

ΠΧΥΠΕΑ= πρώτη χρονιά υποδοχής προσφύγων, 

έλλειψη αίθουσας 

2 

ΕΚΥΓΒΑΕ= έλλειψη κονδυλίων, υλικά για 

βοήθεια αγορά από εκπαιδευτικό 

5 

ΕΠΣΚΑΓΕΔ= έλλειψη προτζέκτορα στην κύρια 

αίθουσα για ενίσχυση διδασκαλίας 

2 

ΕΟΥΓΒΣΔ= έλλειψη οπτικοακουστικού υλικού 

για βοήθεια στη διδασκαλία 

1 

ΔΤΖΕΠ= δημιουργία τμήματος ΖΕΠ 2 

ΠΕΠΓΔΤΜ= πρόσληψη ειδικού παιδαγωγού για 

διδασκαλία των μαθητών 

1 

ΕΠΤΔΓΤΑ= έλλειψη πρόβλεψης των Διευθυντών 

για τις ανάγκες 

1 

ΕΟΤΕΤΣ= ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών 

του σχολείου 

2 

ΑΜΤΔΤΑΓΔ= άρνηση μόνο της δασκάλας των 

αγγλικών για διδασκαλία 

1 

ΚΣΑΤΥΕ= κακή συμπεριφορά από τους 

υπόλοιπους εκπαιδευτικούς 

1 

ΚΕΤΔ= κατάλληλη ενημέρωση των διευθυντών 1 

ΚΔΤΥΣΠ= κακή διαχείριση των υλικών στα 

παιδιά 

1 

ΜΑΧΠΣΤ= μικρή αίθουσα χωρίς πρόσβαση στο 

Ίντερνετ 

3 
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ΥΜΔΔΜΑΠ= ύπαρξη μόνο δύο δασκάλων 

μεγάλος αριθμός παιδιών 

1 

 

 

 Και στην τρίτη ερώτηση που αφορούσε τον βαθμό ετοιμότητας της σχολικής 

μονάδας στην οποία βρίσκονταν οι εκπαιδευτικοί οι περισσότεροι είπαν ότι το 

σχολείο είχε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ίντερνετ κάτι που όλοι το θεωρούν 

απαραίτητο για τη διδασκαλία των μαθητών αυτών (7 αναφορές). Κάποιοι άλλοι 

εκπαιδευτικοί είπαν ότι το σχολείο στο οποίο εκτελούσαν το έργο τους είχε επαρκή 

υλικά για το κομμάτι της διδασκαλίας (5 αναφορές), ένας ανέφερε ότι «είχαμε βιβλία 

για όλους τους μαθητές, είχαμε μια μεγάλη αίθουσα με παροχή ίντερνετ και υπολογιστή 

και καρτέλες για την εκμάθηση λεξιλογίου» (εκπαιδευτικός 1). Άλλοι εκπαιδευτικοί 

διαμαρτυρήθηκαν για την έλλειψη κονδυλίων και για την αγορά υλικών με δικά τους 

χρήματα (5 αναφορές) όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ένας εκπαιδευτικός «τα βιβλία 

που παρείχε το κράτος ήταν ακατάλληλα για τα παιδιά αυτά και εγώ έψαξα μόνη μου 

και βρήκε ένα βιβλίο κατάλληλο το οποίο το πλήρωσα από την τσέπη μου και μαζί με 

αυτό αγόρασα και ένα λεξικό για να μπορώ να καταλαβαίνω κάποιες δικές τους λέξεις 

και ό,τι άλλο χρειαζόμουν από υλικά τα έφτιαχνα μόνη μου και τα έφερνα από το σπίτι 

μου. Το κράτος δυστυχώς δεν μας στηρίζει σε αυτό το κομμάτι και αν δεν υπάρξει δική 

μας θέληση δεν θα πετύχουμε τίποτα» (εκπαιδευτικός 2). Κάποιοι ανέφεραν την 

ύπαρξη βιβλίων για όλους τους μαθητές (3 αναφορές), και άλλοι ανέφεραν την 

ύπαρξη οπτικοακουστικού υλικού (3 αναφορές), ενώ άλλοι είπαν ότι υπήρχε και 

προτζέκτορας στην αίθουσα (3 αναφορές), κάτι πολύ χρήσιμο για τη διδασκαλία. Δύο 

εκπαιδευτικοί βρέθηκαν σε σχολεία τα οποία θα γινόταν για πρώτη φορά κέντρα 

υποδοχής προσφύγων, οπότε ανέφεραν την έλλειψη οπτικοακουστικού υλικού καθώς 

και αίθουσας κατάλληλης «είχαν μια αποθήκη την οποία τακτοποίησαν λίγο και μας 

έβαλαν να κάνουμε εκεί μάθημα, μετά από ένα διάστημα βρήκαν μια κατάλληλη 

αίθουσα ώστε να γίνεται σωστά το μάθημα» (εκπαιδευτικός 2). Κάποιοι εκπαιδευτικοί 

θεωρούσαν απαραίτητη την ύπαρξη προτζέκτορα μέσα στην κύρια αίθουσα 
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διδασκαλίας καθώς πίστευαν ότι αυτό θα ενίσχυε πολύ στο διδακτικό κομμάτι όλων 

των μαθητών, πράγμα όμως που έλειπε από τα σχολεία στα οποία ήταν εκείνο το 

διάστημα (2 αναφορές). Δύο αναφορές έγιναν για τη δημιουργία τμήματος ΖΕΠ και 

μάλιστα ο ένας εκπαιδευτικός είπε ότι «δημιουργήθηκε στη μέση της χρονιάς με 

αποτέλεσμα τα παιδιά να μένουν στάσιμα» (εκπαιδευτικός 3) και μόνο μία αναφορά 

έγινε στην πρόσληψη παιδαγωγού ο οποίος ήταν κατάλληλος να ανταπεξέλθει με 

αυτόν τον μαθητικό πληθυσμό. Η έλλειψη ίντερνετ καθώς και η μικρή αίθουσα 

παρουσιάστηκε ως ένα ακόμα πρόβλημα (3 αναφορές). Κάτι σημαντικό που 

αναφέρθηκε ήταν ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί είχαν ενημερωθεί κατάλληλα για το τι 

πρόκειται να συμβεί και για το πώς πρέπει να διαχειριστούν αυτά τα παιδιά (2 

αναφορές), το ίδιο ανέφερε ένας και για τον διευθυντή του σχολείου ότι ήταν 

κατάλληλα ενημερωμένος για την κατάσταση. Μία αναφορά έγινε στην άσχημη 

συμπεριφορά των άλλων εκπαιδευτικών απέναντι σε εκείνους που ήταν σε τμήματα 

ΖΕΠ «μας κοιτούσαν περίεργα και δεν μας μιλούσαν καθόλου» (εκπαιδευτικός 7) όπως 

και μία αναφορά έγινε στην άρνηση της δασκάλας των αγγλικών να διδάξει σε αυτά 

τα παιδιά. Ένας εκπαιδευτικός ανέφερε την έλλειψη πρόβλεψης του διευθυντή για τις 

ανάγκες που προέκυψαν και ένας μίλησε για κακή διαχείριση των υλικών από τους 

μαθητές. Και τέλος ένας εκπαιδευτικός ανέφερε ότι υπήρχαν μόνο δύο άτομα στο 

τμήμα ΖΕΠ ενώ ο αριθμός των παιδιών ήταν μεγάλος «δεν προλαβαίναμε να 

ασχοληθούμε όπως θα έπρεπε με όλα τα παιδιά καθώς οι ανάγκες ήταν πολλές και ο 

χρόνος αρκετά περιορισμένος» (εκπαιδευτικός 11). 

5.1.2. Τρόποι επικοινωνίας των εκπαιδευτικών με τους πρόσφυγες μαθητές 

 

 Στον δεύτερο θεματικό άξονα οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις που αφορούσαν την επικοινωνία τους με αυτό τον μαθητικό πληθυσμό, τι 

δυσκολίες αντιμετωπίζουν όταν επικοινωνούν με αυτά τα παιδιά, ποιος είναι ο ρόλος 

της αγγλικής γλώσσας στο κομμάτι της επικοινωνίας και τι γίνεται σε περιπτώσεις 

αδυναμίας χρήσης της αγγλικής (Πίνακας 2).     

 Έτσι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (8 αναφορές), ανέφεραν ως τρόπο 

επικοινωνίας με τους μαθητές την χρήση εξωλεκτικών στοιχείων «χρησιμοποιούμε 

πολύ τα νοήματα και τις κινήσεις του σώματος, μας βοηθάνε πολύ για να μην νιώθει 

κανένας διαφορετικός» (εκπαιδευτικός 3). Ως ένα πολύ βασικό στοιχείο για την 
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επικοινωνία παρουσιάστηκαν τα αγγλικά από τους εκπαιδευτικούς που τα παιδιά τα 

κατείχαν σε ένα καλό επίπεδο (8 αναφορές), και αυτά λειτουργούσαν και ως 

μεταφραστές τον εκπαιδευτικό απέναντι στους μαθητές που δεν γνώριζαν καθόλου 

ούτε αγγλικά ούτε ελληνικά (3 αναφορές), «τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια γνώριζαν πολύ 

καλά τα αγγλικά και με βοηθούσαν να επικοινωνώ με την μικρότερη αδερφή τους που 

δεν γνώριζε καμία γλώσσα, λειτουργούσαν αυτά ως μεταφραστές» (εκπαιδευτικός 2). 

Κάποιοι εκπαιδευτικοί (4 αναφορές) χρησιμοποίησαν πολύ τα εικονόλεξα για την 

επικοινωνία τους και μάλιστα αυτό είχε και μεγάλο αποτέλεσμα στην κατάκτηση 

λεξιλογίου ώστε σιγά σιγά να χρησιμοποιούν τα παιδιά και ελληνικές λέξεις «ήταν 

πολύ χρήσιμη η χρήση των εικονόλεξων γιατί τα παιδιά έμαθαν κάποιες βασικές λέξεις 

και μπορούσαν σιγά σιγά να τις χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν μαζί μας» 

(εκπαιδευτικός  5). Σημαντική χαρακτηρίστηκε από ορισμένους εκπαιδευτικούς η 

ύπαρξη διερμηνέα μέσα στην τάξη (4 αναφορές) καθώς διευκόλυνε πολύ το έργο 

τους. Κάποιοι μάλιστα ανέφεραν ότι σε περιπτώσεις κατανόησης της ελληνικής 

χρησιμοποιούσαν μόνο την ελληνική (4 αναφορές) «τα μικρότερα παιδιά είχαν 

παρακολουθήσει και νηπιαγωγείο στην Ελλάδα οπότε γνώριζαν κάποια ελληνικά έτσι 

είχαμε μια καλή βάση για να προχωρήσουμε πιο εύκολα παρακάτω και να 

συνεννοούμαστε αρκετά καλά» (εκπαιδευτικός 12). Είχαμε (2 αναφορές) που 

ανέφεραν ότι στην επικοινωνία τους έκαναν χρήση του λεξικού «ήθελα τα παιδιά 

αυτά να λένε έστω και μερικές λέξεις στη γλώσσα τους για να μην νιώθουν άσχημα, 

αλλά παράλληλα ήταν και ένας τρόπος επικοινωνίας αφού δεν γνώριζαν κάποια άλλη 

γλώσσα» (εκπαιδευτικός 13). Άλλοι τόνισαν την ζωγραφική ως έναν τρόπο 

επικοινωνίας (2 αναφορές), ενώ άλλοι θεωρούν χρήσιμη την ύπαρξη καρτελών (2 

αναφορές). Δύο αναφορές έγιναν στο γεγονός ότι τα παιδιά γνώριζαν κάποιες λέξεις 

στα ελληνικά και μπορούσαν να καταλάβουν έστω τα βασικά. Μία εκπαιδευτικός 

ήταν κάθετη με το να χρησιμοποιούν άλλη γλώσσα ή άλλο τρόπο επικοινωνίας πέρα 

από τα ελληνικά «τα ελληνικά είναι η γλώσσα στόχος και πρέπει αυτή την γλώσσα να 

μάθουν τα παιδιά» (εκπαιδευτικός 9). Ένας διευθυντής δημιούργησε από μόνος του 

ένα λεξικό και το μοίρασε στους εκπαιδευτικούς για να το χρησιμοποιούν. Ένας 

άλλος έκανε χρήση των βίντεο σε μαθητές που δεν γνώριζαν ελληνικά «τους έβαζα 

εκπαιδευτικά βίντεο στο YouTube με υπότιτλους στη δική τους γλώσσα» (εκπαιδευτικός 

7). Ένας εκπαιδευτικός ανέφερε την χρήση της παντομίμας ως ένα τρόπο 

επικοινωνίας. Επειδή οι μαθητές δεν είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο ένας εκπαιδευτικός 
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θεώρησε σημαντικό το ξεκίνημα όλων των μαθητών από το Α1 επίπεδο ώστε να 

μαθαίνουν όλοι τα ίδια από την αρχή. Ένας εκπαιδευτικός ανέφερε ότι τα παιδιά 

έκαναν χρήση της δικής τους γλώσσας και χρησιμοποιούσαν μερικές λέξεις στα 

αραβικά και μερικές λέξεις στα ελληνικά.      

 Ως δυσκολία στην επικοινωνία αναφέρθηκε από τους εκπαιδευτικούς η 

εκμάθηση των φωνημάτων (3 αναφορές) «μερικά γράμματα είναι πολύ δύσκολα για 

αυτούς και η γλώσσα τους είναι πολύ διαφορετική από την δική μας οπότε τους 

δυσκόλεψε πολύ μέχρι να φτάσουν στο σημείο να μάθουν να προφέρουν σωστά όλα τα 

φωνήματα» (εκπαιδευτικός 2). Για τα μεγαλύτερα παιδιά ήταν δυσκολότερο να 

μάθουν να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα για την επικοινωνία τους καθώς είχε 

εδραιωθεί η μητρική τους γλώσσα (2 αναφορές). Επίσης, μια δυσκολία που 

αναφέρθηκε ήταν στη σύνταξη των προτάσεων (2 αναφορές), «δεν μπορούσαν να 

βάλουν τις λέξεις σε σωστή σειρά ώστε να έχουν νόημα αυτά που λένε» (εκπαιδευτικός 

5). Τρεις εκπαιδευτικοί ανέφεραν ως σημαντικό πρόβλημα την μη εκμάθηση της 

ελληνικής στα μεγαλύτερα παιδιά αφού στόχος τους είναι η διέξοδος τους στην 

Ευρώπη «καλύτερα αυτά τα παιδιά να μάθουν να χρησιμοποιούν την αγγλική σε άριστο 

επίπεδο αφού θα τους φανεί πιο χρήσιμη από την ελληνική γλώσσα» (εκπαιδευτικός 

12). Επειδή δεν είχαν γνώση αρκετών λέξεων δυσκολευόταν να αναπτύξουν ένα 

ιδιαίτερο θέμα πέρα από τα καθημερινά (3 αναφορές). Εξαιτίας της μικρής τους 

ηλικίας δεν εμφανίστηκαν μεγάλα προβλήματα (3 αναφορές) «τα παιδιά ήταν στην 

πρώτη δημοτικού επομένως όλα ξεκινούσαν από ένα αρχικό στάδιο οπότε δεν υπήρχε 

μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους Έλληνες και στους μετανάστες μαθητές» 

(εκπαιδευτικός 3). Η συμπεριφορά των παιδιών ήταν μια δυσκολία που αντιμετώπισε 

ένας εκπαιδευτικός και στο επικοινωνιακό κομμάτι «ήταν παιδιά που πήγαιναν πρώτη 

φορά στο σχολείο εξαιτίας των συνθηκών στη χώρα τους και δεν ήξεραν τους σωστούς 

τρόπους συμπεριφοράς» (εκπαιδευτικός 10). Μία άλλη δυσκολία είναι οι δίφθογγοι 

της ελληνικής γλώσσας καθώς διαφέρει πολύ από την δική τους τα παιδιά 

δυσκολεύονται να προφέρουν σωστά τα γράμματα αυτά (1 αναφορά). Μεγάλη 

δυσκολία στην αρχή υπήρχε και στην έκφραση απλών καθημερινών λέξεων (2 

αναφορές), «ενώ τις ήξεραν τα παιδιά δίσταζαν να τις πούνε» (εκπαιδευτικός 9). Μια 

άλλη δυσκολία που αναφέρθηκε από έναν εκπαιδευτικό ήταν ότι τα παιδιά μπέρδευαν 

το αρσενικό με το θηλυκό γένος πράγμα που δημιουργούσε μπέρδεμα στην 

επικοινωνία τους. Λάθη στην έκφραση των λέξεων ήταν ακόμα μια δυσκολία που 
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αναφέρθηκε από έναν εκπαιδευτικό. Σοβαρό πρόβλημα ήταν η διαφορετικότητα των 

γλωσσών αναφέρει ένας εκπαιδευτικός «τα παιδιά αυτά δεν ήταν όλα από την ίδια 

περιοχή και δεν μιλάνε όλα την ίδια γλώσσα οπότε αυτό είναι ένα μεγαλύτερο πρόβλημα 

γιατί έχεις να αντιμετωπίσεις εντελώς διαφορετικά παιδιά με διαφορετικές κουλτούρες, 

πράγμα δύσκολο για την επικοινωνία» (εκπαιδευτικός 6). Δυσκολία υπήρχε επειδή δεν 

υπάρχει μια κοινή γλώσσα μεσάζων είπε ένας εκπαιδευτικός. Πολλές φορές τα παιδιά 

δεν μπορούσαν να κατανοήσουν αυτά που έλεγαν κάτι που είναι πολύ δύσκολο όταν 

θέλεις να επικοινωνήσεις (1 αναφορά). Και τέλος, ένα ακόμα πρόβλημα είναι ότι τα 

παιδιά δεν μπορούσαν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους (1 αναφορά) «τα παιδιά 

που δεν γνωρίζουν την γλώσσα δεν μπορούν να μας δείξουν αυτά που νιώθουν, κάτι 

που είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσεις να προχωρήσεις παρακάτω» 

(εκπαιδευτικός 7). 

Θεματικός άξονας Β.  Τρόποι επικοινωνίας  

Κατηγορίες Κωδικοί/ 

Εννοιολογικοί 

προσδιορισμοί 

Σύνολο αναφορών  

4. Η επικοινωνία με τους 

μαθητές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΕΣΣΠΑΕ= χρήση εξωλεκτικών στοιχείων σε 

περιπτώσεις αδυναμίας επικοινωνίας 

8 

ΚΤΕΑΤΜΜ= κατάκτηση της ελληνικής από τους 

μικρότερους μαθητές 

3 

ΥΤΔΓΔΤΕ= ύπαρξη του διερμηνέα για διευκόλυνση της 

επικοινωνίας 

4 

ΧΕΓΕΤΕ= χρήση εικονόλεξων για ευκολία της 

επικοινωνίας  

4 

ΧΚΓΤΕ= χρήση καρτελών για την επικοινωνία 2 

ΣΠΚΤΕΧΜΕ= σε περιπτώσεις κατανόησης της 

ελληνικής, χρήση μόνο ελληνικής 

3 

ΧΤΑΚΕΓΤΜ= χρήση της αγγλικής καλό επίπεδο γνώσης 

των μαθητών 

8 

ΛΜΩΔΣΣΤ= λειτουργία μαθητών ως διερμηνείς στους 

συμμαθητές τους 

3 

ΑΕΣΤΩΓΣ= αποκλειστική επικοινωνία στα ελληνικά ως 1 
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5. Δυσκολία στην 

επικοινωνία 
 

γλώσσα στόχο 

ΧΑΛΑΤΔ= χρήση αυτοσχέδιου λεξικού από τον 

διευθυντή 

1 

ΧΒΣΜΜΕΣΑ= χρήση βίντεο στους μαθητές με έλλειψη 

στην αγγλική 

1 

ΧΤΠΓΕ= χρήση της παντομίμας για επικοινωνία 1 

ΧΤΖΓΕ= χρήση της ζωγραφικής για επικοινωνία 2 

ΣΛΣΕΚΣΑ= σκόρπιες λέξεις στα ελληνικά και στα 

αραβικά 
1 

ΞΟΤΜΑΤΑΕ= ξεκίνημα όλων των μαθητών από το Α1 

επίπεδο 

1 

ΧΤΔΤΓΣΠΔ= χρήση της δικής τους γλώσσας σε 

περιπτώσεις δυσκολίας 

1 

ΚΤΒΛΑΤΠ= κατάκτηση του βασικού λεξιλογίου από τα 

παιδιά 

4 

ΧΛΣΠΑΤΕ= χρήση λεξικού σε περιπτώσεις αδυναμίας 

της επικοινωνίας 

2 

ΔΜΤΦ= δυσκολία μάθησης των φωνημάτων 3 

ΜΔΣΜΠΕΜΓ= μεγαλύτερη δυσκολία στα μεγαλύτερα 

παιδιά εδραίωση μητρικής γλώσσας 

2 

ΔΣΣΠΠΔΠΣ= δυσκολία στη συμπεριφορά παιδιά που δεν 

πήγαν σχολείο 

1 

ΔΣΠ= δυσκολία σύνταξης προτάσεων 2 

ΔΜΤΔΤΕΓ= δυσκολία με τους δίφθογγους της ελληνικής 

γλώσσας 

1 

ΑΓΤΕΣΜΠ= αποφυγή γνώσης της ελληνικής στα 

μεγαλύτερα παιδιά 

2 

ΔΗΕΓΤΑ= διέξοδος η Ευρώπη γνώση της αγγλικής 3 

ΕΤΜΗΔΑΜΠ= εξαιτίας της μικρής ηλικίας δεν 

αντιμετωπίστηκαν μεγάλα προβλήματα 

3 

ΔΑΙΘΕΛ= δυσκολία ανάπτυξης ιδιαίτερου θέματος 

έλλειψη λεξιλογίου 

3 

ΔΑΚΛΣΑ= δυσκολία ανάπτυξης καθημερινών λέξεων 

στην αρχή 

1 

ΔΚΑΚΘΜΣΕ= δυσκολία κατανόησης αρσενικού και 1 
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6. Ο ρόλος της αγγλικής 

γλώσσας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Αδυναμία χρήσης της 

αγγλικής γλώσσας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θηλυκού, μπέρδεμα στην επικοινωνία 

ΛΣΕΤΛΚΑ= λάθη στην έκφραση των λέξεων, κατάκτηση 

αργότερα 

1 

ΜΔΗΔΤΓ= μεγάλη δυσκολία η διαφορετικότητα των 

γλωσσών 

1 

ΑΓΜΜΔΣΕ= απουσία γλώσσας μεσάζων μεγάλη 

δυσκολία στην επικοινωνία 

1 

ΑΕΣΛΕΓΤΓ= αδυναμία έκφρασης συναισθημάτων λόγω 

έλλειψης γνώσης της γλώσσας 

1 

ΑΚΤΛΤ= αδυναμία κατανόησης των λεγόμενών τους 1 

ΑΕΑΚΛΠΓ= αδυναμία έκφρασης ακόμα και λέξεων που 

γνώριζαν 
2 

ΠΣΕΓΤΕ= πολύ σημαντικό εργαλείο για την μάθηση και 

επικοινωνία 

11 

ΓΤΓΜΑΤΜΠ= γνώση της γλώσσας μόνο από τα 

μεγαλύτερα παιδιά 

1 

ΑΧΤΑΛΤΔΠ= αδυναμία χρήσης της αγγλικής λόγω των 

διαφορετικών προφίλ 

4 

ΑΧΤΑΒΜΕΣ= αποφυγή χρήσης των αγγλικών, βοήθεια 

μέχρι ένα σημείο 

1 

ΑΑΓΜΠΔΓΕ= αίσθημα ασφάλειας για μαθητές που δεν 

γνωρίζουν ελληνικά 

1 

ΠΑΤΠΓΚΤΑ= προθυμία από τα παιδιά για κατάκτηση της 

αγγλικής 

3 

ΛΤΥΜΩΜ= λειτουργία των υπολοίπων μαθητών ως 

μεταφραστές 
8 

ΧΕΤΕΜΤΜ= χρήση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας 

με τους μαθητές 

5 

ΧΒΛΟΤΔΓ= χτίσιμο βασικού λεξιλογίου όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα 

4 

ΧΛΜΤΚΤΑΕ= χρήση λεξικού μέχρι την κατάκτηση των 

απαραίτητων ελληνικών 
5 

ΧFCΣΟΥΓΕ= χρήση flash cards σε οπτικό υλικό για 

επικοινωνία 
2 

ΧΕΣΓΤΕ= χρήση εξωλεκτικών στοιχείων για την 

επικοινωνία 

3 
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Πίνακας 2. Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα «τρόποι επικοινωνίας» 

 

 Όταν ρωτήθηκαν για τον ρόλο της αγγλικής γλώσσας στην επικοινωνίας τους 

οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (11 αναφορές), είπαν ότι είναι ένα πολύ σημαντικό 

εργαλείο για την μάθηση και για την επικοινωνία «αν δεν υπήρχαν τα αγγλικά θα 

υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα μέσα στην τάξη καθώς οι διερμηνείς είναι λίγοι και δεν 

μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες» (εκπαιδευτικός 8). Άλλοι πάλι εκπαιδευτικοί 

ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν χρήση της αγγλικής γλώσσας λόγω των 

διαφορετικών προφίλ των μαθητών (4 αναφορές). Τα παιδιά είναι πρόθυμα να 

μάθουν την αγγλική γλώσσα (3 αναφορές), «έχουν στο μυαλό τους ότι η Ελλάδα είναι 

προσωρινή τους παραμονή και το μέλλον τους είναι στην Ευρώπη, οπότε θεωρούν πολύ 

χρήσιμη τη γνώση των αγγλικών» (εκπαιδευτικός 12). Τα μεγαλύτερα παιδιά γνώριζαν 

την αγγλική γλώσσα καθώς έφτασαν στην Ελλάδα (1 αναφορά). Ένας εκπαιδευτικός 

ανέφερε ότι είναι αίσθημα ασφάλειας το γεγονός ότι γνωρίζουν έστω τα αγγλικά 

εφόσον δεν ξέρουν καθόλου την ελληνική γλώσσα. Και τέλος, μόνο ένας 

εκπαιδευτικός απέφευγε να χρησιμοποιήσει τα αγγλικά «πιστεύω ότι βοηθάνε μέχρι 

ένα σημείο, από εκεί και πέρα τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν και να μαθαίνουν την 

γλώσσα της χώρας στην οποία βρίσκονται. Κάποια από αυτά θα μείνουν για πάντα στην 

Ελλάδα είναι αδιανόητο λοιπόν να μην καταφέρουν να μάθουν την γλώσσα» 

(εκπαιδευτικός 5).         

 Τώρα όσον αφορά στην ερώτηση για την αδυναμία χρήσης της αγγλικής οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (8 αναφορές), ανέφεραν την λειτουργία των μαθητών που 

γνώριζαν αγγλικά ως μεταφραστές για εκείνους που δεν γνώριζαν καθόλου «όταν 

ήθελε να πει κάτι κάποιος μαθητής το έλεγε σε κάποιον που γνώριζε αγγλικά και 

εκείνος ερχόταν και το μετέφραζε σε εμένα, το ίδιο έκανα και εγώ όταν ήθελα να 

μεταφέρω κάτι στα παιδιά που δε γνώριζαν αγγλικά το έλεγα σε κάποιον που γνώριζε 

και εκείνος τους το μετέφερε» (εκπαιδευτικός 2).  Κάποιοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι 

χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους για την επικοινωνία (5 αναφορές). Άλλοι πάλι 

είχαν μαζί τους λεξικά και μετέφραζαν λέξεις που τους έλεγαν οι μαθητές τους μέχρι 

να φτάσουν σε ένα σημείο που να έχουν μάθει έστω και τα απαραίτητα ελληνικά (5 

αναφορές). Ενώ κάποιοι άλλοι (4 αναφορές), ανέφεραν ότι προσπάθησαν από την 

αρχή να χτίσουν ένα βασικό λεξιλόγιο «προσπάθησα να τους μάθω τα βασικά ώστε να 
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μπορούν να συνεννοηθούν με κάποιο γιατρό γιατί είχαν και τέτοιες ανάγκες ή να 

μπορούν να αγοράσουν κάτι μόνοι τους χωρίς βοήθεια» (εκπαιδευτικός 1). Τρεις 

εκπαιδευτικοί ανέφεραν την χρήση εξωλεκτικών στοιχείων σε περιπτώσεις αδυναμίας 

χρήσης της αγγλικής «χρησιμοποιούσαμε την παντομίμα και κινήσεις του σώματος για 

να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε» (εκπαιδευτικός 8). Τέλος, είχαμε (2 αναφορές) 

για την χρήση των flash cards στην επικοινωνία «ενισχύουν την μνήμη των παιδιών 

και τους βοηθάνε να μάθουν καλύτερα γιατί συνδυάζουν την λέξη με μια εικόνα» 

(εκπαιδευτικός 6). 

5.1.3. Η επικοινωνία με τους γονείς 

 

 Στον τρίτο θεματικό άξονα οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με την επαφή τους με τους γονείς, με τον τρόπο 

επικοινωνίας τους αλλά και να μας περιγράψουν μια εμπειρία τους από την επαφή 

τους με τους γονείς των παιδιών (Πίνακας 3).     

 Ο μεγαλύτερος αριθμός των εκπαιδευτικών (8 αναφορές) συμφώνησε ότι η 

επαφή με τους πρόσφυγες γονείς γινόταν στις συναντήσεις γονέων αλλά και στους 

βαθμούς «ήταν παρόν πάντα όλοι στις συναντήσεις που κάναμε, ενδιαφέρονταν για την 

πρόοδο των παιδιών τους» (εκπαιδευτικός 11). Μερικοί εκπαιδευτικοί ανέφεραν την 

αδυναμία επαφής με τους γονείς (5 αναφορές) «το camp στο οποίο έμεναν ήταν 

μακριά από το σχολείο με αποτέλεσμα να μην έχουν την δυνατότητα να παρευρεθούν 

όποτε το ήθελαν» (εκπαιδευτικός 8). Κάποιοι μάλιστα από αυτούς ήταν πολύ 

υποστηρικτικοί στο έργο των εκπαιδευτικών (3 αναφορές).  Άλλοι πάλι ρωτούσαν για 

την πρόοδο των παιδιών τους και μετά το πέρας των μαθημάτων όταν ερχόταν να τα 

πάρουν από το σχολείο (3 αναφορές). Άλλοι έδειχναν μεγάλη αδιαφορία (2 

αναφορές) «θεωρούν προσωρινή την παραμονή τους στην Ελλάδα οπότε δεν τους 

ενδιαφέρει τα παιδιά τους να μορφωθούν» (εκπαιδευτικός 7). Κάποιοι τόνισαν την 

μικρή προσέλευση των γονέων στο σχολείο (2 αναφορές). Ένας εκπαιδευτικός 

ανέφερε και την τηλεφωνική επικοινωνία με τους γονείς «τους έδωσα το κινητό μου 

ώστε να μπορούν να με παίρνουν όταν τα παιδιά τους έχουν κάποια απορία για τα 

μαθήματα ή όταν οι ίδιοι οι γονείς θέλουν να με ρωτήσουν κάτι» (εκπαιδευτικός 2). 

Ένας άλλος εκπαιδευτικός ανέφερε την ύπαρξη επιτρόπων για επικοινωνία με τους 

εκπαιδευτικούς ενώ, ένας άλλος ανέφερε την ύπαρξη κοινωνικού λειτουργού η οποία 
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ερχόταν σε επαφή με τους γονείς αλλά και με τους εκπαιδευτικούς. Ένας άλλος 

εκπαιδευτικός ανέφερε την επικοινωνία του γονέα με τον διευθυντή. Τα παιδιά 

ερχόταν στο σχολείο μόνα τους με το λεωφορείο και έφευγαν πάλι μόνα τους με το 

λεωφορείο οπότε ήταν αδύνατη η επικοινωνία με τους γονείς (1 αναφορά). Ένας 

εκπαιδευτικός ανέφερε ότι οι γονείς φρόντιζαν να τηρούν όλους τους κανόνες που 

τους ανέφεραν στο σχολείο και τέλος, ένας άλλος ανέφερε ότι οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί έμπαιναν στη διαδικασία να αναζητούν τους γονείς των παιδιών για να 

τους ενημερώσουν για κάποια βασικά ζητήματα.     

 Όσον αφορά τη γλώσσα επικοινωνίας των γονέων με τους εκπαιδευτικούς οι 

περισσότεροι (10 αναφορές) ανέφεραν την χρήση της αγγλικής γλώσσας καθώς την 

γνώριζαν σε καλύτερο επίπεδο από τα παιδιά τους «ευτυχώς κάποιοι από τους γονείς 

γνώριζαν αγγλικά και ήταν πιο εύκολο και για εμάς να τους μιλήσουμε και να τους 

ενημερώσουμε για διάφορα ζητήματα» (εκπαιδευτικός 5). Ένας άλλος αριθμός (7 

αναφορές) εκπαιδευτικών αναφέρθηκε στη χρήση του διερμηνέα σε περιπτώσεις 

αδυναμίας χρήσης της αγγλικής γλώσσας «υπήρχε πάντα διερμηνέας σε όλες τις 

συναντήσεις για να διευκολύνεται η επικοινωνία, ακόμα και αν οι γονείς γνώριζαν 

αγγλικά» (εκπαιδευτικός 1). Κάποιοι εκπαιδευτικοί είπαν ότι οι γονείς ήξεραν τα 

βασικά ελληνικά ώστε να συνεννοούνται εξαιτίας και των χρόνων παραμονής τους 

στην Ελλάδα, ήταν από τους πρώτους πρόσφυγες που έφτασαν στη χώρα μας (4 

αναφορές). Ένας εκπαιδευτικός ανέφερε την αδυναμία χρήσης των αγγλικών «ήταν 

γονείς χαμηλού μορφωτικού επιπέδου που δεν γνώριζαν καμία άλλη γλώσσα πέρα από 

την μητρική τους» (εκπαιδευτικός 7). Ένας εκπαιδευτικός είπε ότι έμπαινε στη 

διαδικασία και ετοίμαζε ο ίδιος προσκλήσεις στις γλώσσες τους και τα παιδιά τους τις 

έδιναν όταν γύριζαν στο σπίτι «το έκανα αυτό γιατί ήθελα να νιώθουν και αυτοί ότι η 

γλώσσα τους μετράει για εμάς και ότι σκεφτόμαστε και την κατάσταση στην οποία 

βρίσκονται» (εκπαιδευτικός 5). Και τέλος, ένας εκπαιδευτικός ανέφερε ότι έβαζε τους 

ίδιους τους μαθητές να λειτουργούν ως μεταφραστές όταν οι γονείς δεν γνώριζαν 

καθόλου αγγλικά ή όταν ο μεταφραστής έλειπε από το σχολείο ή ήταν 

απασχολημένος με κάτι άλλο. 

 

Πίνακας 3. Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα «επικοινωνία με τους 

γονείς» 
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Θεματικός άξονας Γ.  Η επικοινωνία με τους γονείς 

Κατηγορίες Κωδικοί/ 

Εννοιολογικοί 

προσδιορισμοί 

Σύνολο 

αναφορών 

8. Η επαφή με τους 

πρόσφυγες γονείς 

ΜΤΠΤΜ= μετά το πέρας των μαθημάτων  3 

ΣΓΚΣΒ= συναντήσεις γονέων και στους βαθμούς 8 

ΥΤΓΣΕΤΕ= υποστήριξη των γονέων στο έργο των 

εκπαιδευτικών 

3 

ΜΠΤΓΓΕ= μικρή προσέλευση των γονέων για 

ενημέρωση 

3 

ΤΕΜΚΓΓΕΠ= τηλεφωνική επικοινωνία με 

κάποιους γονείς για επείγων περιστατικά 

1 

ΥΕΓΕΜΤΕ= ύπαρξη επιτρόπων για επικοινωνία 

με τον εκπαιδευτικό 

1 

ΑΕΜΤΓ= αδυναμία επαφής με τους γονείς 5 

ΕΤΓΜΤΔ= επαφή των γονέων με την διευθύντρια 1 

ΑΤΓΑΤΕ= αναζήτηση των γονέων από τους 

εκπαιδευτικούς 

1 

ΑΓΤΜΤΠΠΠ= αδιαφορία για την μόρφωση των 

παιδιών, προσωρινή παραμονή  

2 

ΕΤΠΣΣΜΛ= ερχομός των παιδιών στο σχολείο με 

λεωφορείο 

1 

ΕΜΚΛΓΕΤΓ= επικοινωνία με κοινωνική 

λειτουργό για ενημέρωση των γονέων 

1 

ΦΤΟΤΚΠΤΑ= φροντίδα τήρησης όλων των 

κανόνων που τους ανέφερα 

1 

ΧΑΚΕΑΤΠ= χρήση αγγλικής καλύτερο επίπεδο 

από τα παιδιά 

10 

ΧΔΣΠΑΧΤΑ= χρήση διερμηνέα σε περιπτώσεις 

αδυναμίας χρήσης της αγγλικής 

7 

ΑΧΤΑΓ= αδυναμία χρήσης της αγγλικής γλώσσας 1 

ΧΕΛΤΧΠΣΕ= χρήση ελληνικής λόγω των χρόνων 

παραμονής στην Ελλάδα 

4 

ΜΠΣΓΤΓ= μοίρασμα προσκλήσεων στις γλώσσες 

των γονέων 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Η γλώσσα επικοινωνίας 
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10. Περιγραφή εμπειρίας με 

τους γονείς 

ΛΤΜΩΜΠΤΓ= λειτουργία των μαθητών ως 

μεταφραστές προς τους γονείς 
1 

ΓΥΜΕΠΜΕΜ= γονείς υψηλού μορφωτικού 

επιπέδου παρακολουθούσαν με επιμέλεια 

μαθήματα 

3 

ΑΤΓΖΔ= ανταλλαγή τηλεφώνων για ζητήματα 

δυσκολίας 

2 

ΑΣΓΛΑΕΤΜ= άσχημη συμπεριφορά γονέων 

λόγω αδυναμίας εξέλιξης του μαθητή 

1 

ΠΕΚΣΣΔΤ= προσωπική επαφή καθημερινές 

συναντήσεις στα δωμάτιά τους 

1 

ΚΣΣΣΚΕ= κατηγορία σχολείου, σχολικού 

συστήματος και εκπαιδευτικού 

3 

ΚΣΓΤΚΤΠΤ= καλή συνεργασία για το καλό των 

παιδιών τους 

1 

ΑΤΓΓΞΣΑΣ= απαίτηση των γονέων για ξύλο σε 

άσχημα συμπεριφορά 

2 

ΞΚΑΤΠΛΤΠ= ξέσπασμα κλάματος από τον 

πατέρα λόγω της παραμονής 

1 

ΓΣΤΚΣΘ= γονείς στην τάξη καθισμένοι στα 

θρανία 

1 

ΓΝΖΟΤΠ= γονείς να ζωγραφίζουν όπως τα παιδιά 1 
 

 

 Όσον αφορά την περιγραφή της εμπειρίας των εκπαιδευτικών από την επαφή 

τους με τους πρόσφυγες γονείς έχουμε (3 αναφορές) που λένε ότι οι γονείς 

κατηγορούσαν το σχολείο, το σχολικό σύστημα αλλά και τους εκπαιδευτικούς για το 

ότι συμβαίνει στο σχολείο. Είχαν συναντήσει ακραίες συμπεριφορές (2 αναφορές) 

από τους γονείς καθώς τους ζητούσαν να χτυπούν τα παιδιά τους όταν 

συμπεριφερόταν άσχημα «στη χώρα τους το ξύλο είναι τρόπος διαπαιδαγώγησης και το 

ίδιο νομίζουν ότι συμβαίνει και εδώ. Εγώ προσπαθούσα να τους εξηγήσω ότι κάτι 

τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί στο ελληνικό σχολείο» (εκπαιδευτικός 5). Έχουμε (2 

αναφορές) στις οποίες οι γονείς έδωσαν τα τηλέφωνά τους για να τους καλούν οι 

γονείς σε περιπτώσεις που αντιμετώπιζαν κάποιες δυσκολίες «έτυχε να με πάρουν 

τηλέφωνο κάποια απογεύματα για να με ρωτήσουν κάποια πράγματα για ασκήσεις που 
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δεν καταλάβαιναν» (εκπαιδευτικός 2). Το γεγονός ότι οι γονείς ήταν υψηλού 

μορφωτικού επιπέδου και παρακολουθούσαν και οι ίδιοι μαθήματα ελληνικών ήταν 

μια εμπειρία των εκπαιδευτικών (3 αναφορές), «οι γονείς ήταν σε τέτοιο επίπεδο που 

μπορούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι» (εκπαιδευτικός 4). Ένας γονιός 

είχε άσχημη συμπεριφορά απέναντι στον εκπαιδευτικό εξαιτίας του γεγονότος ότι το 

παιδί του δεν βελτιωνόταν στο μαθησιακό κομμάτι. Ένας άλλος εκπαιδευτικός 

ανέφερε την καλή συμπεριφορά και συνεργασία των γονιών μαζί του. Ένας πατέρας 

ξεσπούσε σε κλάματα όταν μιλούσε με τον εκπαιδευτικό «είχε μείνει αυτός με τον γιο 

του στην Ελλάδα, ενώ η γυναίκα του με τα υπόλοιπα παιδιά τους είχαν καταφέρει να 

πάνε στη Γερμανία και ο ίδιος στεναχωριόταν που ήταν μακριά τους, ήταν κάτι πολύ 

ψυχοφθόρο για μένα όλο αυτό» (εκπαιδευτικός 7). Ένας εκπαιδευτικός ανέφερε την 

είσοδο όλων των γονέων στην τάξη, το κάθισμά τους στα θρανία και την απαίτηση 

από τον εκπαιδευτικό να φτιάξουν οι ίδιοι μια ζωγραφιά «κάποια στιγμή που τους 

καλέσαμε πριν τα Χριστούγεννα, ήρθαν κάποιοι, και τους έβαλα να καθίσουν μέσα στην 

τάξη όπως κάθονται τα παιδιά για να δούνε λίγο πως νιώθουν και τα παιδιά και κάναμε 

μαζί διάφορα πράγματα, ζωγραφίσαμε, μιλήσαμε με νοήματα, ήταν πολύ ωραία» 

(εκπαιδευτικός 14). Και τέλος, ένας άλλος εκπαιδευτικός μίλησε για την καθημερινή 

επαφή που είχε με τους γονείς «μετά τα μαθήματα των παιδιών πηγαίνω στα δωμάτιά 

τους και συζητάμε διάφορα ζητήματα που απασχολούν είτε αυτούς είτε εμένα, είτε έχουν 

να κάνουν με τα ίδια τους τα παιδιά» (εκπαιδευτικός 15). 

 

5.1.4. Εκπαιδευτικές πρακτικές 

 

 Στο κομμάτι των εκπαιδευτικών πρακτικών οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε 7 ερωτήσεις. Αρχικά ρωτήθηκαν για τη χρήση του εκπαιδευτικού 

υλικού, για τις μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας που χρησιμοποιούν, για την 

αποτελεσματικότητα των μεθόδων και των τεχνικών αυτών, για τη σημασία της 

αξιοποίησης των γλωσσών τους διδακτικά, για την αξιοποίηση τρίγλωσσου υλικού 

στα ελληνικά, αγγλικά και στη γλώσσα τους, για τη χρήση της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας και τέλος για την αξιοποίησή της από τους εκπαιδευτικούς (Πίνακας 4).

 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (11 αναφορές) ανέφεραν την χρήση 

οπτικοακουστικού υλικού για τη διδασκαλία τους «χρησιμοποιούσα πολύ τα 
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εκπαιδευτικά βίντεο από το YouTube ως ένα βασικό υλικό για τη διδασκαλία διαφόρων 

πραγμάτων» (εκπαιδευτικός 9). Πολλές αναφορές είχαμε και στην χρήση των flash 

cards στη διδασκαλία (8 αναφορές) «είναι πολύ βοηθητικές στο μάθημα γιατί 

ενισχύουν την μνήμη των μαθητών αλλά και το λεξιλόγιό τους και το βλέπουν και πιο 

ευχάριστο από το κανονικό μάθημα» (εκπαιδευτικός 10).  Άλλες αναφορές έγιναν 

στην ετοιμασία υλικού από τον ίδιο εκπαιδευτικό ώστε να ενισχύει το κομμάτι της 

διδασκαλίας (7 αναφορές) «κατασκεύασα μόνη μου ένα ρολόι με δείκτες ώστε να 

μπορέσω να τους μάθω την ώρα» (εκπαιδευτικός 6). Κάποιοι εκπαιδευτικοί (7 

αναφορές) μίλησαν για τη χρήση του βιβλίου «ΓΕΙΑ ΣΑΣ», το οποίο παρείχε το 

υπουργείο για τους μαθητές αυτούς. Κάποιοι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν την 

μουσική στη διδασκαλία τους (4 αναφορές) «πιστεύω ότι η μουσική φέρνει πιο κοντά 

τα παιδιά και μας επιτρέπει να ακούμε τραγούδια και από την δική τους κουλτούρα κάτι 

που είναι πολύ σημαντικό και για τα παιδιά αυτά» (εκπαιδευτικός 10). Ως βασικό 

εργαλείο για τη διδασκαλία τους αναφέρθηκε η χρήση των αντικειμένων κάτι που 

βοηθάει πολύ στην κατάκτηση του λεξιλογίου (4 αναφορές). Επίσης, η χρήση του 

πίνακα αποδείχθηκε χρήσιμο εργαλείο καθώς βοηθάει πολύ στην εκμάθηση της 

αλφαβήτου (4 αναφορές). Πολύ σημαντικό αποδείχθηκε και το παιχνίδι ρόλων (4 

αναφορές) «έδινα εγώ μια κατάσταση και ο καθένας μας έπαιρνε ένα ρόλο, ας πούμε το 

σουπερμάρκετ κάποιος ήταν ο πελάτης κάποιος ήταν αυτός που κρατούσε το ταμείο 

κάποιος εξυπηρετούσε τον κόσμο και έτσι τα παιδιά μάθαιναν να χρησιμοποιούν και τα 

χρήματα αλλά και πως πρέπει να συμπεριφέρονται σε έναν τέτοιο χώρο» 

(εκπαιδευτικός 2). Επίσης, αναφορά έγινε και στη χρήση του βιβλίου «ΚΛΙΚ» από 

τους εκπαιδευτικούς (3 αναφορές). Το θεατρικό παιχνίδι ήταν κάτι ακόμα που 

χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία τους (3 αναφορές). Πολύ 

σημαντικό είναι το γεγονός ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί (2 αναφορές) απέφευγαν να 

χρησιμοποιούν το βιβλίο που τους παρείχε το Υπουργείο κρίνοντάς το ακατάλληλο 

«είναι βιβλίο για παιδιά που γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα όχι για παιδιά που δεν 

ξέρουν τίποτα από αυτή, τα περιεχόμενά του είναι μπερδεμένα, δεν αποτελεί μεγάλη 

βοήθεια» (εκπαιδευτικός 2). Κάποιοι εκπαιδευτικοί αναζήτησαν βιβλία που δίδασκαν 

την ελληνική ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα (2 αναφορές). Δύο εκπαιδευτικοί είπαν ότι 

αφιέρωναν χρόνο στο να κάνουν κατασκευές με τα παιδιά κάτι που είναι πιο 

δημιουργικό και διαφορετικό από το συνεχόμενο μάθημα. Ένας εκπαιδευτικός μίλησε 

για την χρήση της κρεμάλας ως ενίσχυση στο λεξιλογικό κομμάτι αλλά και το παζλ 
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που είχε να κάνει με την ένωση συλλαβών και την κατασκευή λέξεων «και οι δύο 

τρόποι βοηθούσαν τα παιδιά να μάθουν λεξιλόγιο με πιο παιγνιώδη τρόπο και χωρίς να 

είναι βαρετό» (εκπαιδευτικός 13). Ένας άλλος εκπαιδευτικός ανέφερε την χρήση μια 

ιστοσελίδας την οποία τους είχε προωθήσει η διευθύντρια του σχολείου «είχε μέσα 

υλικό το οποίο μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στη διδασκαλία μας για να την 

ενισχύσουμε πέρα από το βιβλίο που μας είχαν δώσει» (εκπαιδευτικός 1). Για τον 

σχηματισμό των γραμμάτων ένας εκπαιδευτικός ανέφερε τη χρήση της πλαστελίνης 

ενώ ένας άλλος μίλησε για τη χρήση της μιμογλώσσας στη διδασκαλία του. Ένας 

άλλος εκπαιδευτικός μίλησε για την χρήση που έκανε σε κάποια κομμάτια από τα 

βιβλία των Μουσουλμανόπαιδων «είχαν μέσα κάποια κομμάτια τα οποία θεωρούσα 

ότι μπορεί να βοηθήσουν και αυτά τα παιδιά για αυτό επέλεγα και να τα χρησιμοποιώ» 

(εκπαιδευτικός 5). Πέντε διαφορετικοί εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν σε βιβλία που 

έψαξαν μόνοι τους ο ένας ανέφερε το υλικό από το Διάπολις, ο άλλος το Βαλιτσάκι, ο 

τρίτος το Εντάξει, ο τέταρτος το Μαργαρίτα και ο τελευταίος το Σινιάλο. Ο καθένας 

τους έπαιρνε το βιβλίο που του ταίριαζε σύμφωνα με το επίπεδο των μαθητών που 

είχε να αντιμετωπίσει. Ένας μίλησε για την χρήση της τέχνης και ένας άλλος για την 

χρήση της κιναισθητικής. Μία ακόμα αναφορά έγινε στη χρήση του παιχνιδιού 

«Μάντεψε ποιος», «παίζαμε αυτό το παιχνίδι γιατί βοηθούσε πολύ στη γνωριμία των 

παιδιών μεταξύ τους αλλά και στην περιγραφή των εξωτερικών χαρακτηριστικών» 

(εκπαιδευτικός  6). Άλλη αναφορά έγινε στη χρήση του λεξικού από έναν 

εκπαιδευτικό και από έναν άλλο στη χρήση υλικού που τους παρείχε ο σχολικός 

σύμβουλος. Η χρήση των ταινιών αναφέρθηκε από έναν εκπαιδευτικό «βάζω ταινίες 

και στη δική τους γλώσσα και στα ελληνικά γιατί έστω και από τις εικόνες τα παιδιά 

καταλαβαίνουν κάποια πράγματα» (εκπαιδευτικός 10). Ένας εκπαιδευτικός ανέφερε 

τη χρήση του προτζέκτορα στο μάθημά του. Ένας άλλος ανέφερε την χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ ένας άλλος τη χρήση του τάμπλετ για την εκμάθηση 

των γραμμάτων. Ένας άλλος εκπαιδευτικός μίλησε για τη χρήση υλικού από την 

πρώτη δημοτικού για την γλώσσα και τα μαθηματικά «επειδή τα παιδιά δεν ήξεραν 

τίποτα καθώς ερχόταν για πρώτη φορά στο σχολείο χρησιμοποίησα υλικό από την 

πρώτη δημοτικού επειδή είναι απλό και κατανοητό» (εκπαιδευτικός 11). Και τέλος, 

ένας ανέφερε την χρήση ψηφιακού υλικού με σχέδια μαθημάτων «έχει μέσα εκεί 

πολλές επιλογές δραστηριοτήτων και ο καθένας μπορεί να επιλέξει ό,τι θέλει σύμφωνα 

και με τους μαθητές που έχει» (εκπαιδευτικός 15).    
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 Όσον αφορά την ερώτηση με τις μεθόδους και τις τεχνικές οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί μίλησαν για την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας (8 αναφορές). 

Άλλοι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στη μαθητοκεντρική διδασκαλία (4 αναφορές) 

καθώς είχαν ως στόχο τις ανάγκες των μαθητών «είναι δύσκολο να δουλεύεις με αυτά 

τα παιδιά σε ομάδες, πρέπει να επικεντρωθείς στις ανάγκες του καθενός ξεχωριστά για 

να μπορέσει να έχει αποτέλεσμα η διαδικασία» (εκπαιδευτικός 8). Το θεατρικό 

παιχνίδι αναφέρθηκε ως μέθοδος διδασκαλίας (4 αναφορές) και η χρήση των ΤΠΕ (5 

αναφορές). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν και στην προσπάθεια επίτευξης 

της βιωματικής μεθόδου διδασκαλίας (4 αναφορές), «με παραδείγματα που είναι 

απαραίτητα για τις καθημερινές μας ανάγκες και με ερωτήσεις στα παιδιά για το πώς οι 

ίδιοι βίωσαν μια κατάσταση κάναμε το μάθημα πιο ελκυστικό» (εκπαιδευτικός 6). Δύο 

εκπαιδευτικοί ανέφεραν την δημιουργία γωνίας στην τάξη για ζωγραφική και τρεις 

ανέφεραν την δημιουργία γωνίας για ανάγνωση παραμυθιών «τα παιδιά ήταν πρώτης 

δημοτικού οπότε έκρινα απαραίτητη την δημιουργία της γωνίας για παραμύθια και 

ζωγραφική ως ένα χώρο χαλάρωσης αλλά και δημιουργίας» (εκπαιδευτικός 4). Ένας 

εκπαιδευτικός μίλησε για την χρήση της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας και ένας 

άλλος για την χρήση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Μία αναφορά έγινε στη 

χρήση των διαλόγων και άλλη μία στο τακτικό παιχνίδι με τον εκπαιδευτικό. Ένας 

άλλος εκπαιδευτικός αναφέρθηκε στη λειτουργία ολομέλειας μόνο όταν έκαναν 

εισαγωγή καινούριου λεξιλογίου. Άλλος τόνισε την χρήση διαφορετικού υλικού σε 

κάθε ομάδα «ετοίμαζα διαφορετικές δραστηριότητες με τον ίδιο στόχο και τις έδινα σε 

κάθε ομάδα σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών» (εκπαιδευτικός 5). Οι κινήσεις του 

σώματος αναφέρθηκαν ως μια τεχνική διδασκαλίας όπως και οι εκφράσεις του 

προσώπου, βοηθούσαν στην κατανόηση των συναισθημάτων (1 αναφορά). Τέλος, 

ένας εκπαιδευτικός αναφέρθηκε στη χρήση των σκίτσων σε συνδυασμό με το παιχνίδι 

ρόλων.           

 Όσον αφορά την ερώτηση με την αποτελεσματικότητα των μεθόδων και των 

τεχνικών οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν την ενίσχυση της εκμάθησης του λεξιλογίου (5 

αναφορές), «η χρήση του τάμπλετ βοήθησε πολύ τα παιδιά γιατί με την τεχνολογία τα 

πηγαίνουν πολύ καλά, σε σύγκριση με μεγαλύτερα άτομα» (εκπαιδευτικός 12). Άλλοι 

εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι έβλεπαν μια σταδιακή βελτίωση στην απόδοση των 

μαθητών, ότι είχε αποτέλεσμα αυτό που έκαναν (4 αναφορές). Άλλοι εκπαιδευτικοί 

είπαν ότι πολλή σημαντική αποδείχθηκε η πράξη στην κατανόηση λεξιλογίου από τον 
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απλό τρόπο εκμάθησής τους (3 αναφορές). Η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος του 

μαθητή (2 αναφορές) λόγω της εστίασής του από τον εκπαιδευτικό παρουσιάστηκε 

ως αποτελεσματική μέθοδος «προσπαθούσα να είμαι πάνω από κάθε μαθητή, δηλαδή 

μετακινιόμουν συνεχώς μέσα στην τάξη ώστε να ελέγχω την κατάσταση, δημιουργούσα 

συνθήκες παιχνιδιού στις οποίες συμμετείχα και εγώ η ίδια» (εκπαιδευτικός 9). Επίσης, 

δύο εκπαιδευτικοί ανέφεραν τις δυνατότητες επικοινωνιακής κατάστασης με τους 

άλλους μαθητές «τα παιδιά έφτασαν σε τέτοιο σημείο που μπορούσαν πλέον να 

επικοινωνούν αρκετά καλά με τους Έλληνες μαθητές και να νιώθουν ίσοι» 

(εκπαιδευτικός 10). Ένας εκπαιδευτικός ανέφερε την ελκυστικότητα του υπολογιστή 

σε σύγκριση με την απλή φωτοτυπία και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των παιδιών για 

μάθημα. Η λειτουργία σε ομάδες παρά την διαφορετικότητα των μαθητών 

λειτούργησε θετικά (1 αναφορά) στην όλη διαδικασία «τα παιδιά μέσα στην ομάδα 

μοίραζαν ρόλους ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός και το μάθημα κυλούσε 

ομαλά» (εκπαιδευτικός 5). Το ότι το μάθημα γινόταν με διαφορετικό τρόπο και δεν 

είχε ως στόχο την βαθμοθηρία αποτέλεσε μεγάλο κίνητρο (1 αναφορά) για αρκετούς 

μαθητές να ασχοληθούν πιο εντατικά με το διάβασμα «το έβλεπαν σαν παιχνίδι και 

όχι σαν κάτι υποχρεωτικό που στόχο έχει τον καλό βαθμό, ένιωθαν όλοι ίσοι και ας 

ήταν τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους» (εκπαιδευτικός 4). Μεγάλη απόδοση στη 

μάθηση είχε το θέατρο (1 αναφορά) αλλά και το παιχνίδι ρόλων (1 αναφορά). Λόγω 

του καλύτερου μορφωτικού επίπεδου σε κάποιους μαθητές λειτούργησαν καλύτερα οι 

τεχνικές διδασκαλίας (1 αναφορά). Και τέλος, ένας εκπαιδευτικός είπε ότι δεν 

λειτούργησε η μαθητοκεντρική διδασκαλία που χρησιμοποίησε αλλά δεν μπήκε στη 

διαδικασία να αλλάξει την τεχνική του και να δοκιμάσει κάτι άλλο το οποίο θα 

βοηθούσε τα παιδιά «τα παιδιά δεν είχαν πρόοδο και χρειαζόταν μεγάλο διάστημα για 

να κατανοήσουν και να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά που μάθαιναν» 

(εκπαιδευτικός 8). 

 

 

 

Πίνακας 4. Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα «εκπαιδευτικές πρακτικές» 
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Θεματικός άξονας Δ.  Εκπαιδευτικές Πρακτικές 

Κατηγορίες Κωδικοί/ 

Εννοιολογικοί 

προσδιορισμοί 

Σύνολο αναφορών 

11. Χρήση 

εκπαιδευτικού υλικού 
ΧΟΥΑΤΕ=  χρήση οπτικοακουστικού υλικού από 

τον εκπαιδευτικό 

11 

ΧΑΓΤΕΤΛ= χρήση αντικειμένων για την εκμάθηση 

του λεξιλογίου 

4 

ΧΤΠΓΔΤΑ= χρήση του πίνακα για διδασκαλία της 

αλφαβήτου 

4 

ΧΤΓΤΤΓΤΓ= χρήση τάμπλετ για τον τρόπο γραφής των 

γραμμάτων 

1 

ΧFCΓΕΛ= χρήση flash cards για ενίσχυση λεξιλογίου 8 

ΥΠΔΓΤΔΤΓ= υλικό πρώτης δημοτικού για την 

διδασκαλία της γλώσσας 

1 

ΥΠΔΓΤΔΤΜ= υλικό πρώτης δημοτικού για την 

διδασκαλία των μαθηματικών 

1 

ΧΗΥ= χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 1 

ΧΠΣΔ= χρήση προτζέκτορα στη διδασκαλία 1 

ΕΥΑΤΕ= έτοιμο υλικό από τον εκπαιδευτικό 7 

ΧΤΒΚ= χρήση του βιβλίου «ΚΛΙΚ» 3 

ΧΤΒΣ= χρήση του βιβλίου «ΣΙΝΙΑΛΟ»  1 

ΒΤΔΤΕΩΞΓ= βιβλία της διδασκαλίας της ελληνικής ως 

ξένης γλώσσας 

2 

ΧΤΜΣΔ= χρήση της μουσικής στη διδασκαλία 4 

ΧΤΤΣΔ= χρήση των ταινιών στη διδασκαλία 2 

ΧΤΒΓΣΤΥ= χρήση του βιβλίου «ΓΕΙΑ ΣΑΣ» του 

Υπουργείου 

7 
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12. Μέθοδοι και 

τεχνικές διδασκαλίας 

 

 

 

 

 

ΧΨΑΜΣΜ= χρήση ψηφιακού αρχείου με σχέδια 

μαθημάτων 

1 

ΧΤΒΜΤΕΕ= χρήση του βιβλίου «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» το 

επίπεδο ένα 

1 

ΧΤΠΡΣΔ= χρήση του παιχνιδιού ρόλου στη διδασκαλία 4 

ΧΥΑΤΣ= χρήση υλικού από τον σύμβουλο 1 

ΧΤΛΑΤΕ= χρήση των λεξικών από τον εκπαιδευτικό 1 

ΑΧΤΒΓΣΤΥ= αποφυγή χρήσης του βιβλίου «ΓΕΙΑ 

ΣΑΣ» του Υπουργείου 

2 

ΚΧΑΤΜΚΤΕ= κατασκευή χειροτεχνιών από τους 

μαθητές και τον εκπαιδευτικό 

2 

ΧΘΠΣΔ= χρήση θεατρικού παιχνιδιού στη διδασκαλία 3 

ΧΤΠΜΠΓΤΕ= χρήση του παιχνιδιού «Μάντεψε ποιος» 

για την εμφάνιση 

1 

ΧΤΚΣΔ= χρήση της κιναισθητικής στη διδασκαλία 1 

ΧΤΤΣΔ= χρήση της τέχνης στη διδασκαλία 1 

ΧΤΒΒ= χρήση του βιβλίου «Βαλιτσάκι» 1 

ΧΤΒΕ= χρήση του βιβλίου «Εντάξει» 1 

ΧΥΑΤΔ= χρήση υλικού από το «Διάπολις» 1 

ΧΣΚΑΤΒΜ= χρήση συγκεκριμένων κομματιών από τα 

βιβλία Μουσουλμανόπαιδων 

1 

ΧΤΜΣΔ= χρήση της μιμογλώσσας στη διδασκαλία 1 

ΧΠΓΣΓ= χρήση πλαστελίνης για σχηματισμό 

γραμμάτων 

1 

ΧΙΠΑΤΔ= χρήση ιστοσελίδας προωθημένη από την 

διευθύντρια 

1 

ΧΠΕΣΓΣΛ= χρήση παζλ ένωση συλλαβών για 

σχηματισμό λέξεων 

1 

ΧΤΚΓΕΛ= χρήση της κρεμάλας για εκμάθηση λέξεων 1 

ΧΤΤΠΕ= χρήση των ΤΠΕ 5 

ΧΣΣΣΜΠΡ= χρήση σκίτσων σε συνδυασμό με 

παιχνίδι ρόλων 

1 

ΧΘΠΜΡΠΣ= χρήση θεατρικού παιχνιδιού 

μοίρασμα ρόλων  

4 
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13. Η 

αποτελεσματικότητα 

των μεθόδων και των 

τεχνικών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΣΕΠΕΣ= κίνηση σώματος έκφραση προσώπου 

έκφραση συναισθημάτων 

2 

ΔΓΣΤΓΖ= δημιουργία γωνίας στην τάξη για ζωγραφική 3 

ΔΓΣΤΓΑΠ= δημιουργία γωνίας στην τάξη για ανάγνωση 

παραμυθιών 

1 

ΑΤΟΔΓΟΤΜ= αξιοποίηση της ομαδοσυνεργατικής 

διδασκαλίας για όλους τους μαθητές 

8 

ΧΔΥΣΚΟ= χρήση διαφορετικού υλικού σε κάθε 

ομάδα 

1 

ΛΟΜΣΕΚΛ= λειτουργία ολομέλειας μόνο στην 

εισαγωγή καινούριου λεξιλογίου 

1 

ΤΠΜΤΠ= τακτικό παιχνίδι με τα παιδιά 1 

ΧΔΚΤΔ= χρήση διαλόγων κατά τη διδασκαλία 1 

ΠΕΤΒΜΔ= προσπάθεια επίτευξης της βιωματικής 

μεθόδου διδασκαλίας 

4 

ΧΜΔΕΣΑΤΜ= χρήση μαθητοκεντρικής 

διδασκαλίας εστίαση στις ανάγκες του μαθητή 

4 

ΑΤΔΜ= αξιοποίηση της δασκαλοκεντρικής 

μεθόδου 

1 

ΑΤΔΔ= αξιοποίηση της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 

1 

ΣΒΣΑΤΜ= σταδιακή βελτίωση στην απόδοση των 

μαθητών 

4 

ΕΛΚΧΤΓ= εκμάθηση λεξιλογίου καλύτερο χειρισμό της 

γλώσσας 

5 

ΔΕΚΜΑΜ= δυνατότητες επικοινωνιακής κατάστασης 

με άλλους μαθητές 

1 

ΕΕΜΛΤΕΤΕ= ενεργοποίηση ενδιαφέροντος μαθητή 

λόγω της εστίασης του εκπαιδευτικού 

2 

ΜΑΣΕΚ= μικρή αποτελεσματικότητα στο εκπαιδευτικό 

κομμάτι 

1 

ΠΕΚΜΚΜΕ= καλύτερη εξέλιξη κάποιων μαθητών 

καλύτερο μορφωτικό επίπεδο 

1 
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14. Σημασία 

αξιοποίησης των 

γλωσσών τους 

διδακτικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Χρήση τρίγλωσσου 

υλικού στα αγγλικά, 

ελληνικά και στη 

γλώσσα τους 

 

 

ΜΑΤΘΣΜ= μεγάλη απόδοση το θέατρο στη μάθηση 1 

ΜΑΤΠΡΣΜ= μεγάλη απόδοση το παιχνίδι ρόλων στη 

μάθηση 

1 

ΕΒΚΓΜ= έλλειψη βαθμοθηρίας, κίνητρο για μάθηση 1 

ΑΕΣΟΠΤΔ= αίσθημα ένταξης στις ομάδες παρά την 

διαφορετικότητα 

1 

ΜΑΗΠΣΚΛ= μεγάλη απόδοση η πράξη στην 

κατανόηση λεξιλογίου 

3 

ΕΟΥΑΤΑΦ= ελκυστικός ο υπολογιστής από την απλή 

φωτοτυπία 

1 

ΑΗΓΤΜΓΜΠ= απαραίτητη η γνώση της μητρικής 

γλώσσας μεγάλα παιδιά 

9 

ΑΕΤΜΓΣΜΠ= αποφυγή εκμάθησης της μητρικής 

γλώσσας στα μικρά παιδιά 

3 

ΠΣΓΤΕΤΓ= παροχή σεμιναρίων για την εκμάθηση 

της γλώσσας 

1 

ΑΠΤΗΚΤΕΤ= ανάγκη παρουσίασης των ηθών και των 

εθίμων τους 

3 

ΧΕΛΔΤΜΣΤ= χρήση εύκολων λέξεων δικών τους μέσα 

στην τάξη 

1 

ΓΤΛΑΤΕΜ= γνώση των λέξεων από τους Έλληνες 

μαθητές 

1 

ΕΜΕΤΓΑΤΓ= εθελοντικά μαθήματα εκμάθησης της 

γλώσσας από τους γονείς 

1 

ΠΧΔΤΜ= προσπάθεια χρήσης δικής τους μουσικής 1 

ΑΕΣΓΤΠΤΑ= αφορμές επικοινωνίας στη γλώσσα τους 

παρά την άγνοια 

1 

ΕΩΜΣΑΠΣ= ένταξη ως μάθημα στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών 

8 

ΠΜΑΤΔ= παροχή μαθημάτων από τους διερμηνείς 1 

ΧΗΥΕΚΣΤΓ= χρήσιμη η ύπαρξη εγχειριδίου και στις 

τρεις γλώσσες 

11 

ΥΤΥΣΒΚΣΕ= ύπαρξη τρίγλωσσου υλικού στο 

«Βαλιτσάκι» και στο «Εντάξει» 

1 

ΓΜΠΧΣΣΤΓ= για μικρότερα παιδιά χρήση σκίτσων στις 1 
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16. Η χρήση της 

διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Η αξιοποίηση της 

διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 

τρεις γλώσσες 

ΒΓΕΜΣΠΤΛ= βιβλίο για εκπαιδευτικό με σημειωμένη 

προφορά των λέξεων 

1 

ΧΕΜΠΤΛ= χρήση εικόνων με περιγραφή των λέξεων 1 

ΧΠΜΠΤΛ= χρήση προτάσεων με περιγραφή των 

λέξεων 

1 

ΔΒΜΔΚΣΤΓ= δημιουργία βίντεο με διαλόγους και στις 

τρεις γλώσσες 

3 

ΧΤΜΓΚΜΣΕ= χρήση τραγουδιών μητρικής γλώσσας 

και μετάφρασης στα ελληνικά 

1 

ΠΑΠΥΚΣΤΓ= παρουσίαση από παραμύθια 

υποτιτλισμένα και στις τρεις γλώσσες 

1 

ΑΕΤΓΜΜΣΝ= αδυναμία εκμάθησης τριών γλωσσών 

μαζί μπέρδεμα στο νόημα 

3 

ΧΗΥΕΣΔΓ= χρήσιμη η ύπαρξη εγχειριδίου στις δύο 

γλώσσες 

2 

ΕΣΕΠΤΠ= εστίαση στο επικοινωνιακό πλαίσιο των 
παιδιών 

1 

ΧΕΠΣΑΤΜ= χρήσιμο εργαλείο προσαρμοσμένο στις 

ανάγκες των μαθητών 

15 

ΑΗΔΧΔΔ= αδύνατη η διδασκαλία χωρίς 

διαφοροποιημένη διδασκαλία 

4 

ΠΧΑΤΑΠΑΑ= πίεση χρόνου από το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα, αδυναμία αξιοποίησης 

2 

ΑΣΣΜΤΠΔ= αποτελεσματική σε σύγκριση με την 
παραδοσιακή διδασκαλία 

6 

ΚΔΔΑΤΕΤΜ= κατασκευή διαφορετικών 

δραστηριοτήτων ανάλογα το επίπεδο των μαθητών 

10 

ΚΔΔΓΚΜ= κατασκευή διαφορετικών δραστηριοτήτων 

για κάθε μαθητή 

4 

ΚΔΔΜΤΙΣ= κατασκευή διαφορετικών δραστηριοτήτων 

με τον ίδιο στόχο 

1 

ΕΔΑΤΙΤΜ= επιλογή δραστηριοτήτων από τους ίδιους 

τους μαθητές 

1 

ΑΕΓΤΑΤΔΔ= αδυναμία εξήγησης για την αξιοποίηση 
της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

5 
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 Όσον αφορά την ερώτηση για την αξιοποίηση των μητρικών γλωσσών τους 

διδακτικά οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (9 αναφορές) είπαν ότι είναι απαραίτητη η 

εκμάθησή τους ειδικότερα από τα μεγαλύτερα παιδιά «το ότι φεύγεις από την πατρίδα 

σου δεν σημαίνει ότι ξεχνάς και την γλώσσα σου, είναι απαραίτητη η γνώση της 

μητρικής γλώσσας όπου κι αν βρίσκεσαι» (εκπαιδευτικός 10). Τον ίδιο αριθμό 

αναφορών με τον προηγούμενο είχαμε στην άποψη των εκπαιδευτικών να ενταχθούν 

οι γλώσσες τους ως μάθημα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών. Άλλοι πάλι 

μίλησαν (3 αναφορές) για αποφυγή εκμάθησης της μητρικής γλώσσας στα μικρά 

παιδιά «εφόσον δεν πήγαν στο σχολείο και δεν μπήκαν στη διαδικασία να μάθουν την 

γλώσσα τους γραπτά ας την γνωρίζουν μόνο προφορικά, εφόσον είναι και δύσκολο να 

επιστρέψουν στις πατρίδες τους δεν θα τους χρειαστεί» (εκπαιδευτικός 1). Η ανάγκη 

αξιοποίησης των ηθών και των εθίμων τους αναφέρθηκε από τους εκπαιδευτικούς ως 

απαραίτητη μέσα στα σχολεία (3 αναφορές). Ένας εκπαιδευτικός ανέφερε την παροχή 

σεμιναρίων στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς για την εκμάθηση της γλώσσας των 

παιδιών αυτών. Ένας άλλος εκπαιδευτικός ανέφερε την χρήση δικών τους εύκολων 

λέξεων μέσα στην τάξη αλλά και την γνώση κάποιων εύκολων λέξεων από τους 

Έλληνες μαθητές. Ένας άλλος εκπαιδευτικός ανέφερε ως πολύτιμη την χρήση των 

γονέων σε αυτό το κομμάτι δηλαδή να παρέχουν εθελοντικά μαθήματα στους 

μαθητές τα απογεύματα που δεν έχουν σχολείο. Η προσπάθεια χρήσης της της δικής 

τους μουσικής μέσα στο μάθημα αναφέρθηκε από έναν εκπαιδευτικό «όπως τα παιδιά 

αυτά ακούνε τραγούδια δικά μας έτσι και εμείς μπορούμε να ακούμε τραγούδια δικά 

τους μέσα στο μάθημα» (εκπαιδευτικός 6). Να δημιουργούνται καταστάσεις 

επικοινωνίας στη γλώσσα τους αναφέρθηκε από έναν άλλο εκπαιδευτικό. Και τέλος, 

πολύ σημαντική βοήθεια θα ήταν να παρέχουν εθελοντικά μαθήματα οι ίδιοι οι 

διερμηνείς.           

 Στην ερώτηση για τη χρήση τρίγλωσσου υλικού στα ελληνικά, αγγλικά και τη 

γλώσσα τους οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι είναι απαραίτητη η χρήση 

εγχειριδίου και στις 3 γλώσσες (11 αναφορές), «με αυτόν τον τρόπο το μάθημα θα 

γίνεται πιο εύκολα και θα είναι και πιο κατανοητό για όλα τα παιδιά» (εκπαιδευτικός 

3). Κάποιοι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την άποψη στη δυσκολία της χρήσης τριών 

γλωσσών μαζί καθώς θα υπάρχει μπέρδεμα στο νόημα (3 αναφορές). Άλλοι πάλι (3 

αναφορές) πρότειναν τη δημιουργία βίντεο με υπότιτλους και στις 3 γλώσσες «είναι 

πολύ χρήσιμο τα παιδιά να βλέπουν γραπτώς όλες τις γλώσσες ακόμα κι αν κάποια 
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πράγματα δεν τα καταλαβαίνουν, σίγουρα κάποια τους μένουν» (εκπαιδευτικός 12). 

Άλλες (2 αναφορές) έγιναν στην ύπαρξη εγχειριδίου στις 2 γλώσσες «δεν έχει νόημα 

τα παιδιά αυτά να μαθαίνουν ταυτόχρονα 3 γλώσσες καλύτερα να μαθαίνουν την 

μητρική τους και τα ελληνικά» (εκπαιδευτικός 13). Ένας εκπαιδευτικός ανέφερε την 

ύπαρξη τρίγλωσσου υλικού στο «Βαλιτσάκι» και στο «Εντάξει», ενώ ένας άλλος 

πρότεινε για τα μικρότερα παιδιά την χρήση των σκίτσων και στις 3 γλώσσες. Πολύ 

σημαντική ήταν η αναφορά που έγινε από έναν άλλο εκπαιδευτικό στην ύπαρξη ενός 

βιβλίου που θα παρέχεται στον εκπαιδευτικό και θα έχει σημειωμένη την προφορά 

των λέξεων επάνω «μπορεί να είναι χρονοβόρο για αυτόν που θα το φτιάξει αλλά 

πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολύ στη διδασκαλία εφόσον σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί δεν 

γνωρίζουμε τις γλώσσες των παιδιών και δεν είναι και εύκολο να τις μάθουμε» 

(εκπαιδευτικός 12). Σημαντική είναι και η χρήση εικόνων που από κάτω θα έχει την 

περιγραφή των λέξεων και στις 3 γλώσσες (1 αναφορά). Το ίδιο μπορεί να συμβεί και 

με τις προτάσεις ώστε να διευκολύνεται το μάθημα (1 αναφορά). Επίσης, κάτι άλλο 

που αναφέρθηκε από έναν εκπαιδευτικό είναι η χρήση τραγουδιών στη μητρική 

γλώσσα και από κάτω να γίνεται μετάφραση στα ελληνικά. Η παρουσίαση 

παραμυθιών υποτιτλισμένων και στις 3 γλώσσες αναφέρθηκε από έναν ακόμη 

εκπαιδευτικό και τέλος, η εστίαση στο επικοινωνιακό πλαίσιο αναφέρθηκε από έναν 

εκπαιδευτικό «είναι πιο χρήσιμο τα παιδιά να μάθουν να χειρίζονται επικοινωνιακά τις 

γλώσσες ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται σε όλες τις καταστάσεις επικοινωνίας 

και μετά να περάσουν στο γραπτό κομμάτι» (εκπαιδευτικός 13).   

 Όσον αφορά την χρήση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας όλοι οι 

εκπαιδευτικοί (15 αναφορές) τόνισαν ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την τάξη 

γιατί προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών. Κάποιοι από αυτούς (6 αναφορές) 

είπαν ότι είναι πιο αποτελεσματική σε σύγκριση με την παραδοσιακή διδασκαλία 

«ακριβώς επειδή εστιάζει στις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά και όχι στην 

ολομέλεια για αυτό έχει και μεγαλύτερη απόδοση διδακτικά» (εκπαιδευτικός 10). Άλλοι 

εκπαιδευτικοί (4 αναφορές) τόνισαν πως η διδασκαλία σε αυτόν τον μαθητικό 

πληθυσμό είναι αδύνατη χωρίς την χρήση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Είχαμε 

όμως, και (2 αναφορές) εκπαιδευτικών που έλεγαν ότι ήταν δύσκολη η αξιοποίησή 

της λόγω της πίεσης χρόνου από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.  

 Η τελευταία ερώτηση των εκπαιδευτικών πρακτικών αφορούσε τους τρόπους 

αξιοποίησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς. Έτσι, 
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έχουμε (10 αναφορές) που λένε ότι κατασκεύαζαν διαφορετικές δραστηριότητες 

ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών. Κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς (5 αναφορές) 

ενώ στην προηγούμενη ερώτηση τόνισαν την χρησιμότητα της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας μέσα στην τάξη σε αυτή την ερώτηση δεν μπορούσαν να εξηγήσουν με 

ποιον τρόπο χρησιμοποιούν οι ίδιοι μέσα στην τάξη την διαφοροποιημένη 

διδασκαλία. Κάποιοι από το σύνολο των εκπαιδευτικών (4 αναφορές) τόνισαν ότι 

δημιουργούσαν οι ίδιοι διαφορετικό υλικό για τον κάθε μαθητή «έβλεπα τις ανάγκες 

και τα επίπεδα των μαθητών και στο σπίτι μου αφιέρωνα χρόνο ώστε να κατασκευάζω 

δραστηριότητες που να ταιριάζουν με τα προφίλ των μαθητών που είχα» 

(εκπαιδευτικός 9). Ένας εκπαιδευτικός είπε ότι κατασκεύαζε διαφορετικές 

δραστηριότητες οι οποίες όμως είχαν τον ίδιο στόχο. Και τέλος, ένας άλλος 

εκπαιδευτικός μίλησε για την επιλογή δραστηριοτήτων από τους ίδιους τους μαθητές 

«εγώ ετοίμαζα μία φωτοτυπία με διαφορετικές δραστηριότητες όλων των επιπέδων και 

δύσκολες και εύκολες και άφηνα τους μαθητές να επιλέγουν μόνοι τους ποιες ήθελαν να 

κάνουν» (εκπαιδευτικός 9).   

 

5.1.5. Προτάσεις των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των 

μαθητών 

 

 Σε αυτόν τον άξονα οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια 

ερώτηση που είχε να κάνει με την βελτίωση στο εκπαιδευτικό κομμάτι. Έτσι κάποιοι 

εκπαιδευτικοί (6 αναφορές) μίλησαν για αλλαγές στα σχολικά βιβλία από άτομα που 

θα μπούνε μέσα στην τάξη και θα δούνε τις ανάγκες των μαθητών. Μια άλλη 

πρόταση που έκαναν (5 αναφορές) ήταν η αλλαγή των υποδομών και η χρήση 

περισσότερων υλικών «το μάθημα δεν μπορεί να γίνεται σε μια μικρή αίθουσα που δεν 

έχει ούτε υπολογιστή αλλά ούτε και ίντερνετ, όπως δεν γίνεται και να μην υπάρχουν 

κάποια επιπλέον υλικά που θα είναι βοηθητικά στη διδασκαλία» (εκπαιδευτικός 7). Ως 

πολύ σημαντική παρατήρηση αναφέρθηκε από τους εκπαιδευτικούς (3 αναφορές) η 

επιλογή κατάλληλου προσωπικού από πίνακες που θα δημιουργηθούν με βάση τα 

προσόντα που αρκούν για να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτών των μαθητών. 

Άλλες αναφορές έγιναν στην ύπαρξη διερμηνέα μέσα στην τάξη μέχρι την κατάκτηση 

των βασικών ελληνικών (3 αναφορές). Η ένταξη στην τυπική τάξη αναφέρθηκε από 3 
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εκπαιδευτικούς γιατί θα βοηθήσει στην αλληλεπίδραση με τους Έλληνες μαθητές. Η 

χρήση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν γιατί 

είναι πιο ελκυστική και αποτελεσματική για τους μαθητές «δεν γίνεται τα παιδιά αυτά 

να μαθαίνουν με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας πρέπει το μάθημα να 

προσαρμόζεται στις ανάγκες του καθενός» (εκπαιδευτικός 11). Μία αναφορά έγινε 

στην δημιουργία περισσότερων τμημάτων ένταξης στα σχολεία. Άλλη μία αναφορά 

έγινε στην οργάνωση με το θέμα των απουσιών «αν τα παιδιά παρακολουθούν 

καθημερινά τα μαθήματα θα υπάρξει αποτέλεσμα , αν κάποια έρχονται και φεύγουν 

δημιουργούν προβλήματα και σε εκείνα τα παιδιά που πραγματικά θέλουν να μάθουν» 

(εκπαιδευτικός 11). Ένας άλλος εκπαιδευτικός ανέφερε την βοήθεια που παρέχουν 

στα παιδιά οι γονείς που έχουν ενταχθεί στην κοινωνία. Σημαντική είναι και η 

μεγαλύτερη ενασχόληση των εκπαιδευτικών με τους μαθητές. Ένας εκπαιδευτικός 

είπε ότι τα παιδιά αυτά δεν είναι ανάγκη να έρθουν σε επαφή με τον γραπτό λόγο 

αλλά και την γραμματική από την αρχή, αλλά να υπάρχουν υλικά για την προσέγγιση 

της γλώσσας σε επικοινωνιακό κομμάτι αρχικά «ας μάθουν πρώτα να συνεννοούνται 

και να επικοινωνούν με τους γύρω τους και σιγά σιγά ας ενταχθεί και το γραμματικο-

συντακτικό κομμάτι στη διδασκαλία τους» (εκπαιδευτικός 9). Απαραίτητη κλήθηκε η 

ύπαρξη του ψυχολόγου μέσα στην τάξη «τα παιδιά αυτά έχουν βιώσει άσχημες 

καταστάσεις και μόνο ένας ψυχολόγος μπορεί να τις διαχειριστεί, οπότε για ένα 

διάστημα καλό είναι να υπάρχει μέσα στις τάξεις» (εκπαιδευτικός 8). Ο σεβασμός στις 

ανάγκες των μαθητών αλλά και η χρήση της μητρικής τους γλώσσας αναφέρθηκαν 

από δύο διαφορετικούς εκπαιδευτικούς. Το σχολείο πρέπει να νοηθεί ως περιβάλλον 

μάθησης και όχι σαν περιβάλλον χαλάρωσης ανέφερε ένας εκπαιδευτικός. Πρέπει να 

γίνει αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών για τους τρόπους διδασκαλίας των 

μαθητών αυτών. Η χρήση του εξατομικευμένου τεστ αναφέρθηκε από έναν 

εκπαιδευτικό για να αναγνωριστούν οι ανάγκες των μαθητών. Και τέλος, η ύπαρξη 

δεύτερου δασκάλου μέσα στην τάξη με βοηθητικό ρόλο αναφέρθηκε από έναν 

«επειδή οι ανάγκες είναι πολλές και ένας εκπαιδευτικός μόνος του δεν μπορεί να τις 

αντιμετωπίσει είναι σημαντικό να υπάρξει και ένας δεύτερος εκπαιδευτικός μέσα στην 

τάξη που θα βοηθάει το έργο του βασικού δασκάλου» (εκπαιδευτικός 12). 

Πίνακας 5. Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα «προτάσεις των 

εκπαιδευτικών για τους μαθητές» 
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Θεματικός άξονας Ε.  Προτάσεις των εκπαιδευτικών για τους μαθητές 

Κατηγορίες Κωδικοί/ 

Εννοιολογικοί 

προσδιορισμοί 

Σύνολο 

αναφορών 

18. Πρόταση για την 

αποτελεσματικότερη 

εκπαίδευση των 

προσφύγων μαθητών 

ΥΔΔΣΤΓΒΡ= ύπαρξη δεύτερου δασκάλου 

στην τάξη για βοηθητικό ρόλο 

1 

ΥΚΥΓΤΑΤΜ= ύπαρξη κατάλληλου υλικού 

για τις ανάγκες των μαθητών 

2 

ΥΔΣΤΜΤΚΕ= ύπαρξη διερμηνέα μέσα στην 

τάξη μέχρι την κατάκτηση ελληνικών 

3 

ΧΔΔΕΓΤΜ= χρήση διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας ελκυστική για τους μαθητές 

2 

ΑΥΧΠΥ= αλλαγή υποδομών χρήση 

περισσότερων υλικών 

5 

ΧΕΤΓΤΜ= χρήση εξατομικευμένου τεστ για 

τους μαθητές 

1 

ΑΤΑΠΣ= αναθεώρηση του Αναλυτικού 

Προγράμματος Σπουδών 

1 

ΑΒΑΕΠΜΣΤ= αλλαγή βιβλίων από 

ειδικούς που μπαίνουν σε τάξεις 

6 

ΕΕΜΚΓΣΑ= επιλογή εκπαιδευτικών με 

κατάλληλες γνώσεις στις ανάγκες 

3 

ΑΠΜΚΟΧ= αίσθημα περιβάλλοντος μάθησης 

και όχι χαλάρωση 

1 

ΑΤΜΓΤΜ= αξιοποίηση της μητρικής 

γλώσσας των μαθητών 

1 

ΣΣΑΤΜ= σεβασμός στις ανάγκες των 

μαθητών 

1 

ΕΣΤΤΑΜΤΜ= ένταξη στην τυπική τάξη, 

αλληλεπίδραση με τους μαθητές 

3 

ΑΗΥΤΨΣΤ= απαραίτητη η ύπαρξη του 

ψυχολόγου στην τάξη 

1 

ΕΜΤΓΛΑ= επαφή με τον γραπτό λόγο 

αργότερα 

1 
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ΥΥΓΠΤΓΕΑ= ύπαρξη υλικού για 

προσέγγιση της γλώσσας επικοινωνιακά 

αρχικά 

1 

ΕΜΤΓΑ= επαφή με την γραμματική αργότερα 1 

ΜΕΤΕΜΤΜΑ= μεγαλύτερη ενασχόληση των 

εκπαιδευτικών με τους μαθητές αυτούς 

1 

ΜΒΗΕΤΓΣΚ= μεγάλη βοήθεια η ένταξη 

των γονιών στην κοινωνία 

1 

ΟΜΤΘΤΑ= οργάνωση με το θέμα των 

απουσιών 

1 

ΔΠΤΕΣΣ= δημιουργία περισσότερων 

τμημάτων ένταξης στα σχολεία 

1 

 

 

5.1.6. Προτάσεις των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση 

 

 Στον τελευταίο άξονα οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να μιλήσουν για την 

κατάρτιση που έχουν σε αυτό το εκπαιδευτικό κομμάτι και να προτείνουν λύσεις για 

επιμόρφωση. Έτσι, οι περισσότεροι (13 αναφορές), είπαν ότι ήθελαν να βοηθήσουν 

και έκαναν μεγάλη προετοιμασία από το σπίτι τους «παρόλο που δεν είχα τις 

κατάλληλες γνώσεις αφιέρωνα πολύ χρόνο στο σπίτι για να ασχοληθώ με το υλικό που 

θα χρησιμοποιήσω αλλά και τις δραστηριότητες που θα ετοιμάσω» (εκπαιδευτικός 2). 

Πολλοί από αυτούς μίλησαν για έλλειψη κατάρτισης αλλά και για έλλειψη στο 

σχολικό περιβάλλον (10 αναφορές). Είχαμε και κάποιες αναφορές στις οποίες οι 

εκπαιδευτικοί (3 αναφορές) δήλωσαν ότι ήταν κατάλληλα επιμορφωμένοι ώστε να 

ανταπεξέλθουν στις ανάγκες αυτών των μαθητών, είτε παρακολουθώντας κάποιο 

μεταπτυχιακό, είτε κάποιο σεμινάριο. Τέλος, (3 αναφορές) έγιναν από εκπαιδευτικούς 

οι οποίοι είχαν κατακτήσει το θεωρητικό κομμάτι αλλά είχαν έλλειψη στο πρακτικό 

«ωραία όλα τα σεμινάρια και τα μεταπτυχιακά αλλά δεν σου δίνουν την ευκαιρία να 

μπεις μέσα σε μια δομή και να εφαρμόσεις όλα όσα έχεις μάθει στο θεωρητικό κομμάτι, 

για αυτό μου ήταν δύσκολο παρόλο που είχα κάποιες βάσεις να τις εφαρμόσω στην 

πράξη» (εκπαιδευτικός 10). 
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Πίνακας 6. Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα «προτάσεις των 

εκπαιδευτικών για επιμόρφωση. 

Θεματικός άξονας ΣΤ.  Προτάσεις των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση 

Κατηγορίες Κωδικοί/ 

Εννοιολογικοί 

προσδιορισμοί 

Σύνολο 

αναφορών 

19. Η κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών για την 

εκπαίδευση των 

μαθητών 

ΘΓΒΠΕΣΤ=θέληση για βοήθεια προετοιμασία 

εκπαιδευτικού στο σπίτι 

13 

ΕΚΕΚΣΣΠ=έλλειψη κατάρτισης έλλειψη και 

στο σχολικό περιβάλλον 

10 

ΚΕΕΔΔΣΜ=κατάλληλα επιμορφωμένος 

εκπαιδευτικός δυνατότητα διδασκαλίας στους 

μαθητές 

3 

ΚΤΘΚΕΣΠΚ= κατάκτηση του θεωρητικού 

κομματιού, έλλειψη στο πρακτικό κομμάτι 

3 

ΕΠΣΠΔ= επιμόρφωση πάνω σε πρακτικές 

διδασκαλίας 

8 

ΑΔΑΤΨΠΤΜ= ανάγκη διαχείρισης των 

ψυχολογικών προβλημάτων των μαθητών 

3 

ΠΣΣΕΑΤΚ= παροχή σεμιναρίων στους 

εκπαιδευτικούς από το κράτος 

8 

ΔΚΥΑΤΥΣΕ= διανομή κατάλληλων υλικών από το 

Υπουργείο στους εκπαιδευτικούς 

1 

ΚΕΕΑΤΠΑ= κατάλληλη επιλογή εκπαιδευτικών 

από τους πίνακες αναπληρωτών 

3 

ΜΔΖΚΕΑ= μαθήματα διά ζώσης και εξ αποστάσεως 1 

ΣΕΤΕΣΖΔΔ= συνεχής επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών σε ζητήματα διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 

3 

ΜΣΔΤΕΩΞΓ= μεταπτυχιακό στη διδασκαλία της 

ελληνικής ως ξένης γλώσσας 

4 

ΠΔΜΓΤΑΠΠ= παρακολούθηση δεύτερου 

μεταπτυχιακού για τις ανάγκες που προέκυψαν 

1 

ΣΤΦΠΥΣΧ= συνεργασία των φορέων που υπάρχουν 1 

20. Τρόποι κατάρτισης 
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στη χώρα μας 

ΓΤΔΕΣΜΤΥ= γνώστες της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, συνεργασία με το Υπουργείο 

1 

ΕΣΝΤΕΜΣΑ= επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες, 

εξοικείωση μαθητών σε αυτές 

1 

ΓΤΣΖΣΧΤ= γνωριμία των συνθηκών ζωής στη χώρα 

τους 

1 

ΓΜΤΕΣΤΧΤ= γνωριμία με το εκπαιδευτικό 

σύστημα της χώρας τους 

1 

 

 

 Στους τρόπους κατάρτισης οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (8 αναφορές) 

πρότειναν την παροχή σεμιναρίων από το κράτος για όλους τους εκπαιδευτικούς. 

Πολλές αναφορές (8) είχαμε και στην επιμόρφωση πάνω σε πρακτικές διδασκαλίας 

«το θεωρητικό κομμάτι το έχουμε αλλά μας λείπει το πρακτικό , γιατί όποιο σεμινάριο 

και αν έκανα δεν είχε τίποτα για την πράξη» (εκπαιδευτικός 9). Κάποιοι εκπαιδευτικοί 

(4 αναφορές) πρότειναν ένα μεταπτυχιακό στη διδασκαλία της ελληνικής ως 

δεύτερης/ ξένης γλώσσας ενώ άλλοι 3 πρότειναν την συνεχή επιμόρφωση πάνω σε 

ζητήματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Στις προτάσεις που έκαναν οι 

εκπαιδευτικοί ανέφεραν και την ανάγκη διαχείρισης των ψυχολογικών προβλημάτων 

των παιδιών αυτών (3 αναφορές). Άλλοι ανέφεραν την επιλογή εκπαιδευτικών (3 

αναφορές) από πίνακες προσόντων «είναι σημαντικό να δημιουργηθούν κατάλληλοι 

πίνακες όπως υπάρχουν ήδη για την ειδική αγωγή, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τα 

προσόντα των εκπαιδευτικών και από εκεί να γίνεται η επιλογή τους γιατί είναι μεγάλες 

οι ανάγκες και είναι κρίμα να μην αντιμετωπίζονται σωστά» (εκπαιδευτικός 2). Ως 

σημαντική αναφέρθηκε από έναν εκπαιδευτικό και η διανομή κατάλληλων υλικών 

από το Υπουργείο στους εκπαιδευτικούς. Τα σεμινάρια που θα παρέχονται στους 

εκπαιδευτικούς να γίνονται και διά ζώσης αλλά και εξ αποστάσεως. Ένας πρότεινε 

την παρακολούθηση και ενός δεύτερου μεταπτυχιακού για τις ανάγκες που έχουν 

προκύψει. Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι 

σημαντική και η συνεργασία των φορέων που υπάρχουν στη χώρα μας (1 αναφορά). 

Οι άνθρωποι που έχουν γνώσεις πάνω στη διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι 

σημαντικό να συνεργαστούν με το Υπουργείο για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Μια 
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πρόταση έγινε και στην επιμόρφωση πάνω στις νέες τεχνολογίες «τα παιδιά αυτά τα 

πάνε πολύ καλά με την τεχνολογία όπως βέβαια και όλα τα παιδιά, οπότε είναι 

σημαντικό και οι εκπαιδευτικοί να εξελιχθούν περισσότερο πάνω σε αυτό το κομμάτι 

γιατί δεν τα πάνε και όλοι τόσο καλά με την τεχνολογία και ίσως αυτό να έχει και ένα 

καλύτερο αποτέλεσμα στο εκπαιδευτικό κομμάτι» (εκπαιδευτικός 6). Ένας άλλος 

εκπαιδευτικός πρότεινε τη γνωριμία με τις συνθήκες ζωής των χωρών από τις οποίες 

προήλθαν οι μαθητές αυτοί και ένας ακόμα πρότεινε τη γνωριμία του εκπαιδευτικού 

συστήματος της χώρας τους «είναι σημαντικό να ξέρεις τους τρόπους που ζούσαν τα 

παιδιά αυτά στις χώρες τους, τις συνήθειες που είχαν, τα ήθη και τα έθιμα, ακόμα και 

το πώς ήταν τα σχολεία που πήγαιναν και με ποιον τρόπο μάθαιναν, μπορείς να τα 

καταλάβεις καλύτερα και να τα πλησιάσεις καλύτερα» (εκπαιδευτικός 9). 
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6. Συζήτηση 

  

 Στόχος της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας ήταν η διερεύνηση των 

απόψεων των εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση των προσφύγων μαθητών. Από τα 

αποτελέσματα των συνεντεύξεων και με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν 

εξ αρχής προκρίνονται έξι θεματικοί άξονες γύρω από τους οποίους κινήθηκαν οι 

συζητήσεις με τους εκπαιδευτικούς.       

 Στην αρχή έγινε μια περιγραφή της εμπειρίας των εκπαιδευτικών από τη 

διδασκαλία τους στους πρόσφυγες μαθητές, των δυσκολιών που αντιμετώπισαν αλλά 

και την ετοιμότητα των σχολείων, στη συνέχεια έγινε συζήτηση για τους τρόπους 

επικοινωνίας των εκπαιδευτικών με τους μαθητές, έπειτα οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν 

τις απόψεις τους από την επαφή τους με τους γονείς, εξετάστηκαν επίσης  οι 

εκπαιδευτικές πρακτικές που ακολουθούνται από τους εκπαιδευτικούς, ενώ στο τέλος 

οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με την βελτίωση 

της εκπαίδευσης των μαθητών αυτών αλλά κα τους τρόπους κατάρτισης των ίδιων 

των εκπαιδευτικών ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν καλύτερα στο έργο τους. 

 Σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα και εξετάζουν τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών από την εκπαίδευση των προσφύγων μαθητών 

συμπεραίνεται ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί απέκτησαν θετική εμπειρία από την 

εκπαίδευσή τους σε αυτό τον μαθητικό πληθυσμό, αλλά εξέφρασαν τις ελλιπείς 

γνώσεις που έχουν πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο αλλά και στη χρήση της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας, καθώς οι περισσότεροι ανέφεραν ότι είναι πολύ 

σημαντικό εργαλείο για τη διδασκαλία αλλά όταν τους ζητήθηκε να αναφέρουν με 

ποιον τρόπο την αξιοποιούν αρκετοί από αυτούς δυσκολεύτηκαν να εξηγήσουν, 

γεγονός που επιβεβαιώνεται από πολλές ακόμα έρευνες (Tomlinson, 2003· 

Santangelo & Tomlinson, 2012˙ Joseph et al., 2013˙ Χατζησωτηρίου & Ξενοφώντος, 

2014, όπως παρατίθενται στο Γρίβα & Στάμου, 2014˙ Xanthou, 2015· Κιοσέ, 2016˙ 

Βασιλειάδου, 2017). Κάποιοι βέβαια ανέφεραν ότι ετοιμάζουν υλικό το οποίο είναι 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών. Παράλληλα, όπως στις ερευνητικές 

προσπάθειες των Holloway (2000), Tomlinson και Doubet (2005), και Xanthou 

(2015), και στην έρευνα αυτή οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι δεν μπορούν να 

χρησιμοποιούν συχνά την διαφοροποιημένη διδασκαλία λόγω της πίεσης του 

διαθέσιμου διδακτικού χρόνου που έχουν από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, 
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οπότε προϋπόθεση για την εφαρμογή της διαφοροποίησης είναι η παροχή επιπλέον 

χρόνου στη διδασκαλία.  Εκτός όμως, από το διδακτικό χρόνο, οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα εκπαιδευτικοί συγκλίνουν εμφατικά στην άποψη πως ο αυξημένος αριθμός 

μαθητών δυσχεραίνει την κατάσταση, ενώ δεύτερη σε έμφαση είναι η ανάγκη 

ύπαρξης επιπρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού, πέραν του σχολικού εγχειριδίου, όπως 

επιβεβαιώνουν οι Βαλιαντή, Κουτσελίνη και Κυριακίδης (2010) και η Παντελιάδου 

(2013). Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζεται στην έρευνα της Παντελιάδου (2013), 

η ανάγκη συνεργασίας με έμπειρους συναδέλφους για την επιτυχή εφαρμογή της 

Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, έτσι και στην έρευνά μας φαίνεται, πως σύμφωνα με 

τους εκπαιδευτικούς, η συνεργασία με συναδέλφους και γονείς αποτελεί για τους 

εκπαιδευτικούς ιδιαίτερα σπουδαίο παράγοντα και προϋπόθεση για την απόπειρά 

τους να διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία τους, καθώς και οι δύο προαναφερθέντες 

αποτελούν βασικούς παράγοντες που θα βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να εκπληρώσει 

το έργο του, ειδικά αν το κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό πλαίσιο των γονιών 

είναι τέτοιο που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος. 

 Στην έρευνα της Βασιλειάδου (2017), αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το 

περιεχόμενο της διδασκαλίας αποτελεί βασικό στοιχείο που χρήζει διαφοροποίησης, 

συμπύκνωσης ή/και προέκτασης για τους προχωρημένους μαθητές, όμως και πάλι 

στην πράξη κάτι τέτοιο συμβαίνει σπάνια και όχι συστηματικά, καθώς ο 

εκπαιδευτικός δεν μπορεί να αφιερώνει τόσο χρόνο στο σπίτι του για να ετοιμάζει 

τόσο διαφορετικό υλικό για όλους τους μαθητές. Φυσικά, αναφορικά με τους πιο 

αδύναμους μαθητές φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη συμφωνία στην ανάγκη 

απλοποίησης ή/και επιμερισμού του διδακτικού περιεχομένου. Αντίθετα υπάρχει 

σχετική ομοφωνία ως προς το ότι ο ρυθμός διδασκαλίας κάθε μαθήματος οφείλει και 

πρέπει να προσαρμόζεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε μαθητή, όμως στην πράξη 

αυτό γίνεται σπάνια, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την μελέτη της 

Βασιλειάδου (2017).       

 Συνεχίζοντας τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών είδαμε ότι μόνο μερικά 

σχολεία ήταν έτοιμα και κατάλληλα εξοπλισμένα ώστε να υποδεχθούν αυτό τον 

μαθητικό πληθυσμό, ενώ τα περισσότερα είχαν αρκετές ελλείψεις ακόμα και 

αίθουσας. Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί από την 

επαφή τους με τους πρόσφυγες μαθητές ήταν το κομμάτι της γλώσσας. Σχεδόν όλοι οι 

εκπαιδευτικοί ανέφεραν ως σημαντικό κομμάτι την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας 
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των παιδιών και ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει προσπάθεια να συμπεριληφθεί και 

να δοθεί θέση στη γλώσσα τους και στον πολιτισμό των προσφύγων μαθητών/τριών, 

εντάσσοντάς την ή στα πλαίσια του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών ή με 

κάποια έξτρα μαθήματα που θα γίνονται από ειδικευμένο προσωπικό τα απογεύματα 

και θα είναι οργανωμένα από το Υπουργείο αλλά και υποχρεωτικά για τους μαθητές 

όπως το πρωινό πρόγραμμα. Συνεπώς, υπάρχει η πρόθεση να υλοποιηθεί μια 

«πολιτισμικά συνειδητοποιημένη διδασκαλία» (Τσοκαλίδου, 2008, σ.σ. 403-404), 

που στοχεύει στην ανάδειξη της διγλωσσίας των μαθητών και στην αλλαγή των 

σχέσεων αλληλεπίδρασης μαθητών-εκπαιδευτικών, οι οποίες παίρνοντας μια 

συνεργατική μορφή θα οδηγήσουν στην από κοινού ενδυνάμωση των πολλαπλών 

ταυτοτήτων των μαθητών (Cummins, 2005, σ. 62). Την ίδια πρόταση υποστηρίζει και 

ο Γεωργογιάννης (2006) ενώ σε αντίστοιχο συμπέρασμα ως προς τη γλώσσα 

καταγωγής καταλήγει και η Τσάκωνα (2014), καθώς διατείνεται ότι η εκμάθηση της 

γλώσσας καταγωγής των προσφύγων μαθητών είναι απαραίτητη αφού ενισχύει την 

αυτοεκτίμηση των προσφύγων μαθητών.  Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, 

παρόλο που η πρόταση υλοποίησης δραστηριοτήτων που εμπλέκουν στοιχεία του 

πολιτισμικού κεφαλαίου των παιδιών προσφύγων στη διδακτική διαδικασία αποτελεί 

έμπρακτη απόδειξη της θετικής στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στην ετερότητα, 

στην πράξη αυτή η πρακτική φαίνεται ότι προτείνεται αποσπασματικά, χωρίς να 

συνδέεται με ευρύτερους στόχους και αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Για να 

καλυφθεί η έλλειψη συστηματοποιημένης προσπάθειας, οι εκπαιδευτικοί πρέπει, 

εκτός από την κατανόηση και την κατάκτηση λεπτομερών γνώσεων γύρω από τη 

συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού, να μάθουν να τα μετατρέπουν όλα αυτά σε 

αναλυτικό σχεδιασμό και στρατηγικές, να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές, ώστε να 

συμπεριληφθεί ο πολιτισμικά διαφορετικός στο περιεχόμενο του αναλυτικού 

προγράμματος στα κείμενα, στις δραστηριότητες, σε πολιτισμικά σχετικές εικόνες 

στην τάξη, κείμενα σχετικά με τον ρατσισμό, την ιστορία αυτής της πολιτισμικής 

ομάδας (Gay, 2002, σ. 108).        

 Οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το παίξιμο των ρόλων, η 

διαθεματική προσέγγιση και η χρήση εποπτικών μέσων είναι από τις πλέον 

πρόσφορες εκπαιδευτικές πρακτικές που προδιαθέτουν θετικά τους πρόσφυγες 

μαθητές. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για ενεργητικές-συμμετοχικές μεθόδους 

διδασκαλίας, που σύμφωνα και με την Αθανασσούλα-Ρέππα (2008), προάγουν τη 
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βιωματική μάθηση και την ενεργή εμπλοκή όλων των μαθητών στη διεργασία της 

μάθησης. Το ίδιο επισημαίνει και η Τζατζάκη (2018), στη δική της έρευνα. Εξ 

αντιδιαστολής, συνεπώς, συνάγεται ότι οι παραδοσιακοί μέθοδοι διδασκαλίας, όπως 

είναι η εισήγηση και οι ασκήσεις, δεν συνάδουν με ένα διαπολιτισμικό μοντέλο 

διδασκαλίας. Τέλος, σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι αισιόδοξοι ως προς το ότι οι 

πρόσφυγες μαθητές θα μπορέσουν να ενσωματωθούν μακροπρόθεσμα στην ελληνική 

κοινωνία και η καλλιέργεια ενός κλίματος ανεκτικότητας, σεβασμού της 

διαφορετικότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης είναι το προσφορότερο μέτρο για το 

σκοπό αυτό. Όμως, κατά τον Γεωργογιάννη (2006) χωρίς την διαπολιτισμική 

επάρκεια των εκπαιδευτικών και, συνεπώς, την κατάλληλη επιμόρφωση γύρω από 

ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης η ένταξη των αλλοδαπών μαθητών στο 

ελληνικό σχολείο αρχικά και στην ελληνική κοινωνία αργότερα δεν μπορεί να 

επιτευχθεί.          

 Όσον αφορά τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς την ικανότητά τους για 

τη διαχείριση των προσφύγων μαθητών, από την έρευνα προέκυψε ότι οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν ελάχιστες ή έστω λίγες γνώσεις και δεξιότητες για 

να διαχειριστούν τους πρόσφυγες μαθητές και αυτό συνάδει με τη γενικότερη 

διατύπωση των (Μαυρογιώργου (1999), Griva, Chostelidou, & Papadopoulou, 

(2017), & Τζατζάκη (2018),) σύμφωνα με τους οποίους η απόκτηση του βασικού 

πτυχίου δεν αρκεί πλέον και η επανεκπαίδευση ή έστω η επιμόρφωση μέσω 

επιμορφωτικών προγραμμάτων/σεμιναρίων κρίνεται απαραίτητη από το σύγχρονο 

εκπαιδευτικό. Επίσης, από την παρούσα έρευνα προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν 

ελάχιστα ή και καθόλου επιμορφωθεί για τη διαχείριση προσφύγων μαθητών και 

νιώθουν ελάχιστα ή και καθόλου προετοιμασμένοι στο να αντιμετωπίσουν τυχόν 

προβλήματα με πρόσφυγες μαθητές. Όμως, σύμφωνα με τους Bernaus κ.ά. (1997) η 

διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα είναι μια σύνθετη επίκτητη ικανότητα και 

συνεπώς με την κατάλληλη εκπαίδευση μπορεί να κατακτηθεί. Επίσης, η Camilleri 

(2002) υποστηρίζει ότι μέσω της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας 

διευκολύνεται η επικοινωνία ανάμεσα σε άτομα διαφορετικής γλωσσικής και 

πολιτισμικής κουλτούρας, και έτσι κρίνεται απαραίτητη η διαπολιτισμική 

επικοινωνιακή ικανότητα σε ένα διαπολιτισμικό πλέον σχολικό περιβάλλον. 

Επιπρόσθετα, η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι επιθυμεί να 

επιμορφωθεί πάνω σε θέματα διαχείρισης προσφύγων μαθητών και τα μαθήματα «Η 
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Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και σχολικό περιβάλλον» και «Μέθοδοι διδασκαλίας της 

ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας» καταλαμβάνουν την πρώτη θέση 

στις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών.  Ως προς τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την 

αναγκαιότητα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στη σχολική ζωή, προέκυψε ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

είναι αναγκαία στη σχολική ζωή, ενώ πιστεύει ότι δεν υπάρχει ο απαραίτητος 

υλικοτεχνικός εξοπλισμός στα σχολεία για την εφαρμογή των αρχών της 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης καθιστώντας έτσι το έργο των εκπαιδευτικών 

δυσχερές. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και ο Δαμανάκης (1995). Την ίδια 

διαπίστωση κάνει και ο Macksoud (2000), ο ίδιος όμως συμπληρώνει ότι απαιτούνται 

και άλλες γνώσεις και δεξιότητες για τη διαχείριση των επιπρόσθετων συνεπειών του 

προσφυγικού, όπως είναι η κρίση ταυτότητας των προσφύγων μαθητών και το 

προσφυγικό τραύμα.          

 Από τις παραπάνω απαντήσεις, διαπιστώνουμε πως οι εκπαιδευτικοί είναι 

ανέτοιμοι να διαχειριστούν πολυπολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα όπως και 

τους μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, διότι δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες των μαθητών αυτών, λόγω της έλλειψης θεωρητικών 

γνώσεων και πρακτικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε θέματα 

διαπολιτισμικότητας. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη ομαλή ένταξη των 

πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών, στην εκπαίδευση. Τα παραπάνω αποτελέσματα 

συμφωνούν με τα αποτελέσματα διεθνών ερευνών οι οποίες μελετούν την ετοιμότητα 

των εκπαιδευτικών, στη διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων (Χατζησωτηρίου & 

Ξενοφώντος, 2014, Ντέλη, 2018). Άλλες πρακτικές οι οποίες σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία, είναι σημαντικές για την ένταξη των προσφύγων μαθητών στην 

σχολική τάξη και συμφωνούν με τα αποτελέσματα της έρευνας μας, είναι η 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και η μέθοδος project. Σύμφωνα με τη Δημητριάδου 

(2016), χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, ενισχύεται 

η αλληλοκατανόηση, ο αλληλοσεβασμός, η άμεση διαπροσωπική επικοινωνία, οι 

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

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

συνευθύνη. Επίσης με την συμμετοχή τους σε ομάδες προσφέρουν βοήθεια και 

βγαίνει ένα συνολικό αποτέλεσμα, το οποίο μειώνει την ανασφάλεια των μαθητών. 

Επίσης χρησιμοποιώντας ο εκπαιδευτικός τη μέθοδο project διαχωρίζει τα παιδιά σε 
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ομάδες, κατάσταση στην οποία ο κάθε μαθητής προσφέροντας στην εργασία, 

αξιοποιώντας τις ικανότητές του νοιώθει πολύτιμος.     

 Με βάση όλα τα παραπάνω ένα γενικό συμπέρασμα που απορρέει από την 

παρούσα έρευνα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος μας φάνηκαν ιδιαίτερα 

θετικά διακείμενοι απέναντι στους/στις δίγλωσσους/ες πρόσφυγες μαθητές και 

μαθήτριες τους. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί ιδιαίτερα των γενικών τάξεων δεν έχουν τη 

γνώση και την εξοικείωση με ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, που αφορούν 

την χρήση και την αξιοποίηση μεθόδων και προσεγγίσεων διδασκαλίας της δεύτερης 

γλώσσας, τη σημασία του να μην μένει «αφανής» η πρώτη γλώσσα των παιδιών, των 

ζητημάτων ταυτότητας και πολιτισμού, στο ίδιο συμφώνησε και η Κηπουροπούλου 

στην ημερίδα που έγινε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα: 

Μετανάστευση – Κινητικότητα – Brain Drain, Οι νέοι σε εποχές κρίσης. Είναι 

ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ένα μέρος των εκπαιδευτικών φαίνεται να 

συνειδητοποιεί την ανάγκη για επιμόρφωση όπως και το γεγονός της αποφυγής 

χρήσης μόνο των βιβλίων αλλά την χρήση διάφορων υλικών που οι ίδιοι κρίνουν 

κατάλληλα για μια καλύτερη διδασκαλία. Θεωρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

«απαλλαγούν» από την λογική του αφομοιωτικού μοντέλου και την ανάγκη για 

«ενσωμάτωση» των παιδιών αυτών. Οι διδακτικές επιλογές των εκπαιδευτικών θα 

πρέπει να επαναπροσδιοριστούν με βάση τις σύγχρονες παιδαγωγικές ιδέες για την 

εκπαίδευση των γλωσσικά και πολιτισμικά διαφορετικών παιδιών. 

 

6.1 Περιορισμοί της έρευνας 

 

 Τα  συμπεράσματα σε κάθε επιστημονική έρευνα, ενδεχομένως προκύπτουν 

με κάποιους περιορισμούς, οι οποίοι οφείλονται στο είδος της έρευνας, στην επιλογή 

του δείγματος ή στα ερευνητικά εργαλεία συλλογής δεδομένων (Περικλειδάκης, 

2003).           

 Τα δεδομένα της έρευνας αναζητήθηκαν από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης από διάφορα σημεία της χώρας όμως ο αριθμός των εκπαιδευτικών που 

συμμετείχε ήταν μικρός, πράγμα που αποτελεί από μόνο του περιορισμό στο κομμάτι 

της έρευνας, όπως και η εμπειρία των περισσότερων εκπαιδευτικών ήταν μικρή πάνω 

στη διδασκαλία προσφύγων μαθητών κάτι που επίσης αποτέλεσε πρόβλημα. Κάποιοι 
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από τους εκπαιδευτικούς με τους οποίους ήρθα σε επαφή ενώ στην αρχή είχαν 

συμφωνήσει να συμμετάσχουν στην έρευνά μου, λίγο καιρό αργότερα αρνήθηκαν να 

συμμετάσχουν ισχυριζόμενοι ότι είχαν συμμετάσχει και σε άλλες παρόμοιες έρευνες 

πρόσφατα, χωρίς εν τέλει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους ανάλογους 

φορείς, ώστε να γίνουν οι αναμενόμενες τροποποιήσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα 

που θα επιφέρουν και ουσιαστικές αλλαγές στη διδακτική πράξη.   

 Σχετικά με τις συνεντεύξεις, η διενέργεια των ημιδομημένων συνεντεύξεων 

είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και ο χρόνος που είχαν να αφιερώσουν οι 

εκπαιδευτικοί για την έρευνα ήταν περιορισμένος. Έτσι κάποιοι επέλεγαν να δώσουν 

σύντομες απαντήσεις για να τελειώσουν όσο το δυνατόν συντομότερα. Από την άλλη 

πλευρά, κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς που είχαν έντονο προσωπικό ενδιαφέρον 

για τη θεματική, ήταν τόσο εκτενείς και λεπτομερείς στις απαντήσεις τους. Επιπλέον, 

η καταγραφή της γνώσης που έχουν οι εκπαιδευτικοί από την εμπειρία τους, 

στηρίχθηκε στην υποκειμενική τους άποψη και μπορεί να περιέχει παντός είδους 

μεροληψίες. 

6.2 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

  

 Τα αποτελέσματα της θεματικής ποιοτικής ανάλυσης των ημιδομημένων 

συνεντεύξεων των εκπαιδευτικών που έχουν δουλέψει με πρόσφυγες μαθητές, 

επιβεβαιώνουν την ύπαρξη παρανοήσεων και συγχύσεων σχετικά με το πώς πρέπει να 

αντιμετωπίζουν αυτούς τους μαθητές, τι μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας να 

χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους διδακτική πρακτική, τη μη εφαρμογή της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο διδακτικό τους κομμάτι παρόλο που οι σύγχρονες 

εκπαιδευτικές ανάγκες για διαφοροποίηση είναι αυξημένες, αλλά και την έλλειψη 

επιμόρφωσης, κατάρτισης και στήριξης των εκπαιδευτικών στο δύσκολο αυτό έργο 

τους.           

 Η σύγχρονη σχολική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από τάξεις μεικτής 

ικανότητας, από την έντονη διαφορετικότητα των μαθητών σε πολλαπλά επίπεδα και 

από την δημιουργία καινούριων τμημάτων μετά την έλευση των προσφύγων μαθητών 

στα Ελληνικά σχολεία. Τα παιδιά αυτά μιλούν μια διαφορετική γλώσσα, είναι παιδιά 

με διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές και διαφορετικές επικοινωνιακές, 

συναισθηματικές και εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 
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μένουν στη βάση τους αδιαφοροποίητα ή με ελάχιστες αλλαγές οι οποίες στην πράξη 

δεν χρησιμοποιούνται εξαιτίας της έλλειψης υλικών αλλά και της έλλειψης 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών.       

 Με βάση λοιπόν τα αποτελέσματα αυτά, είναι αναγκαία η επιμόρφωση και 

στήριξη των εκπαιδευτικών που δουλεύουν στις ΔΥΕΠ ή και στις ΤΥ ως προς τις 

διδακτικές τεχνικές και τις μεθόδους διδασκαλίας και όχι η έμφαση στο βιβλίο το 

οποίο αποδείχθηκε ακατάλληλο από αρκετούς εκπαιδευτικούς που το εφάρμοσαν. Θα 

μπορούσε λοιπόν να αποτελέσει πρόταση για μελλοντική έρευνα η αξιολόγηση της 

εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας όλων των μεθόδων και των τεχνικών των 

εκπαιδευτικών σε τάξεις με πρόσφυγες μαθητές, αφού προηγηθεί όμως η κατάλληλη 

προετοιμασία των εκπαιδευτικών μέσα από επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα 

σχεδιασμού και υλοποίησης μαθημάτων σε αυτόν τον μαθητικό πληθυσμό. Ιδιαίτερο 

λοιπόν ερευνητικό ενδιαφέρον θα είχε η διερεύνηση των απόψεων και των στάσεων 

τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των μαθητών για τις επιδράσεις όλων των 

διδακτικών μεθόδων και τεχνικών που αξιοποίησαν στη διδακτική πράξη έπειτα από 

την εφαρμογή του προγράμματος.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

(Δείγμα συνεντεύξεων) 

 

Εκπαιδευτικός 1 

ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Ε. Ποια είναι η ειδικότητά σου; 

Σ. Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δασκάλα 

δηλαδή.  

2. Ε. Πόσα χρόνια δουλεύεις; 

Σ. 2 χρόνια.  

3. 

 

 

 

Ε. Ποια θέση έχεις; 

Σ. Ένα σε καταυλισμό προσφύγων και τώρα στην παράλληλη 

στήριξη. 

4. 

 

 

 

 

Ε. Έχεις μεταπτυχιακές ή άλλες σπουδές; 

Σ. Μεταπτυχιακό δεν έχω αλλά έχω παρακολουθήσει ένα 

Ετήσιο σεμινάριο σχετικά με την διαπολιτισμική εκπαίδευση. 

Ξεκίνησα τώρα μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή. 

5. Ε. Ποιες γλώσσες μιλάς; 

Σ. Αγγλικά 

1. 1. Ε. Πόσο καιρό δίδασκες σε πρόσφυγες μαθητές; 

 

Σ. Περίπου 1 χρόνο 
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2. 

 

 

Ε. Περίγραψέ μου την εμπειρία σου από την εκπαίδευση 

των προσφύγων. 

 3. Σ. Οι μαθητές ήταν πολύ πρόθυμοι ώστε να μάθουν την 

ελληνική γλώσσα, δεν είχαν κανένα πρόβλημα, ήταν πολύ 

συνεργάσιμοι. Σχετικά με την γλώσσα επειδή δεν γνώριζαν 

ελληνικά και επίσης καθόλου αγγλικά υπήρχε και ένας 

διερμηνέας μαζί μου πάντα. Στην αρχή εγώ έλεγα στην 

διερμηνέα ότι ήθελα να τους πω και εκείνη τους τα μετέφερε. 

Και έτσι σιγά σιγά κατάφεραν και έμαθαν τις βασικές λέξεις 

και τις βασικές έννοιες, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε 

χωρίς τη διερμηνέα. 

 3. 

 

Ε. Πώς θα χαρακτήριζες την εμπειρία σου από την 

εκπαίδευση σε αυτούς τους μαθητές; 

Σ. Η εμπειρία μου ήταν θετική. Ήταν παιδιά πολύ δοτικά δεν 

με δυσκόλεψαν τα παιδιά αλλά με δυσκόλεψαν οι υποδομές 

που έχουμε. 

4. & 5. 

 

Ε. Τι προβλήματα παρουσιάστηκαν; Και ποιος ο βαθμός 

ετοιμότητας της σχολικής σας μονάδας;  

Σ. Από ένα σημείο και μετά είχαν κουραστεί λόγω των 

δυσκολιών που σου είπα και προηγουμένως με την γλώσσα. 

Γιατί δυσκολεύονταν να καταλάβουν και δεν είχαν όρεξη να 

συνεχίσουν. Το κυριότερο πρόβλημά τους ήταν μέχρι να 

μάθουν τα βασικά, μετά ένιωθαν και αυτοί καλύτερα. Ήταν 

έτοιμοι αν και αρχικά όλοι έμεναν σε σκηνές. Μετά από ένα 

διάστημα έφεραν κοντέινερ και κλιματισμό. Και εγώ ήμουν σε 

κοντέινερ με κλιματισμό. Δεν υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις. 
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2. 1. 

 

 

 

Ε. Πώς επικοινωνούσες με τα παιδιά αυτά; 

 

Σ. Μέσω του διερμηνέα μέχρι να μάθουν κάποια βασικά 

πράγματα στα ελληνικά και να μπορούμε να επικοινωνούμε.  

2. 

 

 

 

 

 

 

Ε. Πού δυσκολεύτηκαν περισσότερο στην επικοινωνία; 

Δυσκολεύτηκαν περισσότερο στο να μάθουν τα γράμματα, 

τους φθόγγους και τους δίφθογγους. Η μεγαλύτερη δυσκολία 

ήταν εκεί. Στο να ξεχωρίζουν το ει, το οι το αυ, ευ. Δεν 

μπορούσαν να καταλάβουν για παράδειγμα ότι το ει διαβάζετε 

σαν ι, και ότι υπάρχουν και άλλα είδη που περιγράφουν το ι 

και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στη γλώσσα μας. 

3. 1., 2., 3., 4 

 

 

 

Ε. Ερχόσουν σε επαφή με τους πρόσφυγες γονείς; Με ποιον 

τρόπο; 

Σ. Τα τυπικά. Στην αρχή όταν είχα πάει απλώς με ξέρανε σαν 

εκπαιδευτικό, και είχαμε ένα καλημέρα, γεια σας και καλό 

μεσημέρι. Μετά από ένα σημείο ερχόταν και με ρωτούσαν πως 

τα πηγαίνει το παιδί τους, αν θέλει βοήθεια. Θέλανε δηλαδή 

ενδιαφερόταν να μάθουν για την επίδοση των παιδιών τους. 

Στην αρχή επικοινωνούσαμε με την διερμηνέα και σιγά σιγά 

που μάθαιναν κάποια ελληνικά μιλούσαμε κατευθείαν με τους 

γονείς χωρίς την διερμηνέα. 

 

4. 1. Ε. Τι υλικό χρησιμοποιούσες για να διδάξεις τα παιδιά 
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 αυτά; 

   Σ. Μου είχε δώσει η υπεύθυνη του καταυλισμού μια 

ιστοσελίδα που είχε να κάνει με το υπουργείο παιδείας για να 

παίρνω από εκεί υλικό. Μου είχε δώσει και ένα βιβλίο που έχει 

να κάνει με την εκπαίδευση των προσφύγων το «Γεια σας» με 

τις πρώτες αναφορές για την ελληνική γλώσσα, το οποίο με 

βοήθησε αρκετά. Επιπλέον, εγώ έψαχνα μόνη μου υλικό από 

το ίντερνετ για να μπορώ να κάνω το μάθημα πιο ενδιαφέρον 

για αυτούς. 

2. 

 

Ε. Ποιες τεχνικές και μεθόδους χρησιμοποίησες; 

  Σ. Υπολογιστή, έφερνα τον δικό μου γιατί δεν μπορούσαν να 

μου δώσουν από εκεί γιατί τον χρησιμοποιούσαν οι άλλοι 

εκπαιδευτικοί που ήταν εκεί πέρα. Έκανα διάφορα παιχνίδια 

και χρησιμοποιούσα πολλά καρτελάκια. Κάποιες φορές βέβαια 

δανειζόμουν τον υπολογιστή και τους έδειχνα το υλικό που 

είχα ψάξει και ετοιμάσει από το σπίτι μου. Έδειχνα βιντεάκια 

και μέσω των σκίτσων να τους είχα για παράδειγμα το 1 και να 

τους έλεγα να μου το πούνε στα ελληνικά κάπως έτσι το 

έκανα. 

3. Ε. Απέδιδε αυτή η τεχνική; 
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Σ. Ήταν πιο αποτελεσματικές από ότι με τις απλές φωτοτυπίες. 

Απέδιδαν βέβαια και αυτές απλά πιστεύω ότι με τον 

υπολογιστή ήταν πιο ελκυστικό. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Ε. Οι γλώσσες των παιδιών θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν 

διδακτικά; Και με ποιον τρόπο; 

Σ. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν και την δική τους γλώσσα 

αλλά θα ήταν προτιμότερο να μάθουν την ελληνική για να 

μπορούν να επικοινωνούν. Αφού στην Ελλάδα θα μείνουν οι 

περισσότεροι και κάποιοι άλλοι θα φύγουν σε άλλες χώρες 

πιστεύω ότι την δική τους γλώσσα διδακτικά στην Ελλάδα θα 

ήταν δύσκολο να την χρησιμοποιούν. Δεν την χρειάζονται 

πιστεύω. Αφού σιγά σιγά θα μάθουν όλοι την ελληνική 

γλώσσα. 

5. Ε. Θεωρείς πως θα μπορούσες  να χρησιμοποιείτε 

τρίγλωσσο υλικό στα ελληνικά – αγγλικά και τη γλώσσα 

τους; Εάν ΝΑΙ, πώς το φαντάζεσαι;  

Σ. Πιστεύω πως θα ήταν δύσκολο. Θα ήταν ωραίο μεν. 

Δηλαδή μέσω των ελληνικών που τους έκανα εγώ να μάθαιναν 

σιγά σιγά και τα αγγλικά και όλο αυτό να το καταλάβαιναν 

μέσα από τη δική τους γλώσσα. Απλά το θεωρώ δύσκολο γιατί 

πρέπει ταυτόχρονα να μαθαίνουν δυο γλώσσες αφού δεν 

γνωρίζουν καθόλου και τα αγγλικά. 

5. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε. Πιστεύεις πως η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι ένα 

χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο που βοηθάει τους 

εκπαιδευτικούς να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες που 

προέκυψαν; 

Σ. Ναι και φυσικά γιατί τα παιδιά σίγουρα δεν θέλουν να 

μαθαίνουν μέσα από το βιβλίο και τις φωτοτυπίες δηλαδή με 

την παραδοσιακή μέθοδο γιατί αλλιώς είναι να μαθαίνουν 

μέσα από παιχνίδια, βίντεο και τραγούδια που δεν χρειάζεται 

να γράφουν πάντα. 
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2. 

 

 

 

Ε. Αξιοποίησες την διαφοροποιημένη διδασκαλία; 

Σ. Ναι όσο μπορώ, μέσα από παιχνίδια και από τον 

υπολογιστή. Και από το υλικό που χρησιμοποιούσα για τον 

κάθε μαθητή καθώς προσπαθούσα να το προσαρμόζω 

σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

6. 1. Ε. Τι θα πρότεινες για την αποτελεσματικότερη  

εκπαίδευση αυτών των μαθητών; 

  

 

 

 

 

Σ. Να συνεχίσει να υπάρχει ο διερμηνέας όπου υπάρχει ανάγκη 

και τα παιδιά δεν ξέρουν να μιλάνε έστω αγγλικά. Και όταν τα 

παιδιά φτάνουν σε σημείο να μαθαίνουν τα βασικά τότε να 

φεύγει από την τάξη ώστε να αναγκάζονται τα παιδιά να 

χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα για να την μαθαίνουν 

καλύτερα. Να χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί την 

διαφοροποιημένη διδασκαλία και όχι μόνο την παραδοσιακή 

μορφή, γιατί σίγουρα θα είναι πιο αποτελεσματικό από ότι το 

βιβλίο. 

2.  Ε. Νομίζεις ότι έχεις την απαραίτητη κατάρτιση, ώστε να 

διδάξεις σε  πρόσφυγες μαθητές ή σε μετανάστες  μαθητές; 
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Σ. Δεν ήμουν έτοιμη, αλλά προσπάθησα από μόνη μου να 

διαβάσω κάποια πράγματα και επίσης το υλικό που μου είχε 

δώσει η υπεύθυνη αλλά και το ίντερνετ με βοήθησαν ώστε να 

μπορώ να ανταπεξέλθω. Σιγά σιγά πιστεύω ότι βελτιωνόμουν 

γιατί εντάξει είχα να διδάξω τα ελληνικά σε παιδιά που δεν 

είχαν καμιά επαφή με την γλώσσα αυτή. 

 

 3. 

 

 

 

Ε. Πώς θα ήθελες να είναι η επιμόρφωση σου;  

Σ. Να είχα παρακολουθήσει αρχικά το σεμινάριο της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εκείνο το διάστημα, γιατί εγώ το 

τελείωσα πριν από ένα μήνα και δεν ήμουν στον καταυλισμό. 

Έμαθα αρκετά πράγματα από το σεμινάριο. Σημαντικό επίσης 

είναι το υπουργείο να παρέχει υλικό στους εκπαιδευτικούς 

γιατί η διδασκαλία σε αυτά τα παιδιά απαιτεί αρκετά έξοδα για 

υλικά, καρτέλες, χρώματα κλπ. 
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Εκπαιδευτικός 2 

ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Ε. Ποια είναι η ειδικότητά σου; 

Σ. Δασκάλα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, απόφοιτη της 

παιδαγωγικής σχολής του Α.Π.Θ. 

 

2. Ε. Πόσα χρόνια δουλεύεις; 

Σ. Δουλεύω 2 χρόνια. 

3. 

 

 

 

Ε. Ποια θέση έχεις; 

Σ. 1 χρόνο δούλευα στην ΖΕΠ και 1 στην παράλληλη στήριξη. 

4. 

 

 

 

 

Ε. Έχεις μεταπτυχιακές ή άλλες σπουδές; 

Σ. Δεν έχω μεταπτυχιακές σπουδές, σκέφτομαι όμως να κάνω 

ένα μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή. Ως αναπληρώτρια με 

επέλεξαν για την θέση ΖΕΠ. Μόνο αναπληρωτές επιλέγουν. 

Ακόμα και χωρίς κάποια συγκεκριμένη ειδικότητα. 

5. Ε. Ποιες γλώσσες μιλάς; 

Σ. Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά 

1. 1. Ε. Πόσο καιρό δίδασκες σε πρόσφυγες μαθητές; 

Σ. Μία σχολική χρονιά, δηλαδή περίπου 9 μήνες. 

 

2. Ε. Περίγραψέ μου την εμπειρία σου από την εκπαίδευση 

των προσφύγων. 
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3. Σ. Εγώ έχω μόνο θετικά να θυμάμαι από την επαφή με τα παιδιά. 

Είχα 3 παιδάκια από την Συρία, ήταν αδέρφια ο Εμράν, η Σαντάφ 

και η Σατζετά. Ο Εμράν ήταν στην έκτη δημοτικού και 

παρακολουθούσε τα δευτερεύοντα μαθήματα με την τάξη του όπως 

μουσική, γυμναστική και αγγλικά που τον ενδιέφεραν πολύ γιατί τον 

βοηθούσαν στην επικοινωνία του έξω στον κόσμο αλλά και με τα 

παιδιά στο σχολείο ειδικά με τις μεγαλύτερες τάξεις των οποίων οι 

μαθητές γνωρίζουν αγγλικά. Μαζί μου έκανε γλώσσα και 

μαθηματικά ενώ τα υπόλοιπα μαθήματα τα παρακολουθούσε στην 

τάξη κανονικά. Ήταν 14 χρονών. Η αδερφή του η Σαντάφ ήταν 11 

χρονών και στην Πέμπτη δημοτικού και η Σατζετά ήταν 9 χρονών 

και πήγαινε Δευτέρα δημοτικού. Είχαν χάσει κάποιες χρονιές λόγω 

του ότι δεν ήξεραν την γλώσσα και για αυτό πήγαν σε μικρότερες 

τάξεις. Εγώ έκανα και στα 3 παιδιά παράλληλα μάθημα τις ίδιες 

ώρες και ο κύριος λόγος ήταν ότι ο Εμράν και η Σαντάφ με 

βοηθούσαν με την μικρότερη αδερφή τους που δεν ήξερε καθόλου 

αγγλικά και αυτοί οι 2 μετέφραζαν αυτά που έλεγα εγώ στη μητρική 

τους γλώσσα. Είχαμε μια ομαδοσυνεργατική διδασκαλία αυτή την 

μέθοδο χρησιμοποίησα. Κάναμε αρκετές ώρες την εβδομάδα 

μάθημα. Από τις 24 διδακτικές ώρες που είχαν στο σχολείο τις 19 

ήμουν εγώ με τα παιδιά. Τα παιδιά είχαν θέληση, επιμονή και 

πείσμα για να μάθουν την γλώσσα. Διάβαζαν πολύ και ήταν 

επιμελείς μαθητές και οι 3. Στα μαθηματικά ήταν πολύ καλοί, δεν 

είχαν κενά όταν ήρθαν από την Συρία καθώς είναι μια διεθνής 

γλώσσα, οπότε στα γραπτά δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Στη μικρή 

έβαζα προσθέσεις και αφαιρέσεις που τις ήξερε. Ήξερε για τις 

δεκάδες και για τις μονάδες. Είχε κατανοήσει τους στόχους της 

δευτέρας δημοτικού στα μαθηματικά. Απλά τους αριθμούς και τα 

σύμβολα των πράξεων τα ήξεραν στη δική τους γλώσσα όποτε εμείς 

έπρεπε να τα πούμε προφορικά στα ελληνικά για να τα μάθουν σιγά 

σιγά. Δεν μας πήρε πολύ καιρό για να γίνει αυτό περίπου δυο μήνες. 

Βέβαια εγώ πρώτα τους ξεκίνησα με την γλώσσα για να μάθουν την 

αλφαβήτα, οπότε για να μην μένουν πίσω στα μαθηματικά το 

διάστημα αυτό τους έδινα γραπτά. Οι δυο μαθητές ήταν πιο πάνω σε 

επίπεδο από την τάξη που ήταν εδώ στην Ελλάδα. Το Υπουργείο 
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μας είχε δώσει κάποια βιβλία που λέγονται «ΓΕΙΑ ΣΑΣ», έχει βιβλίο 

μαθητή, τετράδιο εργασιών και βιβλίο δασκάλου. Ξεκινάνε με την 

αλφαβήτα τα βιβλία αυτά αλλά δεν έχουν πολλές εικόνες. 

Επικεντρώνονται πιο πολύ στην επικοινωνία και έχουν κατευθείαν 

διαλόγους. Για παράδειγμα «Γεια σας με λένε….». Θεωρούν 

αυτονόητο ότι τα παιδιά μπορούν να διαβάσουν και να μιλήσουν. 

Υπάρχουν οι διάλογοι σε συννεφάκια και πρέπει τα παιδιά να 

συμπληρώσουν. Όμως δεν μπορούν να το κάνουν αυτό τα παιδιά αν 

δεν έχουν μάθει την αλφαβήτα. Και το βιβλίο δεν στέκεται πολύ σε 

αυτό το κομμάτι. Είχε απλά τα γράμματα με την σειρά στην πρώτη 

σελίδα και μετά πήγαινε στους διαλόγους. Ένας δάσκαλος έπρεπε να 

βρει άλλο τρόπο για να το δουλέψει αυτό. Είχαμε καρτέλες, που 

έδειχναν διάφορα αντικείμενα, πρόσωπα και ζώα. Είχε για 

παράδειγμα το άλογο γραμμένο με μικρά γράμματα και από κάτω 

είχε και το κεφαλαίο Α και την λέξη στα αγγλικά. Μικρές λέξεις για 

αρχή από όλα τα γράμματα της αλφαβήτα. Είχα φέρει επίσης 

αντικείμενα από όλα τα γράμματα της αλφαβήτα, τα οποία τα είχαμε 

επάνω σε ένα θρανίο και έτσι μαθαίναμε τα γράμματα. Λέγαμε για 

παράδειγμα Λ, λεμόνι και το δείχναμε, χωρίς ακόμα να ξέρουν να 

την γράφουν την λέξη. Ήξεραν από μόνοι τους βέβαια τα βασικά 

δηλαδή Καλημέρα, Τι κάνεις, Από πού  είσαι, γιατί πριν μπούνε στο 

σχολείο μένανε σε ένα camp και έμαθαν κάποια βασικά πράγματα 

εκεί. Το κράτος μετά τους παραχώρησε ένα σπίτι κοντά στο σχολείο 

για να μένουν με την οικογένειά τους. Είχαν και έναν μεγαλύτερο 

αδερφό που είναι στη Γερμανία και θέλουν να τον ακολουθήσουν. 

Θα μείνουν κάποια χρόνια εδώ και μετά θα φύγουν, όταν τους το 

επιτρέψει το κράτος. 
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 3. 

 

Ε. Πώς θα χαρακτήριζες την εμπειρία σου από την 

εκπαίδευση σε αυτούς τους μαθητές; 

Σ. Η εμπειρία μου ήταν θετική. Ήταν παιδιά πολύ δοτικά δεν 

με δυσκόλεψαν τα παιδιά αλλά με δυσκόλεψαν οι υποδομές 

που έχουμε. 

4. & 5. 

 

Ε. Τι προβλήματα παρουσιάστηκαν; Και ποιος ο βαθμός 

ετοιμότητας της σχολικής σας μονάδας;  

Σ. Ήταν η πρώτη χρονιά που το σχολείο δεχόταν Σύριους 

μαθητές. Στην αρχή δεν υπήρχε αίθουσα. Κάναμε σε μια 

αίθουσα που την είχαν σαν παντοπωλείο, μάζευαν τρόφιμα, 

άφηναν εργασίες και κατασκευές των παιδιών. 

Δυσκολευτήκαμε λίγο μέχρι να φτιάξουμε δική μας αίθουσα 

αλλά τελικά τα καταφέραμε. Είχαμε δική μας βιβλιοθήκη με 

βιβλία που είχαν περισσότερο εικόνες και αναφέρονταν στην 

προσχολική ηλικία, αλλά εμένα με βοήθησαν αυτές οι εικόνες. 

Επίσης τα κονδύλια από το κράτος δεν έφταναν, οπότε ότι 

χρειάστηκε να πάρω για να βοηθήσω τα παιδιά το πλήρωσα 

από την τσέπη μου. 

2. 1. 

 

 

 

Ε. Πώς επικοινωνούσες με τα παιδιά αυτά; 

 

Σ. Στα αγγλικά στην αρχή και σιγά σιγά και στα ελληνικά. 

Όπου έβλεπα ότι μπορούσαν τους μιλούσα στα ελληνικά. 

Ώσπου έκοψα τελείως τα αγγλικά. 

 

2. 

 

 

 

 

Ε. Πού δυσκολεύτηκαν περισσότερο στην επικοινωνία; 

Στα απλά πράγματα τα καθημερινά δεν είχαν θέμα στο να 

κάνουν δηλαδή μια συζήτηση από πού είσαι, τι κάνεις 

μπορούσαν να τα πούνε. Όταν όμως είχαν να αναπτύξουν ένα 

θέμα πιο ιδιαίτερο, να σου περιγράψουν τι μπορεί να είδαν σε 
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μια βόλτα που έκαναν με τους γονείς τους, δυσκολευόταν γιατί 

δεν είχαν πλούσιο λεξιλόγιο ώστε να μπορούν να το 

αναπτύξουν και να το περιγράψουν. Και μετά δυσκολεύτηκαν 

στην ορολογία που έχουμε στα μαθηματικά. Για παράδειγμα 

την λέξη κλάσματα. 

3. 1., 2., 3., 4 

 

 

 

 

 

Ε. Ερχόσουν σε επαφή με τους πρόσφυγες γονείς; Με ποιον 

τρόπο; 

Σ. Την μητέρα την είδα μόνο στους βαθμούς. Τον πατέρα τον 

είχα δει από πολύ μακριά γιατί δεν έμπαινε μέσα στο σχολείο. 

Στεκόταν μακριά στην πόρτα στην είσοδο του σχολείου. Με 

την μητέρα μιλούσαμε λίγο αλλά δεν ήξερε καλά τα αγγλικά 

και ήταν και μια γυναίκα συνεσταλμένη και μαζεμένη. 

Χαμήλωνε εύκολα το κεφάλι. Αυτό συνέβαινε και λόγω της 

θρησκείας τους αλλά και της κουλτούρας τους. Πάντα όμως με 

ευχαριστούσε για τα παιδιά αυτές τις 2-3 φορές που την είδα. 

Τους καλούσαμε στις γενικές συναντήσεις που κάναμε με 

όλους τους γονείς και ερχόταν κανονικά. Ήταν πολύ καλή 

οικογένεια που ήθελαν τα παιδιά τους να μάθουν γράμματα. 

Εγώ τους είχα δώσει και το τηλέφωνό μου για να με πάρουν αν 

χρειαστούν κάτι. Κάποια απογεύματα με έπαιρναν τα παιδιά 

από το τηλέφωνο των γονιών για να με ρωτήσουν κάτι. Μια 

φορά έτυχε να καλέσω εγώ την μαμά γιατί η μικρή δεν 

αισθανόταν καλά. 

4. 1. 

 

Ε. Τι υλικό χρησιμοποιούσες για να διδάξεις τα παιδιά 

αυτά; 
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 Σ. Είχα ψάξει εγώ να βρω ένα άλλο καλό βιβλίο κατά την δική 

μου κρίση που το θεώρησα κατάλληλο, γιατί όπως σου είπα 

και πιο πάνω αυτό που μου είχαν δώσει από το υπουργείο δεν 

επαρκούσε. Λέγεται «Κλικ» στα ελληνικά και πήρα το Α1 

επίπεδο που είχε και cd μέσα και έτσι μπορούσαμε να 

ακούσουμε τους διαλόγους όσες φορές χρειαζόταν. Το 

ακούγαμε μια φορά αυτό που έλεγε και τα παιδιά το 

επανέλαβαν. Είχε πολλές εικόνες. Το κάθε γράμμα και η κάθε 

λέξη είχαν εικόνα από πάνω. Είχε γραμμούλες για να τις 

ενώσεις και να σχηματίσεις τα γράμματα κάτι που το άλλο 

βιβλίο δεν είχε. Είχε αυτοκόλλητα τα οποία έδειχναν μια λέξη 

και τα παιδιά έπρεπε να τα κολλήσουν στη σωστή λέξη. Είχε 

δηλαδή οπτικοακουστικό υλικό που είναι πολύ σημαντικό 

αλλιώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να βοηθηθούν αυτά τα 

παιδιά. Υπήρχαν επίσης και πινακάκια κενά και αφού 

μάθαιναν μια λέξη μετά την ζωγράφιζαν εκεί. Είχε μια 

ακολουθία αυτό το βιβλίο. Χώριζε τα κεφάλαια ανά ενότητα 

δηλαδή τα σχήματα, οι εποχές, οι μήνες, τα χρώματα, τα ζώα. 

Είχε πολλές ασκήσεις για να ενώσεις είχε κενά σε λέξεις και 

όχι ολόκληρες προτάσεις όπως το άλλο βιβλίο. 

Χρησιμοποιούσα πολύχρωμους μαρκαδόρους στον πίνακα για 

να ξεχωρίζουν αυτά που τους έλεγα. Τις καρτέλες που ανέφερα 

και πιο πάνω που και αυτές βοήθησαν αρκετά. Χρησιμοποίησα 

και βίντεο που έψαχνα μόνη μου στο Youtube και τα 

θεωρούσα εκπαιδευτικά και ήταν στα αγγλικά για αρχή και 

μετά έβαζα και ελληνικά. Τραγούδια ελληνικά. Ένα που 

θυμάμαι είναι του Πάριου το «Καλημέρα» και έτσι μάθαμε 

από εδώ το καλημέρα στη μικρή πιο πολύ. Και έψαχνα και 

πολλές εικόνες στο διαδίκτυο και τις έφερνα να τους τις δείξω 

με το λάπτοπ μου. Δεν είχαμε στο σχολείο φορητό υπολογιστή 

που να μπορώ να τον χρησιμοποιώ. 

2. Ε. Ποιες τεχνικές και μεθόδους χρησιμοποίησες; 
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  Σ. Χρησιμοποίησα το θεατρικό παιχνίδι πάρα πολύ. Κάναμε 

ότι ήμασταν φίλοι με τα παιδιά, ότι γνωριζόμασταν και κάναμε 

τέτοιους διαλόγους. Κάναμε με τα χρήματα του ευρώ ότι εγώ 

είμαι ο πωλητής του καταστήματος και έρχονται να αγοράσουν 

κάτι και να με πληρώσουν ώστε να μάθουν να χρησιμοποιούν 

και στην καθημερινή τους ζωή το ευρώ. Δίναμε ρόλους γενικά. 

3. Ε. Απέδιδε αυτή η τεχνική; 

Σ. Βέβαια απέδιδε γιατί γινόταν στην πράξη. Και είναι άλλο 

πράγμα η θεωρία και άλλο η πράξη. Με την πράξη τα παιδιά 

μπορούν να κατανοήσουν πολύ καλύτερα. Γιατί βοηθάνε πολύ 

και οι κινήσεις του σώματος και το βλέμμα αλλά και οι 

εκφράσεις του προσώπου. Τα συναισθήματα ήταν ένα καλό 

παράδειγμα που επίσης δείχναμε με το πρόσωπό μας, δηλαδή 

πως είναι ο θυμωμένος και πως ο χαρούμενος. 

 

4. 

 

Ε. Οι γλώσσες των παιδιών θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν 

διδακτικά; Και με ποιον τρόπο; 

Σ. Η γλώσσα τους για εμάς είναι πολύ δύσκολη γιατί δεν 

μπορούμε να πιαστούμε από κάπου και να πάρουμε την 

αφορμή για να την χρησιμοποιούμε. Δεν έχει τίποτα κοινό με 

την δική μας. Γράφουν από τα δεξιά προς τα αριστερά. Είναι 

και ένα πράγμα που με δυσκόλεψε αρκετά, μέχρι να μάθουν να 

ξεκινούν από τα αριστερά προς τα δεξιά στο τετράδιό τους. 

Στην αρχή έγραφαν και κάποιες λέξεις ανάποδα. Ας πούμε το 

δικό μας το «α» μοιάζει με το «α» των ιταλικών ή των 

γαλλικών, ενώ αυτοί δεν έχουν τέτοια γράμματα. Μακάρι το 

κράτος να παρείχε κάποια σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς 
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ώστε να μαθαίναμε κάποια πράγματα στη γλώσσα τους. Αφού 

θα μείνουν εδώ και θα ενταχθούν στα σχολεία μας. Δεν γίνεται 

όμως ο  

  

 

 

εκπαιδευτικός να τα πληρώνει όλα αυτά μόνος του. Θα 

βοηθούσε να ενταχθεί η γλώσσα τους αλλά αφού εμείς οι 

εκπαιδευτικοί είχαμε την απαραίτητη επιμόρφωση. 

6.  Ε. Θεωρείς πως θα μπορούσες  να χρησιμοποιήσεις 

τρίγλωσσο υλικό στα ελληνικά – αγγλικά και τη γλώσσα 

τους; Εάν ΝΑΙ, πώς το φαντάζεσαι;  

Σ. Εγώ το φαντάζομαι μόνο μεμονωμένα με την βοήθεια 

λεξικού. Ας πούμε να είχαμε την λέξη «ντομάτα» στα 

ελληνικά και στα αγγλικά και με την βοήθεια του διαδικτύου 

και ενός λεξικού να την γράφαμε και στη δική τους γλώσσα. 

Θα βοηθούσε πιο πολύ στις λέξεις πιστεύω. Γιατί συντακτικά 

δεν γνωρίζουμε την γλώσσα τους για να μπορέσουμε να 

αναπτύξουμε προτάσεις. Αν είχαμε κάποια βοήθεια σε αυτό θα 

ήταν καλό και θα μπορούσαμε και μέσα από προτάσεις να τους 

διδάξουμε. Θεωρώ λοιπόν πως αν υπάρχουν κάποιοι 

εκπαιδευτικοί που ξέρουν την γλώσσα τους θα πρέπει αυτό να 

το δηλώνουμε κάθε χρόνο στις δηλώσεις που κάνουμε, ώστε 

να έχουν προτεραιότητα αυτοί οι άνθρωποι. Και φυσικά 

άνθρωποι που ξέρουν καλά τα αγγλικά θα πρέπει να έχουν 

προτεραιότητα να αναλαμβάνουν αυτά τα τμήματα. Γιατί 

υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δεν γνωρίζουν την αγγλική 

γλώσσα και είναι πολύ δύσκολο να δουλέψουν με αυτά τα 

παιδιά. Θα πρέπει να υπάρχουν κριτήρια όταν επιλέγονται οι 

εκπαιδευτικοί για να διδάξουν σε αυτά τα παιδιά κυρίως όσον 

αφορά τη γλώσσα.  
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5. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε. Πιστεύεις πως η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι ένα 

χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο που βοηθάει τους 

εκπαιδευτικούς να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες που 

προέκυψαν; 

Σ. Σίγουρα. Γιατί δεν μπορούν να ακολουθήσουν το 

πρόγραμμα των τάξεων. Εννοείται πως ο εκπαιδευτικός πρέπει 

να κάνει διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάλιστα να είναι 

συγκεκριμένη για κάθε παιδί ξεχωριστά ανάλογα με τις 

ανάγκες του. Γι’ αυτό και τα τμήματα αυτά είναι υποχρεωτικό 

να έχουν μέχρι 15 παιδιά. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε. Αξιοποίησες την διαφοροποιημένη διδασκαλία; 

Σ. Σίγουρα. Δεν ακολούθησα καθόλου το βιβλίο του 

υπουργείου. Πήρα μόνο κάποιες δραστηριότητες αλλά δεν 

ακολούθησα την σειρά που είχε το βιβλίο και την μέθοδο που 

πρόβαλλε. Μου φαινόταν τεχνοκρατικός ο τρόπος του βιβλίου 

δηλαδή σαν να απευθύνεται σε ελληνόπουλα. Εγώ μέσα από 

το θέατρο, το παιχνίδι ρόλων, τα βίντεο και γενικά τα υλικά 

που χρησιμοποίησα θεωρώ πως βοήθησα τα παιδιά αρκετά. 

6. 1. 

 

 

Ε. Τι θα πρότεινες για την αποτελεσματικότερη  

εκπαίδευση αυτών των μαθητών; 
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Σ. Αρχικά οι υποδομές των σχολείων. Χρειάζεται κάποιο υλικό 

για να βοηθηθεί ο εκπαιδευτικός. Εγώ θα πρότεινα να υπάρχει 

ένας διαδραστικός πίνακας γιατί πάνω σε αυτόν τον πίνακα θα 

μπορούσαν να φαίνονται οι εικόνες και οι λέξεις και να 

υπάρχουν κενά και να τα συμπληρώνουν τα παιδιά πιο εύκολα, 

Και αυτό θα βοηθάει όλα τα παιδιά να δουλεύουν μαζί σαν μια 

ομάδα. Επίσης, να γίνει μια αλλαγή στα βιβλία αν και αυτό δεν 

είναι εύκολο. Θα μπορούσαν όμως αυτοί που γράφουν τα 

βιβλία να μπούνε μέσα στην τάξη για να δούνε τις ανάγκες των 

παιδιών και την λειτουργικότητα των βιβλίων. Το βιβλίο αυτό 

βγήκε ίσως βιαστικά γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι για τον ερχομό 

αυτών των προσφύγων. Επιπλέον, θα πρότεινα επιμορφωτικά 

σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς γιατί και εμείς υστερούμε 

σε κάποια πράγματα. Όχι, μόνο στη γλώσσα αλλά και στο 

ποιες μεθόδους να χρησιμοποιήσουμε ώστε να έχουν 

αποτέλεσμα και να μπορέσουν τα παιδιά να ενταχθούν πιο 

εύκολα και να επικοινωνούν με τους γύρω τους. 

2.  Ε. Νομίζεις ότι έχεις την απαραίτητη κατάρτιση, ώστε να 

διδάξεις σε  πρόσφυγες μαθητές ή σε μετανάστες  μαθητές; 

Σ. Όχι, έτοιμη δεν είμαι. Και δεν ήμουν και όταν πήγα στο 

σχολείο. Υστερούσε και το σχολικό περιβάλλον και εγώ το 

ίδιο. Βέβαια όταν ένας άνθρωπος έχει θέληση ακόμα και αν 

δεν έχει την κατάλληλη εκπαίδευση με πολλή φαντασία και 

επιμονή καταφέρνει πολλά πράγματα. Βέβαια όταν ένας 

άνθρωπος έχει θέληση ακόμα και αν δεν έχει την κατάλληλη 

εκπαίδευση με πολλή φαντασία και επιμονή καταφέρνει πολλά 

πράγματα. Βέβαια αν κάποιος δεν έχει εκπαιδευτεί σίγουρα το 

αποτέλεσμα δεν θα είναι πάντα το επιθυμητό που απαιτείται να 

γίνει. Επειδή σαν δάσκαλοι έχουμε κάνει και μαθήματα 

ψυχολογίας γνωρίζουμε πώς να συμπεριφερθούμε στα παιδιά 

απλά εδώ υπάρχουν άλλα εμπόδια, όπως η γλώσσα. Υπάρχει η 

θέληση αλλά λόγω της γλώσσας υπάρχει μια δυσκολία. Έκανα 
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μεγάλη προετοιμασία στο σπίτι μου. Βέβαια μέσα από αυτό 

έμαθα πολλά πράγματα. Και να χρειαστεί να διδάξω ξανά σε 

πρόσφυγες θα είμαι περισσότερη έτοιμη τώρα. Επίσης με 

βοήθησε πολύ το γεγονός ότι τα παιδιά δεν είχαν πολλά κενά 

διότι υπάρχουν παιδιά που έχουν πολλές μαθησιακές 

δυσκολίες και κενά και εκεί είναι πιο δύσκολο να διδάξεις. 

Υπάρχουν πρόσφυγες που δεν ξέρουν καθόλου αγγλικά.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

(Συγκεντρωτικός πίνακας έκθεσης δεδομένων των εκπαιδευτικών) 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ 

 
ΦΥΛΟ: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ:  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:  

ΓΛΩΣΣΕΣ:  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ:  

Α. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1. Περιγραφή της εμπειρίας των 

εκπαιδευτικών. 

 

 ΑΑΚΠΠΣΕ= απαιτητική αλλά και 

πολύ πλούσια σε εμπειρίες 

 ΠΜΖΝΜΝΔ= παιδιά με ζήλο να 

μάθουν να διαβάζουν 

 ΠΜΟΓΝΕ= παιδιά με όρεξη για να 

εξελιχθούν 

 ΒΤΕΣΕΚ= βελτίωση του 

εκπαιδευτικού στο εκπαιδευτικό 

κομμάτι 

 ΔΕΔΠΔΠ= δύσκολα παιδιά, 

δύσκολη εμπειρία, δυσκολία 

προσαρμογής 

 ΠΕΜΤΣΠΑΔ= πρώτη επαφή με το 

σχολείο παιδιά πρώτης δημοτικού 

 ΑΕΣΣΜΤΥΜ= αργότερη εξέλιξη 

σε σύγκριση με τους υπόλοιπους 

μαθητές 

 ΠΧΑΤΕΜΤΜ= περιορισμένος 

χρόνος ασχολίας του εκπαιδευτικού 

με τους μαθητές 

 ΔΕΕΚΚ=διαφορετικό επίπεδο 

γλωσσομάθειας και καλλιέργειας 

 ΔΦΠΧΛΤΠ= διακεκομμένη 
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φοίτηση πολλών χρόνων λόγω του 

πολέμου 

 ΛΤΚΚΟΥΤΜ= λήψη του 

κοινωνικού και οικονομικού 

υποβάθρου των μαθητών 

 ΣΠΤΚΚΤΓΤ= σημασία προβολής 

της κουλτούρας και της γλώσσας 

τους 

 ΘΤΕΓΔΣΠΔ= θέληση του 

εκπαιδευτικού για διδασκαλία σε 

προσφυγικές δομές 

 ΕΕΜΣΠΣΖΤ= έλλειψη επαφής με 

σχολικό περιβάλλον στη ζωή τους 

 ΕΚΑΤΜ= έλλειψη καθαριότητας 

από τους μαθητές 

 ΑΓΜΠΑΤΣ= άρνηση για μάθηση 

προτροπή από το σπίτι 

 ΠΔΣΚΜΞ= προσαρμοσμένη 

διδασκαλία στον κάθε μαθητή 

ξεχωριστά 

2. Προβλήματα στη διδασκαλία. 

 

 

 

 

 

 ΒΠΗΕΓΤΕ= βασικότερο πρόβλημα 

η έλλειψη γνώσης της ελληνικής 

 ΕΓΤΑΣΠΤΜ= έλλειψη γνώσης της 

αγγλικής στην πλειοψηφία των 

μαθητών 

 ΜΑΑΤΜ= μεγάλη απουσία από τα 

μαθήματα 

 ΣΑΑΚΠΜ= συχνές αποχωρήσεις 

αλλά και προσθήκες μαθητών 

 ΧΔΛΕΓΕ= χρήση διερμηνέα λόγω 

έλλειψης γνώσης ελληνικών 

 ΕΚΣΠΧΤΓ= έλλειψη κατανόησης 

στην ποικιλία χρήσης των 

γραμμάτων 

 ΑΧΕΓΣΠ= αδυναμία χρήσης 
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ελληνικής γλώσσας σημάδι 

παραίτησης 

 ΑΚΤΜΠΓ= αδυναμία κατανόησης 

των μαθηματικών πράξεων 

γλωσσικά 

 ΔΕΜΤΕΜ= δυσκολία ένταξης με 

τους Έλληνες μαθητές 

 ΔΛΤΑΤΕΕ= δυσκολία λόγω της 

αργοπορίας του ειδικού 

εκπαιδευτικού  

 ΔΑΛΜΜΣΦΣ= δυσκολία 

ανάγνωσης λέξεις μόνο με 

σύμφωνο φωνήεν σύμφωνο 

 ΔΝΓΤΤΕΣ= διαφορετική νοοτροπία 

για το τι είναι σχολείο 

 ΑΑΤΣΛΒΑΦ= απουσία από το 

σχολείο λόγω βροχής, ακραίο 

φαινόμενο 

 ΔΚΓΤΤΕΜ= δυσκολία κατανόησης 

για το τι είναι μάθημα 

 ΔΣΤΜΠΤΕ= δύσκολη 

συμπεριφορά των μαθητών προς 

τον εκπαιδευτικό 

 ΕΥΑΤΚ= έλλειψη υποστήριξης από 

το κράτος 

 ΑΨΚΤΕ= άσχημη ψυχολογική 

κατάσταση του εκπαιδευτικού 

 ΠΕΜΣΛΤΗΤ= πρώτη επαφή με 

σχολείο λόγω της ηλικίας τους 

 ΕΕΜΤΔΤΣΠ= έλλειψη επαφής με 

το δικό τους σχολικό περιβάλλον 

 ΘΕΒΑΤΣΑΔ= θέματα 

ενδοοικογενειακής βίας από το 

σπίτι αντιμετώπιση δασκάλου 
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 3. Βαθμός ετοιμότητας της σχολικής 

μονάδας. 

 ΕΥΓΤΔ= επαρκή υλικά για την 

διδασκαλία 

 ΥΟΥΓΤΔ= ύπαρξη 

οπτικοακουστικού υλικού για τη 

διδασκαλία 

 ΥΗΥΚΙ= ύπαρξη ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και ίντερνετ 

 ΥΠΓΤΔ= ύπαρξη προτζέκτορα για 

τη διδασκαλία 

 ΥΒΓΟΤΜ= ύπαρξη βιβλίων για 

όλους τους μαθητές 

 ΠΧΥΠΕΑ= πρώτη χρονιά 

υποδοχής προσφύγων, έλλειψη 

αίθουσας 

 ΕΚΥΓΒΑΕ= έλλειψη κονδυλίων, 

υλικά για βοήθεια αγορά από 

εκπαιδευτικό 

 ΕΟΥΓΒΣΔ= έλλειψη 

οπτικοακουστικού υλικού για 

βοήθεια στη διδασκαλία 

 ΔΤΖΣΜΤΧ= δημιουργία τμήματος 

ΖΕΠ στη μέση της χρονιάς 

 ΕΠΣΚΑΓΕΔ= έλλειψη 

προτζέκτορα στην κύρια αίθουσα 

για ενίσχυση διδασκαλίας 

 ΠΕΠΓΔΤΜ= πρόσληψη ειδικού 

παιδαγωγού για διδασκαλία των 

μαθητών 

 ΕΠΤΔΓΤΑ= έλλειψη πρόβλεψης 

των Διευθυντών για τις ανάγκες 

 ΕΟΤΕΤΣ= ενημέρωση όλων των 

εκπαιδευτικών του σχολείου 

 ΑΜΤΔΤΑΓΔ= άρνηση μόνο της 

δασκάλας των αγγλικών για 

διδασκαλία 
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 ΚΣΑΤΥΕ= κακή συμπεριφορά από 

τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς 

 ΚΕΤΔ= κατάλληλη ενημέρωση των 

διευθυντών 

 ΚΔΤΥΣΠ= κακή διαχείριση των 

υλικών στα παιδιά 

 ΥΜΔΔΜΑΠ= ύπαρξη μόνο δύο 

δασκάλων μεγάλος αριθμός παιδιών 

 ΜΑΧΠΣΤ= μικρή αίθουσα χωρίς 

πρόσβαση στο Ίντερνετ 

Β. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

4. Η επικοινωνία με τους μαθητές  ΧΕΣΣΠΑΕ= χρήση εξωλεκτικών 

στοιχείων σε περιπτώσεις 

αδυναμίας επικοινωνίας 

 ΚΤΕΑΤΜΜ= κατάκτηση της 

ελληνικής από τους μικρότερους 

μαθητές 

 ΥΤΔΓΔΤΕ= ύπαρξη του διερμηνέα 

για διευκόλυνση της επικοινωνίας  

 ΧΚΓΤΕ= χρήση καρτέλων για την 

επικοινωνία 

 ΚΤΒΛΑΤΠ= κατάκτηση του 

βασικού λεξιλογίου από τα παιδιά 

 ΧΤΑΚΕΓΤΜ= χρήση της αγγλικής 

καλό επίπεδο γνώσης των μαθητών 

 ΛΜΩΔΣΣΤ= λειτουργία μαθητών 

ως διερμηνείς στους συμμαθητές 

τους 

 ΑΕΣΤΩΓΣ= αποκλειστική 

επικοινωνία στα ελληνικά ως 

γλώσσα στόχο 

 ΧΑΛΑΤΔ= χρήση αυτοσχέδιου 

λεξικού από τον διευθυντή 

 ΧΒΣΜΜΕΣΑ= χρήση βίντεο στους 



164 

 

μαθητές με έλλειψη στην αγγλική 

 ΧΤΠΓΕ= χρήση της παντομίμας για 

επικοινωνία 

 ΧΤΖΓΕ= χρήση της ζωγραφικής για 

επικοινωνία 

 ΣΛΣΕΚΣΑ= σκόρπιες λέξεις στα 

ελληνικά και στα αράβικα 

 ΞΟΤΜΑΤΑΕ= ξεκίνημα όλων των 

μαθητών από το Α1 επίπεδο 

 ΧΕΓΕΕ= χρήση εικονόλεξων για 

ευκολία επικοινωνίας  

 ΧΤΔΤΓΣΠΔ= χρήση της δικής τους 

γλώσσας σε περιπτώσεις δυσκολίας 

 ΧΛΣΠΑΤΕ= χρήση λεξικού σε 

περιπτώσεις αδυναμίας της 

επικοινωνίας 

5. Δυσκολία στην επικοινωνία  ΜΔΣΜΠΕΜΓ= μεγαλύτερη 

δυσκολία στα μεγαλύτερα παιδιά 

εδραίωση μητρικής γλώσσας 

 ΑΓΤΕΣΜΠ= αποφυγή γνώσης της 

ελληνικής στα μεγαλύτερα παιδιά 

 ΔΗΕΓΤΑ= διέξοδος η Ευρώπη 

γνώση της αγγλικής 

 ΕΤΜΗΔΑΜΠ= εξαιτίας της μικρής 

ηλικίας δεν αντιμετωπίστηκαν 

μεγάλα προβλήματα 

 ΔΑΙΘΕΛ= δυσκολία ανάπτυξης 

ιδιαίτερου θέματος έλλειψη 

λεξιλογίου 

 ΔΑΚΛΣΑ= δυσκολία ανάπτυξης 

καθημερινών λέξεων στην αρχή 

 ΔΚΑΚΘΜΣΕ= δυσκολία 

κατανόησης αρσενικού και 

θηλυκού, μπέρδεμα στην 

επικοινωνία 
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 ΛΣΕΤΛΚΑ= λάθη στην έκφραση 

των λέξεων, κατάκτηση αργότερα 

 ΜΔΗΔΤΓ= μεγάλη δυσκολία η 

διαφορετικότητα των γλωσσών 

 ΑΓΜΜΔΣΕ= απουσία γλώσσας 

μεσάζων μεγάλη δυσκολία στην 

επικοινωνία 

 ΑΕΣΛΕΓΤΓ= αδυναμία έκφρασης 

συναισθημάτων λόγω έλλειψης 

γνώσης της γλώσσας 

 ΑΚΤΛΤ= αδυναμία κατανόησης 

των λεγόμενών τους 

 ΑΕΑΚΛΠΓ= αδυναμία έκφρασης 

ακόμα και λέξεων που γνώριζαν 

 ΔΣΣΠΠΔΠΣ= δυσκολία στη 

συμπεριφορά παιδιά που δεν πήγαν 

σχολείο 

 ΔΜΤΦ= δυσκολία μάθησης των 

φωνημάτων 

 ΔΣΠ= δυσκολία σύνταξης 

προτάσεων 

 ΔΜΤΔΤΕΓ= δυσκολία με τους 

δίφθογγους της ελληνικής γλώσσας 

6. Ο ρόλος της Αγγλικής γλώσσας  ΠΑΤΠΓΚΤΑ= προθυμία από τα 

παιδιά για κατάκτηση της αγγλικής 

 ΓΤΓΜΑΤΜΠ= γνώση της γλώσσας 

μόνο από τα μεγαλύτερα παιδιά 

 ΠΣΕΓΤΕ= πολύ σημαντικό 

εργαλείο για την μάθηση και 

επικοινωνία 

 ΑΧΤΑΛΤΔΠ= αδυναμία χρήσης 

της αγγλικής λόγω των 

διαφορετικών προφίλ 

 ΑΧΤΑΒΜΕΣ= αποφυγή χρήσης 

των αγγλικών, βοήθεια μέχρι ένα 



166 

 

σημείο 

 ΑΑΓΜΠΔΓΕ= αίσθημα ασφάλειας 

για μαθητές που δεν γνωρίζουν 

ελληνικά 

7. Αδυναμία χρήσης της Αγγλικής 

γλώσσας 

 ΧΕΤΕΜΤΜ= χρήση εναλλακτικών 

τρόπων επικοινωνίας με τους 

μαθητές 

 ΧΒΛΟΤΔΓ= χτίσιμο βασικού 

λεξιλογίου όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα 

 ΧΛΜΤΚΤΑΕ= χρήση λεξικού 

μέχρι την κατάκτηση των 

απαραίτητων ελληνικών 

 ΛΤΥΜΩΜ= λειτουργία των 

υπολοίπων μαθητών ως 

μεταφραστές 

 ΧFCΣΟΥΓΕ= χρήση flash cards σε 

οπτικό υλικό για επικοινωνία 

 ΧΕΣΓΤΕ= χρήση εξωλεκτικών 

στοιχείων για την επικοινωνία 

Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

8. Η επαφή με τους πρόσφυγες γονείς   ΜΤΠΤΜ= μετά το πέρας των 

μαθημάτων  

 ΣΓΚΣΒ= συναντήσεις γονέων και 

στους βαθμούς 

 ΥΤΓΣΕΤΕ= υποστήριξη των 

γονέων στο έργο των 

εκπαιδευτικών 

 ΜΠΤΓΓΕ= μικρή προσέλευση των 

γονέων για ενημέρωση 

 ΤΕΜΚΓΓΕΠ= τηλεφωνική 

επικοινωνία με κάποιους γονείς για 
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επείγων περιστατικά 

 ΥΕΓΕΜΤΕ= ύπαρξη επιτρόπων για 

επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό 

 ΑΕΜΤΓ= αδυναμία επαφής με τους 

γονείς 

 ΕΤΓΜΤΔ= επαφή των γονέων με 

την διευθύντρια 

 ΑΤΓΑΤΕ= αναζήτηση των γονέων 

από τους εκπαιδευτικούς 

 ΑΓΤΜΤΠΠΠ= αδιαφορία για την 

μόρφωση των παιδιών, προσωρινή 

παραμονή  

 ΕΤΠΣΣΜΛ= ερχομός των παιδιών 

στο σχολείο με λεωφορείο 

 ΕΜΚΛΓΕΤΓ= επικοινωνία με 

κοινωνική λειτουργό για 

ενημέρωση των γονέων 

 ΦΤΟΤΚΠΤΑ= φροντίδα τήρησης 

όλων των κανόνων που τους 

ανέφερα 

9. Η γλώσσα επικοινωνίας  ΧΑΚΕΑΤΠ= χρήση αγγλικής 

καλύτερο επίπεδο από τα παιδιά 

 ΧΔΣΠΑΧΤΑ= χρήση διερμηνέα σε 

περιπτώσεις αδυναμίας χρήσης της 

αγγλικής 

 ΧΕΛΤΧΠΣΕ= χρήση ελληνικής 

λόγω των χρόνων παραμονής στην 

Ελλάδα 

 ΜΠΣΓΤΓ= μοίρασμα προσκλήσεων 

στις γλώσσες των γονέων 

 ΛΤΜΩΜΠΤΓ= λειτουργία των 

μαθητών ως μεταφραστές προς τους 

γονείς 
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10. Περιγραφή εμπειρίας με τους 

γονείς 

 ΓΥΜΕΠΜΕΜ= γονείς υψηλού 

μορφωτικού επιπέδου 

παρακολουθούσαν με επιμέλεια 

μαθήματα 

 ΑΤΓΖΔ= ανταλλαγή τηλεφώνων 

για ζητήματα δυσκολίας 

 ΑΣΓΛΑΕΤΜ= άσχημη 

συμπεριφορά γονέων λόγω 

αδυναμίας εξέλιξης του μαθητή 

 ΚΣΣΣΚΕ= κατηγορία σχολείου, 

σχολικού συστήματος και 

εκπαιδευτικού 

 ΠΕΚΣΣΔΤ= προσωπική επαφή 

καθημερινές συναντήσεις στα 

δωμάτιά τους 

 ΚΣΓΤΚΤΠΤ= καλή συνεργασία για 

το καλό των παιδιών τους 

 ΑΤΓΓΞΣΑΣ= απαίτηση των γονέων 

για ξύλο σε άσχημα συμπεριφορά 

 ΞΚΑΤΠΛΤΠ= ξέσπασμα κλάματος 

από τον πατέρα λόγω της 

παραμονής 

 ΓΣΤΚΣΘ= γονείς στην τάξη 

καθισμένοι στα θρανία 

 ΓΝΖΟΤΠ= γονείς να ζωγραφίζουν 

όπως τα παιδιά 

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

11. Χρήση εκπαιδευτικού υλικού  ΧΟΥΑΤΕ=  χρήση 

οπτικοακουστικού υλικού από 

τον εκπαιδευτικό 

 ΧΑΓΤΕΤΛ= χρήση 

αντικειμένων για την εκμάθηση 

του λεξιλογίου 

 ΧΨΑΜΣΜ= χρήση ψηφιακού 



169 

 

αρχείου με σχέδια μαθημάτων 

 ΧΤΠΓΔΤΑ= χρήση του πίνακα για 

διδασκαλία της αλφαβήτου 

 ΧΤΓΤΤΓΤΓ= χρήση τάμπλετ για 

τον τρόπο γραφής των γραμμάτων 

 ΧFCΓΕΛ= χρήση flash cards για 

ενίσχυση λεξιλογίου 

 ΥΠΔΓΤΔΤΓ= υλικό πρώτης 

δημοτικού για την διδασκαλία της 

γλώσσας 

 ΥΠΔΓΤΔΤΜ= υλικό πρώτης 

δημοτικού για την διδασκαλία των 

μαθηματικών 

 ΧΗΥ= χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή 

 ΧΠΣΔ= χρήση προτζέκτορα στη 

διδασκαλία 

 ΕΥΑΤΕ= έτοιμο υλικό από τον 

εκπαιδευτικό 

 ΧΤΒΚ= χρήση του βιβλίου 

«ΚΛΙΚ» 

 ΧΤΒΣ= χρήση του βιβλίου 

«ΣΙΝΙΑΛΟ»  

 ΒΤΔΤΕΩΞΓ= βιβλία της 

διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης 

γλώσσας 

 ΧΤΜΣΔ= χρήση της μουσικής στη 

διδασκαλία 

 ΧΤΤΣΔ= χρήση των ταινιών στη 

διδασκαλία 

 ΧΤΒΓΣΤΥ= χρήση του βιβλίου 

«ΓΕΙΑ ΣΑΣ» του Υπουργείου 

 ΧΤΒΜΤΕΕ= χρήση του βιβλίου 

«ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» το επίπεδο ένα 

 ΧΤΠΡΣΔ= χρήση του παιχνιδιού 
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ρόλου στη διδασκαλία 

 ΧΥΑΤΣ= χρήση υλικού από τον 

σύμβουλο 

 ΧΤΛΑΤΕ= χρήση των λεξικών από 

τον εκπαιδευτικό 

 ΑΧΤΒΓΣΤΥ= αποφυγή χρήσης του 

βιβλίου «ΓΕΙΑ ΣΑΣ» του 

Υπουργείου 

 ΚΧΑΤΜΚΤΕ= κατασκευή 

χειροτεχνιών από τους μαθητές και 

τον εκπαιδευτικό 

 ΧΘΠΣΔ= χρήση θεατρικού 

παιχνιδιού στη διδασκαλία 

 ΧΤΠΜΠΓΤΕ= χρήση του 

παιχνιδιού «Μάντεψε ποιος» για 

την εμφάνιση 

 ΧΤΚΣΔ= χρήση της κιναισθητικής 

στη διδασκαλία 

 ΧΤΤΣΔ= χρήση της τέχνης στη 

διδασκαλία 

 ΧΤΒΒ= χρήση του βιβλίου 

«Βαλιτσάκι» 

 ΧΤΒΕ= χρήση του βιβλίου 

«Εντάξει» 

 ΧΥΑΤΔ= χρήση υλικού από το 

«Διάπολις» 

 ΧΣΚΑΤΒΜ= χρήση συγκεκριμένων 

κομματιών από τα βιβλία 

Μουσουλμανόπαιδων 

 ΧΤΜΣΔ= χρήση της μιμογλώσσας 

στη διδασκαλία 

 ΧΠΓΣΓ= χρήση πλαστελίνης για 

σχηματισμό γραμμάτων 

 ΧΙΠΑΤΔ= χρήση ιστοσελίδας 
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προωθημένη από την 

διευθύντρια 

 ΧΠΕΣΓΣΛ= χρήση παζλ ένωση 

συλλαβών για σχηματισμό λέξεων 

 ΧΤΚΓΕΛ= χρήση της κρεμάλας για 

εκμάθηση λέξεων 

12. Μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας  ΧΤΤΠΕ= χρήση των ΤΠΕ 

 ΧΣΣΣΜΠΡ= χρήση σκίτσων σε 

συνδυασμό με παιχνίδι ρόλων 

 ΧΘΠΜΡΠΣ= χρήση θεατρικού 

παιχνιδιού μοίρασμα ρόλων  

 ΚΣΕΠΕΣ= κίνηση σώματος 

έκφραση προσώπου έκφραση 

συναισθημάτων 

 ΑΤΟΔΓΟΤΜ= αξιοποίηση της 

ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας 

για όλους τους μαθητές 

 ΧΔΥΣΚΟ= χρήση διαφορετικού 

υλικού σε κάθε ομάδα 

 ΔΓΣΤΓΖ= δημιουργία γωνίας στην 

τάξη για ζωγραφική 

 ΔΓΣΤΓΑΠ= δημιουργία γωνίας 

στην τάξη για ανάγνωση 

παραμυθιών 

 ΛΟΜΣΕΚΛ= λειτουργία 

ολομέλειας μόνο στην εισαγωγή 

καινούριου λεξιλογίου 

 ΤΠΜΤΠ= τακτικό παιχνίδι με τα 

παιδιά 

 ΧΔΚΤΔ= χρήση διαλόγων κατά 

τη διδασκαλία 

 ΠΕΤΒΜΔ= προσπάθεια 

επίτευξης της βιωματικής 
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μεθόδου διδασκαλίας 

 ΧΜΔΕΣΑΤΜ= χρήση 

μαθητοκεντρικής διδασκαλίας 

εστίαση στις ανάγκες του μαθητή 

 ΑΤΔΜ= αξιοποίηση της 

δασκαλοκεντρικής μεθόδου 

 ΑΤΔΔ= αξιοποίηση της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

13. Η αποτελεσματικότητα των 

μεθόδων και των τεχνικών 

 ΣΒΣΑΤΜ= σταδιακή βελτίωση 

στην απόδοση των μαθητών 

 ΕΛΚΧΤΓ= εκμάθηση λεξιλογίου 

καλύτερο χειρισμό της γλώσσας 

 ΔΕΚΜΑΜ= δυνατότητες 

επικοινωνιακής κατάστασης με 

άλλους μαθητές 

 ΕΕΜΛΤΕΤΕ= ενεργοποίηση 

ενδιαφέροντος μαθητή λόγω της 

εστίασης του εκπαιδευτικού 

 ΜΑΣΕΚ= μικρή 

αποτελεσματικότητα στο 

εκπαιδευτικό κομμάτι 

 ΠΕΚΜΚΜΕ= καλύτερη εξέλιξη 

κάποιων μαθητών καλύτερο 

μορφωτικό επίπεδο 

 ΜΑΤΘΣΜ= μεγάλη απόδοση το 

θέατρο στη μάθηση 

 ΜΑΤΠΡΣΜ= μεγάλη απόδοση το 

παιχνίδι ρόλων στη μάθηση 

 ΕΒΚΓΜ= έλλειψη βαθμοθηρίας, 

κίνητρο για μάθηση 

 ΑΕΣΟΠΤΔ= αίσθημα ένταξης στις 

ομάδες παρά την διαφορετικότητα 

 ΕΟΥΑΤΑΦ= ελκυστικός ο 

υπολογιστής από την απλή 
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φωτοτυπία 

14. Σημασία αξιοποίησης των 

γλωσσών τους διδακτικά 

 ΑΗΓΤΜΓΜΠ= απαραίτητη η 

γνώση της μητρικής γλώσσας 

μεγάλα παιδιά 

 ΑΕΤΜΓΣΜΠ= αποφυγή εκμάθησης 

της μητρικής γλώσσας στα μικρά 

παιδιά 

 ΠΣΓΤΕΤΓ= παροχή σεμιναρίων 

για την εκμάθηση της γλώσσας 

 ΑΠΤΗΚΤΕΤ= ανάγκη παρουσίασης 

των ηθών και των εθίμων τους 

 ΧΕΛΔΤΜΣΤ= χρήση εύκολων 

λέξεων δικών τους μέσα στην τάξη 

 ΓΤΛΑΤΕΜ= γνώση των λέξεων 

από τους Έλληνες μαθητές 

 ΕΜΕΤΓΑΤΓ= εθελοντικά 

μαθήματα εκμάθησης της γλώσσας 

από τους γονείς 

 ΠΧΔΤΜ= προσπάθεια χρήσης 

δικής τους μουσικής 

 ΑΕΣΓΤΠΤΑ= αφορμές 

επικοινωνίας στη γλώσσα τους 

παρά την άγνοια 

 ΕΩΜΣΑΠΣ= ένταξη ως μάθημα 

στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών 

 ΠΜΑΤΔ= παροχή μαθημάτων από 

τους διερμηνείς 

15. Χρήση τρίγλωσσου υλικού στα 

αγγλικά, ελληνικά και στη γλώσσα 

τους 

 ΧΗΥΕΚΣΤΓ= χρήσιμη η ύπαρξη 

εγχειριδίου και στις τρεις γλώσσες 

 ΓΜΠΧΣΣΤΓ= για μικρότερα παιδιά 

χρήση σκίτσων στις τρεις γλώσσες 

 ΒΓΕΜΣΠΤΛ= βιβλίο για 

εκπαιδευτικό με σημειωμένη 

προφορά των λέξεων 
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 ΧΕΜΠΤΛ= χρήση εικόνων με 

περιγραφή των λέξεων 

 ΧΠΜΠΤΛ= χρήση προτάσεων με 

περιγραφή των λέξεων 

 ΔΒΜΔΚΣΤΓ= δημιουργία βίντεο με 

διαλόγους και στις τρεις γλώσσες 

 ΧΤΜΓΚΜΣΕ= χρήση τραγουδιών 

μητρικής γλώσσας και μετάφρασης 

στα ελληνικά 

 ΠΑΠΥΚΣΤΓ= παρουσίαση από 

παραμύθια υποτιτλισμένα και στις 

τρεις γλώσσες 

 ΥΤΥΣΒΚΣΕ= ύπαρξη τρίγλωσσου 

υλικού στο «Βαλιτσάκι» και στο 

«Εντάξει» 

 ΑΕΤΓΜΜΣΝ= αδυναμία 

εκμάθησης τριών γλωσσών μαζί 

μπέρδεμα στο νόημα 

 ΧΗΥΕΣΔΓ= χρήσιμη η ύπαρξη 

εγχειριδίου στις δύο γλώσσες 

 ΕΣΕΠΤΠ= εστίαση στο 

επικοινωνιακό πλαίσιο των παιδιών 

16. Η χρήση της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 

 ΧΕΠΣΑΤΜ= χρήσιμο εργαλείο 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες των 

μαθητών 

 ΑΗΔΧΔΔ= αδύνατη η διδασκαλία 

χωρίς διαφοροποιημένη διδασκαλία 

 ΠΧΑΤΑΠΑΑ= πίεση χρόνου από 

το Αναλυτικό Πρόγραμμα, 

αδυναμία αξιοποίησης 

 ΑΣΣΜΤΠΔ= αποτελεσματική σε 

σύγκριση με την παραδοσιακή 

διδασκαλία 

17. Η αξιοποίηση της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΧΔΥΑΜΤΑ= χρήση διαφορετικού 

υλικού ανάλογα με τις ανάγκες 
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 ΚΔΔΓΚΜ= κατασκευή 

διαφορετικών δραστηριοτήτων για 

κάθε μαθητή 

 ΚΔΔΜΤΙΣ= κατασκευή 

διαφορετικών δραστηριοτήτων με 

τον ίδιο στόχο 

 ΕΔΑΤΙΤΜ= επιλογή 

δραστηριοτήτων από τους ίδιους 

τους μαθητές 

 ΑΕΓΤΑΤΔΔ= αδυναμία εξήγησης 

για την αξιοποίηση της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

18. Πρόταση για την 

αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των 

προσφύγων μαθητών 

 ΥΔΔΣΤΓΒΡ= ύπαρξη δεύτερου 

δασκάλου στην τάξη για βοηθητικό 

ρόλο 

 ΥΚΥΓΤΑΤΜ= ύπαρξη κατάλληλου 

υλικού για τις ανάγκες των μαθητών 

 ΥΔΣΤΜΤΚΕ= ύπαρξη διερμηνέα 

μέσα στην τάξη μέχρι την 

κατάκτηση ελληνικών 

 ΧΔΔΕΓΤΜ= χρήση 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

ελκυστική για τους μαθητές 

 ΑΥΧΠΥ= αλλαγή υποδομών χρήση 

περισσότερων υλικών 

 ΧΕΤΓΤΜ= χρήση εξατομικευμένου 

τεστ για τους μαθητές 

 ΑΤΑΠΣ= αναθεώρηση του 

Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών 

 ΑΠΜΚΟΧ= αίσθημα 

περιβάλλοντος μάθησης και όχι 

χαλάρωση 

 ΑΤΜΓΤΜ= αξιοποίηση της 
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μητρικής γλώσσας των μαθητών 

 ΣΣΑΤΜ= σεβασμός στις ανάγκες 

των μαθητών 

 ΕΣΤΤΑΜΤΜ= ένταξη στην τυπική 

τάξη, αλληλεπίδραση με τους 

μαθητές 

 ΑΗΥΤΨΣΤ= απαραίτητη η ύπαρξη 

του ψυχολόγου στην τάξη 

 ΕΜΤΓΛΑ= επαφή με τον γραπτό 

λόγο αργότερα 

 ΕΜΤΓΑ= επαφή με την γραμματική 

αργότερα 

 ΜΕΤΕΜΤΜΑ= μεγαλύτερη 

ενασχόληση των εκπαιδευτικών με 

τους μαθητές αυτούς 

 ΜΒΗΕΤΓΣΚ= μεγάλη βοήθεια η 

ένταξη των γονιών στην κοινωνία 

 ΥΥΓΠΤΓΕΑ= ύπαρξη υλικού για 

προσέγγιση της γλώσσας 

επικοινωνιακά αρχικά 

 ΟΜΤΘΤΑ= οργάνωση με το θέμα 

των απουσιών 

 ΔΠΤΕΣΣ= δημιουργία 

περισσότερων τμημάτων ένταξης 

στα σχολεία 

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

19. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

για την εκπαίδευση των μαθητών 

 ΘΓΒΠΕΣΤ= θέληση για βοήθεια 

προετοιμασία εκπαιδευτικού στο 

σπίτι 

 ΕΚΕΚΣΣΠ= έλλειψη κατάρτισης 

έλλειψη και στο σχολικό 

περιβάλλον 

 ΚΕΕΔΔΣΜ= κατάλληλα 

επιμορφωμένος εκπαιδευτικός 

δυνατότητα διδασκαλίας στους 
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μαθητές 

 ΚΤΘΚΕΣΠΚ= κατάκτηση του 

θεωρητικού κομματιού, έλλειψη στο 

πρακτικό κομμάτι 

20. Τρόποι κατάρτισης  ΕΠΣΠΔ= επιμόρφωση πάνω σε 

πρακτικές διδασκαλίας 

 ΑΔΑΤΨΠΤΜ= ανάγκη διαχείρισης 

των ψυχολογικών προβλημάτων 

των μαθητών 

 ΠΣΣΕΑΤΚ= παροχή σεμιναρίων 

στους εκπαιδευτικούς από το 

κράτος 

 ΔΚΥΑΤΥΣΕ= διανομή 

κατάλληλων υλικών από το 

Υπουργείο στους εκπαιδευτικούς 

 ΚΕΕΑΤΠΑ= κατάλληλη επιλογή 

εκπαιδευτικών από τους πίνακες 

αναπληρωτών 

 ΜΔΖΚΕΑ= μαθήματα διά ζώσης 

και εξ αποστάσεως 

 ΜΣΔΤΕΩΞΓ= μεταπτυχιακό στη 

διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης 

γλώσσας 

 ΠΔΜΓΤΑΠΠ= παρακολούθηση 

δεύτερου μεταπτυχιακού για τις 

ανάγκες που προέκυψαν 

 ΣΤΦΠΥΣΧ= συνεργασία των 

φορέων που υπάρχουν στη χώρα 

μας 

 ΓΤΔΕΣΜΤΥ= γνώστες της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 

συνεργασία με το Υπουργείο 

 ΕΣΝΤΕΜΣΑ= επιμόρφωση στις 

νέες τεχνολογίες, εξοικείωση 

μαθητών σε αυτές 
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 ΓΤΣΖΣΧΤ= γνωριμία των 

συνθηκών ζωής στη χώρα τους 

 ΓΜΤΕΣΤΧΤ= γνωριμία με το 

εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας 

τους 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

(Ατομικοί Πίνακες Δεδομένων Των Εκπαιδευτικών) 

Εκπαιδευτικός 1 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ 

 
ΦΥΛΟ: Γυναίκα 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δασκάλα 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ: 2 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: Όχι. 

Ετήσιο σεμινάριο στη Διαπολιτισμική 

εκπαίδευση 

ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: 1 χρόνο σε 

Καταυλισμό 

 
Α. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1. Περιγραφή της εμπειρίας των 

εκπαιδευτικών. 

 

 ΠΜΖΝΜΝΔ= παιδιά με ζήλο να 

μάθουν να διαβάζουν 

2. Προβλήματα στη διδασκαλία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΕΚΣΠΧΤΓ= έλλειψη κατανόησης 

στην ποικιλία χρήσης των 

γραμμάτων 

 ΑΧΕΓΣΠ= αδυναμία χρήσης 

ελληνικής γλώσσας σημάδι 

παραίτησης 

 3. Βαθμός ετοιμότητας της σχολικής 

μονάδας. 

 ΕΥΓΤΔ= επαρκή υλικά για την 

διδασκαλία 

Β. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
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4. Η επικοινωνία με τους μαθητές  ΥΤΔΓΤΔΤΕ= ύπαρξη του 

διερμηνέα για τη διευκόλυνση της 

επικοινωνίας 

 ΣΠΚΤΕΧΜΕ= σε περιπτώσεις 

κατανόησης της ελληνικής, χρήση 

μόνο ελληνικής 

 ΧΕΣΣΑΔΔΣ= χρήση εξωλεκτικών 

στοιχείων στην απουσία διερμηνέα, 

δυσκολία συνεννόησης 

 ΚΒΛΓΕ= κατάκτηση βασικού 

λεξιλογίου για επικοινωνία 

5. Δυσκολία στην επικοινωνία  ΔΑΙΘΕΛ= δυσκολία ανάπτυξης 

ιδιαίτερου θέματος έλλειψη 

λεξιλογίου 

6. Ο ρόλος της Αγγλικής γλώσσας  ΑΧΑΑΤΠΤΜ= αδυναμία χρήσης 

αγγλικής από την πλευρά των 

μαθητών 

Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

7. Η επαφή με τους πρόσφυγες γονείς   ΥΤΓΣΕΤΕ= υποστήριξη των 

γονέων στο έργο των 

εκπαιδευτικών 

 ΑΠΑΤΕΜΤΓ= απουσία 

περιστατικών από την επαφή με 
τους γονείς 

 

8. Η γλώσσα επικοινωνίας  ΧΔΣΠΑΧΤΑ= χρήση διερμηνέα σε 

περιπτώσεις αδυναμίας χρήσης της 

αγγλικής 

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

9. Χρήση εκπαιδευτικού υλικού  ΧΤΒΓΣΤΥ= χρήση του βιβλίου 

«ΓΕΙΑ ΣΑΣ» του Υπουργείου 

 ΧΙΠΑΤΔ= χρήση ιστοσελίδας 

προωθημένη από την 

διευθύντρια 

 ΧΟΥΑΤΕ=  χρήση 

οπτικοακουστικού υλικού από 
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τον εκπαιδευτικό 

 ΧΤΠΓΔΤΑ= χρήση του πίνακα για 

διδασκαλία της αλφαβήτου 

 ΧFCΓΕΛ= χρήση flash cards για 

ενίσχυση λεξιλογίου 

 ΧΤΜΣΔ= χρήση της μουσικής στη 

διδασκαλία 

10. Μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας  ΧΣΣΣΜΠΡ= χρήση σκίτσων σε 

συνδυασμό με παιχνίδι ρόλων 

 ΧΤΤΠΕ= χρήση των ΤΠΕ 

 ΧΘΠΜΡ= χρήση θεατρικού 

παιχνιδιού μοίρασμα ρόλων 

 ΧΥΣΒΣΤ= χρήση υλικών, 

σημαντική βοήθεια στην 

εκπαίδευση 

11. Η αποτελεσματικότητα των 

μεθόδων και των τεχνικών 
 ΜΑΗΠΣΚΛ= μεγάλη απόδοση η 

πράξη στην κατανόηση 

λεξιλογίου 

 ΕΟΥΑΤΑΦ= ελκυστικός ο 

υπολογιστής από την απλή 

φωτοτυπία 

12. Σημασία αξιοποίησης των 

γλωσσών τους διδακτικά 

 ΑΕΤΜΓΣΜΠ= αποφυγή εκμάθησης 

της μητρικής γλώσσας στα μικρά 

παιδιά 

13. Χρήση τρίγλωσσου υλικού στα 

αγγλικά, ελληνικά και στη γλώσσα 

τους 

 ΑΕΤΓΜΜΣΝ= αδυναμία 

εκμάθησης τριών γλωσσών μαζί 

μπέρδεμα στο νόημα 

14. Η χρήση της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 
 ΧΕΠΣΑΤΜ= χρήσιμο εργαλείο 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες 

των μαθητών 

15. Η αξιοποίηση της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
 ΑΕΓΤΑΤΔΔ= αδυναμία 

εξήγησης για την αξιοποίηση της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
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Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

16. Πρόταση για την 

αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των 

προσφύγων μαθητών 

 ΥΔΣΤΜΤΚΕ= ύπαρξη 

διερμηνέα μέσα στην τάξη μέχρι 

την κατάκτηση ελληνικών 

 ΧΔΔΕΓΤΜ= χρήση 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

ελκυστική για τους μαθητές 

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

17. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

για την εκπαίδευση των μαθητών 
 ΕΚΕΚΣΣΠ= έλλειψη κατάρτισης 

έλλειψη και στο σχολικό 

περιβάλλον 

 ΘΓΒΠΕΣΤ= θέληση για βοήθεια 

προετοιμασία εκπαιδευτικού στο 

σπίτι 

18. Τρόποι κατάρτισης  ΠΣΣΕΑΤΚ= παροχή σεμιναρίων 

στους εκπαιδευτικούς από το 

κράτος 

 ΔΚΥΑΤΥΣΕ= διανομή 

κατάλληλων υλικών από το 

Υπουργείο στους εκπαιδευτικούς 
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Εκπαιδευτικός 2 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ 

 
ΦΥΛΟ: Γυναίκα 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δασκάλα 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ: 2 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: 1 χρόνο σε 

ΖΕΠ 

 
Α. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1. Περιγραφή της εμπειρίας των 

εκπαιδευτικών. 

 

 ΠΜΖΝΜΝΔ= παιδιά με ζήλο να 

μάθουν να διαβάζουν 

2. Προβλήματα στη διδασκαλία. 

 

 

 

 

 

 ΑΚΤΜΠΓ= αδυναμία κατανόησης 

των μαθηματικών πράξεων 

γλωσσικά 

3. Βαθμός ετοιμότητας της σχολικής 

μονάδας. 

 ΕΠΣΚΑΓΕΔ= έλλειψη 

προτζέκτορα στην κύρια αίθουσα 

για ενίσχυση διδασκαλίας 

 ΠΧΥΠΕΑ= πρώτη χρονιά 

υποδοχής προσφύγων, έλλειψη 

αίθουσας 

 ΕΚΥΓΒΑΕ= έλλειψη κονδυλίων, 

υλικά για βοήθεια αγορά από 

εκπαιδευτικό 

 ΕΗΥΚΠ= έλλειψη ηλεκτρονικού 

υπολογιστή  

Β. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
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4. Η επικοινωνία με τους μαθητές  ΧΤΑΚΕΓΤΜ= χρήση της αγγλικής, 

καλό επίπεδο γνώσης των μαθητών 

 ΛΜΩΔΣΣΤ= λειτουργία μαθητών 

ως διερμηνείς στους συμμαθητές 

τους 

 ΣΠΚΤΕΧΜΕ= σε περιπτώσεις 

κατανόησης της ελληνικής, χρήση 

μόνο ελληνικής 

 ΚΒΛΓΕ= κατάκτηση βασικού 

λεξιλογίου για επικοινωνία 

5. Δυσκολία στην επικοινωνία  ΔΑΙΘΕΛ= δυσκολία ανάπτυξης 

ιδιαίτερου θέματος έλλειψη 

λεξιλογίου 

 ΔΚΤΟΣΜ= δυσκολία κατανόησης 

της ορολογίας στα Μαθηματικά 

6. Ο ρόλος της Αγγλικής γλώσσας  ΠΣΕΓΤΜΚΕ= πολύ σημαντικό 

εργαλείο για την μάθηση και 

επικοινωνία 

7. Παιδιά με έλλειψη της Αγγλικής 

γλώσσας 

 ΛΤΥΜΩΜ= λειτουργία των 

υπολοίπων μαθητών ως 

μεταφραστές 

Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

8. Η επαφή με τους πρόσφυγες γονείς   ΣΓΚΣΒ= συναντήσεις γονέων και 

στους βαθμούς 

9. Η γλώσσα επικοινωνίας  ΧΑΚΕΑΤΠ= χρήση αγγλικής 

καλύτερο επίπεδο από τα παιδιά 

10. Περιγραφή εμπειρίας  ΑΤΓΖΔ= ανταλλαγή τηλεφώνων 

για ζητήματα δυσκολίας 

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

11. Χρήση εκπαιδευτικού υλικού  ΧΤΒΚ= χρήση του βιβλίου 

«ΚΛΙΚ» 

 ΧΟΥΑΤΕ= χρήση 

οπτικοακουστικού υλικού από 

τον εκπαιδευτικό   
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 ΧΤΠΓΔΤΑ= χρήση του πίνακα για 

διδασκαλία της αλφαβήτου 

 ΧFCΓΕΛ= χρήση flash cards για 

ενίσχυση λεξιλογίου 

 ΧΑΓΤΕΤΛ= χρήση 

αντικειμένων για την εκμάθηση 

του λεξιλογίου 

 ΧΤΜΣΔ= χρήση της μουσικής στη 

διδασκαλία 

12. Μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας  ΧΘΠΜΡΠΣ= χρήση θεατρικού 

παιχνιδιού μοίρασμα ρόλων 

παιχνίδι σουπερμάρκετ 

 ΚΣΕΠΕΣ= κίνηση σώματος 

έκφραση προσώπου έκφραση 

συναισθημάτων 

 ΧΥΣΒΣΤ= χρήση υλικών, 

σημαντική βοήθεια στην 

εκπαίδευση 

13. Η αποτελεσματικότητα των 

μεθόδων και των τεχνικών 
 ΜΑΗΠΣΚΛ= μεγάλη απόδοση η 

πράξη στην κατανόηση 

λεξιλογίου 

14. Σημασία αξιοποίησης των 

γλωσσών τους διδακτικά 
 ΠΣΓΤΕΤΓ= παροχή σεμιναρίων 

για την εκμάθηση της γλώσσας 

 ΕΩΜΣΑΠΣ= ένταξη ως μάθημα 

στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών 

15. Χρήση τρίγλωσσου υλικού στα 

αγγλικά, ελληνικά και στη γλώσσα 

τους 

 ΧΗΥΕΚΣΤΓ= χρήσιμη η ύπαρξη 

εγχειριδίου και στις τρεις 

γλώσσες 

16. Η χρήση της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 
 ΧΕΠΣΑΤΜ= χρήσιμο εργαλείο 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες 

των μαθητών 
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17. Η αξιοποίηση της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
 ΑΕΓΤΑΤΔΔ= αδυναμία 

εξήγησης για την αξιοποίηση της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

18. Πρόταση για την 

αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των 

προσφύγων μαθητών 

 ΑΥΧΠΥ= αλλαγή υποδομών 

χρήση περισσότερων υλικών 

 ΑΒΑΕΠΘΜΤ= αλλαγή βιβλίων 

από ειδικούς που θα μπούνε στην 

τάξη 

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

19. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

για την εκπαίδευση των μαθητών 
 ΕΚΕΚΣΣΠ= έλλειψη κατάρτισης 

έλλειψη και στο σχολικό 

περιβάλλον 

 ΘΓΒΠΕΣΤ= θέληση για βοήθεια 

προετοιμασία εκπαιδευτικού στο 

σπίτι 

20. Τρόποι κατάρτισης  ΠΣΣΕΑΤΚ= παροχή σεμιναρίων 

στους εκπαιδευτικούς από το 

κράτος 

 ΚΕΕΑΤΠΑ= κατάλληλη επιλογή 

εκπαιδευτικών από τους πίνακες 

αναπληρωτών  
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Εκπαιδευτικός 3 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ 

 
ΦΥΛΟ: Γυναίκα 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δασκάλα 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ: 3 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 

Μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή 

ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά, Ιταλικά 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: 1 χρόνο σε 

τάξη με γηγενείς αλλά και πρόσφυγες 

μαθητές 

 
Α. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1. Περιγραφή της εμπειρίας των 

εκπαιδευτικών. 

 

 ΔΕΔΠΔΠ= δύσκολα παιδιά, 

δύσκολη εμπειρία, δυσκολία 

προσαρμογής 

 ΠΕΜΤΣΠΑΔ= πρώτη επαφή με το 

σχολείο παιδιά πρώτης δημοτικού 

2. Προβλήματα στη διδασκαλία. 

 

 ΠΠΚΕΜΤΕΜ= προβλήματα 

προσαρμογής και ένταξης με τους 

Έλληνες μαθητές 

 3. Βαθμός ετοιμότητας της σχολικής 

μονάδας. 

 ΠΧΥΠΕΑ= πρώτη χρονιά 

υποδοχής προσφύγων, έλλειψη 

αίθουσας 

 ΕΟΥΓΒΣΔ= έλλειψη 

οπτικοακουστικού υλικού για 

βοήθεια στη διδασκαλία 

 ΔΤΖΕΠ= δημιουργία τμήματος 

ΖΕΠ 

Β. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

4. Η επικοινωνία με τους μαθητές  ΣΠΚΤΕΧΜΕ= σε περιπτώσεις 

κατανόησης της ελληνικής, χρήση 
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μόνο ελληνικής 

 ΧΤΑΚΕΓΤΜ= χρήση της αγγλικής, 

καλό επίπεδο γνώσης των μαθητών 

 ΧΛΣΠΑΕ= χρήση λεξικού σε 

περιπτώσεις αδυναμίας 

επικοινωνίας 

 ΧΕΣΣΠΑΕ= χρήση εξωλεκτικών 

στοιχείων σε περιπτώσεις 

αδυναμίας επικοινωνίας 

5. Δυσκολία στην επικοινωνία  ΔΑΚΛΣΑ= δυσκολία ανάπτυξης 

καθημερινών λέξεων στην αρχή 

 ΕΤΜΗΔΑΜΠ= εξαιτίας της μικρής 

ηλικίας δεν αντιμετωπίστηκαν 

μεγάλα προβλήματα 

6. Ο ρόλος της Αγγλικής γλώσσας  ΠΣΕΓΤΜΚΕ= πολύ σημαντικό 

εργαλείο για την μάθηση και 

επικοινωνία 

 ΑΑΓΜΠΔΓΕ= αίσθημα ασφάλειας 

για μαθητές που δεν γνωρίζουν 

ελληνικά 

 

7. Αδυναμία χρήσης της Αγγλικής 

γλώσσας 

 ΧΕΤΕΜΤΜ= χρήση εναλλακτικών 

τρόπων επικοινωνίας με τους 

μαθητές 

 ΧΛΜΤΚΤΑΕ= χρήση λεξικού 

μέχρι την κατάκτηση των 

απαραίτητων ελληνικών 

Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

8. Η επαφή με τους πρόσφυγες γονείς   ΥΤΓΣΕΤΕ= υποστήριξη των 

γονέων στο έργο των 

εκπαιδευτικών 

 ΣΓΚΣΒ= συναντήσεις γονέων και 

στους βαθμούς 
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9. Η γλώσσα επικοινωνίας  ΧΑΚΕΑΤΠ= χρήση αγγλικής 

καλύτερο επίπεδο από τα παιδιά 

 ΧΕΛΤΧΠΣΕ= χρήση ελληνικής 

λόγω των χρόνων παραμονής στην 

Ελλάδα 

 

10. Περιγραφή εμπειρίας με τους 

γονείς 

 ΑΣΓΛΑΕΤΜ= άσχημη 

συμπεριφορά γονέων λόγω 

αδυναμίας εξέλιξης του μαθητή 

 ΚΣΣΣΚΕ= κατηγορία σχολείου, 

σχολικού συστήματος και 

εκπαιδευτικού 

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

11. Χρήση εκπαιδευτικού υλικού  ΧΤΒΓΣΤΥ= χρήση του βιβλίου 

«ΓΕΙΑ ΣΑΣ» του Υπουργείου 

 ΧΟΥΑΤΕ=  χρήση 

οπτικοακουστικού υλικού από 

τον εκπαιδευτικό 

 ΧFCΓΕΛ= χρήση flash cards για 

ενίσχυση λεξιλογίου 

 ΧΠΓΣΓ= χρήση πλαστελίνης για 

σχηματισμό γραμμάτων 

 ΧΤΜΣΔ= χρήση της μουσικής στη 

διδασκαλία 

12. Μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας  ΧΘΠΜΡ= χρήση θεατρικού 

παιχνιδιού μοίρασμα ρόλων 

 ΑΤΟΔΓΟΤΜ= αξιοποίηση της 

ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας 

για όλους τους μαθητές 

 ΔΓΣΤΓΖ= δημιουργία γωνίας στην 

τάξη για ζωγραφική 

 ΔΓΣΤΓΑΠ= δημιουργία γωνίας 

στην τάξη για ανάγνωση 

παραμυθιών 
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13. Η αποτελεσματικότητα των 

μεθόδων και των τεχνικών 
 ΜΑΗΠΣΚΛ= μεγάλη απόδοση η 

πράξη στην κατανόηση 

λεξιλογίου 

 ΣΒΣΑΤΜ= σταδιακή βελτίωση 

στην απόδοση των μαθητών 

 ΑΕΣΟΠΤΔ= αίσθημα ένταξης 

στις ομάδες παρά την 

διαφορετικότητα 

14. Σημασία αξιοποίησης των 

γλωσσών τους διδακτικά 

 ΑΠΤΗΚΤΕΤ= ανάγκη παρουσίασης 

των ηθών και των εθίμων τους 

 ΧΕΛΔΤΜΣΤ= χρήση εύκολων 

λέξεων δικών τους μέσα στην τάξη 

 ΓΤΛΑΤΕΜ= γνώση των λέξεων 

από τους Έλληνες μαθητές 

15. Χρήση τρίγλωσσου υλικού στα 

αγγλικά, ελληνικά και στη γλώσσα 

τους 

 ΧΗΥΕΚΣΤΓ= χρήσιμη η ύπαρξη 

εγχειριδίου και στις τρεις 

γλώσσες 

16. Η χρήση της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 
 ΧΕΠΣΑΤΜ= χρήσιμο εργαλείο 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες 

των μαθητών 

 ΠΧΑΤΑΠΑΑ= πίεση χρόνου 

από το Αναλυτικό Πρόγραμμα, 

αδυναμία αξιοποίησης 

17. Η αξιοποίηση της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
 ΑΕΓΤΑΤΔΔ= αδυναμία 

εξήγησης για την αξιοποίηση της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

18. Πρόταση για την 

αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των 

προσφύγων μαθητών 

 ΥΚΥΓΤΑΤΜ= ύπαρξη 

κατάλληλου υλικού για τις 

ανάγκες των μαθητών 

 ΧΕΤΓΤΜ= χρήση 

εξατομικευμένου τεστ για τους 
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μαθητές 

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

19. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

για την εκπαίδευση των μαθητών 
 ΕΚΕΚΣΣΠ= έλλειψη κατάρτισης 

έλλειψη και στο σχολικό 

περιβάλλον 

 ΘΓΒΠΕΣΤ= θέληση για βοήθεια 

προετοιμασία εκπαιδευτικού στο 

σπίτι 

20. Τρόποι κατάρτισης  ΠΣΣΕΑΤΚ= παροχή σεμιναρίων 

στους εκπαιδευτικούς από το 

Υπουργείο 

 ΜΔΖΚΕΑ= μαθήματα διά ζώσης 

και εξ αποστάσεως 

 ΜΚΣΠΕ= μαθήματα και σε 

πρακτικό επίπεδο 

 ΜΣΔΤΕΩΞΓ= μεταπτυχιακό στη 

διδασκαλία της ελληνικής ως 

ξένης γλώσσας 

 ΑΔΤΨΠΤΜ= ανάγκη 

διαχείρισης των ψυχολογικών 

προβλημάτων των μαθητών 
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Εκπαιδευτικός 4 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ 

 
ΦΥΛΟ: Γυναίκα 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δασκάλα 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ: 3 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: Ειδική 

αγωγή  

ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά και Γαλλικά 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: 1 χρόνο σε 

κανονική τάξη που μέσα έχει και μαθητές 

από την Συρία 

Επαφή και τα προηγούμενα δύο χρόνια με 

Σύριους μαθητές μέσα από την παράλληλη 

στήριξη 

 
Α. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1. Περιγραφή της εμπειρίας των 

εκπαιδευτικών. 

 

 ΔΠΔΕΔΠ= δύσκολα παιδιά, 

δύσκολη εμπειρία, δυσκολία 

προσαρμογής 

 ΑΕΣΣΜΤΥΜ= αργότερη εξέλιξη 

σε σύγκριση με τους υπόλοιπους 

μαθητές 

 ΠΧΑΤΕΜΤΜ= περιορισμένος 

χρόνος ασχολίας του εκπαιδευτικού 

με τους μαθητές 

2. Προβλήματα στη διδασκαλία. 

 

 

 

 

 

 

 

 ΔΛΤΑΤΕΕ= δυσκολία λόγω της 

αργοπορίας του ειδικού 

εκπαιδευτικού  

 ΔΚΤΑΣΜ= αδυναμία κατανόησης 

των Μαθηματικών πράξεων 

γλωσσικά  

 ΔΑΛΜΜΣΦΣ= δυσκολία 

ανάγνωσης λέξεις μόνο με 



193 

 

 

 

σύμφωνο φωνήεν σύμφωνο 

 ΕΚΣΠΧΤΓ= έλλειψη κατανόησης 

στην ποικιλία χρήσης των 

γραμμάτων 

 3. Βαθμός ετοιμότητας της σχολικής 

μονάδας. 

 ΠΕΠΓΔΤΜ= πρόσληψη ειδικού 

παιδαγωγού για διδασκαλία των 

μαθητών 

 ΕΚΥΓΒΑΕ= έλλειψη κονδυλίων, 

υλικά για βοήθεια αγορά από 

εκπαιδευτικό 

 ΜΑΧΠΣΙ= μικρή αίθουσα χωρίς 

πρόσβαση στο Ίντερνετ 

 ΕΠΣΚΑΓΕΔ= έλλειψη 

προτζέκτορα στην κύρια αίθουσα 

για ενίσχυση διδασκαλίας 

Β. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

4. Η επικοινωνία με τους μαθητές  ΚΒΛΓΕ= κατάκτηση βασικού 

λεξιλογίου για επικοινωνία 

 ΧΤΔΤΓΣΠΔ= χρήση της δικής τους 

γλώσσας σε περιπτώσεις δυσκολίας 

 ΧΕΣΣΠΑΕ= χρήση εξωλεκτικών 

στοιχείων σε περιπτώσεις 

αδυναμίας επικοινωνίας 

 ΧΤΖΓΤΒΣΕ= χρήση της 

ζωγραφικής για την βοήθεια στην 

επικοινωνία 

5. Δυσκολία στην επικοινωνία  ΔΚΑΚΘΜΣΕ= δυσκολία 

κατανόησης αρσενικού και 

θηλυκού, μπέρδεμα στην 

επικοινωνία 

 ΛΣΕΤΛΚΑ= λάθη στην έκφραση 

των λέξεων, κατάκτηση αργότερα 

6. Ο ρόλος της Αγγλικής γλώσσας  ΑΧΑΑΤΠΤΜ= αδυναμία χρήσης 

αγγλικής από την πλευρά των 
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μαθητών 

Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

7. Η επαφή με τους πρόσφυγες γονείς   ΣΓΚΣΒ= συναντήσεις γονέων και 

στους βαθμούς 

 ΦΤΟΤΚΠΤΑ= φροντίδα τήρησης 

όλων των κανόνων που τους 

ανέφερα 

8. Η γλώσσα επικοινωνίας  ΧΑΚΕΑΤΠ= χρήση αγγλικής 

καλύτερο επίπεδο από τα παιδιά 

 ΧΕΛΤΧΠΣΕ= χρήση ελληνικής 

λόγω των χρόνων παραμονής στην 

Ελλάδα 

9. Περιγραφή εμπειρίας με τους γονείς  ΚΣΓΤΚΤΠΤ= καλή συνεργασία για 

το καλό των παιδιών τους 

 ΓΥΜΕΠΜΕΜ= γονείς υψηλού 

μορφωτικού επιπέδου 

παρακολουθούσαν με επιμέλεια 

μαθήματα 

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

10. Χρήση εκπαιδευτικού υλικού  ΧΤΒΓΣΤΥ= χρήση του βιβλίου 

«ΓΕΙΑ ΣΑΣ» του Υπουργείου 

 ΧΟΥΑΤΕ=  χρήση 

οπτικοακουστικού υλικού από 

τον εκπαιδευτικό 

 ΧFCΓΕΛ= χρήση flash cards για 

ενίσχυση λεξιλογίου 

 ΧΑΓΤΚΛΣΕ= χρήση αντικειμένων 

για την κατανόηση λέξεων στα 

ελληνικά 

11. Μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας  ΧΟΔΒΓΟΤΜ= χρήση 

ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας 

βοήθεια για όλους τους μαθητές 

 ΧΤΤΠΕ= χρήση των ΤΠΕ 

 ΧΘΠΜΡ= χρήση θεατρικού 
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παιχνιδιού μοίρασμα ρόλων 

 ΔΓΣΤΓΖ= δημιουργία γωνίας στην 

τάξη για ζωγραφική 

 ΔΓΣΤΓΑΠ= δημιουργία γωνίας 

στην τάξη για ανάγνωση 

παραμυθιών 

12. Η αποτελεσματικότητα των 

μεθόδων και των τεχνικών 
 ΜΑΤΘΣΜ= μεγάλη απόδοση το 

θέατρο στη μάθηση 

 ΜΑΤΠΡΣΜ= μεγάλη απόδοση 

το παιχνίδι ρόλων στη μάθηση 

 ΕΒΚΓΜ= έλλειψη βαθμοθηρίας, 

κίνητρο για μάθηση 

13. Σημασία αξιοποίησης των 

γλωσσών τους διδακτικά 

 ΕΩΜΣΑΠΣ= ένταξη ως μάθημα 

στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών 

14. Χρήση τρίγλωσσου υλικού στα 

αγγλικά, ελληνικά και στη γλώσσα 

τους 

 ΧΗΥΕΚΣΤΓ= χρήσιμη η ύπαρξη 

εγχειριδίου και στις τρεις 

γλώσσες 

15. Η χρήση της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 
 ΧΕΠΣΑΤΜ= χρήσιμο εργαλείο 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες 

των μαθητών 

16. Η αξιοποίηση της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
 ΑΕΓΤΑΤΔΔ= αδυναμία 

εξήγησης για την αξιοποίηση της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

17. Πρόταση για την 

αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των 

προσφύγων μαθητών 

 ΑΥΧΠΥ= αλλαγή υποδομών 

χρήση περισσότερων υλικών 

 ΕΣΤΤΑΜΤΜ= ένταξη στην 

τυπική τάξη, αλληλεπίδραση με 

τους μαθητές 

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

18. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

για την εκπαίδευση των μαθητών 
 ΕΚΕΚΣΣΠ= έλλειψη κατάρτισης 
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έλλειψη και στο σχολικό 

περιβάλλον 

 ΘΓΒΠΕΣΤ= θέληση για βοήθεια 

προετοιμασία εκπαιδευτικού στο 

σπίτι 

19. Τρόποι κατάρτισης  ΠΣΣΕΑΤΚ= παροχή σεμιναρίων 

στους εκπαιδευτικούς από το 

κράτος 

 ΠΔΜΓΤΑΠΠ= παρακολούθηση 

δεύτερου μεταπτυχιακού για τις 

ανάγκες που προέκυψαν 
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Εκπαιδευτικός 5 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ 

 
ΦΥΛΟ: Γυναίκα 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δασκάλα 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ: 10 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 

Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής 

και επιμόρφωση στη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση 

ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: 2 χρόνια σε 

τάξη υποδοχής 

Α. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1. Περιγραφή της εμπειρίας των 

εκπαιδευτικών. 

 

 ΑΑΚΠΠΣΕ= απαιτητική αλλά και 

πολύ πλούσια σε εμπειρίες 

 ΒΤΕΣΕΚ= βελτίωση του 

εκπαιδευτικού στο εκπαιδευτικό 

κομμάτι 

 ΔΠΔΕΔΠ= δύσκολα παιδιά, 

δύσκολη εμπειρία, δυσκολία 

προσαρμογής 

 ΔΦΠΧΛΤΠ= διακεκομμένη 

φοίτηση πολλών χρόνων λόγω του 

πολέμου 

 ΔΕΕΚΚ=διαφορετικό επίπεδο 

γλωσσομάθειας και καλλιέργειας 

2. Προβλήματα στη διδασκαλία. 

 

 

 

 

 

 ΔΝΓΤΤΕΣ= διαφορετική 

νοοτροπία για το τι είναι σχολείο 

 ΑΑΤΣΛΒΑΦ= απουσία από το 

σχολείο λόγω βροχής, ακραίο 

φαινόμενο 

 ΔΚΓΤΤΕΜ= δυσκολία 

κατανόησης για το τι είναι μάθημα 
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 3. Βαθμός ετοιμότητας της σχολικής 

μονάδας. 

 ΕΠΤΔΓΤΑ= έλλειψη πρόβλεψης 

των Διευθυντών για τις ανάγκες 

Β. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

4. Η επικοινωνία με τους μαθητές  ΞΟΤΜΑΤΑΕ= ξεκίνημα όλων των 

μαθητών από το Α1 επίπεδο 

 ΧΑΚΕΓΤΜ= χρήση Αγγλικής 

καλό επίπεδο γνώσης των μαθητών 

 ΧΕΓΕΕ= χρήση εικονόλεξων για 

ευκολία επικοινωνίας  

 ΧΚΓΕΕ= χρήση καρτέλων για 

ευκολία επικοινωνίας 

5. Δυσκολία στην επικοινωνία  ΔΣΠ= δυσκολία σύνταξης 

προτάσεων 

6. Ο ρόλος της Αγγλικής γλώσσας  ΑΧΤΑΒΜΕΣ= αποφυγή χρήσης 

των αγγλικών, βοήθεια μέχρι ένα 

σημείο 

7. Αδυναμία χρήσης της Αγγλικής 

γλώσσας 

 ΛΤΥΜΩΜ= λειτουργία των 

υπολοίπων μαθητών ως 

μεταφραστές 

Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

8. Η επαφή με τους πρόσφυγες γονείς   ΣΓΚΣΒ= συναντήσεις γονέων και 

στους βαθμούς 

 ΕΜΚΛΓΕΤΓ= επικοινωνία με 

κοινωνική λειτουργό για 

ενημέρωση των γονέων 

9. Η γλώσσα επικοινωνίας  ΜΠΣΓΤΓ= μοίρασμα 

προσκλήσεων στις γλώσσες των 

γονέων 

 ΧΔΣΠΑΧΤΑ= χρήση διερμηνέα 

σε περιπτώσεις αδυναμίας χρήσης 

της αγγλικής 

 ΧΑΚΕΑΤΠ= χρήση αγγλικής 

καλύτερο επίπεδο από τα παιδιά 
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10. Περιγραφή εμπειρίας με τους 

γονείς 

 ΑΤΓΓΞΣΑΣ= απαίτηση των 

γονέων για ξύλο σε άσχημη 

συμπεριφορά 

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

11. Χρήση εκπαιδευτικού υλικού  ΑΧΤΒΓΣΤΥ= αποφυγή χρήσης 

του βιβλίου «ΓΕΙΑ ΣΑΣ» του 

Υπουργείου 

 ΧFCΓΕΛ= χρήση flash cards για 

ενίσχυση λεξιλογίου 

 ΧΤΒΒ= χρήση του βιβλίου 

«Βαλιτσάκι» 

 ΧΤΒΕ= χρήση του βιβλίου 

«Εντάξει» 

 ΧΥΑΤΔ= χρήση υλικού από το 

«Διάπολις» 

 ΧΣΚΑΤΒΜ= χρήση 

συγκεκριμένων κομματιών από τα 

βιβλία Μουσουλμανόπαιδων 

 ΧΘΠΣΔ= χρήση θεατρικού 

παιχνιδιού στη διδασκαλία 

 ΧΤΠΡΣΔ= χρήση του παιχνιδιού 

ρόλου στη διδασκαλία 

 ΧΤΜΣΔ= χρήση της μιμογλώσσας 

στη διδασκαλία 

12. Μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας  ΑΟΔΓΟΤΜ= αξιοποίηση της 

ομαδοσυνεργατικής 

διδασκαλίας για όλους τους 

μαθητές 

 ΧΔΥΣΚΟ= χρήση διαφορετικού 

υλικού σε κάθε ομάδα 

 ΛΟΜΣΕΚΛ= λειτουργία 

ολομέλειας μόνο στην εισαγωγή 

καινούριου λεξιλογίου 
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13. Η αποτελεσματικότητα των 

μεθόδων και των τεχνικών 
 ΣΒΣΑΤΜ= σταδιακή βελτίωση 

στην απόδοση των μαθητών 

14. Σημασία αξιοποίησης των 

γλωσσών τους διδακτικά 

 ΑΗΓΤΜΓΤΜ= απαραίτητη η 

γνώση της μητρικής γλώσσας 

των μαθητών 

 ΕΜΕΤΓΑΤΓ= εθελοντικά 

μαθήματα εκμάθησης της γλώσσας 

από τους γονείς 

15. Χρήση τρίγλωσσου υλικού στα 

αγγλικά, ελληνικά και στη γλώσσα 

τους 

 ΧΗΥΕΚΣΤΓ= χρήσιμη η 

ύπαρξη εγχειριδίου και στις 

τρεις γλώσσες 

 ΥΤΥΣΒΚΣΕ= ύπαρξη 

τρίγλωσσου υλικού στο 

«Βαλιτσάκι» και στο «Εντάξει» 

16. Η χρήση της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 
 ΧΕΠΣΑΤΜ= χρήσιμο εργαλείο 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες 

των μαθητών 

 ΑΣΣΜΤΠΔ= αποτελεσματική 

σε σύγκριση με την 

παραδοσιακή διδασκαλία 

17. Η αξιοποίηση της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
 ΑΕΓΤΑΤΔΔ= αδυναμία 

εξήγησης για την αξιοποίηση 

της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

18. Πρόταση για την 

αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των 

προσφύγων μαθητών 

 ΑΤΑΠΣ= αναθεώρηση του 

Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών 

 ΕΕΜΚΓΣΑ= επιλογή 

εκπαιδευτικών με κατάλληλες 

γνώσεις στις ανάγκες 

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
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19. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

για την εκπαίδευση των μαθητών 
 ΕΚΕΚΣΣΠ= έλλειψη 

κατάρτισης έλλειψη και στο 

σχολικό περιβάλλον 

 ΘΓΒΠΕΣΤ= θέληση για 

βοήθεια προετοιμασία 

εκπαιδευτικού στο σπίτι 

20. Τρόποι κατάρτισης  ΠΣΣΕΑΤΥ= παροχή 

σεμιναρίων στους 

εκπαιδευτικούς από το 

Υπουργείο 

 ΣΤΦΠΥΣΧ= συνεργασία των 

φορέων που υπάρχουν στη χώρα 

μας 

 ΓΤΔΕΣΜΤΥ= γνώστες της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 

συνεργασία με το Υπουργείο 
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Εκπαιδευτικός 6 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ 

 
ΦΥΛΟ: Γυναίκα 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δασκάλα και δασκάλα 

Ισπανικής γλώσσας 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ: 13 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 

Μεταπτυχιακό στη γλωσσική εκπαίδευση 

προσφύγων και μεταναστών 

ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά, Ισπανικά, Γερμανικά 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: 2 χρόνια σε 

τμήμα ένταξης (ΖΕΠ) 

Α. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1. Περιγραφή της εμπειρίας των 

εκπαιδευτικών. 

 

 ΔΠΔΕΔΠ= δύσκολα παιδιά, 

δύσκολη εμπειρία, δυσκολία 

προσαρμογής 

 ΔΦΠΧΛΤΠ= διακεκομμένη 

φοίτηση πολλών χρόνων λόγω του 

πολέμου 

 ΔΕΕΚΚ=διαφορετικό επίπεδο 

γλωσσομάθειας και καλλιέργειας 

2. Προβλήματα στη διδασκαλία. 

 

 

 

 

 

 ΒΠΗΕΓΤΕ= βασικότερο πρόβλημα 

η έλλειψη γνώσης της ελληνικής 

 ΔΣΕΛΕΤΑ= δυσκολία στην 

επικοινωνία λόγω έλλειψης της 

αγγλικής 

 ΜΑΑΤΜ= μεγάλη απουσία από τα 

μαθήματα 

 ΔΤΔΕΕΤΜ= δυσκολία τα 

διαφορετικά επίπεδα 

εγγραμματισμού των μαθητών  
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 3. Βαθμός ετοιμότητας της σχολικής 

μονάδας. 

 ΕΥΓΤΔ= επαρκή υλικά για την 

διδασκαλία 

 ΕΟΤΕΤΣ= ενημέρωση όλων των 

εκπαιδευτικών του σχολείου 

 ΑΜΤΔΤΑΓΔ= άρνηση μόνο της 

δασκάλας των αγγλικών για 

διδασκαλία 

Β. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

4. Η επικοινωνία με τους μαθητές  ΧΤΠΓΕ= χρήση της παντομίμας για 

επικοινωνία 

 ΧΤΖΓΤΒΣΕ= χρήση της 

ζωγραφικής για την βοήθεια στην 

επικοινωνία 

 ΧΕΣΣΠΑΕ= χρήση εξωλεκτικών 

στοιχείων σε περιπτώσεις 

αδυναμίας επικοινωνίας 

 ΣΛΣΕΚΣΑ= σκόρπιες λέξεις στα 

ελληνικά και στα αράβικα 

5. Δυσκολία στην επικοινωνία  ΜΔΗΔΤΓ= μεγάλη δυσκολία η 

διαφορετικότητα των γλωσσών 

 ΑΓΜΜΔΣΕ= απουσία γλώσσας 

μεσάζων μεγάλη δυσκολία στην 

επικοινωνία 

 ΔΜΤΦ= δυσκολία μάθησης των 

φωνημάτων 

6. Ο ρόλος της Αγγλικής γλώσσας  ΠΣΕΓΤΜΚΕ= πολύ σημαντικό 

εργαλείο για την μάθηση και 

επικοινωνία 

 ΑΧΑΑΤΠΤΜ= αδυναμία χρήσης 

αγγλικής από την πλευρά των 

μαθητών 

7. Αδυναμία χρήσης της Αγγλικής 

γλώσσας 

 ΛΤΥΜΩΜ= λειτουργία των 

υπολοίπων μαθητών ως 

μεταφραστές 
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 ΧFCΣΟΥΓΕ= χρήση flash cards σε 

οπτικό υλικό για επικοινωνία 

Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

8. Η επαφή με τους πρόσφυγες γονείς   ΑΕΜΤΠΓ= αδυναμία επαφής με 

τους πρόσφυγες γονείς 

 ΕΤΠΣΣΜΛ= ερχομός των παιδιών 

στο σχολείο με λεωφορείο 

 ΜΑΤΣΑΤΧΦ= μεγάλη απόσταση 

το σχολείο από τον χώρο 

φιλοξενίας 

 ΔΗΜΤΓ= δύσκολη η μετακίνηση 

των γονέων 

 

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

9. Χρήση εκπαιδευτικού υλικού  ΑΧΤΒΓΣΤΥ= αποφυγή χρήσης του 

βιβλίου «ΓΕΙΑ ΣΑΣ» του 

Υπουργείου 

 ΧΤFCΒΣΔ= χρήση των flash cards 

βοήθεια στη διδασκαλία 

 ΚΧΑΤΜΚΤΕ= κατασκευή 

χειροτεχνιών από τους μαθητές και 

τον εκπαιδευτικό 

 ΕΥΑΤΕ= έτοιμο υλικό από τον 

εκπαιδευτικό 

 ΧΘΠΣΔ= χρήση θεατρικού 

παιχνιδιού στη διδασκαλία 

 ΧΤΠΡΣΔ= χρήση του παιχνιδιού 

ρόλου στη διδασκαλία 

 ΧΤΠΜΠΓΤΕ= χρήση του 

παιχνιδιού «Μάντεψε ποιος» για 

την εμφάνιση 

 ΧΤΚΣΔ= χρήση της κιναισθητικής 

στη διδασκαλία 

 ΧΤΤΣΔ= χρήση της τέχνης στη 

διδασκαλία 
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 ΧΟΥΑΤΕ=  χρήση 

οπτικοακουστικού υλικού από 

τον εκπαιδευτικό 

10. Μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας 
 

 

 

  

 ΧΤΠΣΜΟΜΠ= χρήση της 

πράξης στο μάθημα όχι μόνο 

προφορικά 

 ΤΠΜΤΠ= τακτικό παιχνίδι με τα 

παιδιά 

 ΧΔΚΤΔ= χρήση διαλόγων κατά 

τη διδασκαλία 

 ΑΤΟΔΓΟΤΜ= αξιοποίηση της 

ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας 

για όλους τους μαθητές 

 ΠΕΤΒΜΔ= προσπάθεια 

επίτευξης της βιωματικής 

μεθόδου διδασκαλίας 

11. Η αποτελεσματικότητα των 

μεθόδων και των τεχνικών 
 ΣΒΣΑΤΜ= σταδιακή βελτίωση 

στην απόδοση των μαθητών 

 ΠΕΚΜΚΜΕ= καλύτερη εξέλιξη 

κάποιων μαθητών καλύτερο 

μορφωτικό επίπεδο  

12. Σημασία αξιοποίησης των 

γλωσσών τους διδακτικά 

 ΑΗΓΤΜΓΤΜ= απαραίτητη η 

γνώση της μητρικής γλώσσας 

των μαθητών 

 ΕΩΜΣΑΠΣ= ένταξη ως μάθημα 

στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών 

 ΠΧΔΤΜ= προσπάθεια χρήσης 

δικής τους μουσικής 

 ΑΠΤΗΚΤΕΤ= ανάγκη παρουσίασης 

των ηθών και των εθίμων τους 

13. Χρήση τρίγλωσσου υλικού στα 

αγγλικά, ελληνικά και στη γλώσσα 

τους 

 ΧΗΥΕΚΣΤΓ= χρήσιμη η ύπαρξη 



206 

 

εγχειριδίου και στις τρεις 

γλώσσες 

14. Η χρήση της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 
 ΧΕΠΣΑΤΜ= χρήσιμο εργαλείο 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες 

των μαθητών 

 ΑΣΣΜΤΠΔ= αποτελεσματική σε 

σύγκριση με την παραδοσιακή 

διδασκαλία 

15. Η αξιοποίηση της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
 ΚΔΔΑΤΕΤΜ= κατασκευή 

διαφορετικών δραστηριοτήτων 

ανάλογα το επίπεδο των 

μαθητών 

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

16. Πρόταση για την 

αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των 

προσφύγων μαθητών 

 ΑΠΜΚΟΧ= αίσθημα 

περιβάλλοντος μάθησης και όχι 

χαλάρωση 

 ΑΒΑΕΠΜΣΤ= αλλαγή βιβλίων 

από ειδικούς που μπαίνουν σε 

τάξεις 

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

17. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

για την εκπαίδευση των μαθητών 
 ΕΚΕΚΣΣΠ= έλλειψη κατάρτισης 

έλλειψη και στο σχολικό 

περιβάλλον 

 ΘΓΒΠΕΣΤ= θέληση για βοήθεια 

προετοιμασία εκπαιδευτικού στο 

σπίτι 

 ΚΤΘΚΕΣΠΚ= κατάκτηση του 

θεωρητικού κομματιού, έλλειψη στο 

πρακτικό κομμάτι 

18. Τρόποι κατάρτισης  ΣΕΤΕΣΖΔΕ= συνεχής 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

σε ζητήματα  διαπολιτισμικής 
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εκπαίδευσης 

 ΕΣΝΤΕΜΣΑ= επιμόρφωση στις 

νέες τεχνολογίες, εξοικείωση 

μαθητών σε αυτές 
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Εκπαιδευτικός 7 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ 

 
ΦΥΛΟ: Γυναίκα 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δασκάλα 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ: 1 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 

Μεταπτυχιακό στη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση 

ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά και Ισπανικά 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: 1 χρόνο σε 

τμήμα υποδοχής 

Α. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1. Περιγραφή της εμπειρίας των 

εκπαιδευτικών. 

 

 ΑΑΚΠΠΣΕ= απαιτητική αλλά και 

πολύ πλούσια σε εμπειρίες 

 ΛΤΚΚΟΥΤΜ= λήψη του 

κοινωνικού και οικονομικού 

υποβάθρου των μαθητών 

 ΣΠΤΚΚΤΓΤ= σημασία προβολής 

της κουλτούρας και της γλώσσας 

τους 

 ΘΤΕΓΔΣΠΔ= θέληση του 

εκπαιδευτικού για διδασκαλία σε 

προσφυγικές δομές 

2. Προβλήματα στη διδασκαλία.  

 

 

 

 

 

 ΒΠΗΕΓΤΕ= βασικότερο πρόβλημα 

η έλλειψη γνώσης της ελληνικής  

 ΜΑΑΤΜ= μεγάλη απουσία από τα 

μαθήματα 

 3. Βαθμός ετοιμότητας της σχολικής 

μονάδας. 

 ΜΑΧΠΣΤ= μικρή αίθουσα χωρίς 

πρόσβαση στο Ίντερνετ 

 ΕΚΥΓΒΑΕ= έλλειψη κονδυλίων, 

υλικά για βοήθεια αγορά από 
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εκπαιδευτικό 

 ΚΣΑΤΥΕ= κακή συμπεριφορά από 

τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς 

Β. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

4. Η επικοινωνία με τους μαθητές  ΧΤΑΚΕΓΤΜ= χρήση της αγγλικής 

καλό επίπεδο γνώσης των μαθητών 

 ΧΕΓΕΕ= χρήση εικονόλεξων για 

ευκολία επικοινωνίας 

 ΧΒΣΜΜΕΣΑ= χρήση βίντεο στους 

μαθητές με έλλειψη στην αγγλική 

5. Δυσκολία στην επικοινωνία  ΑΕΣΛΕΓΤΓ= αδυναμία έκφρασης 

συναισθημάτων λόγω έλλειψης 

γνώσης της γλώσσας 

6. Ο ρόλος της Αγγλικής γλώσσας  ΠΣΕΓΤΜΚΕ= πολύ σημαντικό 

εργαλείο για την μάθηση και 

επικοινωνία 

7. Αδυναμία χρήσης της Αγγλικής 

γλώσσας 

 ΛΤΥΜΩΜ= λειτουργία των 

υπολοίπων μαθητών ως 

μεταφραστές 

 ΧΛΜΤΚΤΑΕ= χρήση λεξικού 

μέχρι την κατάκτηση των 

απαραίτητων ελληνικών 

Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

8. Η επαφή με τους πρόσφυγες γονείς   ΜΠΤΓΓΕ= μικρή προσέλευση των 

γονέων για ενημέρωση 

 ΑΤΓΑΤΕ= αναζήτηση των γονέων 

από τους εκπαιδευτικούς 

 ΑΓΤΜΤΠΠΠ= αδιαφορία για την 

μόρφωση των παιδιών, προσωρινή 

παραμονή  
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9. Η γλώσσα επικοινωνίας  ΑΧΤΑΓ= αδυναμία χρήσης της 

αγγλικής γλώσσας 

 ΛΤΜΩΜΠΤΓ= λειτουργία των 

μαθητών ως μεταφραστές προς τους 

γονείς 

10. Περιγραφή εμπειρίας με τους 

γονείς 

 ΞΚΑΤΠΛΤΠ= ξέσπασμα κλάματος 

από τον πατέρα λόγω της 

παραμονής 

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

11. Χρήση εκπαιδευτικού υλικού  ΧΤΒΓΣΤΥ= χρήση του βιβλίου 

«ΓΕΙΑ ΣΑΣ» του Υπουργείου 

 ΕΥΑΤΕ= έτοιμο υλικό από τον 

εκπαιδευτικό 

 ΧΤΛΑΤΕ= χρήση των λεξικών από 

τον εκπαιδευτικό 

12. Μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας  ΧΜΔΕΣΑΤΜ= χρήση 

μαθητοκεντρικής διδασκαλίας 

εστίαση στις ανάγκες του μαθητή 

13. Η αποτελεσματικότητα των 

μεθόδων και των τεχνικών 
 ΕΕΜΛΤΕΤΕ= ενεργοποίηση 

ενδιαφέροντος μαθητή λόγω της 

εστίασης του εκπαιδευτικού 

14. Σημασία αξιοποίησης των 

γλωσσών τους διδακτικά 

 ΑΗΓΤΜΓΤΜ= απαραίτητη η 

γνώση της μητρικής γλώσσας 

των μαθητών 

 ΕΩΜΣΑΠΣ= ένταξη ως μάθημα 

στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών 

 ΑΕΣΓΤΠΤΑ= αφορμές 

επικοινωνίας στη γλώσσα τους 

παρά την άγνοια 

15. Χρήση τρίγλωσσου υλικού στα 

αγγλικά, ελληνικά και στη γλώσσα 

τους 

 ΧΗΥΕΚΣΤΓ= χρήσιμη η ύπαρξη 

εγχειριδίου και στις τρεις 

γλώσσες 
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16. Η χρήση της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 
 ΧΕΠΣΑΤΜ= χρήσιμο εργαλείο 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες 

των μαθητών 

 ΑΣΣΜΤΠΔ= αποτελεσματική σε 

σύγκριση με την παραδοσιακή 

διδασκαλία 

17. Η αξιοποίηση της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
 ΚΔΑΜΤΕΤΜ= κατασκευή 

δραστηριοτήτων ανάλογα με το 

επίπεδο των μαθητών 

 ΚΔΔΓΚΜ= κατασκευή 

διαφορετικών δραστηριοτήτων 

για κάθε μαθητή 

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

18. Πρόταση για την 

αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των 

προσφύγων μαθητών 

 ΑΤΜΓΤΜ= αξιοποίηση της 

μητρικής γλώσσας των μαθητών 

 ΣΣΑΤΜ= σεβασμός στις 

ανάγκες των μαθητών 

 ΕΣΤΤΑΜΤΜ= ένταξη στην 

τυπική τάξη, αλληλεπίδραση με 

τους μαθητές 

 ΑΥΧΠΥ= αλλαγή υποδομών 

χρήση περισσότερων υλικών 

 ΑΒΑΕΠΜΣΤ= αλλαγή βιβλίων 

από ειδικούς που μπαίνουν σε 

τάξεις 

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

19. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

για την εκπαίδευση των μαθητών 

 ΕΚΓΜΤΘΠ= έλλειψη κατάρτισης 

γνώση μόνο του θεωρητικού 

πλαισίου 

 ΘΓΒΠΕΣΤ= θέληση για βοήθεια 

προετοιμασία εκπαιδευτικού στο 

σπίτι 
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20. Τρόποι κατάρτισης  ΕΠΣΠΔ= επιμόρφωση πάνω σε 

πρακτικές διδασκαλίας 

 ΣΕΤΕΣΖΔΔ= συνεχής 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

σε ζητήματα διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 

 ΠΣΣΕΑΤΥ= παροχή σεμιναρίων 

στους εκπαιδευτικούς από το 

Υπουργείο 
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Εκπαιδευτικός 8 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ 

 
ΦΥΛΟ: Γυναίκα 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δασκάλα 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ: 3 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 

Μεταπτυχιακό στην εκπαιδευτική διοίκηση, 

σεμινάριο στην ειδική αγωγή και σεμινάριο 

στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ 

ξένης γλώσσας 

ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά και Ισπανικά, λίγα 

Γαλλικά και Ιταλικά 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: 1 χρόνο σε 

τμήμα υποδοχής 

Α. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1. Περιγραφή της εμπειρίας των 

εκπαιδευτικών. 

 

 ΑΑΚΠΠΣΕ= απαιτητική αλλά και 

πολύ πλούσια σε εμπειρίες 

 ΒΤΕΣΕΚ= βελτίωση του 

εκπαιδευτικού στο εκπαιδευτικό 

κομμάτι 

 ΕΕΜΣΠΣΖΤ= έλλειψη επαφής με 

σχολικό περιβάλλον στη ζωή τους 

 ΕΚΑΤΜ= έλλειψη καθαριότητας 

από τους μαθητές 

 ΑΓΜΠΑΤΣ= άρνηση για μάθηση 

προτροπή από το σπίτι 



214 

 

2. Προβλήματα στη διδασκαλία.  

 

 

 

 

 

 ΔΣΤΜΠΤΕ= δύσκολη 

συμπεριφορά των μαθητών προς 

τον εκπαιδευτικό 

 ΕΥΑΤΚ= έλλειψη υποστήριξης από 

το κράτος 

 ΑΨΚΤΕ= άσχημη ψυχολογική 

κατάσταση του εκπαιδευτικού 

 ΒΠΗΕΓΤΕ= βασικότερο πρόβλημα 

η έλλειψη γνώσης της ελληνικής 

 3. Βαθμός ετοιμότητας της σχολικής 

μονάδας. 

 ΕΥΓΤΔ= επαρκή υλικά για την 

διδασκαλία 

 ΚΕΤΔ= κατάλληλη ενημέρωση των 

διευθυντών 

 ΕΟΤΕΤΣ= ενημέρωση όλων των 

εκπαιδευτικών του σχολείου 

Β. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

4. Η επικοινωνία με τους μαθητές  ΧΕΣΣΠΑΕ= χρήση εξωλεκτικών 

στοιχείων σε περιπτώσεις 

αδυναμίας επικοινωνίας 

 ΧΤΑΚΕΓΤΜ= χρήση της αγγλικής 

καλό επίπεδο γνώσης των μαθητών 

 ΛΤΥΜΩΜ= λειτουργία των 

υπολοίπων μαθητών ως 

μεταφραστές 

 ΧΑΛΑΤΔ= χρήση αυτοσχέδιου 

λεξικού από τον διευθυντή 

5. Δυσκολία στην επικοινωνία  ΑΚΤΛΤ= αδυναμία κατανόησης 

των λεγόμενών τους  

6. Ο ρόλος της Αγγλικής γλώσσας  ΠΣΕΓΤΜΚΕ= πολύ σημαντικό 

εργαλείο για την μάθηση και 

επικοινωνία 

7. Αδυναμία χρήσης της Αγγλικής 

γλώσσας 

 ΛΤΥΜΩΜ= λειτουργία των 

υπολοίπων μαθητών ως 

μεταφραστές 
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 ΧΕΣΓΤΕ= χρήση εξωλεκτικών 

στοιχείων για την επικοινωνία 

Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

8. Η επαφή με τους πρόσφυγες γονείς   ΑΕΜΤΓ= αδυναμία επαφής με τους 

γονείς 

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

9. Χρήση εκπαιδευτικού υλικού  ΧΤΒΓΣΤΥ= χρήση του βιβλίου 

«ΓΕΙΑ ΣΑΣ» του Υπουργείου 

 ΕΥΑΤΕ= έτοιμο υλικό από τον 

εκπαιδευτικό 

 ΧΥΑΤΣ= χρήση υλικού από τον 

σύμβουλο 

10. Μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας  ΧΜΔΕΣΑΤΜ= χρήση 

μαθητοκεντρικής διδασκαλίας 

εστίαση στις ανάγκες του μαθητή 

11. Η αποτελεσματικότητα των 

μεθόδων και των τεχνικών 
 ΜΑΣΕΚ= μικρή 

αποτελεσματικότητα στο 

εκπαιδευτικό κομμάτι 

12. Σημασία αξιοποίησης των 

γλωσσών τους διδακτικά 

 ΑΗΓΤΜΓΤΜ= απαραίτητη η 

γνώση της μητρικής γλώσσας 

των μαθητών 

 ΕΩΜΣΑΠΣ= ένταξη ως μάθημα 

στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών 

13. Χρήση τρίγλωσσου υλικού στα 

αγγλικά, ελληνικά και στη γλώσσα 

τους 

 ΑΕΤΓΜΜΣΝ= αδυναμία 

εκμάθησης τριών γλωσσών μαζί 

μπέρδεμα στο νόημα 

14. Η χρήση της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 
 ΧΕΠΣΑΤΜ= χρήσιμο εργαλείο 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες 

των μαθητών 

 ΑΣΣΜΤΠΔ= αποτελεσματική σε 

σύγκριση με την παραδοσιακή 

διδασκαλία 
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15. Η αξιοποίηση της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
 ΚΔΑΜΤΕΤΜ= κατασκευή 

δραστηριοτήτων ανάλογα με το 

επίπεδο των μαθητών 

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

16. Πρόταση για την 

αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των 

προσφύγων μαθητών 

 ΑΗΥΤΨΣΤ= απαραίτητη η 

ύπαρξη του ψυχολόγου στην 

τάξη 

 ΑΥΥΔΣΤ= απαραίτητη η 

ύπαρξη διερμηνέα στην τάξη 

 ΕΕΜΚΓΣΑ= επιλογή 

εκπαιδευτικών με κατάλληλες 

γνώσεις στις ανάγκες 

 ΑΤΥΧΠΥ= αλλαγή των 

υποδομών χρήση περισσότερων 

υλικών 

 ΑΒΑΕΠΜΣΤ= αλλαγή βιβλίων 

από ειδικούς που μπαίνουν σε 

τάξεις 

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

17. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

για την εκπαίδευση των μαθητών 

 ΕΚΓΜΤΘΠ= έλλειψη κατάρτισης 

γνώση μόνο του θεωρητικού 

πλαισίου 

 ΕΚΣΨΕ= έλλειψη κατάρτισης σε 

ψυχολογικό επίπεδο 

18. Τρόποι κατάρτισης  ΕΠΣΠΔ= επιμόρφωση πάνω σε 

πρακτικές διδασκαλίας 

 ΣΕΤΕΣΖΔΔ= συνεχής 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

σε ζητήματα διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 

 ΑΔΤΨΠΤΜ= ανάγκη 

διαχείρισης των ψυχολογικών 
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προβλημάτων των μαθητών 

 

Εκπαιδευτικός 9 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ 

 
ΦΥΛΟ: Γυναίκα 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δασκάλα 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ: 5 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 

Μεταπτυχιακό στη διδασκαλία της 

ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας και 

σεμινάριο στη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά και Γερμανικά 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: 3 χρόνια σε 

τμήμα υποδοχής 

Α. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1. Περιγραφή της εμπειρίας των 

εκπαιδευτικών. 

 

 ΑΑΚΠΠΣΕ= απαιτητική αλλά και 

πολύ πλούσια σε εμπειρίες 

 ΠΔΣΚΜΞ= προσαρμοσμένη 

διδασκαλία στον κάθε μαθητή 

ξεχωριστά 

 ΛΤΑΤΜ= λήψη των αναγκών των 

μαθητών 

2. Προβλήματα στη διδασκαλία.  

 

 

 

 

 

 ΒΠΗΕΓΤΕ= βασικότερο πρόβλημα 

η έλλειψη γνώσης της ελληνικής 

 ΠΕΜΣΛΤΣ= πρώτη επαφή με 

σχολείο λόγω των συνθηκών 

 ΑΣΤΜΠΤΕ= άσχημη συμπεριφορά 

των μαθητών προς τον 

εκπαιδευτικό 

 ΠΠΚΕΜΤΕΜ= προβλήματα 

προσαρμογής και ένταξης με τους 

Έλληνες μαθητές 
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 3. Βαθμός ετοιμότητας της σχολικής 

μονάδας. 

 ΕΥΓΤΔ= επαρκή υλικά για την 

διδασκαλία 

 ΔΤΖΕΠ= δημιουργία τμήματος 

ΖΕΠ 

 ΥΗΥΚΙ= ύπαρξη ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και ίντερνετ 

Β. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

4. Η επικοινωνία με τους μαθητές  ΑΕΣΤΩΓΣ= αποκλειστική 

επικοινωνία στα ελληνικά ως 

γλώσσα στόχο 

5. Δυσκολία στην επικοινωνία  ΑΕΑΚΛΠΓ= αδυναμία έκφρασης 

ακόμα και λέξεων που γνώριζαν 

6. Ο ρόλος της Αγγλικής γλώσσας  ΑΧΤΑΛΤΔΠ= αδυναμία χρήσης 

της αγγλικής λόγω των 

διαφορετικών προφίλ 

Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

7. Η επαφή με τους πρόσφυγες γονείς   ΑΕΜΤΓ= αδυναμία επαφής με τους 

γονείς 

 ΕΤΓΜΤΔ= επαφή των γονέων με 

την διευθύντρια 

 ΑΓΤΜΤΠΠΠ= αδιαφορία για την 

μόρφωση των παιδιών, προσωρινή 

παραμονή  

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

8. Χρήση εκπαιδευτικού υλικού  ΒΤΔΤΕΩΞΓ= βιβλία της 

διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης 

γλώσσας 

 ΕΥΑΤΕ= έτοιμο υλικό από τον 

εκπαιδευτικό 

 ΧΤΒΚ= χρήση του βιβλίου 

«ΚΛΙΚ» 

 ΧΤΒΜΤΕΕ= χρήση του βιβλίου 

«ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» το επίπεδο ένα 

 ΧΟΥΑΤΕ=  χρήση 
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οπτικοακουστικού υλικού από 

τον εκπαιδευτικό 

 ΧΤΠΡΣΔ= χρήση του παιχνιδιού 

ρόλου στη διδασκαλία 

9. Μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας  ΑΤΟΔΓΤΔ= αξιοποίηση της 

ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας 

για τη διδασκαλία 

 ΧΘΠΜΡ= χρήση θεατρικού 

παιχνιδιού μοίρασμα ρόλων 

10. Η αποτελεσματικότητα των 

μεθόδων και των τεχνικών 
 ΕΕΜΛΤΕΤΕ= ενεργοποίηση 

ενδιαφέροντος μαθητή λόγω της 

εστίασης του εκπαιδευτικού 

11. Σημασία αξιοποίησης των 

γλωσσών τους διδακτικά 

 ΑΗΓΤΜΓΤΜ= απαραίτητη η 

γνώση της μητρικής γλώσσας 

των μαθητών 

 ΕΩΜΣΑΠΣ= ένταξη ως μάθημα 

στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών 

12. Χρήση τρίγλωσσου υλικού στα 

αγγλικά, ελληνικά και στη γλώσσα 

τους 

 ΧΗΥΕΣΔΓ= χρήσιμη η ύπαρξη 

εγχειριδίου στις δύο γλώσσες 

 ΠΑΠΥΚΣΤΓ= παρουσίαση από 

παραμύθια υποτιτλισμένα και 

στις τρεις γλώσσες 

 ΔΒΜΔΚΣΤΓ= δημιουργία 

βίντεο με διαλόγους και στις 

τρεις γλώσσες 

13. Η χρήση της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 
 ΧΕΠΣΑΤΜ= χρήσιμο εργαλείο 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες 

των μαθητών 

 ΑΗΔΧΔΔ= αδύνατη η 

διδασκαλία χωρίς 

διαφοροποιημένη διδασκαλία 
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14. Η αξιοποίηση της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
 ΚΔΑΜΤΕΤΜ= κατασκευή 

δραστηριοτήτων ανάλογα με το 

επίπεδο των μαθητών 

 ΚΔΔΓΚΜ= κατασκευή 

διαφορετικών δραστηριοτήτων 

για κάθε μαθητή 

 ΕΔΑΤΙΤΜ= επιλογή 

δραστηριοτήτων από τους ίδιους 

τους μαθητές 

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

15. Πρόταση για την 

αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των 

προσφύγων μαθητών 

 ΑΒΑΕΠΜΣΤ= αλλαγή βιβλίων 

από ειδικούς που μπαίνουν σε 

τάξεις 

 ΥΥΓΠΤΓΕΑ= ύπαρξη υλικού 

για προσέγγιση της γλώσσας 

επικοινωνιακά αρχικά 

 ΕΜΤΓΛΑ= επαφή με τον γραπτό 

λόγο αργότερα 

 ΕΜΤΓΑ= επαφή με την 

γραμματική αργότερα 

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

16. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

για την εκπαίδευση των μαθητών 

 ΚΕΕΔΔΣΜ= κατάλληλα 

επιμορφωμένος εκπαιδευτικός 

δυνατότητα διδασκαλίας στους 

μαθητές 

17. Τρόποι κατάρτισης  ΓΤΣΖΣΧΤ= γνωριμία των 

συνθηκών ζωής στη χώρα τους 

 ΓΜΤΕΣΤΧΤ= γνωριμία με το 

εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας 

τους 

 ΕΠΣΠΔ= επιμόρφωση πάνω σε 

πρακτικές διδασκαλίας 
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Εκπαιδευτικός 10 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ 

 
ΦΥΛΟ: Γυναίκα 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δασκάλα 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ: 10 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 

Μεταπτυχιακό στην τεχνολογία και την 

εκπαίδευση 

ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: 3 χρόνια σε 

τάξη με πρόσφυγες μαθητές 

Α. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1. Περιγραφή της εμπειρίας των 

εκπαιδευτικών. 

 

 ΑΑΚΠΠΣΕ= απαιτητική αλλά και 

πολύ πλούσια σε εμπειρίες 

 ΠΜΖΝΜΝΔ= παιδιά με ζήλο να 

μάθουν να διαβάζουν 

 ΠΜΟΓΝΕ= παιδιά με όρεξη για να 

εξελιχθούν 

2. Προβλήματα στη διδασκαλία.  

 

 

 

 

 

 ΒΠΗΕΓΤΕ= βασικότερο πρόβλημα 

η έλλειψη γνώσης της ελληνικής 

 ΜΑΑΤΜ= μεγάλη απουσία από τα 

μαθήματα 

 ΠΕΜΣΛΤΣ= πρώτη επαφή με 

σχολείο λόγω των συνθηκών 

 3. Βαθμός ετοιμότητας της σχολικής 

μονάδας. 

 ΕΥΓΤΔ= επαρκή υλικά για τη 

διδασκαλία 

 ΚΔΤΥΣΠ= κακή διαχείριση των 

υλικών στα παιδιά 

 ΥΗΥΚΙ= ύπαρξη ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και ίντερνετ 
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 ΥΠΣΚΤ= ύπαρξη προτζέκτορα σε 

κάποιες τάξεις 

Β. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

4. Η επικοινωνία με τους μαθητές  ΚΒΛΓΕ= κατάκτηση βασικού 

λεξιλογίου για επικοινωνία 

 ΧΤΑΚΕΓΤΜ= χρήση της αγγλικής 

καλό επίπεδο γνώσης των μαθητών 

 ΛΜΩΔΣΣΤ= λειτουργία μαθητών 

ως διερμηνείς στους συμμαθητές 

τους 

 ΥΔΓΔΤΕ= ύπαρξη διερμηνέα για 

διευκόλυνση της επικοινωνίας 

5. Δυσκολία στην επικοινωνία  ΔΜΤΦ= δυσκολία μάθησης των 

φωνημάτων 

 ΔΣΣΠΠΔΠΣ= δυσκολία στη 

συμπεριφορά παιδιά που δεν πήγαν 

σχολείο 

6. Ο ρόλος της Αγγλικής γλώσσας  ΠΣΕΓΤΜΚΕ= πολύ σημαντικό 

εργαλείο για την μάθηση και 

επικοινωνία 

7. Αδυναμία χρήσης της Αγγλικής 

γλώσσας 

 ΧΒΞΟΤΔΓ= χτίσιμο βασικού 

λεξιλογίου όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα 

 ΛΤΥΜΩΜ= λειτουργία των 

υπολοίπων μαθητών ως 

μεταφραστές 

 

Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

8. Η επαφή με τους πρόσφυγες γονείς   ΜΠΤΓΓΕ= μικρή προσέλευση των 

γονέων για ενημέρωση 

 ΤΕΜΚΓΓΕΠ= τηλεφωνική 

επικοινωνία με κάποιους γονείς για 

επείγων περιστατικά 

 ΥΕΓΕΜΤΕ= ύπαρξη επιτρόπων για 
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επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό 

9. Η γλώσσα επικοινωνίας  ΧΑΚΕΑΤΠ= χρήση αγγλικής 

καλύτερο επίπεδο από τα παιδιά 

 ΧΔΣΠΑΧΤΑ= χρήση διερμηνέα σε 

περιπτώσεις αδυναμίας χρήσης της 

αγγλικής 

 ΧΕΛΤΧΠΣΕ= χρήση ελληνικής 

λόγω των χρόνων παραμονής στην 

Ελλάδα 

10. Περιγραφή εμπειρίας με τους 

γονείς 

 ΑΤΓΓΞΣΑΣ= απαίτηση των γονέων 

για ξύλο σε άσχημη συμπεριφορά 

 ΚΣΣΣΚΕ= κατηγορία σχολείου, 

σχολικού συστήματος και 

εκπαιδευτικού 

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

11. Χρήση εκπαιδευτικού υλικού  ΧΤΒΓΣΤΥ= χρήση του βιβλίου 

«ΓΕΙΑ ΣΑΣ» του Υπουργείου 

 ΕΥΑΤΕ= έτοιμο υλικό από τον 

εκπαιδευτικό 

 ΧΤΒΚ= χρήση του βιβλίου 

«ΚΛΙΚ» 

 ΧΤΒΣ= χρήση του βιβλίου 

«ΣΙΝΙΑΛΟ»  

 ΒΤΔΤΕΩΞΓ= βιβλία της 

διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης 

γλώσσας 

 ΧΤΜΣΔ= χρήση της μουσικής στη 

διδασκαλία 

 ΧΤΤΣΔ= χρήση των ταινιών στη 

διδασκαλία 

12. Μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας  ΠΕΤΒΜΔ= προσπάθεια 

επίτευξης της βιωματικής 

μεθόδου διδασκαλίας 

 ΑΤΟΔΓΟΤΜ= αξιοποίηση της 
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ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας 

για όλους τους μαθητές 

13. Η αποτελεσματικότητα των 

μεθόδων και των τεχνικών 
 ΕΛΚΧΤΓ= εκμάθηση λεξιλογίου 

καλύτερο χειρισμό της γλώσσας 

 ΔΕΚΜΑΜ= δυνατότητες 

επικοινωνιακής κατάστασης με 

άλλους μαθητές  

14. Σημασία αξιοποίησης των 

γλωσσών τους διδακτικά 

 ΑΗΓΤΜΓΤΜ= απαραίτητη η 

γνώση της μητρικής γλώσσας 

των μαθητών 

 ΕΩΜΣΑΠΣ= ένταξη ως μάθημα 

στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών 

 ΑΠΤΗΚΤΕΤ= ανάγκη παρουσίασης 

των ηθών και των εθίμων τους 

15. Χρήση τρίγλωσσου υλικού στα 

αγγλικά, ελληνικά και στη γλώσσα 

τους 

 ΧΗΥΕΚΣΤΓ= χρήσιμη η ύπαρξη 

εγχειριδίου και στις τρεις 

γλώσσες 

 ΧΤΜΓΚΜΣΕ= χρήση 

τραγουδιών μητρικής γλώσσας 

και μετάφρασης στα ελληνικά 

16. Η χρήση της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 
 ΧΕΠΣΑΤΜ= χρήσιμο εργαλείο 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες 

των μαθητών 

 ΑΣΣΜΤΠΔ= αποτελεσματική σε 

σύγκριση με την παραδοσιακή 

διδασκαλία 

17. Η αξιοποίηση της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
 ΚΔΥΑΜΤΑ= κατασκευή 

διαφορετικού υλικού ανάλογα με 

τις ανάγκες 

 ΚΔΔΓΚΜ= κατασκευή 

διαφορετικών δραστηριοτήτων 
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για κάθε μαθητή 

 ΚΔΔΜΤΙΣ= κατασκευή 

διαφορετικών δραστηριοτήτων 

με τον ίδιο στόχο 

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

18. Πρόταση για την 

αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των 

προσφύγων μαθητών 

 ΑΒΑΕΠΜΣΤ= αλλαγή βιβλίων 

από ειδικούς που μπαίνουν σε 

τάξεις 

 ΜΕΤΕΜΤΜΑ= μεγαλύτερη 

ενασχόληση των εκπαιδευτικών 

με τους μαθητές αυτούς 

 ΜΒΗΕΤΓΣΚ= μεγάλη βοήθεια η 

ένταξη των γονιών στην 

κοινωνία 

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

19. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

για την εκπαίδευση των μαθητών 

 ΚΤΘΚΕΣΠΚ= κατάκτηση του 

θεωρητικού κομματιού, έλλειψη στο 

πρακτικό κομμάτι 

 ΘΓΒΠΕΣΤ= θέληση για βοήθεια 

προετοιμασία εκπαιδευτικού στο 

σπίτι 

20. Τρόποι κατάρτισης  ΕΠΣΠΔ= επιμόρφωση πάνω σε 

πρακτικές διδασκαλίας 

 ΠΣΣΕΑΤΥ= παροχή σεμιναρίων 

στους εκπαιδευτικούς από το 

Υπουργείο 

 ΜΣΔΤΕΩΞΓ= μεταπτυχιακό στη 

διδασκαλία της ελληνικής ως 

ξένης γλώσσας 
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Εκπαιδευτικός 11 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ 

 
ΦΥΛΟ: Γυναίκα 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δασκάλα 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ: 7 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 

Μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή 

ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά, Γαλλικά 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: 1 χρόνο σε 

ΔΥΕΠ 

 
Α. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1. Περιγραφή της εμπειρίας των 

εκπαιδευτικών. 

 

 ΔΕΔΠΔΠ= δύσκολα παιδιά, 

δύσκολη εμπειρία, δυσκολία 

προσαρμογής 

2. Προβλήματα στη διδασκαλία. 

 

 

 

 

 

 ΑΣΤΜΠΤΕ= άσχημη συμπεριφορά 

των μαθητών προς τον 

εκπαιδευτικό 

 ΒΠΗΕΓΤΕ= βασικότερο πρόβλημα 

η έλλειψη γνώσης της ελληνικής 

 ΕΓΤΑΣΠΤΜ= έλλειψη γνώσης της 

αγγλικής στην πλειοψηφία των 

μαθητών 

 3. Βαθμός ετοιμότητας της σχολικής 

μονάδας. 

 ΥΜΔΔΜΑΠ= ύπαρξη μόνο δύο 

δασκάλων μεγάλος αριθμός παιδιών 

 ΥΗΥΚΙ= ύπαρξη ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και ίντερνετ 

 ΕΚΥΓΒΑΕ=έλλειψη κονδυλίων, 

υλικά για βοήθεια αγορά από 

εκπαιδευτικό 

Β. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

4. Η επικοινωνία με τους μαθητές  ΧΕΣΣΠΑΕ= χρήση εξωλεκτικών 

στοιχείων σε περιπτώσεις 
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αδυναμίας επικοινωνίας 

 ΧΕΓΕΤΕ= χρήση εικονόλεξων για 

ευκολία της επικοινωνίας 

 ΧΚΓΤΕ= χρήση καρτέλων για την 

επικοινωνία 

5. Δυσκολία στην επικοινωνία  ΔΜΤΦ= δυσκολία μάθησης των 

φωνημάτων 

 ΔΣΠ= δυσκολία σύνταξης 

προτάσεων 

6. Ο ρόλος της Αγγλικής γλώσσας  ΠΣΕΓΤΜΚΕ= πολύ σημαντικό 

εργαλείο για την μάθηση και 

επικοινωνία 

 ΓΤΓΜΑΤΜΠ= γνώση της γλώσσας 

μόνο από τα μεγαλύτερα παιδιά 

7. Αδυναμία χρήσης της Αγγλικής 

γλώσσας 

 ΧΕΤΕΜΤΜ= χρήση εναλλακτικών 

τρόπων επικοινωνίας με τους 

μαθητές 

 ΧΕΣΓΤΕ= χρήση εξωλεκτικών 

στοιχείων για την επικοινωνία 

 ΧΕΓΕΜΤΜ= χρήση εικόνων για 

επικοινωνία με τους μαθητές 

 ΛΤΜΩΜ= λειτουργία των μαθητών 

ως μεταφραστές 

Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

8. Η επαφή με τους πρόσφυγες γονείς   

 ΣΓΚΣΒ= συναντήσεις γονέων και 

στους βαθμούς 

 ΥΤΓΣΕΤΕ= υποστήριξη των 

γονέων στο έργο των 

εκπαιδευτικών 
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9. Η γλώσσα επικοινωνίας  ΧΑΚΕΑΤΠ= χρήση αγγλικής 

καλύτερο επίπεδο από τα παιδιά 

 ΧΕΛΤΧΠΣΕ= χρήση ελληνικής 

λόγω των χρόνων παραμονής στην 

Ελλάδα 

10. Περιγραφή εμπειρίας με τους 

γονείς 

 ΚΣΣΣΚΕ= κατηγορία σχολείου, 

σχολικού συστήματος και 

εκπαιδευτικού 

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

11. Χρήση εκπαιδευτικού υλικού  ΧΟΥΑΤΕ=  χρήση 

οπτικοακουστικού υλικού από 

τον εκπαιδευτικό 

 ΧFCΓΕΛ= χρήση flash cards για 

ενίσχυση λεξιλογίου 

 ΥΠΔΓΤΔΤΓ= υλικό πρώτης 

δημοτικού για την διδασκαλία της 

γλώσσας 

 ΥΠΔΓΤΔΤΜ= υλικό πρώτης 

δημοτικού για την διδασκαλία των 

μαθηματικών 

 ΧΗΥ= χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή 

 ΧΠΣΔ= χρήση προτζέκτορα στη 

διδασκαλία 

 ΕΥΑΤΕ= έτοιμο υλικό από τον 

εκπαιδευτικό 

12. Μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας  ΑΤΔΜ= αξιοποίηση της 

δασκαλοκεντρικής μεθόδου 

 ΑΤΔΔ= αξιοποίηση της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

13. Η αποτελεσματικότητα των 

μεθόδων και των τεχνικών 
 ΣΒΣΑΤΜ= σταδιακή βελτίωση 

στην απόδοση των μαθητών 

 ΕΛΚΧΤΓ= εκμάθηση λεξιλογίου 
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καλύτερο χειρισμό της γλώσσας 

14. Σημασία αξιοποίησης των 

γλωσσών τους διδακτικά 

 ΑΕΤΜΓΣΠ= αποφυγή εκμάθησης 

της μητρικής γλώσσας στα παιδιά 

15. Χρήση τρίγλωσσου υλικού στα 

αγγλικά, ελληνικά και στη γλώσσα 

τους 

 ΧΗΥΕΚΣΤΓ= χρήσιμη η ύπαρξη 

εγχειριδίου και στις τρεις 

γλώσσες 

 ΧΕΜΠΤΛ= χρήση εικόνων με 

περιγραφή των λέξεων 

 ΧΠΜΠΤΛ= χρήση προτάσεων 

με περιγραφή των λέξεων 

16. Η χρήση της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 
 ΧΕΠΣΑΤΜ= χρήσιμο εργαλείο 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες 

των μαθητών 

 ΠΧΑΤΑΠΑΑ= πίεση χρόνου 

από το Αναλυτικό Πρόγραμμα, 

αδυναμία αξιοποίησης 

17. Η αξιοποίηση της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
 ΚΔΥΑΜΤΑ= κατασκευή 

διαφορετικού υλικού ανάλογα με 

τις ανάγκες 

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

18. Πρόταση για την 

αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των 

προσφύγων μαθητών 

 ΧΔΔΕΓΤΜ= χρήση 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

ελκυστική για τους μαθητές 

 ΥΔΜΣΤ= ύπαρξη διερμηνέα 

μέσα στην τάξη 

 ΟΜΤΘΤΑ= οργάνωση με το 

θέμα των απουσιών 

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

19. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

για την εκπαίδευση των μαθητών 
 ΕΚΕΚΣΣΠ= έλλειψη κατάρτισης 

έλλειψη και στο σχολικό 

περιβάλλον 

 ΘΓΒΠΕΣΤ= θέληση για βοήθεια 
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προετοιμασία εκπαιδευτικού στο 

σπίτι 

20. Τρόποι κατάρτισης  ΠΣΣΕΑΤΥ= παροχή σεμιναρίων 

στους εκπαιδευτικούς από το 

Υπουργείο 

 ΕΕΑΠΜΤΚΠ= επιλογή 

εκπαιδευτικών από πίνακες με τα 

κατάλληλα προσόντα 
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Εκπαιδευτικός 12 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ 

 
ΦΥΛΟ: Άνδρας 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δάσκαλος 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ: 4 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 

Μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή, 

μεταπτυχιακό στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά και Γερμανικά 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: 2 χρόνια σε 

ΖΕΠ 

 
Α. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1. Περιγραφή της εμπειρίας των 

εκπαιδευτικών. 

 

 ΑΑΚΠΠΣΕ= απαιτητική αλλά και 

πολύ πλούσια σε εμπειρίες 

 ΠΜΖΝΜΝΔ= παιδιά με ζήλο να 

μάθουν να διαβάζουν 

 ΠΜΟΓΝΕ= παιδιά με όρεξη για να 

εξελιχθούν 

 ΒΤΕΣΕΚ= βελτίωση του 

εκπαιδευτικού στο εκπαιδευτικό 

κομμάτι 

2. Προβλήματα στη διδασκαλία. 

 

 

 

 

 

 ΒΠΗΕΓΤΕ= βασικότερο πρόβλημα 

η έλλειψη γνώσης της ελληνικής 

 ΕΓΤΑΣΠΤΜ= έλλειψη γνώσης της 

αγγλικής στην πλειοψηφία των 

μαθητών 

 ΜΑΑΤΜ= μεγάλη απουσία από τα 

μαθήματα 

 ΣΑΑΚΠΜ= συχνές αποχωρήσεις 

αλλά και προσθήκες μαθητών 

 3. Βαθμός ετοιμότητας της σχολικής 

μονάδας. 

 ΥΟΥΓΤΔ= ύπαρξη 

οπτικοακουστικού υλικού για τη 
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διδασκαλία 

 ΥΗΥΚΙ= ύπαρξη ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και ίντερνετ 

 ΥΠΓΤΔ= ύπαρξη προτζέκτορα για 

τη διδασκαλία 

 ΥΒΓΟΤΜ= ύπαρξη βιβλίων για 

όλους τους μαθητές 

Β. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

4. Η επικοινωνία με τους μαθητές  ΧΕΣΣΠΑΕ= χρήση εξωλεκτικών 

στοιχείων σε περιπτώσεις 

αδυναμίας επικοινωνίας 

 ΚΤΕΑΤΜΜ= κατάκτηση της 

ελληνικής από τους μικρότερους 

μαθητές 

 ΥΔΓΔΤΕ= ύπαρξη διερμηνέα για 

διευκόλυνση της επικοινωνίας 

5. Δυσκολία στην επικοινωνία  ΜΔΣΜΠΕΜΓ= μεγαλύτερη 

δυσκολία στα μεγαλύτερα παιδιά 

εδραίωση μητρικής γλώσσας 

 ΑΓΤΕΣΜΠ= αποφυγή γνώσης της 

ελληνικής στα μεγαλύτερα παιδιά 

 ΔΗΕΓΤΑ= διέξοδος η Ευρώπη 

γνώση της αγγλικής 

 ΕΤΜΗΔΑΜΠ= εξαιτίας της μικρής 

ηλικίας δεν αντιμετωπίστηκαν 

μεγάλα προβλήματα 

6. Ο ρόλος της Αγγλικής γλώσσας  ΠΣΕΓΤΜΚΕ= πολύ σημαντικό 

εργαλείο για την μάθηση και 

επικοινωνία 

 ΠΑΤΠΓΚΤΑ= προθυμία από τα 

παιδιά για κατάκτηση της αγγλικής 

 

7. Αδυναμία χρήσης της Αγγλικής 

γλώσσας 

 ΧΕΤΕΜΤΜ= χρήση εναλλακτικών 

τρόπων επικοινωνίας με τους 



233 

 

μαθητές 

 ΧΒΛΟΤΔΓ= χτίσιμο βασικού 

λεξιλογίου όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα 

 ΧΛΜΤΚΤΕ= χρήση λεξικού μέχρι 

την κατάκτηση των ελληνικών 

Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

8. Η επαφή με τους πρόσφυγες γονείς   ΜΤΠΤΜ= μετά το πέρας των 

μαθημάτων  

 ΣΓΚΣΒ= συναντήσεις γονέων και 

στους βαθμούς 

 

 

9. Η γλώσσα επικοινωνίας  ΧΑΚΕΑΤΠ= χρήση αγγλικής 

καλύτερο επίπεδο από τα παιδιά 

 ΧΔΣΠΑΧΤΑ= χρήση διερμηνέα σε 

περιπτώσεις αδυναμίας χρήσης της 

αγγλικής 

10. Περιγραφή εμπειρίας με τους 

γονείς 

 ΓΥΜΕΠΜΕΜ= γονείς υψηλού 

μορφωτικού επιπέδου 

παρακολουθούσαν με επιμέλεια 

μαθήματα 

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

11. Χρήση εκπαιδευτικού υλικού  ΧΟΥΑΤΕ=  χρήση 

οπτικοακουστικού υλικού από 

τον εκπαιδευτικό 

 ΧΑΓΤΕΤΛ= χρήση 

αντικειμένων για την εκμάθηση 

του λεξιλογίου 

 ΧΤΠΓΔΤΑ= χρήση του πίνακα για 

διδασκαλία της αλφαβήτου 

 ΧΤΓΤΤΓΤΓ= χρήση τάμπλετ για 

τον τρόπο γραφής των γραμμάτων 

12. Μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας  ΧΤΤΠΕ= χρήση των ΤΠΕ 

 ΔΓΣΤΓΑΠ= δημιουργία γωνίας 
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στην τάξη για ανάγνωση 

παραμυθιών 

13. Η αποτελεσματικότητα των 

μεθόδων και των τεχνικών 
 ΕΛΚΧΤΓ= εκμάθηση λεξιλογίου 

καλύτερο χειρισμό της γλώσσας 

14. Σημασία αξιοποίησης των 

γλωσσών τους διδακτικά 

 ΑΗΓΤΜΓΜΠ= απαραίτητη η 

γνώση της μητρικής γλώσσας 

μεγάλα παιδιά 

 ΑΕΤΜΓΣΜΠ= αποφυγή εκμάθησης 

της μητρικής γλώσσας στα μικρά 

παιδιά 

15. Χρήση τρίγλωσσου υλικού στα 

αγγλικά, ελληνικά και στη γλώσσα 

τους 

 ΧΗΥΕΚΣΤΓ= χρήσιμη η ύπαρξη 

εγχειριδίου και στις τρεις 

γλώσσες 

 ΓΜΠΧΣΣΤΓ= για μικρότερα 

παιδιά χρήση σκίτσων στις τρεις 

γλώσσες 

 ΒΓΕΜΣΠΤΛ= βιβλίο για 

εκπαιδευτικό με σημειωμένη 

προφορά των λέξεων 

 ΔΒΜΔΚΣΤΓ= δημιουργία 

βίντεο με διαλόγους και στις 

τρεις γλώσσες 

16. Η χρήση της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 
 ΧΕΠΣΑΤΜ= χρήσιμο εργαλείο 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες 

των μαθητών 

 ΑΗΔΧΔΔ= αδύνατη η 

διδασκαλία χωρίς 

διαφοροποιημένη διδασκαλία 

17. Η αξιοποίηση της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
 ΚΔΥΑΜΤΑ= κατασκευή  

διαφορετικού υλικού ανάλογα με 

τις ανάγκες 

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

18. Πρόταση για την  ΥΔΔΣΤΓΒΡ= ύπαρξη δεύτερου 
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αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των 

προσφύγων μαθητών 

δασκάλου στην τάξη για 

βοηθητικό ρόλο 

 ΥΚΥΓΤΑΤΜ= ύπαρξη 

κατάλληλου υλικού για τις 

ανάγκες των μαθητών 

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

19. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

για την εκπαίδευση των μαθητών 

 ΚΕΕΔΔΣΜ= κατάλληλα 

επιμορφωμένος εκπαιδευτικός 

δυνατότητα διδασκαλίας στους 

μαθητές 

 ΘΓΒΠΕΣΤ= θέληση για βοήθεια 

προετοιμασία εκπαιδευτικού στο 

σπίτι 

20. Τρόποι κατάρτισης  ΜΚΣΠΕ= μαθήματα και σε 

πρακτικό επίπεδο 

 ΑΔΑΤΨΠΤΜ= ανάγκη 

διαχείρισης των ψυχολογικών 

προβλημάτων των μαθητών 
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Εκπαιδευτικός 13 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ 

 
ΦΥΛΟ: Γυναίκα 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δασκάλα 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ: 16 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 

Μεταπτυχιακό στη φιλοσοφία της γλώσσας, 

Υποψήφια διδάκτορας στο τμήμα 

παιδαγωγικής στη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση 

ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά και Ιταλικά 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: 3 χρόνια σε 

ΔΥΕΠ 

 
Α. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1. Περιγραφή της εμπειρίας των 

εκπαιδευτικών. 

 

 ΑΑΚΠΠΣΕ= απαιτητική αλλά και 

πολύ πλούσια σε εμπειρίες 

 ΔΠΔΕΔΠ= δύσκολα παιδιά, 

δύσκολη εμπειρία, δυσκολία 

προσαρμογής 

2. Προβλήματα στη διδασκαλία. 

 

 

 

 

 

 ΜΑΑΤΜ= μεγάλη απουσία από τα 

μαθήματα 

 ΣΑΑΚΠΜ= συχνές αποχωρήσεις 

αλλά και προσθήκες μαθητών 

 3. Βαθμός ετοιμότητας της σχολικής 

μονάδας. 

 ΥΟΥΓΤΔ= ύπαρξη 

οπτικοακουστικού υλικού για τη 

διδασκαλία 

 ΥΗΥΚΙ= ύπαρξη ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και ίντερνετ 

 ΥΠΓΤΔ= ύπαρξη προτζέκτορα για 

τη διδασκαλία 
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 ΥΒΓΟΤΜ= ύπαρξη βιβλίων για 

όλους τους μαθητές 

Β. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

4. Η επικοινωνία με τους μαθητές  ΧΕΣΣΠΑΕ= χρήση εξωλεκτικών 

στοιχείων σε περιπτώσεις 

αδυναμίας επικοινωνίας 

 ΧΤΑΚΕΓΤΜ= χρήση της αγγλικής 

καλό επίπεδο γνώσης των μαθητών 

 ΧΤΕΓΠΛ= χρήση εικονόλεξων για 

ευκολία της επικοινωνίας 

 ΧΛΣΠΑΕ= χρήση λεξικού σε 

περιπτώσεις αδυναμίας 

επικοινωνίας 

5. Δυσκολία στην επικοινωνία  ΜΔΣΜΠΠΕΜΓ= μεγαλύτερη 

δυσκολία στα μεγαλύτερα παιδιά 

εδραίωση μητρικής γλώσσας 

 ΑΓΤΕΣΜΠ= αποφυγή γνώσης της 

ελληνικής στα μεγαλύτερα παιδιά 

 ΔΗΕΓΤΑ= διέξοδος η Ευρώπη 

γνώση της αγγλικής 

 ΔΜΤΔΤΕΓ= δυσκολία με τους 

δίφθογγους της ελληνικής γλώσσας 

6. Ο ρόλος της Αγγλικής γλώσσας  ΠΣΕΓΤΜΚΕ= πολύ σημαντικό 

εργαλείο για την μάθηση και 

επικοινωνία 

 ΠΑΤΠΓΚΤΑ= προθυμία από τα 

παιδιά για κατάκτηση της αγγλικής 

 

7. Αδυναμία χρήσης της Αγγλικής 

γλώσσας 

 ΧΕΤΕΜΤΜ= χρήση εναλλακτικών 

τρόπων επικοινωνίας με τους 

μαθητές 

 ΧΒΛΟΤΔΓ= χτίσιμο βασικού 

λεξιλογίου όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα 
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 ΧΛΜΤΚΤΕ= χρήση λεξικού μέχρι 

την κατάκτηση των ελληνικών 

Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

8. Η επαφή με τους πρόσφυγες γονείς   ΜΤΠΤΜ= μετά το πέρας των 

μαθημάτων  

 ΣΓΚΣΒ= συναντήσεις γονέων και 

στους βαθμούς 

9. Η γλώσσα επικοινωνίας  ΧΑΚΕΑΤΠ= χρήση αγγλικής 

καλύτερο επίπεδο από τα παιδιά 

 ΧΔΣΠΑΧΤΑ= χρήση διερμηνέα σε 

περιπτώσεις αδυναμίας χρήσης της 

αγγλικής 

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

10. Χρήση εκπαιδευτικού υλικού  ΧΟΥΑΤΕ=  χρήση 

οπτικοακουστικού υλικού από 

τον εκπαιδευτικό 

 ΧΑΓΤΕΤΛ= χρήση 

αντικειμένων για την εκμάθηση 

του λεξιλογίου 

 ΧΤΠΓΔΤΑ= χρήση του πίνακα για 

διδασκαλία της αλφαβήτου 

 ΕΥΑΤΕ= έτοιμο υλικό από τον 

εκπαιδευτικό 

 ΧΠΕΣΓΣΛ= χρήση παζλ ένωση 

συλλαβών για σχηματισμό λέξεων 

 ΧΤΚΓΕΛ= χρήση της κρεμάλας για 

εκμάθηση λέξεων 

11. Μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας  ΧΤΤΠΕ= χρήση των ΤΠΕ 

 ΑΤΟΔΓΟΤΜ= αξιοποίηση της 

ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας 

για όλους τους μαθητές 

 ΠΕΤΒΜΔ= προσπάθεια 

επίτευξης της βιωματικής 



239 

 

μεθόδου διδασκαλίας 

12. Η αποτελεσματικότητα των 

μεθόδων και των τεχνικών 
 ΕΛΚΧΤΓ= εκμάθηση λεξιλογίου 

καλύτερο χειρισμό της γλώσσας 

13. Σημασία αξιοποίησης των 

γλωσσών τους διδακτικά 

 ΑΗΓΤΜΓΜΠ= απαραίτητη η 

γνώση της μητρικής γλώσσας 

μεγάλα παιδιά 

 ΠΜΑΤΔ= παροχή μαθημάτων από 

τους διερμηνείς 

 ΕΩΜΣΑΠΣ= ένταξη ως μάθημα 

στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών 

14. Χρήση τρίγλωσσου υλικού στα 

αγγλικά, ελληνικά και στη γλώσσα 

τους 

 ΧΗΥΕΣΔΓ= χρήσιμη η ύπαρξη 

εγχειριδίου στις δύο γλώσσες 

 ΑΕΤΓΜΜΣΝ= αδυναμία 

εκμάθησης τριών γλωσσών μαζί 

μπέρδεμα στο νόημα 

 ΕΣΕΠΤΠ= εστίαση στο 

επικοινωνιακό πλαίσιο των 

παιδιών 

15. Η χρήση της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 
 ΧΕΠΣΑΤΜ= χρήσιμο εργαλείο 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες 

των μαθητών 

 ΑΗΔΧΔΔ= αδύνατη η 

διδασκαλία χωρίς 

διαφοροποιημένη διδασκαλία 

16. Η αξιοποίηση της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
 ΧΔΥΑΜΤΑ= χρήση 

διαφορετικού υλικού ανάλογα με 

τις ανάγκες 

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

17. Πρόταση για την 

αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των 

προσφύγων μαθητών 

 ΔΠΤΕΣΣ= δημιουργία 

περισσότερων τμημάτων ένταξης 

στα σχολεία 

 ΕΕΜΚΓΣΑ= επιλογή 
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εκπαιδευτικών με κατάλληλες 

γνώσεις στις ανάγκες 

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

18. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

για την εκπαίδευση των μαθητών 

 ΚΕΕΔΔΣΜ= κατάλληλα 

επιμορφωμένος εκπαιδευτικός 

δυνατότητα διδασκαλίας στους 

μαθητές 

 ΘΓΒΠΕΣΤ= θέληση για βοήθεια 

προετοιμασία εκπαιδευτικού στο 

σπίτι 

19. Τρόποι κατάρτισης  ΕΣΔΤΕΩΞΓ= επιμόρφωση στη 

διδασκαλία της ελληνικής ως 

ξένης γλώσσας 
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Εκπαιδευτικός 14 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ 

 
ΦΥΛΟ: Γυναίκα 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δασκάλα 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ: 1 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 

Μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή  

ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά και Ιταλικά 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: 1 χρονιά σε 

ΔΥΕΠ 

Α. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1. Περιγραφή της εμπειρίας των 

εκπαιδευτικών. 

 

 ΑΑΚΠΠΣΕ= απαιτητική αλλά και 

πολύ πλούσια σε εμπειρίες 

 ΠΜΖΝΜΝΔ= παιδιά με ζήλο να 

μάθουν να διαβάζουν 

 ΠΜΟΓΝΕ= παιδιά με όρεξη για να 

εξελιχθούν 

2. Προβλήματα στη διδασκαλία.  

 

 

 

 

 

 ΒΠΗΕΓΤΕ= βασικότερο πρόβλημα 

η έλλειψη γνώσης της ελληνικής 

 ΘΕΒΑΤΣΑΔ= θέματα 

ενδοοικογενειακής βίας από το 

σπίτι αντιμετώπιση δασκάλου 

 3. Βαθμός ετοιμότητας της σχολικής 

μονάδας. 

 ΜΑΧΠΣΤ= μικρή αίθουσα χωρίς 

πρόσβαση στο Ίντερνετ 

 ΕΚΥΓΒΑΕ= έλλειψη κονδυλίων, 

υλικά για βοήθεια αγορά από 

εκπαιδευτικό 

Β. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

4. Η επικοινωνία με τους μαθητές  ΚΤΕΑΤΜΜ= κατάκτηση της 

ελληνικής από τους μικρότερους 

μαθητές 



242 

 

 ΧΤΑΚΕΓΤΜ= χρήση της αγγλικής 

καλό επίπεδο γνώσης των μαθητών 

5. Δυσκολία στην επικοινωνία  ΑΕΑΚΛΠΓ= αδυναμία έκφρασης 

ακόμα και λέξεων που γνώριζαν 

 ΔΑΙΘΕΛ= δυσκολία ανάπτυξης 

ιδιαίτερου θέματος έλλειψη 

λεξιλογίου 

6. Ο ρόλος της Αγγλικής γλώσσας  ΠΣΕΓΤΜΚΕ= πολύ σημαντικό 

εργαλείο για την μάθηση και 

επικοινωνία 

7. Αδυναμία χρήσης της Αγγλικής 

γλώσσας 

 ΛΤΥΜΩΜ= λειτουργία των 

υπολοίπων μαθητών ως 

μεταφραστές 

 ΧΕΣΓΤΕ= χρήση εξωλεκτικών 

στοιχείων για την επικοινωνία 

Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

8. Η επαφή με τους πρόσφυγες γονείς   ΣΓΚΣΒ= συναντήσεις γονέων και 

στους βαθμούς 

 ΜΠΤΓΓΕ= μικρή προσέλευση των 

γονέων για ενημέρωση 

9. Η γλώσσα επικοινωνίας  ΧΑΚΕΑΤΠ= χρήση αγγλικής 

καλύτερο επίπεδο από τα παιδιά 

 ΧΔΣΠΑΧΤΑ= χρήση διερμηνέα σε 

περιπτώσεις αδυναμίας χρήσης της 

αγγλικής 

10. Περιγραφή εμπειρίας με τους 

γονείς 

 ΓΣΤΚΣΘ= γονείς στην τάξη 

καθισμένοι στα θρανία 

 ΓΝΖΟΤΠ= γονείς να ζωγραφίζουν 

όπως τα παιδιά 

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

11. Χρήση εκπαιδευτικού υλικού  ΧΤΤΣΔ= χρήση των ταινιών στη 

διδασκαλία 

 ΧΤΠΡΣΔ= χρήση του παιχνιδιού 
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ρόλου στη διδασκαλία 

 ΚΧΑΤΜΚΤΕ= κατασκευή 

χειροτεχνιών από τους μαθητές και 

τον εκπαιδευτικό 

 ΧΘΠΣΔ= χρήση θεατρικού 

παιχνιδιού στη διδασκαλία 

12. Μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας  ΑΤΟΔΓΟΤΜ= αξιοποίηση της 

ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας 

για όλους τους μαθητές 

13. Η αποτελεσματικότητα των 

μεθόδων και των τεχνικών 
 ΕΛΚΧΤΓ= εκμάθηση λεξιλογίου 

καλύτερο χειρισμό της γλώσσας 

 ΔΕΚΜΑΜ= δυνατότητες 

επικοινωνιακής κατάστασης με 

άλλους μαθητές  

14. Σημασία αξιοποίησης των 

γλωσσών τους διδακτικά 

 ΑΗΓΤΜΓΤΜ= απαραίτητη η 

γνώση της μητρικής γλώσσας 

των μαθητών 

15. Χρήση τρίγλωσσου υλικού στα 

αγγλικά, ελληνικά και στη γλώσσα 

τους 

 ΧΗΥΕΚΣΤΓ= χρήσιμη η ύπαρξη 

εγχειριδίου και στις τρεις 

γλώσσες 

16. Η χρήση της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 
 ΧΕΠΣΑΤΜ= χρήσιμο εργαλείο 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες 

των μαθητών 

 ΑΣΣΜΤΠΔ= αποτελεσματική σε 

σύγκριση με την παραδοσιακή 

διδασκαλία 

17. Η αξιοποίηση της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
 ΚΔΥΑΜΤΑ= κατασκευή 

διαφορετικού υλικού ανάλογα με 

τις ανάγκες 

 ΚΔΔΓΚΜ= κατασκευή 

διαφορετικών δραστηριοτήτων 

για κάθε μαθητή 
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Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

18. Πρόταση για την 

αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των 

προσφύγων μαθητών 

 ΑΥΧΠΥ= αλλαγή υποδομών χρήση 

περισσότερων υλικών 

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

19. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

για την εκπαίδευση των μαθητών 

 ΘΓΒΠΕΣΤ= θέληση για βοήθεια 

προετοιμασία εκπαιδευτικού στο 

σπίτι 

 ΕΚΕΚΣΣΠ= έλλειψη κατάρτισης 

έλλειψη και στο σχολικό 

περιβάλλον 

20. Τρόποι κατάρτισης  ΕΠΣΠΔ= επιμόρφωση πάνω σε 

πρακτικές διδασκαλίας 

 ΑΔΑΤΨΠΤΜ= ανάγκη διαχείρισης 

των ψυχολογικών προβλημάτων 

των μαθητών 

 ΚΕΕΑΤΠΑ= κατάλληλη επιλογή 

εκπαιδευτικών από τους πίνακες 

αναπληρωτών 
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Εκπαιδευτικός 15 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ 

 
ΦΥΛΟ: Γυναίκα 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δασκάλα 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ: 15 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 

Μεταπτυχιακό στις πολιτισμικές σπουδές 

και τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση  

ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: 2 χρόνια 

συντονίστρια στις ΔΥΕΠ και 1χρόνο 

διδασκαλία στους μαθητές 

Α. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1. Περιγραφή της εμπειρίας των 

εκπαιδευτικών. 

 

 ΑΑΚΠΠΣΕ= απαιτητική αλλά και 

πολύ πλούσια σε εμπειρίες 

 ΠΜΖΝΜΝΔ= παιδιά με ζήλο να 

μάθουν να διαβάζουν 

 ΠΜΟΓΝΕ= παιδιά με όρεξη για να 

εξελιχθούν 

2. Προβλήματα στη διδασκαλία. 

 

 

 

 

 

 ΒΠΗΕΓΤΕ= βασικότερο πρόβλημα 

η έλλειψη γνώσης της ελληνικής 

 ΣΑΑΚΠΜ= συχνές αποχωρήσεις 

αλλά και προσθήκες μαθητών 

 3. Βαθμός ετοιμότητας της σχολικής 

μονάδας. 

 ΥΟΥΓΤΔ= ύπαρξη 

οπτικοακουστικού υλικού για τη 

διδασκαλία 

 ΥΗΥΚΙ= ύπαρξη ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και ίντερνετ 
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 ΥΒΓΟΤΜ= ύπαρξη βιβλίων για 

όλους τους μαθητές 

Β. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

4. Η επικοινωνία με τους μαθητές  ΚΤΕΑΤΜΜ= κατάκτηση της 

ελληνικής από τους μικρότερους 

μαθητές 

 ΥΔΓΔΤΕ= ύπαρξη διερμηνέα για 

διευκόλυνση της επικοινωνίας 

 ΧΤΑΚΕΓ= χρήση της αγγλικής 

καλό επίπεδο γνώσης 

5. Δυσκολία στην επικοινωνία  ΔΗΕΓΤΑ= διέξοδος η Ευρώπη 

γνώση της αγγλικής 

 ΕΤΜΗΔΑΜΠ= εξαιτίας της μικρής 

ηλικίας δεν αντιμετωπίστηκαν 

μεγάλα προβλήματα 

6. Ο ρόλος της Αγγλικής γλώσσας  ΠΣΕΓΤΜΚΕ= πολύ σημαντικό 

εργαλείο για την μάθηση και 

επικοινωνία 

 ΠΑΤΠΓΚΤΑ= προθυμία από τα 

παιδιά για κατάκτηση της αγγλικής 

 

7. Αδυναμία χρήσης της Αγγλικής 

γλώσσας 

 ΧΕΤΕΜΤΜ= χρήση εναλλακτικών 

τρόπων επικοινωνίας με τους 

μαθητές 

 ΧΒΛΟΤΔΓ= χτίσιμο βασικού 

λεξιλογίου όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα 

 ΧΛΜΤΚΤΕ= χρήση λεξικού μέχρι 

την κατάκτηση των ελληνικών 

Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

8. Η επαφή με τους πρόσφυγες γονείς   ΜΤΠΤΜ= μετά το πέρας των 

μαθημάτων 
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9. Η γλώσσα επικοινωνίας  ΧΑΚΕΑΤΠ= χρήση αγγλικής 

καλύτερο επίπεδο από τα παιδιά 

 ΧΔΣΠΑΧΤΑ= χρήση διερμηνέα σε 

περιπτώσεις αδυναμίας χρήσης της 

αγγλικής 

10. Περιγραφή εμπειρίας με τους 

γονείς 

 ΠΕΚΣΣΔΤ= προσωπική επαφή 

καθημερινές συναντήσεις στα 

δωμάτιά τους 

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

11. Χρήση εκπαιδευτικού υλικού  ΧΟΥΑΤΕ=  χρήση 

οπτικοακουστικού υλικού από 

τον εκπαιδευτικό 

 ΧΤΒΓΣ= χρήση του βιβλίου 

«ΓΕΙΑ ΣΑΣ» 

 ΧΨΑΜΣΜ= χρήση ψηφιακού 

αρχείου με σχέδια μαθημάτων 

12. Μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας  ΧΤΤΠΕ= χρήση των ΤΠΕ 

 ΔΓΣΤΓΑΠ= δημιουργία γωνίας 

στην τάξη για ανάγνωση 

παραμυθιών 

13. Η αποτελεσματικότητα των 

μεθόδων και των τεχνικών 
 ΕΛΚΧΤΓ= εκμάθηση λεξιλογίου 

καλύτερο χειρισμό της γλώσσας 

14. Σημασία αξιοποίησης των 

γλωσσών τους διδακτικά 

 ΑΗΓΤΜΓΜΠ= απαραίτητη η 

γνώση της μητρικής γλώσσας 

μεγάλα παιδιά 

15. Χρήση τρίγλωσσου υλικού στα 

αγγλικά, ελληνικά και στη γλώσσα 

τους 

 ΧΗΥΕΚΣΤΓ= χρήσιμη η ύπαρξη 

εγχειριδίου και στις τρεις 

γλώσσες 

 ΔΒΜΔΚΣΤΓ= δημιουργία 

βίντεο με διαλόγους και στις 

τρεις γλώσσες 

16. Η χρήση της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 
 ΧΕΠΣΑΤΜ= χρήσιμο εργαλείο 
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προσαρμοσμένο στις ανάγκες 

των μαθητών 

 ΑΗΔΧΔΔ= αδύνατη η 

διδασκαλία χωρίς 

διαφοροποιημένη διδασκαλία 

17. Η αξιοποίηση της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
 ΚΔΔΑΜΤΕΤΜ= κατασκευή 

διαφορετικών δραστηριοτήτων 

ανάλογα το επίπεδο των 

μαθητών 

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

18. Πρόταση για την 

αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των 

προσφύγων μαθητών 

 ΕΣΤΤΑΜΤΜ= ένταξη στην τυπική 

τάξη, αλληλεπίδραση με τους 

μαθητές 

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

19. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

για την εκπαίδευση των μαθητών 

 ΚΤΘΚΕΣΠΚ= κατάκτηση του 

θεωρητικού κομματιού, έλλειψη στο 

πρακτικό κομμάτι 

20. Τρόποι κατάρτισης  ΕΠΣΠΔ= επιμόρφωση πάνω σε 

πρακτικές διδασκαλίας 

 ΠΣΣΕΑΤΚ= παροχή σεμιναρίων 

στους εκπαιδευτικούς από το 

κράτος 

 ΜΣΔΤΕΩΞΓ= μεταπτυχιακό στη 

διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης 

γλώσσας 
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Συνέντευξη 

ΑΞΟΝΕΣ  Ερωτήσεις συνέντευξης 

Γενικές ερωτήσεις Ποια η ειδικότητά σου; 

Πόσα χρόνια δουλεύεις; 

Ποια θέση έχεις; 

Έχεις μεταπτυχιακές ή άλλες σπουδές; 

 Εάν ΝΑΙ,  σε ποιο αντικείμενο;  

Ποιες γλώσσες μιλάς;  

 

 

Η εμπειρία των 

εκπαιδευτικών στη 

διδασκαλία με πρόσφυγες 

μαθητές.  

Πόσο καιρό διδάσκετε σε πρόσφυγες μαθητές; 

Περιγράψτε την εμπειρία σας από την εκπαίδευση των 

μαθητών αυτών.  

Πώς θα την χαρακτηρίζατε; 

 Τι προβλήματα παρουσιάστηκαν;   

 

Η Αγγλική ως γλώσσα 

επικοινωνίας.  

 

Πώς επικοινωνείτε με τους μαθητές αυτούς;  

Που δυσκολεύονται περισσότερο στην επικοινωνία 

τους; 

Ποιος ο ρόλος της αγγλικής γλώσσας; Χρησιμοποιείτε 

την αγγλική γλώσσα;  

Θεωρείτε ότι σας βοηθά;  

Θεωρείτε ότι θα μπορούσαν να διδάσκονται όλα τα 

μαθήματα στην αγγλική γλώσσα τον πρώτο χρόνο; 

(Γιατί ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Τι κάνετε με τα παιδιά που δεν έχουν γνώση της 

αγγλικής;  

 

Η επικοινωνία με τους 

γονείς των προσφύγων 

μαθητών. 

Ερχόσαστε σε επαφή με τους πρόσφυγες γονείς;  

Με ποιον τρόπο;  

Χρησιμοποιείτε την αγγλική γλώσσα για να 

επικοινωνήστε;   

Περιγράψτε κάποια εμπειρία σας 
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Οι μέθοδοι και οι τεχνικές 

διδασκαλίας. 

Τι υλικό χρησιμοποιείτε για να διδάξετε; 

Ποιες μεθόδους  και τεχνικές εκπαίδευσης  των 

προσφύγων  χρησιμοποιείτε; 

Ποιες από αυτές αποδίδουν; Γιατί; 

Τι θα προτείνατε για τις γλώσσες  αυτών των παιδιών; 

Θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν διδακτικά αυτές οι 

γλώσσες; Με ποιον τρόπο;  

Θεωρείτε πως θα μπορούσατε  να χρησιμοποιείτε 

τρίγλωσσο υλικό στα ελληνικά – αγγλικά και τη 

γλώσσα τους;  

 

 

Η διαφοροποιημένη 

διδασκαλία. 

Πιστεύετε πως η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι 

ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο που βοηθάει τους 

εκπαιδευτικούς να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες που 

προέκυψαν; 

Αξιοποιείτε τη  διαφοροποιημένη διδασκαλία;  

Με ποιον τρόπο; Δώστε μου ένα παράδειγμα  

   

 

Οι προτάσεις των 

εκπαιδευτικών. 

Τι θα προτείνατε για την αποτελεσματικότερη  

εκπαίδευση αυτών των μαθητών; 

 

Θεωρείτε ότι στα ελληνικά σχολεία θα μπορούσε να 

ενταχθεί η συριακή ως γλώσσα επιλογής; Γιατί;  

 

 Νομίζετε ότι έχετε την απαραίτητη κατάρτιση, ώστε να 

διδάξετε σε  πρόσφυγες μαθητές ή σε μετανάστες  

μαθητές; 

Πώς θα θέλατε να είναι η επιμόρφωση σας;  
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