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Περίληψη 

 

Η διαμόρφωση των σύγχρονων κοινωνιών και οι γρήγοροι ρυθμοί αναπροσαρμογής 

τους μας οδηγούν στην ανάγκη δημιουργίας ένα διαπολιτισμικού πλαισίου, το οποίο 

θα λαμβάνει υπόψη του την ετερότητα. Ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να δημιουργηθεί 

στο χώρο της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στα νηπιαγωγεία. Ένα στοιχείο για την 

δημιουργία του εν λόγω πλαισίου είναι οι αντιλήψεις νηπιαγωγών, που είναι το θέμα 

της παρούσας εργασίας. Αφού έγινε μια σύντομη ανασκόπηση της σχετικής 

βιβλιογραφίας για το ζήτημα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αλλά και του ρόλου 

εκπαιδευτικών, παρουσιάζεται το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας. Συγκεκριμένα, η 

μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα ήταν η ποιοτική μέθοδος 

συλλογής δεδομένων. Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας χρησιμοποιήθηκε ως 

βασικό εργαλείο η ημι-δομημένη συνέντευξη. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 

συνολικά 15 νηπιαγωγοί. Οι 12 ήταν από την Κοζάνη και οι υπόλοιποι 3 από το 

Ναύπλιο. Για την επιλογή των εκπαιδευτικών χρησιμοποιήθηκε μη τυχαία 

δειγματοληψία (δειγματοληψία ευκολίας). Η διαδικασία της έρευνας 

πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2020 - Μάρτιος 2020. Για 

την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας επιλέχθηκε η ανάλυση περιεχομένου, η οποία 

συνιστά μία συστηματική επιστημονική τεχνική για την ελαχιστοποίηση των 

δεδομένων που συλλέγονται μέσω ποιοτικών τεχνικών. Με την χρήση της εν λόγων 

τεχνικής προέκυψαν ορισμένοι θεματικοί άξονες όπως η εμπειρία και οι γνώσεις 

σχετικά με διαπολιτισμική εκπαίδευση, τα προβλήματα που δημιουργούνται από την 

ύπαρξη αλλοδαπών μαθητών στα νηπιαγωγεία και οι τρόποι αντιμετώπισης τους, τα 

πλεονεκτήματα της  διαπολιτισμικής τάξης στο νηπιαγωγείο, οι πρακτικές και 

στρατηγικές στην διαπολιτισμική τάξη στο νηπιαγωγείο και οι προτάσεις για την 

αποτελεσματικότερη ένταξη των αλλοδαπών μαθητών. Τα βασικά ευρήματα που 

προέκυψαν συνοψίζονται στο ότι χρειάζεται επιμόρφωση των νηπιαγωγών σε θέματα 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,  κρίνεται απαραίτητος ο διορισμός νέων εκπαιδευτικών 

και ειδικού προσωπικού (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κλπ.) που θα 

βοηθήσουν τόσο στην επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν σε μια διαπολιτισμική 

τάξη στο νηπιαγωγείο όσο και στην ομαλότερη ένταξη των μαθητών καθώς και ότι 

υπάρχει  ανάγκη δημιουργίας τμημάτων υποδοχής στα νηπιαγωγεία και η εκμάθηση 

της γλώσσας τόσο από τους γονείς όσο και από τους μαθητές. Τα παραπάνω ευρήματα 
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αποτελέσουν το έναυσμα για μια περαιτέρω διερεύνηση, με σκοπό τον εμπλουτισμό 

της γνώσης, την επανεξέταση πολιτικών και δράσεων που πραγματοποιούνται στην 

εκπαίδευση, και όχι μόνο, με στόχο την κοινωνική ένταξη των νέων προσφύγων στην 

Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Νηπιαγωγοί, Προϊστάμενος, 

Πολιτισμική Ετερότητα 
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Abstract 

 

The development of modern societies and their rapid adjustment rates lead us to the 

need for an intercultural context that takes account of the otherness. Such a context 

should be created in the field of education and especially in nursery school. An element 

in creating this context is the perceptions of nursery school teachers and principals 

nursery school, which is also the subject of this study. After briefly reviewing the 

relevant literature on the subject of intercultural education and the role of nursery school 

teachers and director of nursery schools, presents the methodological context of the 

research. Specifically, the method used in the present study was the qualitative method 

of data collection. For the needs of this research, the semi-structured interview was used 

as a key tool. The participants in the research were a total of 15 kindergarten teachers. 

The 12 were from Kozani and 3 from Nafplio. Non-random sampling (convenience 

sampling) was used to select teachers. The research process took place during the period 

January 2020 - March 2020. For the analysis of research data, content analysis was 

chosen, which is a systematic scientific technique for minimizing data collected through 

quality techniques. The use of this technique has led to a number of themes such as 

experience and knowledge about intercultural education, the problems created by the 

existence of foreign students in kindergartens and how to deal with them, the benefits 

of intercultural classroom in kindergarten, practices and strategies in the intercultural 

classroom in kindergarten and suggestions for more effective help / integration of 

foreign students. The main findings are summarized in the need for training of 

kindergarten teachers in matters of intercultural education, it is necessary to appoint 

new teachers and special staff (psychologists, social workers, etc.) who will help solve 

problems that arise in an intercultural classroom in kindergarten and the smoother 

integration of students and that there is a need to create reception / integration 

departments in kindergartens and language learning by both parents and students. The 

above findings are the trigger for a further investigation, with the aim of enriching 

knowledge, reviewing policies and actions carried out in education, and not only, 

aiming at the social integration of young refugees in Greece and around the world. 

 

Keywords: Multicultural Education, Kindergarten Teacher, Principal, Cultural 

Otherness 
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Εισαγωγή 

 

Η Ελλάδα, από μια κατεξοχήν χώρα αποστολής μεταναστών το τελευταίο μισό του 

20ου αιώνα μετατρέπεται πλέον σε χώρα υποδοχής. Την περίοδο αυτή υποδέχθηκε 

μεγάλα κύματα οικονομικών μεταναστών από τα Βαλκάνια. Επίσης, μετά τη διάλυση 

της Σοβιετικής Ένωσης άρχισε να υποδέχεται μετανάστες, αλλά και παλιννοστούντες 

Έλληνες. Τα τελευταία 15 χρόνια έχουν αρχίσει τα μαζικά κύματα φυγής από την 

περιοχή της Μέσης Ανατολής λόγω των εχθροπραξιών που λαμβάνουν χώρα στην 

περιοχή αλλά και από χώρες της Βόρειας Αφρικής (Μαρόκο, Τυνησία, Αλγερία, 

Λιβύη) εξαιτίας των πολιτικών εξελίξεων. Το μεταναστευτικό/προσφυγικό κύμα, το 

οποίο είναι συνεχές με αυξομείωση του μεγέθους του, έχει σαν προορισμό του της 

χώρες της Ευρώπης με αποτέλεσμα η Ελλάδα ως κύριο πέρασμα για την μετάβαση στις 

περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) να δεχθεί το μεγαλύτερο τμήμα 

αυτού του κύματος  (Κοτζαμάνης & Καρκούλη, 2016). Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, 

μετά τον πόλεμο στη Συρία, τα νησιά του Αιγαίου άρχισαν να δέχονται και να 

φιλοξενούν σε ειδικές δομές πολλούς μετανάστες, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να φτάσουν 

σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, όπως αρχικά το επιθυμούσαν. 

Πέρα από τις εχθροπραξίες και τις πολιτικές εξελίξεις σε διάφορες χώρες 

προέλευσης των μεταναστών, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν στη 

μετανάστευση. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, οι 

δυσχερείς συνθήκες διαβίωσης, οι γενικότερες αναταραχές που επικρατούν στις χώρες 

καταγωγής των μεταναστών κ.α.. Βέβαια, η μετανάστευση ίσως έχει και μια θετική 

διάσταση αφού ορισμένα κράτη έχουν γηρασμένο πληθυσμό, κάτι που επηρεάζει τον 

παραγωγικό τους τομέα. Συνεπώς, οι μετανάστες μπορούν να αποτελέσουν ενεργό 

εργατικό δυναμικό για ορισμένα κράτη κυρίως της Ευρώπης και των Ηνωμένων 

Πολιτειών Αμερικής (Η.Π.Α.) (Κασιμάτη 1984; Μπάγκαβος 2003; Γιαταγάνας 2010). 

Σε όλες τις χώρες που έρχονται αντιμέτωπες με μεγάλες εισροές  μεταναστών, 

υπάρχει έντονη συζήτηση γύρω από τις πολιτισμικές συνέπειες αυτής της μετακίνησης. 

Στις Η.Π.Α. γίνεται συζήτηση γύρω από την προσαρμογή των νέων μεταναστών αλλά 

και τον κίνδυνο μετάλλαξης της χώρας, αφού η πλειοψηφία τους δεν μιλά  αγγλικά, 

είναι έγχρωμοι και προέρχονται από χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου εκτός 

Ευρώπης (Suarez-Orozco, 2003). Στην κατά κύριο λόγο στην χριστιανική Δυτική 

Ευρώπη, αρχίζουν να αυξάνονται οι ανησυχίες σχετικά με την πολιτισμική 
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προσαρμογή του μεγάλου αριθμού των μεταναστών που έρχονται από τον ισλαμικό 

κόσμο, γεγονός το οποίο, σε συνάρτηση με την άρνηση ορισμένων χωρών-μελών της 

Ε.Ε. να μη δέχονται μετανάστες, έχει ως αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να έχουν 

εγκλωβιστεί στην Ελλάδα και στην Ιταλία (Dixon et al., 2019). 

Παρά τις όποιες επιφυλάξεις, περίπου 673 χιλιάδες πολίτες τρίτων χωρών που 

διαμένουν σε κράτος μέλος της Ε.Ε. απέκτησαν την ιθαγένεια κάποιας χώρας της Ε.Ε. 

το 2017, αριθμός που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 22 % σε σχέση με το 2016. Ως εκ 

τούτου, οι πολίτες τρίτων χωρών αναλογούσαν στο 82% όλων των ατόμων που 

απέκτησαν την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε. το 2017. Αυτοί οι νέοι πολίτες της 

Ε.Ε.-28 ήταν κυρίως από την Αφρική (27%),  την Ασία (21%) και την Ευρώπη (εκτός 

Ε.Ε.-28) σε ποσοστό  21% (Eurostat, 2020). 

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών 1,3 εκατομμύρια 

άνθρωποι βρέθηκαν στην Ελλάδα, η οποία αποτέλεσε έναν ενδιάμεσο σταθμό στην 

προσπάθειά τους  να βρουν ασφάλεια και καλύτερες συνθήκες ζωής σε κάποια χώρα 

της Ευρώπης. Με το κλείσιμο των συνόρων στα Βαλκάνια και την εφαρμογή της 

συμφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας τον Μάρτιο του 2016, περισσότεροι από 60.000 πρόσφυγες 

και μετανάστες φιλοξενούνται στην ηπειρωτική χώρα και στα νησιά της Ελλάδας. Η 

πλειοψηφία των προσφύγων προέρχεται από τη Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ. 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας το 2017, τα 

παιδιά που ζουν σε στρατόπεδα προσφύγων είναι 7.500-8.500 και το 60% από αυτά 

είναι ηλικίας 4-15 ετών (Tzoraki, 2019).  

Όλη αυτή η μεγάλης κλίμακας μετανάστευση αποτελεί ταυτόχρονα αιτία και 

συνέπεια σημαντικών πολιτισμικών μετασχηματισμών. Επίσης, η μετανάστευση 

οδηγεί αναπόφευκτα σε πολιτισμικές αλλαγές και προσαρμογές ανάμεσα στους 

μετανάστες και τους πολίτες (Cummins, 2002). Οι μετανάστες δεν αναμορφώνουν 

πολιτιστικά μόνο την νέα τους πατρίδα, αλλά ταυτόχρονα είναι υπεύθυνοι 

για  σημαντικές πολιτισμικές μετατροπές που συμβαίνουν και στον τόπο καταγωγής 

τους (Cummins, 2002). 

Υπό αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση έδωσε υψηλή προτεραιότητα σε δράσεις 

που αποσκοπούν στη διασφάλιση της πρόσβασης στην εκπαίδευση των παιδιών 

προσφύγων και μεταναστών. Συγκεκριμένα, ξεκίνησε ένα ειδικό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα τον Οκτώβριο του 2016 σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία των 

«Υποδοχής-Προπαρασκευαστικών Μαθημάτων για την Εκπαίδευση των Προσφύγων»  

σε ορισμένα δημόσια σχολεία της Ελλάδας κατά τις απογευματινές ώρες. 
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Περιλαμβάνεται ανοιχτό πρόγραμμα σπουδών με βάση το τυπικό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα διδασκαλίας αγγλικών στα ελληνικά δημοτικά σχολεία (Ziomas et al., 

2017). Στόχος του προγράμματος είναι να διευκολύνει την ενσωμάτωση των παιδιών 

των προσφύγων και μεταναστών στην εκπαιδευτική διαδικασία και να τους επιτρέψει 

σταδιακά να παρακολουθήσουν το ελληνικό σχολείο. 

Ωστόσο, το πρόγραμμα καθυστέρησε να ξεκινήσει σε κάποια σχολεία και ο 

αριθμός των μαθητών ήταν μεταβαλλόμενος καθ’ όλη τη σχολική χρονιά. Έτσι,  2.643 

παιδιά κατάφεραν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σε σχολεία της Α/βάθμιας 

εκπαίδευσης και σε γυμνάσια όπου αντιμετώπισαν όμως πολλά προβλήματα 

προσαρμογής σε θέματα εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης. Αποτέλεσμα όλων των 

παραπάνω ήταν η ανάγκη συνεχούς προσαρμογής του προγράμματος ώστε να 

ικανοποιούνται οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών (Ziomas et al., 2017).  

Είναι προφανές ότι οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες σε αυτό 

το πλαίσιο, μια από τις οποίες είναι η ανάπτυξη της παιδείας των προσφύγων και των 

μεταναστών. Η Ελλάδα, ως προσωρινός σταθμός πολλών από αυτούς τους 

πρόσφυγες/μετανάστες, φροντίζει μεταξύ άλλων και για την εκπαίδευση των παιδιών 

που προέρχονται από οικογένειες προσφύγων/μεταναστών, παρέχοντας τους 

πρόσβαση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το ελληνικό πρόγραμμα έχει 

εκπονηθεί από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Παιδείας και ήδη υλοποιείται σε μεγάλη κλίμακα (Σκούρτου, Βρατσάλης 

& Γκόβαρης, 2004). Οι στόχοι του προγράμματος είναι: 

● Η διασφάλιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση που συνιστά βασικό 

ανθρώπινο δικαίωμα κάθε παιδιού. 

● Η διασφάλιση ψυχολογικής υποστήριξης και σταδιακής ένταξης των 

προσφυγόπουλων-μεταναστών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ή 

στο εκπαιδευτικό σύστημα άλλης ευρωπαϊκής χώρας σε περίπτωση 

μετεγκατάστασής τους. 

● Η οργάνωση του προγράμματος εκπαίδευσης ανά ηλικιακές ομάδες: 

λειτουργία νηπιαγωγείων εντός των Δομών Φιλοξενίας (Δ.Φ.), ένταξη 

των παιδιών 6-12 ετών σε Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων 

(Δ.Υ.Ε.Π.) δημοσίων δημοτικών σχολείων, ένταξη των παιδιών 13-15 

ετών σε Δ.Υ.Ε.Π. Γυμνασίων. 

● Η οργάνωση προγραμμάτων εκμάθησης μητρικών γλωσσών των 

παιδιών, διοργάνωση αθλητικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων 
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και προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης, σε συνεργασία και με 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.). 

Με βάση τα παραπάνω, μπορεί να ειπωθεί ότι η κατάσταση στην Ελλάδα οδεύει 

προς το σχηματισμό μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας με νέα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα και ιδιαιτερότητες χωρίς ωστόσο να μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι 

η χώρα είναι έτοιμη να λειτουργήσει ομαλά στο πλαίσιο που δημιουργείται. Η νέα αυτή 

πραγματικότητα αντανακλάται και στο ελληνικό δημόσιο σχολείο, το οποίο προσπαθεί 

να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα κάτω από αντίξοες συνθήκες. Η μόνη 

περίπτωση δίγλωσσης εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, είναι εκείνη 

των μειονοτικών σχολείων στη Θράκη, στην οποία το πρόγραμμα σχεδιάζεται, 

υλοποιείται και εποπτεύεται από την ελληνική πολιτεία. Πλέον τα δημόσια σχολεία, 

σχεδόν σε όλη τη χώρα, φιλοξενούν έναν τυχαίο αριθμό μεταναστών μαθητών με 

τυχαίο αριθμό γλωσσών, κάτι που δυσκολεύει το έργο των εκπαιδευτικών (Σκούρτου, 

Βρατσάλης & Γκόβαρης, 2004). 

Επιπλέον, ένας κοινωνικός οργανισμός, όπως είναι ένα σχολείο, αποτελείται 

από έναν αριθμό ανθρώπων που επιδιώκουν να επιτύχουν συγκεκριμένα καθήκοντα 

μέσω της συνεργασίας. Κάθε ανθρώπινο ον είναι μια μονάδα σχέσεων και δράσεων 

που αναπτύσσονται στη σχολική μονάδα. Ωστόσο, κάθε άτομο έχει τη δική του 

μοναδική προσωπικότητα που διαφέρει από τα υπόλοιπα σε σχέση με τις ικανότητες, 

τα κίνητρα, τις αξίες, τις γνώσεις, τις ανάγκες και τις εμπειρίες. Παρόλα αυτά πρέπει 

να συνεργάζεται και να συνυπάρχει με τα άλλα μέλη του οργανισμού ώστε να 

αποφεύγονται οι συγκρούσεις μεταξύ τους, να υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για 

εποικοδομητικό προγραμματισμό και την προώθηση δημιουργικών πρωτοβουλιών και 

λύσεων (Balay, 2006; Briggs & Wohlstetter, 2003;  Μπρούζος, 2009; Somech, 2008; 

Williams & Garza, 2006) και να περατώνεται το έργο του, είτε πρόκειται για 

πρόσφυγες/μετανάστες είτε για Έλληνες μαθητές (Φασουλής, 2006; Henkin et al., 

2000). 

Σε ότι αφορά τη διάρθρωση της παρούσας διπλωματικής που έχει ως θέμα της, 

τις αντιλήψεις και πρακτικές των νηπιαγωγών σχετικά με τη διαχείριση της πολιτισμική 

ετερότητας, αυτή αποτελείται από τρία μέρη. Στο Μέρος Α, που αποτελεί το θεωρητικό 

πλαίσιο, παρουσιάζονται οι εννοιολογικοί ορισμοί της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 

της ενσωμάτωσης των μεταναστών/παλιννοστούντων/προσφύγων στο εκπαιδευτικό 

σύστημα καθώς και ο ρόλου των νηπιαγωγών στην διαχείριση της πολιτισμικής 

ετερότητας. Στο Μέρος Β, παρουσιάζεται το ερευνητικό πλαίσιο της εργασίας. Πιο 
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συγκεκριμένα γίνεται λόγος για τα στοιχεία που αφορούν τη μεθοδολογία της έρευνας, 

το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε, το δείγμα της έρευνα καθώς και τα αποτελέσματα 

της. Στο Μέρος Γ περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα των ευρημάτων της παρούσας 

έρευνας. Στο τέλος του τρίτου μέρους παρουσιάζονται προτάσεις για μελλοντική 

έρευνα σχετικά με την διαπολιτισμική τάξη στο νηπιαγωγείο. 
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Μέρος Α:  Θεωρητικό Πλαίσιο 

 

Κεφάλαιο 1ο: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

 

1.1  Πολυπολιτισμικές  Κοινωνίες: Οριοθέτηση 

Η μετανάστευση και η μετακίνηση πέρα από τα εθνικά σύνορα έχουν ως αποτέλεσμα 

τη δημιουργία κοινωνιών που εμπεριέχουν διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία. Οι 

μετακινούμενοι πληθυσμοί μεταφέρουν τις συνήθειες, τις παραδόσεις και τον τρόπο 

ζωής που μπορεί να διαφέρουν τελείως από εκείνα των κοινωνιών στις οποίες 

κινούνται και εγκαθίστανται (Bowskill et al., 2007). 

Η μετανάστευση και η ποικιλομορφία φαίνεται να επηρεάζουν θετικά πολλές 

πτυχές ενός κράτους και μιας κοινωνίας. Σύμφωνα με τον Putnam (2007), 

μακροπρόθεσμα φαίνεται ότι η μετανάστευση επηρεάζει θετικά τον πολιτιστικό, 

οικονομικό και αναπτυξιακό τομέα. Από την άλλη πλευρά, μελέτες έχουν δείξει ότι τα 

αποτελέσματα της μετανάστευσης μπορεί να διαφέρουν. Τα στοιχεία από τις Η.Π.Α. 

δείχνουν ότι σε εθνοτικά ποικίλες γειτονιές οι κάτοικοι όλων των φυλών τείνουν να 

«χάνουν» τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα (Putnam, 2007). Η εμπιστοσύνη μεταξύ 

των ανθρώπων είναι χαμηλότερη, ο αλτρουισμός και η κοινοτική συνεργασία είναι 

σπάνια και οι φίλοι λιγότεροι (Putnam, 2007). Από την άλλη πλευρά, είναι σαφές ότι 

οι επιτυχημένες κοινωνίες των μεταναστών έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν αυτό το 

είδος κατακερματισμού δημιουργώντας νέες μορφές κοινωνικής αλληλεγγύης και πιο 

διαδεδομένες ταυτότητες (Putnam, 2007). 

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η πρόβλεψη που μπορεί να γίνει σχετικά 

με τα κύματα προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο 

είναι ότι οι σύγχρονες κοινωνίες θα είναι πιο ποικιλόμορφες στο μέλλον. Αυτό είναι 

ήδη γεγονός στη Σουηδία, τις Η.Π.Α., τη Νέα Ζηλανδία και την Ιρλανδία. Όπως 

επισημαίνει ο Robert D. Putnam, η αυξημένη μετανάστευση και ποικιλομορφία δεν 

είναι μόνο αναπόφευκτες, αλλά μακροπρόθεσμα, είναι επιθυμητές. Η εθνική 

ποικιλομορφία αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τις κοινωνίες, όπως δείχνει η 

ιστορία πολλών δυτικών χωρών. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η εθνοτική 

ποικιλομορφία μπορεί να έχει αντίκτυπο, να προκαλέσει κοινωνική αλληλεγγύη και να 

εμποδίσει το κοινωνικό κεφάλαιο. Ωστόσο, υπάρχουν παραδείγματα κοινωνιών που 

έχουν ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα και έχουν κατορθώσει να κατασκευάσουν νέες, 
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πιο περιεκτικές ταυτότητες που ενθαρρύνουν μια ευρύτερη έννοια, αυτή του «εμείς» 

(Putnam, 2007). 

Οι κοινωνίες μας θα είναι εθνοτικά περισσότερο διαφοροποιημένες  στο μέλλον 

από ό,τι είναι τώρα. Αυτές οι αλλαγές θα έχουν επιπτώσεις σε διάφορες πτυχές της 

ζωής. Αν και υπάρχουν συγγραφείς όπως ο Webber και ο Donahue (2001) που 

υπογραμμίζουν τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον από τους 

νεοεμφανιζόμενους πληθυσμούς, πρέπει να επισημανθούν τα οφέλη που έχουν 

παρατηρηθεί σε διάφορες κοινωνίες και έχουν εξηγηθεί από άλλους συγγραφείς. 

Πρώτον, υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν μια συσχέτιση μεταξύ της εθνοτικής 

ποικιλότητας και της δημιουργικότητας. Η συμβολή των μεταναστευτικών πληθυσμών 

φαίνεται να είναι σημαντική σε αυτό το τμήμα της κοινωνίας, καθώς πολλές από τις 

μελέτες συλλογικής δημιουργικότητας σε ομάδες εργασίας όπως οι επιχειρήσεις, η 

εκπαίδευση και ούτω καθεξής, υποστηρίζουν ότι η διαφορετικότητα ενθαρρύνει τη 

δημιουργικότητα (Webber & Donahue, 2001; Williams & O 'Reilly, 1998). Δεύτερον, 

η μετανάστευση συνδέεται γενικά με ταχεία οικονομική ανάπτυξη. Αν και υπάρχουν  

επιφυλάξεις για τις συνέπειες στον οικονομικό τομέα βραχυπρόθεσμα, υπάρχουν 

σημαντικές διανεμητικές επιδράσεις, όπως έδειξαν μελέτες από τις Η.Π.Α. (Putnam, 

2007). Επιπλέον, σε προηγμένες χώρες με γήρανση του πληθυσμού, η μετανάστευση 

συμβάλλει στην αντιστάθμιση των επικείμενων δημοσιονομικών επιπτώσεων της 

συνταξιοδότησης της παλαιότερης γενιάς (Smith & Edmonston, 1997). 

Ακόμη, όπως επεσήμανε και η Παγκόσμια Τράπεζα, η μετανάστευση από το 

φτωχό Νότο στον πλουσιότερο Βορρά ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη στο Νότο. 

Αυτό συμβαίνει, πρώτον, εξαιτίας των εμβασμάτων από μετανάστες προς τις 

οικογένειές τους πίσω στο σπίτι και δεύτερον, επειδή οι πληθυσμοί αυτοί μεταφέρουν 

συνήθως τις τεχνολογικές γνώσεις και τις ιδέες. 

Η μελέτη αυτή στηρίζεται στην ιδέα ενός από τους βασικούς θεωρητικούς της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, του Banks. Στο βιβλίο του «An introduction in 

multicultural education», o Banks (2019) προτείνει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση ως 

τη μοναδική ρεαλιστική και αποτελεσματική λύση σε έναν κόσμο με αυξανόμενη 

ποικιλομορφία στη γλώσσα, την εθνικότητα και τη θρησκεία. 

Έτσι, η διαπολιτισμική εκπαίδευση συζητείται ως μεταρρυθμιστικό κίνημα που 

προέρχεται από βασικές δημοκρατικές αξίες και ανθρώπινα δικαιώματα. Ο κύριος 

στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον Banks (2019), είναι να 

απελευθερώσει τους ανθρώπους από τα πολιτισμικά τους όρια, παρέχοντάς τους τις 
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γνώσεις, τις δεξιότητες και τις αξίες που απαιτούνται για να λειτουργήσουν 

αποτελεσματικά μέσα σε οποιαδήποτε πολιτιστική κοινότητα. Αν και θεωρείται 

δύσκολο για τους ερευνητές να συμφωνήσουν σε έναν κοινό ορισμό της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η συντριπτική πλειοψηφία των θεωρητικών της 

πολυπολιτισμικότητας (Banks, 2019; Nieto, 2010; Gay, 2000) ότι η ανάπτυξη βασικών 

δεξιοτήτων, όπως η γραφή, η ανάγνωση και τα μαθηματικά, είναι πολύ σημαντικά. Οι 

δεξιότητες αυτές θα βοηθήσουν τους μετανάστες/πρόσφυγες στην προσπάθεια ένταξη 

τους στην χώρα υποδοχής. 

Παρά το γεγονός ότι η έννοια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης φαίνεται να 

είναι γνωστή στις σύγχρονες κοινωνίες, ο Banks (2019) παρατηρεί ότι οι άνθρωποι 

τείνουν να υπεραπλουστεύουν την έννοια της. Το ίδιο επιχείρημα αναπτύσσει η Nieto 

(2010), η οποία ισχυρίζεται ότι σε ορισμένα σχολεία αυτή ενισχύεται μέσα από μερικές 

εορταστικές εκδηλώσεις, στις οποίες δημιουργούνται αφίσες με κεντρικό θέμα παιδιά 

μεταναστών ή με τη χρήση συνθημάτων όπως «ανάπτυξη ανεκτικότητας προς τους 

άλλους». Προκειμένου να αντισταθμιστούν αυτά τα είδη παρανοήσεων, ο Banks 

(2019) αναλύει πέντε διαστάσεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την 

ανάλυσή του, μια σειρά θεμάτων σχετίζεται με την εφαρμογή της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης: ενσωμάτωση περιεχομένου (χρήση πληροφοριών και παραδειγμάτων 

από μια ποικιλία πολιτισμών), διαδικασία κατασκευής γνώσεων (εξοικείωση με τον 

τρόπο που δημιουργείται η γνώση), μείωση των προκαταλήψεων (να αναπτύξουν 

θετικά συναισθήματα έναντι άλλων φυλετικών ομάδων), παιδαγωγική δικαιοσύνη (με 

τη χρήση τεχνικών και στρατηγικών για τη διευκόλυνση της ακαδημαϊκής επιτυχίας 

διαφόρων μαθητών), ενίσχυση του σχολικού πολιτισμού και της κοινωνικής 

οργάνωσης (δημιουργία διαφορετικού σχολείου και κοινωνικής κουλτούρας 

προσφέροντας τις ίδιες ευκαιρίες στην επιτυχία) (Banks 2019, σ. 22-23). 

Συνεπώς, όταν κάποιος εντρυφήσει στις ιδέες και τις εργασίες των Banks 

(2019) και Nieto (2010), θα παρατηρήσει ότι και οι δύο θεωρούν την διαπολιτισμική 

εκπαίδευση ως μια πολύπλοκη και πολυδιάστατη στρατηγική για όλους τους 

σπουδαστές. Μια στρατηγική που στοχεύει όχι μόνο στην προώθηση της μάθησης των 

μαθητών αλλά και να τους διδάξει να γνωρίζουν, να φροντίζουν και να ενεργούν. 

Σύμφωνα με τον Banks (2019, σ. 54) «η γνώση αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο του 

πολυπολιτισμικού γραμματισμού, αλλά δεν αρκεί. Μόνη η γνώση δεν θα βοηθήσει τους 

μαθητές να αναπτύξουν μια δέσμευση για ανθρώπινη και δημοκρατική αλλαγή. Ένας 

βασικός στόχος ενός πολυπολιτισμικού προγράμματος σπουδών είναι να βοηθήσει τους 
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μαθητές να αναπτύξουν ενσυναίσθηση και φροντίδα. Για να βοηθηθούν οι Ηνωμένες 

Πολιτείες και ο κόσμος να γίνουν πιο πολιτιστικά δημοκρατικοί, οι μαθητές πρέπει επίσης 

να αναπτύξουν μια δέσμευση για την προσωπική κοινωνική και πολιτική δράση, καθώς 

και τη γνώση για να συμμετάσχουν σε αποτελεσματικές πολιτικές ενέργειες». 

 

1.2 Εκπαίδευση Πληθυσμών Προσφύγων και Μεταναστών 

Η θεμελιώδης αλλαγή των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών δομών στην εποχή 

μετά τον Ψυχρό Πόλεμο είχε ως αποτέλεσμα την κλιμάκωση του φαινομένου της 

διεθνούς μετανάστευσης. Κατά τα τελευταία χρόνια και λόγω της κρίσης στις χώρες 

της Μέσης Ανατολής, τα ευρωπαϊκά κράτη προσελκύουν μετανάστες από λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες ή χώρες που βρίσκονται υπό διάλυση όπως η Συρία και το Ιράκ. 

Τα ευρωπαϊκά έθνη μετατράπηκαν από χώρες αποστολής μεταναστών σε χώρες 

υποδοχής μεταναστών/προσφύγων (Levels et al., 2008). 

Οι εξελίξεις αυτές έχουν συνέπειες τόσο για τις χώρες εκροής όσο και για τους 

πληθυσμούς που εισρέουν σε αυτές. Η έλευση των μεταναστών και προσφύγων έχει 

εγείρει πολλαπλά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο αφικνούμενος 

πληθυσμός θα ενσωματωθεί στην κοινωνία. Η οικονομική ένταξη των προσφύγων και  

μεταναστών μπορεί να εξηγηθεί σε κάποιο βαθμό από μεμονωμένους παράγοντες όπως 

το φύλο, οι γλωσσικές δεξιότητες, η ηλικία, η εργασιακή εμπειρία και η οικογενειακή 

κατάσταση (Kao & Thompson, 2003). 

Η εκπαίδευση θεωρείται ως το πιο σημαντικό μέσο κοινωνικής προόδου για 

τους νεοεισερχόμενους πληθυσμούς και, επομένως, ένα μέτρο του επιπέδου ένταξης 

στις χώρες άφιξης. Δεδομένου ότι η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην εκπαίδευση 

των μαθητών και των νέων πληθυσμών, είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι το 

εκπαιδευτικό σύστημα παρέχει ευκαιρίες για κοινωνική πρόοδο στους μετανάστες και 

τους πρόσφυγες, καθώς επιτρέπει στα παιδιά τους να αποκτήσουν δεξιότητες και να 

έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν, με ταυτόχρονη βελτίωση της κοινωνικής 

κατάστασης της οικογένειας τους (Levels et al., 2008; Gundara & Jacobs, 2012). 

Προκειμένου να εξηγηθούν οι εκπαιδευτικές επιδόσεις των προσφύγων και των 

μεταναστών στα διάφορα κράτη της Ευρώπης, οι ερευνητές επικεντρώθηκαν τόσο στα 

ατομικά όσο και στα σχολικά χαρακτηριστικά. Όπως ανέφεραν πολλοί ερευνητές, 

μεμονωμένα χαρακτηριστικά όπως το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, το φύλο ή το 

οικογενειακό πολιτιστικό υπόβαθρο μπορούν να επηρεάσουν τις εκπαιδευτικές 
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επιδόσεις των μεταναστών και των προσφύγων. Επιπλέον, οι διακρατικές μελέτες 

σχετικά με τις εκπαιδευτικές επιδόσεις έχουν δείξει ότι το μέγεθος του σχολείου, ο 

κοινωνικοοικονομικός και ο εθνικός διαχωρισμός είναι επίσης παράγοντες που 

επηρεάζουν τις επιδόσεις των μαθητών. 

Ο Marks (2005) προσδιορίζει τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών επιδόσεων των μεταναστών πρώτης και δεύτερης γενιάς σε διάφορες 

χώρες της Ευρώπης. Δηλώνει ότι τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά μπορούν να εξηγήσουν τις διαφορές στα σχολικά επιτεύγματα μεταξύ 

των μαθητών της χώρας και των μαθητών που προέρχονται από πρόσφυγες ή 

μετανάστες γονείς. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβλητές σε ατομικό και 

σχολικό επίπεδο, διαπιστώνει ότι οι διαφορές μεταξύ των μεταναστών και των γηγενών 

ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα έρευνας. 

Τα χαρακτηριστικά που έχουν αυτοί οι μαθητές και τους κάνουν να ξεχωρίζουν 

από τον υπόλοιπο πληθυσμό μαθητών συνδέονται αφενός με τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι προσφυγικοί πληθυσμοί κατά την προσπάθειά τους να φτάσουν σε 

άλλες χώρες (π.χ. ζητήματα που σχετίζονται με την υγεία) και αφετέρου με δυσκολίες  

σχετίζονται βαθιά με τις μεταναστευτικές πολιτικές που υιοθετούν οι κυβερνήσεις σε 

διάφορες χώρες (π.χ. το είδος της ενσωμάτωσης που εφαρμόζουν οι κυβερνητικές 

πολιτικές για αυτούς τους πληθυσμούς). 

Η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών μεταναστών και προσφύγων φαίνεται να 

αντιμετωπίζει εκπαιδευτικά μειονεκτήματα που προέρχονται από προβλήματα υγείας 

που σχετίζονται με τη φτώχεια, όπως ο υποσιτισμός, οι παρασιτικές μολύνσεις και οι 

χρόνιες ασθένειες, κάτι που μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την εκπαιδευτική 

συμπεριφορά και απόδοση τους (Gundara & Jacobs, 2012). 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των μεταναστών και των προσφύγων 

μαθητών είναι ότι μπορεί να χρειαστεί να παρακολουθήσουν πολλά σχολεία κατά τη 

διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δυσκολία 

να προσαρμοστούν στο νέο σχολικό περιβάλλον με νέους εκπαιδευτικούς, 

προγράμματα σπουδών, συμμαθητές και νέους κανόνες, ενώ την ίδια στιγμή πρέπει να 

προσαρμοστούν στις νέες γειτονιές τους. Αυτή η μεταβλητότητα φαίνεται να είναι ένας 

βασικός παράγοντας που επηρεάζει τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα, την πρόοδο στο 

σχολείο, τους βαθμούς, τα αποτελέσματα καθώς και τη συμπεριφορά στην τάξη και τη 

σχολική κοινότητα (Rumberger, 2002; Gundara & Jacobs, 2012). 
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Πολλές μελέτες που διεξήχθησαν στις Η.Π.Α. από το 1990 έως το 2008. Οι 

Reynolds et al., (2009) υποστήριξαν ότι οι μαθητές που αναγκάστηκαν να 

μετακινούνται συχνά είχαν σημαντικά χαμηλότερη επίδοση στην ανάγνωση και στα 

μαθηματικά και ότι κάθε πρόσθετη μετακίνηση είχε ως επίπτωση την μείωση των 

ακαδημαϊκών επιτευγμάτων των μαθητών. Τα παιδιά που μετακόμισαν περισσότερο 

από τρεις φορές είχαν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά εγκατάλειψης στο σχολείο από 

ό,τι οι μαθητές που ήταν σταθεροί σε ένα σχολείο. Σε αυτό το σημείο πρέπει να 

τονίσουμε ότι οι περιπτώσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την έννοια της 

μετακίνησης και την αιτία της μετακίνησης. Οι περιπτώσεις προσφύγων και 

μεταναστών που εξετάζονται στην παρούσα εργασία είναι πιθανώς διαφορετικές από 

αυτές που εξέτασαν άλλοι συγγραφείς και ερευνητές. Ωστόσο, υπάρχουν μερικά κοινά 

θέματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές οι οποίοι είναι πρόσφυγες ή μετανάστες 

ανεξάρτητα από τον τόπο ή τον χρόνο. 

 

1.2.1 Πολιτικές για την Εκπαίδευση Μεταναστών & Προσφύγων 

Η Διεύθυνση Πολιτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Οργανισμού για την 

Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (Ο.Ο.Σ.Α.)  επεσήμανε ορισμένες πολιτικές σε 

σχολικό επίπεδο τις οποίες τα κράτη καλούνται να υιοθετήσουν σχετικά με την 

εκπαίδευση των μεταναστών και των προσφύγων. Οι προτεινόμενες πολιτικές 

καλύπτουν τους τρεις βασικούς τομείς που σχετίζονται με την εκπαίδευση τους 

(Gundara & Jacobs, 2012). Η πρώτη αφορά την ενίσχυση της γλωσσικής υποστήριξης, 

η δεύτερη τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού περιβάλλοντος μάθησης και 

διδασκαλίας για τους μαθητές και η τρίτη την πολιτική για την ενίσχυση της 

συμμετοχής των γονέων και της κοινότητας στην διαδικασία της εκπαίδευσης. Πιο 

συγκεκριμένα: 

● Ενίσχυση υποστήριξης της γλώσσας. Ο Ο.Ο.Σ.Α. προτείνει την παροχή 

συνεχούς και συστηματικής γλωσσικής υποστήριξης σε πληθυσμούς 

διαφορετικών εκπαιδευτικών επιπέδων. Ο στόχος για τις χώρες που 

αποδέχονται τους πρόσφυγες και τους μετανάστες είναι να αναπτύξουν 

μια σαφή γλωσσική πολιτική που υποστηρίζει την εκμάθηση γλωσσών 

σε όλο το σχολικό σύστημα. 

1. Η επιτυχία σε μαθήματα γλώσσας συνδέεται βαθιά με την 

αξιολόγηση που βασίζεται στις ατομικές γλωσσικές ανάγκες και 

τα γλωσσικά επίπεδα. Κάθε μαθητής χρειάζεται πρακτικά 
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εργαλεία όπως εργαλεία αξιολόγησης και κατευθυντήριες 

γραμμές που είναι κατάλληλες για την ηλικία του και το 

πολιτιστικό του υπόβαθρο. Τα κράτη θα πρέπει να καθορίσουν τις 

κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο διάδοσης του 

εκπαιδευτικού υλικού και των πληροφοριών σε διάφορους 

πληθυσμούς. 

2. Ο Ο.Ο.Σ.Α. προτείνει να υπάρχει επιπλέον προσωπικό 

(εκπαιδευτικοί) στα σχολεία, ειδικευμένο στη διαδικασία 

απόκτησης δεύτερης γλώσσας και που να είναι σε θέση να 

εξασφαλίσει την ομαλή μετάβαση από την εισαγωγή στην 

ενσωμάτωση των μαθητών. 

3. Τα σχολεία πρέπει να βρουν λύση για την παροχή εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών σε ομάδες μεταναστών και προσφύγων με 

μεταφρασμένο υλικό και διερμηνείς. 

4. Οι γονείς αποτελούν μέρος αυτής της διαδικασίας. Οι κρατικές 

πολιτικές και τα σχολεία πρέπει να ενθαρρύνουν τους γονείς 

πρώτα απ’ όλα να συμμετάσχουν σε τάξεις εκμάθησης της 

γλώσσας προκειμένου να λειτουργήσουν ως πρότυπα και 

δεύτερον να προσπαθήσουν να διαβάσουν με τα παιδιά τους στο 

σπίτι τόσο στη μητρική τους γλώσσα όσο και στη γλώσσα 

διδασκαλίας. 

5. Οι μητρικές γλώσσες των πληθυσμών των μεταναστών είναι 

πολύτιμες. Ο Ο.Ο.Σ.Α. προτείνει την προσφορά επιλεκτικών 

μαθημάτων στη μητρική γλώσσα ως εκμάθηση ξένων γλωσσών 

και την επιλογή για τους μαθητές να χρησιμοποιούν τη μητρική 

τους γλώσσα στα συστήματα κρατικών εξετάσεων (OECD, 2010). 

● Μέτρα που υποστηρίζουν τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού 

περιβάλλοντος διδασκαλίας και εκμάθησης για μαθητές μετανάστες-

πρόσφυγες (OECD, 2010). 

1. Οι εκπαιδευτικοί στα διαπολιτισμικά σχολεία πρέπει να 

λαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές και υποστήριξη που θα τους 

βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα διαφορετικότητας και 

να οργανώσουν την ανάπτυξη της δεύτερης γλώσσας σε όλο το 

πρόγραμμα σπουδών. 
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2. Τα σχολεία πρέπει να χρησιμοποιούν εργαλεία που επιτρέπουν 

στους εκπαιδευτικούς να παρακολουθούν την πρόοδο και την 

απόδοση των μαθητών τους. 

3. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν 

αποτελεσματικά και με συνέπεια τις ανάγκες των μαθητών. Θα 

πρέπει να υιοθετηθούν ενότητες σχετικά με τη διαμόρφωση, τη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία και τα μαθήματα κατάρτισης για 

την αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας. 

4. Προσφορά ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για την αντιμετώπιση 

της ποικιλομορφίας για τους διευθυντές των σχολείων. 

5. Ενθάρρυνση της αξιολόγησης. Πρέπει να παρέχονται πρακτικά 

εργαλεία σε συνδυασμό με μηχανισμούς ανατροφοδότησης ώστε 

τα σχολεία να συμμετέχουν στη σχολική αξιολόγηση. Έτσι το 

σχολείο θα μπορέσει να βελτιώσει την απόδοσή του. 

6. Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ σχολείων. Η 

δημιουργία δικτύων και η συζήτηση μεταξύ των εκπαιδευτικών 

και των διευθυντών, θα επιτρέψουν στους εκπαιδευτές να μάθουν 

ο ένας από τον άλλο. 

7. Πρόσληψη περισσότερων εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα 

εκπαιδευτικών με υπόβαθρο στη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

(OECD, 2010). 

● Μέτρα για την ενίσχυση της συμμετοχής των γονέων και της κοινότητας 

(OECD, 2010) 

1. Ο Ο.Ο.Σ.Α. προτείνει τη δημιουργία μιας εθνικής πλατφόρμας για 

την προώθηση και υποστήριξη της συμμετοχής των μεταναστών 

και προσφύγων στις σπουδές. 

2. Δημιουργία πειραματικών προγραμμάτων στα σχολεία και τους 

δήμους που εμπλέκουν τους γονείς στην εκπαίδευση των παιδιών 

τους. 

3. Παροχή εκπαίδευσης σε σχολεία και εκπαιδευτικούς σχετικά με 

τον τρόπο με τον οποίο θα βοηθηθεί η οικοδόμηση σχέσης μεταξύ 

των τοπικών κοινοτήτων και των πληθυσμών μεταναστών-

προσφύγων. 
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4. Πρόσληψη συντονιστών μεταξύ σχολείων και κοινοτήτων στα 

σχολεία που θα προωθήσουν την επικοινωνία μεταξύ 

εκπαιδευτικών, οικογενειών και κοινοτήτων. 

5. Συμμετοχή μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο μέσω 

προγραμμάτων καθοδήγησης σε σχολεία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

6. Ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας μεταξύ των σχολείων, 

της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας και της στέγασης με σκοπό 

τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης των 

μεταναστών και προσφύγων μαθητών (OECD, 2010). 

 

1.3 Εκπαίδευση Προσφύγων στην Ελλάδα (2016-2018) 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Επιστημονικής Επιτροπής και της Επιτροπής 

Υποστήριξης των Προσφύγων το Μάιο του 2016 ο αριθμός των παιδιών προσφύγων 

(0-18 ετών) που ζούσαν στα κέντρα φιλοξενίας στην Ελλάδα ήταν 23.677 (37% του 

συνόλου πληθυσμός προσφύγων). Επιπλέον, ο αριθμός των παιδιών μεταξύ 4 και 15 

ετών για τους οποίους η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική ήταν περίπου 18.000 έως 

18.500. Αυτός ο αριθμός καθώς και ο συνολικός αριθμός των προσφύγων στην Ελλάδα 

αλλάζουν διαρκώς λόγω της συνεχούς ροής των ανθρώπων που έρχονται στη χώρα. Η 

UNICEF εκτιμά «ότι έως τα τέλη του 2018 τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες που 

βρίσκονταν στην Ελλάδα ήταν περίπου 27.000, εκ των οποίων τα 3.458 ήταν ασυνόδευτα 

και 283 ήταν παιδιά χωρισμένα από την οικογένειά τους» (UNICEF& Συνήγορος του 

Πολίτη, 2018, σ. 8). 

Η Ε.Ε. πρότεινε ένα πρόγραμμα για τα παιδιά σχετικά με την εκπαίδευση των 

προσφύγων για το έτος 2016-2017. Σκοπός της πρότασης ήταν η δημιουργία ενός 

ευέλικτου, πολυεπίπεδου και προσαρμόσιμου προγράμματος βασισμένου στις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες. Η πρόταση της Ε.Ε. είχε ως προϋπόθεση 

για την υλοποίηση της δημιουργίας ενός γραφείου στο Υπουργείο Παιδείας που θα 

οργανώνει και θα υποστηρίζει το έργο της στον τομέα της εκπαίδευσης των 

προσφύγων. Κατά τη σχολική χρονιά 2016 - 2017 οι περισσότερες από τις 

αρμοδιότητες σχετικά με την εκπαίδευση μεταφέρθηκαν στα κέντρα φιλοξενίας και 

στα στρατόπεδα προσφύγων. 
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Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σχεδίασε σε 

συνεργασία με την Ε.Ε. ένα σχέδιο για το έτος 2017-2018. Όπως υπογραμμίζει η 

επιτροπή, η ενσωμάτωση των παιδιών προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι πρόσφυγες να αποφασίσουν να μείνουν 

στο σχολείο και να μην το εγκαταλείψουν νωρίτερα. Προκειμένου να επιτευχθεί η 

ενσωμάτωση και η παραμονή των παιδιών, υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις που 

πρέπει να πληρούνται: 

1. Εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας 

2. Οργάνωση μαθημάτων για τα παιδιά που δεν έχουν παρακολουθήσει το 

σχολείο για πολύ καιρό λόγω μετεγκατάστασης καθώς έχουν πολλά 

κενά στη γνώση τους. Αυτό περιλαμβάνει και τα αναλφάβητα παιδιά 

3. Υποστήριξη των παιδιών προσφύγων που εντάχθηκαν στα μαθήματα 

της πρωινής ζώνης 

4. Δημιουργία μηχανισμού πιστοποίησης για την απόκτηση γλωσσών 

Στον βασικό πυρήνα της εφαρμογής των προαναφερθέντων κατανοούμε τον 

σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι «Εκπαιδευτικές ρυθμίσεις σε καταυλισμούς 

προσφύγων/κέντρα διαμονής» (ΔΥΕΠ-άτυπη εκπαίδευση) και «Υποδοχές/ 

Προπαρασκευαστικές τάξεις για την εκπαίδευση των προσφύγων» (τυπική 

εκπαίδευση). Αυτό το ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 

2016 και αφορά τη λειτουργία των μαθημάτων υποδοχής σε ορισμένα δημόσια σχολεία 

κατά τις απογευματινές ώρες μόνο στην ηπειρωτική Ελλάδα και σε περιοχές στις 

οποίες υπάρχει πρόσβαση σε διάφορες πανεπιστημιακές μονάδες. Τα μαθήματα 

υποδοχής αποτελούν σημαντικό μέρος του υποχρεωτικού εκπαιδευτικού 

προγράμματος για τους πρόσφυγες, σχετικά με την πρωτοβάθμια και κατώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

επιλέγονται από τον κατάλογο των «αναπληρωματικών εκπαιδευτικών» για δημόσια 

τα σχολεία και ανήκουν στο ανθρώπινο δυναμικό του Υπουργείου Παιδείας (Ziomas 

et al., 2017). 

Ο κύριος στόχος των μαθημάτων υποδοχής είναι να προετοιμάσουν τους 

μαθητές να ενταχθούν σταδιακά σε μαθήματα γενικής εκπαίδευσης στα ελληνικά 

σχολεία. Κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017, 2.643 παιδιά συμμετείχαν συνολικά σε 

145 απογευματινά μαθήματα, σε 111 δημόσια σχολεία σε όλη την ελληνική επικράτεια. 

Το πρώτο έτος του προγράμματος περιελάμβανε εβδομαδιαία εκπαιδευτική συνεδρία 
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των είκοσι ωρών που κάλυπτε τέσσερα βασικά θέματα: την ελληνική γλώσσα, τα 

μαθηματικά, την αγγλική γλώσσα και την πληροφορική. 

Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα παιδιά προσφύγων και 

μεταναστών που ζουν σε διαμέρισμα σε αστικές περιοχές είχαν τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσουν «Μαθήματα Υποδοχής» κατά τις πρωινές ώρες. Οι τάξεις αυτές 

αποτελούν μέρος του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος και λειτουργούν για 

μαθητές με περιορισμένη γνώση ή βασική κατανόηση της ελληνικής γλώσσας. 

Σύμφωνα με τις εκθέσεις του Υπουργείου Παιδείας για το σχολικό έτος 2016-2017, 

περίπου 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες παρακολούθησαν τα μαθήματα πρωινής 

υποδοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός ο τύπος τάξεων λειτουργεί στην Ελλάδα από 

το 2010 σε ορισμένες περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ζώνες Εκπαιδευτικής 

Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.). 

Η εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος για τα Προπαρασκευαστικά/ 

Εκπαιδευτικά Κέντρα (R.C.) ήταν αργή. Ο κύριος λόγος σχετίζεται αρχικά με το πολύ 

σύντομο χρονικό διάστημα για την προετοιμασία των φιλοξενούμενων σχολείων για 

το πρόγραμμα αλλά και με την έλλειψη ενημέρωσης των πολιτών και των κοινοτήτων 

από το κράτος σχετικά με το θέμα. Σε αυτό το πλαίσιο, σε ορισμένα σχολεία φιλοξενίας 

σε όλη τη χώρα σημειώθηκαν ορισμένα επεισόδια τα οποία σχετίζονται με τις 

ανησυχίες των τοπικών πληθυσμών σχετικά με την κατάσταση υγείας των παιδιών 

προσφύγων. Απαντώντας σε αυτή την ανησυχία, η ελληνική κυβέρνηση ξεκίνησε 

διαδικασία εμβολιασμού για καθένα από αυτά τα παιδιά πριν πάνε στο σχολείο (Ziomas 

et al., 2017). 

Μια πρόσφατη επίσημη έκθεση αξιολόγησης της Επιστημονικής Επιτροπής για 

την Υποστήριξη των Προσφύγων επεσήμανε ορισμένες αποτυχίες στην εφαρμογή 

αυτού του προγράμματος. Τα πιο σημαντικά μεταξύ τους ήταν: 

● Η απουσία απογευματινών μαθημάτων υποδοχής σε περιοχές εκτός της 

ηπειρωτικής χώρας (όπως στα νησιά). 

● Έλλειψη συνεργασίας τόσο σε διοικητικό όσο και σε εκπαιδευτικό 

επίπεδο μεταξύ του σχολείου και των τάξεων υποδοχής. 

● Ανεπαρκής αριθμός εκπαιδευτικών. 

● Έλλειψη εμπειρίας και έλλειψη απαιτούμενων δεξιοτήτων και 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών. 
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● Μη κανονική συμμετοχή πολλών μαθητών (κάποιοι μαθητές που 

αποχώρησαν από το σχολείο λόγω των δυσκολιών εκμάθησης γλωσσών 

ή της αλλαγής διαμονής). 

● Έλλειψη προσχολικής εκπαίδευσης. 

 

1.4 Η Σημασία μιας Διαπολιτισμικής Προσέγγισης στην Προσχολική 

Εκπαίδευση 

Ο Souto-Manning (2013) καταδεικνύει σαφώς ότι μια διαπολιτισμική προσέγγιση στην 

προσχολική εκπαίδευση έχει θετικά αποτελέσματα τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο 

και για τους μαθητές. Ως εκ τούτου, είναι θεμελιώδες οι εκπαιδευτικοί προσχολικής 

ηλικίας να αναγνωρίζουν τους πολιτισμού των μαθητών τους και να τους αποδέχονται. 

Σύμφωνα με τους Σπανό και Χαϊδογιάννου (2013), η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι 

ο τρόπος για να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά να κατανοούν αυτό που φαίνεται 

«διαφορετικό» και είναι πλέον παρόν στην καθημερινότητά μας. Έχοντας αυτό υπόψη, 

ο στόχος αυτού του έργου είναι να προωθήσει το σεβασμό και την αποδοχή όλων των 

πολιτισμικών ομάδων, θρησκειών, φυλετικών ταυτοτήτων, φύλων, εθνοτήτων και 

κοινωνικών τάξεων. O Banks (2009) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι για να επιτευχθεί 

παγκόσμια εκπαίδευση είναι απαραίτητο να συνδυαστούν το σχολικό περιβάλλον, οι 

στάσεις των εκπαιδευτικών, το πρόγραμμα σπουδών, οι στρατηγικές διδασκαλίας και 

τα υλικά έτσι ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις συμπεριφορές για να 

κατανοήσουν και να συμμετάσχουν αποτελεσματικά σε μια αλληλένδετη και διεθνή 

κοινωνία. 

Η πρόκληση της αποδοχής της πολιτισμικά ποικίλης κοινότητας πρέπει να 

αντιμετωπίζεται όχι μόνο σε σχολεία ή αίθουσες διδασκαλίας με παιδιά από 

διαφορετικούς πολιτισμούς, διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο και παραδόσεις, αλλά 

και σε κάθε μη διαφοροποιημένη τάξη σχολείων και στην προσχολική αγωγή.  Η 

Λαλούμη-Βιδάλη (2012), υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση διαμορφώνει τον τρόπο με τον 

οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται για άλλους ανθρώπους. Ως εκ τούτου, με βάση τις 

πληροφορίες του πληθυσμού σχετικά με τη φυλετική/εθνοτική σύνθεση, είναι 

επιτακτική η παιδαγωγική στρατηγική για διδασκαλία από μια διαπολιτισμική 

προοπτική. Είναι σημαντικό να αναγνωριστούν και να γίνουν κατανοητοί οι 

διαφορετικοί πολιτισμοί που υπάρχουν στον κόσμο, ώστε να μπορέσουν να εισάγουν 

και να προσεγγίσουν την διαπολιτισμική εκπαίδευση στις προσχολικές αίθουσες 
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διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προετοιμάσουν τους μαθητές για να 

αναφερθούν στην τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα και στον κόσμο. 

Εάν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας εισέλθουν σε ένα πολυπολιτισμικό 

περιβάλλον, είναι ευκολότερο για αυτούς, σύμφωνα με τον Boles (2006), να δεχτούν 

άλλες προοπτικές και τρόπους να κάνουν πράγματα τόσο πολύτιμα όσο τα δικά τους. 

Με άλλα λόγια, είναι στα χέρια των εκπαιδευτικών να δημιουργήσουν ένα τέτοιο 

περιβάλλον αποδοχής. Τα παιδιά διανύουν σημαντικό χρονικό διάστημα στο σχολείο 

και ως εκ τούτου είναι πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να μεταδώσουν 

τις αξίες που θα προετοιμάσουν αυτά τα παιδιά για το μέλλον. Σύμφωνα με τη Μάρκου 

(1997), η διαπολιτισμική εκπαίδευση συμβάλλει στην επίλυση του νέου προβλήματος 

της πολιτιστικής πολυμορφίας που προκύπτει. 

Ο πολυπολιτισμισμός είναι παρών σε όλους τους πληθυσμούς και γι’ αυτό είναι 

απαραίτητο να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα από την αρχή της παιδικής εκπαίδευσης. 

Η έλλειψη γνώσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τις διαπολιτισμικές εκπαιδευτικές 

αρχές παρουσιάζει ένα σημαντικό δίλημμα στα πρώτα προγράμματα για παιδιά. Οι 

Ogletree και Larke (2010) παρουσιάζουν διαφορετικές μελέτες για το θέμα αυτό και 

συμπεραίνουν σθεναρά ότι τα παιδιά θα ωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό εάν τα 

προγράμματα υιοθετούσαν διαφορετικούς πολιτισμούς κατά τα πρώτα τους χρόνια. 

Είναι σημαντικό ότι από πολύ μικρή ηλικία, τα παιδιά μπορούν να αρχίσουν να 

εμφανίζουν φυλετικές προτιμήσεις και έτσι να προκαλέσουν προκαταλήψεις (Souto-

Manning, 2013). Σύμφωνα με τους Araujo και Strasser (2003) και Ramsey (1982), 

αναφερόμενοι από τους Ogletree και Larke (2010), σε ηλικία τριών ή τεσσάρων ετών, 

τα παιδιά ξεκινούν την οικοδόμηση του φύλου και της φυλετικής ταυτότητας. Κατά 

συνέπεια, τα προγράμματα της παιδικής ηλικίας είναι το ιδανικό μέρος για να ξεκινήσει 

η διαπολιτισμική εκπαίδευση. Επειδή η έρευνα έχει δείξει ότι τα παιδιά από μικρή 

ηλικία μπορούν να αλλάξουν τη φυλετική στάση τους και να αναπτύξουν καλοσύνη 

και συμπόνια, υπάρχει αυξημένη ανάγκη να αναληφθεί δράση στις προσχολικές 

αίθουσες διδασκαλίας. 
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Κεφάλαιο 2ο: Ο Ρόλος των Εκπαιδευτικών 

Στο κεφάλαιο αυτό θα συζητηθούν οι διάφοροι τομείς στους οποίους πρέπει να διαθέτει 

επάρκεια ένας εκπαιδευτικός για να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της 

πολυπολιτισμικής ετερογένειας των μαθητών. Πριν επικεντρωθούμε στην έννοια της 

επάρκειας/ικανότητας, θα παρουσιαστούν οι γνώσεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

των εκπαιδευτικών. 

Όταν συζητάμε για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τις προοπτικές των 

εκπαιδευτικών, τίθεται το ζήτημα του ρόλου της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. 

Καθώς η κοινωνία αλλάζει, αλλάζουν και οι απαιτήσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι 

πρέπει να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες τόσο των μαθητών και των γονέων τους όσο και 

της κοινωνίας συνολικά. Έτσι, οι απαιτήσεις της εκπαίδευσης τους ολοένα και 

αυξάνονται για να μπορέσουν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του σχολικού συστήματος. 

Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται δεξιότητες προκειμένου να προσαρμοστούν στις 

κοινωνικές αλλαγές. Είναι δύσκολο να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα διδασκαλίας για την 

κατάρτιση τους το οποίο θα ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες (Tuomi, 2004). Η ανάπτυξη 

της διαπολιτισμικής τους τεχνογνωσίας  βασίζεται κυρίως στην εκπαίδευση και στην 

επικαιροποίηση της εκπαίδευσης τους. Τα σύντομα μαθήματα θεωρούνται μερικές 

φορές δυσμενή, διότι μπορούν να επιβεβαιώσουν τις προκαταλήψεις εναντίον άλλων 

πολιτισμών και τα στερεότυπα που υπάρχουν (Tuomi, 2004). Οι Leeman & Ledoux 

(2005) διαπίστωσαν στη μελέτη τους ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βελτιώσουν τις 

γνώσεις τους για το θεωρητικό υπόβαθρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Πρέπει να 

υπάρχει ένα πλαίσιο που να επιτρέπει μια διαφοροποιημένη και δυναμική κατανόηση 

της πολιτιστικής ταυτότητας σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο. Φάνηκε ότι 

υπάρχει έλλειψη πολιτιστικών απόψεων ως διαδικασία, στην οποία ο πολιτιστικός 

προσανατολισμός και οι μεμονωμένες εμπειρίες συνδέονται με την επιρροή των 

οικογενειών και των εθνοτικών ομάδων (Leeman&Ledoux 2005). 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρέπει να παρέχει ποικίλες απόψεις και 

επαγγελματικές ικανότητες σχετικά με την διαπολιτισμική μάθηση και διδασκαλία, 

ώστε να μπορέσουν να εργαστούν με επιτυχία (Johnson 2003). Ο Talib (2006) αναφέρει 

ότι η διαπολιτισμική τους εκπαίδευση πρέπει να επικεντρωθεί στην κατάρτισή τους με 

το πολιτιστικό πνεύμα. Μία αποστολή της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών είναι να 

τους προετοιμάσει ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές ώστε να ξέρουν τι πρέπει να 

κάνουν όταν βρίσκονται σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον (McNeal, 2005). Επίσης, 
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ο Valentín (2006) δίνει έμφαση στο ρόλο του προγράμματος εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών στην προετοιμασία των μαθητών με στόχο να είναι ικανοί όταν 

αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις των διαφορετικών συνθέσεων της τάξης. Θεωρεί ότι 

μέσω του προγράμματος εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών υπάρχει η δυνατότητα να 

αναπτυχθεί η κατανόηση της διαφορετικότητας. Οι Garcia & Lopez (2005) 

υποστηρίζουν ότι το πιο σημαντικό είναι να εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί για να 

αντιμετωπίσουν κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση. Αυτό είναι 

σημαντικό εάν η διδακτική πρακτική είναι να αντιμετωπίσει την πολιτιστική 

πολυμορφία με τον πιο θεωρητικό, ηθικό, επιθυμητό και πρακτικό τρόπο (Garcia & 

Lopez 2005). Ο Müller (2001) βλέπει ένα πρόβλημα στην κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, καθώς φαίνεται ότι επικεντρώνεται 

περισσότερο στις μεθόδους και τις τεχνικές διδασκαλίας, ενώ οι συνθήκες που 

προκαλούν διακρίσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Ο Johnson (2003) περιγράφει ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών πρέπει να περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς: Πρώτον, προσωπική 

ανάπτυξη και εξέλιξη, η οποία θα περιλαμβάνει την κατανόηση και την υποστήριξη 

της μάθησης, δεύτερον, τις γλωσσικές, επικοινωνιακές σπουδές και πολιτιστικές 

πτυχές, τρίτον τις πολιτιστικές γνώσεις και έρευνες, τέταρτον τις μελέτες για τα 

μαθήματα που πρέπει να διδάσκονται και πέμπτον τις παιδαγωγικές μελέτες που θα 

περιλάμβαναν ευέλικτη πρακτική σε ένα διαπολιτισμικό μαθησιακό περιβάλλον. 

 

2.1 Παιδαγωγική Επάρκεια 

Σήμερα τα σχολεία γίνονται ολοένα και πιο πολυπολιτισμικά. Στο ελληνικό σχολικό 

σύστημα δεν απαιτείται καμία ειδική εκπαιδευτική ή επαγγελματική ικανότητα από τον 

εκπαιδευτικό όταν διδάσκει μετανάστες. Ωστόσο, σύμφωνα με τον McNeal (2005), οι 

άνθρωποι που εργάζονται με μετανάστες, για παράδειγμα εκπαιδευτικοί, πρέπει να 

έχουν τη γνώση του πολιτισμού και των στάσεων αυτών των πληθυσμών. Επιθυμούν 

επίσης βοήθεια και καθοδήγηση για την καθημερινή εργασία και πρακτικές. Αν η 

εκπαίδευση μπορεί να συνδεθεί με το περιβάλλον και ο υπάλληλος παίρνει ανάδραση 

από το έργο του, η διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση μεγαλώνει και είναι πιο εύκολο 

να ληφθεί υπόψη στην πράξη. 

Τα σχολεία αναμένεται να δημιουργήσουν ένα ασφαλές και αποτελεσματικό 

μαθησιακό περιβάλλον για τα παιδιά, όπου δίνεται έμφαση στην εκμάθηση 
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ακαδημαϊκών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Τα σχολεία αντιμετωπίζουν μια πρόκληση 

να δημιουργήσουν παιδαγωγικά περιβάλλοντα τα οποία λαμβάνουν γνώση 

πολυάριθμων ατομικών υποβάθρων (Gay 2000). Οι καθημερινές ρουτίνες στα σχολεία 

και το πρόγραμμα σπουδών δίνουν μια ιδέα για το πόσο προετοιμασμένα είναι τα 

σχολεία να αλλάξουν τις πρακτικές τους για να δουλέψουν με παιδιά από 

διαφορετικούς πολιτισμούς. Τα σχολεία δείχνουν τι είδους συμπεριφορά και αξίες 

αναμένονται από τα παιδιά μεταναστών και αν αναμένεται να μάθουν τις παραδόσεις 

που ακολουθούνται στα φινλανδικά σχολεία και τη χρησιμοποιούμενη γλώσσα. Αυτοί 

οι παράγοντες έχουν αντίκτυπο στις πολιτιστικές αξίες των σχολείων της Ελλάδας και 

στην επιτυχία των παιδιών των μεταναστών στο σχολείο (Μωϋσίδης &  

Παπαδοπούλου, 2011). 

Ο McNeal (2005) διακρίνει τρεις διαστάσεις των ικανοτήτων των 

εκπαιδευτικών: Πρώτον, υπάρχει η ικανότητα του να αναγνωρίζει τις δικές του 

πολιτιστικές αξίες, δεύτερον, να είναι σε θέση να αξιολογεί τη διδασκαλία από την 

άποψη ενός ατόμου που προέρχεται από άλλο πολιτισμό και τρίτον, να έχει τη 

δυνατότητα να επιλέξει κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας για τους μαθητές 

λαμβάνοντας υπόψη το πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον. Όλες αυτές οι 

ικανότητες απαιτούνται όταν διδάσκουν, όχι μόνο όταν διδάσκουν μετανάστες. Αλλά 

με τα παιδιά προσφύγων/μεταναστών αυτές οι ικανότητες θα μπορούσαν να τονιστούν. 

Από την άλλη πλευρά, ο Mushi (2004) τονίζει περισσότερο τους πρακτικούς 

τρόπους χειρισμού της τάξης. Οι δεξιότητες δίνουν έμφαση στις ικανότητες των 

εκπαιδευτικών να επιλέγουν υλικά και να αναπτύσσουν παιδαγωγικές προσεγγίσεις 

που δίνουν σε κάθε παιδί την ευκαιρία να μάθει και να ακούγεται και να κατανοείται. 

Είναι σημαντικό ο δάσκαλος να αντιμετωπίζει το παιδί ως άτομο και να δείχνει 

ενδιαφέρον για το πολιτισμικό του υπόβαθρο και για το τι μπορεί να προσφέρει στην 

τάξη (Mushi 2004). Η θετική σχέση του εκπαιδευτικού με τους μαθητές του και η 

δημιουργία θετικής ατμόσφαιρας στην τάξη μπορεί να θεωρηθεί ως πτυχή της 

παιδαγωγικής ικανότητας. Σύμφωνα με την έρευνα του McNeal (2005), μια θετική 

σχέση και η εμπιστοσύνη μεταξύ του δασκάλου και των παιδιών παρέχουν ένα καλό 

έδαφος για την έγχυση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και την προθυμία των παιδιών 

να συμμετάσχουν στην τάξη. Ο δάσκαλος πρέπει να έχει την ικανότητα να επηρεάζει 

την ατμόσφαιρα της τάξης έτσι ώστε κάθε παιδί να μπορεί να μάθει με τον καλύτερο 

τρόπο από τις ικανότητές του (Mushi 2004; Perez & Judson 2007;  Valentín 2006). 
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Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

περιλαμβάνει πολλές προκλήσεις ώστε να επιτευχθεί η κάλυψη των εκπαιδευτικών 

αναγκών των μαθητών. Ορισμένες τυπικές λύσεις χρησιμοποιούνται συχνά σε άλλους 

τομείς ζωής των μεταναστών, αλλά το σχολείο αναμένεται να εργαστεί για τη 

διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι σε θέση να 

κατανοήσει την πολιτιστική βάση των μεταναστών και ταυτόχρονα να ξέρει πώς να 

καθοδηγήσει τα παιδιά τους στο ελληνικό σχολικό σύστημα και να τα φέρει σε επαφή 

με τον πολιτισμό. Οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να εργαστούν για την ένταξη των 

μεταναστών και να μοιραστούν τις πολυπολιτισμικές αξίες για την ελληνική κοινωνία 

(Μωϋσίδης & Παπαδοπούλου, 2011). Η διαπολιτισμική εκπαίδευση απαιτεί από όλα 

τα σχολεία να γίνουν πολιτιστικά ικανά εκπαιδευτικά συστήματα, πράγμα που σημαίνει 

ότι υπάρχει ανάγκη υποστήριξης από τους διευθυντές των σχολείων (Brown 2007). 

Είναι αδύνατο για την εκπαίδευση να αντισταθμίζει τις αδυναμίες των κοινωνιών και 

των πολιτικών δομών. Οι Fennes & Hapgood (1997) το βλέπουν επίσης ως πρόβλημα 

και ως πιθανό λόγο απογοήτευσης, αν δεν κατανοηθούν οι περιορισμοί της 

εκπαίδευσης. 

Ο φόβος και η αβεβαιότητα επηρεάζουν την αίσθηση της ικανότητας. Οι 

διαδικασίες που συνδέονται με την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου, τις 

μεταβαλλόμενες καταστάσεις διδασκαλίας και τις ευρείες αλλαγές στην κοινωνία και 

το σχολείο αυξάνουν το αίσθημα της αβεβαιότητας. Σύμφωνα με  τους Γκότοβο και 

Μάρκου (2004), οι εκπαιδευτικοί μπορεί να βιώσουν φόβο και αβεβαιότητα όταν 

διδάσκουν παιδιά από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Αναγνωρίζοντας τα δικά 

του πλεονεκτήματα και το περιεχόμενο της εργασίας θα τους βοηθούσε να παρατηρούν 

πότε το παιδί ή όλη η οικογένεια χρειάζεται βοήθεια από άλλους επαγγελματίες. Η 

ύπαρξη αυτοσεβασμού βοηθάει τον εκπαιδευτικό να βρει περαιτέρω βοήθεια για το 

παιδί ή την οικογένειά του χωρίς να αισθάνεται ότι δεν είναι αρκετά καλός στη δουλειά 

του. Στην τάξη οι εκπαιδευτικοί θα σχεδιάσουν και θα εφαρμόσουν τη διδασκαλία τους 

στο επίπεδο των πολιτιστικών τους ικανοτήτων και της ανάπτυξης της ταυτότητας 

τους. Ωστόσο, αυτό το επίπεδο δεν είναι σταθερό, επειδή οι άνθρωποι βρίσκονται σε 

διαφορετικά στάδια στην ανάπτυξή τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναπτύξουν την 

ικανότητά τους και την ταυτότητά τους και έτσι να γίνουν πολυπολιτισμικά πιο ικανοί 

στο επάγγελμά τους (Mushi 2004). 

Παρότι πολλοί μελετητές υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί στην 

διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν διαθέτουν την ικανότητα που χρειάζεται ώστε να 
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μπορούν να χειριστούν μια πολυπολιτισμική ομάδα, εντούτοις, δεν προτείνουν λύσεις 

για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε 

πρακτικό επίπεδο. Αναφέρονται ιδέες αποδοχής της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, 

αλλά υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι δάσκαλοι 

βλέπουν την ικανότητά τους και τι πιστεύουν ότι αποτελεί μέρος της. Οι ειδικοί τομείς 

αρμοδιότητας που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί δεν καθορίζονται και αποτελούν 

πρόκληση για έρευνα σε ότι αφορά τις ανάγκες των εκπαιδευτικών στις διδασκαλίες 

μιας πολυπολιτισμικής τάξης. 

 

2.1.1 Πολιτισμικά Υπεύθυνη Διδασκαλία 

Η έννοια της πολιτισμικά υπεύθυνης διδασκαλίας (culturally responsive teaching) 

περιλαμβάνεται εδώ επειδή συνδέεται στενά με την διαπολιτισμική  εκπαίδευση. 

Λαμβάνει υπόψη την πολιτισμική ποικιλομορφία στην τάξη και χρησιμοποιεί τις 

πολιτισμικές διαφορές στο σχολικό έργο έτσι ώστε οι μαθητές της τάξης να 

επωφεληθούν από αυτές. 

Η Gay (2000) ορίζει την πολιτισμικά υπεύθυνη διδασκαλία ως διαδικασία, η 

οποία καθιστά τη μάθηση κατάλληλη και αποτελεσματική για τους μαθητές όταν αυτή 

χρησιμοποιεί τις πολιτισμικές γνώσεις και τις προηγούμενες εμπειρίες. Η πολιτισμικά 

υπεύθυνη διδασκαλία είναι πολυδιάστατη επειδή λαμβάνει υπόψη το περιεχόμενο του 

προγράμματος σπουδών, το πλαίσιο μάθησης, τις σχέσεις μαθητών-εκπαιδευτικών, το 

κλίμα στην τάξη, τις τεχνικές διδασκαλίας και τις αξιολογήσεις των επιδόσεων και έτσι 

επιτρέπει στους μαθητές να είναι πιο επιτυχημένοι μαθητές (Gay 2000). Η  Gay είναι 

μια από τους μελετητές που είναι προσανατολισμένοι στην πολιτισμικά ευαίσθητη 

διδασκαλία. Οι ιδέες της υποστηρίζονται από την έρευνα, αλλά υπάρχει και μια θέση 

κριτικής. Οι ιδέες της βασίζονται συχνά στον διαχωρισμό των φυλών, στις διαφορές 

μεταξύ μαύρων και λευκών ανθρώπων. Αυτή είναι μια σημαντική πτυχή της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στις Η.Π.Α. τονίζεται το φυλετικό ζήτημα. 

Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση ξεπερνά τη φυλή. 

Όταν δίνουμε έμφαση στη φυλή, είναι πιθανό να χαθούν άλλες πτυχές της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ακόμα, η διδασκαλία της πολιτιστικής απόκρισης 

αποτελεί βασική πτυχή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Η Montgomery (2001) αναφέρει ότι οι πολιτισμικά ευαίσθητες τάξεις 

αναγνωρίζουν την παρουσία παιδιών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο και την 

ανάγκη τους να συνδέονται μεταξύ τους, με το αντικείμενο και τα καθήκοντα που 
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καλούνται να εκτελέσουν. Έτσι, η ατμόσφαιρα της τάξης είναι ένας παράγοντας στην 

πολιτιστικά υπεύθυνη διδασκαλία. Σύμφωνα με την Gay (2002) στις αίθουσες 

διδασκαλίας οι δάσκαλοι πρέπει να είναι επιμελείς και δημιουργικοί, προκειμένου να 

δημιουργήσουν ένα περιβάλλον στην τάξη όπου κάθε παιδί μπορεί να μάθει και να 

επιτύχει το καλύτερο με βάση της ικανότητές του. Αυτό περιλαμβάνει την αφαίρεση 

των απειλών των στερεοτύπων από το κλίμα της τάξης. Επομένως, η ατμόσφαιρα της 

τάξης θα πρέπει να υποστηρίζει τη μάθηση και τη διαβίωση σε ένα περιβάλλον όπου 

δεν υπάρχουν εθνικές προκαταλήψεις (Gay, 2002). Οι αρνητικές στάσεις των 

εκπαιδευτικών αποτελούν εμπόδια στην πολιτιστική απόκριση της διδασκαλίας καθώς 

και σύγχυση της αναπηρίας με την ποικιλομορφία (Gay,  2002). 

Σύμφωνα με τους Richards et al. (2007) η πολιτισμικά υπεύθυνη διδασκαλία 

περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις: θεσμική, προσωπική και διδακτική. Η θεσμική 

διάσταση αντικατοπτρίζει τη διοίκηση, τις αξίες και τις πολιτικές της. Η προσωπική 

διάσταση αναφέρεται στις συναισθηματικές και γνωστικές διαδικασίες, για 

παράδειγμα, στον προβληματισμό σχετικά με τις στάσεις, στις οποίες οι δάσκαλοι 

πρέπει να συμμετάσχουν ώστε να αποκτήσουν πολιτιστική απόκριση. Εκτός από τον 

αυτό-προβληματισμό η εξερεύνηση είναι σημαντική. Αυτό περιλαμβάνει την 

εξερεύνηση της προσωπικής ιστορίας και των εμπειριών κάποιου. Πρέπει επίσης να 

διερευνηθεί η ιστορία και οι τρέχουσες εμπειρίες των μαθητών και των οικογενειών 

τους. Εκτός από την κατανόηση του εαυτού και των άλλων, η γνώση φέρνει την 

εκτίμηση για τη διαφορά. Η διδακτική διάσταση αποτελεί τη βάση της διδασκαλίας 

που περιλαμβάνει υλικά, στρατηγικές και δραστηριότητες. Υπάρχει μια πιθανότητα τα 

υλικά και οι στρατηγικές να μην ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών. Η 

παιδαγωγική που ανταποκρίνεται στον πολιτισμό χρησιμοποιεί τις πολιτισμικές 

διαφορές στην διδασκαλία και τις εργασίες για να επωφεληθεί από αυτές. Όταν η 

διδασκαλία αντανακλά τις πρακτικές και τις αξίες μιας μόνο ομάδας, δεν υπάρχουν 

ευκαιρίες μάθησης (Richards et al., 2007). Η πολιτισμικά υπεύθυνη διδασκαλία 

αποτελεί επομένως μια ιδέα που αντικατοπτρίζει τη διδασκαλία όπου λαμβάνονται 

υπόψη τα διαφορετικά στοιχεία των πολιτισμών. Είναι μια σημαντική πτυχή της 

διαπολιτισμικής διδασκαλίας, αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου ότι υπάρχουν και άλλοι 

παράγοντες που επηρεάζουν τη διδασκαλία και όχι ο διαφορετικός πολιτισμός. 
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2.1.2 Συνεργασία με την Οικογένεια των Παιδιών 

Η ενσωμάτωση της κουλτούρας των παιδιών στο πρόγραμμα σπουδών και η ανάπτυξη 

ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος μάθησης αποτελεί πρόκληση για έναν 

εκπαιδευτικό. Εάν ένας εκπαιδευτικός δεν είναι σε θέση να το κάνει αυτό, οι διαφορές 

μεταξύ της οικογενειακής και της σχολικής κουλτούρας μπορεί να προκαλέσουν 

ασυμφωνία. Οι πολιτιστικοί παράγοντες καθώς και οι διανοητικοί και φυσικοί 

παράγοντες επηρεάζουν τη μάθηση. Οι Sobel & Kugler (2007) υποστηρίζουν ότι η 

επαφή του εκπαιδευτικού με τους γονείς των μεταναστών/προσφύγων μαθητών μπορεί 

να βοηθήσει ως προς την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Το γεγονός αυτό κάνει 

την εν λόγω προσέλκυση επιβεβλημένη. Σύμφωνα με την Jokikokko (2005) η 

ικανότητα αλληλεπίδρασης με τους γονείς των παιδιών θεωρείται ένας τομέας της 

επαγγελματικής επάρκειας του εκπαιδευτικού. Στην έρευνά της αυτό θεωρήθηκε ένα 

σημαντικό ζήτημα, ιδίως όταν δεν υπάρχει κοινή γλώσσα ή όταν οι απόψεις και οι αξίες 

των γονέων διαφέρουν από εκείνες του σχολείου και των εκπαιδευτικών. Οι Richards 

et al. (2007) τονίζουν ότι οι αξίες των εκπαιδευτικών έχουν αντίκτυπο στις σχέσεις τους 

με τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Οι εκπαιδευτικοί δεν αντιλαμβάνονται πάντοτε 

το γεγονός ότι οι αξίες τους ενδέχεται να αντανακλούν προκαταλήψεις προς ορισμένες 

ομάδες. Εάν οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να απαλλαγούν από τις προκαταλήψεις, 

υπάρχει μια ευκαιρία για ένα κλίμα αποδοχής και εμπιστοσύνης, τόσο για τα παιδιά 

όσο και για τις οικογένειές τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία των παιδιών 

στη σχολική εργασία (Richards et al., 2007). Παρόλο που η συνεργασία με την 

οικογένεια θεωρείται σημαντική, είναι δύσκολο να προσεγγισθεί μια οικογένεια 

μεταναστών ή αλλοδαπών. Είναι ευκολότερο εάν υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα για 

συζήτηση. Η συζήτηση διαφόρων θεμάτων είναι σημαντική, αν και η συνάντηση 

μπορεί να είναι σκληρή και συναισθηματική. Οι συζητήσεις και η συνεργασία με την 

οικογένεια απαιτούν χρόνο και πρέπει να υπάρχει περιθώριο για ειλικρίνεια και 

ανοικτό πνεύμα σε αυτές τις συζητήσεις (Sobel & Kugler, 2007). 

Οι διαφορετικές προσδοκίες επηρεάζουν τη συνεργασία με την οικογένεια. Οι 

άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολύ 

διαφορετικούς σχολικούς πολιτισμούς, όπως για παράδειγμα όταν οι μέθοδοι 

διδασκαλίας είναι πολύ διαφορετικές και αυτό μπορεί να προκαλέσει παρεξηγήσεις 

μεταξύ δασκάλων, παιδιών και των οικογενειών τους (Νικολάου,2000). Επίσης, οι Gay 

(2002) και Montgomery (2001) υποδεικνύουν ότι η συνεργασία με όλη την οικογένεια 

είναι σημαντική και αποτελεί μέρος της ιδέας της πολιτιστικά υπεύθυνης διδασκαλίας. 
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Οι Bazron, Osher & Fleischman (2005) προτείνουν οι εκπαιδευτικοί να συνεργάζονται 

με τις οικογένειες και να είναι ευαίσθητοι επειδή τα παιδιά περνούν από μια αλλαγή 

μεταξύ σχολείου και οικογενειακής κουλτούρας. Η Montgomery (2001) προτείνει οι 

οικογένειες να ενημερώνονται για την πρόοδο του παιδιού τους και να ενθαρρύνουν τις 

οικογένειες να συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες. 

 

2.2 Διαπολιτισμική Ικανότητα 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι προσδιορισμού της διαπολιτισμικής ικανότητας. Ο Talib 

(2006) αναφέρει ότι ο διαπολιτισμικός επαγγελματισμός ενός εκπαιδευτικού 

περιλαμβάνει αυξημένη αυτογνωσία, ενσυναίσθηση, κριτική στάση απέναντι στην 

εργασία και πραγματοποίηση διαφορετικών τρόπων προσέγγισης. Ο Collier & Thomas 

(1988) πιστεύουν ότι η διαπολιτισμική ικανότητα μπορεί να οριστεί ως η 

«αποδεδειγμένη ικανότητα διαπραγμάτευσης αμοιβαίων εννοιών, κανόνων και θετικών 

αποτελεσμάτων».  

Τα άτομα με διαπολιτισμική ικανότητα είναι σε θέση για αμοιβαία συμφωνία 

καθώς και να ακολουθούν τους κανόνες της αποδεκτής συμπεριφοράς. Μπορούν να 

βιώσουν τα θετικά αποτελέσματα που περιλαμβάνουν την επιβεβαίωση της ταυτότητας 

τους (Collier & Thomas 1988). Σύμφωνα με την Jokikokko (2005), ένα ουσιαστικό 

μέρος της διαπολιτισμικής ικανότητας είναι η ικανότητα να αντιλαμβάνονται τις 

διαφορές. Ο Talib (2006) αναφέρει ότι η διαπολιτισμική ικανότητα των εκπαιδευτικών 

θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την αποτροπή της 

περιθωριοποίησης των μαθητών. 

Σύμφωνα με τους Lustig & Koester (1996) υπάρχουν τρεις συνιστώσες στις 

οποίες στηρίζεται οι διαπολιτισμική ικανότητα, η γνώση, τα κίνητρα και οι ενέργειες,. 

Οι Byram et al. (2001), από την άλλη πλευρά, προτείνουν ότι η διαπολιτισμική 

ικανότητα διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: γνώση, δεξιότητες και συμπεριφορές. 

Παρόμοιες με τη θεωρία των Byram et al. (2001) είναι οι απόψεις του Mushi (2004) 

σχετικά με τις διαπολιτισμικές ικανότητες όπου επίσης τονίζει τη γνώση, τις δεξιότητες 

και τις διαθέσεις ως βάση για τη διαπολιτισμική ικανότητα. Οι διαπολιτισμικές 

συμπεριφορές και διαθέσεις σημαίνουν ανοικτό πνεύμα και περιέργεια. Κάποιος 

πρέπει να είναι σε θέση και έτοιμος να αναθεωρήσει τις πεποιθήσεις του τόσο για τους 

άλλους πολιτισμούς όσο και για τον δικό του πολιτισμό. Αυτό περιλαμβάνει την 
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αποδοχή του γεγονότος ότι οι δικές μας αξίες και πεποιθήσεις δεν είναι οι μόνες 

δυνατές και ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις (Byram et al., 2001; Mushi, 2004). 

Η διαπολιτισμική γνώση δεν συνεπάγεται τη γνώση για κάποια άλλη 

συγκεκριμένη κουλτούρα, αλλά τη γνώση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των 

κοινωνικών ομάδων, των κοινωνικών ταυτοτήτων και τον τρόπο αλληλεπίδρασής τους. 

Σημαίνει, ότι τα άτομα που ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς έχουν διαφορετικές 

εμπειρίες και προσδοκίες. (Byram et al., 2001; Mushi 2004). Σύμφωνα με τους Byram 

et al. (2001), παρόλο που οι εκπαιδευτικοί ίσως δεν είχαν τη δυνατότητα να βιώσουν 

τους πολιτισμούς που μπορεί να εκπροσωπούν οι μαθητές τους, μπορούν ακόμα να 

έχουν δεξιότητες για να συνεργαστούν μαζί τους. Θα πρέπει να κατανοήσουμε πώς 

προκύπτουν οι δυσκολίες και οι παρεξηγήσεις και πώς θα μπορούσαν να λυθούν. 

Βασικές δεξιότητες είναι αυτές της σύγκρισης, της διερμηνείας και της συσχέτισης 

γιατί τότε μπορούν να δουν τις πιθανότητες παρεξηγήσεων. Οι δεξιότητες της 

ανακάλυψης και της αλληλεπίδρασης είναι απαραίτητες επειδή πρέπει να αποκτήσουν 

τη γνώση μιας νέας κουλτούρας και να τη συνδέσουν με την παλιά (Byram et al., 2001). 

Η Jokikokko (2005) μελέτησε τις νεοαποκτηθείσες εκπαιδευτικές αντιλήψεις 

για την πολυμορφία και τη διαπολιτισμική ικανότητα. Στα ευρήματά της χωρίζει τις 

αντιλήψεις της διαπολιτισμικής ικανότητας σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες: τη 

διαπολιτισμική ικανότητα ως ηθικό προσανατολισμό, τη διαπολιτισμική ικανότητα ως 

προσανατολισμό αποτελεσματικότητας και τη διαπολιτισμική ικανότητα ως 

παιδαγωγικό προσανατολισμό. Ο πρώτος, δίνει έμφαση στην συνειδητοποίηση των 

δικών του αξιών, προκαταλήψεων και στάσεων. Αυτό σημαίνει επίσης τον σωστό 

τρόπο σκέψης και δράσης σε διαπολιτισμικές καταστάσεις. Ο ηθικός προσανατολισμός 

περιγράφηκε από τους πληροφοριοδότες ως ένα ειδικό διαπροσωπικό χαρακτηριστικό, 

το οποίο είναι απαραίτητο για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν διαφορές. Ο 

προσανατολισμός απόδοσης σημαίνει ότι κάποιος είναι σε θέση να αντιμετωπίσει 

διαφορετικά καθήκοντα σε διαφορετικές καταστάσεις, ακόμη και υπό άγχος. Ωστόσο, 

οι εκπαιδευτικοί είπαν ότι η αποδοχή του γεγονότος ότι υπάρχει ένα όριο στην 

αποτελεσματικότητα του ατόμου είναι μια σημαντική ικανότητα (Jokikokko, 2005). 

Έχει επισημανθεί προηγουμένως ότι η διαπολιτισμική ικανότητα των 

εκπαιδευτικών περιλαμβάνει την σκέψη για τον εαυτό τους, το έργο τους και τη γύρω 

κοινωνία. Επιπλέον, ο Talib (2006) επισημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

καταλάβουν ότι η γνώση είναι κοινωνικά κατασκευασμένη. Σύμφωνα με τη McLaren 

(1998), σε καταστάσεις κοινωνικής αλληλεπίδρασης τα μυαλά των ανθρώπων 
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κατασκεύαζαν τον κόσμο συμβολικά. Ο πολιτισμός, το περιβάλλον, τα έθιμα, η 

κοινωνική τάξη και η ιστορία επηρεάζουν τον κόσμο. Από την άποψη των 

εκπαιδευτικών, αυτό θα σήμαινε ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να σκεφτούν πώς η 

κοινωνικά κατασκευασμένη γνώση παρέχει καλύτερη κατανόηση του κόσμου των 

μαθητών και του τρόπου κατασκευής τους (McLaren, 1998). 

Η διαπολιτισμική ικανότητα θα μπορούσε να οριστεί σύντομα ως ικανότητα 

αλληλεπίδρασης με άτομα διαφορετικού πολιτισμικού υπόβαθρου και να ληφθούν 

υπόψη διαφορετικές κουλτούρες και πτυχές που σχετίζονται με τον πολιτισμό σε 

διαφορετικές καταστάσεις. 

 

2.3 Επάρκεια Επικοινωνίας 

Η ικανότητα διαπολιτισμικής επικοινωνίας αποτελεί ουσιαστικό μέρος της ικανότητας 

που χρειάζεται ένας εκπαιδευτικός στην εργασία του. Η επικοινωνία μπορεί να είναι 

λεκτική ή μη λεκτική. Η  Bennett (2007) πιστεύει ότι οι συνήθειες μας καθορίζονται 

από τον πολιτισμό μας με αποτέλεσμα σε κάποιες διαπολιτισμικές καταστάσεις να 

υπάρχουν διαφορές στις μορφές επικοινωνίας. Επίσης, η προσαρμογή σε άλλους 

πολιτισμούς επηρεάζει την επικοινωνία ως το κύριο σημείο της διαπολιτισμικής 

επικοινωνίας (Bennett, 2007). Αυτό μπορεί να σχετίζεται με τη δουλειά των 

εκπαιδευτικών, καθώς όταν αντιμετωπίζουν παιδιά από διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο, οι εκπαιδευτικοί ενδέχεται να υποστούν πολιτισμικό σοκ (Talib, 2006). 

Έτσι, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες καταστάσεις και στα νέα 

στυλ επικοινωνίας. Σύμφωνα με τον Barnlund (1998), τα παιδιά μαθαίνουν από το 

περιβάλλον ποια είναι η κατάλληλη συμπεριφορά και αυτά τα μηνύματα λαμβάνουν 

ως επί το πλείστον ασυνείδητα, πράγμα που σημαίνει ότι οι δικές τους πολιτισμικές 

υποθέσεις είναι δύσκολο να αναγνωριστούν. Τα παιδιά στην τάξη θα μπορούσαν έτσι 

να έχουν πολύ διαφορετικούς τρόπους και μορφές επικοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν γνώση της επικοινωνίας. 

Σύμφωνα με τους Lustig & Koester (1996), η κοινωνική κρίση είναι ένα 

στοιχείο που ανήκει στην αρμοδιότητα της επικοινωνίας. Σημαίνει πόσο καλά ένα 

άτομο αλληλεπιδρά με άλλους. Αυτό εξαρτάται πάντοτε από το πλαίσιο και τη 

διαπροσωπική σχέση μεταξύ των ανθρώπων. Τα αποτελέσματα της αρμόδιας 

διεργασίας για την διαπροσωπική επικοινωνία θεωρούνται κατάλληλα. Αυτό σημαίνει 

ότι ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις της κατάστασης. Τα 
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αποτελέσματα της ικανής διαπροσωπικής επικοινωνίας είναι επίσης οι μορφές 

συμπεριφοράς που είναι αποτελεσματικές στην επίτευξη των επιθυμητών 

αποτελεσμάτων (Lustig & Koester, 1996). Ωστόσο, με ποιον τρόπο καθορίζονται τα 

επιθυμητά αποτελέσματα; Με την εργασία των εκπαιδευτικών τα επιθυμητά 

αποτελέσματα μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά. Είναι ο στόχος να επικοινωνεί κανείς 

έτσι ώστε ένα παιδί να μαθαίνει τα στυλ επικοινωνίας της κουλτούρας υποδοχής ή είναι 

ο στόχος για έναν δάσκαλο να προσαρμοστεί στο στυλ επικοινωνίας ενός παιδιού από 

μια διαφορετική κουλτούρα; Σε μια διαπολιτισμική αίθουσα διδασκαλίας, όλοι στην 

τάξη πρέπει να προσαρμοστούν σε διαφορετικές μορφές επικοινωνίας, παρόλο που οι 

πολιτισμοί μπορεί να διαφέρουν. 

Η επικοινωνία είναι μια διαλογική διαδικασία μεταξύ των μαθητών και του 

εκπαιδευτικού. Η διαλογική σχέση θεωρήθηκε σημαντικό μέρος της διαπολιτισμικής 

ικανότητας στη μελέτη της Jokikokko (2005). Ο διάλογος φάνηκε να δημιουργεί ένα 

ασφαλές περιβάλλον όπου όλοι αισθάνονται ότι είναι ευπρόσδεκτοι. Επίσης, έδωσε τη 

δυνατότητα στον δάσκαλο και στους μαθητές να αντανακλούν την πρακτική και την 

αποφασιστικότητά τους (Jokikokko 2005). Η επικοινωνία είχε έτσι επίδραση στην 

ατμόσφαιρα της τάξης που συζητήθηκε νωρίτερα. 
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Μέρος Β: Ερευνητικό Πλαίσιο 

 

Κεφάλαιο 3ο: Μεθοδολογικό Πλαίσιο 

3.1 Συναφείς Έρευνες 

Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά σε παλιότερες έρευνες και στα αποτελέσματά 

τους σε σχέση με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, οι έρευνες αφορούν 

την ανάγκη επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και ειδικότερα των νηπιαγωγών, σε θέμα δια-

πολιτισμικής εκπαίδευσης. Επίσης παρουσιάζονται έρευνες οι οποίες έχουν ως θέμα 

τους τα κίνητρα και τα εμπόδια που έχουν εκπαιδευτικοί σε σχέση με την επιμόρφωσή 

τους σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Τέλος παρουσιάζονται έρευνες που έ-

χουν να κάνουν με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες νηπιαγωγοί σε μια 

διαπολιτισμική τάξη, την κατάσταση των αλλοδαπών εντός της τάξης του νηπιαγω-

γείου καθώς και το κλίμα που επικρατεί. 

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα της Χριστοφορίδου (2012), η οποία πραγματοποι-

ήθηκε σε ένα δείγμα 128 εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής του Ν. Χανίων κατά τη 

σχολική χρονιά 2010- 2011και διερευνούσε τα κίνητρα και τις προσδοκίες των νηπια-

γωγών κατά τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα, ανέδειξε έπειτα τόσο 

από την ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση με τη χρήση της ημι-δομημένης συνέντευ-

ξης και του ερωτηματολογίου ανοικτών και κλειστών ερωτήσεων αντίστοιχα, πως το 

85,93% συμμετέχει σε επιμορφωτικά προγράμματα προαιρετικού χαρακτήρα που λαμ-

βάνουν χώρα εκτός ωραρίου εργασίας, ενώ μόλις το 23,4 % έχει εμπλακεί ενεργά στο 

σχεδίασμά και την οργάνωσή τους, ωστόσο το 62,5% θα επιθυμούσε να έχει αυτή τη 

δυνατότητα. Επιπλέον, ως καταλληλότερος φορέας υλοποίησης θεωρείται ο σχολικός 

σύμβουλος (46,2%). Όσον αφορά τα κίνητρα, οι εν λόγω νηπιαγωγοί αναφέρουν τα 

εσωτερικά κίνητρα (προσωπικό ενδιαφέρον και απόκτηση νέων γνώσεων) ως περισ-

σότερο ωθητικούς παράγοντες συμμετοχής, ενώ όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του 

προγράμματος, το θέμα του είναι εκείνο που αποτελεί το βασικότερο κίνητρο για να το 

επιλέξουν (86,5%) και ακολουθεί η σύνδεση της θεωρίας με την πράξης (76,2%). 

Σε ανάλογο πνεύμα με την προηγούμενη έρευνα, έχουν κινηθεί και οι Μπα-

τσούτα και Παπαγιαννίδου (2006), στην ποσοτική τους έρευνα με τη χρήση ερωτημα-

τολογίων (ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις) σε 226 νηπιαγωγούς της 2ης Περιφέρειας 

Προσχολικής Αγωγής της Αθήνας, αφού ανέδειξαν πως το 68,6% επιθυμούν να συνα-
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ποφασίζουν και να έχουν ενεργό εμπλοκή στο σχεδίασμά των επιμορφωτικών προ-

γραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης (46%) μαζί με το σχολικό σύμβουλο, από τον 

οποίο και έχουν επιμορφωθεί στην πλειοψηφία τους (35,8%) σε επιμορφωτικά προ-

γράμματα άνω των 40 ωρών. Θεωρούν, επίσης πως το καταλληλότερο εκπαιδευτικό 

προσωπικό είναι οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτές ενηλίκων (52,2%). Ακόμη, τονίζουν 

την αναγκαιότητα σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη και προτείνουν τις βιωματικές 

μεθόδους ως τις καταλληλότερες (52,7%). Τέλος, το 55% θεωρούν πως η απόκτηση 

νέων γνώσεων είναι ένα από τα βασικότερα κίνητρα. 

Συνεχίζοντας, η Σταυρίδου-Bausewein (2015), έπειτα από έρευνα σε 31 προ-

πτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Φλώρινας με τη 

μορφή του βιωματικού σεμιναρίου του εκπαιδευτικού πακέτου «Εργαστήρι διαπολιτι-

σμικής δεξιότητας», εξήγαγε το συμπέρασμα πως οι εκπαιδευτικοί δεν είναι επαρκώς 

καταρτισμένοι σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ακόμη, στην εν λόγω έρευνα 

τονίζεται το γεγονός πως η διαπολιτισμική ικανότητα δεν είναι μία έμφυτη δεξιότητα 

αλλά πρέπει να καλλιεργηθεί μέσω μιας εξειδικευμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

αφορά όλους όσοι έρχονται αντιμέτωποι με το σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολείο. Οι 

νέες γνώσεις που αποκτούνται στα επιμορφωτικά προγράμματα διαπολιτισμικής επι-

μόρφωσης, όπως αναφέρει η ερευνήτρια, θα πρέπει να έχουν άμεση εφαρμογή με τη 

σύγχρονη σχολική πραγματικότητα και τη μαθησιακή διαδικασία. 

Σε αντίστοιχα ευρήματα με την ανωτέρω ερευνήτρια, κατέληξαν και οι Σγούρα 

(2018) στην ποσοτική έρευνά τους με τη χρήση ερωτηματολογίου με ανοικτές και κλει-

στές ερωτήσεις, που διεξήγαν το σχολικό έτος 2016-2017 σε 120 εκπαιδευτικούς πρω-

τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Αχάΐας, όπου φοιτούσαν παιδιά 

από διαφορετικά πολιτισμικά και γλωσσικά περιβάλλοντα, σχετικά με τις αντιλήψεις 

τους για την κοινωνική ένταξη των μαθητών αυτών. Πιο συγκεκριμένα, το εξαιρετικά 

υψηλό ποσοστό 83,9% του δείγματος απάντησε πως δεν έχει επιμορφωθεί ποτέ στη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση και μόλις το 8,1% έχει συμμετάσχει σε αντίστοιχα προ-

γράμματα, γεγονός που αναδεικνύει την έλλειψη διαπολιτισμικής επάρκειας και ικα-

νότητας. Τέλος, η πλειοψηφία θεωρεί αναγκαία την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, της 

θετικής αναγνώρισης των μαθητών αυτών, της διαφοροποίησης τυχόν αρνητικών συ-

ναισθημάτων και της προσαρμοστικότητάς τους. 

Επιπλέον, οι Μαυρομάτη και Βέλκου (2010), σε έρευνά τους σε νηπιαγωγούς 

του Ν. Ροδόπης, αναδεικνύουν την αναγκαιότητα για διαπολιτισμική επιμόρφωση, κα-

θώς παρατηρείται το φαινόμενο της ξενοφοβίας και της διάκρισης. Ακόμη, οι ίδιοι οι 
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εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν τους εαυτούς τους ως διαπολιτισμικά μη ικανούς να α-

νταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της πολυπολιτισμικής μαθητικής κοινότητας και προ-

βάλλουν επιτακτική την ανάγκη για περαιτέρω επιμόρφωση. 

Επιπρόσθετα, ο Πανταζής (2010) στην ποιοτική του έρευνα με τη χρήση τη μη 

δομημένης συνέντευξης (15 στο σύνολο), σε δείγμα του 5% περίπου του συνόλου των 

νηπιαγωγείων της πόλης της Θεσσαλονίκης (252), όπου φοιτούσαν παιδιά διαφορετι-

κής γλωσσικής και πολιτισμικής ταυτότητας, διαπίστωσε πως σχεδόν καμία από τις 

εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στις συνεντεύξεις δεν είχε προετοιμαστεί κατάλληλα 

στη βασική της εκπαίδευση αλλά και ούτε είχε συμμετάσχει σε επιμορφωτικά προ-

γράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της θητείας της. 

Η απουσία της διαπολιτισμικής επιμόρφωσης κατά τις προπτυχιακές σπουδές 

των Ελλήνων νηπιαγωγών σε ποσοστό 29% τονίζεται και από τους Pantazis et al. 

(2007, όπ. αναφ. στο Παλαιολόγου κ.α., 2010), οι οποίοι μάλιστα καθιστούν σαφές πως 

το έλλειμμα αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο της ελληνικής κοινωνίας αλλά συνα-

ντάται σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο με σημαντικά τα ποσοστά της Γερμανίας (81%) και 

της Αγγλίας (41%), γεγονός που απαιτεί την επιμόρφωσή τους αναγκαία. Η απουσία 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, γίνεται φανερή και στην έρευνα των Symeou et al. 

(2009), όπου από τους 14 Κύπριους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα μόνο 

οι 2 είχαν επιμορφωθεί και μάλιστα σε πολύ μικρό βαθμό, ενώ οι υπόλοιποι ανέφεραν 

πως δεν θεωρούν ότι είναι εκπαιδευμένοι σε ικανοποιητικό βαθμό και νιώθουν διαπο-

λιτισμικά ανέτοιμοι να διδάξουν σε τάξεις με Ρομά μαθητές. 

Ακόμη, το Council of Europe (2018), στο οποίο τονίζονται συστάσεις και προ-

τροπές για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση έπειτα 

από διεθνείς έρευνες, αναδεικνύουν την αναγκαιότητα για την παρακολούθηση επιμορ-

φωτικών προγραμμάτων τέτοιου περιεχομένου όχι μόνο από τους εκπαιδευτικούς αλλά 

από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε αυτήν, την εξοικείωση με τη χρήση των κα-

τάλληλων μεθόδων και τεχνικών αλλά και τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, στοι-

χεία τα οποία θα τους βοηθήσουν να απαλλαγούν από στερεοτυπικές αντιλήψεις, κάτι 

το οποίο θα πρέπει να εμφυσήσουν και στους μαθητές τους μέσω των κατάλληλων 

στρατηγικών, που στόχο έχουν την πολιτισμική ανταλλαγή μεταξύ των διαφόρων πο-

λιτισμών και την αμοιβαία αποδοχή. 

Ωστόσο, άλλες έρευνες (Mendenhall et al., 2004), έδειξαν πως η επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση μπορεί από τη μία να εμπλουτίσει 
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τις γνώσεις τους αλλά όχι απαραίτητα να αλλάξει και τη συμπεριφορά και την ικανό-

τητα τους, καθώς η γνώση από μόνη της δεν αρκεί ώστε να αλλάξουν παγιωμένες α-

ντιλήψεις. Έτσι, οι Mendenhall et. al. (2004) θεωρούν πως πρέπει τα επιμορφωτικά 

προγράμματα να εστιάσουν περισσότερο σε αυτή την περιοχή μέσω περισσότερο ενερ-

γητικών εκπαιδευτικών τεχνικών και όχι μόνο μέσω της απλής εισήγησης και των δια-

λέξεων που παρέχουν απλά θεωρητικές γνώσεις. 

Αντίστοιχα, η Sercu (2006) σε έρευνα που διεξήγαγε σε εκπαιδευτικούς ξένων 

γλωσσών ανέδειξε πως οι εν λόγω εκπαιδευτικοί είναι καλοί γνώστες της κουλτούρας 

και του πολιτισμού του οποίου τη γλώσσα διδάσκουν και όχι επαρκώς ενημερωμένοι 

για τη διαδικασία και τις μεθόδους του πώς να διδάξουν με βάση τις αρχές της διαπο-

λιτισμικότητας. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός, πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

αρκούνταν στην απλή παροχή γνώσεων για τους διαφορετικούς πολιτισμούς μέσω με-

θόδων και τεχνικών που δεν συμβάλλουν στη βαθύτερη διερεύνηση και ανταλλαγή 

απόψεων, στην πρακτική εφαρμογή και στην ενεργητική μάθηση. Μόνο μια πολύ μι-

κρή ομάδα εκπαιδευτικών φάνηκε να υποστηρίζει πως κάνει χρήση των ενεργητικών 

εκπαιδευτικών τεχνικών, όπως αυτής των πειραμάτων αλλά και των εκπαιδευτικών τα-

ξιδιών και της ανταλλαγής μαθητών, καθώς όπως υποστηρίζει η πλειοψηφία, αυτό εί-

ναι ευθύνη του σχολείου και όχι δικής τους. Συνεπώς, η Sercu (2006), εξήγαγε το συ-

μπέρασμα πως ναι μεν κατέχουν τις δεξιότητες να διδάσκουν μέσω της προσέγγισης 

του ξένου πολιτισμού, αλλά δεν κατέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και δεν είναι 

γνώστες των κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών ώστε να διδάξουν προς την κατεύ-

θυνση για την πλήρη επίτευξη της διαπολιτισμικής ικανότητας. 

Συνεχίζοντας, οι έρευνες που ακολουθούν εστιάζουν στα κίνητρα και στα εμπό-

δια με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι εκπαιδευτικοί κατά τη διαδικασία των επιμορ-

φωτικών προγραμμάτων γενικά αλλά και αυτών που σχετίζονται με τη διαπολιτισμική 

αγωγή. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Καραλής (2013) σύμφωνα με έρευνες, η 

πλειοψηφία των ερωτώμενων των δύο παραπάνω ερευνών θέτει ως βασικότερα κίνη-

τρα τους επαγγελματικούς λόγους/ ανέλιξη (78,4% και 44% αντίστοιχα), τους προσω-

πικούς λόγους (16,7% και 31 % αντίστοιχα) ενώ στην τρίτη θέση κατατάσσει τον συν-

δυασμό επαγγελματικών και προσωπικών λόγων (5% και 25% αντίστοιχα). Στις ίδιες 

έρευνες αναφέρονται ως κυριότερα εμπόδια για συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμ-

ματα οι οικογενειακές υποχρεώσεις (27,3 %), η αδυναμία εξεύρεσης χρόνου για το 

πρόγραμμα επιμόρφωσης και η αδυναμία σύνδεσής του με το ωράριο της εργασίας 
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(26,5%) και το κόστος (14,9) (Καραλής (2013), ενώ σύμφωνα με την έρευνα του Υ-

πουργείου Παιδείας, ο Καραλής (2013) αναφέρει πως τα σημαντικότερα εμπόδια είναι 

αυτά της έλλειψης χρόνου (25%), της απουσίας κινήτρων (18%) και της έλλειψης πλη-

ροφόρησης (17%). 

Επιπλέον, η Μακρή (2010) σε έρευνά της σχετικά με τα κίνητρα και εμπόδια 

των εκπαιδευτικών του Ν. Αχαίας για τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμ-

ματα, ανέδειξε πως η πλειοψηφία θεωρεί βασικό κίνητρο και ως πάρα πολύ σημαντικό 

το θέμα της επιμόρφωσης (62,2%) και τη σύνδεση του με τις πρακτικές ανάγκες του 

σχολείου (43,2%) , ενώ τα κυριότερα εμπόδια είναι αυτά της έλλειψης προσωπικού 

ελεύθερου χρόνου (31,1%) και οι οικογενειακές υποχρεώσεις (25,7%). 

Επιπρόσθετα, ως κυρίαρχα εμπόδια συμμετοχής οι Καψάλης και Ραμπίδης 

(2006), κατέγραψαν σχετικά με τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, αυτά της κόπωσης 

των εκπαιδευτικών, καθώς η ταυτόχρονη παρακολούθηση και άσκηση των καθηκό-

ντων τους ήταν εξαντλητική, το πρόβλημα μετακίνησης και το πολύ πιεστικό πρό-

γραμμα του σεμιναρίου, ενώ ως βασικά κίνητρα οι συμμετέχοντες θεωρούν την ανταλ-

λαγή απόψεων και τη διεύρυνση του κύκλου γνωριμιών τους. 

Τέλος, οι Πάληος (1994) και Τρούλης (1993) σε έρευνες που διεξήγαγαν σε 

εκπαιδευτικούς αναφέρουν ως βασικά εμπόδια ο μεν πρώτος το άγχος, τον φόβο και 

την έλλειψη αυτοπεποίθησης των εκπαιδευτικών κατά την εισαγωγική επιμόρφωση, 

ενώ ο δεύτερος την απουσία της διερεύνησης των πραγματικών επιμορφωτικών ανα-

γκών των εκπαιδευόμενων, την ελλιπή χρήση των αρχών/ τεχνικών της ενήλικης εκ-

παίδευσης και την απουσία σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη σε προγράμματα που 

απευθύνονται σε δασκάλους σχετικά με τη διδασκαλία των μαθηματικών. 

Σε ότι αφορά  τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες νηπιαγωγοί σε μια 

διαπολιτισμική τάξη, η έρευνα των Τρέσσου και Μητακίδου (2003) κατέληξε στο συ-

μπέρασμα πως το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η προσαρμογή και η κοινωνική έ-

νταξη των αλλοδαπών νηπίων και η αποδοχή τους από τους υπόλοιπους συμμαθητές 

τους. Ακολουθούν: η γλώσσα, η συνεργασία με τους αλλοδαπούς γονείς και ταυτό-

χρονα η στάση των ημεδαπών γονέων. Την τελευταία θέση καταλαμβάνει η ελλιπής 

κατάρτιση και επιμόρφωση των ιδίων. 

Οι στάσεις των εκπαιδευτικών γύρω από τα θέματα αποδοχής και ένταξης των 

αλλοδαπών νηπίων και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσής τους, επηρεάζονται από τους 

παρακάτω παράγοντες: ανάλογα το φύλο, τα έτη υπηρεσίας, την επιμόρφωση των νη-

πιαγωγών και τη θεματολογία της καθώς και από το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον 
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προέλευσης και το ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στην τάξη. Στην πλειονότητά τους οι 

νηπιαγωγοί δέχονται την νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα νηπιαγωγεία, νιώ-

θουν διατεθειμένοι να την αντιμετωπίσουν και αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της 

συνύπαρξης των παιδιών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο (Σακελλαροπούλου, 

2005). 

Ο Πανταζής (2002) με την ερευνητική του ομάδα, διεξήγαγαν μια έρευνα σε 

νηπιαγωγεία της Θεσσαλονίκης αναζητώντας την κατάσταση των αλλοδαπών νηπίων 

στα νηπιαγωγεία, μέσω των νηπιαγωγών. Πολλές φορές, οι νηπιαγωγοί διθέσιων σχο-

λείων μοίραζαν τα αλλοδαπά παιδιά στα δύο τμήματα προσπαθώντας ν’ αποφύγουν 

την δημιουργία εθνικών υποομάδων εντός της τάξης. Για τους νηπιαγωγούς, η παρου-

σία των αλλοδαπών παιδιών στην τάξη συνδέεται με περισσότερο χρόνο ετοιμασίας 

για την παιδαγωγική διαδικασία, για την συνεργασία με τους γονείς κλπ..  Σ’ ότι αφορά 

το κλίμα εντός της τάξης, οι νηπιαγωγοί στο σύνολό τους αναφέρουν πως δεν υπήρχαν 

προβλήματα και πως όλα τα αλλοδαπά παιδιά ήταν ενταγμένα μέσα στο δυναμικό της 

τάξης, γεγονός το οποίο αποδίδουν κυρίως στην ηλικία. Κυρίαρχη άποψη μεταξύ των 

νηπιαγωγών αποτελεί η ένταξη των νηπίων που συνδέεται με την όσο το δυνατόν τα-

χύτερη εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Ωστόσο οι νηπιαγωγοί αντιλαμβάνονται 

πως η αγωγή που εφαρμόζουν για τα αλλοδαπά παιδιά δεν είναι η κατάλληλη. 

Έπειτα από την παράθεση των παραπάνω ερευνών, που είχαν να κάνουν με την 

διαπολιτισμική επιμόρφωση κυρίως των νηπιαγωγών, τα εμπόδια και τα κίνητρα για 

την εν λόγω επιμόρφωση, καθώς και την κατάσταση, το κλίμα και τις δυσκολίες μια 

διαπολιτισμικής τάξης στο νηπιαγωγείο, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως υπάρχει 

ένα ερευνητικό κενό σε ότι αφορά τη διερεύνηση των αντιλήψεων και πρακτικών των 

Νηπιαγωγών για τη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας εντός πλαισίου της τάξης. 

Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει η έρευνα της παρούσας εργασίας. 

 

3.2 Σχεδιασμός Έρευνας – Μεθοδολογία Έρευνας 

Κατά τον σχεδιασμό μιας έρευνα, σημαντικό στοιχείο είναι ο καθορισμός των 

ερευνητικών ερωτημάτων. Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας είναι τα 

εξής:  

1. Ποιες είναι οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών και των διευθυντών 

νηπιαγωγείων σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την ύπαρξη 

αλλοεθνών/παλιννοστούντων μαθητών στα νηπιαγωγεία; 
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2. Ποιες είναι οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών και των διευθυντών 

νηπιαγωγείων σχετικά με τις αδυναμίες και προβλήματα της 

πολυπολιτισμικής σχολικής τάξης στο νηπιαγωγείο; 

3. Ποιες είναι οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών και των διευθυντών 

νηπιαγωγείων σχετικά με τα πλεονεκτήματα της πολυπολιτισμικής 

σχολικής τάξης στο νηπιαγωγείο; 

4. Ποιες είναι οι γνώσεις των νηπιαγωγών και των διευθυντών νηπιαγωγείων 

σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο; 

5. Ποιες πρακτικές/συμπεριφορές υιοθετούν οι νηπιαγωγοί και οι διευθυντές 

νηπιαγωγείων για τη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας στο 

νηπιαγωγείο; 

6. Ποιες είναι οι προτάσεις των νηπιαγωγών και των διευθυντών 

νηπιαγωγείων για τη διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξης; 

Για την απάντηση των παραπάνω ερευνητικών ερωτημάτων επιλέχθηκε ως 

καταλληλότερη η διενέργεια έρευνας με χρήση ποιοτικής μεθόδου. Η χρήση της 

ποιοτικής ερευνητικής μεθοδολογίας στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων έχει 

αυξηθεί σημαντικά σε δημοτικότητα τις τελευταίες δύο δεκαετίες (Creswell & 

Creswell, 2019). «Οι ποιοτικοί ερευνητές τονίζουν την κοινωνικά κατασκευασμένη φύση 

της πραγματικότητας .... Αναζητούν απαντήσεις σε ερωτήματα που τονίζουν πώς 

δημιουργείται ένα φαινόμενο και δίνεται σημασία στην κοινωνική εμπειρία των 

συμμετεχόντων» (Denzin & Lincoln, 1998, σ. 8). Σε αντίθεση με την ποσοτική έρευνα 

όπου οι αντιλήψεις του κόσμου συμβολίζονται αριθμητικά, η ποιοτική έρευνα 

προσφέρει παραστάσεις του κόσμου που είναι κυρίως γλωσσικές (Heppner, Kivlighan, 

& Wampold, 1999). «Κατά συνέπεια, οι ποιοτικοί ερευνητές θέλουν να μελετήσουν τη 

συμπεριφορά στο πλαίσιο και μπορεί ακόμη και να υποστηρίξουν ότι είναι η ερμηνεία 

του πλαισίου που είναι η βασική διαδικασία που πρέπει να μελετηθεί» (Heppner, 

Kivlighan, & Wampold, 1999, σ. 246). Η εφαρμογή μιας κονστρουκτιβιστικής 

προσέγγισης σε αυτήν την ποιοτική μέθοδο έρευνας επιτρέπει τη μελέτη του «πώς-και 

μερικές φορές γιατί οι συμμετέχοντες κατασκευάζουν νοήματα και δράσεις σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις» (Charmaz, 2006, σ. 130). Αυτός ο τύπος έρευνας επιτρέπει 

την καταγραφή της ανθρώπινης εμπειρίας που δεν μπορεί να αποτυπωθεί αριθμητικά 

αλλά μπορεί να περιγραφεί μέσα από τα κατάλληλα εργαλεία όπως η συνέντευξη 

(Creswell & Creswell, 2019). Διατηρώντας μια στάση «αρχάριου», δηλαδή μια 

προσέγγιση ανοιχτή για νέες ιδές και αντιλήψεις, ο ποιοτικός ερευνητής υποστηρίζει 
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μια μεθοδολογία που είναι ιδανική για διερευνητική έρευνα μιας νέας, ή σχετικά νέας, 

κοινωνικής εμπειρίας (Charmaz, 2007, σ. 131). 

Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει και να περιγράψει τις 

αντιλήψεις και πρακτικές των νηπιαγωγών για τη διαχείριση της πολιτισμικής 

ετερότητας. Η ποιοτική έρευνα και ανάλυση ταιριάζουν σε αυτόν τον σκοπό με 

μεγαλύτερη ευαισθησία από ότι μπορεί να προσφέρει μια ποσοτική μεθοδολογία. 

Επίσης, υπάρχει περιορισμένος αριθμός ερευνών για το θέμα υπό το πρίσμα της 

ποιοτικής προσέγγισης. Ως εκ τούτου, οι ποιοτική μέθοδος είναι κατάλληλη για αυτήν 

τη μελέτη. Δεδομένου ότι αυτή η μελέτη είναι διερευνητικής φύσης, η διαδικασία θα 

πρέπει να επιτρέπει στο συμμετέχοντα να μιλά από μόνος του κάτι που  υποστηρίζει 

περαιτέρω μια ποιοτική μέθοδο έρευνας. Δεδομένου ότι η ποιοτική μεθοδολογία 

χρησιμοποιεί το εν λόγω πλαίσιο, την ατομική εμπειρία και την υποκειμενική ερμηνεία, 

η γενικευσιμότητα δεν είναι δυνατή ούτε στόχος της παρούσας έρευνας (Creswell & 

Creswell, 2019). 

Η ποιοτική έρευνα, όπως εφαρμόζεται σε αυτήν τη μελέτη, προσφέρει υψηλό 

επίπεδο εσωτερικής εγκυρότητας, καθώς οι συμμετέχοντες και η ερευνήτρια συν-

δημιουργούν τα δεδομένα καθώς μέσα από την αλληλοεπίδραση της συνέντευξης 

καταγράφονται απόψεις των συμμετεχουσών νηπιαγωγών και αναδεικνύονται 

σημαντικά ευρήματα αναφορικά με την διαπολιτισμική εκπαίδευση στα νηπιαγωγεία. 

Ωστόσο, η εξωτερική εγκυρότητα, όπως η ικανότητα γενίκευσης αυτών των 

ευρημάτων στην εμπειρία όλων των εκπαιδευτικών, δεν είναι δυνατή, ούτε στόχος της 

έρευνας (Creswell & Creswell, 2019). Παρόλα αυτά, η δυνατότητα εφαρμογής της 

μελέτης στην προσωπική εμπειρία του αναγνώστη είναι στόχος. Μια τέτοια 

δυνατότητα θα επέτρεπε στους αναγνώστες της μελέτης και στους μελλοντικούς 

ερευνητές να προσδιορίσουν αποσπάσματα των δεδομένων και των αποτελεσμάτων 

που μπορεί να δημιουργήσουν ενδιαφέρον ή να προκαλέσουν την ανάπτυξη 

ερωτήσεων στο πλαίσιο της δικής τους ζωής ή μίας μελλοντικής έρευνας. 

 

3.3 Εργαλείο Έρευνας 

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας, πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με 

βασικό εργαλείο την ημι-δομημένη συνέντευξη. Πρόκειται για το πλέον συχνά 

χρησιμοποιούμενο εργαλείο, όταν ακολουθείται η ποιοτική προσέγγιση σε μια έρευνα 

(Στάλικας, 2005). Μέσα από τη διαδικασία της ημι-δομημένης συνέντευξης, 
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οργανώνεται προφορική επικοινωνία με το πρόσωπο από το δείγμα που επιλέχθηκε, το 

οποίο προτρέπετε στο ν’ απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων που ο αριθμός, η σειρά 

και το περιεχόμενο προκαθορίζεται από το έντυπο-πρωτόκολλο και σκοπός τους είναι 

η συλλογή πληροφοριών πάνω στο θέμα που γνωρίζει από την αρχή (Creswell & 

Creswell, 2019).  Η ημι-δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού 

τύπου (όπως στη δομημένη) αλλά ταυτόχρονα υποβάλλονται και ανοιχτές ερωτήσεις 

για πληρέστερη κατανόηση των απαντήσεων. Πρόκειται για πιο ευέλικτη μορφή 

συνέντευξης, η οποία επιτρέπει την μεγαλύτερη εμβάθυνση και μεγαλύτερη ελευθερία 

χειρισμών και παρουσίασης των ερωτημάτων. Οι ερευνητές με τις ημι-δομημένες 

συνεντεύξεις καθοδηγούν έως έναν βαθμό τους συμμετέχοντες, διευκολύνοντάς τους 

έτσι σημαντικά, καθώς επικεντρώνονται στο ερευνητικό ερώτημα και έχουν και τη 

δυνατότητα να επεκταθούν, αλλά όχι να ξεφύγουν εντελώς, καθιστώντας τη 

συνέντευξη ακατάλληλη για την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Για την ημι-δομημένη συνέντευξη απαιτείται αρχικά η κατασκευή ενός 

πρωτοκόλλου (οδηγού) βάση του οποίου ο ερευνητής καθοδηγεί τον 

συνεντευξιαζόμενο στο πλαίσιο για το οποίο θέλει να πάρει απαντήσεις (Σταλικάς, 

2005). Στην παρούσα διπλωματική εργασία ο οδηγός της ημι-δομημένης συνέντευξης 

αποτελούνται από 16 ερωτήσεις όπως αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1: Οδηγός Συνέντευξης 

Α/Α Ερωτήσεις 

Δημογραφικά Φύλο, Ηλικία Εκπαιδευτικό επίπεδο, Προϋπηρεσία 

1 Αισθάνεστε επαρκής σε σχέση με τις γνώσεις σας στη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση 

2 Είχατε παρακολουθήσει μάθημα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

στις σπουδές σας; Πόσα και ποια και σε τι επίπεδο; 

3 Έχετε επιμορφωθεί στη διαπολιτισμική εκπαίδευση; Πόσες φορές, 

από ποιους φορείς, πόσες ώρες, σε ποια θέματα;   

4 Θεωρείτε ότι γενικά σήμερα οι νηπιαγωγοί έχουν την απαραίτητη 

επάρκεια για την αντιμετώπιση μαθητών με διαφορετικό 

πολιτισμικό υπόβαθρο 
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5 Θεωρείτε ότι οι νηπιαγωγοί έχουν ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα 

σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση; Σε ποιους 

συγκεκριμένα τομείς; 

6 Είχατε στην τάξη σας μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο; 

7 Αντιμετωπίσατε προβλήματα στο σχολικό σας περιβάλλον από 

την ύπαρξη μεταναστών /προσφύγων  μαθητών; Ποια είναι αυτά; 

Περιγράψτε ένα περιστατικό που σας έκανε εντύπωση, σας 

δυσκόλεψε ή σας προβλημάτισε ιδιαίτερα. 

8 Αντιμετωπίσατε δυσκολίες με τους γονείς μαθητών με 

μεταναστευτικό υπόβαθρό; Αν ναι θα μπορούσατε να μας 

αφηγηθείτε εν συντομία μια τέτοια δύσκολη κατάσταση; 

9 Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από 

τη μεριά των νηπιαγωγών; 

10 Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από 

την πλευρά του εκπαιδευτικού συστήματος; 

11 Παρά τις δυσκολίες που περιγράψατε υπάρχουν και 

πλεονεκτήματα από την ύπαρξη των αλλοδαπών μαθητών στο 

νηπιαγωγείο; Αν ναι, μπορείτε να μου αναφέρετε μερικά; 

12 Χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες στρατηγικές για την ομαλή ένταξη 

αλλοδαπών μαθητών; Αν ναι, ποιες; Ποιες θεωρείτε πιο 

αποτελεσματικές; 

13 Με ποιες ενέργειες μπορεί ο προϊστάμενος να συμβάλλει στην 

κατεύθυνση αυτή; 

14 Τι θα προτείνετε για την αποτελεσματικότερη ένταξη των 

αλλοδαπών μαθητών σε επίπεδο σχολικής μονάδας αλλά και σε 

γενικό εκπαιδευτικής πολιτικής; 

 

3.4 Δείγμα Έρευνας 

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 15 νηπιαγωγοί, όλες γυναίκες. Η επιλογή του 

δείγματος πραγματοποιήθηκε την περίοδο Ιανουάριος 2020 - Μάρτιος 2020. Οι 12 

συμμετέχουσες ήταν από την Κοζάνη και οι υπόλοιποι 3 από το Ναύπλιο. Για την 
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επιλογή των εκπαιδευτικών χρησιμοποιήθηκε μη τυχαία δειγματοληψία 

(δειγματοληψία ευκολίας). Η δειγματοληψία ευκολίας (βολική) περιλαμβάνει την 

επιλεκτική επιλογή των συμμετεχουσών με βάση την απόσταση και την 

προσβασιμότητα. Βασικός περιορισμός αυτού του είδους της δειγματοληψίας είναι ότι 

τα συμπεράσματα δεν μπορούν να γενικευθούν σε ολόκληρο τον πληθυσμό αλλά 

αποτελούν μια ένδειξη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές έρευνες 

μεγαλύτερης έκταση (Saunders et. al, 2009). Η δειγματοληψία μη πιθανότητας είναι 

κατάλληλη για αυτή τη μελέτη, διότι σύμφωνα με τις ερευνητικές ερωτήσεις 

περιγράφεται κάτι σχετικά με ένα διακριτό φαινόμενο (επιλογή των περιπτώσεων σε 

αυτήν την έρευνα είναι νηπιαγωγοί), τη διαθεσιμότητά τους να συμμετέχουν, για την 

απάντηση σε ερωτήσεις όπως «γιατί» τι «και» πώς. 

Στον Πίνακα 2 δίνονται τα συνολικά στοιχεία για τα χαρακτηριστικά των 15 

νηπιαγωγών που συμμετείχαν στην έρευνα. Από τον Πίνακα 2 προκύπτει ότι όλοι οι 

συμμετέχοντες ήταν γυναίκες και είχαν προϋπηρεσία στο επάγγελμα από 2 έως 28 έτη. 

Συγκεντρωτικά, 6 είχαν προϋπηρεσία έως 10 έτη, 4 είχαν προϋπηρεσία από 11 έως 20 

έτη και 5 είχαν προϋπηρεσία πάνω από 20 έτη. Αναφορικά με την ηλικιακή κατανομή 

του δείγματος παρατηρήθηκε ότι το εύρος των ηλικιών κυμάνθηκε από 27 έως 55 έτη. 

Συγκεντρωτικά, 4 είχαν ηλικίας έως και 35 ετών, 9 είχαν ηλικία μεταξύ 35 και 50 ετών 

και 2 είχαν ηλικία άνω των 50 ετών. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι 11 από τις 15 

νηπιαγωγούς ήταν απόφοιτοι τμήματος ΑΕΙ, 3 από τις  15 νηπιαγωγούς είχαν 

μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και 1 από τις 15 νηπιαγωγούς 

είχε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης εκτός Ειδικής Αγωγής. 

Πίνακας 2: Δημογραφικά & Επαγγελματικά Χαρακτηριστικά Νηπιαγωγών του δείγματος 

Νηπιαγωγός Φύλο Ηλικία 
Πανεπιστημιακή/ 

ακαδημαϊκή κατάρτιση 
Προϋπηρεσία 

Ν1 Γ 40 ΑΕΙ 14 

Ν2 Γ 34 Μεταπτυχιακό Ειδική Αγωγή 10 

Ν3 Γ 47 ΑΕΙ 20 

Ν4 Γ 43 ΑΕΙ 2 

Ν5 Γ 50 ΑΕΙ 28 

Ν6 Γ 55 ΑΕΙ 20 

Ν7 Γ 53 ΑΕΙ 27 

Ν8 Γ 50 ΑΕΙ 22 
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Ν9 Γ 50 ΑΕΙ 22 

Ν10 Γ 50 ΑΕΙ 19 

Ν11 Γ 50 ΑΕΙ 24 

Ν12 Γ 27 Μεταπτυχιακό 4 

Ν13 Γ 27 Μεταπτυχιακό Ειδική Αγωγή 4 

Ν14 Γ 37 ΑΕΙ 8 

Ν15 Γ 32 Μεταπτυχιακό Ειδική Αγωγή 7 

 

3.5 Διαδικασία Έρευνας 

Για την ερευνητική διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν τα βήματα  που προτείνει η  Lincoln 

(2001). Σε πρώτη φάση συντάχθηκε η συνέντευξη και οι άξονες της βάση της 

βιβλιογραφίας. Σε δεύτερη φάση επιλέχθηκε το δείγμα των νηπιαγωγών. Σε αυτό το 

στάδιο ο ερευνητής ενημέρωσε τις συμμετέχουσες για το σκοπό της έρευνας πριν τη 

διεξαγωγή της συνέντευξης και εν συνεχεία προγραμματίσθηκε ο χρόνος και ο τόπος 

συνάντησης για τις δια ζώσης συνεντεύξεις. Στη συνέχεια και κατόπιν συνεννόησης με 

την κάθε μια από τις εκπαιδευτικούς πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις, με 

ηχογράφηση τους ύστερα από συναίνεση των συμμετεχουσών. Οι συνεντεύξεις 

διήρκησαν κατά μέσο όρο 20 λεπτά - 30 λεπτά.  Στην τελευταία φάση οι συνεντεύξεις 

μετεγράφηκαν, κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν. 

 

3.6 Μεθοδολογία Ανάλυσης Δεδομένων 

Για την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας επιλέγεται η ανάλυση περιεχομένου, η 

οποία συνιστά μία συστηματική επιστημονική τεχνική για την ελαχιστοποίηση των 

δεδομένων που συλλέγονται μέσω ποιοτικών τεχνικών. Ειδικότερα η ανάλυση 

περιεχομένου εστιάζει στην ελαχιστοποίηση λέξεων και φράσεων, που εντοπίζονται 

εντός των κειμένων και που σχετίζονται με τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης. 

Σύμφωνα με τον Gibs (2007) ένας κώδικας εντοπίζει και καταγράφει συγκεκριμένα 

χωρία μέσα στο κείμενο που εξηγούν την ίδια περιγραφική ή θεωρητική ιδέα. 

Οτιδήποτε μέσα στο κείμενο μιλάει για το ίδιο πράγμα ή εξηγεί το ίδιο πράγμα, 

κωδικοποιείται με το ίδιο όνομα. Η κωδικοποίηση είναι ένας τρόπος κατηγοριοποίησης 

του κειμένου για να βρεθεί ένα πλαίσιο θεματικών ιδεών για αυτό (Gibs, 2007). Για 

την ανάλυση των δεδομένων ακολουθήθηκαν οι αρχές της θεματικής ανάλυσης όπως 

αυτές παρουσιάζονται από τον Τσιώλη (2018). 
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Οι θεματικοί άξονες που προέκυψαν από την ανάλυση ήταν πέντε: 

1. Εμπειρία  και γνώσεις σχετικά με διαπολιτισμική εκπαίδευση 

2. Προβλήματα από την ύπαρξη αλλοδαπών μαθητών στα νηπιαγωγεία και 

τρόποι αντιμετώπισης τους 

3. Πλεονεκτήματα  διαπολιτισμικής τάξης στο νηπιαγωγείο 

4. Πρακτικές και Στρατηγικές στην πολυπολιτισμική τάξη στο νηπιαγωγείο 

5. Προτάσεις για την αποτελεσματικότερη ένταξη των αλλοδαπών 

μαθητών 

Για την θεματική ενότητα «Εμπειρία  και γνώσεις σχετικά με διαπολιτισμική 

εκπαίδευση» χρησιμοποιήθηκαν 11 κατηγορίες και συνολικά 24 κωδικοί. Για την 

θεματική ενότητα «Προβλήματα από την ύπαρξη αλλοδαπών μαθητών στα 

νηπιαγωγεία και τρόποι αντιμετώπισης τους» χρησιμοποιήθηκαν 8 κατηγορίες και 

συνολικά 36 κωδικοί. Για την θεματική ενότητα «Πλεονεκτήματα  διαπολιτισμικής 

τάξης στο νηπιαγωγείο» χρησιμοποιήθηκε 1 κατηγορία και συνολικά 5 κωδικοί. Για 

την θεματική ενότητα «Πρακτικές και Στρατηγικές στην διαπολιτισμική τάξη στο 

νηπιαγωγείο» χρησιμοποιήθηκαν 2 κατηγορίες και συνολικά 19 κωδικοί. Τέλος, για 

την θεματική ενότητα «Προτάσεις για την αποτελεσματικότερη ένταξη των αλλοδαπών 

μαθητών» χρησιμοποιήθηκε 1 κατηγορία και συνολικά 20 κωδικοί. 

Ενδεικτικά στον Πίνακα 3 δίνεται ένα παράδειγμα από τη δεύτερη θεματική 

ενότητα με τις αντίστοιχες δύο πρώτες κατηγορίες που δημιουργήθηκαν και τους 

κωδικούς-λειτουργικούς ορισμούς που αντιστοιχήθηκαν σε αυτές. Για παράδειγμα 

στην ερώτηση «Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από τη 

μεριά των νηπιαγωγών» η νηπιαγωγός Ν7 απάντησε «Επειδή  ήμουν και προϊσταμένη. 

στο σχολείο και συζητούσα και με συναδέλφους κάποια  προβλήματα, πιστεύω  με τη 

συνεργασία, με τους γονείς -όσο είναι δυνατόν- επιμόρφωση για να γίνει 

διαφοροποιημένη διδασκαλία χρειάζεται νομίζω.» η απάντηση αυτή αντιστοιχήθηκε 

στην κατηγορία : 

● Τρόποι αντιμετώπισης από νηπιαγωγούς 

και στους κωδικούς: 

● ΓΟΝΣΥΝ: Συνεργασία με γονείς 

● ΚΑΤΑΡΤΝ: Κατάρτιση νηπιαγωγών 

Με παρόμοιο τρόπο προέκυψαν όλοι οι κωδικοί-λειτουργικοί ορισμοί του 

Πίνακα 3 για τις δύο κατηγορίες του δεύτερου θεματικού άξονα με βάση το σύνολο 

των 15 συνεντεύξεων. 
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Πίνακας 3: Παράδειγμα Θεματικής Ενότητας, Κατηγοριών & Κωδικών - Λειτουργικών 

Ορισμών 

Κατηγορία Κωδικός Λειτουργικός Ορισμός Αναφορές 

Τρόποι 

αντιμετώπισης από 

νηπιαγωγούς 

ΣΥΖΗΤ Συζήτηση/ επικοινωνία με 

γονείς 

7 

 ΚΑΤΑΡΤΝ Κατάρτιση εκπαιδευτικών 5 

 ΣΤΑΣ Υπομονή και κατανόηση των 

νηπιαγωγών 

5 

 ΕΚΠΓΛΩ Εκμάθηση στοιχειωδών 

εκφράσεων της γλώσσας από 

τους εκπαιδευτικούς 

1 

 ΣΥΝΔΙΕ Συνεργασία με διερμηνέα 2 

 ΣΥΝΦΟΡ Συνεργασία με φορείς 2 

Τρόποι 

αντιμετώπισης από 

εκπαιδευτικό 

σύστημα 

ΚΑΤΑΡΤ Κατάρτιση εκπαιδευτικών 6 

 ΤΜΥΠΟΔ Τμήματα υποδοχής 

νηπιαγωγεία 

7 

 ΜΕΙΑΡ Μείωση αριθμού μαθητών 1 

 ΔΙΟΡΙΣ Διορισμοί νέων εκπαιδευτικών 

και ειδικού προσωπικού 

1 

 ΠΑΡΣΤΗΡ Παράλληλη στήριξη 1 

 ΔΗΜΔΟΜ Δημιουργία δομών εντός των 

δομών φιλοξενίας 

1 

 ΜΑΘΕΛ Μάθηση Ελληνικής Γλώσσας, 1 

 ΕΝΗΜΓΟΝ Ενημέρωση γονέων 1 

 ΟΜΑΔΣΥΝ Ομαδικές συναντήσεις 1 

 ΘΕΣΜΥΠΟ Θεσμική υποστήριξη 1 

 ΥΠΟΣΤ Υποστήριξη παιδιών και 

οικογενειών από ειδικούς 

1 
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Κεφάλαιο 4ο: Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα ευρήματα της θεματικής ανάλυσης από 

τις 15 συνεντεύξεις των νηπιαγωγών. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ανά θεματικό 

άξονα. 

 

4.1 Εμπειρία & Γνώσεις σχετικά με Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

Αναφορικά με τον πρώτο θεματικό άξονα που αφορούσε τη  προσπάθεια διερεύνησης 

των εμπειριών και γνώσεων σχετικά με διαπολιτισμική εκπαίδευση δημιουργήθηκαν 

οι εξής κατηγορίες ενδιαφέροντος. 

1. Επάρκεια 

2. Γνώσεις 

3. Μάθημα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

4. Που έκαναν το μάθημα 

5. Πόσα μαθήματα 

6. Επιμόρφωση Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

7. Ώρες 

8. Θέματα 

9. Νηπιαγωγοί Επάρκεια 

10. Ανάγκη επιμόρφωσης 

11. Τομείς επιμόρφωσης 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 4 ανά κατηγορία και 

κωδικό του θεματικού άξονα. 

 

Πίνακας 4:Κατηγορίες και κωδικοί  του άξονα «Εμπειρία  & Γνώσεις σχετικά με Διαπολιτισμική 

Εκπαίδευση» 

Κατηγορία Κωδικοί Αντιστοιχία Αναφορές 

Επάρκεια ΕΠΑΡΚ Ναι 4 

 ΜΗΕΠΑΡΚ Όχι 11 

Γνώσεις ΕΠΕΠΙΜ Από επιμόρφωση/ 

σεμινάρια 

1 

Μάθημα Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης 

ΔΙΑΠΟΛΜΑΘ Ναι 7 

 ΜΗΔΙΑΠΟΛΜΑΘ Όχι 8 

Που ΠΡΟΠΤ Προπτυχιακό επίπεδο 5 

 ΕΤΕΠΙΜ Ετήσια επιμόρφωση 1 

 ΜΕΤΑΠ Μεταπτυχιακό 1 
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Πόσα  2 2 

  1 1 

Επιμόρφωση 

Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης 

ΔΙΑΠΟΛΕΠ Ναι 4 

 ΜΗΔΙΑΠΟΛΕΠ Όχι 10 

Ώρες  500 ώρες 1 

  50 ώρες 1 

  5 ώρες 1 

  9 μήνες 1 

Θεματολογία ΚΑΤΑΝ Δραστηριότητα για 

γνωριμία, παιχνίδια 

1 

 ΔΙΔΕΝΤ Διδασκαλία και ένταξη 1 

Νηπιαγωγοί επάρκεια ΝΗΠΕΠ Ναι 1 

 ΜΗΝΗΠΕΠ Όχι 14 

Ανάγκη επιμόρφωσης ΑΝΕΠΙΜ Ναι 15 

 ΜΗΑΝΕΠΙΜ Όχι 0 

Τομείς επιμόρφωσης ΤΡΟΠΔΙΔ Τρόποι διδασκαλίας 5 

 ΔΙΔΕΛΓΛ Διδασκαλία Ελ. 

Γλώσσας 

2 

 ΠΟΛΠΕΡ Πολιτιστικό 

περιβάλλον μαθητών 

3 

 ΠΡΑΚΤ Πρακτικό 

προσανατολισμό 

2 

 ΠΑΙΔΕΡΓ Παιδαγωγικά εργαλεία 1 

 ΤΡΟΠΕΝΤ Τρόποι ένταξης και 

αποδοχής 

7 

 ΕΠΓΟΝ Επικοινωνία με γονείς 

και μαθητές 

3 

 ΣΥΝΣΤΗΡ Συναισθηματική 

στήριξη παιδιών 

1 

 ΜΑΘΔΥΣΚ Μαθησιακές 

δυσκολίες 

1 

 ΨΥΧΠΑΙΔ Ψυχολογία παιδιών 1 

 

Τα αποτελέσματα των απαντήσεων των νηπιαγωγών έδειξαν ότι η πλειοψηφία 

τους (11 στις 15) θεωρούν ότι δεν έχουν επάρκεια σε σχέση με τις γνώσεις στη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ενώ 1 από τις 15 νηπιαγωγούς δήλωσε ότι έχει επάρκεια 

λόγω συμμετοχής σε επιμόρφωση/σεμινάρια. Από τις απαντήσεις τους σχετικά με την 

παρακολούθηση μαθημάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στις σπουδές τους, 

παρατηρήθηκε ότι 7 από τις 15 νηπιαγωγούς είχαν παρακολουθήσει μαθήματα 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Κατά κύριο λόγο σε προπτυχιακό επίπεδο και σε 

μικρότερο βαθμό σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Αντίθετα, λιγότερες νηπιαγωγοί δήλωσαν 
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ότι είχαν επιμορφωθεί στη διαπολιτισμική εκπαίδευση (4 στις 15 νηπιαγωγούς). Για τη 

διάρκεια των ωρών επιμόρφωσης προέκυψε ανομοιογένεια στο δείγμα καθώς μια 

νηπιαγωγός δήλωσε ότι παρακολούθησε σε επιμορφωτικό πρόγραμμα 500 ωρών, μια 

νηπιαγωγός δήλωσε ότι παρακολούθησε σε επιμορφωτικό πρόγραμμα 50 ωρών και μια 

νηπιαγωγός δήλωσε ότι παρακολούθησε σε επιμορφωτικό πρόγραμμα 5 ωρών. 

Επιπρόσθετα, μια νηπιαγωγός δήλωσε ότι παρακολούθησε σε επιμορφωτικό 

πρόγραμμα 9 μηνών. Αναφορικά με τη θεματολογία των επιμορφώσεων στη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση προέκυψε ότι αυτή αφορά δραστηριότητες γνωριμίας και 

παιχνιδιών καθώς και επιμόρφωση σχετική με τη διδασκαλία και την ένταξη των 

παιδιών.  Ενδεικτικά η νηπιαγωγός Ν5 δήλωσε «Ναι ,σε ολιγόωρα σεμινάρια , από την 

σχολική σύμβουλο, κυρίως σε θέματα που αφορούν σε δραστηριότητες  για τη γνωριμία, 

την κατανόηση και την αποδοχή από την ομάδα παιδιών από άλλες χώρες, μέσα από το 

τραγούδι , το παραμύθι και τα έθιμα». 

Τα αποτελέσματα αναφορικά με το κατά πόσο οι νηπιαγωγοί έχουν την 

απαραίτητη επάρκεια για την αντιμετώπιση μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο οι 14 από τις 15 νηπιαγωγούς απάντησαν αρνητικά, αναγνωρίζοντας ότι οι 

νηπιαγωγοί δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι και δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις 

να αντιμετωπίσουν μαθητές με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Ενδεικτικά η 

νηπιαγωγός Ν4 δήλωσε «Όχι. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν για την ιδιαίτερη 

αντιμετώπιση που χρίζει. Συνήθως γίνονται ατομικές προσπάθειες γύρω από το 

συγκεκριμένο θέμα.» ενώ η νηπιαγωγός Ν13 δήλωσε «Οι νηπιαγωγοί δεν έχουν ούτε τη 

γνώση, ούτε την εμπειρία (θετική εμπειρία δίχως ματαίωση και με εποπτεία ή 

επαγγελματική υποστήριξη) ούτε την πλαισίωση για την εκπαίδευση αυτού του μαθητικού 

πληθυσμού. Αν προσθέσουμε και τα στερεότυπα με τις προκαταλήψεις που έχουμε επίσης 

για την ομάδα αυτή γίνεται θεωρώ ακόμη πιο δύσκολη η διαχείριση τους και αναγκαία 

μία παρέμβαση στον τομέα αυτό». Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι αρκετοί εκ των 

νηπιαγωγών στη συγκεκριμένη ερώτηση απαντούσαν μονολεκτικά. 

Σημαντικό αποτέλεσμα που προέκυψε από την ανάλυση των συνεντεύξεων 

είναι ότι όλες οι νηπιαγωγοί του δείγματος αναγνώρισαν την αναγκαιότητα της 

επιμόρφωσης των νηπιαγωγών σε θέματα σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι τομείς που αναγνωρίζουν οι νηπιαγωγοί ότι πρέπει να 

αναφερθούν είναι οι τρόποι διδασκαλίας, η διδασκαλία Ελληνικής γλώσσας ως 

δεύτερης, το πολιτιστικό περιβάλλον μαθητών, η επιμόρφωση με βάση πρακτικό 

προσανατολισμό, τα παιδαγωγικά εργαλεία, οι τρόποι ένταξης και αποδοχής, η 
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επικοινωνία με γονείς και μαθητές, η συναισθηματική στήριξη των παιδιών, οι 

μαθησιακές δυσκολίες και η ψυχολογία των παιδιών. Ενδεικτικά η νηπιαγωγός Ν3 

δήλωσε «Όπως ανέφερα παραπάνω θεωρώ ότι η επιμόρφωση δίχως εποπτεία ή 

πρακτική η οποία θα πλαισιώνεται με καθηγητές του χώρου ή σχολικές συμβούλους δεν 

θα προσφέρει σημαντικές αλλαγές. Οι νηπιαγωγοί χρειάζονται θετικές εμπειρίες 

διάδρασης με αυτόν τον μαθητικό πληθυσμό ώστε να γνωρίσουν τις ανάγκες τους και να 

απομυθοποιήσουν τη δυσκολία αναγνωρίζοντας ότι η ετερογένεια είναι παντρεμένη με 

την εκπαίδευση.»,  ενώ η νηπιαγωγός Ν6 δήλωσε «Θεωρώ ότι οι νηπιαγωγοί, ιδιαίτερα 

εμείς που έχουμε πτυχίο εδώ και πολλά χρόνια, σίγουρα χρειάζεται να επιμορφωθούμε, 

γιατί έχουν αλλάξει πολλά και στην εκπαίδευση και στη δομή της κοινωνίας μας. Θα 

πρέπει να επιμορφωθούμε στον τρόπο προσέγγισης των παιδιών αυτών, τα παιδαγωγικά 

εργαλεία που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, στη μεθοδολογία, να βοηθηθούμε 

εμείς οι νηπιαγωγοί στο να γνωρίζουμε πως μπορούμε να έρθουμε ποιο κοντά στα παιδιά 

για να ενταχθούν πιο ομαλά στην σχολική τάξη….». Τέλος, η νηπιαγωγός Ν1 ανέφερε 

«Φυσικά ,έχουν ανάγκη επιμόρφωσης. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να δίνεται έμφαση 

σε τομείς που αφορούν τις μεθόδους διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και σε αυτούς 

που σχετίζονται με την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων των πληθυσμιακών αυτών 

ομάδων. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία ώστε 

να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση η πιο αποτελεσματική στρατηγική». 

 

4.2 Προβλήματα από την ύπαρξη Αλλοδαπών Μαθητών στα 

Νηπιαγωγεία & Τρόποι Αντιμετώπισης τους 

Αναφορικά με τον δεύτερο θεματικό άξονα που αφορούσε την προσπάθεια 

διερεύνησης των προβλημάτων από την ύπαρξη αλλοδαπών μαθητών στα νηπιαγωγεία 

και οι τρόποι αντιμετώπισης τους, δημιουργήθηκαν 8 κατηγορίες ενδιαφέροντος. 

1. Ύπαρξη μαθητών στην τάξη 

2. Προβλήματα με μαθητές 

3. Λόγοι προβλημάτων με μαθητές στην τάξη 

4. Καταστάσεις/χρήση μεθόδων 

5. Δυσκολίες με γονείς 

6. Λόγοι δυσκολιών με γονείς 

7. Τρόποι αντιμετώπισης από νηπιαγωγούς 

8. Τρόποι αντιμετώπισης από εκπαιδευτικό σύστημα 
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Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 5 ανά κατηγορία και 

κωδικό του θεματικού άξονα. 

 

Πίνακας 5: Κατηγορίες και κωδικοί  του άξονα «Προβλήματα από την ύπαρξη Αλλοδαπών 

μαθητών στα Νηπιαγωγεία και τρόποι αντιμετώπισης τους» 

Κατηγορία Κωδικοί Αντιστοιχία Αναφορές 

ΥΠΑΡΞΗ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΥΠΑΡΞ Έχουν μαθητές με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο 

14 

 ΜΗΥΠΑΡΞ Δεν έχουν 1 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΠΡΟΒΛ Έχουν αντιμετωπίσει 9 

 ΜΗΥΠΠΡΟΒΛ Δεν έχουν αντιμετωπίσει 4 

ΛΟΓΟΙ ΓΛΩΣΣ Γλώσσα μαθητών 8 

 ΠΡΟΣΑΜ Δυσκολία προσαρμογής 2 

 ΓΟΝΑΛΜΑΘ Γονείς άλλων μαθητών 1 

 ΔΥΣΕΝΤΑΞ Δυσκολίες ένταξης και 

αποδοχής 

2 

 ΣΤΗΡΟΙΚ Ελλιπής στήριξη μαθητών από 

οικογένεια 

1 

 ΦΑΙΝΡΑΤ Φαινόμενα ρατσισμού 1 

 ΚΟΥΛΤ Κουλτούρα/ θρησκεία 1 

ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ/ 

ΧΡΗΣΗ 

ΜΕΘΟΔΩΝ 

ΝΟΗΜ Χρήση Νοηματικής για 

επικοινωνία 

1 

 ΕΙΚΔΡΑ Εικαστικές δραστηριότητες 1 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

ΓΟΝΕΙΣ 

ΔΥΣΓΟΝ Δυσκολίες με γονείς 10 

 ΜΗΔΥΣΓΟΝ Μη αντιμετώπιση δυσκολιών 4 

ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΝΕΝ Προβλήματα συνεννόησης 7 

 ΠΡΣΥΝΕΡΓ Προβλήματα συνεργασίας με 

γονείς 

4 

 ΟΙΚΠΡΟΒΛ Οικογενειακά προβλήματα 1 

 ΔΥΣΠΙΣ Δυσπιστία γονέων 1 

ΤΡΟΠΟΙ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΑΠΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ 

ΣΥΖΗΤ Συζήτηση/ επικοινωνία με 

γονείς 

7 

ΚΑΤΑΡΤΝ Κατάρτιση εκπαιδευτικών 5 

ΣΤΑΣ Υπομονή και κατανόηση των 

νηπιαγωγών 

5 

 ΕΚΠΓΛΩ Εκμάθηση στοιχειωδών 

εκφράσεων της γλώσσας από 

τους εκπαιδευτικούς 

1 

 ΣΥΝΔΙΕ Συνεργασία με διερμηνέα 2 

 ΣΥΝΦΟΡ Συνεργασία με φορείς 2 

ΤΡΟΠΟΙ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤ Κατάρτιση εκπαιδευτικών 6 

ΤΜΥΠΟΔ Τμήματα υποδοχής 

νηπιαγωγεία 

7 
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ΑΠΟ 

ΕΚΠ.ΣΥΣΤΗΜΑ 

 ΜΕΙΑΡ Μείωση αριθμού μαθητών 1 

 ΔΙΟΡΙΣ Διορισμοί νέων 

εκπαιδευτικών και ειδικού 

προσωπικού 

1 

 ΠΑΡΣΤΗΡ Παράλληλη στήριξη 1 

 ΔΗΜΔΟΜ Δημιουργία δομών εντός των 

δομών φιλοξενίας 

1 

 ΜΑΘΕΛ Μάθηση Ελληνικής Γλώσσας, 1 

 ΕΝΗΜΓΟΝ Ενημέρωση γονέων 1 

 ΟΜΑΔΣΥΝ Ομαδικές συναντήσεις 1 

 ΘΕΣΜΥΠΟ Θεσμική υποστήριξη 1 

 ΥΠΟΣΤ Υποστήριξη παιδιών και 

οικογενειών από ειδικούς 

1 

 

Τα αποτελέσματα των απαντήσεων των νηπιαγωγών έδειξαν ότι η πλειοψηφία 

τους (14 στις 15) είχαν μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Αναφορικά με το κατά 

πόσο αντιμετωπίζουν προβλήματα στο σχολικό περιβάλλον από την ύπαρξη 

μεταναστών/προσφύγων μαθητών οι περισσότεροι νηπιαγωγοί είχαν αντιμετωπίσει 

δυσκολίες (9 στους 15) με τις κυριότερες μορφές δυσκολιών να αφορούν τη γλώσσα 

των μαθητών και την επικοινωνία. Επιπρόσθετα, οι νηπιαγωγοί αναγνώρισαν ως 

προβλήματα στην ύπαρξη μεταναστών/προσφύγων μαθητών τις δυσκολίες 

προσαρμογής που παρουσιάζει η συγκεκριμένη ομάδα μαθητών, τη συμπεριφορά των 

γονέων άλλων μαθητών, τις δυσκολίες ένταξης και αποδοχής των μαθητών αυτών, την 

ελλιπή στήριξη των μαθητών από την οικογένεια τους, την εμφάνιση φαινομένων 

ρατσισμού καθώς και τις δυσκολίες λόγω διαφορετικής θρησκείας και κουλτούρας. 

Ενδεικτικά η νηπιαγωγός Ν2 δήλωσε «Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η μη γνώση 

της ελληνικής γλώσσας εκ μέρους των παιδιών. Επίσης, η μη αποδοχή τους από τους 

γονείς των υπόλοιπων μαθητών. Αρχικά οι γονείς εξέφρασαν ανησυχία αν τα 

προσφυγόπουλα ήταν εμβολιασμένα. Έπειτα, ενημερώσαμε ότι η εγγραφή τους 

πραγματοποιήθηκε εφόσον τα παιδιά είχαν εμβολιαστεί. Τα προσφυγόπουλα παρέμειναν 

μόνο μία εβδομάδα στο σχολείο καθώς αναχώρησαν για άλλη πόλη και έτσι δεν έχω να 

παραθέσω κάποιο πιθανό περιστατικό» ενώ η νηπιαγωγός Ν5 δήλωσε «Το κυριότερο 

πρόβλημα είναι η δυσκολία να ενταχθούν στην ομάδα και να γίνουν αποδεκτοί από τα 

άλλα παιδιά  επειδή δεν γνωρίζουν τη γλώσσα και όταν προέρχονται από διαφορετική 

φυλή. Ωστόσο κατά την διάρκεια του σχολικού έτους  και μέσα από το παιχνίδι στην αυλή 

και  με εικαστικές δραστηριότητες οι δυσκολίες μειώνονται  και τα παιδιά αναπτύσσουν 
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δεσμούς φιλίας». Παρόμοια η νηπιαγωγός Ν4 αναγνώρισε «Προβλήματα υπάρχουν που 

κυρίως σχετίζονται με την διαφορετική θρησκεία και πολιτιστική κουλτούρα. Δεν είχα 

κάποιο περιστατικό που να μπορώ να αναφέρω με έντονο προβληματισμό». 

Επισης, οι περισσότεροι εκ των νηπιαγωγών αναγνώρισαν και δυσκολίες με 

τους γονείς μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρό (10 από τους 15). Οι κυριότερες 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νηπιαγωγοί με τους γονείς είναι προβλήματα 

συνεννόησης λόγω γλώσσας και προβλήματα συνεργασίας λόγω μη συμμετοχής των 

γονιών στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Επιπρόσθετα, οι νηπιαγωγοί αναγνώρισαν, 

ως προβλήματα που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, διάφορα οικογενειακά 

προβλήματα και τη δυσπιστία των γονέων προς αυτούς. Ενδεικτικά η νηπιαγωγός Ν1 

δήλωσε «Οι γονείς των παιδιών αυτών, από τις περιπτώσεις που έχω συναντήσει είναι, 

ότι υπάρχουν φορές που είναι δύσπιστοι ως προς τους εκπαιδευτικούς, και χρειάζεται 

πολύ κόπος και αγώνας να τους πείσεις για συνεργασία. επίσης λόγω νοοτροπίας ίσως, 

ή ίσως αντιμετωπίζουν σοβαρότερα προβλήματα, δεν ενδιαφέρονται για την πορεία των 

παιδιών τους στο σχολείο. Και υπάρχουν και γονείς που είναι αρκετά απαιτητικοί από 

τον δάσκαλο θεωρώντας πως το παιδί πρέπει να διαβάζει και να γράφει στο σχολείο, 

ίσως γιατί δεν μπορούν να το βοηθήσουν οι ίδιοι. Η συνεννόηση και η δυσκολία της 

γλώσσας είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω συχνά.» ενώ η Ν4 απάντησε «Θυμάμαι 

τους γονείς ενός παιδιού που λόγω δυσκολίας στην επικοινωνία τους μαζί μου λόγω 

γλώσσας, προσπαθούσε με νοήματα να επικοινωνήσει μαζί μου κάθε πρωί που έφερνε το 

παιδάκι, αλλά καταλάβαινε ότι δεν μπορούσε να γίνει κατανοητή και έδειχνε λυπημένη 

φεύγοντας». 

Αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους θεωρούν οι νηπιαγωγοί ότι 

μπορούν να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα από τις ίδιες, ως ενδεδειγμένες λύσεις 

αναφέρθηκαν η συζήτηση με γονείς, η κατάρτιση τους, η στάση τους απέναντι στο 

πρόβλημα με υπομονή και κατανόηση, η εκμάθηση στοιχειωδών εκφράσεων της 

γλώσσας των μεταναστών/προσφύγων μαθητών από τους εκπαιδευτικούς με σκοπό την 

επίτευξη καλύτερης επικοινωνίας, η συνεργασία με διερμηνέα και  η συνεργασία με 

διάφορους φορείς. Η νηπιαγωγός Ν5 δήλωσε πάνω στο θέμα «Τυχόν προβλήματα μ’ 

αντιμετωπίζονται με υπομονή, διακριτικότητα, κατανόηση, μέσα από τα παιδαγωγικά 

εργαλεία που διαθέτει το ελληνικό νηπιαγωγείο και σε συνεργασία με τους αρμόδιους 

φορείς (σχολικός σύμβουλος, ψυχολόγος, λογοθεραπευτής κλπ.)» ενώ η Ν2 δήλωσε «Το 

πρόβλημα μη αποδοχής μπορεί να αντιμετωπιστεί με ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

των γονέων. Το πρόβλημα της γλώσσας, με συνεργασία με διερμηνέα και εκμάθηση 



61 

 

κάποιων βασικών λέξεων από μέρους των εκπαιδευτικών όπως πχ. τουαλέτα, νερό, 

φαγητό». Επιπρόσθετα, η Ν15 δήλωσε «Πιστεύω ότι τα προβλήματα αυτά θα μπορούσαν 

να λυθούν με συνεννόηση και συνεργασία ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς». 

Αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί 

να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, ως ενδεδειγμένες λύσεις αναφέρθηκαν η κατάρτιση 

των εκπαιδευτικών, η δημιουργία τμημάτων υποδοχής στα νηπιαγωγεία, η μείωση του 

αριθμού των μαθητών, ο διορισμός νέων εκπαιδευτικών και ειδικού προσωπικού, η 

παράλληλη στήριξη, η δημιουργία δομών εντός των δομών φιλοξενίας, η εκμάθηση 

της Ελληνικής γλώσσας στους μαθητές, η ενημέρωση των γονέων, οι ομαδικές 

συναντήσεις, η θεσμική υποστήριξη των εκπαιδευτικών και η υποστήριξη των παιδιών 

και των οικογενειών τους από ειδικούς. Η νηπιαγωγός Ν4 δήλωσε χαρακτηριστικά «Να 

υποστηρίξει τις δομές, τις τάξεις υποδοχής, να εντείνει την εκμάθηση της ελληνικής 

γλώσσας, επιμορφώσεις στους εκπαιδευτικούς» ενώ η Ν1 δήλωσε «Η κίνηση του 

υπουργείου να βάλει στα σχολεία τις ομάδες ΣΔΕΥ είναι μια καλή κίνηση για να μπορούν 

τα παιδιά και οι οικογένειες τους που αντιμετωπίζουν προβλήματα να υποστηριχτούν 

άμεσα από τους ειδικούς (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς)». Επιπρόσθετα, η Ν15 

δήλωσε «Νομίζω πως θα έπρεπε να δημιουργηθούν τμήματα υποδοχής στα νηπιαγωγεία 

για την ομαλή ένταξη αυτών των παιδιών». 

 

4.3 Πλεονεκτήματα Διαπολιτισμικής Τάξης στο Νηπιαγωγείο 

Αναφορικά με τον τρίτο θεματικό άξονα που αφορούσε την προσπάθεια διερεύνησης 

των πλεονεκτημάτων από την ύπαρξη αλλοδαπών μαθητών στα νηπιαγωγεία, 

δημιουργήθηκε 1 κατηγορία ενδιαφέροντος. 

1. Πλεονεκτήματα Διαπολιτισμικής τάξης στο νηπιαγωγείο 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 6 ανά κατηγορία και 

κωδικό του θεματικού άξονα. 

 
Πίνακας 6: Κατηγορίες και κωδικοί  του άξονα «Πλεονεκτήματα  Διαπολιτισμικής τάξης στο 

Νηπιαγωγείο» 

Κατηγορία Κωδικοί Αντιστοιχία Αναφορές 

Πλεονεκτήματα ΑΛΛΗΛΕΠ Αλληλεπίδραση πολιτισμών, 

γνωριμίες με άλλα ήθη και 

έθιμα, νοοτροπίες 

13 

ΕΝΤΑΞΗ Ένταξη μαθητών στην 

κοινωνία 

3 
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ΜΕΙΡΑΤ Μείωση των φαινομένων 

βίας και ρατσισμού 

4 

 ΕΜΠΛ Εμπλουτίζουν τη διαδικασία 

μάθησης 

1 

 ΜΑΘΡΠΟ Οι εκπαιδευτικοί βρίσκουν 

πιο μαθητοκεντρικούς 

τρόπους προσέγγισης 

1 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το σημαντικότερο πλεονέκτημα μιας 

διαπολιτισμικής τάξης στο νηπιαγωγείο είναι η αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ 

τους που έχει ως αποτέλεσμα τη γνωριμία με άλλες κουλτούρες, ήθη, έθιμα και 

νοοτροπίες. Επιπλέον, οι νηπιαγωγοί αναγνώρισαν ως πλεονεκτήματα την ένταξη των 

προσφύγων/μεταναστών μαθητών στην κοινωνία, τη μείωση των φαινομένων βίας και 

ρατσισμού, τον εμπλουτισμό της διαδικασίας μάθησης μέσα από νέες διδακτικές 

προσεγγίσεις και το ότι οι εκπαιδευτικοί βρίσκουν πιο μαθητοκεντρικούς τρόπους 

προσέγγισης. Χαρακτηριστικά η νηπιαγωγός Ν2 δήλωσε «Οι μαθητές μαθαίνουν να 

συνυπάρχουν και να συμβιώνουν με παιδιά από διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα και 

η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη. Η αποδοχή και ο σεβασμός της διαφορετικότητας εκ 

μέρους των Ελλήνων φοιτούντων μαθητών , το αίσθημα της αποδοχής και του ανήκειν 

εκ μέρους των προσφυγόπουλων, η ένταξη τους στην κοινωνία»ενώ η νηπιαγωγός Ν15 

δήλωσε «Σαφώς υπάρχουν πλεονεκτήματα. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να  

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους από τόσο μικρή ηλικία, καθώς έτσι μπορεί να καλλιεργηθεί 

ο σεβασμός και η αποδοχή του διαφορετικού, αξίες με τις οποίες θα είναι εφοδιασμένα 

σε όλη την πορεία της ζωής τους».  Τέλος, η νηπιαγωγός Ν3 δήλωσε «Η 

πολυπολιτισμικότητα προάγει και δημιουργεί στους μαθητές αισθήματα 

αλληλοσεβασμού, προσφοράς στον συνάνθρωπο και αποδοχής της διαφορετικότητας. Τα 

παιδιά μαθαίνουν άλλες νοοτροπίες αλλά και μεταδίδουν τη δική τους διευρύνοντας έτσι 

τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Επίσης κάθε ρατσιστικό κατάλοιπο εκλείπει όταν 

μαθαίνεις να ζεις και να αποδέχεσαι το διαφορετικό» 

4.4 Πρακτικές και Στρατηγικές στην Διαπολιτισμική Τάξη στο 

Νηπιαγωγείο 

Ο τέταρτος θεματικός άξονας αφορούσε τις πρακτικές και στρατηγικές στην 

διαπολιτισμική τάξη στο νηπιαγωγείο και για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν 2 

κατηγορία ενδιαφέροντος. 

1. Στρατηγικές ομαλής ένταξης 

2. Ρόλος προϊσταμένου 
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Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 7 ανά κατηγορία και 

κωδικό του θεματικού άξονα. 

 

Πίνακας 7: Κατηγορίες και κωδικοί  του άξονα «Πρακτικές & Στρατηγικές στην Διαπολιτισμική 

τάξη στο Νηπιαγωγείο» 

Κατηγορία Κωδικοί Αντιστοιχία Αναφορές 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

ΟΜΑΛΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΠΑΙΧΝ Χρήση παιχνιδιών και 

εικαστικές δραστηριότητες 

5 

ΑΠΛΔΙΔΑΣΚ Απλοποίηση διδασκαλίας 1 

ΕΠΑΦΠΟΛ Επαφή παιδιών με άλλους 

πολιτισμούς 

2 

ΧΡΔΡΑΣΤ Χρήση δραστηριοτήτων 2 

ΣΥΝΓΟΝ Συναντήσεις με γονείς 4 

ΣΥΝΔΟΜ Συνεργασία με δομές 

φιλοξενίας 

1 

ΓΝΩΙΣΤ Γνώση κουλτούρας και 

ιστορίας της χώρας καταγωγής 

των μαθητών 

2 

ΟΜΔΣΥΝ Ομαδοσυνεργατική μάθηση 3 

ΕΞΔΙΔ Εξατομικευμένη διδασκαλία/ 

Μαθητοκεντρική προσέγγιση 

3 

ΠΑΡΑΜ Παραμύθια 2 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΟΗΘ Βοήθεια στον εκπαιδευτικό 5 

ΕΠΙΚΕΚΠ Επικοινωνία με 

εκπαιδευτικούς 

4 

ΕΠΙΚΓΟΝ Επικοινωνία με γονείς 8 

ΕΠΙΚΦΟΡ Επικοινωνία με τοπικούς 

φορείς 

3 

ΔΙΟΡΕΚΔ Διοργάνωση εκδηλώσεων 

γνωριμίας 

1 

ΔΗΜΤΞΥΠ Δημιουργίας τάξης υποδοχής 1 

ΠΡΟΕΤΜΑΘ Προετοιμασία άλλων μαθητών 1 

ΚΑΛΣΥΝ καλλιέργεια ενός κλίματος 

συνεργασίας μεταξύ γονέων 

παιδιών και εκπαιδευτικών 

2 

ΣΕΒΕΘ Σεβασμός εθίμων των άλλων 

πολιτισμών 

1 

 

 

Τα αποτελέσματα της θεματικής ανάλυσης έδειξαν ότι οι νηπιαγωγοί 

αναγνώρισαν ως ενδεδειγμένες στρατηγικές για την ομαλή ένταξη αλλοδαπών 

μαθητών τη χρήση παιχνιδιών και εικαστικών δραστηριοτήτων, την απλοποίηση 

διδασκαλίας, την επαφή των γηγενών παιδιών με άλλους πολιτισμούς, τη χρήση 

δραστηριοτήτων, τις συναντήσεις με τους γονείς, τη συνεργασία με δομές φιλοξενίας, 
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τη γνώση της κουλτούρας και της ιστορίας της χώρας καταγωγής των μαθητών, την 

υιοθέτηση μιας ομαδοσυνεργατικής μάθησης, την εφαρμογή εξατομικευμένης 

διδασκαλίας-μαθητοκεντρικής προσέγγισης και τη χρήση παραμυθιών. Η νηπιαγωγός 

Ν6 δήλωσε χαρακτηριστικά «Δεν έχω κάποιες συγκεκριμένες στρατηγικές, λόγω 

έλλειψης επιμόρφωσης όπως προανέφερα. Όμως μέσω του θεατρικού παιχνιδιού, των 

εικαστικών και δραστηριοτήτων που εφαρμόζω, βοηθούν αρκετά στην ομαλή ένταξή 

αυτών των παιδιών» ενώ η Ν2 είπε «Ναι, χρησιμοποιήσαμε. Ασχοληθήκαμε εντατικά 

μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων, με την υποδοχή και αποδοχή μαθητών από 

διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα δηλαδή με προγράμματα ένταξης, εκμάθηση 

λέξεων της αλλοδαπής, γνώση της ιστορίας και του πολιτισμού, των ηθών και εθίμων της 

χώρας καταγωγής των προσφυγόπουλων, ενημερωτικές συναντήσεις με τους γονείς, 

συνεργασία με τους εργαζόμενους των δομών φιλοξενίας των προσφύγων». 

Τα αποτελέσματα αναφορικά με το ρόλο του προϊσταμένου στην ομαλή ένταξη 

αλλοδαπών μαθητών έδειξαν ότι θα πρέπει ο προϊστάμενος να παρέχει βοήθεια στον 

εκπαιδευτικό, να επικοινωνεί με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, να συνεργάζεται 

με τους τοπικούς φορείς, να διοργανώνει εκδηλώσεις γνωριμίας, να δημιουργεί τάξεις 

υποδοχής, να προβεί σε ενέργειες σχετικά με τη προετοιμασία των άλλων μαθητών, να 

καλλιεργεί ένα κλίμα συνεργασίας μεταξύ των γονέων, των παιδιών και των 

εκπαιδευτικών και τέλος να σέβεται τα ήθη και έθιμα των άλλων λαών. Ενδεικτική η 

νηπιαγωγός Ν2 δήλωσε «Με το να διοργανώσει ενημερωτικές συναντήσεις με τους 

γονείς, με τη συνεργασία με τοπικούς φορείς καθώς και με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, 

με τους αρμόδιους Συντονιστές  και με τους εργαζόμενους των δομών προσφύγων» ενώ 

η Ν5 είπε «Επιτρέποντας την οργάνωση ανάλογων εκδηλώσεων και σε επίπεδο σχολείου, 

βοηθώντας στη σωστή ενημέρωση των γονέων , συνεργαζόμενος με φορείς σχετικούς με 

την μετανάστευση». 

 

4.5 Προτάσεις για την Αποτελεσματικότερη ένταξη των Αλλοδαπών 

Μαθητών σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας αλλά και γενικότερα σε 

επίπεδο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

Η τελευταία θεματική ενότητα αφορά τις προτάσεις των νηπιαγωγών για την 

αποτελεσματικότερη ένταξη των αλλοδαπών μαθητών σε επίπεδο σχολικής μονάδας 

αλλά και γενικότερα σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής. Συνολικά δημιουργήθηκε 1 

κατηγορία με 20 κωδικούς-προτάσεις. Τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 8. Από 
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τα αποτελέσματα της θεματικής ανάλυσης προέκυψε ότι οι ενέργειες που πρέπει να 

γίνουν κατά κύριο λόγο σύμφωνα με τις νηπιαγωγούς για την αποτελεσματικότερη 

ένταξη των αλλοδαπών μαθητών σε επίπεδο σχολικής μονάδας αλλά και γενικότερα σε 

επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η 

συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κλπ.), η 

συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς, η επικοινωνία-συνεργασία των γονέων με τους 

εκπαιδευτικούς, η δημιουργία τμημάτων υποδοχής στα νηπιαγωγεία και η εκμάθηση 

της Ελληνικής γλώσσας τόσο από τους γονείς όσο και από τους μαθητές. 

Άλλες ενέργειες αφορούν τα προγράμματα και τις δράσεις οι οποίες θα 

βοηθήσουν την κοινωνία μας να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο ως προς τη 

διαφορετικότητα, οι διορισμοί εκπαιδευτικών, η μείωση του αριθμού των μαθητών ανά 

τάξη, οι διορισμοί ειδικού προσωπικού, η εισαγωγή μαθημάτων στα πανεπιστήμια, η 

ενίσχυση αλληλοσεβασμού, η διατήρηση των εθίμων των μαθητών, η δημιουργία ενός 

παράλληλου εκπαιδευτικού συστήματος για τους πρόσφυγες, η ανάπτυξη 

διαπολιτισμικών προγραμμάτων, η δημιουργία υλικού από το Υπουργείο και το 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), δηλαδή το πρώην Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο (Π.Ι.), και η δημιουργία συμβουλευτικών σταθμών. Ενδεικτικά η 

νηπιαγωγός Ν8 δήλωσε «Να ενταχθεί ειδικό μάθημα στα πανεπιστήμια και να έχουν την 

κατάλληλη επιμόρφωση οι νέοι συνάδελφοι. Επίσης, να διδάσκονται πρακτικές 

παιγνιώδους χαρακτήρα που να βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να προωθείται 

η αποδοχή της διαφορετικότητας (πχ. Θεατρικό παιχνίδι)», η νηπιαγωγός Ν15 δήλωσε 

«Σε επίπεδο σχολικής μονάδας θεωρώ απαραίτητη την επικοινωνία ανάμεσα στους 

γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής θεωρώ απαραίτητη 

τη λειτουργία τμημάτων υποδοχής και τη συνεχή κατάρτιση των εκπαιδευτικών» και η 

νηπιαγωγός Ν13 δήλωσε «Η εκπαιδευτική πολιτική θέλει καλύτερη οργάνωση και 

υποστήριξη ως προς το συγκεκριμένο θέμα. Δεν αρκεί η διακήρυξη της ένταξης των 

μεταναστών μαθητών ως καλή πρακτική ώστε να εφαρμοστεί. Μαθήματα κατά τη 

φοίτηση των μελλοντικών εκπαιδευτικών με αξιόπιστους ερευνητές και καθηγητές, οι 

πρακτικές υπό το πρίσμα συγκεκριμένα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η εκπαίδευση 

στην διαφοροποίηση του αναλυτικού προγράμματος το οποίο εξαρχής πρέπει να 

οργανωθεί από την πολιτική ώστε να ανταποκρίνεται σε όλους τους μαθητές καθώς και 

η εποπτεία από σύμβουλο ή η υποστήριξη από ψυχολόγο ή κοινωνιολόγο των 

εκπαιδευτικών σε επίπεδο σχολικής μονάδας είναι δράσεις οι οποίες είναι σημαντικές 

προς την κατεύθυνση αυτή». 
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Πίνακας 8: Κατηγορίες και κωδικοί  του άξονα «Προτάσεις για την αποτελεσματικότερη ένταξη 

των αλλοδαπών μαθητών σε επίπεδο σχολικής μονάδας αλλά και γενικότερα σε επίπεδο 

εκπαιδευτικής πολιτικής» 

Κατηγορία Κωδικοί Αντιστοιχία Αναφορές 

Προτάσεις ΕΠΙΜ Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών 

7 

 ΣΥΝΕΠΙΣ Συνεργασία με επιστήμονες 

(ψυχολόγους, κοινωνικούς 

λειτουργούς κλπ.) 

3 

 ΣΥΝΕΚΠ Συνεργασία με άλλους 

εκπαιδευτικούς 

3 

 ΓΟΝΕΚΠ Επικοινωνία/συνεργασία 

γονέων με εκπαιδευτικούς 

4 

 ΥΠΟΔΟΧ Τμήματα υποδοχής/ένταξης 3 

 ΕΚΓΛΩΣ Εκμάθηση γλώσσας 3 

 ΠΡΟΓΡΑΜΠΡΟΓΑΠΟΔ Προγράμματα και δράσεις, 

όπου θα βοηθήσουν την 

κοινωνία μας να 

ευαισθητοποιηθεί 

περισσότερο στη 

διαφορετικότητα 

1 

 ΔΙΕΚΠ Διορισμοί εκπαιδευτικών 1 

 ΑΡΙΘΜ Μείωση αριθμού μαθητών 2 

 ΔΙΕΙΔΙ Διορισμοί ειδικού 

προσωπικού 

2 

 ΜΑΘΠΑΝ Εισαγωγή μαθημάτων στα 

πανεπιστήμια 

2 

 ΕΝΑΛΛΗΛ Ενίσχυση αλληλοσεβασμού 

και διατήρηση εθίμων των 

μαθητών 

1 

 ΔΗΜΕΚΣΥΣ Δημιουργία παράλληλου 

εκπαιδευτικού συστήματος 

για τους πρόσφυγες 

1 

 ΣΥΛΓΟΝΚΗΔ Να συμβάλλει ουσιαστικά 

ο Σύλλογος Γονέων και 

Κηδεμόνων 

1 

 ΣΥΛΚΑΘ Να αναλάβει δράση ο 

σύλλογος καθηγητών 

1 

 ΕΝΣΩΜ Ενσωμάτωση στη κοινωνία 1 

 ΔΙΑΠΡΟ Ανάπτυξη διαπολιτισμικών 

προγραμμάτων 

1 

 ΨΥΧΚΟΞ Ψυχολογική και κοινωνική 

υποστήριξη. 

1 

 ΥΛΙΚΟ Δημιουργία υλικού από το 

υπουργείο και το 

παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

1 
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 ΔΗΜΣΥΜΒ Δημιουργία 

συμβουλευτικών σταθμών 

1 
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Μέρος Γ. Συμπεράσματα, Περιορισμοί & Προτάσεις 

 

Για είκοσι πέντε χρόνια περίπου, ένας μεγάλος αριθμός προσφύγων/μεταναστών 

μαθητών έχουν εισέλθει στα ελληνικά σχολεία σχηματίζοντας μια νέα κατάσταση 

εντός των σχολικών μονάδων (π.χ. δημιουργία τάξεων ένταξη κ.α.). Καθώς το σχολείο 

είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο στην συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία, γίνεται 

κατανοητό ότι ο ρόλος του σχολείου είναι να ακολουθεί και να προσαρμόζεται σε 

αλλαγές και μετασχηματισμούς. 

Η εθνική στρατηγική για την ένταξη των πολιτών από τρίτες χώρες, που 

σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών τον Αύγουστο του 2013, είχε ως 

υπόβαθρο την ανάπτυξη της μετανάστευσης σε όλη τη χώρα και οι κύριοι άξονες του 

ήταν οι ανάγκες του ελληνικού κράτους, οι ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας 

και οικονομίας καθώς και η εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αρχών και αξιών. Τα 

επόμενα χρόνια, παρατηρήθηκε η ανάγκη για ριζικές αλλαγές στην εθνική στρατηγική 

για την ένταξη. Οι πολλές αλλαγές που έγιναν εντός και εκτός του κράτους, 

κατέστησαν απαραίτητο να υιοθετηθεί και να εφαρμοστεί ένα πιο σύγχρονο πολιτικό 

σχέδιο για την υποδοχή και την ένταξη, με διαφορετικές προτεραιότητες και στόχους. 

Έτσι, το σχολείο του 21ου αιώνα πρέπει να έχει διαπολιτισμικό χαρακτήρα και 

εκτός από την αναγνώριση της διαφορετικότητας, πρέπει να λάβει υπόψη την ένταξη, 

τη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη και τη συνεργασία. Αυτό σημαίνει ότι το σχολείο 

πρέπει να μετατραπεί σε σχολείο ολοκλήρωσης, σχολείο για όλους. Οι εκπαιδευτικοί 

αυτού του νέου σχολείου πρέπει να είναι δημιουργικοί και να αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν 

ορισμένες πρακτικές που διευκολύνουν τη διδακτική πρακτική στις διαπολιτισμικές 

τάξεις. Για άτομα με προσφυγικό υπόβαθρο, η ικανότητα να δημιουργηθεί η αίσθηση 

του ανήκειν στην κοινότητα που ζει και στη χώρα επανεγκατάστασης έχει μεγάλη 

σημασία. Μεγαλώνοντας σε ένα περιβάλλον βίας και αβεβαιότητας, βιώνοντας τραύμα 

απώλειας και προσπαθώντας να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές μέλλον σε έναν 

άγνωστο και αβέβαιο κόσμο, σύντομα μπορεί να περιγράψει τι περνούν πρόσφυγες 

όλων των ηλικιών. Έτσι, η προσπάθεια να δημιουργηθεί μια αίσθηση ότι ανήκει το 

συντομότερο δυνατό, κατά την επανεγκατάστασή τους, είναι θεμελιώδης για την 

ευημερία αυτού του πληθυσμού (Correa-Velez, Gifford&Barnett, 2010). Η εκπαίδευση 

είναι ένα από τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την κοινωνική ένταξη των 
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μεταναστών και των προσφύγων παγκοσμίως. Στην παρούσα έρευνα, έγινε περιγραφή 

των πολιτικών που έχουν προταθεί και οργανωθεί σε επίσημα και μη τυπικά 

περιβάλλοντα που αντιμετωπίζουν την κοινωνική ένταξη των νέων προσφύγων και 

διερευνούμε την αποτελεσματικότητα αυτών των πολιτικών. Η έρευνα έχει ως θέμα το 

κατά πόσο οι εκπαιδευτές τόσο στην τυπική εκπαίδευση έχουν αναπτύξει τις 

κατάλληλες δεξιότητες για την καλύτερη εκπαίδευση των μεταναστών/προσφύγων, 

στηριζόμενοι πάντοτε στις κατευθύνσεις του Υπουργείου και στο υλικό που τους 

παρέχετε.  

Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει μεγάλος αριθμός ερευνών που αφορούν τις 

μεθόδους και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή́ της έγκαιρης 

προσχολικής παρέμβασης σε θέματα ένταξης προσφύγων/μεταναστών μαθητών. Η 

σύγχρονη παιδαγωγική έρευνα τονίζει πως η συνεκπαίδευση αποτελεί μια 

μεθοδολογική σύνθεση στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης, χρήσης 

ευπροσάρμοστων μαθησιακών στόχων και συνεργασίας των εκπαιδευτικών 

(Χρυσάκης, 2005). Συνεπώς, η εφαρμογή μιας προσχολικής παρέμβασης  βασισμένη 

στην αρχή της ένταξης των μαθητών με διαφορετικό κοινωνικό-πολιτισμικό υπόβαθρο 

μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τόσο τα παιδιά όσο και τις οικογένειες τους να 

ενταχθούν στην κοινωνία (Correa-Velez, Gifford&Barnett, 2010). Σκοπός της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων και των 

πρακτικών τόσο των νηπιαγωγών στην διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας. 

 

Συμπεράσματα 

Ως αποτελέσματα της παρούσας έρευνας καταγράφηκε ότι η πλειοψηφία των 

συμμετεχουσών στην παρούσα έρευνα δεν έχουν επάρκεια σε σχέση με τις γνώσεις στη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ένα σημαντικό ποσοστό εξ αυτών δεν είχε 

παρακολουθήσει μαθήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στις σπουδές του και δεν είχε 

λάβει επιμόρφωση σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Οι νηπιαγωγοί 

αναγνώρισαν την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης των νηπιαγωγών σε θέματα σχετικά 

με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα σε θέματα που αφορούν τους 

τρόπους διδασκαλίας, την διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης, τα 

παιδαγωγικά εργαλεία, τους τρόπους ένταξης και αποδοχής, την επικοινωνία με γονείς 

και μαθητές, την συναισθηματική στήριξη παιδιών και την διδασκαλία σε μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες. 
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Τα σημαντικότερα προβλήματα που αναγνωρίστηκαν στο σχολικό περιβάλλον 

από την ύπαρξη μεταναστών/προσφύγων μαθητών αφορούσαν τη γλώσσα των 

μαθητών και την επικοινωνία με τους γονείς. Επιπρόσθετα, οι νηπιαγωγοί 

αναγνώρισαν ως προβλήματα τις δυσκολίες προσαρμογής που παρουσιάζει η 

συγκεκριμένη ομάδα μαθητών, τη συμπεριφορά των γονέων άλλων μαθητών, τις 

δυσκολίες ένταξης και αποδοχής των μαθητών αυτών, την ελλιπή στήριξη των 

μαθητών από την οικογένεια τους, την εμφάνιση φαινομένων ρατσισμού καθώς και τις 

δυσκολίες λόγω διαφορετικής θρησκείας και κουλτούρας. Αναφορικά με τους τρόπους 

με τους οποίους θεωρούν οι νηπιαγωγοί ότι μπορούν να αντιμετωπισθούν τα 

προβλήματα αναγνωρίσθηκαν ως ενδεδειγμένες λύσεις η επικοινωνία με γονείς, η 

κατάρτιση τους, η στάση τους απέναντι στο πρόβλημα και η επίδειξη υπομονής και 

κατανόησης και η συνεργασία με διάφορους φορείς. Επίσης, αναγνώρισαν την 

αναγκαιότητα της κατάρτισής τους, την ανάγκη για δημιουργία τμημάτων υποδοχής σε 

νηπιαγωγεία, τη μείωση αριθμού μαθητών, το διορισμό νέων εκπαιδευτικών και 

ειδικού προσωπικού. Ως πλεονεκτήματα της διαπολιτισμικής τάξης στο νηπιαγωγείο 

αναγνωρίστηκαν η αλληλεπίδραση των πολιτισμών, η γνωριμία με άλλα ήθη και έθιμα, 

νοοτροπίες, η καλύτερη ένταξη των μαθητών στην κοινωνία και η μείωση 

συμπεριφορών ρατσισμού. 

Από τα αποτελέσματα σχετικά με τις ενδεδειγμένες στρατηγικές για την ομαλή 

ένταξη αλλοδαπών μαθητών παρατηρήθηκε ότι οι νηπιαγωγοί προτιμούν τη χρήση 

παιχνιδιών και εικαστικών δραστηριοτήτων, τη χρήση δραστηριοτήτων, τις 

συναντήσεις με γονείς, τη συνεργασία με δομές φιλοξενίας, την υιοθέτηση μιας 

ομαδοσυνεργατικής μάθησης και την εφαρμογή εξατομικευμένης διδασκαλίας με 

μαθητοκεντρική προσέγγιση. Επιπρόσθετα, αναγνώρισαν ότι πρέπει ο προϊστάμενος 

να παρέχει βοήθεια στον εκπαιδευτικό, να επικοινωνεί με τους εκπαιδευτικούς και τους 

γονείς και να συνεργάζεται με τοπικούς φορείς. 

Τέλος, οι κυριότερες προτάσεις των νηπιαγωγών για την βοήθεια στην 

διαδικασία ένταξης των αλλοδαπών μαθητών σε επίπεδο σχολικής μονάδας αλλά και 

γενικότερα σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η διεξαγωγή επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, η συνεργασία με επιστήμονες (π.χ. ψυχολόγους, κοινωνικούς 

λειτουργούς κλπ.), η συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς, η επικοινωνία των 

εκπαιδευτικών με τους γονείς, η δημιουργία τμημάτων υποδοχής στα νηπιαγωγεία και 

η εκμάθηση της γλώσσας τόσο από τους γονείς όσο και από τους μαθητές. 
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Περιορισμοί Έρευνας 

Βασικός περιορισμός της έρευνας ήταν η επιλογή δείγματος από συγκεκριμένες 

περιοχές καθώς και το μικρό μέγεθος δείγματος. Αποτελέσματα αυτού του 

περιορισμού είναι ότι τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευθούν στον γενικό 

πληθυσμό των εκπαιδευτικών αλλά αποτελούν μια ένδειξη και δίνουν αφορμή για 

μελλοντική έρευνα σε πανελλήνιο επίπεδο. 

 

Ηθικά Ζητήματα 

Στην παρούσα έρευνα υιοθετήθηκαν όλες οι κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας και 

ηθικής μια ποσοτικής έρευνας. Αναλυτικότερα η συμμετοχή των νηπιαγωγών ήταν 

ανώνυμη και εθελοντική. Οι συμμετέχουσες ενημερώθηκαν από την ερευνήτρια 

σχετικά με το σκοπό της έρευνας και τους δόθηκαν οδηγίες για τη συνέντευξη καθώς 

και για το χρόνο που απαιτείται για αυτήν. Οι συμμετέχουσες μπορούσαν να 

αποχωρήσουν από την έρευνα οποτεδήποτε το επιθυμούσαν. 

 

Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

Η διερεύνηση των απόψεων των νηπιαγωγών για το ρόλο τους στην εφαρμογή της 

έγκαιρης προσχολικής παρέμβασης στα πλαίσια μιας διαπολιτισμικής τάξης μπορεί να 

αποδώσει πολλά, τόσο σε θεωρητική βάση όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Επιπλέον, 

μέσα από τις συνεντεύξεις με τις νηπιαγωγούς αναδείχθηκαν κι άλλοι παράμετροι που 

επηρεάζουν την ομαλή ένταξη προσφύγων/μεταναστών μαθητών. Τα ευρήματα της 

έρευνας μαζί με τις παραμέτρους που αναδείχθηκαν μέσα από την θεματική ανάλυση 

των συνεντεύξεων, μπορεί να αποτελέσουν το έναυσμα για περαιτέρω διερεύνηση, με 

σκοπό τον εμπλουτισμό της γνώσης, την επανεξέταση πολιτικών και δράσεων που 

πραγματοποιούνται στην εκπαίδευση, και όχι μόνο, με στόχο την κοινωνική ένταξη 

των νέων προσφύγων στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. 

 



72 

 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία 

Araujo, L., &Strasser, J. (2003). Confronting Prejudice in the Early Childhood 

Classroom. Kappa Delta Pi Record, 39. 

doi:10.1080/00228958.2003.10516402 . 

Baban, F., Ilcan, S. &Rygiel, K. (2016). Syrian Refugees in Turkey: Pathways to 

precarity, differential inclusion, and negotiated citizenship rights. Journal of 

Ethnic and Migration Studies. Taylor & Francis. 

Balay, R (2006). Conflict Management Strategies of Administrators and Teachers. 

AsianJournal of Management Cases, 3 (1), 5-24. 

Banks, J.A. (2009). The Routledge International Companion to Multicultural 

Education. New York: Routledge, Taylor and Francis. 

Banks, J.A. (2019). An introduction in multicultural education. 6th edition. Boston, MA: 

Allyn and Bacon. 

Barnlund, D. (1998). Communication in a Global Village. In Bennet, M. J. (eds.) Basic 

Concepts of Intercultural Communication: Selected Readings. pp. 35–51. 

Yarmouth: Intercultural Press, cop. 

Bazron, B., Osher, D. &Fleischman, S. (2005). Creating Culturally Responsive 

Schools. Educational Leadership, 63 (1), 83–84. 

Bennett, C. (2007). Comprehensive multicultural education: Theory and practice. 

USA: Pearson Education, Inc. 

Boles, M. (2006). The effects of multicultural literature in the classroom. Senior 

Honors Theses, 62. 

Bowskill, M.., Lyons, E., & Coyle A. (2007). The rhetoric of acculturation: When 

integration means assimilation, British Journal Social Psychology, 46, 793- 

813. 

Briggs, K. L. &Wohlstetter, P. (2003). Key elements of a successful school based 

management strategy. School Effectiveness and School Improvement, 14(3), 

351–372. 

Byram, M., Nichols, A., & Stevens, D. (Eds.). (2001). Developing Intercultural 

Competence in Practice. Bristol: Multilingual Matters. doi: 

https://doi.org/10.21832/9781853595356 . 

https://doi.org/10.21832/9781853595356


73 

 

Charmaz, K. (2007). The Sage handbook of grounded theory. London: Sage 

Publications. 

Collier, M. J. & Thomas, M. (1988). Cultural Identity. An Interpretive Perspective. In 

Kim, Y. Y. &Gudykunst, W. B. (eds.) Theories in Intercultural 

Communication. Newbury Park (Calif.): Sage Publications, Inc. 99–120. 

Correa- Velez, I., Gifford, S. & Barnett, A. G. (2010). Longing to belong: social 

inclusion and wellbeing among youth with refugee backgrounds in the first 

three years in Melbourne, Australia. Social Science and Medicine, 71. pp. 

1399- 1408. 

Council of Europe (2018). Children and Adolescents from a migrant background: In-

tergration and Education- Extracts from conventions, recommendations, res-

olutions and reports. Strasbourg. 

Creswell, W., & Creswell, D. (2019) Σχεδιασμόςέρευναςπροσεγγίσειςποιοτικών, 

ποσοτικώνκαιμεικτώνμεθόδων. Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός. 

Cummins, J. (20022). Ταυτότητες υπό Διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με σκοπό την 

Ενδυνάμωση σε μια Κοινωνία της Ετερότητας. Επιμέλεια: Ε. Σκούρτου. 

Μετάφραση: Σ. Αργύρη. Αθήνα: Gutenberg. 

Denzin, N. K. &Lincoln, Y. S. (1998). Collecting and interpreting qualitative 

materials. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Eurostat (2020). Migration and migrant population statistics. Retrieved from: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics 

Fennes, H. &Hapgood, K. (1997). Intercultural Learning in the Classroom: Crossing 

Borders. London: Cassell. 

Garcia, O. M. & Lopez, R. G. (2005). Teachers’ initial training in cultural diversity in 

Spain: attitudes and pedagogical strategies. Intercultural Education, 16 (5), 

433–442. 

Gay, G. (2000). Culturally Responsive Teaching: Theory, Research & Practice. New 

York: Teachers College Press cop. 

Gay, G. (2002). Culturally responsive teaching in special education for ethnically 

diverse students: setting the stage. Qualitative Studies in Education, 15 (6), 

613–629. 

Gibbs, G. (2007). Analysing Qualitative Data. New York: SAGE Publications Ltd. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics


74 

 

Gundara, J., &Jacobs, S.(2012) Διαπολιτισμική Ευρώπη. Διαφορετικότητα και 

κοινωνική πολιτική. μεταφ-επιμ. Ν. Παλαιολόγου. Αθήνα: Πεδίο 

Henkin, A.B., Cistone, P.J., & Dee, J.R. (2000) Conflict management strategies of 

principals in site-based managed schools. Journal of Educational 

Administration, 38(2), 142–158. 

Heppner, P. P., Kivlighan, D. M., &Wampold, B. E. (1999). Research design in 

counseling.(2nd ed.). Belmont, CA: Wadsworth. 

Johnson, L. (2003). Multicultural Policy as Social Activism: redefining who “counts” 

in multicultural education. Race Ethnicity and Education, 6 (2), 107–121. 

Jokikokko, K. (2005). Interculturally trained Finnish teachers’ conceptions of diversity 

and intercultural competence. Intercultural Education, 16 (1), 69–83. 

Kao, G., & Thompson, J.S. (2003) Racial and Ethnic Stratification in Educational 

Achievement and Attainment. Annual Review of Sociology, 29, 417-442. 

Leeman, Y. &Ledoux, G. (2005). Teachers on intercultural education. Teachers and 

Teaching: theory and practice, 11 (6), 575–589. 

Levels, M., Dronkers, J., &Kraaykamp, G. (2008). Immigrant children’s educational 

achievement in Western countries: Origin, destination, and community effects 

on mathematical performance. American Sociological Review, 73, 835-853. 

Lincoln, Y. S. (2001). Varieties of validity: Quality in qualitative research. HIGHER 

EDUCATION-NEW YORK-AGATHON PRESS INCORPORATED-, 16, 25-

72. 

Lustig, M. W. & Koester, J. (1996). Intercultural Competence: Interpersonal 

Communication Across Cultures. 2nd ed. New York: HarperCollins cop. 

Marks, G.N. (2005). Accounting for immigrant non- immigrant differences in reading 

mathematics in twenty countries. Ethnic and Racial Studies, 28, 925- 946. 

McLaren, P. (1998). Life in schools: an introduction to critical pedagogy in the 

foundations of education. New York: Longman. 

McNeal, K. (2005). The influence of a multicultural teacher education program on 

teachers’ multicultural practices. Intercultural Education, 16 (4), 405–419. 

Mendenhall, M.E., G.K. Stahl, I. Ehnert, G. Oddou, J.S. Osland, and T.M. Kuhlmann. 

(2004). Evaluation studies of cross-cultural training programs. In Handbook 

of intercultural training, 3rd ed. D. Landis, J.M. Bennett, and M.J. Bennett, 

129–43. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Montgomery, W. (2001). Creating Culturally Responsive, Inclusive Classrooms. 



75 

 

Teaching Exceptional Children, 33 (4), 4–9. 

Müller, R. (2001). Teacher Training with Emphasis on Immigrant Pedagogy. European 

Education, 33 (3), 54–67. 

Mushi, S. (2004) Multicultural competencies in teaching: a typology of classroom 

activities. Intercultural Education, 15 (2), 179–194. 

Nieto, S. (2010). The Light in Their Eyes: Creating Multicultural Learning 

Communities, 10th Anniversary Edition. New York: Teachers College Press 

OECD (2010). School Level Policies for Migrant Education Pointers for policy 

development, Directorate for Education and Training Policy Division, 

Retrieved from: http://www.oecd.org/education/school/46679158.pdf 

Ogletree, Q., &Larke, P. J. (2010). Implementing Multicultural Practices in Early 

Childhood Education. National Forum of Multicultural Issues Journal, 7(1), 

1-9. 

Pantazis, S., Boziou, M. &Potsi, A. (2007). Preschool education of foreign children in 

Greece-Pedagogical work, 5th Annual Conference, The international Social 

work & Society Academy (TiSSA), Messina, Italy. Στο Παλαιολόγου, Ν., Πά-

ντσιου, Σ., & Μουλέλη, Ι. (2010). Εφαρμόζοντας την προσχολική εκπαίδευση 

στην πράξη σε μια διαπολιτισμική προσέγγιση: το παράδειγμα του ελληνοαλβα-

νικού νηπιαγωγείου Κορυτσάς, Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Προσχολι-

κής Αγωγής, 22- 24 Οκτωβρίου, Ιωάννινα. 

Perez, L. & Judson, J. (2007). Respecting the Traditions of Our Families: Cultural 

Reference as Academic Motivation for Diverse Learners. Black History 

Bulletin, 70 (1), 20–25. 

Putnam, R. (2007). E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty- first 

Century: The 2006 Johan Skytte Prize Lecture, Nordic Political Science 

Association. 

Ramsey, P. (1982). Multicultural Education in Early Childhood. In J. Brown (ed.), 

Curriculum planning for young children (p.131-142). Washington, DC: 

NAEYC. 

Reynolds, A. J., Englund, M., Campbell, F. A., Schweinhart, L. J, &Ou, S. (2009, 

forthcoming). Paths of effects of preschool participation to educational 

attainment at age 21: A study of the Child-Parent Centers, High/Scope Perry 

Preschool, and Abecedarian Project. In A. J Reynolds et al. (Eds), Cost-

effective early childhood programs in the first decade. 

http://www.oecd.org/education/school/46679158.pdf


76 

 

Richards, H. V., Brown, A. F., & Forde, T. B. (2007). Addressing Diversity in Schools: 

Culturally Responsive Pedagogy. Teaching Exceptional Children, 39 (3), 64– 

68. 

Rumberger, R. W. (2002). Student mobility and academic achievement. ERIC Digest. 

ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education. 

ED466314. Champaign, IL. 

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2009) Research Methods for Business 

Students. New York: Pearson. 

Sercu, L. (2006).The foreign language and intercultural competence teacher: the acqui-

sition of a new professional identity. Intercultural Education, 17(1), 55-72. 

Smith, J., &Edmonston, B. (1997). The new Americans: Economic, Demographic and 

Fiscal Effects of Immigration. Washington, DC: National Academy Press. 

Sobel, A. &Kugler, E. G. (2007). Building Partnerships with Immigrant parents. 

Educational Leadership, 64 (6), 62–66. 

Somech, A. (2008). Managing Conflict in School Teams: The Impact of Task and Goal 

Interdependence on Conflict Management and Team Effectiveness. 

Educational Administration Quarterly - EDUC ADMIN QUART, 44, 359-390. 

Doi:10.1177/0013161X08318957. 

Souto-Manning, M. (2013). Multicultural Teaching in the EarlyChildhood Classroom: 

Approaches, Strategies and Tools, Preschool.2nd Grade. Columbia: Teachers 

College, Columbia University. 

Suarez-Orozco, M. (2003). The challenge of a changing nation. In M. Pierce & D. L. 

Stapleton (Ed.), 21st century principal: Current issues in leadership and 

policy (pp. 29-40), Cambridge, MA: Harvard Education Press. 

Symeou, L., Karagiorgi, Y., Kaloyirou, C. & Roussounidou, E. (2009). Reflections on 

Teacher Training for Equity and Social Justice: the ISERTRom Cypriot Expe-

rience. Journal Intercultural education, 20 (6), 511-521. 

Talib, M-T. 2006. Why is it so hard to encounter diversity? In Talib, M-T. (eds.) 

Diversity – a challenge for educators. Helsinki: Finnish Educational Research 

Association. 139–156. 

Tuomi, M. T. (2004). Planning teachers’ professional development for global 

education. Intercultural Education, 15 (3), 295–306. 

Tzoraki, O. (2019). A Descriptive Study of the Schooling and Higher Education 

Reforms in Response to the Refugees’ Influx into Greece. Social Science, 



77 

 

8(72), 1-14. 

Valentín, S. (2006). Addressing Diversity in Teacher Education Programs. Education, 

127 (2), 196–202. 

Webber, S. & Donahue, L. M. (2001). Impact of Highly and Less Job- related Diversity 

on Work Group Cohesion and Performance: A Meta- analysis, Journal of 

Management,27, 141- 162. 

Williams, J.E. & Garza, L. (2006). A case study in change and conflict: The Dallas 

independent school district. Urban Education,41(5), 459–481. 

Williams, K. Y., & O'Reilly, C. A. (1998). Demography and diversity in organizations: 

A review of 40 years of research. Research in Organizational Behavior: an 

Annual Series of Analytical Essays and Critical Reviews, 20. 
Ziomas, D., Bouzas, N., Capella, A., &Konstantinidou, D. (2017). Integrating refugee 

and migrant children into the educational system in Greece. European Social 

Policy Network. 

 

ΕλληνόγλωσσηΒιβλιογραφία 

Dixon, T., Stephen Hawkins, S., Juan-Torres, M. & Kimaram, A. (2019). Αντιλήψεις 

περί εθνικής ταυτότητας, μετανάστευσης & προσφύγων στην Ελλάδα. 

Διαθέσιμο στο: https://www.moreincommon.com/media/q4ge0pzv/0535-

more-in-common-greece-report_greek_p4_final_web.pdf  . 

UNICEF& Συνήγορος του Πολίτη (2018). Παιδιά που Μετακινούνται - Τα Δικαιώματα 

των Παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα. Ετήσια Έκθεση. Διαθέσιμο στο: 

https://www.synigoros.gr/resources/docs/ee2018-kdp-dikaiom-paid-pou-

metakin.pdf . 

Γιαταγάνας, Ξ. (2010). Η πρόκληση του μεταναστευτικού φαινομένου για την 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Στο Νίκος Ανδιώτης (επιμ.). Μετανάστευση, 

ετερότητα και θεσμοί υποδοχής στην Ελλάδα: το στοίχημα της κοινωνικής 

ένταξης.(σσ. 111-126). Αθήνα: Σάκκουλα. 

Γκότοβος, Α. Ε., & Μάρκου, Γ. (2004). Παλιννοστούντες και αλλοδαποί μαθητές στην 

ελληνική εκπαίδευση. Μέρος Α', Αθήνα: ΙΠΟΔΕ. 

Καραλής, Θ. (2013). Κίνητρα και εμπόδια για τη συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου 

μάθηση. Αθήνα: Ινστιτούτο εργασίας ΓΣΕΕ. 

https://www.moreincommon.com/media/q4ge0pzv/0535-more-in-common-greece-report_greek_p4_final_web.pdf
https://www.moreincommon.com/media/q4ge0pzv/0535-more-in-common-greece-report_greek_p4_final_web.pdf
https://www.synigoros.gr/resources/docs/ee2018-kdp-dikaiom-paid-pou-metakin.pdf
https://www.synigoros.gr/resources/docs/ee2018-kdp-dikaiom-paid-pou-metakin.pdf


78 

 

Κασιμάτη, Κ. (1984). Μετανάστευση-παλιννόστηση: η προβληματική της δεύτερης 

γενιάς. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. 

Καψάλης, Α. & Ραμπίδης, Κ. (2006). Εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Ε-

σωτερική αξιολόγηση μιας προσπάθειας. Εκπαίδευση και Επιστήμη, 10, 257 - 

273. 

Κοτζαμάνης Β., Καρκούλη Α., (2016).Οι μεταναστευτικές εισροές στην Ελλάδα την 

τελευταία δεκαετία: ένταση και βασικά χαρακτηριστικά των παρατύπως 

εισερχομένων ως και των αιτούντων άσυλο. Δημογραφικά Νέα, ΕΔΚΑ, 

Τεύχος 26ο 

Λαλούμη-Βιδάλη, Ε.(2012). Ανθρώπινες σχέσεις & επικοινωνία στην προσχολική 

εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Σύγχρονες Εκδόσεις. 

Μακρή, Μ. (2010). Απόψεις, κίνητρα, εμπόδια των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης του νομού Αχαΐας για την επιμόρφωσή τους. Διπλωματική Εργα-

σία, Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Μάρκου, Γ.(1997). Εισαγωγή στη διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Ελληνική και Διεθνής 

Εμπειρία. Αθήνα: ΚεΔ.Α. 

Μαυρομμάτης, Γ. & Βέλκου Κ. (2010). Διαπολιτισμική Ετοιμότητα: Μια αναγκαία συν-

θήκη στην προετοιμασία των νηπιαγωγών για το Δημόσιο Νηπιαγωγείο του Ν. 

Ροδόπης. 13ο Διεθνές Συνέδριο Αλεξανδρούπολη (7-9 Μαΐου 2010) Διαπολι-

τισμική Εκπαίδευση-Μετανάστευση-Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγω-

γική της Δημοκρατίας Τόμος ΙΙ (Επιμ Γεωργογιάννης Παντελής & Μπάρος 

Βασίλειος) 

Μπάγκαβος, Χ. (2003). Δημογραφικές διαστάσεις της μετανάστευσης στην Ελλάδα 

και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κούλα Κασιμάτη (επιμ.). Πολιτικές 

μετανάστευσης και στρατηγικές ένταξης: η περίπτωση των Αλβανών και 

Πολωνών μεταναστών. (σσ. 45-90).Αθήνα: Gutenberg. 

Μπατσούτα, Μ., Παπαγιαννίδου, Χ. (2006). Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών 

των νηπιαγωγών, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 11, 143-158. 

Μπρούζος, Α. (2009) Ο εκπαιδευτικός ως Λειτουργός Συμβουλευτικής και 

Προσανατολισμού. Μια Ανθρωπιστική Θεώρηση της Εκπαίδευσης. Αθήνα, 

Gundeberg. 

Μωϋσίδης, Α. &Παπαδοπούλου, Δ. (επιμ.) (2011), Η κοινωνική ενσωμάτωση των 

μεταναστών στην Ελλάδα. Αθήνα: εκδ. Κριτική. 

Παληός, Ζ. (1994). Περιφερειακά εκπαιδευτικά κέντρα: Το παρελθόν είναι παρόν. Νέα 



79 

 

Παιδεία, 69, 103 - 106. 

Πανταζής, Σ. (2002). Η Παιδαγωγική Εργασία Στο Νηπιαγωγείο. Αθήνα: Gutenberg. 

Πανταζής, Σ. (2010). Αλλοδαπά παιδιά στο Νηπιαγωγείο. Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνε-

δρίου Προσχολικής Αγωγής, 22- 24 Οκτωβρίου, Ιωάννινα 

Σακελλαροπούλου, Ε. (2005). Διαπολιτισμική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο – Στάσεις των 

νηπιαγωγών απέναντι στην Πολιτισμική Διαφορετικότητα ως παράγοντας Έντα-

ξης των Αλλοδαπών Παιδιών στο Νηπιαγωγείο. Διδακτορική Διατριβή. Ιωάν-

νινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

Σγούρα, Α., Μάνεση, Ν., & Μητροπούλου, Φ. (2018). Διαπολιτισμική εκπαίδευση και 

κοινωνική ένταξη των παιδιών-προσφύγων: Αντιλήψεις εκπαιδευτικών, Διά-

λογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης, 4, 108-

129. Ανακτήθηκε από http://dx.doi.org/10.12681/dial.16278. 

Σκούρτου, Ε. Βρατσάλης, Κ & Χ, Γκόβαρης, (2004). Μετανάστευση στην Ελλάδα και 

Εκπαίδευση: Αποτίμηση της υπάρχουσαςκατάστασης -Προκλήσεις και 

Προοπτικέςβελτίωσης. Αθήνα: ΙΜΕΠΟ. 

Σπανός, Β. &Χαϊδογιάννου Χρ. (2013). Σχέσηπολιτισμικήςετερότητας και 

γλωσσικήςικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Τα Εκπαιδευτικά, 

(107- 108), 239-252. 

Στάλικας, Α. (2005). Μέθοδοι έρευνας στη ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Σταυρίδου – Bausewein, Γ. (2015). H ανάπτυξη της διαπολιτισμικής δεξιότητας στην 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: ένα εκπαιδευτικό πακέτο για την εκπαίδευση 

και την επιμόρφωση των δασκάλων. Διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Μακεδονίας. Ανακτήθηκε από 

http://hdl.handle.net/10442/hedi/36394. 

Τρέσσου, Ευαγγελία, Μητακίδου, Σούλα (επιμ.). (2003). Εκπαιδευτικοί μιλούν σε εκ-

παιδευτικούς για τις εμπειρίες τους – Εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων. 

Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής 

Τρούλης, Γ. (1993). Οι ανάγκες των δασκάλων για επιμόρφωση στα μαθηματικά. Εκ-

παιδευτικά, 41 - 42, 177 - 187. 

Τσιώλης Γ. (2018). Η θεματική ανάλυσηποιοτικώνδεδομένων. Στο Γ. Ζαϊμάκης, 

Ερευνητικέςδιαδρομές στις ΚοινωνικέςΕπιστήμες. Θεωρητικές – 

ΜεθοδολογικέςΣυμβολές και ΜελέτεςΠερίπτωσης.ΠανεπιστήμιοΚρήτης – 

Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής έρευνας. 

σσ. 97-125. 

http://dx.doi.org/10.12681/dial.16278
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36394


80 

 

Φασούλης, Κ. (2006). Η δημιουργική διαλεκτική ως μέσοαντιμετώπισης και διευθέτησης 

του συγκρουσιακού φαινομένου στο σχολικό περιβάλλον, Πρακτικά 3ου 

Πανελλήνιου συνεδρίου (13-14 Μαΐου 2006). Ελληνικό Ινστιτούτο 

Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης. 

Χαρχαρού Α. (2017). Ευρωπαϊκή Ταυτότητα: Διαμόρφωση και Εξέλιξη. Διδακτορική 

Διατριβή, Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο. 

Χριστοφορίδου, Σ. (2012). Οι προσδοκίες και τα κίνητρα των νηπιαγωγών από τη συμ-

μετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα: η περίπτωση των νηπιαγωγών του 

νομού Χανίων, Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδα-

γωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο 5-7 Ο-

κτωβρίου, Αθήνα. 

Χρυσάκης, Μ. (2005). Κοινωνικόςαποκλεισμός και εκπαιδευτικέςανισότητες. Στο Δ. 

Καραντινός, Λ. Μαράτου-Αλιπράντη& Ε. Φρονίμου (Επιμ.), Διαστάσεις του 

κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα. Αθήνα: ΕΚΚΕ. 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

Παράρτημα 

Συνοδευτικό Σημείωμα Συνέντευξης 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 

 

Αξιότιμε κύριε/ αξιότιμη κυρία, 

 

Ονομάζομαι Στεργίου Τατιανή και εκπονώ τη Διπλωματική μου εργασία στο πλαίσιο 

των μεταπτυχιακών σπουδών μου στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, στο 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης-

Εκπαιδευτική Ηγεσία», στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Η έρευνα που διεξάγω 

αφορά στις αντιλήψεις και πρακτικές των Νηπιαγωγών για τη διαχείριση της 

πολιτισμικής ετερότητας. Θα ήθελα να μου απαντήσετε ελεύθερα στις ερωτήσεις, 

καταθέτοντας τις αντιλήψεις και την εμπειρία σας. Δεν υπάρχουν σωστές ή 

λανθασμένες απαντήσεις. Η συνέντευξη είναι εμπιστευτική και δεν πρόκειται να 

αποκαλυφθούν τα προσωπικά σας στοιχεία. Κατά την διάρκεια της συνέντευξης θα σας 

ζητήσω την άδεια σας ώστε να μαγνητοφωνήσω την συνέντευξη. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Στεργίου Τατιανή



82 

 

Άξονες Συνέντευξης 

Άξονας Α. Δημογραφικά στοιχεία 
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2. Ηλικία: 

3. Ποια είναι η πανεπιστημιακή/παιδαγωγική σας κατάρτιση; 

4. Έτη προϋπηρεσίας: 
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μεταναστών/προσφύγων  μαθητών; Ποια είναι αυτά;  Περιγράψτε ένα 

περιστατικό που σας έκανε εντύπωση, σας δυσκόλεψε ή σας προβλημάτισε 

ιδιαίτερα. 
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Άξονας Δ. Πλεονεκτήματα διαπολιτισμικής τάξης στο νηπιαγωγείο  

15. Παρά τις δυσκολίες που περιγράψατε υπάρχουν και πλεονεκτήματα από την 

ύπαρξη των αλλοδαπών μαθητών στο νηπιαγωγείο; Αν ναι, μπορείτε να μου 
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Συνεντεύξεις 

1η Συνέντευξη 

Άξονας Α. Δημογραφικά στοιχεία 

1. Φύλο: γυναίκα 

2. Ηλικία: 40 

3. Ποια είναι η πανεπιστημιακή/παιδαγωγική σας κατάρτιση; Απόφοιτη ΑΕΙ 

4. Έτη προϋπηρεσίας: 14 

Άξονας Β. Εμπειρία  και γνώσεις σχετικά με διαπολιτισμική εκπαίδευση 

5. Αισθάνεστε επαρκής σε σχέση με τις γνώσεις σας στη διαπολιτισμική́ 

εκπαίδευση; 

Ναι, ωστόσο θεωρώ πως υπάρχουν περιθώρια για περισσότερη κατάρτιση. 

6. Είχατε παρακολουθήσει μάθημα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στις 

σπουδές σας; Πόσα και ποια και σε τι επίπεδο; 

Υπήρχαν μαθήματα επιλογής στο προπτυχιακό επίπεδο. 

7. Έχετε επιμορφωθεί ́ στη διαπολιτισμική ́ εκπαίδευση; Πόσες φορές, από 

ποιους φορείς, πόσες ώρες, σε ποια θέματα; 

Όχι, δεν έχω επιμορφωθεί 

8. Θεωρείτε ότι γενικά σήμερα οι νηπιαγωγοί έχουν την απαραίτητη 

επάρκεια για την αντιμετώπιση μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο; 

Οι νεώτεροι ηλικιακά νηπιαγωγοί, είναι περισσότερο πιθανό να είναι 

καταρτισμένοι στην διαπολιτισμική εκπαίδευση καθώς είναι ένα θέμα – 

πρόβλημα επίκαιρο 

9. Θεωρείτε ότι οι νηπιαγωγοί έχουν ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά 

με τη διαπολιτισμική́ εκπαίδευση; Σε ποιους συγκεκριμένα τομείς; 

Φυσικά ,έχουν ανάγκη επιμόρφωσης. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να δίνεται 

έμφαση σε τομείς που αφορούν τις μεθόδους διδασκαλίας της ελληνικής 

γλώσσας και σε αυτούς που σχετίζονται με την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων 

των πληθυσμιακών αυτών ομάδων. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρέπει 

να είναι μια συνεχής διαδικασία ώστε να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση η πιο 

αποτελεσματική στρατηγική. 
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Άξονας Γ. Προβλήματα από την ύπαρξη αλλοδαπών μαθητών στα νηπιαγωγεία 

και τρόποι αντιμετώπισης τους 

10. Είχατε στην τάξη σας μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο; 

Ναι, υπήρξαν χρονιές που είχα αλλοδαπούς μαθητές. 

11. Αντιμετωπίσατε προβλήματα στο σχολικό σας περιβάλλον από́ την ύπαρξη 

μεταναστών /προσφύγων  μαθητών; Ποια είναι αυτά;  Περιγράψτε ένα 

περιστατικό που σας έκανε εντύπωση, σας δυσκόλεψε ή σας προβλημάτισε 

ιδιαίτερα. 

Ναι, φυσικά υπήρχαν προβλήματα, το κυριότερο ήταν η γλώσσα που η 

μαθήτρια δεν γνώριζε, και αυτό δεν βοηθούσε στην αλληλεπίδραση με τους 

συμμαθητές της, και φυσικά την συμμετοχή της στις δραστηριότητες. Την 

συγκεκριμένη χρονιά που είχα την μαθήτρια αυτήν στην τάξη, η οποία βέβαια 

έκανε φοβερή πρόοδο και στο τέλος της χρονιάς ήταν πραγματικά ένα άλλο 

παιδί. Το πρόβλημα που αντιμετώπισα κυρίως ήταν η μη αποδοχή της από 

μερίδα παιδιών της τάξης, όπου ότι δραστηριότητες και αν έκανα εάν 

συμμετείχε η «αλβανίδα», όπως την αποκαλούσαν, δεν ήθελαν να συμμετέχουν 

οι συγκεκριμένοι μαθητές, μάλιστα όταν κάποια στιγμή διάβαζα ένα παραμύθι 

που αφορούσε την διαφορετικότητα, στο τέλος πριν καν αρχίσουμε την 

συζήτηση, πετάχτηκε και μου είπε, κυρία ξέρω ότι το παραμύθι που διαβάζεις 

είναι για μένα…..όμως δεν φταίω εγώ που αυτή είναι «αλβανίδα». ! μετά από 

πολλές προσπάθειες πήρα την μικρή στο γραφείο διότι επηρέαζε και άλλα 

παιδιά να μην κάνουν παρέα με την «Ρενάλντα», και κατάλαβα πως η μικρή 

ήταν αρκετά επηρεασμένη από τους γονείς της και όσα άκουγε στο σπίτι. 

Κάλεσα την σύμβουλο της εξήγησα την κατάσταση και έπειτα καλέσαμε και 

τους γονείς στο σχολείο, όπου με όμορφο τρόπο συζητήσαμε και τους δώσαμε 

να καταλάβουν ότι θα ήταν καλύτερο να μην φανατίζουν το παιδί τους με 

τέτοιου είδους προκαταλήψεις. Οι γονείς, κατανόησαν το λάθος και 

συνεργάστηκαν μαζί μου, ώστε να αλλάξει η κατάσταση. 

12. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες με τους γονείς μαθητών με μεταναστευτικό 

υπόβαθρό; Αν ναι θα μπορούσατε να μας αφηγηθείτε εν συντομία μια 

τέτοια δύσκολη κατάσταση; 

Οι γονείς των παιδιών αυτών, από τις περιπτώσεις που έχω συναντήσει είναι, 

ότι υπάρχουν φορές που είναι δύσπιστοι ως προς τους εκπαιδευτικούς, και 

χρειάζεται πολύ κόπος και αγώνας να τους πείσεις για συνεργασία. επίσης λόγω 
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νοοτροπίας ίσως, ή ίσως αντιμετωπίζουν σοβαρότερα προβλήματα, δεν 

ενδιαφέρονται για την πορεία των παιδιών τους στο σχολείο. Και υπάρχουν και 

γονείς που είναι αρκετά απαιτητικοί από τον δάσκαλο θεωρώντας πως το παιδί 

πρέπει να διαβάζει και να γράφει στο σχολείο, ίσως γιατί δεν μπορούν να το 

βοηθήσουν οι ίδιοι. Η συνεννόηση και η δυσκολία της γλώσσας είναι ένα 

πρόβλημα που αντιμετωπίζω συχνά. 

13. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από τη μεριά 

των νηπιαγωγών; 

Με πολύ κατανόηση και υπομονή, και επιμονή. 

14. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από την 

πλευρά του εκπαιδευτικού συστήματος;   

Η κίνηση του υπουργείου να βάλει στα σχολεία τις ομάδες ΣΔΕΥ είναι μια καλή 

κίνηση για να μπορούν τα παιδιά και οι οικογένειες τους που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα να υποστηριχτούν άμεσα από τους ειδικούς. (ψυχολόγους, κοιν. 

λειτουργούς) 

Άξονας Δ. Πλεονεκτήματα  διαπολιτισμικής τάξης στο νηπιαγωγείο  

15. Παρά τις δυσκολίες που περιγράψατε υπάρχουν και πλεονεκτήματα από 

την ύπαρξη των αλλοδαπών μαθητών στο νηπιαγωγείο; Αν ναι, μπορείτε 

να μου αναφέρετε μερικά; 

 Η κουλτούρα της ζωής τους θα έρθει σε επαφή και “διάλογο” με την 

κουλτούρα των Ελλήνων μαθητών και των υπόλοιπων φυσικά μαθητών των 

ελληνικών σχολείων, οπότε  σταδιακά θα διώξει προκαταλήψεις και ξενοφοβία. 

Η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, με σεβασμό, αγάπη, προώθηση της 

ισότητας. 

Άξονας Ε. Πρακτικές και Στρατηγικές στην διαπολιτισμική τάξη στο νηπιαγωγείο 

16. Χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες στρατηγικές για την ομαλή ένταξη 

αλλοδαπών μαθητών; Αν ναι, ποιες; Ποιες θεωρείτε πιο αποτελεσματικές; 

Δεν θα έλεγα ότι χρησιμοποιώ συγκεκριμένες στρατηγικές, απλά προσπαθώ 

μέσα στο τμήμα να μη διαχωρίζω τους μαθητές. Έχω την ίδια συμπεριφορά 

απέναντι σε όλα τα παιδιά, χρησιμοποιώ δραστηριότητες ώστε να έχουν 

επιτυχίες όλα τα παιδιά σε αυτές, για να τονώσω την αυτοπεποίθηση τους. 

Προτιμώ δραστηριότητες που συμβάλλουν στην αλληλεπίδραση των μαθητών 

ή παραμύθια που προωθούν την διαφορετικότητα. 
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17. Με ποιες ενέργειες μπορεί ο προϊστάμενος να συμβάλλει στην κατεύθυνση 

αυτή; 

Ο Δ/ντης, θα πρέπει να είναι καταρχήν ευαισθητοποιημένος σε τέτοιου είδους 

θέματα, να εμπλουτίσει το υλικό του σχολείου με υλικό το οποίο θα μπορούσε 

να βοηθήσει ως προς την κατεύθυνση της αποδοχής, να προωθεί προγράμματα 

που ευνοούν την διαφορετικότητα. Να δημιουργεί μαζί με τους εκπαιδευτικούς 

κλίμα εμπιστοσύνης, κατανόησης για τα παιδιά και τους γονείς τους. Να 

σέβεται τα ήθη και έθιμα των άλλων πολιτισμών. Να παρέχει στους 

εκπαιδευτικούς την ανάλογη βοήθεια όταν την χρειάζονται. Σε κάθε 

περίπτωση, ο διευθυντής πρέπει να προάγει την ισότιμη αντιμετώπιση των 

παιδιών. 

Άξονας ΣΤ. Προτάσεις 

18. Τι θα μπορούσατε να προτείνετε για την αποτελεσματικότερη ένταξη των 

αλλοδαπών μαθητών σε επίπεδο σχολικής μονάδας αλλά και γενικότερα σε 

επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής; 

Σε επίπεδο σχολείου: 

1. Επιμόρφωση εκπ/κων 

2. Συνεργασία γονέων – εκπαιδευτικών 

3. Ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη. 

4. Ανάπτυξη διαπολιτισμικών προγραμμάτων. 

Σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής 

1. Λήψη µέτρων για εκµάθηση και ενίσχυση της ελληνικής 

Γλώσσας 

2. Δημιουργία συμβουλευτικών σταθμών, τουλάχιστον σε κάθε 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στελεχωµένοι µε ειδικό προσωπικό 

αποτελούμενο από ψυχολόγους, παιδαγωγούς, γλωσσολόγους, 

οι οποίοι θα επισκέπτονται τα σχολεία και θα προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους όπου είναι αναγκαίο 

3. ανάπτυξη προγράμματος γλώσσας αποκλειστικά για τους 

μετανάστες. 

4. δημιουργία υλικού από το υπουργείο και το παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο. 
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2η Συνέντευξη 

Άξονας Α. Δημογραφικά στοιχεία 

1. Φύλο: Γυναίκα 

2. Ηλικία: 34 

3. Ποια είναι η πανεπιστημιακή/παιδαγωγική σας κατάρτιση;  Νηπιαγωγός, 

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή, Πανεπιστήμιο Κύπρου 

4. Έτη προϋπηρεσίας:10 

Άξονας Β. Εμπειρία  και γνώσεις σχετικά με διαπολιτισμική εκπαίδευση 

5. Αισθάνεστε επαρκής σε σχέση με τις γνώσεις σας στη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση; 

Αισθάνομαι ότι έχω ένα ικανοποιητικό υπόβαθρο σχετικά με τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση. 

6. Είχατε παρακολουθήσει μάθημα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στις 

σπουδές σας; Πόσα και ποια και σε τι επίπεδο; 

Έχω παρακολουθήσει εξαμηνιαίο επιλεγόμενο μάθημα διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης στη διάρκεια των προπτυχιακών μου σπουδών. 

7. Έχετε επιμορφωθεί στη διαπολιτισμική εκπαίδευση; Πόσες φορές, από 

ποιους φορείς, πόσες ώρες, σε ποια θέματα;   

Έχω παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης, 50 ωρών, 

με τίτλο «Όψεις του προσφυγικού φαινομένου» από το Ελληνικό Ανοιχτό 

Πανεπιστήμιο - ΕΑΠ. Αυτό το διάστημα παρακολουθώ μάθημα 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα πλαίσια της φοίτησής μου στο πρόγραμμα 

ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

8. Θεωρείτε ότι γενικά σήμερα οι νηπιαγωγοί έχουν την απαραίτητη 

επάρκεια για την αντιμετώπιση μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο; 

Θεωρώ ότι μεγάλο ποσοστό νηπιαγωγών δεν την έχει. 

9. Θεωρείτε ότι οι νηπιαγωγοί έχουν ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά 

με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση; Σε ποιους συγκεκριμένα τομείς; 

Πιστεύω πως υπάρχει ανάγκη επιμόρφωσης σχετικά με τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση και το τρόπο ένταξης των προσφυγόπουλων. 

Άξονας Γ. Προβλήματα από την ύπαρξη αλλοδαπών μαθητών στα νηπιαγωγεία 

και τρόποι αντιμετώπισης τους 
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10. Είχατε στην τάξη σας μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο; 

Ναι είχα…. 

11. Αντιμετωπίσατε προβλήματα στο σχολικό σας περιβάλλον από την ύπαρξη 

μεταναστών /προσφύγων  μαθητών; Ποια είναι αυτά;Περιγράψτε ένα 

περιστατικό που σας έκανε εντύπωση, σας δυσκόλεψε ή σας προβλημάτισε 

ιδιαίτερα. 

Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η μη γνώση της ελληνικής γλώσσας εκ 

μέρους των παιδιών. Επίσης, η μη αποδοχή τους από τους γονείς των 

υπόλοιπων μαθητών. 

Αρχικά οι γονείς εξέφρασαν ανησυχία αν τα προσφυγόπουλα ήταν 

εμβολιασμένα. Έπειτα, ενημερώσαμε ότι η εγγραφή τους πραγματοποιήθηκε 

εφόσον τα παιδιά είχαν εμβολιαστεί. Τα προσφυγόπουλα παρέμειναν μόνο μία 

εβδομάδα στο σχολείο καθώς αναχώρησαν για άλλη πόλη και έτσι δεν έχω να 

παραθέσω κάποιο πιθανό περιστατικό. 

12. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες με τους γονείς μαθητών με μεταναστευτικό 

υπόβαθρό; Αν ναι θα μπορούσατε να μας αφηγηθείτε εν συντομία μια 

τέτοια δύσκολη κατάσταση; 

Αναφέρθηκα παραπάνω. 

13. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από τη μεριά 

των νηπιαγωγών; 

Το πρόβλημα μη αποδοχής μπορεί να αντιμετωπιστεί με ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των γονέων. Το πρόβλημα της γλώσσας, με συνεργασία με 

διερμηνέα και εκμάθηση κάποιων βασικών λέξεων από μέρους των 

εκπαιδευτικών όπως πχ. τουαλέτα, νερό, φαγητό. 

14. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από την 

πλευρά του εκπαιδευτικού συστήματος; 

Να υπάρχουν Τμήματα Υποδοχής και στα Νηπιαγωγεία, να στελεχώνονται από 

την αρχή της σχολικής χρονιάς. 

Άξονας Δ. Πλεονεκτήματα  διαπολιτισμικής τάξης στο νηπιαγωγείο 

15. Παρά τις δυσκολίες που περιγράψατε υπάρχουν και πλεονεκτήματα από 

την ύπαρξη των αλλοδαπών μαθητών στο νηπιαγωγείο; Αν ναι, μπορείτε 

να μου αναφέρετε μερικά; 

Οι μαθητές μαθαίνουν να συνυπάρχουν και να συμβιώνουν με παιδιά από 

διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα και η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη. Η 
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αποδοχή και ο σεβασμός της διαφορετικότητας εκ μέρους των Ελλήνων 

φοιτούντων μαθητών , το αίσθημα της αποδοχής και του ανήκειν εκ μέρους των 

προσφυγόπουλων, η ένταξη τους στην κοινωνία . 

Άξονας Ε. Πρακτικές και Στρατηγικές στην διαπολιτισμική τάξη στο νηπιαγωγείο 

16. Χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες στρατηγικές για την ομαλή ένταξη 

αλλοδαπών μαθητών; Αν ναι, ποιες; Ποιες θεωρείτε πιο αποτελεσματικές; 

Ναι, χρησιμοποιήσαμε. Ασχοληθήκαμε εντατικά μέσω διαφόρων 

δραστηριοτήτων, με την υποδοχή και αποδοχή μαθητών από διαφορετικά 

πολιτισμικά περιβάλλοντα δηλαδή με προγράμματα ένταξης, εκμάθηση λέξεων 

της αλλοδαπής, γνώση της ιστορίας και του πολιτισμού, των ηθών και εθίμων 

της χώρας καταγωγής των προσφυγόπουλων, ενημερωτικές συναντήσεις με 

τους γονείς, συνεργασία με τους εργαζόμενους των δομών φιλοξενίας των 

προσφύγων. 

17. Με ποιες ενέργειες μπορεί ο προϊστάμενος να συμβάλλει στην κατεύθυνση 

αυτή; 

Με το να διοργανώσει ενημερωτικές συναντήσεις με τους γονείς, με τη 

συνεργασία με τοπικούς φορείς καθώς και με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, με 

τους αρμόδιους Συντονιστές  και με τους εργαζόμενους των δομών προσφύγων. 

Άξονας ΣΤ. Προτάσεις 

18. Τι θα προτείνετε για την αποτελεσματικότερη ένταξη των αλλοδαπών 

μαθητών σε επίπεδο σχολικής μονάδας αλλά και σε γενικό εκπαιδευτικής 

πολιτικής; 

Θεωρώ ότι ο διευθυντής του σχολείου μαζί με τις νηπιαγωγούς και τη συμβολή 

των γονέων, μπορούν να σταθούν και να βοηθήσουν να ξεπεραστούν αρκετά 

προβλήματα. Επίσης να υπάρχει περισσότερη επικοινωνία με άλλες σχολικές 

μονάδες, για ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων κτλ. Σε επίπεδο γενικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής θεωρώ ότι πλέον η επιμόρφωση είναι επιτακτική σε 

όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με τη βοήθεια του Υπουργείου, γιατί είναι 

ένα υψηλό κόστος για τον καθένα μας. Τέλος, θεωρώ ότι θα πρέπει να 

αναπτυχθούν προγράμματα και δράσεις, όπου θα βοηθήσουν την κοινωνία μας 

να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο στη διαφορετικότητα και να αλλάξει το 

αίσθημα του φόβου και της αποστροφής απέναντι σε ανθρώπους που 

προέρχονται από ξένα περιβάλλοντα. 
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3η Συνέντευξη 

Άξονας Α. Δημογραφικά στοιχεία 

1. Φύλο: γυναίκα 

2. Ηλικία: 47 

3. Ποια είναι η πανεπιστημιακή/παιδαγωγική σας κατάρτιση; Απόφοιτη ΑΕΙ, 

τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

4. Έτη προϋπηρεσίας: 20 

Άξονας Β. Εμπειρία και γνώσεις σχετικά με διαπολιτισμική εκπαίδευση 

5. Αισθάνεστε επαρκής σε σχέση με τις γνώσεις σας στη διαπολιτισμική́ 

εκπαίδευση; 

Όχι δεν αισθάνομαι καθόλου επαρκής στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.. 

6. Είχατε παρακολουθήσει μάθημα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στις 

σπουδές σας; Πόσα και ποια και σε τι επίπεδο; 

όχι δεν έχω παρακολουθήσει κανένα μάθημα ή σεμινάριο. 

7. Έχετε επιμορφωθεί ́ στη διαπολιτισμική ́ εκπαίδευση; Πόσες φορές, από 

ποιους φορείς, πόσες ώρες, σε ποια θέματα; 

Ελάχιστα,1-2 φορές στα πλαίσια του Erasmus+ από τον συντονιστή 

προσφύγων, είχαμε μια ενημέρωση που διήρκεσε 5 ώρες για το θέμα της 

διδασκαλίας προσφύγων καθώς και στην ομαλή ένταξή τους στην ελληνική 

εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

8. Θεωρείτε ότι γενικά σήμερα οι νηπιαγωγοί έχουν την απαραίτητη 

επάρκεια για την αντιμετώπιση μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό 

υυπόβαθρο; 

Σαφώς όχι 

9. Θεωρείτε ότι οι νηπιαγωγοί έχουν ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά 

με τη διαπολιτισμική́ εκπαίδευση; Σε ποιους συγκεκριμένα τομείς; 

Εννοείται, μιας και είναι θέμα χρόνου η ένταξη προσφυγόπουλων στις 

ελληνικές εκπαιδευτικές δομές. Κυρίως στον τρόπο διδασκαλίας της γλώσσας 

(προετοιμασία για το δημοτικό)  και στην ομαλή κοινωνική ένταξη στο σχολικό 

και κατ΄ επέκταση στο κοινωνικό περιβάλλον. Επίσης χρειάζονται επιμόρφωση 

αναφορικά με θέματα συναισθηματικής στήριξης των νηπίων. 

Άξονας Γ. Προβλήματα από την ύπαρξη αλλοδαπών μαθητών στα νηπιαγωγεία 

και τρόποι αντιμετώπισης τους 

10. Είχατε στην τάξη σας μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο; 
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Ναι 

11. Αντιμετωπίσατε προβλήματα στο σχολικό σας περιβάλλον από́ την ύπαρξη 

μεταναστών /προσφύγων μαθητών; Ποια είναι αυτά; Περιγράψτε ένα 

περιστατικό που σας έκανε εντύπωση, σας δυσκόλεψε ή σας προβλημάτισε 

ιδιαίτερα. 

Ναι, ελλιπή στήριξη του μαθητή από το οικογενειακό του περιβάλλον, 

ρατσισμό σχετικά με το χρώμα του δέρματος και το θρησκευτικό του 

προσανατολισμό (σχόλια γιατί δεν κάνει προσευχή, γιατί μιλάει και παίζει την 

ώρα της πρωινής προσευχής κλπ) 

12. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες με τους γονείς μαθητών με μεταναστευτικό 

υπόβαθρό; Αν ναι θα μπορούσατε να μας αφηγηθείτε εν συντομία μια 

τέτοια δύσκολη κατάσταση; 

Αρκετά. Έπαιρναν το παιδί και το απομάκρυναν για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα από το σχολείο με αποτέλεσμα αυτό να έχει σοβαρά προβλήματα 

ενσωμάτωσης και προσαρμογής. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλά 

προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς. Μια άλλη περίπτωση ήταν σε ένα 

παιδί που ήταν με τη μητέρα του υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας 

λόγω οικογενειακών προβλημάτων και αναγκάζονταν να μην εμφανίζεται σε 

καμία εκδήλωση του σχολείου για να μην εντοπιστεί από τον πατέρα και επίσης 

να μετακομίζουν συχνά σε άλλη πόλη για τον λόγο αυτό) 

13. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από τη μεριά 

των νηπιαγωγών; 

Σίγουρα η σωστή επιμόρφωση είναι καθοριστικής σημασίας ειδικά σε θέματα 

εκπαιδευτικών πρακτικών για το προσφυγάκι όσο και για τους συμμαθητές του. 

Ακόμη σημαντική είναι η συνεχής και απρόσκοπτη στήριξη της νηπιαγωγού 

από τους φορείς που εμπλέκονται ώστε αυτοί να λειτουργούν συμβουλευτικά 

σε κάθε δυσκολία 

14. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από την 

πλευρά του εκπαιδευτικού συστήματος; 

Θα μπορούσαν ίσως αρχικά να δημιουργηθούν δομές αλλόγλωσσες μέσα στους 

χώρους φιλοξενίας μεταναστών 
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Άξονας Δ. Πλεονεκτήματα διαπολιτισμικής τάξης στο νηπιαγωγείο 

15. Παρά τις δυσκολίες που περιγράψατε υπάρχουν και πλεονεκτήματα από 

την ύπαρξη των αλλοδαπών μαθητών στο νηπιαγωγείο; Αν ναι, μπορείτε 

να μου αναφέρετε μερικά; 

Η πολυπολιτισμικότητα προάγει και δημιουργεί στους μαθητές αισθήματα 

αλληλοσεβασμού, προσφοράς στον συνάνθρωπο και αποδοχής της 

διαφορετικότητας. Τα παιδιά μαθαίνουν άλλες νοοτροπίες αλλά και μεταδίδουν 

τη δική τους διευρύνοντας έτσι τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Επίσης 

κάθε ρατσιστικό κατάλοιπο εκλείπει όταν μαθαίνεις να ζεις και να αποδέχεσαι 

το διαφορετικό 

Άξονας Ε. Πρακτικές και Στρατηγικές στην διαπολιτισμική τάξη στο νηπιαγωγείο 

16. Χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες στρατηγικές για την ομαλή ένταξη 

αλλοδαπών μαθητών; Αν ναι, ποιες; Ποιες θεωρείτε πιο αποτελεσματικές; 

Η ομαδική εργασία είναι μία πολύ αποτελεσματική πρακτική και εντάσσει 

ευκολότερα. Τα παιδιά μεταναστών πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα με όλα 

τα παιδιά χωρίς να υπάρχει κανενός είδους διαχωρισμός 

17. Με ποιες ενέργειες μπορεί ο προϊστάμενος να συμβάλλει στην κατεύθυνση 

αυτή; 

Κατάλληλη προετοιμασία των υπολοίπων μαθητών για αποδοχή μέσα από 

σχετικά προγράμματα, επίσης ενημέρωση και διάλογος με τους γονείς ώστε να 

περάσουν στα παιδιά τους το αίσθημα της προσφοράς στον συνάνθρωπο και 

άλλα θετικά συναισθήματα, Ακόμη ο διευθυντής θα πρέπει να είναι 

υποστηρικτικός στο έργο της δασκάλας καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης και 

να παρεμβαίνει με δράσεις και χειρισμούς προσαρμοσμένους στις εκάστοτε 

ανάγκες. 

Άξονας ΣΤ. Προτάσεις 

18. Τι θα προτείνετε για την αποτελεσματικότερη ένταξη των αλλοδαπών 

μαθητών σε επίπεδο σχολικής μονάδας αλλά και σε γενικό εκπαιδευτικής 

πολιτικής; 

Να «χτιστεί» ένα παράλληλο εκπαιδευτικό σύστημα για τους πρόσφυγες –

μετανάστες που όμως αυτό θα βοηθά τους μαθητές να κρατήσουν την 

πολιτιστική τους ταυτότητα ενώ παράλληλα θα τους βοηθά να ενταχθούν 

ομαλά στην ελληνική πραγματικότητα. Αυτό θα πρέπει να φορά όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης. 
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4η Συνέντευξη 

Άξονας Α. Δημογραφικά στοιχεία 

1. Φύλο: Γυναίκα 

2. Ηλικία: 43 

3. Ποια είναι η πανεπιστημιακή/παιδαγωγική σας κατάρτιση; ΑΕΙ/ΑΠΘ 

4. Έτη προϋπηρεσίας:12 

Άξονας Β. Εμπειρία και γνώσεις σχετικά με διαπολιτισμική εκπαίδευση 

5. Αισθάνεστε επαρκής σε σχέση με τις γνώσεις σας στη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση; 

 Όχι .Μόλις τα τελευταία χρόνια άρχισα να ακούω τον όρο διαπολιτισμική 

εκπαίδευση. 

6. Είχατε παρακολουθήσει μάθημα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στις 

σπουδές σας; Πόσα και ποια και σε τι επίπεδο; 

Όχι, δεν υπήρξε καμιά απολύτως αναφορά. Δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη, έως 

και το έτος 2000 που αποφοίτησα. 

7. Έχετε επιμορφωθεί στη διαπολιτισμική εκπαίδευση; Πόσες φορές, από 

ποιους φορείς, πόσες ώρες, σε ποια θέματα; 

Όχι, μόλις την τελευταία χρονιά στα πλαίσια του ΠΕΣΥΠ γίνεται αναφορά στο 

σχετικό θέμα σε κάποιες θεματικές ενότητες…. 

8. Θεωρείτε ότι γενικά σήμερα οι νηπιαγωγοί έχουν την απαραίτητη 

επάρκεια για την αντιμετώπιση μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο; 

Όχι. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν για την ιδιαίτερη αντιμετώπιση που χρίζει. 

Συνήθως γίνονται ατομικές προσπάθειες γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. 

9. Θεωρείτε ότι οι νηπιαγωγοί έχουν ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά 

με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση; Σε ποιους συγκεκριμένα τομείς; 

 Φυσικά και απαιτείται επιμόρφωση καθώς σε πολλές ελληνικές κοινωνίες 

ακόμα και σε απομακρυσμένα χωριά έχουνε ενσωματωθεί μαθητές άλλων 

χωρών. Χρειαζόμαστε επιμόρφωση σε τομείς ένταξης, επικοινωνίας, 

διαχείρισης κρίσεων, υγιεινής, μαθησιακών δυσκολιών. 

Άξονας Γ. Προβλήματα από την ύπαρξη αλλοδαπών μαθητών στα νηπιαγωγεία 

και τρόποι αντιμετώπισης τους 

10. Είχατε στην τάξη σας μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο; 

Ναι είχα. 
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11. Αντιμετωπίσατε προβλήματα στο σχολικό σας περιβάλλον από την ύπαρξη 

μεταναστών/προσφύγων μαθητών; Ποια είναι αυτά; Περιγράψτε ένα 

περιστατικό που σας έκανε εντύπωση, σας δυσκόλεψε ή σας προβλημάτισε 

ιδιαίτερα. 

Προβλήματα υπάρχουν που κυρίως σχετίζονται με την διαφορετική θρησκεία 

και πολιτιστική κουλτούρα. Δεν είχα κάποιο περιστατικό που να μπορώ να 

αναφέρω με έντονο προβληματισμό. 

12. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες με τους γονείς μαθητών με μεταναστευτικό 

υπόβαθρό; Αν ναι θα μπορούσατε να μας αφηγηθείτε εν συντομία μια 

τέτοια δύσκολη κατάσταση; 

Θυμάμαι τους γονείς ενός παιδιού που λόγω δυσκολίας στην επικοινωνία τους 

μαζί μου λόγω γλώσσας, προσπαθούσε με νοήματα να επικοινωνήσει μαζί μου 

κάθε πρωί που έφερνε το παιδάκι, αλλά καταλάβαινε ότι δεν μπορούσε να γίνει 

κατανοητή και έδειχνε λυπημένη φεύγοντας…. 

13. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από τη μεριά 

των νηπιαγωγών; 

Με κατανόηση, επιμόρφωση, διάθεση προσέγγισης, υπομονή και επιμονή. 

14. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από την 

πλευρά του εκπαιδευτικού συστήματος; 

Να υποστηρίξει τις δομές, τις τάξεις υποδοχής, να εντείνει την εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας, επιμορφώσεις στους εκπαιδευτικούς. 

Άξονας Δ. Πλεονεκτήματα διαπολιτισμικής τάξης στο νηπιαγωγείο 

15. Παρά τις δυσκολίες που περιγράψατε υπάρχουν και πλεονεκτήματα από 

την ύπαρξη των αλλοδαπών μαθητών στο νηπιαγωγείο; Αν ναι, μπορείτε 

να μου αναφέρετε μερικά; Ενισχύεται η διαφορετικότητα, αντιμετωπίζεται ο 

θρησκευτικός φανατισμός, καλλιεργείται η πολυτισμικότητα. 

Άξονας Ε. Πρακτικές και Στρατηγικές στην διαπολιτισμική τάξη στο νηπιαγωγείο 

16. Χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες στρατηγικές για την ομαλή ένταξη 

αλλοδαπών μαθητών; Αν ναι, ποιες; Ποιες θεωρείτε πιο αποτελεσματικές; 

Χρησιμοποιώ εικαστικές δραστηριότητες, δραματοποίηση, θεατρικό παιχνίδι, 

μουσικές  δραστηριότητες που είναι αποτελεσματικές κατά τη γνώμη μου. 

17. Με ποιες ενέργειες μπορεί ο προϊστάμενος να συμβάλλει στην κατεύθυνση 

αυτή; 
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Ο Διευθυντής μπορεί συμβάλλει στην καλλιέργεια ενός κλίματος συνεργασίας 

μεταξύ γονέων παιδιών και εκπαιδευτικών.. 

Άξονας ΣΤ. Προτάσεις   

18. Τι θα προτείνετε για την αποτελεσματικότερη ένταξη των αλλοδαπών 

μαθητών σε επίπεδο σχολικής μονάδας αλλά και σε γενικό εκπαιδευτικής 

πολιτικής; 

Να αναλάβει δράση ο σύλλογος καθηγητών, να συμβάλλει ουσιαστικά ο 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και να συνηγορήσει και η τοπική κοινωνία. 

Επίσης βοήθεια στους εκπαιδευτικούς από την Πολιτεία με προγράμματα και 

δράσεις και επίσης ένταξη των παιδιών αυτών με διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο, πρώτα σε δομές για εκμάθηση της γλώσσας και μετά η είσοδός τους 

στα νηπιαγωγεία. 
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5η Συνέντευξη 

Άξονας Α. Δημογραφικά στοιχεία 

1. Φύλο: Γυναίκα 

2. Ηλικία: 50 

3. Ποια είναι η πανεπιστημιακή/παιδαγωγική σας κατάρτιση; Απόφοιτη ΑΕΙ, 

τμήμα νηπιαγωγών 

4. Έτη προϋπηρεσίας: 28 

Άξονας Β. Εμπειρία  και γνώσεις σχετικά με διαπολιτισμική εκπαίδευση 

5. Αισθάνεστε επαρκής σε σχέση με τις γνώσεις σας στη διαπολιτισμική́ 

εκπαίδευση; 

ΟΧΙ 

6. Είχατε παρακολουθήσει μάθημα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στις 

σπουδές σας; Πόσα και ποια και σε τι επίπεδο; 

ΟΧΙ 

7. Έχετε επιμορφωθεί ́ στη διαπολιτισμική ́ εκπαίδευση; Πόσες φορές, από 

ποιους φορείς, πόσες ώρες, σε ποια θέματα; 

Ναι ,σε ολιγόωρα σεμινάρια , από την σχολική σύμβουλο , κυρίως σε θέματα 

που αφορούν σε δραστηριότητες  για τη γνωριμία , την κατανόηση και την 

αποδοχή από την ομάδα παιδιών από άλλες χώρες, μέσα από το τραγούδι , το 

παραμύθι και τα έθιμα. 

8. Θεωρείτε ότι γενικά σήμερα οι νηπιαγωγοί έχουν την απαραίτητη 

επάρκεια για την αντιμετώπιση μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο; 

ΟΧΙ 

9. Θεωρείτε ότι οι νηπιαγωγοί έχουν ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά 

με τη διαπολιτισμική́ εκπαίδευση; Σε ποιους συγκεκριμένα τομείς; 

 Ναι ,κυρίως στους τρόπους προσαρμογής  και αποδοχής των αλλοδαπών 

μαθητών αλλά και στους τρόπους διδασκαλίας ώστε να μπορούν αυτοί οι 

μαθητές να αναδείξουν τις ικανότητες και τα ταλέντα τους. 

Άξονας Γ. Προβλήματα από την ύπαρξη αλλοδαπών μαθητών στα νηπιαγωγεία 

και τρόποι αντιμετώπισης τους 

10. Είχατε στην τάξη σας μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο; ΝΑΙ 
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11. Αντιμετωπίσατε προβλήματα στο σχολικό σας περιβάλλον από́ την ύπαρξη 

μεταναστών /προσφύγων  μαθητών; Ποια είναι αυτά;  Περιγράψτε ένα 

περιστατικό που σας έκανε εντύπωση, σας δυσκόλεψε ή σας προβλημάτισε 

ιδιαίτερα. 

Το κυριότερο πρόβλημα είναι η δυσκολία να ενταχθούν στην ομάδα και να 

γίνουν αποδεκτοί από τα άλλα παιδιά  επειδή δεν γνωρίζουν τη γλώσσα και 

όταν προέρχονται από διαφορετική φυλή. Ωστόσο κατά την διάρκεια του σχ. 

Έτους  και μέσα από το παιχνίδι στην αυλή και  με εικαστικές δραστηριότητες 

οι δυσκολίες μειώνονται  και τα παιδιά αναπτύσσουν δεσμούς φιλίας . 

12. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες με τους γονείς μαθητών με μεταναστευτικό 

υπόβαθρό; Αν ναι θα μπορούσατε να μας αφηγηθείτε εν συντομία μια 

τέτοια δύσκολη κατάσταση; 

 Οι γονείς μετανάστες ( σύμφωνα με τη δική μου εμπειρία) είναι πάντα πολύ 

συνεργάσιμοι και ενδιαφέρονται για την πρόοδο των παιδιών αλλά και την 

κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη .Όσο οι συνθήκες ζωής τους το 

επιτρέπουν θέλουν να προσφέρουν στα παιδιά τους και ακολουθούν πρόθυμα 

τις συμβουλές μας. 

13. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από τη μεριά 

των νηπιαγωγών; 

Τυχόν προβλήματα μ αντιμετωπίζονται με υπομονή , διακριτικότητα , 

κατανόηση, μέσα από τα παιδαγωγικά εργαλεία που διαθέτει το ελληνικό 

νηπιαγωγείο και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς .(σχ. Σύμβουλος , 

ψυχολόγος , λογοθεραπευτής κ.λπ.). 

14. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από την 

πλευρά του εκπαιδευτικού συστήματος; 

 Παράλληλη στήριξη ,τμήματα ένταξης , μείωση του αριθμού μαθητών ανά 

τμήμα, διορισμοί εκπ/κών και ειδικού προσωπικού. 

Άξονας Δ. Πλεονεκτήματα  διαπολιτισμικής τάξης στο νηπιαγωγείο 

15. Παρά τις δυσκολίες που περιγράψατε υπάρχουν και πλεονεκτήματα από 

την ύπαρξη των αλλοδαπών μαθητών στο νηπιαγωγείο; Αν ναι, μπορείτε 

να μου αναφέρετε μερικά; 

 Καλλιέργεια συναισθημάτων φιλίας, κατανόησης και αγάπης μεταξύ των λαών 

, αποδοχή της διαφορετικότητας, ανάπτυξη παγκόσμιων αξιών όπως η ειρήνη 
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και η συνεργασία, δημιουργία μιας παγκόσμιας πολυπολιτισμικής  κοινωνίας, 

μείωση των φαινομένων βίας και ρατσισμού. 

Άξονας Ε. Πρακτικές και Στρατηγικές στην διαπολιτισμική τάξη στο νηπιαγωγείο 

16. Χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες στρατηγικές για την ομαλή ένταξη 

αλλοδαπών μαθητών; Αν ναι, ποιες; Ποιες θεωρείτε πιο αποτελεσματικές; 

Δραστηριότητες γνωριμίας με ομαδικά παιχνίδια και οργάνωση εκδηλώσεων  

όπου τα παιδιά και οι γονείς από άλλες χώρες μπορούν να παρουσιάσουν τον 

εαυτό τους και την πατρίδα τους μέσα από τα τραγούδια, τα παραμύθια , τα ήθη 

και τα έθιμά τους. Επίσης οργανώνουμε  συζητήσεις στις οποίες δίνουμε την 

ευκαιρία στους αλλοδαπούς μαθητές να μιλήσουν για την οικογένειά τους ,την 

καθημερινότητά τους αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο έφτασαν στη χώρα 

μας. 

17. Με ποιες ενέργειες μπορεί ο προϊστάμενος να συμβάλλει στην κατεύθυνση 

αυτή; 

Επιτρέποντας την οργάνωση ανάλογων εκδηλώσεων και σε επίπεδο σχολείου, 

βοηθώντας στη σωστή ενημέρωση των γονέων , συνεργαζόμενος με φορείς 

σχετικούς με την μετανάστευση. 

Άξονας ΣΤ. Προτάσεις 

18. Τι θα προτείνετε για την αποτελεσματικότερη ένταξη των αλλοδαπών 

μαθητών σε επίπεδο σχολικής μονάδας αλλά και σε γενικό εκπαιδευτικής 

πολιτικής; 

α) δημιουργία τμημάτων ένταξης, β) διορισμό περισσότερων εκπ/κών γ) 

μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα δ) διορισμό ειδικού προσωπικού ( 

ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, δάσκαλοι ξένων γλωσσών-μεταφραστές, βοηθοί 

τάξης ,παράλληλη στήριξη ε) περισσότερη  επιμόρφωση σε θέματα 

διαπολιτισμικής εκπ/σης. 
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6η Συνέντευξη 

Άξονας Α. Δημογραφικά στοιχεία 

1. Φύλο: Γυναίκα 

2. Ηλικία: 55 

3. Ποια είναι η πανεπιστημιακή/παιδαγωγική σας κατάρτιση; Νηπιαγωγός 

4. Έτη προϋπηρεσίας: 20 

Άξονας Β. Εμπειρία και γνώσεις σχετικά με διαπολιτισμική εκπαίδευση 

5. Αισθάνεστε επαρκής σε σχέση με τις γνώσεις σας στη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση; 

Όχι, δεν αισθάνομαι επαρκής... 

6. Είχατε παρακολουθήσει μάθημα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στις 

σπουδές σας; Πόσα και ποια και σε τι επίπεδο; 

Όχι, δεν έχω παρακολουθήσει μάθημα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σε κανένα 

επίπεδο τα προηγούμενα χρόνια, δυστυχώς ούτε πρόσφατα, λόγω οικονομικής 

στενότητας... 

7. Έχετε επιμορφωθεί στη διαπολιτισμική εκπαίδευση; Πόσες φορές, από 

ποιους φορείς, πόσες ώρες, σε ποια θέματα; 

Όπως προανέφερα δεν έχω λάβει καμιά επιμόρφωση, δυστυχώς…. 

8. Θεωρείτε ότι γενικά σήμερα οι νηπιαγωγοί έχουν την απαραίτητη 

επάρκεια για την αντιμετώπιση μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο; 

Όχι, δεν την έχουν. 

9. Θεωρείτε ότι οι νηπιαγωγοί έχουν ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά 

με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση; Σε ποιους συγκεκριμένα τομείς; 

Θεωρώ ότι οι νηπιαγωγοί, ιδιαίτερα εμείς που έχουμε πτυχίο εδώ και πολλά 

χρόνια, σίγουρα χρειάζεται να επιμορφωθούμε, γιατί έχουν αλλάξει πολλά και 

στην εκπαίδευση και στη δομή της κοινωνίας μας. Θα πρέπει να 

επιμορφωθούμε στον τρόπο προσέγγισης των παιδιών αυτών, τα παιδαγωγικά 

εργαλεία που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, στη μεθοδολογία, να 

βοηθηθούμε εμείς οι νηπιαγωγοί στο να γνωρίζουμε πως μπορούμε να έρθουμε 

ποιο κοντά στα παιδιά για να ενταχθούν πιο ομαλά στην σχολική τάξη. 

Άξονας Γ. Προβλήματα από την ύπαρξη αλλοδαπών μαθητών στα νηπιαγωγεία 

και τρόποι αντιμετώπισης τους 
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10. Είχατε στην τάξη σας μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο; 

Ναι είχα. 

11. Αντιμετωπίσατε προβλήματα στο σχολικό σας περιβάλλον από την ύπαρξη 

μεταναστών/προσφύγων μαθητών; Ποια είναι αυτά; Περιγράψτε ένα 

περιστατικό που σας έκανε εντύπωση, σας δυσκόλεψε ή σας προβλημάτισε 

ιδιαίτερα. 

Ναι είχα κάποια προβλήματα. Δύσκολη επικοινωνία λόγω του χαμηλού 

επιπέδου τους στην Ελληνική γλώσσα, όπως επίσης και δυσκολία για αρκετό 

καιρό να προσαρμοστούν στο πλαίσιο του σχολείου. 

12. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες με τους γονείς μαθητών με μεταναστευτικό 

υπόβαθρό; Αν ναι θα μπορούσατε να μας αφηγηθείτε εν συντομία μια 

τέτοια δύσκολη κατάσταση; 

Ναι, αντιμετώπισα δυσκολίες. Η μητέρα του μαθητή δεν γνώριζε καθόλου 

ελληνικά. Υπήρχε πρόβλημα μεγάλο και δυστυχώς δεν μπορούσαμε να βρούμε 

λύση στο σχολείο. 

13. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από τη μεριά 

των νηπιαγωγών; 

Με την κατάλληλη επιμόρφωσή τους. 

14. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από την 

πλευρά του εκπαιδευτικού συστήματος; 

Με την ένταξη των παιδιών σε τάξεις υποδοχής. 

Άξονας Δ. Πλεονεκτήματα διαπολιτισμικής τάξης στο νηπιαγωγείο 

15. Παρά τις δυσκολίες που περιγράψατε υπάρχουν και πλεονεκτήματα από 

την ύπαρξη των αλλοδαπών μαθητών στο νηπιαγωγείο; Αν ναι, μπορείτε 

να μου αναφέρετε μερικά; 

Η γνωριμία με άλλους πολιτισμούς. 

Άξονας Ε. Πρακτικές και Στρατηγικές στην διαπολιτισμική τάξη στο νηπιαγωγείο 

16. Χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες στρατηγικές για την ομαλή ένταξη 

αλλοδαπών μαθητών; Αν ναι, ποιες; Ποιες θεωρείτε πιο αποτελεσματικές; 

Δεν έχω κάποιες συγκεκριμένες στρατηγικές, λόγω έλλειψης επιμόρφωσης 

όπως προανέφερα. Όμως μέσω του θεατρικού παιχνιδιού, των εικαστικών και 

δραστηριοτήτων που εφαρμόζω, βοηθούν αρκετά στην ομαλή ένταξή αυτών 

των παιδιών. 
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17. Με ποιες ενέργειες μπορεί ο προϊστάμενος να συμβάλλει στην κατεύθυνση 

αυτή; 

Ο Διευθυντής μπορεί να οργανώνει συναντήσεις με τους γονείς των παιδιών 

και με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και με τους τοπικούς φορείς, ώστε 

να βρίσκουμε όλοι μαζί τρόπους να ξεπερνιούνται άμεσα πολλές δυσκολίες. 

 Άξονας ΣΤ. Προτάσεις 

18. Τι θα προτείνετε για την αποτελεσματικότερη ένταξη των αλλοδαπών 

μαθητών σε επίπεδο σχολικής μονάδας αλλά και σε γενικό εκπαιδευτικής 

πολιτικής; 

Ένταξη των παιδιών σε τάξεις υποδοχής και μερική παρακολούθηση του 

τμήματος τους σε μαθήματα μουσικής, γυμναστικής, εικαστικών. Επίσης ο 

εμπλουτισμός διαφόρων τέτοιων ειδικοτήτων εκπαιδευτικών όπως και 

ειδικότητα του διερμηνέα, του ψυχολόγου κ.α... 
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7η Συνέντευξη 

Άξονας Α. Δημογραφικά στοιχεία 

1. Φύλο: Γυναίκα 

2. Ηλικία:  53 

3. Ποια είναι η πανεπιστημιακή/παιδαγωγική σας κατάρτιση; ΑΕΙ 

Νηπιαγωγών Αθήνας και εξομοίωση στο  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. στο Βόλο. 

4. Έτη προϋπηρεσίας: 27 

Άξονας Β. Εμπειρία  και γνώσεις σχετικά με διαπολιτισμική εκπαίδευση 

5. Αισθάνεστε επαρκής σε σχέση με τις γνώσεις σας στη διαπολιτισμική́ 

εκπαίδευση; 

 Όχι, δεν αισθάνομαι επαρκής. 

6. Είχατε παρακολουθήσει μάθημα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στις 

σπουδές σας; Πόσα και ποια και σε τι επίπεδο; 

Σε πρόγραμμα ετήσιας επιμόρφωσης που παρακολούθησα στη Λευκωσία 

έκανα ένα σεμινάριο μερικών ωρών πριν από δεκαπέντε χρόνια. 

7. Έχετε επιμορφωθεί ́ στη διαπολιτισμική ́ εκπαίδευση; Πόσες φορές, από 

ποιους φορείς, πόσες ώρες, σε ποια θέματα; 

Δεν έχω επιμορφωθεί. 

8. Θεωρείτε ότι γενικά σήμερα οι νηπιαγωγοί έχουν την απαραίτητη 

επάρκεια για την αντιμετώπιση μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο; 

Πιστεύω ότι δεν έχουν την κατάλληλη επάρκεια οι νηπιαγωγοί. 

9. Θεωρείτε ότι οι νηπιαγωγοί έχουν ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά 

με τη διαπολιτισμική́ εκπαίδευση; Σε ποιους συγκεκριμένα τομείς; 

Πιστεύω ότι χρειάζονται επιμόρφωση ίσως στο Αναλυτικό Πρόγραμμα. πρέπει 

να επιμορφωθούν. 

Άξονας Γ. Προβλήματα από την ύπαρξη αλλοδαπών μαθητών στα νηπιαγωγεία 

και τρόποι αντιμετώπισης τους 

10. Είχατε στην τάξη σας μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο; 

Ναι είχα. 

11. Αντιμετωπίσατε προβλήματα στο σχολικό σας περιβάλλον από την ύπαρξη 

μεταναστών/προσφύγων μαθητών; Ποια είναι αυτά; Περιγράψτε ένα 
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περιστατικό που σας έκανε εντύπωση, σας δυσκόλεψε ή σας προβλημάτισε 

ιδιαίτερα; 

Δεν αντιμετώπισα προβλήματα, ίσως γιατί  ο πατέρας του νηπίου είχε πάρα 

πολλά χρόνια στην Ελλάδα και σεβόταν το σχολείο και τους …κανόνες του 

σχολείου 

12. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες με τους γονείς μαθητών με μεταναστευτικό 

υπόβαθρό; Αν ναι θα μπορούσατε να μας αφηγηθείτε εν συντομία μια 

τέτοια δύσκολη κατάσταση; 

Όχι.  Δεν  αντιμετώπισα δυσκολίες με τους γονείς  μαθητών. 

13. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από τη μεριά 

των νηπιαγωγών; 

Επειδή  ήμουν και προϊσταμένη. στο σχολείο και συζητούσα και με 

συναδέλφους κάποια  προβλήματα, πιστεύω  με τη συνεργασία, με τους γονείς 

-όσο είναι δυνατόν- επιμόρφωση για να γίνει διαφοροποιημένη διδασκαλία 

χρειάζεται νομίζω. 

14. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από την 

πλευρά του εκπαιδευτικού συστήματος; 

Ίσως δημιουργώντας τάξεις υποδοχής, να επιμορφωθούν και να στηριχτούν οι 

εκπαιδευτικοί. 

Άξονας Δ. Πλεονεκτήματα  διαπολιτισμικής τάξης στο νηπιαγωγείο 

15. Παρά τις δυσκολίες που περιγράψατε υπάρχουν και πλεονεκτήματα από 

την ύπαρξη των αλλοδαπών μαθητών στο νηπιαγωγείο; Αν ναι, μπορείτε 

να μου αναφέρετε μερικά; 

Δεν ξέρω αν υπάρχουν θετικά στοιχεία. Όταν ο αριθμός των μαθητών είναι 

μεγάλος στην κανονική τάξη.  Αν υπάρχουν νομίζω, κατάλληλες συνθήκες, 

τάξεις υποδοχής και κοινές δραστηριότητες, θα έλεγα, ότι θα μπορούσαν να 

γίνουν, για να μπορέσουν οι μαθητές να συνυπάρχουν. 

Άξονας Ε. Πρακτικές και Στρατηγικές στην διαπολιτισμική τάξη στο νηπιαγωγείο 

16. Χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες στρατηγικές για την ομαλή ένταξη 

αλλοδαπών μαθητών; Αν ναι, ποιες; Ποιες θεωρείτε πιο αποτελεσματικές; 

Νομίζω με την εξατομικευμένη διδασκαλία, όσο γίνεται στα πολυπληθή 

τμήματα  και με τη συνεργατική μέθοδο. 
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17. Με ποιες ενέργειες μπορεί ο προϊστάμενος να συμβάλλει στην κατεύθυνση 

αυτή; 

Δημιουργώντας τάξεις υποδοχής, βοηθώντας και στηρίζοντας τους 

εκπαιδευτικούς, με συμβουλευτική γιατί αν δεν γνωρίζουν τη γλώσσα οι 

μαθητές, πώς θα ενταχθούν στο σχολικό περιβάλλον; Θα υπάρχει πρόβλημα. 

Άξονας ΣΤ. Προτάσεις 

18. Τι θα προτείνετε για την αποτελεσματικότερη ένταξη των αλλοδαπών 

μαθητών σε επίπεδο σχολικής μονάδας αλλά και σε γενικό εκπαιδευτικής 

πολιτικής; 

Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, να διατηρήσουν οι μαθητές τα προσωπικά 

τους ήθη και έθιμα, να υπάρχει αλληλοσεβασμός για να μπορέσει η συνύπαρξη 

να μην δημιουργεί προβλήματα και να εμπλουτίζουν οι μαθητές τις εμπειρίες 

τους. 
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8η Συνέντευξη 

Άξονας Α. Δημογραφικά στοιχεία 

1. Φύλο: Γυναίκα 

2. Ηλικία: 36 

3. Ποια είναι η πανεπιστημιακή/παιδαγωγική σας κατάρτιση; ΑΕΙ, Κάτοχος 

μεταπτυχιακού 

4. Έτη προϋπηρεσίας: 10 

Άξονας Β. Εμπειρία και γνώσεις σχετικά με διαπολιτισμική εκπαίδευση 

5. Αισθάνεστε επαρκής σε σχέση με τις γνώσεις σας στη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση; 

 όχι, καθόλου... 

6. Είχατε παρακολουθήσει μάθημα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στις 

σπουδές σας; Πόσα και ποια και σε τι επίπεδο; 

όχι.. 

7. Έχετε επιμορφωθεί στη διαπολιτισμική εκπαίδευση; Πόσες φορές, από 

ποιους φορείς, πόσες ώρες, σε ποια θέματα; 

όχι, δεν έχω επιμορφωθεί από κανένα φορέα... 

8. Θεωρείτε ότι γενικά σήμερα οι νηπιαγωγοί έχουν την απαραίτητη 

επάρκεια για την αντιμετώπιση μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο; 

Όχι, θεωρώ ότι στην πλειοψηφία τους οι συνάδελφοί μου νηπιαγωγοί, δεν έχουν 

την απαιτούμενη επάρκεια... 

9. Θεωρείτε ότι οι νηπιαγωγοί έχουν ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά 

με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση; Σε ποιους συγκεκριμένα τομείς; 

Ναι, φυσικά έχουν ανάγκη επιμόρφωσης στο κομμάτι της αποτελεσματικής 

επικοινωνίας και κατ' επέκταση της ένταξης, της επικοινωνίας με τους 

αλλοδαπούς γονείς. 

Άξονας Γ. Προβλήματα από την ύπαρξη αλλοδαπών μαθητών στα νηπιαγωγεία 

και τρόποι αντιμετώπισης τους 

10. Είχατε στην τάξη σας μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο; 

 ναι ,είχα. 

11. Αντιμετωπίσατε προβλήματα στο σχολικό σας περιβάλλον από την ύπαρξη 

μεταναστών /προσφύγων μαθητών; Ποια είναι αυτά; Περιγράψτε ένα 
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περιστατικό που σας έκανε εντύπωση, σας δυσκόλεψε ή σας προβλημάτισε 

ιδιαίτερα. 

Πρόβλημα αντιμετώπισα στο κομμάτι της επικοινωνίας διότι κάποια παιδιά δε 

γνώριζαν καθόλου τη γλώσσα. 

12. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες με τους γονείς μαθητών με μεταναστευτικό 

υπόβαθρό; Αν ναι θα μπορούσατε να μας αφηγηθείτε εν συντομία μια 

τέτοια δύσκολη κατάσταση; 

Σε γενικές γραμμές ήταν πολύ συνεργάσιμοι. Δυσκολίες υπήρχαν διότι δε 

γνώριζαν ούτε την ελληνική ούτε την αγγλική γλώσσα. 

13. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από τη μεριά 

των νηπιαγωγών; 

Με διάθεση συνεργασίας, υπομονής και θέλησης. 

14. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από την 

πλευρά του εκπαιδευτικού συστήματος; 

Με κατάλληλες επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών. 

Άξονας Δ. Πλεονεκτήματα διαπολιτισμικής τάξης στο νηπιαγωγείο 

15. Παρά τις δυσκολίες που περιγράψατε υπάρχουν και πλεονεκτήματα από 

την ύπαρξη των αλλοδαπών μαθητών στο νηπιαγωγείο; Αν ναι, μπορείτε 

να μου αναφέρετε μερικά; 

Τα παιδιά μαθαίνουν να συνυπάρχουν και να αλληλεπιδρούν με τα άλλα 

παιδάκια, ρωτάνε να μάθουν για τον τρόπο ζωής τους, ανακαλύπτουν τρόπους 

για να επικοινωνήσουν μέσω παιχνιδιών, νοημάτων, σέβονται και βοηθούν 

αυτά τα παιδάκια και αισθάνονται ικανοποιημένα και χαρούμενα γι’ αυτό... 

Άξονας Ε. Πρακτικές και Στρατηγικές στην διαπολιτισμική τάξη στο νηπιαγωγείο 

16. Χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες στρατηγικές για την ομαλή ένταξη 

αλλοδαπών μαθητών; Αν ναι, ποιες; Ποιες θεωρείτε πιο αποτελεσματικές; 

Ομαδοσυνεργατική μάθηση, ομαδικά παιχνίδια, ενημερώσεις γονέων, 

εξατομικευμένη διδασκαλία, προγράμματα που αφορούν τη διαφορετικότητα. 

17. Με ποιες ενέργειες μπορεί ο προϊστάμενος να συμβάλλει στην κατεύθυνση 

αυτή; 

Επικοινωνία και συνεργασία με όλους τους γονείς , ενημερώσεις και δράσεις. 

Άξονας ΣΤ. Προτάσεις 
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18. Τι θα προτείνετε για την αποτελεσματικότερη ένταξη των αλλοδαπών 

μαθητών σε επίπεδο σχολικής μονάδας αλλά και σε γενικό εκπαιδευτικής 

πολιτικής; 

Να ενταχθεί ειδικό μάθημα στα πανεπιστήμια και να έχουν την κατάλληλη 

επιμόρφωση οι νέοι συνάδελφοι. Επίσης, να διδάσκονται πρακτικές 

παιγνιώδους χαρακτήρα που να βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να 

προωθείται η αποδοχή της διαφορετικότητας (πχ. Θεατρικό παιχνίδι). 
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9η Συνέντευξη 

Άξονας Α. Δημογραφικά στοιχεία 

1. Φύλο: γυναίκα 

2. Ηλικία: 50 

3. Ποια είναι η πανεπιστημιακή/παιδαγωγική σας κατάρτιση; Απόφοιτη ΑΕΙ, 

τμήμα Νηπιαγωγών 

4. Έτη προϋπηρεσίας: 22 

Άξονας Β. Εμπειρία  και γνώσεις σχετικά με διαπολιτισμική εκπαίδευση 

5. Αισθάνεστε επαρκής σε σχέση με τις γνώσεις σας στη διαπολιτισμική́ 

εκπαίδευση; 

Αρκετά 

6. Είχατε παρακολουθήσει μάθημα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στις 

σπουδές σας; Πόσα και ποια και σε τι επίπεδο; 

Όχι 

7. Έχετε επιμορφωθεί ́ στη διαπολιτισμική ́ εκπαίδευση; Πόσες φορές, από 

ποιους φορείς, πόσες ώρες, σε ποια θέματα; 

Όχι 

8. Θεωρείτε ότι γενικά σήμερα οι νηπιαγωγοί έχουν την απαραίτητη 

επάρκεια για την αντιμετώπιση μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο; 

Όλα τα παιδιά έχουν πολλά κοινά σημεία άσχετα με το πολιτιστικό τους 

υπόβαθρο. Όλα διασκεδάζουν με το παιχνίδι και το τραγούδι και τη συντροφιά 

των άλλων παιδιών. 

9. Θεωρείτε ότι οι νηπιαγωγοί έχουν ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά 

με τη διαπολιτισμική́ εκπαίδευση; Σε ποιους συγκεκριμένα τομείς; όχι δε 

χρειάζεται. 

Ο χρόνος θα βοηθήσει στην ένταξη αυτών των παιδιών στην τάξη ενός 

ελληνικού σχολείου. 

Άξονας Γ. Προβλήματα από την ύπαρξη αλλοδαπών μαθητών στα νηπιαγωγεία 

και τρόποι αντιμετώπισης τους 

10. Είχατε στην τάξη σας μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο;    

Ναι Αλβανικής καταγωγής 
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11. Αντιμετωπίσατε προβλήματα στο σχολικό σας περιβάλλον από́ την ύπαρξη 

μεταναστών/προσφύγων  μαθητών; Ποια είναι αυτά;  Περιγράψτε ένα 

περιστατικό που σας έκανε εντύπωση, σας δυσκόλεψε ή σας προβλημάτισε 

ιδιαίτερα. 

Το μόνο πρόβλημα ήταν πως δε γνώριζαν την ελληνική γλώσσα και δεν 

κατανοούσαν τί λέγαμε. 

12. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες με τους γονείς μαθητών με μεταναστευτικό 

υπόβαθρό; Αν ναι θα μπορούσατε να μας αφηγηθείτε εν συντομία μια 

τέτοια δύσκολη κατάσταση; 

Με τους συγκεκριμένους γονείς όχι   

13. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από τη μεριά 

των νηπιαγωγών; 

Με υπομονή και κατανόηση 

14. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από την 

πλευρά του εκπαιδευτικού συστήματος;   

Ένα καλό μέτρο θα ήταν η δημιουργία τάξεων υποδοχής και στο νηπιαγωγείο 

Άξονας Δ. Πλεονεκτήματα  διαπολιτισμικής τάξης στο νηπιαγωγείο 

15. Παρά τις δυσκολίες που περιγράψατε υπάρχουν και πλεονεκτήματα από 

την ύπαρξη των αλλοδαπών μαθητών στο νηπιαγωγείο; Αν ναι, μπορείτε 

να μου αναφέρετε μερικά; 

Ένα πλεονέκτημα είναι πως προσκαλώντας τους γονείς των αλλοδαπών 

μαθητών άκουσαν τα παιδιά μια διαφορετική γλώσσα , ένα τραγούδι στη 

γλώσσα αυτή, είδαν φωτογραφίες από μια ξένη χώρα, δοκίμασαν ένα 

παραδοσιακό τους φαγητό. Κατανοούν πιο εύκολα έτσι πως υπάρχουν πολλές 

διαφορετικές χώρες και γλώσσες. 

Άξονας Ε. Πρακτικές και Στρατηγικές στην διαπολιτισμική τάξη στο νηπιαγωγείο 

16. Χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες στρατηγικές για την ομαλή ένταξη 

αλλοδαπών μαθητών; Αν ναι, ποιες; Ποιες θεωρείτε πιο αποτελεσματικές;                                               

Απλώς εξηγώ στα παιδιά από την αρχή πως ο χ φίλος μας κατάγεται από την χ 

χώρα όπου μιλάνε άλλη γλώσσα και πρέπει να τον βοηθήσουμε να μάθει και τη 

δική μας για να μας καταλαβαίνει. Δεν κάνω καμιά διάκριση αλλά βοηθάω το 

παιδί να συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες. 
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17. Με ποιες ενέργειες μπορεί ο προϊστάμενος να συμβάλλει στην κατεύθυνση 

αυτή; 

Ο Διευθυντής πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους γονείς αλλά 

και τις νηπιαγωγούς ώστε να είναι σε θέση να παρεμβαίνει και να λύνει 

οποιοδήποτε πρόβλημα εν τη γενέσει του. 

Άξονας ΣΤ. Προτάσεις 

18. Τι θα προτείνετε για την αποτελεσματικότερη ένταξη των αλλοδαπών 

μαθητών σε επίπεδο σχολικής μονάδας αλλά και σε γενικό εκπαιδευτικής 

πολιτικής; 

Εάν δε γνωρίζουν ούτε οι γονείς τη γλώσσα μας, να παρακολουθήσουν 

μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής . 

 

 

 

 



112 

 

10η Συνέντευξη 

Άξονας Α. Δημογραφικά στοιχεία 

1. Φύλο:   γυναίκα  

2. Ηλικία:  37 

3. Ποια είναι η πανεπιστημιακή/παιδαγωγική σας κατάρτιση; πτυχίο ΑΕΙ 

νηπιαγωγών 

4. Έτη προϋπηρεσίας: 8 

Άξονας Β. Εμπειρία  και γνώσεις σχετικά με διαπολιτισμική εκπαίδευση 

5. Αισθάνεστε επαρκής σε σχέση με τις γνώσεις σας στη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση; 

όχι ιδιαίτερα…. 

6. Είχατε παρακολουθήσει μάθημα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στις 

σπουδές σας; Πόσα και ποια και σε τι επίπεδο; 

Ναι ένα επιλογής, στη σχολή.. 

7. Έχετε επιμορφωθεί στη διαπολιτισμική εκπαίδευση; Πόσες φορές, από 

ποιους φορείς, πόσες ώρες, σε ποια θέματα; 

Ναι, έχω επιμορφωθεί. Παρακολούθησα ένα σεμινάριο διάρκειας 9 μηνών  από 

το Π. Αιγαίου 

8. Θεωρείτε ότι γενικά σήμερα οι νηπιαγωγοί έχουν την απαραίτητη 

επάρκεια για την αντιμετώπιση μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο; 

Όχι, δεν θεωρώ ότι την έχουν. 

9. Θεωρείτε ότι οι νηπιαγωγοί έχουν ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά 

με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση; Σε ποιους συγκεκριμένα τομείς; 

Ναι, φυσικά έχουν ανάγκη επιμόρφωσης!! Στην ψυχολογία των αλλοδαπών 

παιδιών και στην ομαλή ένταξη στο σύνολο της τάξης. 

Άξονας Γ. Προβλήματα από την ύπαρξη αλλοδαπών μαθητών στα νηπιαγωγεία 

και τρόποι αντιμετώπισης τους 

10. Είχατε στην τάξη σας μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο; 

Ναι, είχα. 

11. Αντιμετωπίσατε προβλήματα στο σχολικό σας περιβάλλον από την ύπαρξη 

μεταναστών/προσφύγων  μαθητών; Ποια είναι αυτά;  Περιγράψτε ένα 

περιστατικό που σας έκανε εντύπωση, σας δυσκόλεψε ή σας προβλημάτισε 

ιδιαίτερα. 
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Όχι, δεν είχα ιδιαίτερα προβλήματα…. 

12. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες με τους γονείς μαθητών με μεταναστευτικό 

υπόβαθρό; Αν ναι θα μπορούσατε να μας αφηγηθείτε εν συντομία μια 

τέτοια δύσκολη κατάσταση; 

Ναι, δεν καταλάβαιναν καλά την γλώσσα και επομένως δεν μπορούσαν να είναι 

συνεπείς στις συναντήσεις μας... 

13. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από τη μεριά 

των νηπιαγωγών; 

Θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται η συνάντηση με κάποιο τρίτο άτομο που να μπορεί 

να μεταφράσει. 

14. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από την 

πλευρά του εκπαιδευτικού συστήματος; 

Σίγουρα με καλύτερη κατάρτιση των εκπαιδευτικών γιατί  έχουμε πρόβλημα 

στη διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξης.   

Άξονας Δ. Πλεονεκτήματα διαπολιτισμικής τάξης στο νηπιαγωγείο 

15. Παρά τις δυσκολίες που περιγράψατε υπάρχουν και πλεονεκτήματα από 

την ύπαρξη των αλλοδαπών μαθητών στο νηπιαγωγείο; Αν ναι, μπορείτε 

να μου αναφέρετε μερικά; 

Η δυνατότητα να έρθουν παιδιά και οι εκπαιδευτικοί με άλλον πολιτισμό μέσα 

από λεξιλόγιο, παραμύθια, έθιμα, μαγειρική και παρόμοιων δραστηριοτήτων. 

Άξονας Ε. Πρακτικές και Στρατηγικές στην διαπολιτισμική τάξη στο νηπιαγωγείο 

16. Χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες στρατηγικές για την ομαλή ένταξη 

αλλοδαπών μαθητών; Αν ναι, ποιες; Ποιες θεωρείτε πιο αποτελεσματικές; 

Στην  πρώτη μου επαφή δεν χρησιμοποίησα (αν και χρειαζόταν) διότι δεν ήμουν 

καθόλου καταρτισμένη…. Στην επόμενη δεν  χρειάστηκε γιατί το παιδί 

επικοινωνούσε. 

17. Με ποιες ενέργειες μπορεί ο προϊστάμενος να συμβάλλει στην κατεύθυνση 

αυτή; 

Δεν  γνωρίζω.. 

Άξονας ΣΤ. Προτάσεις 

18. Τι θα προτείνετε για την αποτελεσματικότερη ένταξη των αλλοδαπών 

μαθητών σε επίπεδο σχολικής μονάδας αλλά και σε γενικό εκπαιδευτικής 

πολιτικής; 



114 

 

Δράσεις που να είναι οικείες με αυτά και να συνδέονται με την υπόλοιπη ομάδα 

π.χ. 

− ανάγνωση ενός παραμυθιού, τραγουδιού κτλ. στην γλώσσα τους και 

έπειτα του αντίστοιχου στην ελληνική. 

− κάποιες φορές την εβδομάδα να γίνεται δάσκαλός και να προσπαθεί να 

μας μαθαίνει κάποιες λέξεις. 

Σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής ίσως να ενταχθούν και άλλες ειδικότητες 

εκπαιδευτικών που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν, όπως διερμηνείς, ειδικοί 

παιδαγωγοί και παρόμοιες ειδικότητες. 
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11η Συνέντευξη 

Άξονας Α. Δημογραφικά στοιχεία 

1. Φύλο:   Γυναίκα 

2. Ηλικία:  27 

3. Ποια είναι η πανεπιστημιακή/παιδαγωγική σας κατάρτιση; Πτυχίο στην 

Προσχολική εκπαίδευση και Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ειδική Αγωγή 

4. Έτη προϋπηρεσίας: 4 

Άξονας Β. Εμπειρία  και γνώσεις σχετικά με διαπολιτισμική εκπαίδευση 

5. Αισθάνεστε επαρκής σε σχέση με τις γνώσεις σας στη διαπολιτισμική́ 

εκπαίδευση; 

Όχι, τα υποχρεωτικά μαθήματα ήταν μόνο δύο κατά τις σπουδές μου κι ενώ 

υπήρχαν άλλα επιλογής που θα μπορούσα να είχα πάρει ένιωσα την ανάγκη να 

επιλέξω άλλα βάσει των ενδιαφερόντων του τότε. Ωστόσο, θεωρώ ότι έπρεπε 

να είναι περισσότερα τα υποχρεωτικά μαθήματα στο εν λόγω θέμα. Έχοντας 

πει αυτά κρίνω ότι μεγαλύτερη ανάγκη είχα για εποπτευόμενη πρακτική με 

μαθητές από εθνοπολιτισμικά διαφορετικές ομάδες. 

6. Είχατε παρακολουθήσει μάθημα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στις 

σπουδές σας; Πόσα και ποια και σε τι επίπεδο; 

Δύο με τρία, δύο στο προπτυχιακό κι ένα στο μεταπτυχιακό. 

7. Έχετε επιμορφωθεί ́ στη διαπολιτισμική ́ εκπαίδευση; Πόσες φορές, από 

ποιους φορείς, πόσες ώρες, σε ποια θέματα; 

Δεν έχω παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο έξτρα από τις σπουδές σε αυτό το 

θέμα. Κι αν έχω, δεν μπορώ να ανακαλέσω (μάλλον κι αυτό κάτι έχει να πει). 

Ωστόσο, την τελευταία χρονιά έχω αφιερώσει ώρες από τον προσωπικό μου 

χρόνο για μελέτη θεωριών και ερευνών πάνω στο θέμα. 

8. Θεωρείτε ότι γενικά σήμερα οι νηπιαγωγοί έχουν την απαραίτητη 

επάρκεια για την αντιμετώπιση μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο; 

Οι νηπιαγωγοί δεν έχουν ούτε τη γνώση, ούτε την εμπειρία (θετική εμπειρία 

δίχως ματαίωση και με εποπτεία ή επαγγελματική υποστήριξη) ούτε την 

πλαισίωση για την εκπαίδευση αυτού του μαθητικού πληθυσμού. Αν 

προσθέσουμε και τα στερεότυπα με τις προκαταλήψεις που έχουμε επίσης για 

την ομάδα αυτή γίνεται θεωρώ ακόμη πιο δύσκολη η διαχείριση τους και 

αναγκαία μία παρέμβαση στον τομέα αυτό. 
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9. Θεωρείτε ότι οι νηπιαγωγοί έχουν ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά 

με τη διαπολιτισμική́ εκπαίδευση; Σε ποιους συγκεκριμένα τομείς; 

Όπως ανέφερα παραπάνω θεωρώ ότι η επιμόρφωση δίχως εποπτεία ή πρακτική 

η οποία θα πλαισιώνεται με καθηγητές του χώρου ή σχολικές συμβούλους δεν 

θα προσφέρει σημαντικές αλλαγές. Οι νηπιαγωγοί χρειάζονται θετικές 

εμπειρίες διάδρασης με αυτόν τον μαθητικό πληθυσμό ώστε να γνωρίσουν τις 

ανάγκες τους και να απομυθοποιήσουν τη δυσκολία αναγνωρίζοντας ότι η 

ετερογένεια είναι παντρεμένη με την εκπαίδευση. 

Άξονας Γ. Προβλήματα από την ύπαρξη αλλοδαπών μαθητών στα νηπιαγωγεία 

και τρόποι αντιμετώπισης τους 

10. Είχατε στην τάξη σας μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο; 

Έχω εργαστεί σε ιδιωτικό σχολείο οπότε οι μαθητές με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο ήταν    ελάχιστοι. Ανακαλώ όμως μία πρακτική που είχαμε κάνει σε 

δημόσιο σχολείο με αμιγώς μαθητές μετανάστες η οποία ήταν αρκετά 

ενδιαφέρουσα και έχει εντυπωθεί στις φοιτητικές μου μνήμες. 

11. Αντιμετωπίσατε προβλήματα στο σχολικό σας περιβάλλον από́ την ύπαρξη 

μεταναστών/προσφύγων  μαθητών; Ποια είναι αυτά;  Περιγράψτε ένα 

περιστατικό που σας έκανε εντύπωση, σας δυσκόλεψε ή σας προβλημάτισε 

ιδιαίτερα. 

Στο σταθμό που ήμουν είχαμε έναν μαθητή ο οποίος ήταν από δίγλωσση 

οικογένεια έχοντας μάθει ως πρώτη γλώσσα τα αγγλικά με αποτέλεσμα 

αδυναμίας επικοινωνίας στα ελληνικά. Ωστόσο, ήταν πολύ διαφορετικό από το 

να μίλαγε άλλη γλώσσα με άλλο στάτους καθώς ενώ υπήρχε δυσκολία 

επικοινωνίας με τους άλλους μαθητές και διαφοροποίησης του προγράμματος 

ώστε να συμπεριληφθούν αγγλικά κ.α. υπήρχε πλήρης αποδοχή από το 

εκπαιδευτικό προσωπικό του παιδιού αυτού. 

12. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες με τους γονείς μαθητών με μεταναστευτικό 

υπόβαθρό; Αν ναι θα μπορούσατε να μας αφηγηθείτε εν συντομία μια 

τέτοια δύσκολη κατάσταση; 

Δεν θυμάμαι να υπάρχουν δυσκολίες με την οικογένεια καθώς υπήρχε αποδοχή 

του παιδιού και αναγνώρισή του όπως τους υπόλοιπους μαθητές. Στο πλαίσιο 

όμως που κάναμε πρακτική η εκπαιδευτικός δεν έκανε καν ατομικές 

συναντήσεις με τους γονείς από τη στιγμή που η πλειοψηφία ήταν μετανάστες, 

πόσο μάλλον συνεργασία σε δράσεις. 
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13. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από τη μεριά 

των νηπιαγωγών; 

 Με πλαισίωση από θεωρία και επαγγελματική υποστήριξη ώστε οι 

εκπαιδευτικοί να μην ματαιώνονται στην εκπαίδευση των μαθητών. Η θετική 

εμπειρία επαφής εκπαιδευτικών και μεταναστών μαθητών έχει μεγαλύτερη 

δύναμη κατ’ εμέ στην εκπαίδευση και ένταξη των μαθητών. 

14. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από την 

πλευρά του εκπαιδευτικού συστήματος;   

Θεσμική υποστήριξη τόσο σε επίπεδο ίσων δικαιωμάτων των μαθητών που να 

προασπίζει την εκπαίδευσή τους στα σχολεία με κατάλληλο αναλυτικό 

πρόγραμμα ώστε να μπορούν να εκπαιδευτούν όλοι (να μην χρειάζεται ο 

εκπαιδευτικός να επιλέγει με ποια ομάδα θα δουλέψει) όσο και εποπτείας 

εκπαιδευτικών για τις δυσκολίες που μπορεί να προκύπτουν κατά την 

εκπαίδευσή τους. 

Άξονας Δ. Πλεονεκτήματα  διαπολιτισμικής τάξης στο νηπιαγωγείο 

15. Παρά τις δυσκολίες που περιγράψατε υπάρχουν και πλεονεκτήματα από 

την ύπαρξη των αλλοδαπών μαθητών στο νηπιαγωγείο; Αν ναι, μπορείτε 

να μου αναφέρετε μερικά; 

Η ετερογένεια είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας. Οι μαθητές όταν 

έχουν θετικές εμπειρίες με μετανάστες μαθητές μεγαλώνοντας δύνανται να 

συνεργαστούν στα επαγγελματικά πλαίσια, αλλά και να διατηρούν κοινωνικές 

επαφές στην καθημερινότητά τους εξαλείφοντας προκαταλήψεις και 

στερεότυπα. 

Η γνωριμία με άλλους πολιτισμούς επίσης, είναι μία συνεισφορά του πλούτου 

που προσφέρουν στην εκπαιδευτική πραγματικότητα οι μετανάστες μαθητές.   

Άξονας Ε. Πρακτικές και Στρατηγικές στην διαπολιτισμική τάξη στο νηπιαγωγείο 

16. Χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες στρατηγικές για την ομαλή ένταξη 

αλλοδαπών μαθητών; Αν ναι, ποιες; Ποιες θεωρείτε πιο αποτελεσματικές; 

Συνεργασία και συμμετοχή της οικογένειας σε δράσεις του προγράμματος της 

τάξης (παιχνίδια στην τάξη), επεξεργασία παραμυθιών και άλλων στοιχείων 

που εισάγουν την πολυπολιτισμικότητα ως καθρέφτη της οικογένειας καθώς 

και δράσεων για γνωριμία με τις γλώσσες των μαθητών της τάξης 

17. Με ποιες ενέργειες μπορεί ο προϊστάμενος να συμβάλλει στην κατεύθυνση 

αυτή; 
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Ο διευθυντής καλείται να υποστηρίξει δράσεις με την οικογένεια των 

μαθητών, να τους καλεί σε δράσεις στο σχολείο, να επιμελείται το χώρο του 

σχολείου ώστε να αντανακλά την ετερογένεια με τις διάφορες κουλτούρες και 

γλώσσες. 

Άξονας ΣΤ. Προτάσεις 

18. Τι θα προτείνετε για την αποτελεσματικότερη ένταξη των αλλοδαπών 

μαθητών σε επίπεδο σχολικής μονάδας αλλά και σε γενικό εκπαιδευτικής 

πολιτικής; 

Η εκπαιδευτική πολιτική θέλει καλύτερη οργάνωση και υποστήριξη ως προς το 

συγκεκριμένο θέμα. Δεν αρκεί η διακήρυξη της ένταξης των μεταναστών 

μαθητών ως καλή πρακτική ώστε να εφαρμοστεί. Μαθήματα κατά τη φοίτηση 

των μελλοντικών εκπαιδευτικών με αξιόπιστους ερευνητές και καθηγητές, οι 

πρακτικές υπό το πρίσμα συγκεκριμένα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η 

εκπαίδευση στην διαφοροποίηση του αναλυτικού προγράμματος το οποίο 

εξαρχής πρέπει να οργανωθεί από την πολιτική ώστε να ανταποκρίνεται σε 

όλους τους μαθητές καθώς και η εποπτεία από σύμβουλο ή η υποστήριξη από 

ψυχολόγο ή κοινωνιολόγο των εκπαιδευτικών σε επίπεδο σχολικής μονάδας 

είναι δράσεις οι οποίες είναι σημαντικές προς την κατεύθυνση αυτή. 
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12η Συνέντευξη 

Άξονας Α. Δημογραφικά στοιχεία 

1. Φύλο:   Θηλυκό 

2. Ηλικία:  27 

3. Ποια είναι η πανεπιστημιακή/παιδαγωγική σας κατάρτιση; Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος/ Προπτυχιακό(ΑΕΙ) 

4. Έτη προϋπηρεσίας: 4 

Άξονας Β. Εμπειρία  και γνώσεις σχετικά με διαπολιτισμική εκπαίδευση 

5. Αισθάνεστε επαρκής σε σχέση με τις γνώσεις σας στη διαπολιτισμική́ 

εκπαίδευση; 

Δε θεωρώ ότι έχω εντρυφήσει σε θέματα διαπολιτισμικής, συνεπώς θεωρώ πως 

μπορώ να μάθω και περισσότερα. 

6. Είχατε παρακολουθήσει μάθημα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στις 

σπουδές σας; Πόσα και ποια και σε τι επίπεδο; 

Δεν μπορώ να ανακαλέσω αν είχα πάρει μάθημα προπτυχιακά. Γενικότερα, 

όμως, το τμήμα μου ήταν ευαισθητοποιημένο σε θέματα διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, συνεπώς σε κάθε μάθημα υπήρχε αυτή η διάσταση. 

7. Έχετε επιμορφωθεί ́ στη διαπολιτισμική ́ εκπαίδευση; Πόσες φορές, από 

ποιους φορείς, πόσες ώρες, σε ποια θέματα; 

Όχι. 

8. Θεωρείτε ότι γενικά σήμερα οι νηπιαγωγοί έχουν την απαραίτητη 

επάρκεια για την αντιμετώπιση μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο; 

Αναλόγως το τμήμα στο οποίο έχει φοιτήσει η/ο φοιτήτρια/τής. Προσωπικά, 

στο ΤΕΑΠΗ υπήρχε μια επάρκεια, φυσικά ο κάθε φοιτητής ξεχωριστά εάν 

ήθελε μπορούσε να πάρει επιπρόσθετα μαθήματα και να εντρυφήσει. 

9. Θεωρείτε ότι οι νηπιαγωγοί έχουν ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά 

με τη διαπολιτισμική́ εκπαίδευση; Σε ποιους συγκεκριμένα τομείς; 

Θα ήταν καλό να επιμορφωθούν περαιτέρω μιας και πλέον έχουμε πολλούς 

μετανάστες που σταδιακά θα ενταχθούν και στην εκπαίδευση. Ενδεχομένως, να 

χρειάζεται μια επιμόρφωση σχετικά με τον πληθυσμό που έχουμε δεχτεί και την 

κουλτούρα τους και πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην ομαλότερη 

προσαρμογή. 
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Άξονας Γ. Προβλήματα από την ύπαρξη αλλοδαπών μαθητών στα νηπιαγωγεία 

και τρόποι αντιμετώπισης τους 

10. Είχατε στην τάξη σας μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο; 

Ναι. 

11. Αντιμετωπίσατε προβλήματα στο σχολικό σας περιβάλλον από́ την ύπαρξη 

μεταναστών/προσφύγων  μαθητών; Ποια είναι αυτά;  Περιγράψτε ένα 

περιστατικό που σας έκανε εντύπωση, σας δυσκόλεψε ή σας προβλημάτισε 

ιδιαίτερα. 

Δεν ήταν σημαντικά προβλήματα. Υπήρχε πρόβλημα ως προς την ελληνική 

γλώσσα δεν μπορούσαν να γίνουν κατανοητές κάποιες πολύ απλές-σε 

ελληνικά- οδηγίες, συνεπώς έπρεπε με άλλους τρόπους να προσεγγίζω τον 

μαθητή. 

12. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες με τους γονείς μαθητών με μεταναστευτικό 

υπόβαθρό; Αν ναι θα μπορούσατε να μας αφηγηθείτε εν συντομία μια 

τέτοια δύσκολη κατάσταση; 

Νομίζω σαν πρόβλημα θα μπορούσε να περιγραφεί η δυσκολία επικοινωνίας 

που είχα με τους γονείς, έμοιαζε να μη θέλουν να με συναντήσουν ή δεν ήταν 

συνεπείς στις ώρες/μέρες που έδινα για να συνομιλήσουμε. Με αποτέλεσμα να 

έρχονται όποτε τους βόλευε. 

13. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από τη μεριά 

των νηπιαγωγών; 

Προσπαθούσα να υπενθυμίζω τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες και τόνιζα ότι 

δυσκολεύει όταν έρχονται απροειδοποίητα διότι δεν μπορώ να αφήνω την τάξη. 

Προσπαθούσα πάντα να τους προσκαλώ και προσωπικά, αλλά ως επί το 

πλείστον δεν εμφανίζονταν σε κοινά με άλλους γονείς. Συνεπώς, σχετίζεται 

θεωρώ με τις προσωπικές αξίες των γονέων ως προς την εκπαίδευση. 

14. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από την 

πλευρά του εκπαιδευτικού συστήματος;   

Ενδεχομένως το να τονιστεί η σημασία των ομαδικών συναντήσεων με γονείς 

και εκπαιδευτικούς ώστε να υπάρχει η περαιτέρω γνωριμία και να αρχίσουν να 

νιώθουν πιο ενταγμένοι. 
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Άξονας Δ. Πλεονεκτήματα  διαπολιτισμικής τάξης στο νηπιαγωγείο 

15. Παρά τις δυσκολίες που περιγράψατε υπάρχουν και πλεονεκτήματα από 

την ύπαρξη των αλλοδαπών μαθητών στο νηπιαγωγείο; Αν ναι, μπορείτε 

να μου αναφέρετε μερικά; 

Ναι, θεωρώ πως εμπλουτίζουν τη διαδικασία μάθησης και «καλούν» τους 

εκπαιδευτικούς να βρίσκουν πιο μαθητοκεντρικούς τρόπους προσέγγισης. 

Άξονας Ε. Πρακτικές και Στρατηγικές στην διαπολιτισμική τάξη στο νηπιαγωγείο 

16. Χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες στρατηγικές για την ομαλή ένταξη 

αλλοδαπών μαθητών; Αν ναι, ποιες; Ποιες θεωρείτε πιο αποτελεσματικές; 

Γενικότερα,  η προσέγγισή μου είναι μαθητοκεντρική. Συνεπώς, ανάλογα με τις 

ανάγκες του κάθε μαθητή μπορώ κάθε φορά να προσαρμόζω την εκπαιδευτική 

διαδικασία ή έστω να υπάρχει ένας πιο προσωπικός χρόνος με τον μαθητή όταν 

π.χ. τα υπόλοιπα παιδιά μπορεί να τα «καταφέρνουν» χωρίς την βοήθειά μου. 

17. Με ποιες ενέργειες μπορεί ο προϊστάμενος να συμβάλλει στην κατεύθυνση 

αυτή; 

Είναι σημαντικό να υπάρχει ευελιξία στις προτάσεις των εκπαιδευτικών από 

την πλευρά του διευθυντή. Εάν ο διευθυντής στοχεύει μόνο στην «εικόνα» να 

γίνεται δουλειά και να «μαθαίνουν» τα παιδιά μέσα από φυλλάδια.. τότε δεν 

συμμερίζεται μια μαθητοκεντρική προσέγγιση και σίγουρα ούτε και οι 

διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει χώρο σε κάτι τέτοιο. 

Άξονας ΣΤ. Προτάσεις 

18. Τι θα προτείνετε για την αποτελεσματικότερη ένταξη των αλλοδαπών 

μαθητών σε επίπεδο σχολικής μονάδας αλλά και σε γενικό εκπαιδευτικής 

πολιτικής; 

Σε έναν «ιδανικό» κόσμο θα ήταν σημαντικό να υπάρχει λιγότερο πλήθος μέσα 

στην τάξη ώστε πράγματι να είναι όσο πιο μαθητοκεντρική και ενταξιακή η 

εκπαίδευση ή έστω να υπήρχε 2η/ος εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη προκειμένου 

να βοηθηθούν αποτελεσματικά οι αλλοδαποί μαθητές και να προσφερθεί η 

απαραίτητη φροντίδα. 
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13η Συνέντευξη 

Άξονας Α. Δημογραφικά στοιχεία 

1. Φύλο:Γυναίκα   

2. Ηλικία:  50 

3. Ποια είναι η πανεπιστημιακή/παιδαγωγική σας κατάρτιση; ΑΕΙ 

4. Έτη προϋπηρεσίας: 24 

Άξονας Β. Εμπειρία  και γνώσεις σχετικά με διαπολιτισμική εκπαίδευση 

5. Αισθάνεστε επαρκής σε σχέση με τις γνώσεις σας στη διαπολιτισμική́ 

εκπαίδευση; 

Ναι 

6. Είχατε παρακολουθήσει μάθημα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στις 

σπουδές σας; Πόσα και ποια και σε τι επίπεδο; 

Όχι 

7. Έχετε επιμορφωθεί ́ στη διαπολιτισμική ́ εκπαίδευση; Πόσες φορές, από 

ποιους φορείς, πόσες ώρες, σε ποια θέματα; 

Όχι 

8. Θεωρείτε ότι γενικά σήμερα οι νηπιαγωγοί έχουν την απαραίτητη 

επάρκεια για την αντιμετώπιση μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο; 

Όχι 

9. Θεωρείτε ότι οι νηπιαγωγοί έχουν ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά 

με τη διαπολιτισμική́ εκπαίδευση; Σε ποιους συγκεκριμένα τομείς; 

Ναι υπάρχει  ανάγκη επιμόρφωσης όσον αφορά τους τρόπους διδασκαλίας, τη 

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και των χαρακτηριστικών του πολιτισμικού 

περιβάλλοντος από το οποίο προέρχονται οι συγκεκριμένοι μαθητές. 

Άξονας Γ. Προβλήματα από την ύπαρξη αλλοδαπών μαθητών στα νηπιαγωγεία 

και τρόποι αντιμετώπισης τους 

10. Είχατε στην τάξη σας μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο; 

Έχει τύχει κάποιες φορές 

11. Αντιμετωπίσατε προβλήματα στο σχολικό σας περιβάλλον από́ την ύπαρξη 

μεταναστών/προσφύγων  μαθητών; Ποια είναι αυτά;  Περιγράψτε ένα 

περιστατικό που σας έκανε εντύπωση, σας δυσκόλεψε ή σας προβλημάτισε 

ιδιαίτερα. 
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Δεν έχω αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Συνήθως χρησιμοποιούσα το 

παιχνίδι και την νοηματική για να επικοινωνήσω με παιδάκια που δεν γνώριζαν 

την γλώσσα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ευτράπελες καταστάσεις  .Επίσης ποτέ 

δεν είχα ένα μονάχο του στην τάξη , φρόντιζα να βρίσκονται μαζί παιδιά που 

είχαν κοινή γλώσσα και καταγωγή. 

12. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες με τους γονείς μαθητών με μεταναστευτικό 

υπόβαθρό; Αν ναι θα μπορούσατε να μας αφηγηθείτε εν συντομία μια 

τέτοια δύσκολη κατάσταση; 

Δεν έχω αντιμετωπίσει κάποια δυσκολία. 

13. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από τη μεριά 

των νηπιαγωγών; 

Ίσως με τη συζήτηση και με κάποιες παραινέσεις προς τους γονείς. 

14. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από την 

πλευρά του εκπαιδευτικού συστήματος;   

Με την περαιτέρω κατάρτιση των εκπαιδευτικών. 

Άξονας Δ. Πλεονεκτήματα  διαυπολιτισμικής τάξης στο νηπιαγωγείο 

15. Παρά τις δυσκολίες που περιγράψατε υπάρχουν και πλεονεκτήματα από 

την ύπαρξη των αλλοδαπών μαθητών στο νηπιαγωγείο; Αν ναι, μπορείτε 

να μου αναφέρετε μερικά; 

Θεωρώ πως η ύπαρξη αλλοδαπών μαθητών στην τάξη συμβάλλει στην 

αλληλεπίδραση των πολιτισμών. Για να γίνω πιο σαφής, τα παιδιά έρχονται σε 

επαφή με ήθη και έθιμα άλλων λαών, μαγειρικές και κάποιες φορές 

διαφορετικές  ενδυμασίες  και νοοτροπίες. 

Άξονας Ε. Πρακτικές και Στρατηγικές στην διαπολιτισμική τάξη στο νηπιαγωγείο 

16. Χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες στρατηγικές για την ομαλή ένταξη 

αλλοδαπών μαθητών; Αν ναι, ποιες; Ποιες θεωρείτε πιο αποτελεσματικές; 

Συνήθως χρησιμοποιώ στρατηγικές όπως, απλοποίηση διδασκαλίας ή παιχνίδια 

στα οποία φροντίζω να κατατάσσω τα παιδιά σε ομάδες 

17. Με ποιες ενέργειες μπορεί ο προϊστάμενος να συμβάλλει στην κατεύθυνση 

αυτή; 

Προσφέροντας τη βοήθειά του στον εκπαιδευτικό, όταν αυτό είναι αναγκαίο. 

Άξονας ΣΤ. Προτάσεις 
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18. Τι θα προτείνετε για την αποτελεσματικότερη ένταξη των αλλοδαπών 

μαθητών σε επίπεδο σχολικής μονάδας αλλά και σε γενικό εκπαιδευτικής 

πολιτικής; 

Α) Κατάλληλη επιμόρφωση εκπαιδευτικών. 

Β) Συνεργασία με κατάλληλους επιστήμονες όπως ψυχολόγους, κοινωνικούς 

λειτουργούς , μεταφραστές ,εμπειρότερους εκπαιδευτικούς με  πείρα σε παιδιά 

μεταναστών . 
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14η Συνέντευξη 

Άξονας Α. Δημογραφικά στοιχεία 

1. Φύλο: θήλυ 

2. Ηλικία:  50 

3. Ποια είναι η πανεπιστημιακή/παιδαγωγική σας κατάρτιση; Απόφοιτη 

Παιδαγωγικής Σχολής Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Α.Π.Θ. 

4. Έτη προϋπηρεσίας: 19 

Άξονας Β. Εμπειρία  και γνώσεις σχετικά με διαπολιτισμική εκπαίδευση 

5. Αισθάνεστε επαρκής σε σχέση με τις γνώσεις σας στη διαπολιτισμική́ 

εκπαίδευση; 

Όχι 

6. Είχατε παρακολουθήσει μάθημα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στις 

σπουδές σας; Πόσα και ποια και σε τι επίπεδο; 

Όχι 

7. Έχετε επιμορφωθεί ́ στη διαπολιτισμική ́ εκπαίδευση; Πόσες φορές, από 

ποιους φορείς, πόσες ώρες, σε ποια θέματα; 

Όχι 

8. Θεωρείτε ότι γενικά σήμερα οι νηπιαγωγοί έχουν την απαραίτητη 

επάρκεια για την αντιμετώπιση μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο; 

Όχι 

9. Θεωρείτε ότι οι νηπιαγωγοί έχουν ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά 

με τη διαπολιτισμική́ εκπαίδευση; Σε ποιους συγκεκριμένα τομείς; 

Ναι υπάρχει η ανάγκη σχετικά με τρόπους κατανόησης, επικοινωνίας με τους 

γονείς και με τα παιδιά και επίσης σε θέματα προσαρμογής. 

Άξονας Γ. Προβλήματα από την ύπαρξη αλλοδαπών μαθητών στα νηπιαγωγεία 

και τρόποι αντιμετώπισης τους 

10. Είχατε στην τάξη σας μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο; 

Όχι δεν είχαμε ποτέ. 

11. Αντιμετωπίσατε προβλήματα στο σχολικό σας περιβάλλον από́ την ύπαρξη 

μεταναστών/προσφύγων  μαθητών; Ποια είναι αυτά;  Περιγράψτε ένα 

περιστατικό που σας έκανε εντύπωση, σας δυσκόλεψε ή σας προβλημάτισε 

ιδιαίτερα. 
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Όχι 

12. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες με τους γονείς μαθητών με μεταναστευτικό 

υπόβαθρό; Αν ναι θα μπορούσατε να μας αφηγηθείτε εν συντομία μια 

τέτοια δύσκολη κατάσταση; 

Όχι 

13. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από τη μεριά 

των νηπιαγωγών; 

Πιστεύω με τη συζήτηση. 

14. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από την 

πλευρά του εκπαιδευτικού συστήματος;   

Κάνοντας σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς και μιλώντας και ενημερώνοντας 

και τους γονείς για τυχόν δυσκολίες που θα προκύψουν. 

Άξονας Δ. Πλεονεκτήματα  διαπολιτισμικής τάξης στο νηπιαγωγείο 

15. Παρά τις δυσκολίες που περιγράψατε υπάρχουν και πλεονεκτήματα από 

την ύπαρξη των αλλοδαπών μαθητών στο νηπιαγωγείο; Αν ναι, μπορείτε 

να μου αναφέρετε μερικά; 

 Τα παιδιά  αλλά και εμείς ερχόμαστε σε επαφή με άλλες κουλτούρες και 

άλλους πολιτισμούς, οπότε πιστεύω ότι έχουμε να κερδίσουμε πολλά 

πράγματα. 

Άξονας Ε. Πρακτικές και Στρατηγικές στην διαπολιτισμική τάξη στο νηπιαγωγείο 

16. Χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες στρατηγικές για την ομαλή ένταξη 

αλλοδαπών μαθητών; Αν ναι, ποιες; Ποιες θεωρείτε πιο αποτελεσματικές; 

Επειδή δεν είχαμε παιδιά δεν μπορώ να απαντήσω. Θεωρητικά θα 

χρησιμοποιούσα το παιχνίδι πολύ και το κουκλοθέατρο. 

17. Με ποιες ενέργειες μπορεί ο προϊστάμενος να συμβάλλει στην κατεύθυνση 

αυτή; 

Στηρίζοντας τον εκπαιδευτικό και παρέχοντάς του τη βοήθειά του. 

Άξονας ΣΤ. Προτάσεις 

18. Τι θα προτείνετε για την αποτελεσματικότερη ένταξη των αλλοδαπών 

μαθητών σε επίπεδο σχολικής μονάδας αλλά και σε γενικό εκπαιδευτικής 

πολιτικής; 

Πρώτον θα πρέπει να ενσωματωθούν στη κοινωνία , να γνωρίσουν τους 

κανόνες και της κοινωνίας αλλά και του σχολείου. Να υπάρχει επικοινωνία, 
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συζήτηση και συνεργασία με τους υπόλοιπους γονείς ώστε να αποφευχθούν 

δυσκολίες και τέλος καλή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και την 

προϊσταμένη. 
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15η Συνέντευξη 

Άξονας Α. Δημογραφικά στοιχεία 

1. Φύλο: Γυναίκα 

2. Ηλικία: 32 

3. Ποια είναι η πανεπιστημιακή/παιδαγωγική σας κατάρτιση;  Νηπιαγωγός, 

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή, Πανεπιστήμιο Κύπρου 

4. Έτη προϋπηρεσίας: 7 

Άξονας Β. Εμπειρία  και γνώσεις σχετικά με διαπολιτισμική εκπαίδευση 

5. Αισθάνεστε επαρκής σε σχέση με τις γνώσεις σας στη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση; 

Έχοντας παρακολουθήσει κάποια επιμορφωτικά σεμινάρια, θεωρώ ότι έχω 

αποκτήσει ορισμένες γνώσεις, σε θεωρητικό επίπεδο, σχετικά με τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ωστόσο, για την εφαρμογή μιας ορθής 

στρατηγικής, πιστεύω ότι χρειάζεται  συνδυασμός γνώσης και πράξης. 

Συνεπώς, νομίζω ότι οι γνώσεις μου στον τομέα αυτό δεν είναι επαρκείς κι ότι 

θα εμπλουτίζονται συνεχώς.   

6. Είχατε παρακολουθήσει μάθημα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στις 

σπουδές σας; Πόσα και ποια και σε τι επίπεδο; 

Έχω παρακολουθήσει δύο μαθήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε 

προπτυχιακό επίπεδο. Ήταν μαθήματα τα οποία επιλέγαμε από  το Παιδαγωγικό 

τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

7. Έχετε επιμορφωθεί στη διαπολιτισμική εκπαίδευση; Πόσες φορές, από 

ποιους φορείς, πόσες ώρες, σε ποια θέματα;   

Ναι, παρακολούθησα επιμορφωτικό πρόγραμμα 500 ωρών από το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

8. Θεωρείτε ότι γενικά σήμερα οι νηπιαγωγοί έχουν την απαραίτητη 

επάρκεια για την αντιμετώπιση μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο; 

Νομίζω ότι δεν υπάρχει επάρκεια, καθώς πρόκειται για έναν σχετικά νέο τομέα 

στο χώρο της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Παρόλο που και κατά τα 

προηγούμενα χρόνια υπήρχαν μαθητές που προέρχονταν από προσφυγικές 

οικογένειες ή οικογένειες μεταναστών, η ανάγκη για επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών αναδείχτηκε τα τελευταία χρόνια με την έλευση προσφύγων και 

τη δημιουργία προσφυγικών δομών. 



129 

 

9. Θεωρείτε ότι οι νηπιαγωγοί έχουν ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά 

με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση; Σε ποιους συγκεκριμένα τομείς; 

Πιστεύω πως υπάρχει ανάγκη επιμόρφωσης κι όπως προανέφερα υπάρχει και η 

ανάγκη πρακτικού προσανατολισμού των νηπιαγωγών σε θέματα 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Άξονας Γ. Προβλήματα από την ύπαρξη αλλοδαπών μαθητών στα νηπιαγωγεία 

και τρόποι αντιμετώπισης τους 

10. Είχατε στην τάξη σας μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο; 

Σχεδόν κάθε χρόνο έχω. 

11. Αντιμετωπίσατε προβλήματα στο σχολικό σας περιβάλλον από την ύπαρξη 

μεταναστών/προσφύγων μαθητών; Ποια είναι αυτά; Περιγράψτε ένα 

περιστατικό που σας έκανε εντύπωση, σας δυσκόλεψε ή σας προβλημάτισε 

ιδιαίτερα. 

Επειδή επρόκειτο για παιδιά προερχόμενα από οικογένειες μεταναστών, οι 

οποίοι είχαν αφομοιωθεί ως ένα βαθμό στον ντόπιο πληθυσμό, δεν 

αντιμετώπισα κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. 

12. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες με τους γονείς μαθητών με μεταναστευτικό 

υπόβαθρό; Αν ναι θα μπορούσατε να μας αφηγηθείτε εν συντομία μια 

τέτοια δύσκολη κατάσταση; 

Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχαν προβλήματα συνεννόησης μαζί τους, καθώς 

κάποιοι δε γνώριζαν καλά την ελληνική γλώσσα. 

13. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από τη μεριά 

των νηπιαγωγών; 

Πιστεύω ότι τα προβλήματα αυτά θα μπορούσαν να λυθούν με συνεννόηση και 

συνεργασία ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς. 

14. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από την 

πλευρά του εκπαιδευτικού συστήματος; 

Νομίζω πως θα έπρεπε να δημιουργηθούν τμήματα υποδοχής στα νηπιαγωγεία 

για την ομαλή ένταξη αυτών των παιδιών. 

Άξονας Δ. Πλεονεκτήματα  διαπολιτισμικής τάξης στο νηπιαγωγείο 

15. Παρά τις δυσκολίες που περιγράψατε υπάρχουν και πλεονεκτήματα από 

την ύπαρξη των αλλοδαπών μαθητών στο νηπιαγωγείο; Αν ναι, μπορείτε 

να μου αναφέρετε μερικά; 
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Σαφώς υπάρχουν πλεονεκτήματα. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να  

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους από τόσο μικρή ηλικία, καθώς έτσι μπορεί να 

καλλιεργηθεί ο σεβασμός και η αποδοχή του διαφορετικού, αξίες με τις οποίες 

θα είναι εφοδιασμένα σε όλη την πορεία της ζωής τους. 

Άξονας Ε. Πρακτικές και Στρατηγικές στην διαπολιτισμική τάξη στο νηπιαγωγείο 

16. Χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες στρατηγικές για την ομαλή ένταξη 

αλλοδαπών μαθητών; Αν ναι, ποιες; Ποιες θεωρείτε πιο αποτελεσματικές; 

Δεν έχω χρησιμοποιήσει κάποια συγκεκριμένη στρατηγική, επειδή δεν 

χρειάστηκε ακόμη. Θεωρώ όμως ότι μια αποτελεσματική στρατηγική θα ήταν 

η επαφή των παιδιών με διαφορετικούς πολιτισμούς με τη μορφή παιχνιδιού. 

17. Με ποιες ενέργειες μπορεί ο προϊστάμενος να συμβάλλει στην κατεύθυνση 

αυτή; 

Ο διευθυντής θα πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους 

εκπαιδευτικούς και με τους γονείς. 

Άξονας ΣΤ. Προτάσεις 

18. Τι θα προτείνετε για την αποτελεσματικότερη ένταξη των αλλοδαπών 

μαθητών σε επίπεδο σχολικής μονάδας αλλά και σε γενικό εκπαιδευτικής 

πολιτικής; 

Σε επίπεδο σχολικής μονάδας θεωρώ απαραίτητη την επικοινωνία ανάμεσα 

στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής 

θεωρώ απαραίτητη τη λειτουργία τμημάτων υποδοχής και τη συνεχή κατάρτιση 

των εκπαιδευτικών. 

 

 

 

 

 

 

 

 


