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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 Εισαγωγή  

Με την είσοδο των χιλιάδων οικονοµικών µεταναστών και προσφύγων από διάφορες 

χώρες, η Ελληνική κοινωνία γίνεται σταδιακά τα τελευταία έτη πολυπολιτισµική, 

πολυγλωσσική και πολυφυλετική. Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων του ρατσισµού, 

της ξενοφοβίας, των φαινοµένων του κοινωνικού αποκλεισµού αλλά και για την ελπίδα µιας 

ειρηνικής συµβίωσης τα επόµενα χρόνια εµφανίζεται στις σύγχρονες κοινωνίες η ανάγκη 

για µια εκπαιδευτική πολιτική και ένα πρόγραµµα σπουδών στο σχολείο που να 

αντανακλούν µια θετική αντίληψη για τους διαφορετικούς πολιτισµούς και τις διαφορετικές 

φυλές που απαρτίζουν το σχολείο και την Ελληνική κοινωνία. 

Τόσο τα παιδιά των ελλήνων οµογενών, όσο και τα παιδιά των άλλων γλωσσικών και 

πολιτισµικών οµάδων που ζουν στην Ελλάδα αντιµετωπίζουν προβλήµατα σχολικής και 

κοινωνικής ένταξης. Τα προβλήµατα αυτά ανάγονται στην περίοδο κοινωνικοποίησης των 

παιδιών στην χώρα υποδοχής καθώς και στην σχολική και κοινωνική ελληνική 

πραγµατικότητα.  

Τα νηπιαγωγεία και οι παιδικοί σταθµοί στη χώρα µας αποτελούν το χώρο συνάντησης 

“διαφορετικών” παιδιών, από διάφορες χώρες του κόσµου. 

O χώρος της προσχολικής αγωγής είναι πλέον ανοµοιογενής από την πλευρά σύνθεσης 

του παιδικού πληθυσµού. Για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων διαπολιτισµικού χαρακτήρα, 

δηλαδή για την προώθηση της διαπολιτισµικότητας, χρειάζεται να υποβοηθηθούν τα 

αλλόφωνα παιδιά µε διάφορους τρόπους, λ.χ. µε την ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας, 

την αποδοχή τους µέσα στην τάξη από τα γηγενή παιδιά, την ευαισθητοποίηση των γηγενών 

παιδιών για το “διαφορετικό” συνοµήλικό τους. 

Στο νηπιαγωγείο και στους παιδικούς σταθµούς δεν οµιλείται από τα παιδιά µόνο η 

ελληνική γλώσσα, αλλά µια πληθώρα γλωσσών. Πολλά από τα παιδιά αυτά είτε δεν 

γνωρίζουν καθόλου, είτε έχουν πολύ περιορισµένη γνώση της ελληνικής γλώσσας. 

Αυτή η κατάσταση που επικρατεί στα νηπιαγωγεία και στους παιδικούς σταθµούς ήταν 

για µένα µια αφορµή να µελετήσω: 

α) Εάν λειτουργεί η γλωσσική επικοινωνία µεταξύ νηπιαγωγών και αλλοφώνων παιδιών. 

β) Ποια είναι η γνώµη των εκπαιδευτικών και των γηγενών µαθητών για τα αλλόγλωσσα 

παιδιά, και 

γ) Πώς µπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα αντιρατσιστικό πρότυπο εκπαίδευσης στα 

σύγχρονα ελληνικά σχολεία. 
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Oι απόψεις των εκπαιδευτικών (βρεφονηπιοκόµων και νηπιαγωγών), σχετικά µε αυτά τα 

ερωτήµατα είναι άκρως ενδιαφέρουσες για την αντιµετώπιση της γλωσσικής 

διαφορετικότητας στην προσχολική αγωγή, γιατί από αυτήν εξαρτάται η ανάπτυξη 

αποτελεσµατικών επικοινωνιακών σχέσεων, γεγονός που σηµαίνει ότι το αλλόγλωσσο παιδί 

πρέπει να ενισχυθεί γλωσσικά, ώστε να αρθούν όλες εκείνες οι δυσκολίες που το 

εµποδίζουν να εκφραστεί και οδηγούν τη συνύπαρξη σε αδιέξοδο. 

Το νηπιαγωγείο και ο παιδικός σταθµός έχουν µεγάλη ευθύνη: α) για την εκµάθηση της 

µητρικής γλώσσας των αλλοφώνων παιδιών µε ότι αυτό συνεπάγεται, όπως τη διατήρηση, 

την καλλιέργεια και την προώθηση της διαπολιτισµικής προσωπικότητάς τους, και β) για τη 

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας για τα αλλόφωνα παιδιά. 

 

 

1.2 Παρουσίαση του προβλήµατος 

Το πρόβληµα της διγλωσσίας και της δίγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, είναι 

σχετικά νέο. Σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια διαπιστώνεται η έντονη πλέον παρουσία 

δίγλωσσου µαθητικού πληθυσµού. Τα φαινόµενα διγλωσσίας στην Ελλάδα άρχισαν να 

παρατηρούνται και να µελετούνται κυρίως την τελευταία δεκαετία, καθώς η χώρα έχει 

αλλάξει από χώρα εξαγωγής µεταναστών σε χώρα υποδοχής από πολλά µέρη του κόσµου. 

Για τον λόγο αυτό, τα θέµατα διγλωσσίας και δίγλωσσης εκπαίδευσης έχουν ορµητικά 

καταλάβει µια από τις πρωτεύουσες θέσεις στα ελληνικά κοινωνικά και εκπαιδευτικά 

πλαίσια. Μέχρι τώρα, το µοναδικό µέληµα των ελληνικών πολιτικών και εκπαιδευτικών 

αρχών είναι η επιτυχής διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.   

Τα δίγλωσσα παιδιά χρησιµοποιούν την ελληνική γλώσσα σε συνθήκες διγλωσσίας, 

αφού συχνά στον οικογενειακό και κοινωνικό τους περίγυρο µητρική και ελληνική γλώσσα 

εναλλάσσονται. Υπό αυτές τις συνθήκες αρκετά από αυτά εµφανίζουν δυσκολίες 

προσαρµογής στον κοινωνικό και σχολικό χώρο, που τις περισσότερες φορές οδηγούν σε 

σχολική αποτυχία. Ειδικότερα, τα παιδιά αυτά, έχοντας να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα 

κοινωνικής ένταξης των ιδίων και των οικογενειών τους, τις προκαταλήψεις και τα 

στερεότυπα, γρήγορα δηµιουργούν αρνητική σχέση µε το σχολείο και τελικά το 

εγκαταλείπουν, για να οδηγηθούν πρόωρα και αναγκαστικά στο χώρο της εργασίας. 

Για την ελληνική πλευρά, το σηµαντικό και αυτονόητο είναι να βοηθηθούν οι δίγλωσσοι 

µαθητές να µάθουν το συντοµότερο δυνατόν την Ελληνική, ώστε να ενταχθούν οµαλά στο 
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σχολικό σύστηµα, να ωφεληθούν ακαδηµαϊκά µέσα απ’ αυτό και να ενσωµατωθούν έτσι 

κοινωνικά. 

Το νηπιαγωγείο είναι ο χώρος, όπου µπαίνουν οι βάσεις για τη γλωσσική, νοητική, 

κοινωνική, συναισθηµατική, ηθική και αισθητική ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών. Στο 

περιβάλλον αυτό το νήπιο για πρώτη φορά έρχεται σε προγραµµατισµένη επαφή και 

επικοινωνία µε θεσµικούς παιδαγωγούς και συνοµηλίκους µέσω της οποίας συντελείται η 

πρωτογενής του κοινωνικοποίηση. Στην προσχολική ηλικία, επίσης, που το παιδί βρίσκεται 

στον παιδικό σταθµό, αναπτύσσεται ένα σηµαντικό µέρος της προσωπικότητάς του. Ο 

τρόπος µε τον οποίο περιγράφεται εκ µέρους του σχολικού περιβάλλοντος (παιδικός 

σταθµός/νηπιαγωγείο) ο κοινωνικός κόσµος του νηπίου, τείνει να διαµορφώσει τις δικές του 

αντιλήψεις και στάσεις απέναντι σε άλλους. Λάθη ή προβλήµατα που δηµιουργούνται από 

αυτή την ηλικία, ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις για τη µετέπειτα ζωή του 

ατόµου. Με τα νέα δεδοµένα που έχουν προκύψει στη χώρα µας µετά τη δεκαετία του 1990 

το νηπιαγωγείο είναι χώρος αφετηριακός για την εκπαίδευση των παιδιών των αλλοδαπών 

και των παλιννοστούντων, όπως και για εκείνη των ηµεδαπών µαθητών 

 

1.3 Σκοπός της έρευνας 

Στην ελληνική πραγµατικότητα, η αύξηση των µαθητών από πολιτισµικά διαφορετικές 

οµάδες, η έλλειψη κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε θέµατα διαπολιτισµικής παιδαγωγικής 

και η διαρκής παρουσία στερεοτυπικών και προκαταληπτικών συµπεριφορών και µέσα στη 

σχολική τάξη, οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος της παρούσας εργασίας. 

Ο ρόλος των νηπιαγωγών είναι πολύ σηµαντικός. Προσπαθούµε να διερευνήσουµε τον 

τρόπο που συµπεριφέρονται οι νηπιαγωγοί/βρεφονηπιοκόµοι σε πολυπολιτισµικές τάξεις, 

τις στρατηγικές διδασκαλίας που εφαρµόζουν, τον τρόπο που αξιοποιούν τις δυνατότητες 

των παιδιών. 

Οι έρευνες έχουν σηµασία για την εκπαιδευτική διαδικασία στην προσχολική 

εκπαίδευση, γιατί εξετάζουν τις τρέχουσες εκπαιδευτικές πρακτικές και προκλήσεις και 

διερευνούν τις επιπτώσεις που ενδεχοµένως έχουν στο ρόλο των εκπαιδευτικών, ιδίως όσον 

αφορά στις αξίες, στις στάσεις, στις δεξιότητες, και στις γνώσεις που χρειάζονται και που θα 

χρειαστούν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.  

Σκοπός λοιπόν, της συγκεκριµένης εργασίας, είναι να διερευνηθούν οι στάσεις και οι 

προκαταλήψεις των βρεφονηπιοκόµων καθώς και ο ρατσισµός, που τυχόν υφίστανται τα 
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αλλόγλωσσα παιδιά στους βρεφικούς και νηπιακούς σταθµούς. Ακόµη από πού προκύπτουν 

τα προβλήµατα αυτά και πώς µπορούµε να τα αντιµετωπίσουµε στο σχολικό χώρο. Ποιοι 

είναι οι τρόποι επίλυσής και συµφιλίωσης όλων των γηγενών παιδιών και των 

βρεφονηπιοκόµων απέναντι στα δίγλωσσα παιδιά. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Τα θεωρητικά δεδοµένα του θέµατος 

2.1 ∆ιαπολιτισµικότητα, ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση.   

Η διαπολιτισµικότητα απασχολεί αρκετά επιστηµονικά πεδία εκτός από την 

παιδαγωγική, όπως η ψυχολογία, η φιλοσοφία, η ηθική, η ανθρωπολογία, τα µαθηµατικά, η 

οικονοµική επιστήµη (Νικολάου, 2005). Στη χώρα µας η συζήτηση γύρω από την 

διαπολιτισµικότητα εστιάζεται κυρίως στο πεδίο της εκπαίδευσης. Ωστόσο οι υποστηρικτές 

της διαπολιτισµικότητας, ανακαλύπτουν πεδία εφαρµογής της θεωρίας σε χώρους όπως οι 

επιχειρήσεις, τα µέσα µαζικής επικοινωνίας κ.α. (Νικολάου, 2000). 

Σύµφωνα µε τον Μάρκου Γ., καθώς και µε τον ∆αµανάκη Μ., η διαπολιτισµικότητα 

προϋποθέτει το ξεπέρασµα της στενής έννοιας του «έθνους- κράτους», την αποδοχή της 

πολιπολιτισµικότητας και τον µετασχηµατισµό της κοινωνίας η οποία θα χαρακτηρίζεται 

πλέον από ανεκτικότητα, αποδοχή του διαφορετικού και την συνύπαρξη και συγκατοίκηση 

των διαφορετικών πολιτισµικών οµάδων (Νικολάου, 2000). 

Η διαπολιτισµική εκπαίδευση αποτελεί την λύση για την πολυπολιτισµική κοινωνία, όσο 

οι κοινωνίες γίνονται περισσότερο πολυπολιτισµικές, τόσο οι θεωρητικοί πιστεύουν πως 

αποτελεί την καλύτερη απάντηση στην πολυπολιτισµικότητα. Βασικός σκοπός της 

διαπολιτισµικής εκπαίδευσης είναι η αναγνώριση του διαφορετικού, για το σύνολο των 

µαθητών, των µαθητών που διακρίνονται από πολιτισµικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες 

και των µαθητών της κυρίαρχης κοινωνικής οµάδας. Μέσω των δραστηριοτήτων της 

διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, βελτιώνεται η αυτοεκτίµηση των πρώτων ενώ οι δεύτεροι 

θεωρούν την ύπαρξη του διαφορετικού ως οργανικό µέρος της τάξης. Σηµαντικό είναι να 

αναδεικνύονται µέσα από δραστηριότητες, στην καθηµερινή εκπαιδευτική διαδικασία, οι 

οµοιότητες κι οι διαφορές µεταξύ των πολιτισµών και να δηµιουργούνται συνθήκες 

αλληλεπίδρασης µεταξύ παιδιών από διαφορετικές πολιτισµικές οµάδες (Τσιούµης, 2005).  
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Ο Α. Παπάς το 1998 διατυπώνει σχετικά µε την διαπολιτισµική εκπαίδευση πως 

«στοχεύει στην καθιέρωση µιας κοινωνίας µε αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση, µε 

πνεύµα αµοιβαιότητας και ισότητας στα κοινωνικά µέλη, µε αλληλαποδοχή των εκατέρωθεν 

αξιών και ακόµα την άποψη των βασικών δικαιωµάτων που έχουν τα κοινωνικά όντα 

σύµφωνα µε τον Χάρτη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων», απαλλαγµένη από κάθε ακρότητα 

και προσανατολισµένη σε πανανθρώπινες, «οικουµενικές» αξίες, οι οποίες πρέπει να βρουν 

εφαρµογή στις σύγχρονες κοινωνίες (Νικολάου, 2000). 

Στην διαπολιτισµική εκπαίδευση, το µορφωτικό κεφάλαιο των µαθητών δεν 

αντιµετωπίζεται ως «ελλειµµατικό» αλλά ως «διαφορετικό» κάτι το οποίο πρέπει να γίνει 

σεβαστό και αποδεκτό από τους µαθητές της κυρίαρχης κοινωνικής οµάδας. 

 

2.2 ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση και σχολείο 

Σύµφωνα µε τη Katz (1982), διαπολιτισµική εκπαίδευση ορίζεται η προετοιµασία των 

µαθητών για τις κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές πραγµατικών γεγονότων όπου 

βιώνουν σε διάφορες περιπτώσεις σε κοινωνικά πλαίσια.  

Ιδιαίτερα σηµαντικό θεωρείται ότι στη διαπολιτισµική εκπαίδευση πρέπει να 

περιλαµβάνονται εµπειρίες που να προσφέρουν ανάπτυξη στις ικανότητες για διευκρίνιση 

των αξιών και µεταβίβασης τους, άλλη εµπειρία είναι να µπορούν να εξετάζουν όλα τα είδη 

µόρφωσης για να αναπτύξουν τις βασικές διδακτικές προσεγγίσεις. Ακόµη να µπορούν να 

αναπτύξουν την ικανότητα να αξιολογούν τη µη δηµοκρατία που επικρατεί σε θέµατα όπως 

ο ρατσισµός και η ισότητα.  

Ένας άλλος ορισµός είναι αυτός του Ανθόπουλου (2001), όπου αναφέρει ότι η 

διαπολιτισµική εκπαίδευση άρχισε δυναµικά από τη παρουσία αλλοδαπών παιδιών στα 

σχολεία. Η οµάδα του πληθυσµού αυτού µε κάποιες ιδιαιτερότητες είχε την ανάγκη για 

στήριξη ώστε να συνεχίσει να υπάρχει και να ζει ανάµεσα σε άλλους πολιτισµούς. Μέσα 

από την πανεπιστηµιακή κοινότητα στηρίχθηκαν και προχώρησαν µε σωστά βήµατα οι 

θεσµοί τόσο σε θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο µε βάση τις ανάγκες τους. Στο τρόπο αυτό 

ο οποίος εφαρµόστηκε υπήρξαν θετικά αποτελέσµατα. Στις µέρες µας εφαρµόζεται µε 

µέτρα στηρίζοντας τους αλλοδαπούς µαθητές µε βάση τις δικές τους ανάγκες και 

ιδιαιτερότητες. Για κάθε οµάδα αλλόγλωσσων µαθητών δηµιουργήθηκαν µέτρα στήριξης 

ώστε να µπορούν να βοηθηθούν µε τους σωστούς τρόπους. Σε λίγο χρονικό διάστηµα 

παρουσιάστηκε σηµαντική βελτίωση και σηµειώθηκε αξιόλογο το έργο αυτό στο χώρο της 
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διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, σίγουρα χρειάζεται ακόµη πολλή δουλειά για να επιτευχθούν 

πλήρως οι στόχοι που τέθηκαν από την αρχή ώστε να υπάρχει σωστή και δοµηµένη 

διαπολιτισµική εκπαίδευση. Η παγκόσµια µετανάστευση επηρεάζεται από την 

παγκοσµιοποίηση αφού η κάθε οµάδα που κουβαλά τη δική της πολιτισµική ταυτότητα έχει 

διαφορετικές ιδέες και αντιλήψεις όπως και πολλές ιδιαιτερότητες. Ο ρόλος του σχολείου 

συµβάλλει στο να υπάρχει και να διατηρείται η διαπολιτσµικότητα στο χώρο της 

εκπαίδευσης. Αυτό φυσικά εξαρτάται από τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου, το έργο που 

παράγουν οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο και η συνεργασία που υπάρχει ανάµεσα σε µαθητές 

και γενικά του σχολείου. Η διαπολιτισµική παιδεία έχει στόχο να καλλιεργήσει 

διαπολιτισµική συνείδηση µε βασικό στόχο την προσωπική ανάπτυξη κάθε ανθρώπου 

ανεξάρτητα αν ζει σε οµοιογενές ή ανοµοιογενές περιβάλλον. 

Επίσης ο Bullivant (1986), αναφέρει  πως τα θέµατα ρατσισµός, διαφορετικότητα και 

ανισότητα δεν µπορούν να βρουν ανταπόκριση στα σχολεία σε µεγάλο βαθµό. Το σχολείο 

θεωρεί ότι απλά υιοθετεί ορισµούς του πολιτισµού όπου στο µέλλον ίσως ευνοήσουν την 

διατήρηση στο τρόπο ζωής σε οράµατα της κοινωνίας. 

Παράλληλα, µε θεωρίες της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης οι ανισότητες που 

δηµιουργούνται ξεκινάνε από το σχολικό χώρο. Όλο αυτό γίνεται στο σχολικό χώρο αφού 

τα παιδιά έχουν ήδη σχηµατίσει ιδέες και αντιλήψεις σε διάφορα θέµατα ακόµα και στην 

αντιµετώπιση του διαφορετικού. Οι υπάρχουσες προκαταλήψεις και στερεότυπα προκαλούν 

µεγάλες εξάρσεις στην εκπαίδευση και είναι δύσκολο να αλλάξουν µετά από κάποια ηλικία 

(Παππάς, 1988). 

Η διαπολιτισµική εκπαίδευση στοχεύει στην ισότητα και τα ίσα δικαιώµατα σε γηγενείς 

µαθητές και µειονοτικούς µαθητές για αποφυγή ρατσιστικών αντιδράσεων. Ωστόσο στη 

διαπολιτισµική εκπαίδευση το σηµαντικότερο είναι να δηµιουργηθεί και να καθιερωθεί το 

πνεύµα της αµοιβαίας συµβίωσης µε ισότητα σε όλα τα µέλη ενός πολιτισµού ανεξάρτητα. 

Ο αλληλοσεβασµός και η αποδοχή των αξιών και των δικαιωµάτων κάθε πολιτισµού 

αντιστοιχεί σε κάθε άτοµο που κουβαλά το δικό του πολιτισµό.  

Ιδιαίτερα σηµαντικός σκοπός της διαπολιτισµικής παιδείας σύµφωνα µε το Triandis 

(1986), είναι να διατηρηθούν οι αξίες κάθε πολιτισµού, να υπάρχει αλληλεπίδραση στους 

τρόπους σκέψεις και η ανάπτυξη της ικανότητας για έλεγχο της συµπεριφοράς µας µε άτοµα 

που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισµούς. 

Στη διδασκαλία είναι δύσκολο να υπάρχει επιτυχία εφόσον σε µια διαπολιτισµική 

κοινωνία όλα είναι διαφορετικά και δεν υπάρχει καλή επικοινωνία. Έτσι και στα σχολεία η 

επικοινωνία ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς και µαθητές είναι αδύνατον να επιτευχθεί σωστά. 
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Το κάθε άτοµο έχει τις δικές του ανάγκες και τα δικά του πρότυπα συµµετοχής και 

διαφορετικής άποψης για το θέµα διαπολιτισµικότητα. 

Σύµφωνα µε το Banks (1991), η διαπολιτισµική εκπαίδευση είναι να γίνονται κατανοητές 

όλες οι ανάγκες του κάθε παιδιού, να υπάρχει ίση µεταχείριση δίνοντας σηµασία σε κάθε 

προβληµατισµό και άποψη που εκφράζουν οι µαθητές µας. Επίσης η απαραίτητη προσοχή 

σε κάθε προσπάθεια για συµµετοχή στο µάθηµα δίνοντας ευκαιρίες για βελτίωση 

ενθαρρύνοντας τις ιδέες και τις προσπάθειες όλων των µαθητών µας.  

Οι δάσκαλοι που είναι πρότυπα για τους µαθητές γίνονται καθρέφτες αφού ότι βλέπουν 

το κάνουν πράξη ιδιαίτερα σε µικρές ηλικίες. Ο κάθε εκπαιδευτικός ανάλογα µε τις απόψεις 

που έχει τις µεταφέρει στα παιδιά και δηµιουργούν εικόνες και στάσεις για την κοινωνία 

που ζούνε.  

 

2.3 Πολυπολιτισµικότητα και µοντέλα διαχείρισης 

Σε επίπεδο εκπαιδευτικής αλλά και κοινωνικής πολιτικής υπήρξαν πολλές και διάφορες 

προσεγγίσεις οι οποίες σύµφωνα µε τον Μάρκου (1996)  συνοψίζονται σε πέντε βασικά 

µοντέλα. 

Τα µοντέλα αυτά είναι το αφοµοιωτικό, το µοντέλο ενσωµάτωσης, το πολυπολιτισµικό, 

το αντιρατσιστικό και το διαπολιτισµικό µοντέλο. 

 

           Αφοµοιωτικό µοντέλο 

Αρχικά το αφοµοιωτικό µοντέλο είναι το τελευταίο στάδιο του εκπολιτισµού όπου 

ακολουθεί την επαφή, τη σύγκρουση και τη προσαρµογή. Η αφοµοίωση έχει να κάνει µε τη 

διαδικασία όπου τα άτοµα από διαφορετική εθνική και φυλετική προέλευση αλληλεπιδρούν 

και γίνονται ενεργά άτοµα σε µια ευρύτερη κοινωνία χωρίς να δίνεται καµία έµφαση στην 

εθνική προέλευση.  

Η βασική θέση της αφοµοιωτικής προσέγγισης είναι ότι το έθνος είναι ενιαίο από 

πολιτισµική και πολιτική πλευρά. Το συγκεκριµένο µοντέλο από το 1960 µέχρι και σήµερα 

επηρεάζει πολιτικούς, κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς. Στην αντίληψη των 

Ευρωπαίων παρουσιάζονται µεγάλες διαφοροποιήσεις όπου συµβαίνουν σε πολλά 

εκπαιδευτικά συστήµατα. Τα χαρακτηριστικά του αφοµοιωτικού µοντέλου ορίζονται ως 

µονογλωσσικά και µονοπολιτισµικά  και έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τα παιδιά να 

αποκτήσουν επάρκεια στην εθνική γλώσσα και πολιτισµό. Μεγάλη σηµασία δίνεται στη 
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διατήρηση της παράδοσης και της εθνικής κληρονοµιάς καλλιεργώντας τη διαχρονική αξία 

του κράτους κάθε χώρας. Τα παιδιά από διαφορετική πολιτισµική προέλευση όπως οι 

αλλοδαποί αντιµετωπίζουν το πρόβληµα τους ως παιδαγωγικό και θα πρέπει οι µαθητές να 

ξεπεράσουν το πρόβληµα τους στη χρήση της γλώσσας. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να 

υπάρξει η σωστή και γρήγορη αφοµοίωση.  

Τέλος το αφοµοιωτικό µοντέλο µε βάση τους υποστηρικτές του χωρίς να είναι αντίθετοι 

στο θέµα της διδασκαλίας της µητρικής γλώσσας του κάθε ανθρώπου πιστεύουν πως είναι 

και  θέµα του δηµόσιου εκπαιδευτικού συστήµατος.  Ιδιωτική υπόθεση θεωρείται η 

διατήρηση του µητρικού τους πολιτισµού και γλώσσας ( Νικολάου, 2000). 

 

          Μοντέλο της ενσωµάτωσης 

Εντούτοις το µοντέλο της ενσωµάτωσης έχει την άποψη ότι κάθε οµάδα που 

µεταναστεύει κουβαλά µαζί της ένα πολιτισµό όπου επιδρούν ταυτόχρονα και άλλοι 

πολιτισµοί της κάθε χώρας όπου µεταναστεύουν. Σύµφωνα µε το Γεωργογιάννη (1986), οι 

επιδράσεις που δέχονται έχουν να κάνουν και µε την αναδιαµόρφωση των πολιτισµών.  

Επίσης µε την αφοµοίωση παρατηρείται µια µικρή αποκοπή από τις ρίζες κάθε λαού  που 

έρχονται να ενσωµατωθούν µαζί µε την ήδη υπάρχουσα της άλλης εθνικής οµάδας όπου στη 

συνέχεια αποτελούν µέρος της νέας εθνικής ταυτότητας. 

Στο µοντέλο αυτό η πολιτισµική ετερότητα γίνεται αποδεκτή και δεν εµποδίζει καµία 

ενσωµάτωση αλλά ούτε και θέτει σε κίνδυνο τις αρχές κάθε κοινωνίας. Στην εκπαίδευση 

εντάσσονται ειδικά διαµορφωµένα προγράµµατα για να ενσωµατωθούν καλύτερα και µε 

γρήγορο ρυθµό οι µετανάστες µαθητές. Παράλληλα στο µοντέλο αυτό κυριαρχεί η γνώµη 

ότι οι γνώσεις σε ιστορικά και πολιτισµικά θέµατα θα κατορθώσουν να γίνουν αποδεκτοί 

όλοι µε τα δικά τους πιστεύω όπως στις θρησκευτικές πεποιθήσεις, πολιτισµικές παραδοχές 

και στο τρόπο ζωής κάθε λαού. Μεγάλη έµφαση δίνεται στην ενσωµάτωση των παιδιών µε 

διαφορετική γλωσσική και πολιτισµική προέλευση προσφέροντας τους τον σωστό τρόπο 

προσαρµογής και εκµάθησης της κοινής γλώσσας για να διασφαλιστεί η οµοιογένεια στις 

διαφορετικές κοινωνίες που πλέον ζούνε µαζί. Το πώς αυτό θα γίνει κατορθωτό εξαρτάται 

και από τον τρόπο προσαρµογής των παιδιών, την ισότητα στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και 

τον τρόπο αντιµετώπισης των παιδιών από το όλο σύστηµα που επικρατεί σε κάθε χώρα  και 

στο χώρο της εκπαίδευσης (Μάρκου, 1996).  
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           Πολυπολιτισµικό µοντέλο 

Ένα άλλο µοντέλο είναι το πολυπολιτισµικό που εµφανίστηκε τη δεκαετία του 1970 και 

είχε εµφανιστεί όταν είχαν καταλάβει ότι το αφοµοιωτικό και το µοντέλο ενσωµάτωσης δεν 

έδιναν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήµατα των παιδιών από άλλες χώρες στο σχολείο. Το 

µοντέλο αυτό είχε ως σκοπό να συνυπάρχουν οι λαοί και να αναπτύσσονται ταυτόχρονα 

χωρίς να επηρεάζεται η ενότητα και η συνύπαρξη όλων των λαών µαζί. Όλα τα παιδιά θα 

διατηρούν και θα αναφέρονται στο δικό τους πολιτισµό δίνοντας ίσες ευκαιρίες για 

βελτίωση όλων των επιδόσεων στο σχολικό χώρο όπου συνυπάρχουν παιδιά από διάφορους 

πολιτισµούς χωρίς να αναγκάζονται και να περιορίζονται σε ένα συγκεκριµένο πολιτισµό.  

Η δηµιουργία κοινών δραστηριοτήτων για όλα τα παιδιά µε κύρια στοιχεία το σεβασµό 

και την ανοχή για το διαφορετικό σε θέµατα έθνους, πολιτισµού, φύλου και θρησκείας θα τα 

βοηθήσει να ξεπεράσουν τις φοβίες και να νιώσουν ελεύθερα στο σχολείο αλλά και στη 

κοινωνία. Κυρίαρχος στόχος είναι να µάθουν να λειτουργούν ως σύνολο και όχι ως άτοµα. 

Συµπερασµατικά το πολυπολιτισµικό µοντέλο είναι απλοϊκό και δίνει ευκαιρίες σε όλα τα 

παιδιά από όλους τους πολιτισµούς να νιώσουν και να είναι ίσα σε ένα «ξένο» πολιτισµό. 

 

          Αντιρατσιστικό µοντέλο 

Σύµφωνα µε το Νικολάου (2000), οι υποστηρικτές του µοντέλου αυτού κατηγορούν το  

πολυπολιτισµικό µοντέλο διότι κάνει αναφορές σε ατοµικές παρά σε κοινωνικές δυνάµεις. 

Στο µοντέλο αυτό πρέπει να αλλάξουν και οι δοµές που επικρατούν στην εκπαίδευση για να 

εξαλειφθούν οι φυλετικές διακρίσεις σε βάρος των παιδιών από άλλες χώρες. Το 

αντιρατσιστικό µοντέλο περιέχει κάποιους βασικούς στόχους που είναι η ισότητα στην 

εκπαίδευση ανεξάρτητα από την εθνική τους προέλευση και αυτό ευνοεί την αλλαγή στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα για την ανισότητα. Άλλοι βασικοί στόχοι είναι η δικαιοσύνη που έχει 

ως υποχρέωση να έχει το κράτος προς όλους ανεξαιρέτως, οι ίσες ευκαιρίες και δικαιώµατα, 

η συµµετοχή όλων σε όλα όσα προσφέρει η κοινωνία όπου ζουν και η απελευθέρωση των 

ατόµων από ρατσιστικά πρότυπα.  

 

          ∆ιαπολιτισµικό µοντέλο 

Σύµφωνα µε τον Essinger (1990) οι βασικές αρχές στην διαπολιτισµική εκπαίδευση είναι 

τέσσερις. Οι βασικές αρχές είναι η εκπαίδευση για ενσυναίσθηση, δηλαδή για να µάθουν να 

κατανοούν τους γύρω τους βάζοντας τον εαυτό µας στη θέση των άλλων, εκπαίδευση για 
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αλληλεγγύη όπου είναι το βασικό για µια ανθρώπινη κοινωνία όπου καταργείτε η ανισότητα 

και η αδικία. Η εκπαίδευση για διαπολιτισµικό σεβασµό που έχει να κάνει µε το σεβασµό 

που πρέπει να δείχνουν όλοι για κάθε πολιτισµό διατηρώντας τις αξίες, τα ήθη και τα έθιµα 

κάθε πολιτισµού ζωντανά χωρίς να παρεµβαίνουν άλλοι για αλλαγές αλλά να γίνεται 

παρέµβαση για συµµετοχή και διατήρηση του πολιτισµού. Επίσης η εξάλειψη στερεοτύπων 

και προκαταλήψεων ανοίγοντας έτσι δρόµους για διάλογο µεταξύ των διαφορετικών λαών 

που ζούνε µαζί.  

Ωστόσο σύµφωνα µε το ∆αµανάκη (1997) αναλύοντας τη διαπολιτισµική προσέγγιση 

κάνει αναφορά στα τρία αξιώµατα της διαπολιτισµικής θεωρίας που είναι το αξίωµα της 

ισοτιµίας των πολιτισµών, το αξίωµα της ισοτιµίας του µορφωτικού κεφαλαίου ατόµων 

διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης και το αξίωµα της παροχής ίσων ευκαιριών.  

Στο θέµα της εκπαίδευσης το διαπολιτισµικό µοντέλο είναι η προσανατολισµένη σε 

πανανθρώπινες αξίες όπου εµείς πρέπει να τις εφαρµόσουµε σε σύγχρονες κοινωνίες 

(Παπάς, 1998). 

Εν κατακλείδι πέρα από την εκπαίδευση υπάρχουν και άλλοι χώροι όπου χρειάζονται 

αλλαγές στο τρόπο αντιµετώπισης των µεταναστών και είναι οι διάφορες επιχειρήσεις, τα 

µέσα µαζικής επικοινωνίας όπου επηρεάζουν και αλλάζουν τους ανθρώπους στο πως είναι 

τα δεδοµένα σε µια νέα κοινωνία µε σεβασµό και ισότητα προς όλους τους τοµείς και 

κυρίως στην εκπαίδευση που έχει ως έργο του να δηµιουργήσει σωστούς ανθρώπους για µια 

σωστή και αντιρατσιστική κοινωνία. 

 

 

2.4 Εννοιολογικός προσδιορισµός της διγλωσσίας 

Η διγλωσσία είναι η εναλλακτική χρήση δύο ή περισσοτέρων γλωσσών και προκύπτει 

από την επαφή δύο οµάδων που µιλούν διαφορετικές γλώσσες (Σκούρτου, 1997). 

Στη σχετική βιβλιογραφία, ο όρος «διγλωσσία», χρησιµοποιείται επίσης για να 

περιγράψει την επαφή περισσότερων των δύο γλωσσών, καλύπτοντας και τους όρους 

«πολυγλωσσία» και «πολύγλωσσος» (Τσοκαλίδου, 2012). 

Μεταξύ επίσηµης αγγλικής και ελληνικής ορολογίας παρατηρείται µια αναντιστοιχία. 

Τον τεχνικό όρο "diglossia" τον εισήγαγε για πρώτη φορά το 1959 ο Charles Ferguson για 

να χαρακτηρίσει την ύπαρξη γλωσσών στις οποίες µπορούν να διαχωριστούν δύο επιµέρους 

µορφές της γλώσσας, µια επίσηµη και µια ανεπίσηµη. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελούσε η ελληνική γλώσσα µε την ύπαρξη της καθαρεύουσας ως επίσηµη και της 
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δηµοτικής γλώσσας ως καθηµερινή γλώσσα επικοινωνίας του πληθυσµού. Στην ελληνική 

βιβλιογραφία, ο όρος "diglossia" αποδίδεται ως «γλωσσική διµορφία/πολυµορφία» 

(Σκούρτου, 2001), που περιγράφει µια κατάσταση κατά την οποία µία κοινότητα 

χρησιµοποιεί, ανάλογα µε τις περιστάσεις, ένα ιδίωµα περισσότερο κοινό και µε µικρό 

κύρος από ένα άλλο ιδίωµα το οποίο είναι λόγιο και περισσότερο εξεζητηµένο. Ο όρος 

διγλωσσία στην σχετική ελληνική βιβλιογραφία, αναφέρεται στον αντίστοιχο αγγλικό όρο 

"bilingualism" (Παπαπαύλου, 1997). 

Η διγλωσσία αποτελεί ένα πολύπλοκο, πολυδιάστατο, πολυδιαδεδοµένο και βαθιά 

πολιτικοποιηµένο φαινόµενο, που έλκει το ενδιαφέρον πολλών επιστηµονικών κλάδων 

όπως τη Γλωσσολογία, την Κοινωνιολογία, Κοινωνιογλωσσολογία, την Ψυχολογία, την 

Παιδαγωγική, τη ∆ιδακτική και την Ψυχογλωσσολογία, καθένας από τους οποίους µελετά 

και εξετάζει την διγλωσσία από διαφορετική σκοπιά.  

Στη σχετική βιβλιογραφία εντοπίζουµε πλήθος ορισµών σχετικά µε τη διγλωσσία, η 

διαφορά µεταξύ των οποίων εντοπίζεται στο επίπεδο γνώσης των δύο γλωσσών. 

Αρχικά, ο Bloomfield το 1933, όρισε την διγλωσσία ως την άρτια γνώση των δύο 

γλωσσών, σε επίπεδο που ο οµιλητής να µη διακρίνεται από τους φυσικούς οµιλητές των 

γλωσσών. Στη συνέχεια ο Weinreich, ορίζει ως δίγλωσσο άτοµο, εκείνον που είναι σε θέση 

να εναλλάσσει τις γλώσσες ανάλογα µε τις ανάγκες επικοινωνίας. Το 1956, για τον Haugen, 

δίγλωσσο είναι το άτοµο το οποίο µπορεί να εκφέρει εκφωνήµατα µε συγκεκριµένο νόηµα 

σε γλώσσες εκτός από τη µητρική του. Για τον Macnamara (1970) όµως, η διγλωσσία είναι 

η ικανότητα ενός ατόµου, έστω και περιορισµένη, να κατανοήσει, να παράγει, να διαβάσει ή 

να γράψει, σε δύο ή περισσότερες γλώσσες. O Van Overbeke (1972), για πρώτη φορά στην 

ιστορία της διγλωσσίας, εστιάζει εκτός από τις γλώσσες και στους «κόσµους» που 

εκφράζονται µέσω των γλωσσών. Για τον Van Overbeke, η διγλωσσία είναι ένας 

προαιρετικός ή υποχρεωτικός τρόπος αποτελεσµατικής αµφίδροµης επικοινωνίας µεταξύ 

δύο ή περισσοτέρων διαφορετικών «κόσµων» και γλωσσικών συστηµάτων. Για πρώτη φορά 

λοιπόν γίνεται λόγος για την επαφή των διαφορετικών κόσµων που έρχονται σε επαφή, 

µέσω της διγλωσσίας. Περίπου µια δεκαετία µετά (1983) η Oksaar αναφέρεται στη 

διγλωσσία ως την ικανότητα ενός ατόµου να κάνει χρήση και αυτόµατη αλλαγή, χωρίς 

δυσκολίες, µεταξύ γλωσσικών κωδίκων. Το 1995 η Heller αναφέρει πως «το δίγλωσσο 

άτοµο δεν χρειάζεται να κάνει καµία επιλογή ανάµεσα στις γλώσσες και τις κουλτούρες του. 

∆εν αποτελεί το άθροισµα δύο µονόγλωσσων αλλά έχει δική του, ιδιαίτερη γλωσσική 

διαµόρφωση. Τα περισσότερα δίγλωσσα άτοµα αναπτύσσουν την µία µόνο από τις δύο 

γλώσσες σε υψηλότερο επίπεδο («ισχυρή γλώσσα»), ενώ οι γνώσεις τους στην άλλη 
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γλώσσα τείνουν να είναι περιορισµένες («ασθενείς γλώσσα»), λόγω συγκυριών και λόγω 

ανάγκης χρήσης των γλωσσών (Τσοκαλίδου, 2012). Ένας πιο σύγχρονος ορισµός για την 

διγλωσσία είναι αυτός των Brutt - Griffler και Varghese (2004). Σύµφωνα µε αυτόν τον 

ορισµό «η διγλωσσία µπορεί να προσδιοριστεί ως ο ενδιάµεσος γλωσσικός χώρος, ο οποίος 

γινόταν παραδοσιακά αντιληπτός ως αποτελούµενος από διακριτές οντότητες, ως δύο 

ξεχωριστές γλώσσες. Τα δίγλωσσα άτοµα µας υπενθυµίζουν ότι ο γλωσσικός χώρος 

αποτελεί µάλλον ένα συνεχές και ότι δεν είναι µόνο οι γλώσσες οι οποίες συγκατοικούν 

στον ίδιο χώρο, αλλά ένα µείγµα από κουλτούρες και οπτικές γωνίες, το οποίο για κάποιους 

είναι ακατανόητο και για άλλους ανησυχητικό» (Τσοκαλίδου, 2012). 

Η οριοθέτηση των γλωσσών, ως «ασθενή» ή «ισχυρή» και η επιλογή τους από τα 

δίγλωσσα άτοµα, είναι αποτέλεσµα επίδρασης κοινωνικών, συναισθηµατικών και 

προσωπικών παραγόντων και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των µεταναστών υπεισέρχεται η 

διοικητική κατοχύρωση των γλωσσών σε πολιτικό επίπεδο (Ανδρουλάκης 1999, στο 

Τσοκαλίδου, 2012). 

 

 

2.5 Αλλόγλωσσα ή δίγλωσσα; 

Στα πλαίσια της ελληνικής εκπαίδευσης, εντοπίζουµε την χρήση του όρου 

«αλλόγλωσσα» για τα παιδιά µεταναστευτικής καταγωγής, είτε από τους εκπαιδευτικούς, 

είτε ακόµα και από τους ίδιους τους µελετητές. Ωστόσο γίνεται λανθασµένη χρήση του 

όρου, δεδοµένου ότι τα παιδιά µεταναστευτικής καταγωγής που ζουν στην Ελλάδα και 

φοιτούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, ανήκουν σε κάποια κατηγορία διγλωσσίας. Ο 

όρος αυτός (αλλόγλωσσος) είναι αρνητικά φορτισµένος και κρύβει υποτιµητικές 

συνδηλώσεις και οδηγεί στην αποµόνωση και την περιθωριοποίηση των παιδιών 

µεταναστευτικής καταγωγής (Τσοκαλίδου, 2012). 

Για τις γλώσσες των δίγλωσσων παιδιών µεταναστευτικής καταγωγής, χρησιµοποιούµε 

τους όρους «γλώσσα υποδοχής» και «γλώσσα καταγωγής». Σε περιπτώσεις µεικτών 

οικογενειών οι «γλώσσες καταγωγής» µπορεί να είναι δύο ή περισσότερες. 

«Τα παιδιά µεταναστευτικής καταγωγής γίνονται δίγλωσσα, επειδή στους χώρους όπου 

ζουν και δραστηριοποιούνται, είναι αναγκαίο να πραγµατοποιείται η επικοινωνία µέσω 

διαφορετικών γλωσσών, τις οποίες εναλλάσσουν ανάλογα µε τους χώρους χρήσης: στο 

σπίτι χρήση της µητρικής/πρώτης γλώσσας, στο σχολείο της δεύτερης, της γλώσσας της 

πλειονότητας» (Κούρτου - Καζούλλη, 2000 από Τσοκαλίδου, 2012). 
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2.6 Η διγλωσσία στο ελληνικό σχολείο. 

Για αρκετές δεκαετίες η επικρατούσα άποψη στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα όσον 

αφορά την διαχείριση των δίγλωσσων ατόµων, ακολουθούσε το αφοµοιωτικό µοντέλο, 

δηλαδή τα δίγλωσσα παιδιά, ή τα παιδιά των µεταναστών τα οποία εισέρχονταν στο 

ελληνικό σχολείο χωρίς να γνωρίζουν την γλώσσα κυριαρχίας, όφειλαν ν' αφήσουν στην 

άκρη την µητρική τους γλώσσα ώστε να µάθουν όσο το δυνατόν συντοµότερα την κυρίαρχη 

γλώσσα και στη συνέχεια να ενταχθούν οµαλά στην ελληνική τάξη και την ελληνική 

κοινωνία. Μιλούµε δηλαδή για απόλυτη κυριαρχία της ελληνικής γλώσσας στο ελληνικό 

σχολείο. Μάλιστα σε ορισµένες περιπτώσεις, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί παρότρυναν τους 

γονείς να µη µιλούν στα παιδιά τους στην µητρική τους γλώσσα (Πανταζής, 2006). 

Σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες (Γκαϊνταρτζή & Τσοκαλίδου, 2011), οι εκπαιδευτικοί 

αναγνωρίζουν πλέον τα πολλαπλά πλεονεκτήµατα της διγλωσσίας, ωστόσο όµως δεν 

αναγνωρίζουν την χρησιµότητα των µεταναστευτικών γλωσσών στο σπίτι. 

Συνεπώς, εντός του σχολικού χώρου, η διαφορετικότητα στην γλώσσα και τον πολιτισµό, 

αποτελεί το «άλλο», το «ξένο».  

Σύµφωνα µε τον Νικολάου Γ. (2005), η προσέγγιση του θέµατος της διγλωσσίας και της 

δίγλωσσης εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο θα µπορούσε να λάβει υπόψη της τις εξής 

αρχές:  

i. Το σχολείο οφείλει να αντιµετωπίζει τους µαθητές του εξατοµικευµένα, σε σχέση µε 

τις προσωπικές προϋποθέσεις του καθενός, διότι δεν αποτελούν µια οµοιογενή οµάδα και τα 

αλλόγλωσσα παιδιά χρειάζονται κάποια µορφή ειδικής ενίσχυσης. 

ii. Για να επιτευχθεί αυτό όµως, δεν πρέπει να υπάρξει διαχωρισµός. Πρέπει να 

επιδιωχθεί η µόρφωση όλων. 

iii. Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι αλλόγλωσσοι µαθητές δεν πρέπει να 

οδηγήσουν στην χρήση «εύκολων λύσεων» που δηµιουργούν αδιέξοδα, όπως π.χ. οι 

σταθερές τάξεις παράλληλης στήριξης. 

iv. Η υποστήριξη αλλοδαπών µαθητών απαιτεί µέτρα µέσα και έξω από την σχολική 

τάξη που φοιτούν µε τους γηγενείς συµµαθητές τους. Τα µέτρα αυτά χρειάζεται να είναι 

ευέλικτα, κλιµακωτά και µε µακρόχρονη προοπτική, να υπάρχει δηλαδή µια συνέχεια 

µεταξύ των σχολικών βαθµίδων. 

v. Τέλος και το πλέον σηµαντικό, οι αλλόφωνοι µαθητές δεν φοιτούν στο σχολείο µε 

σκοπό να µάθουν την γλώσσα αλλά για τους ίδιους λόγους που φοιτούν και οι υπόλοιποι 

µαθητές, για να µορφωθούν. 
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2.7 Σπουδαιότητα του νηπιαγωγείου - παιδικού σταθµού στην γλωσσική 

ανάπτυξη των παιδιών µεταναστευτικής καταγωγής. 

Ο παιδικός σταθµός και το νηπιαγωγείο είναι οι πρώτες µικρές οµάδες κοινωνίας που 

συναντά το παιδί, καθώς µεγαλώνει. Και τα δυο αποτελούν µέρος της προσχολικής αγωγής 

στη χώρα µας, που συµβάλλουν στη σωστή και ολοκληρωµένη ανάπτυξη του παιδιού. 

Μέσα από τις κατάλληλες συνθήκες που θα διαµορφώσει και µέσα από τις πλέον σωστές 

µεθόδους που θα χρησιµοποιήσει, θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει για όλα τα παιδιά, την 

όσο το δυνατόν καλύτερη κατάκτηση της γλώσσας είτε πρόκειται για την προφορική, είτε 

για τη γραπτή της µορφή. 

Κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας, η ανάπτυξη της γλώσσας είναι ραγδαία και 

τα παιδιά κατακτούν τις γλωσσικές ικανότητες που τους επιτρέπουν να χρησιµοποιούν τον 

λόγο αποτελεσµατικά και να επικοινωνούν µε τους ανθρώπους γύρω τους (Τζουριάδου, 

1995). Γι’ αυτό οι περιβαλλοντικοί παράγοντες το διάστηµα αυτό πρέπει να παρέχουν 

ποσότητα και ποιότητα ερεθισµάτων, ώστε να έχουν τη µέγιστη αποδοτικότητα. 

Ένα οργανωµένο και σωστά δοµηµένο πρόγραµµα µέσα σε ένα λειτουργικό περιβάλλον 

προσφέρει στα παιδιά πλούσιες εµπειρίες µέσα από εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες. 

Το παιδί µέσα από τη συνύπαρξή του µε άλλα παιδάκια, αλλά και µε τη δασκάλα ή 

παιδαγωγό του, εντάσσεται σε µια µικρή, όµως σηµαντική κοινωνία, όπου µαθαίνει να 

επικοινωνεί µε τους άλλους, να µοιράζεται, να συνεργάζεται, να ακολουθεί κανόνες και να 

πειθαρχεί. 

Τα χαρακτηριστικά του νηπιαγωγείου τα οποία το καθιστούν ως τον ιδανικό χώρο για 

την εκµάθηση της δεύτερης γλώσσας (Γ2) από τα παιδιά µεταναστευτικής καταγωγής είναι 

τα εξής (Παπαδοπούλου, 2003):  

• Το νηπιαγωγείο αποτελεί τον χώρο πρώτης κοινωνικοποίησης του παιδιού 

• Η χαλαρή οργάνωση της τάξης  

• Οι τεχνικές και τα µέσα που χρησιµοποιούνται στο νηπιαγωγείο είναι κατάλληλα για 

την εκµάθηση µιας δεύτερης γλώσσας (παρατήρηση, ψυχοκινητικό παιχνίδι, συµβολικό 

παιχνίδι, οµαδοσυνεργατική µέθοδος κ.α.) 

• Η απουσία αυστηρά οριοθετηµένης ύλης στο αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών 

• Η απουσία εργασίας κατ' οίκον  

• Η γλώσσα που χρησιµοποιείται είναι αυτή της καθηµερινότητας, η γλώσσα 

επικοινωνίας και η χρήση της ακαδηµαϊκής γλώσσας είναι περιορισµένη 
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• Για την µετάδοση των νοηµάτων γίνεται χρήση ποικίλων τρόπων µετάδοσης του 

νοήµατος όπως για παραδείγµατος χάρη χειρονοµίες, εκφράσεις προσώπου κ.α. 

• Η ανάπτυξη της δεύτερης γλώσσας των µαθητών µεταναστευτικής καταγωγής 

γίνεται ταυτόχρονα µε την ανάπτυξη της πρώτης γλώσσας των µονόγλωσσων παιδιών 

 

 

2.8 H έννοια του ρατσισµού 

 Ο ρατσισµός αποτελεί µία έκφραση της ανθρώπινης συµπεριφοράς, ένα φαινόµενο που 

έχει απασχολήσει αρκετούς επιστηµονικούς κλάδους, όπως την ανθρωπολογία, τη βιολογία, 

τη φιλοσοφία, την ψυχολογία και την κοινωνιολογία. Η προκατάληψη και ο ρατσισµός 

σχετίζονται σε µεγάλο βαθµό, καθώς η προκατάληψη αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόµενο 

του ρατσισµού.  

Ως ρατσισµό θα ορίζαµε καταρχήν τη διάκριση καθώς και τη µεροληπτική και άδικη 

αντιµετώπιση που υφίστανται κάποιες φυλές, κοινωνικές οµάδες ή µεµονωµένα άτοµα από 

άλλους που θεωρούν τους ίδιους «ανώτερους», τόσο σε βιολογικό (φυλετικός ρατσισµός) 

όσο και σε κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό...(κοινωνικός ρατσισµός) επίπεδο. Η παραδοχή 

αυτή της ανισότητας βασίζεται και σε ακραίες και αντιεπιστηµονικές θεωρίες που 

προσπαθούν να την στηρίξουν σε βιολογικά και κληρονοµηµένα χαρακτηριστικά. Και 

µολονότι οι «επιστηµονικές» αυτές θεωρίες έχουν ανατραπεί σε µεγάλο βαθµό στην εποχή 

µας, ως πρακτική και ως στάση ζωής εµφανίζονται µε απειλητικές διαστάσεις στην εποχή 

µας απειλώντας µε εντονότερη αναβίωση τους.   

Σύµφωνα µε  τον Τσιάκκαλο (2000), που θέτει δύο ορισµούς δηλαδή την έννοια του 

ρατσισµού µε ευρύ και περιορισµένο περιεχόµενο. Ο ευρύς ορισµός έχει να κάνει µε όλες 

τις µορφές διακρίσεων, στερεοτύπων και προκαταλήψεων. Στον ορισµό αυτό µπορούν όλοι 

οι άνθρωποι σε µια κοινωνία να χαρακτηριστούν ρατσιστές διότι όλοι κουβαλούν κάτι από 

τα πιο πάνω που περιλαµβάνει ένας τέτοιος ορισµός. 

Στο περιορισµένο ορισµό ο ρατσισµός απευθύνεται κυρίως σε µία οµάδα ανθρώπων. Η 

οµάδα αυτή κρίνεται από τα χαρακτηριστικά που κουβαλάει όπως είναι η χώρα προέλευσης, 

το χρώµα, η θρησκεία και ο πολιτισµός. Όλα αυτά µπορούν να γίνουν η αρχή και οι αιτίες 

για την αρχή του ρατσισµού σε µία κοινωνία.  

Παράλληλα τα δηµοκρατικά κινήµατα ορίζουν το ρατσισµό σαν κάτι συγκεκριµένο, 

δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι έχουν συγκεκριµένες ιδέες και αντιλήψεις για τη 

διαφορετικότητα και µόνο µία οµάδα ανθρώπων αντιδρά αρνητικά. 



19 

 

Γενικά ο ρατσισµός έχει να κάνει µε τις αντιλήψεις, τις στάσεις και τις συµπεριφορές που  

αναγκάζει ανθρώπους να αντιδρούν και να συµπεριφέρονται µε λάθος τρόπους επιφέροντας 

συνήθως αρνητικές επιπτώσεις στα άτοµα που δέχονται όλες τις αρνητικές συµπεριφορές.  

Ένας άλλος ορισµός είναι αυτός του Παπαδηµητρίου (2000), που λέει ότι οι κοινωνικές 

διακρίσεις προκαλούνται από παλιά φαινόµενα και συνεχίζονται µέχρι σήµερα µε τη 

διαφορετικότητα που υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες. Ο παραδοσιακός ορισµός του 

ρατσισµού αναφέρεται σε βιολογικές αντιδράσεις που είναι οι ιδιότητες και οι ικανότητες σε 

φυλετικό χαρακτήρα. Οι σύγχρονες ρατσιστικές συµπεριφορές γίνονται ενάντια σε 

ευάλωτες οµάδες σε εθνικές, θρησκευτικές και γλωσσικές µειονότητες στους µετανάστες 

από ευάλωτες οµάδες όπως είναι οι πρόσφυγες, ο κοινωνικός ρατσισµός σε άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες και άτοµα που βρίσκονται στο περιθώριο. Σηµαντική επίσης οµάδα όπου δέχεται 

τέτοιου είδους συµπεριφορές είναι οι γυναίκες. 

Όπως αναφέρει η Χατζηπαναγιωτίδου (2011), ο ρατσισµός είναι ο τρόπος συµπεριφοράς  

του ατόµου που ασκεί πάνω σε άλλο άτοµο µε ρατσιστικές προθέσεις είτε φανερά είτε χωρίς 

να προβάλλονται. Ακόµη υπάρχουν οργανωµένες οµάδες και συστήµατα που δηµιουργούν 

τέτοιου είδους συµπεριφορές και εµπλέκουν άτοµα σκόπιµα για να υπάρχει και να 

συνεχίζεται το φαινόµενο αυτό. Μερικοί άνθρωποι ενδέχεται να είναι σκόπιµα ρατσιστές 

χωρίς να τους ενδιαφέρει αν βλάπτουν τους γύρω τους µε τη συµπεριφορά τους. Μερικές 

φορές είναι δύσκολο να αναγνωριστεί το φαινόµενο κυρίως αν δεν αφορά εµάς ή κάποιον 

από το περιβάλλον µας . 

Σήµερα το νοµικό πλαίσιο των κρατών, διάφορα δηµοκρατικά κινήµατα και µη 

κυβερνητικοί οργανισµοί σε όλο τον κόσµο καταδικάζουν τις ρατσιστικές συµπεριφορές και 

πολιτικές και επικρίνουν τη δυσµενή µεταχείριση ενός ατόµου λόγω εθνικότητας, φυλής ή 

θρησκευτικών πεποιθήσεων. Όµως, εµφανής είναι η παρουσία του «νεορατσισµού» στις 

σηµερινές κοινωνίες. Πρόκειται, σύµφωνα µε τον E. Balibar, για µία νέα µορφή ρατσισµού, 

η οποία στρέφεται κυρίως ενάντια στους µετανάστες και τους ξένους εργαζοµένους. Οι 

µετανάστες γίνονται θύµατα ρατσισµού και ξενοφοβίας από τους γηγενείς αλλά κυρίως από 

τις οµάδες του πληθυσµού που χαρακτηρίζονται από ανεργία και οικονοµική ανασφάλεια. 

 

 

2.9 Αίτια του ρατσισµού 

Υπάρχουν ποικίλα αίτια που προκαλούν το φαινόµενο του ρατσισµού στις µέρες 

µας.  Ένα από τα σηµαντικότερα αίτια, που καλλιεργεί και θρέφει το φαινόµενο του 
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ρατσισµού, είναι το χαµηλό πνευµατικό και µορφωτικό επίπεδο πολλών ανθρώπων. Η 

πνευµατική ρηχότητα εµποδίζει τον άνθρωπο να προσεγγίσει ηθικά και συναισθηµατικά 

τους συνανθρώπους του µέσα από τις αρχές του ανθρωπισµού και ενισχύει την ανισότητα 

και την κυριαρχία του ισχυρού. Οι προκαταλήψεις απέναντι σε οµάδες ανθρώπων ενισχύουν 

την ιδεολογία του ρατσισµού. Οι προκαταλήψεις αυτές εξαρτώνται από το πνευµατικό 

επίπεδο των ατόµων. Οι συµπεριφορές αυτές προκύπτουν από την έλλειψη ανθρωπιστικής 

και πνευµατικής παιδείας και γίνονται αίτια για αρχή του φαινοµένου. Ακόµη υπάρχει 

έλλειψη διδασκαλίας της ισότητας, της δικαιοσύνης, του σεβασµού, της ειρήνης και της 

αποδοχής. Επίσης η ενδυνάµωση των αξιών όπως είναι ο ανταγωνισµός, η ανηθικότητα, η 

αµφισβήτηση του καλύτερου δηµιουργούν µίσος και λανθασµένες κινήσεις προς τα άτοµα 

που ζούνε µαζί σε µια κοινωνία. Έχει χαθεί η κυριαρχία του εαυτού µας και όλοι γινόµαστε 

κυρίαρχοι των άλλων επιβάλλοντας τα δικά µας θέλω για να γίνονται αποδεκτοί. Τα αίτια 

µπορεί να ξεκινούν από διάφορα συµφέροντα όπως τα οικονοµικά, κοινωνικά και οι 

πολιτικές σκοπιµότητες. Παράλληλα ο φανατισµός είναι µία από τις κυριότερες αιτίες 

επειδή υπάρχουν πολλά είδη φανατισµού. Φανατισµός υπάρχει σε θρησκευτικά και εθνικά 

θέµατα. Προκαλούνται συγκρούσεις µεταξύ των διαφόρων µεταναστευτικών οµάδων 

(Συρµού, Φέγγερου, Φάραντος, χ.χ). 

Σύµφωνα µε το Πασσά (2008), τα αίτια του ρατσισµού είναι η οικονοµική 

εκµετάλλευση, η άγνοια, η παγκοσµιοποίηση, τα κοινωνικά προβλήµατα, ο φανατισµός  και 

η φύση του ανθρώπου. Η παγκοσµιοποίηση λόγω της ελεύθερης και γρήγορης µετακίνησης 

των ανθρώπων επέφερε µεγάλες αλλαγές µε αποτέλεσµα οι άνθρωποι να µην το δεχτούν 

όπως θα έπρεπε γιατί υπήρχε άγνοια και έλλειψη επιµόρφωσης σε θέµατα της αποδοχής της 

διαφορετικότητας. 

 

 

2.10 Είδη του ρατσισµού 

Ο ρατσισµός είναι το φαινόµενο κατά το οποίο µια οµάδα (κοινωνική, φυλετική, 

θρησκευτική, µε συγκεκριµένες πεποιθήσεις) τυγχάνει αρνητικής αντιµετώπισης από µια 

άλλη οµοειδή οµάδα και µπορεί να διακριθεί σε πολλά είδη. 

Το πιο συνηθισµένο είδος ρατσισµού, και αυτό που έχει την αρχική ονοµασία στην λέξη 

(από το αγγλικό race = φυλή), είναι ο φυλετικός ρατσισµός. 

Οι ρατσιστές πιστεύουν ότι η φυλή µε συγκεκριµένα εξωτερικά ή ανθρωπολογικά 

χαρακτηριστικά, έχει το δικαίωµα να θεωρεί εαυτόν ανώτερη από τις άλλες. Γενικά η λέξη 
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ρατσισµός χρησιµοποιείται για να περιγράψει τις πράξεις µιας οµάδας ανθρώπων εναντίον 

µιας άλλης οµάδας. Έτσι οι ρατσιστές απορρίπτουν την διαφορετικότητα. Επίσης, οι 

φυλετικοί ρατσιστές θεωρούν µία συγκεκριµένη οµοιογενή οµάδα ανθρώπων ως ανώτερη, 

π.χ. θεωρούν τους "λευκούς" ανθρώπους ανώτερους από τους "µαύρους". 

Σύµφωνα µε τη Χατζηπαναγιωτίδη (2011), τα είδη του ρατσισµού είναι ο εθνοτικός, 

φυλετικός, θρησκευτικός, ο εκπαιδευτικός, ο σεξιστικός, ο τρόπος νοηµοσύνης και η 

φυσική κατάσταση του ατόµου. Ο εθνοτικός ρατσισµός απευθύνεται στο έθνος του κάθε 

ατόµου δηλαδή την καταγωγή και το πολιτισµό που κουβαλά το άτοµο. Η φυσική 

κατάσταση έχει να κάνει µε την εξωτερική εµφάνιση κα µε αναπηρίες  που µπορεί να έχει 

ένα άτοµο όπως για παράδειγµα τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Ο σεξιστικός ρατσισµός 

αναφέρεται στα δύο φύλα που δέχονται ρατσιστικές συµπεριφορές ακόµα και βία. Ο 

θρησκευτικός ρατσισµός περιέχει τα πιστεύω του κάθε ανθρώπου και σίγουρα σε κάθε 

θρησκεία υπάρχουν αντιλήψεις και προκαταλήψεις για τις άλλες και διαφορετικές 

θρησκείες. 

Ο ρατσισµός θεωρείται παραβίαση του θεµελιώδους δικαιώµατος του ανθρώπου στην 

ισότητα στους τοµείς της εργασίας, της πολιτικής, της οικονοµίας και άλλων παραγόντων 

της καθηµερινότητας.  

 

 

2.11 Στάσεις.  

Σύµφωνα µε τον ορισµό του Γ. Μπαµπινιώτη που δίνεται στο λεξικό της Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας, «στάση είναι ο τρόπος µε τον οποίο συµπεριφέρεται κανείς αντιµετωπίζοντας 

κάτι ή κάποιον» (Μπαµπινιώτης, 1998: 211). 

Οι στάσεις του ατόµου καθορίζουν και κατευθύνουν τη συµπεριφορά του απέναντι στους 

«άλλους» και στις οµάδες του κοινωνικού συνόλου. Τρεις βασικοί παράγοντες καθορίζουν 

τις στάσεις του ατόµου. Συγκεκριµένα: 

i. Ο γνωστικός παράγοντας. 

ii. Ο συναισθηµατικός παράγοντας. 

iii. Σε ότι αφορά την στάση του ατόµου για την εκδήλωση κάποιας συγκεκριµένης 

συµπεριφοράς, εξαρτάται δηλαδή από τις γνωστικές κατηγορίες όσο και από την 

συναισθηµατική φόρτιση του ατόµου (Σακελλαροπούλου, 2005). 
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2.12 ∆ιακρίσεις 

∆ιακρίσεις εννοούµε τις προκαταλήψεις που γίνονται µε ή χωρίς την υποστήριξη του 

νόµου. Η φυλετική διάκριση έχει να κάνει µε κάθε είδους διάκριση που βασίζεται στο 

χρώµα, στη φυλή, τη καταγωγή, την εθνική ή εθνολογική προέλευση µε σκοπό την 

αναγνώριση της ισότητας , της ελευθερίας στο πολιτικό, κοινωνικό, µορφωτικό και εθνικό 

τοµέα .   

Τα άτοµα που έρχονται αντιµέτωπα µε το φαινόµενο των  διακρίσεων  δεν έχουν τη 

δυνατότητα να έχουν όλα τα δικαιώµατα που ανήκουν σε κάθε άνθρωπο µιας δίκαιης 

κοινωνίας. Κάθε είδους διάκριση που µειώνει και βλάπτει τον κάθε άνθρωπο είναι 

λανθασµένη και απαράδεκτη. Παραβιάζονται οι αρχές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που 

περιλαµβάνεται η ισότητα, η αξιοπρέπεια και τα ίσα δικαιώµατα (Κέντρο Προάσπισης 

Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων, 2009). 

Σύµφωνα µε το Κέντρο Προάσπισης Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων (2009), υπάρχουν δύο 

είδη διακρίσεων. Υπάρχει η άµεση και η έµµεση διάκριση. 

Η άµεση διάκριση υπάρχει όταν ένας άνθρωπος εκµεταλλεύεται και µεταχειρίζεται µε 

άσχηµο τρόπο έναν άλλο. Έχει ως χαρακτηριστικά την πρόθεση και την ενέργεια να κάνει 

κάποιος διακρίσεις ει βάρος µίας οµάδας ή ενός ατόµου (Κέντρο Προάσπισης Ανθρώπινων 

∆ικαιωµάτων, 2009). 

Η έµµεση διάκριση σχετίζεται περισσότερο µε την κατάσταση όλων των ανθρώπων 

δηλαδή είναι περίπου ίδια για όλους. Η αλήθεια όµως είναι ότι στις περισσότερες 

περιπτώσεις ορισµένες οµάδες και ορισµένα άτοµα έχουν να αντιµετωπίσουν τις χειρότερες 

καταστάσεις. Η µεταχείριση στη περίπτωση αυτή είναι χειρότερη για κάποια άτοµα (Κέντρο 

Προάσπισης Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων,2009). 

Οι χώροι όπου οι διακρίσεις και ο κοινωνικός αποκλεισµός είναι έντονα φαινόµενα είναι 

στην κοινωνία γενικά και πιο συγκεκριµένα στο σχολικό χώρο. Σε µία κοινωνία όπου 

υπάρχει πολυπολιτισµικότητα και στο σχολείο οι αλλόγλωσσοι µαθητές. Παρόλο που οι 

άνθρωποι γνωρίζουν και αντιλαµβάνονται τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν διακρίσεις και τις 

αρνητικές συνέπειες που προκαλεί δεν κάνουν καµία προσπάθεια για να τον 

αντιµετωπίσουν και να τον εξαλείψουν για να ζούνε όλοι οι άνθρωποι µε ισότητα. Τα άτοµα 

µιας κοινωνίας αντιλαµβάνονται πολύ καλά τι συµβαίνει γύρω τους και όσο το φαινόµενο 

επικρατεί τόσο και αυξάνεται καθηµερινά (Κέντρο Προάσπισης Ανθρώπινων 

∆ικαιωµάτων,2009). 
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2.13 Προκατάληψη  

Σύµφωνα µε κοινωνιολόγους και κοινωνικούς ψυχολόγους, η προκατάληψη παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην κατανόηση των σχέσεων µεταξύ των διαφόρων οµάδων. Στη 

σχετική βιβλιογραφία εντοπίζονται ποικίλοι και διαφορετικοί ορισµοί για την έννοια της 

προκατάληψης. 

Ο D. Milner, στην προσπάθειά του να ορίσει την προκατάληψη, συγκέντρωσε διάφορα 

στοιχεία από κοινωνιολόγους και ψυχολόγους. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, η 

προκατάληψη είναι «η στάση που προδιαθέτει ένα άτοµο να σκεφτεί ή να δράσει µε 

τρόπους ευνοϊκούς ή δυσµενείς έναντι µιας οµάδας ή έναντι των µεµονωµένων µελών της» 

(Secord, P.-Backman, C. στο Α. Μιτίλις 1964) και «µία συναισθηµατική, άκαµπτη στάση 

την οποία δεν αλλάζουν εύκολα οι αντίθετες πληροφορίες» (Μιτίλις, Α. 1962). Πρόκειται 

δηλαδή για την ψυχολογική στάση ενός ατόµου, το οποίο τρέφει και καλλιεργεί αρνητικά 

συναισθήµατα για άτοµα-µέλη µιας άλλης οµάδας. 

Κατά τον Giddens, «η προκατάληψη αναφέρεται σε γνώµες ή στάσεις που έχουν τα µέλη 

µιας οµάδας για τα µέλη µιας άλλης. Οι απόψεις που έχουν εκ των προτέρων σχηµατίσει οι 

προκατειληµµένοι άνθρωποι βασίζονται συνήθως σε φήµες µάλλον παρά σε αποδείξεις και 

δεν µεταβάλλονται εύκολα, ακόµη κι αν έρθουν αντιµέτωπες µε νέες πληροφορίες». Η 

έννοια δηλαδή της προκατάληψης δε συνίσταται σε µία ρασιοναλιστική θεώρηση για το 

άτοµο που ανήκει σε µια διαφορετικά κοινωνική, οικονοµική, θρησκευτική, πολιτική ή 

πολιτισµική οµάδα. Αντίθετα, πρόκειται για µία αντίληψη η οποία στηρίζεται σε εικασίες 

και φήµες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. 

Με βάση τον ορισµό του Giddens, η έννοια της προκατάληψης περιλαµβάνει είτε γνώµες 

είτε στάσεις προκατειληµµένων µελών µιας οµάδας απέναντι σε µία άλλη οµάδα. Οι γνώµες 

ή οι απόψεις των µελών µιας οµάδας είναι δυνατόν να µην µετατραπούν σε πράξη. όταν 

όµως υλοποιηθούν, τότε πρόκειται για δυσµενή διακριτική µεταχείριση (Giddens A. 2002). 

Στην περίπτωση αυτή, η στάση για µία άλλη οµάδα γίνεται πραγµατική συµπεριφορά. 

∆ηλαδή, µία οµάδα εφαρµόζει δυσµενείς πρακτικές, υιοθετεί εχθρικές συµπεριφορές και 

επιθετικές στάσεις απέναντι σε µια άλλη οµάδα. 

Σύµφωνα µε τον Αllport (1979), στερεότυπο είναι µία πεποίθηση που συνδέεται µε τη 

διαδικασία της κατηγοριοποίησης. Υπάρχουν διάφορα είδη στερεοτύπων όπως εκπαιδευτικά 

στερεότυπα και νοηµοσύνης, προσωπικότητας και φυσικής κατάστασης. Ο ορισµός  του 

Allport που δίνει στους εκπαιδευτικούς ένα πολύτιµο εργαλείο που είναι τα χαρακτηριστικά 
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όπου µε αυτό τον τρόπο κατηγοριοποίησης των χαρακτηριστικών είναι σε θέση ο κάθε 

εκπαιδευτικός να εξετάσει πως λειτουργούν τα στερεότυπα στο χώρο του σχολείου. 

Σύµφωνα µε το Τσιάκαλλο (2000) η προκατάληψη έχει µεγάλες πιθανότητες να οδηγήσει 

σε ρατσιστικές συµπεριφορές µε συνδυασµό δύο άλλων στοιχείων τη δύναµη και τη 

δυνατότητα που σχετίζονται µε τη διάθεση των ατόµων που είναι προκατειληµµένα και 

µπορούν να συµπεριφέρονται ρατσιστικά. 

Η προκατάληψη εµφανίζεται και στις περιπτώσεις που η αντίδραση ενός ατόµου για ένα 

άτοµο µίας άλλης οµάδας έχει θετική χροιά. Αυτό µπορεί να συµβεί όταν κοινά στοιχεία 

στη γλώσσα, τη θρησκεία, το φύλο, την κοινωνικο-οικονοµική τάξη, την εθνικότητα 

δηµιουργούν θετική προκατάληψη για τον άλλο άνθρωπο. Όταν όµως τα µέλη µιας οµάδας 

αντιπαθούν και συµπεριφέρονται υποτιµητικά σε ένα µέλος µίας άλλης οµάδας 

διαφορετικής εθνικότητας, θρησκεύµατος, κοινωνικής και πολιτισµικής ταυτότητας, τότε 

πρόκειται για αρνητική προκατάληψη (Κοινωνιολογία Γ' Λυκείου 1998). Τις περισσότερες 

φορές η λέξη προκατάληψη υποδηλώνει µία αρνητική έννοια και σπάνια διαφαίνεται και ο 

θετικός χαρακτήρας της. Η αρνητική προκατάληψη είναι σε γενικές γραµµές «µια 

αδικαιολόγητη αρνητική συµπεριφορά, µια ανεπιθύµητη και άδικη γνώµη ή στάση απέναντι 

σε ένα άτοµο ή σε µία οµάδα» (Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια- Λεξικό, 7191 

Τόµ. 7).     

 

 

2.14  Ο ρατσισµός στην εκπαίδευση 

Λόγω της παγκοσµιοποίησης στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα κάθε χώρας υπάρχουν στοιχεία 

που φανερώνουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες και το ρατσισµό ειδικά στα παιδιά που 

διαφέρουν σε εθνοπολιτισµικά χαρακτηριστικά. Ο ρατσισµός στην εκπαίδευση αφορά τρείς 

οµάδες ατόµων που είτε δέχονται τέτοιου είδους συµπεριφορές είτε τις εκδηλώνουν σε 

άλλους. Οι οµάδες αυτές είναι οι γηγενείς µαθητές, οι µειονοτικοί µαθητές και οι 

εκπαιδευτικοί.  

 

2.14.α  Γηγενείς µαθητές 

Υπάρχουν δύο είδη γηγενών µαθητών σε µία διαπολιτισµική εκπαίδευση είναι αυτοί που 

σέβονται και µαθαίνουν να ζουν µε τη πολυπολιτισµικότητα και αυτοί που νιώθουν ότι 

απειλούνται από άτοµα διαφορετικών πολιτισµών. Οι µαθητές αναπτύσσουν διάφορες 
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αντιλήψεις σε θέµατα διαφορετικότητας βοηθώντας σε αυτό η οικογένεια, το σχολείο, οι 

φίλοι, τα µέσα µαζικής επικοινωνίας και γενικά η κοινωνία όπου ζουν και µεγαλώνουν. Οι 

συµπεριφορές που παρατηρούνται εις βάρος των µειονοτικών µαθητών στο σχολικό χώρο 

που  είναι η παρενόχληση και ο εκφοβισµός που ασκούν προς το διαφορετικό. Η κοροϊδία 

για το ντύσιµο, τη γενική εικόνα που έχει το παιδί, χρησιµοποιούν προσβλητικές λέξεις και 

λένε ανέκδοτα που δρουν ρατσιστικά προς τα µειονοτικά παιδιά. Συνήθως οι γηγενείς 

µαθητές αρνούνται να συνεργαστούν, να παίξουν και να καθίσουν δίπλα από µειονοτικούς 

µαθητές (DET,2000). 

Σύµφωνα µε το Rex (1987), για να αντιµετωπισθούν τέτοιου είδους φαινόµενα όπως τα 

πιο πάνω θα πρέπει το σχολείο να πάρει τα σωστά µέτρα προφύλαξης των µειονοτικών 

µαθητών για να αποφεύγονται ρατσιστικές συµπεριφορές. Το σχολείο θα πρέπει να τιµωρεί  

ανάλογα κάθε είδους ρατσιστική συµπεριφορά προς οποιοδήποτε άτοµο µε διαφορετικό 

γλωσσικό και πολιτισµικό υπόβαθρο, οι εκπαιδευτικοί κάθε σχολείου να ενηµερώνονται για 

θέµατα που αφορούν τον ρατσισµό και την διαφορετικότητα στα σχολεία.  

Ακόµη µέσα από το Αναλυτικό πρόγραµµα µπορούν να ενταχθούν δραστηριότητες και 

µαθήµατα που θα εξαλείψουν το ρατσισµό από τα σχολεία, το κάθε παιδί θα µάθει να 

σέβεται και να αγαπά το διαφορετικό. 

Ωστόσο ο Γκότοβος (1996), αναφέρει  ότι οι µαθητές πηγαίνουν στο σχολείο έχοντας 

διαµορφώσει κοινωνικές αντιλήψεις και στερεότυπα και δύσκολα µπορεί το σχολείο να 

αλλάξει τις στάσεις των ατόµων. 

Για να αποφεύγονται όλα αυτά και να αναπτύξουν οι µαθητές θετικές στάσεις και 

προσεγγίσεις απέναντι σε µαθητές µε διαφορετικό πολιτισµό θα πρέπει να αναπτυχθεί η 

αντιρατσιστική εκπαίδευση και οι γηγενείς µαθητές να ενηµερώνονται από µικρές ηλικίες 

για τη διαφορετικότητα µειώνοντας έτσι την εµφάνιση έντονων ξενοφοβικών και 

ρατσιστικών συµπεριφορών στο χώρο του σχολείου. 

2.14.β Μειονοτικοί µαθητές  

Τα παιδιά που βιώνουν τις προκαταλήψεις, την ξενοφοβία και τις ρατσιστικές 

συµπεριφορές, τους είναι πολύ δύσκολο να προσαρµοστούν και να αντιληφθούν όλα αυτά 

που γίνονται εναντίον τους. Οι συµπεριφορές αυτές στο σχολικό χώρο προέρχονται από 

τους συµµαθητές τους ή τους εκπαιδευτικούς. Παιδιά που δέχονται το ρατσισµό καθηµερινά 

στα σχολεία έχουν να εµφανίσουν ποικίλες αντιδράσεις και συναισθήµατα όπως στο να 

κλείνονται στον εαυτό τους και άλλα παιδιά προσπαθούν να µιλήσουν για αυτό που τους 

συµβαίνει. Σύµφωνα µε το Hooks ( 1994) , οι γηγενείς µαθητές εκδηλώνουν αρνητικές 
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στάσεις προς τους µειονοτικούς µαθητές λόγω του ότι νιώθουν την αλλαγή στο χώρο τους 

και τους προκαλεί φοβία. 

Η άποψη του Delpit (1995), είναι ότι υπάρχει πολιτισµική σύγκρουση σε τάζεις µε παιδιά 

µειονοτικών µαθητών δηλαδή, ο τρόπος επικοινωνίας, οι µορφές µάθησης και οι 

πολιτισµικοί κανόνες που επηρεάζουν την επικοινωνία και την συνύπαρξη πολλών 

διαφορετικών παιδιών σε µία τάξη.  

Υπάρχουν ενδείξεις που φανερώνουν ότι υπάρχουν ρατσιστικές συµπεριφορές στα 

σχολεία και εκδηλώνονται από τους µειονοτικούς µαθητές. Αυτές οι συµπεριφορές έχουν να 

κάνουν µε χαµηλές επιδόσεις σε µαθήµατα (ανάγνωση, γραφή, µαθηµατικά), υπάρχει 

ελάχιστη συµµετοχή κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, συχνές απουσίες από το σχολείο. 

Ακόµη βρίσκονται σε µια διαρκή αυτοάµυνα, δεν κάνουν εύκολα φίλους µε αποτέλεσµα να 

είναι δυστυχισµένοι νιώθοντας άγχος. Μέσα στη τάξη δεν υπάρχει ενδιαφέρον για µάθηση, 

δεν είναι συγκεντρωµένοι, είναι  υπερβολικά σιωπηλοί και σε πολλές περιπτώσεις 

προκαλούν αναστάτωση στη τάξη (DET, 2000).  

Το σχολείο και γενικά το εκπαιδευτικό σύστηµα µιας χώρας είναι αυτό που µπορεί να 

δώσει τις ευκαιρίες που ζητούν οι µειονοτικοί µαθητές µε κοινωνική και πολιτισµική 

ένταξη. Υπάρχει και η περίπτωση που το εκπαιδευτικό σύστηµα  κάνει το αντίθετο από το 

προηγούµενο δηλαδή να τους περιθωριοποιήσει µε αποτέλεσµα τον αποκλεισµό, που 

κουβαλά µαζί του πολλά προβλήµατα σε αυτά τα παιδιά. Ένας σηµαντικός παράγοντας στον 

αποκλεισµό των παιδιών είναι το θέµα κατοχής της γλώσσας στη χώρα που βρίσκονται. Τα 

µικρά παιδιά δεν γνωρίζουν τη γλώσσα και δεν µπορούν να ενταχθούν εύκολα. Η έλλειψη 

µέτρων για αντιµετώπιση των ρατσιστικών συµπεριφορών επιφέρει πολλές συνέπειες στα 

παιδιά αλλά και σε όλο το εκπαιδευτικό σύστηµα  ( Κογκίδου, Τρέσσου, Τσιάκκαλος 1997). 

 

2.15. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαχείριση της ετερότητας των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας 

Στον λόγο περί διαπολιτισµικότητας η καλλιέργεια των ανθρωπιστικών αξιών, η 

διαµόρφωση ηθικής συνείδησης και η κατανόηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων πρέπει να 

είναι οι βασικές παράµετροι της «ποιοτικής» εκπαίδευσης. 

Οι διαστάσεις του ρόλου του παιδικού σταθµού και νηπιαγωγείου είναι ποικίλες και 

απαιτούν µεγάλη εµπειρία και συνεχή αυτοεξέταση. Ο/η νηπιαγωγός/βρεφονηπιοκόµος δεν 

µεταφέρει απλώς γνώσεις στα παιδιά, αλλά ούτε και έχει πια το ρόλο του κριτή. Με την 

εµπειρία και τη γνώση του µπορεί να οργανώσει έτσι το πρόγραµµα ώστε να ωφελούνται 
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όλα τα παιδιά και, επιστρατεύοντας ευαισθησία, διακριτικότητα και υπευθυνότητα µπορεί 

να προσεγγίζει θέµατα που αφορούν τη διαφορετικότητα. 

Ο ρόλος του/της επικεντρώνεται στη δηµιουργία ευκαιριών ανακάλυψης και 

επικοινωνίας που σηµαίνει ότι χρειάζεται να προωθεί τη µάθηση των παιδιών σε γνωστικό, 

κοινωνικό και συναισθηµατικό επίπεδο, να προετοιµάζει το χώρο-περιβάλλον µάθησης, να 

επικοινωνεί µε τα παιδιά και τα µέλη της κοινότητας του σχολείου, να τροποποιεί τις 

µεθοδολογικές του/της προσεγγίσεις, να χρησιµοποιεί κατάλληλες διδακτικές πρακτικές και 

µέσα, ώστε να ανταποκριθεί στις ανοµοιογένειες των µαθητών του/της και να ενισχύσει 

εκείνα τα παιδιά τα οποία φαίνεται να αντιµετωπίζουν δυσκολίες. 

Η δηµιουργία προγραµµάτων που συµβάλλουν στην ένταξη, και λαµβάνουν υπόψη τις 

ανάγκες αντιστάθµισης και κοινωνικοποίησης όλων των παιδιών προϋποθέτει, αφενός τον 

εντοπισµό δυσκολιών που αντιµετωπίζουν τα παιδιά και αφετέρου την ανάδειξη των κοινών 

και διαφορετικών χαρακτηριστικών τους. 

Ο/η νηπιαγωγός/βρεφονηπιοκόµος πρέπει πάνω απ' όλα να είναι εγγυητής της 

επικοινωνίας στην οµάδα της, προκειµένου να αµβλυνθούν οι διαφορές στην τάξη. Καλείται 

να ξεπεράσει τυχόν προκαταλήψεις και να απαλλαχτεί από στερεοτυπικές αντιλήψεις δικές 

του/της, να είναι υποψιασµένος/η και να µπορεί να βλέπει τα πράγµατα από πολλές οπτικές, 

να διαµορφώνει συνθήκες συνεργασίας µε τα παιδιά και τους γονείς τους (Ντολιοπούλου, Ε. 

1999).   

Πορίσµατα ερευνών υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί, σε Ελλάδα και εξωτερικό, 

εµφανίζουν αντιστάσεις στην υιοθέτηση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων και 

πρακτικών, εξαιτίας εδραιωµένων από πολλά έτη, παραδοσιακών πρακτικών και συνηθειών 

και διαµορφωµένων αντιλήψεων και στάσεων (Gettinger & Stoiber, 1999, Greece, 1991, 

Grieshaber, Halliwel, Hatch & Walsh, 200, Helm, Baneke & Steinheimer, 1997, Κακανά, 

2008, Μπότσογλου, Κακανά και Χατζοπούλου, 2007 στο Κακανά & Σιµούλη, 2008, σελ 

14). 

Οι Τσιρώνης, Χ. (2008, σελ. 133) και Νικολάου (2009, σελ. 192) προτείνουν τη θετική 

αναπλαισίωση µιας «προβληµατικής» κατάστασης, δηλαδή την προσέγγιση ενός 

«προβλήµατος» από άλλη οπτική γωνία. Όταν, για παράδειγµα, ο εκπαιδευτικός αναφέρεται 

σε ένα µαθητή που δε µιλάει καλά ελληνικά, µπορεί να παρουσιάσει κάποιο από τα ταλέντα 

του ή το πλεονέκτηµα κατάκτησης µιας δεύτερης γλώσσας. Μία κατάσταση ανάγκης που 

θεωρείται µειονέκτηµα µπορεί, τελικά, να αποδειχθεί προνοµιακό εργαλείο εργασίας για το 

νηπιαγωγείο. 
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Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να οργανώνει την εµπειρία του, να προετοιµάζει το υλικό 

του, να αξιολογεί τα έργα των παιδιών, να συλλέγει πληροφορίες για κάθε παιδί σε 

φακέλους αξιολόγησης, να συντονίζει τις προσπάθειες των παιδιών, να δηµιουργεί κίνητρα, 

να αξιοποιεί τις ιδέες των παιδιών µέσα από την δηµιουργική αξιολόγηση, (Ζαφράνα, Μ., 

Νικόλτσου, Κ., ∆ανιηλίδου, Ε., 2000). 

Εκείνο που πρέπει, λοιπόν, να χαρακτηρίζει τον έτοιµο διαπολιτισµικά εκπαιδευτικό της 

Προσχολικής Αγωγής είναι η γνώση και εφαρµογή των διαφόρων µεθόδων διδασκαλίας για 

τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, τα σχετικά αναλυτικά 

προγράµµατα και τις σχετικές νοµοθεσίες τόσο για τους αλλοδαπούς της Ελλάδας όσο και 

τη νοµοθεσία καταρχήν της Ελλάδας για τους οµογενείς του εξωτερικού, καθώς και να έχει 

όλες εκείνες τις ειδικές γνώσεις που αφορούν στη µετουσίωση από τον εκπαιδευτικό της 

θεωρίας σε πρακτική εφαρµογή και στην ικανότητα αντίδρασής του σε δεδοµένες 

εκπαιδευτικές διαδικασίες που σχετίζονται µε αλλοδαπούς και παλιννοστούντες µαθητές 

(Λάγιος, Β, Μποµπαρίδου, Χ, & ∆ασκαλάκη, Ε, 2005).  

Καθορίζεται µε σαφήνεια από τα παραπάνω, ότι ο εκπαιδευτικός της προσχολικής 

αγωγής πρέπει να παρέχει τέτοιου είδους ευκαιρίες, να παρεµβαίνει όταν χρειάζεται και να 

µοιράζεται τα έντονα συναισθήµατα των παιδιών. Να βοηθά τα παιδιά να σκεφτούν, να 

µάθουν να οργανώνουν τη σκέψη τους και τη δράση τους. Αποτελεί ένα παράδειγµα προς 

µίµηση και ο ίδιος µε τη στάση του και τη συµπεριφορά του. 

 

2.16 Το αντιρατσιστικό πρότυπο εκπαίδευσης 

Το αντιρατσιστικό µοντέλο αναπτύχθηκε στα µέσα και το τέλος της δεκαετίας του 1980 

κυρίως στην Αγγλία και Αµερική. Οι υποστηρικτές του ασκούν κριτική στο 

πολυπολιτισµικό µοντέλο εκπαίδευσης. Επικρίνουν την τάση του να τονίζει περισσότερο 

ατοµικές στάσεις παρά κοινωνικές δυνάµεις. Από την δική τους πλευρά επικεντρώνουν το 

ενδιαφέρον τους στους θεσµούς και τις δυνάµεις της κοινωνίας, οπού µέσα από τους νόµους 

και τις διατάξεις του κράτους εµφανίζεται ο θεσµικός ρατσισµός. Ο οποίος επεκτείνεται σε 

άλλους ισχυρούς κοινωνικούς κανόνες περιορίζοντας, τις ευκαιρίες και τις επιλογές 

συγκεκριµένων µεταναστευτικών οµάδων (Γεωργογιάννης, 1997). Σύµφωνα µε αυτή την 

προσέγγιση πρέπει να αλλάξουν τόσο οι δοµές της εκπαίδευσης όσο και εκείνες της 

κοινωνίας ώστε να εξαλειφθούν οι διακρίσεις σε βάρος των παιδιών των µεταναστών. Το 

αντιρατσιστικό µοντέλο έχει στόχο:  
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1) ισότητα στην εκπαίδευση, µετασχηµατισµό των δοµών και των συστηµάτων που 

ευνοούν την ανισότητα 

 2) δικαιοσύνη από το κράτος για ίσες ευκαιρίες ζωής, ανάπτυξης και συµµετοχής σε όσα 

η κοινωνία προσφέρει 

 3) τη χειραφέτηση και απελευθέρωση από φασιστικά πρότυπα των καταπιεσµένων και 

των καταπιεστών. 

Μία άλλη άποψη για τα κριτήρια του Αναλυτικού Προγράµµατος είναι αυτή του 

Richards (1981) που υποστηρίζει ότι τα βασικά κριτήρια είναι τέσσερα και είναι η εθνική 

διαφορετικότητα, η µητρική γλώσσα, η πραγµατικότητα για τις προκαταλήψεις και τις 

διακρίσεις όπως και οι προσδοκίες που έχουν οι γονείς. Στην αντιρατσιστική εκπαίδευση το 

πρότυπο έχει ως βασικό σκοπό τη δικαιοσύνη που θα θέτει γερές βάσεις για ένα σωστό 

πολιτισµό. Στο χώρο της εκπαίδευσης χρησιµοποιούνται όσα περισσότερα µέσα για να 

πετύχει ο αγώνας ενάντια στο ρατσισµό.  

Οι εµφανίσεις ρατσιστικών στοιχείων θα µπορούσαν να σταµατήσουν βλέποντας τα 

πρώτα σηµάδια µε κάποιες σωστές κινήσεις όπως τα διδακτικά µέσα, ο τρόπος οργάνωσης 

της σχολικής τάξης, τα παιχνίδια ρόλων συµµετέχοντας όλα τα παιδιά, και η ευκαιρία για 

συµµετοχή όλων σε όλες τις δραστηριότητες. Τέτοιες δραστηριότητες στοχεύουν στη 

ριζοσπαστική αναµόρφωση των εξουσιαστικών κοινωνικών και πολιτικών σχέσεων (Baker, 

2001). 

Το αντιρατσιστικό πρότυπο εκπαίδευσης είναι δύσκολο να εφαρµοστεί πλήρως διότι 

όπως υποστηρίζει και ο Rex (1987), αυτοί που καλούνται να το δηµιουργήσουν και να το 

εφαρµόσουν δεν είναι απαλλαγµένοι από το ρατσισµό όπως επίσης το ότι σχεδόν ποτέ δεν 

δίνεται η δυνατότητα χρήσης της µητρικής γλώσσας µαζί µε τη δεύτερη γλώσσα.  

Αν και προκύπτουν προβλήµατα και κίνδυνοι από το πρότυπο που προσπαθούν να 

θέσουν στα σχολεία, η εκπαίδευση έχει σηµαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση των παιδιών 

και βοηθούνται στο θέµα της ξενοφοβίας και του ρατσισµού. Όταν µάθουν από µικρά τα 

παιδιά να ζουν και να σέβονται το διαφορετικό τότε µεγαλώνοντας αυτά τα παιδιά θα έχουν 

µάθει να ζούνε διαφορετικά και οι αλλαγές στη κοινωνία και στο πολιτισµό µιας χώρας θα 

αλλάζει σταδιακά µέσα από τις νέες γενιές που θα αλλάξουν τα στερεότυπα και τις 

προκαταλήψεις. 
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2.17 Τρόποι και λύσεις για την αντιµετώπιση του ρατσιστικού 

φαινοµένου. 

Ένας θεσµός που µπορεί να λειτουργήσει θετικά στην αντιµετώπιση του ρατσισµού είναι 

η οικογένεια. Πράγµατι η οικογένεια, µιας και αποτελεί πρωτογενή φορέα 

κοινωνικοποίησης του ατόµου, πρέπει να µην προωθεί ρατσιστικές πεποιθήσεις. Θα πρέπει 

να διαποτίζουν τα παιδιά τους µε ανθρωπιστικές αρχές. Έτσι, το άτοµο από τη νεαρή ηλικία 

θα µαθαίνει να σέβεται το συνάνθρωπό του σαν ύπαρξη και σαν προσωπικότητα. 

Η ανθρωπιστική παιδεία µε την σειρά της είναι δυνατό να συµβάλλει στη στενότερη 

επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ των ανθρώπων ανεξαρτήτου χρώµατος, φύλου, 

καταγωγής, επαγγέλµατος. Η πνευµατική καλλιέργεια θα µας αποµακρύνει από το 

φανατισµό και τις προκαταλήψεις, βοηθώντας στο να επανατοποθετήσουµε σε σωστότερες 

και δικαιότερες βάσεις τις σχέσεις µε τους συνανθρώπους µας και να παρουσιάζει τα θετικά 

της διαφορετικότητας, καλλιεργώντας παράλληλα το σεβασµό προς αυτό, ώστε να 

εξαλείψει τη ρατσιστική συµπεριφορά των νέων. 

Επιπλέον µέσα στο σχολείο το ιδανικό θα ήταν να µη γίνονται διακρίσεις εις βάρος 

παιδιών. Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί, συνειδητά ή µη, κατηγοριοποιούν τους µαθητές 

και µε τις «ταµπέλες» που τους αποδίδουν προκαλούν ρατσιστικές συµπεριφορές και 

αντιδράσεις από τους συµµαθητές τους. Θα ήταν καλό να τηρούν µια στάση ίση  και δίκαιη 

προς όλους, να µην γίνονται αρνητικά πρότυπα προς αποφυγή, αλλά πρότυπα προς µίµηση, 

δείχνοντας ότι ο κάθε άνθρωπος έχει την αξία του, την αξιοπρέπειά του και κανείς, όση 

εξουσία και δύναµη κι αν έχει, δεν µπορεί να του την αφαιρεί. 

Ακόµη, τα ΜΜΕ παίζουν και αυτά το ρόλο στην κοινωνικοποίηση του ατόµου. Οπότε, 

τα πρότυπα που προβάλλονται µέσα από αυτά θα ήταν σωστό να µην προβάλλουν 

ρατσιστικές αντιλήψεις, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, φυλής και θρησκείας. Επίσης 

είναι αναγκαίο να είναι προσεκτικοί στην έκφραση, δηλαδή στο πώς παρουσιάζουν τις 

ειδήσεις, ώστε να µην δηµιουργούν λανθασµένες εντυπώσεις.  

Οι διεθνείς οργανισµοί, τέλος, όπως ο ΟΗΕ, θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν 

περισσότερο. Πράγµατι, µετά τον B΄ παγκόσµιο πόλεµο οι περισσότερες χώρες 

δηµιούργησαν τον οργανισµό αυτό µε σκοπό την ισότητα και την ευηµερία σε όλο τον 

κόσµο. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι αναγκαία η ευαισθητοποίηση όλων των κρατών σε 

παγκόσµια κλίµακα πάνω σε θέµατα σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

(µειονότητες). 
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Μπορεί για την ισότητα των ανθρώπων να έγιναν πολλοί αγώνες και να κερδήθηκαν 

αναµφισβήτητες νίκες. Τα φαινόµενα όµως, αναβίωσης ρατσισµού στις µέρες µας δείχνουν 

πως το αίτηµα για ισότιµες σχέσεις ανθρώπων και λαών, για σχέσεις απαλλαγµένες από 

διακρίσεις και αδικίες παραµένει πάντα ανοιχτό και επίκαιρο. Γι' αυτό είναι καιρός να 

ευαισθητοποιηθούµε και να δράσουµε γρήγορα όλοι, ώστε να συµβάλλουµε στην 

αντιµετώπισή του και κατά συνέπεια στην εξάλειψή του. Ιδιαίτερα η νέα γενιά θα πρέπει να 

βοηθήσει όσο µπορεί και όχι να σωπάσει ώστε να γίνει παράδειγµα και για τους άλλους. Να 

είναι η φωνή µέσω της οποίας ο λαός θα "ξεσηκωθεί" ενάντια στις ρατσιστικές αντιλήψεις 

κάποιων. Γιατί είναι υποχρέωσή µας να βοηθήσουµε ώστε κάθε άνθρωπος να ζει ελεύθερος 

σε µια κοινωνία που δεν θα υφίστανται τις διακρίσεις και το ρατσισµό χωρίς λόγο. Γιατί 

όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαιώµατα, γιατί όλοι είναι ίσοι. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

          Η έρευνα 

3.1  Μεθοδολογία συλλογής του εµπειρικού υλικού 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας επιλέχθηκε η ποσοτική µεθοδολογική προσέγγιση, 

προκειµένου ο ερευνητής να προσεγγίσει µεγάλο αριθµό περιπτώσεων και να οδηγηθεί σε 

στατιστική ανάλυση των δεδοµένων, η οποία επιτρέπει-κάτω από ορισµένες συνθήκες- 

γενίκευση των τάσεων στον ευρύτερο πληθυσµό του δείγµατος. 

Για τη συλλογή του ερευνητικού υλικού που αποτελεί τη βάση της παρούσας εργασίας 

χρησιµοποιήθηκε ως εργαλείο το ερωτηµατολόγιο, µέσω του οποίου διερευνούνται 

θεµατικές ενότητες που σχετίζονται µε µια σειρά από εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των 

νηπιαγωγών/βρεφονηπιοκόµων γύρω από τη διγλωσσία, τη διαφορετικότητα και την 

εκπαιδευτική πολιτική απέναντι στους µετανάστες και τους παλιννοστούντες. 

Στις κοινωνικές επιστήµες το ερωτηµατολόγιο αποτελεί τη βασικότερη τεχνική συλλογής 

πληροφοριών. Επιλέχθηκε αυτό το εργαλείο µεθοδολογικής έρευνας, καθώς µε το 

ερωτηµατολόγιο επιτυγχάνεται η συλλογή πλήθους παρατηρήσεων σε µικρό χρονικό 

διάστηµα και τις περισσότερες φορές οι απαντήσεις είναι ειλικρινείς, αφού απουσιάζει η 

(συχνά ενοχλητική) παρουσία του ερευνητή. 
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Στη συγκεκριµένη εργασία θα παρουσιάσουµε και θα αξιοποιήσουµε τα ευρήµατα από 

τις ερωτήσεις, οι οποίες σχετίζονται µε τη διγλωσσία και τα προβλήµατά της στον παιδικό 

σταθµό. Τα ερωτηµατολόγια δόθηκαν στις διευθύντριες των παιδικών σταθµών κατά το 

διάστηµα Νοεµβρίου 2015- Ιανουαρίου 2016 όπου και µοιράστηκαν σε 52 

νηπιαγωγούς/βρεφονηπιοκόµους που υπηρετούσαν στους συγκεκριµένους παιδικούς 

σταθµούς του ∆ήµου Καβάλας κατά το σχολικό έτος 2015-2016. 

Το ερωτηµατολόγιο της παρούσας εργασίας αποτελείται από δύο ενότητες. 

Στην πρώτη ενότητα, αναφέρονται τα δηµογραφικά και επαγγελµατικά στοιχεία του 

εκπαιδευτικού - υποκειµένου (φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, χρόνια προϋπηρεσίας, 

γλώσσες που γνωρίζουν και µιλούν και οι τυχόν σχέσεις µε άτοµα διαφορετικού 

πολιτισµού). Στην δεύτερη ενότητα αντίστοιχα, οι ερωτήσεις που επιλέχθηκαν αποσκοπούν 

στο να µπορέσω να ερµηνεύσω την ιδιοσυγκρασία των υποκειµένων, την συµπεριφορά και 

τις απόψεις τους σχετικά µε την διαφορετικότητα και τους άλλους πολιτισµούς.  Πρόκειται 

για ερωτήσεις κλειστού τύπου, στις οποίες το υποκείµενο καλείται είτε να επιλέξει µεταξύ 

δύο ή περισσότερων προτεινόµενων απαντήσεων είτε να απαντήσει µονολεκτικά. Οι 

ερωτήσεις κλειστού τύπου επιλέχθηκαν λόγω της ευκολίας και του λίγου χρόνου που 

απαιτείται για τη συµπλήρωσή τους 

Στην συγκεκριµένη εργασία αναζητούµε τις στάσεις και τις πρακτικές των 

βρεφονηπιοκόµων/ νηπιαγωγών απέναντι στην γλωσσική και πολιτισµική ετερότητα της 

τάξης. Οι στάσεις των εκπαιδευτικών, και συγκεκριµένα στην παρούσα έρευνα των 

νηπιαγωγών/βρεφονηπιοκόµων, καθορίζονται από τον τρόπο που σκέφτονται και 

επηρεάζουν ταυτόχρονα και τον τρόπο µε τον οποίο πράττουν µέσα στον χώρο του παιδικού 

σταθµού. Για να µελετήσουµε τις στάσεις των εκπαιδευτικών πρέπει να ανιχνεύσουµε τον 

εσωτερικό τους κόσµο, τις γνώσεις τους, τα συναισθήµατά τους. 

Για να καταφέρουµε να ανιχνεύσουµε τις στάσεις των εκπαιδευτικών προσχολικής 

αγωγής και τις πρακτικές τους απέναντι στο θέµα της γλωσσικής και πολιτισµικής 

ετερότητας στην οµάδα τους, επιλέχθηκε η ποιοτική πρωτογενής έρευνα µε τη µέθοδο των 

ερωτήσεων σε µορφή της συνέντευξης 

 

3.2 Μέσα συλλογής δεδοµένων  

   Στη παρούσα µελέτη έγινε χρήση του ερωτηµατολογίου, όπου είναι ένα έντυπο µε µια 

σειρά ερωτήσεων στις οποίες ο εξεταζόµενος καλείτε να απαντήσει γραπτώς. Οι ερωτήσεις 

έχουν σχεδιαστεί και διατυπωθεί κατά τρόπο, ώστε οι απαντήσεις να µας εξασφαλίσουν τις 
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ζητούµενες πληροφορίες και µε βάση τους ερευνητικούς στόχους που τέθηκαν στο 

Κεφάλαιο1. 

Σύµφωνα µε τους Παπαναστασίου & Παπαναστασίου (2005), το ερωτηµατολόγιο      

(questionnaire) είναι µια σειρά από σχετικές ερωτήσεις πάνω σε ένα θέµα στις οποίες τα 

υποκείµενα της έρευνας καλούνται να απαντήσουν γραπτά, που έχει ως σκοπό τη συλλογή 

των απαραίτητων ερευνητικών πληροφοριών. Το ερωτηµατολόγιο είναι ένα µέσο συλλογής 

δεδοµένων στις κοινωνικές επιστήµες. Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του 

ερωτηµατολογίου καθορίζουν την επιστηµονική του αξία σύµφωνα µε αυτούς που θα 

απαντήσουν. Για το αποτέλεσµα της έρευνας έχουν µεγάλη σηµασία η  διατύπωση των 

ερωτήσεων, η έκταση και η παρουσίαση του ερωτηµατολογίου. Το κάθε άτοµο που καλείται 

να απαντήσει ένα ερωτηµατολόγιο πρέπει να απαντήσει µε ειλικρίνεια και ακρίβεια στις 

ερωτήσεις και να το επιστρέψει στον ερευνητή. Σηµαντικό είναι να το διαβάσει µόνος του 

και να απαντήσει µόνος του µε µεγάλη προσοχή. Παράλληλα ο ερευνητής πρέπει να 

διατυπώσει τις ερωτήσεις και τις οδηγίες µε σωστό τρόπο για να µην υπάρξει καµιά 

παρερµηνεία. Το ερωτηµατολόγιο σαν µέσο συλλογής πληροφοριών παρέχει µετά τα 

απαραίτητα δεδοµένα στον ερευνητή όπου στη συνέχεια χρησιµοποιεί τα δεδοµένα αυτά για 

την εξαγωγή συµπερασµάτων στο θέµα που διερευνά. Με το ερωτηµατολόγιο επιδιώκουµε 

να συλλέξουµε τις γνώσεις, τις πληροφορίες, τις αξίες, τις προτιµήσεις καθώς και τις 

στάσεις και τις πεποιθήσεις του κάθε ατόµου που καλείται να απαντήσει σε 

ερωτηµατολόγιο.  

Όπως αναφέρει ο Αθανασίου (2007), η ευρεία χρήση του ερωτηµατολογίου θα µπορούσε 

να αποδοθεί στο ότι είναι ένα εύχρηστο µέσο συλλογής πληροφοριών, σχετικά οικονοµικό 

από τα υπόλοιπα µέσα, έχουµε τη δυνατότητα να το δώσουµε σε µεγάλο δείγµα πληθυσµού, 

µας παρέχει ποικίλες πληροφορίες και τα δεδοµένα που συλλέγονται µπορούν να 

ταξινοµηθούν, να επεξεργαστούν και να αξιοποιηθούν οδηγώντας τον ερευνητή σε 

διατυπώσεις και συµπεράσµατα. 

Οι τρόποι που µπορούν να φθάσουν τα ερωτηµατολόγια στα υποκείµενα του δείγµατος 

είναι πολλοί όπως το ταχυδροµείο, µε επίσκεψη του ερευνητή στο χώρο που θα διερευνήσει 

το θέµα του ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Με όποιο από τους τρεις τρόπους δοθούν τα 

ερωτηµατολόγια πάντα δίνονται οδηγίες και πληροφορίες για την έρευνα που διεξάγουµε 

(Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005). 

Σηµαντική είναι η προετοιµασία και η σύνταξη τόσο των ερωτήσεων όσο και των 

οδηγιών για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου και είναι από τα πιο δύσκολα πράγµατα 

που έχει να κάνει ο ερευνητής αλλά και συνάµα πολύ σηµαντικό. Οι ερωτήσεις που 
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περιλαµβάνονται στα ερευνητικά ερωτηµατολόγια έχουν διαφορές ως προς το βαθµό 

ελευθερίας και κατά πόσο επιτρέπουν στον εξεταζόµενο να διατυπώσει την κάθε του 

απάντηση µε τα δύο είδη ερωτήσεων που είναι οι ανοιχτού τύπου και κλειστού τύπου 

ερωτήσεις  (Παρασκευόπουλου , 1993). 

Οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις αφήνουν ελεύθερο το άτοµο να εκφράσει τις απόψεις, τις 

σκέψεις και τα συναισθήµατα του όπως το ίδιο θέλει. Οι ερευνητές χρησιµοποιούν τις 

ανοικτού τύπου ερωτήσεις στα πρώτα στάδια της έρευνας για να δίνουν την ευκαιρία να 

αναδυθούν οι µεταβλητές που ίσως δεν έχει βρει ο ερευνητής. Επίσης χρησιµοποιούνται οι 

απαντήσεις από τις ερωτήσεις ανοικτού τύπου για την επιλογή εναλλακτικών απαντήσεων 

που θα χρησιµοποιηθούν στις ερωτήσεις κλειστού τύπου.  Πλεονέκτηµα των ερωτήσεων 

ανοικτού τύπου είναι ότι δίνουν την ευκαιρία στο άτοµο να φέρει στην επιφάνεια ένα ευρύ 

πλαίσιο αναφοράς τους λόγους που στηρίζουν τις απόψεις και συγκεκριµένα τον τρόπο 

σκέψης. Μειονέκτηµα των ερωτήσεων αυτών είναι ότι παίρνει περισσότερο χρόνο να 

απαντηθούν και συνήθως δυσκολεύουν τον ερευνητή στο να καταλάβει τι έχει γράψει ο 

εξεταζόµενος µε αποτέλεσµα να επηρεάζει την αξιοπιστία των δεδοµένων ( Παπαναστασίου 

& Παπαναστασίου, 2005). 

Στις ερωτήσεις κλειστού τύπου το άτοµο έχει να επιλέξει µια από δύο ή περισσότερες 

επιλογές που του δίνονται σε κάθε ερώτηση.  Στη περίπτωση των ερωτήσεων κλειστού 

τύπου υπάρχει περιορισµός στην επιλογή απάντησης και επιτρέπεται µόνο η επιλογή από 

αυτές που του δίνονται σε κάθε ερώτηση ανάλογα.  Τα πλεονεκτήµατα των ερωτήσεων 

αυτών είναι ότι συµπληρώνονται, αναλύονται και κωδικοποιούνται εύκολα. Επίσης 

εξασφαλίζουν αντικειµενικές πληροφορίες και περιορίζουν τον εξεταζόµενο να επιλέξει µία 

από τις εναλλακτικές που µπορεί να αντικατοπτρίζει την αντίληψη του σε ένα θέµα. 

Πλεονέκτηµα των εναλλακτικών απαντήσεων είναι ότι δεν µπορούν πάντα να καλύπτουν 

όλο το φάσµα των πιθανών απαντήσεων  και δεν δίνονται πληροφορίες σε µεγάλο βάθος 

(Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005). 

Το κάθε είδος ερωτήσεων έχει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, είναι όµως απόφαση 

του ερευνητή για το ποιο τύπο ερωτήσεων θα επιλέξει και ποιος είναι ο ποιο κατάλληλος 

για τις απαιτούµενες πληροφορίες που θέλει να πάρει από την έρευνα που θα διεξάγει. 

Στην έρευνα αυτή επιλέχθηκε το ερωτηµατολόγιο επειδή ήταν το καταλληλότερο µέσο 

για τη συλλογή πληροφοριών. Μέσα από το ερωτηµατολόγιο επέλεξα όσο δείγµα 

χρειαζόταν για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της έρευνας.  
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3.3 ∆είγµα  

Το ερωτηµατολόγιο δόθηκε σε επτά παιδικούς σταθµούς της Καβάλας και συγκεκριµένα 

στον 1
ο
 Παιδικό Σταθµό (οδός Λυσιµάχου), 2

ο
 (οδός Εκάβης), 3

ο
 (οδός Παιδόπολη), 4

ο
 

(οδός Σφαγεία), 6
ο
 (οδός Ρούσβελτ), 9

ο
 (οδός Αργυρουπόλεως) και στον 11

ο
 Παιδικό 

Σταθµό Ζυγού. Η έρευνα έγινε σε ένα δείγµα 52 εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης. 

Τονίστηκε στους εκπαιδευτικούς ότι το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και θα έπρεπε να 

απαντηθεί µε πλήρη ειλικρίνεια. Το θέµα του ήταν, οι προκαταλήψεις, οι στάσεις και ο 

ρατσισµός των βρεφονηπιοκόµων απέναντι στα δίγλωσσα παιδιά.  Kατά τη διάρκεια της 

διανοµής και συγκέντρωσης των ερωτηµατολογίων δεν προέκυψε καµία απώλεια. 

 

  3.4 Ανάλυση  

Μετά τη συλλογή του υλικού της έρευνας ακολούθησε σταδιακά η στατιστική 

επεξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων. Για την ανάλυση στατιστικών δεδοµένων έχουν 

αναπτυχθεί διάφορα λογισµικά τα οποία βοηθούν σε φανταστικό βαθµό τον ερευνητή. Έτσι 

συγκεντρώνοντας τα ερωτηµατολόγια έγινε η εισαγωγή των δεδοµένων στην SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), το οποίο χαρακτηρίζεται ως ένα δυναµικό, 

ευέλικτο σύστηµα ανάλυσης δεδοµένων του οποίου οι εντολές είναι περιγραφικές. Tα 

αποτελέσµατα δίνονται σε διάφορες µορφές όπως ποσοστά, συχνότητα αλλά και µέσο όρο, 

ενώ οι πίνακες και οι παρουσίαση τους έχει επιτευχθεί µέσω γραφικών παρουσιάσεων 

(Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005). 
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ΚΑΦΑΛΑΙΟ 4 

4.1 Παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσµάτων 

 

Φύλο 

  

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό ποσοστό 

Valid Άντρας 1 1,9 1,9 

Γυναίκα 51 98,1 100,0 

Total 52 100,0  

 

 

Ο πιο πάνω πίνακας αναφέρεται στο φύλο των ατόµων όπου κλήθηκαν να απαντήσουν 

στο ερωτηµατολόγιο. Το σύνολο των ατόµων που απάντησαν το ερωτηµατολόγιο είναι 52. 

Υπήρχε µόνο ένας άντρας ενώ τη συντριπτική πλειοψηφία αποτελούν οι γυναίκες που 

ανέρχονται σε 51 ή σε ποσοστό 98,1%. 

Οι ηλικίες των εκπαιδευτικών στους συγκεκριµένους παιδικούς σταθµούς όπου διεξήχθη 

η έρευνα ήταν από 20 µέχρι 47. Οι περισσότερες ηλικίες κυµαίνονταν από 29 µέχρι 42. 

Τα ερωτηµατολόγια απαντήθηκαν από εκπαιδευτικούς όπου είχαν τµήµατα παιδιών, 

ηλικίας από δύο έως πέντε ετών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρόνια Υπηρεσίας 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1-3 9 17,3 17,3 17,3 

4-7 13 25,0 25,0 42,3 

8-11 19 36,5 36,5 78,8 

12+ 11 21,2 21,2 100,0 

Total 52 100,0 100,0  
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Στον πίνακα αυτό αναφέρονται τα χρόνια υπηρεσίας κάθε εκπαιδευτικού. Οι 

περισσότεροι από αυτούς, συγκεκριµένα µε αριθµό 19 έχουν 8-11 χρόνια υπηρεσίας. Το 

ποσοστό των ατόµων 8-11 χρόνια υπηρεσίας είναι 36,5%. Στα χρόνια 1-3 και 12+ φαίνεται 

ότι ο αριθµός είναι µικρότερος µε εννέα και έντεκα αντίστοιχα εκπαιδευτικούς σε κάθε 

κατηγορία και ποσοστό 17,3 και 21,2%. Ακολουθεί η κατηγορία 4-7 µε 13 εκπαιδευτικούς 

(25%). Συµπέρασµα από τα αποτελέσµατα του συγκεκριµένου πίνακα είναι ότι οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι µέσης ηλικίας και έχουν αρκετά χρόνια υπηρεσίας. 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ∆ευτεροβάθµια 13 25,0 25,0 25,0 

Πτυχίο ΤΕ 26 50,0 50,0 75,0 

Πτυχίο ΠΕ 10 19,2 19,2 94,2 

Μετεαπτυχιακό ∆ίπλωµα 1 1,9 1,9 96,2 

Άλλο 2 3,8 3,8 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

 

Στην συνέχεια παραθέτονται οι τίτλοι σπουδών που έχουν κατακτήσει οι εκπαιδευτικοί 

και αν έκαναν περαιτέρω σπουδές πέραν του πτυχίου τους. Από τους 52 ερωτηθέντες οι 

είκοσι έξι (50%) έχουν πάρει µόνο το πτυχίο ΤΕ Βρεφονηπιοκοµίας, οι δέκα (19,2%) έχουν 

πάρει το πτυχίο του ΠΕ Νηπιαγωγού, δεκατρείς παρέµειναν µε το πτυχίο ∆Ε Βοηθών 

Βρεφονηπιοκόµων  ενώ δύο άτοµα απόκτησαν πτυχίο ΙΕΚ. Μόνο ένας συνέχισε τις σπουδές 

του για την απόκτηση µεταπτυχιακού. Αυτό εποµένως που διαπιστώνουµε είναι πως οι 

περισσότεροι δεν επιλέγουν να συνεχίσουν µε µεταπτυχιακό τις σπουδές τους µένοντας 

στάσιµοι µ' αυτό που έχουν ήδη αποκτήσει.   

Στην ερώτηση Α6 του ερωτηµατολογίου, σχετικά µε τις γλώσσες που γνωρίζουν οι 

εκπαιδευτικοί, ήταν ανοιχτού τύπου. Έτσι λοιπόν πήραµε µία πληθώρα απαντήσεων που 

ενώ είχαµε αρκετές και ενδιαφέρουσες απαντήσεις οι περισσότεροι δήλωσαν τα αγγλικά, 

όπως ήταν αναµενόµενο. Βέβαια υπήρχαν και οκτώ από αυτούς που δεν γνώριζαν καµία 

ξένη γλώσσα. Οι υπόλοιπες απαντήσεις ήταν τα Ιταλικά, τα Γερµανικά, τα Βουλγάρικα τα 

Ρώσικα, τα Τούρκικα, τα Αλβανικά και ένας τα Γαλλικά. 
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Εχετε ταξιδέψει στο εξωτερικό; 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ναι 42 80,8 80,8 80,8 

Όχι 10 19,2 19,2 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

 

 

Στην ερώτηση αν έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό από το σύνολο των 52 ατόµων όπου 

απάντησαν όλοι, οι 42 µε ποσοστό 80,08% δήλωσαν ναι, έχουν δηλαδή ταξιδέψει στο 

εξωτερικό και οι 10 απάντησαν όχι µε ποσοστό 19,2%. Οι χώρες που ταξίδεψαν είναι 

κυρίως στην Ευρώπη. Έτσι έχουµε την Γερµανία, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Βουλγαρία, 

Τουρκία, Αλβανία και Ρωσία. Το διάστηµα που έχουν ταξιδέψει στις χώρες αυτές είναι από 

µία εβδοµάδα µέχρι και τρεις µήνες το περισσότερο. Οι λόγοι των ταξιδιών ήταν κυρίως για 

διακοπές. Άρα δεν είχαν την δυνατότητα εµπλοκής σε διαπολιτισµικές διαδικασίες. 

 

 

 

Έχετε σχέσεις/φιλίες µε άτοµα διαφορετικού πολιτισµού; 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ναι 20 38,5 38,5 38,5 

Όχι 32 61,5 61,5 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

 

Στην ερώτηση για το αν έχουν σχέσεις µε άτοµα από διαφορετικούς πολιτισµούς οι 20 

από τους 52 ερωτηθέντες απάντησαν ότι έχουν σχέσεις. Και συγκεκριµένα µε άτοµα από τη 

Γαλλία,, τη Ρωσία, την Αγγλία την Αλβανία και την Ελλάδα. Από τα 52 άτοµα που 

ερωτήθηκαν τα 32 δεν έχουν σχέσεις µε άτοµα από διαφορετικούς πολιτισµούς. 
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Όπως φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα το ποσοστό 23,1% δηλαδή 12 άτοµα από τα 52 

συµµετέχουν ή συµµετείχαν σε εκδηλώσεις όπου διοργάνωναν φορείς από άλλους 

πολιτισµούς. Το 76,9% δηλαδή 40 άτοµα από τα 52 δεν συµµετείχαν σε τέτοιου είδους 

εκδηλώσεις ποτέ. 

 

 

 

 

 

 

 

 Στην ερώτηση που αφορά τα σεµινάρια διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, το σύνολο σχεδόν  

των ατόµων ειδικότερα οι 51 µε ποσοστό 98,1% δεν παρακολούθησαν ποτέ σεµινάριο µε 

σχετικό θέµα, ενώ µόνο ένας δήλωσε θετική απάντηση, διευκρινίζοντας πως 

παρακολούθησε σεµινάρια για την διαπολιτισµική εκπαίδευση στα φοιτητικά του κυρίως 

χρόνια, στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και σε Σχολή Γονέων στη ∆ηµόσια Κεντρική 

Βιβλιοθήκη της Βέροιας. Επίσης στη διάρκεια των µεταπτυχιακών σπουδών του στο 

πλαίσιο του µαθήµατος.  

 

 

Συµµετέχετε στις εκδηλώσεις τις οποίες οργανώνουν φορείς άλλων πολιτισµών; 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ναι 12 23,1 23,1 23,1 

Όχι 40 76,9 76,9 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Έχετε παρακολουθήσει σεµινάρια για τη διαπολιτισµική εκπαίδευση; 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ναι 1 1,9 1,9 1,9 

Όχι 51 98,1 98,1 100,0 

Total 52 100,0 100,0  
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Στην ερώτηση για το πόσα αλλόγλωσσα παιδιά υπάρχουν σε κάθε τάξη, ο/η 

βρεφονηπιοκόµος/νηπιαγωγός όπου θα απαντούσε το ερωτηµατολόγιο θα έπρεπε να 

επιλέξει µία από τις τρείς επιλογές που του δινόταν. Από τους 52 εκπαιδευτικούς που 

απάντησαν οι δεκατέσσερις µε ποσοστό 26,9% δεν είχαν κανένα αλλόγλωσσο παιδί στη 

τάξη τους, οι υπόλοιποι 37 απάντησαν στην κατηγορία λιγότερα από 5 ενώ υπήρχε και µία 

απάντηση στην επιλογή 6-12. 

Στην επόµενη ερώτηση Β3 "Ποιο είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα που, κατά τη γνώµη 

σας, δηµιουργείται στην τάξη σας µε την παρουσία αυτών των παιδιών", δεν υπάρχει 

πινακάκι για το λόγο το ότι ήταν ανοιχτού τύπου και ο κάθε εκπαιδευτικός απαντούσε αυτό 

που πίστευε. Οι απόψεις και οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν περίπου οι ίδιες. Όλοι 

επισήµαναν πως το κυριότερο πρόβληµα είναι η γλωσσική επικοινωνία. Συγκεκριµένα, οι 

µαθητές δυσκολεύονται όταν δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα µε αποτέλεσµα τη µη 

κατανόηση κανόνων και εκπαιδευτικών γλωσσικών δραστηριοτήτων. Ωστόσο υπάρχει 

δυσκολία στην έκφραση και δεν υπάρχει συνεννόηση. Αν δεν γνωρίζουν την γλώσσα τότε 

δεν µπορούν να ακολουθήσουν και την οµάδα σε απλές εργασίες, παραµύθια, 

κουκλοθέατρο και άλλου είδους παιχνίδια ακόµα και στην κάλυψη των βασικών αναγκών 

τους. Μία άλλη άποψη που δίνεται, σχετίζεται µε τη δυσκολία συνεργασίας και 

προσαρµογής των παιδιών αυτών στο νέο περιβάλλον µε την άγνωστη γι' αυτούς γλώσσα, 

έτσι ώστε να καθυστερεί η ροή του µαθήµατος.  

 

 

Πόσα αλλόγλωσσα παιδιά υπάρχουν στην τάξη σας; 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Κανένα 14 26,9 26,9 26,9 

Λιγότερα από 5 37 71,2 71,2 98,1 

6-12 1 1,9 1,9 100,0 

Total 52 100,0 100,0  
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Σύµφωνα µε την πιο πάνω ερώτηση του πίνακα για το µικτό µαθητικό κοινό αν είναι 

προβληµατική κατάσταση σε µία τάξη το ποσοστό 7,7% δηλαδή 4 άτοµα απάντησαν ναι και 

το ποσοστό 48% µε αριθµό ατόµων 48 απάντησαν όχι. Τα τέσσερα άτοµα που απάντησαν 

θετικά στην ερώτηση, το αποδίδουν στο θέµα της επικοινωνίας, συµφωνούν πως ένα µικτό 

µαθητικό κοινό που δεν γνωρίζει την ίδια γλώσσα θεωρείται µία προβληµατική κατάσταση. 

 

Στον πιο πάνω πίνακα τα αποτελέσµατα δείχνουν αν οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι 

αλλόγλωσσοι µαθητές πρέπει να φοιτούν σε διαφορετικές τάξεις. Από τους 52 που 

απάντησαν στην ερώτηση αυτή οι δύο απάντησαν ναι µε ποσοστό 3,8% και οι πενήντα 

απάντησαν όχι µε ποσοστό 96,2%. Η αιτιολογία των απαντήσεων αυτών είναι ότι πρέπει να 

βρίσκονται σε διαφορετικές τάξεις για να µπορούν να βοηθιούνται πιο πολύ στη γλώσσα και 

φοιτώντας σε διαφορετικές τάξεις θα διδάσκονται το δικό τους πολιτισµό και κουλτούρα 

όπως και δραστηριότητες που θα είναι σε θέση να κατανοήσουν  

 

 

Θεωρείτε ότι µια τάξη µε µικτό µαθητικό κοινό είναι εξ ορισµού προβληµατική; 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ναι 4 7,7 7,7 7,7 

Όχι 48 92,3 92,3 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Θεωρείτε ότι οι αλλόγλωσσοι/αλλοδαποί µαθητές πρέπει να φοιτούν σε διαφορετικές τάξεις; 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ναι 2 3,8 3,8 3,8 

Όχι 50 96,2 96,2 100,0 

Total 52 100,0 100,0  
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Υπήρξε ποτέ πρόβληµα εκ µέρους των γονιών σχετικά µε τη συνύπαρξη των παιδιών τους µε 

αλλόγλωσσα παιδιά; 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ναι 6 11,5 11,5 11,5 

Όχι 46 88,5 88,5 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα στον παραπάνω πίνακα στην ερώτηση αν υπήρξε 

πρόβληµα από Καβαλιώτες γονείς σχετικά µε τη συνύπαρξη των δικών τους παιδιών µε 

αλλόγλωσσα παιδιά το ποσοστό 11,5% δηλαδή έξι άτοµα απάντησαν ναι και το ποσοστό 

88,5% δηλαδή 46 άτοµα απάντησαν όχι. Τα άτοµα όπου βρέθηκε πως υπήρξε πρόβληµα 

κλήθηκαν να απαντήσουν στον τρόπο αντιµετώπισης του. Οι απαντήσεις που δόθηκαν είχαν 

να κάνουν µε την συζήτηση φυσικά, και την επίλυση του προβλήµατος µεταξύ 

εκπαιδευτικού και γονέων.  

 

 

 

 

 

 

 

Οι εκπαιδευτικοί στην ερώτηση αυτή κλήθηκαν να απαντήσουν αν υπήρξαν µάρτυρες 

ρατσιστικών φαινοµένων στη τάξη τους και από τους 52 όπου απάντησαν οι 8 συµφώνησαν 

πως υπήρξαν, µε ποσοστό  15,4% και όχι απάντησαν οι 44 από τους 52 µε ποσοστό 84,6%. 

Υπήρχε η επιλογή αν απαντούσαν θετικά, να περιγράψουν το φαινόµενο όπου ήταν 

µάρτυρες. Τα άτοµα που ήρθαν αντιµέτωποι µε τέτοιου είδους ρατσιστικά φαινόµενα, 

περιέγραψαν ο καθένας τη δική του εµπειρία. Κάποιοι λοιπόν είδαν παιδιά να 

στιγµατίζονται από συµµαθητές τους και να γίνονται αντικείµενα κοροϊδίας για τον τρόπο 

οµιλίας τους, για το χρώµα άλλα και για τη συµπεριφορά τους.  

Υπήρξατε µάρτυρες φαινοµένων ρατσισµού στην τάξη σας; 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ναι 8 15,4 15,4 15,4 

Όχι 44 84,6 84,6 100,0 

Total 52 100,0 100,0  
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Στον επόµενο πίνακα φαίνονται οι συµπεριφορές που έχουν τα παιδιά της Καβάλας προς 

τους αλλόγλωσσους µαθητές στο χώρο του παιδικού. Για τα αποτελέσµατα που έχουµε 

κλήθηκαν να απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί ως παρατηρητές των συµπεριφορών των 

µαθητών τους. Από τους 52 εκπαιδευτικούς, οι 29 απάντησαν ότι οι µαθητές τους έχουν 

φιλική συµπεριφορά προς τους αλλόγλωσσους, ενώ 23 δήλωσαν πως έχουν αδιάφορη και 

καµία απάντηση δεν επιλέχθηκε ως εχθρική. 

 

Η ερώτηση Β9 πώς θα αντιµετωπίζατε τις ρατσιστικές συµπεριφορές προς τους 

αλλόγλωσσους µαθητές αν υπήρχαν στη δική σας τάξη ήταν ανοιχτού τύπου και ο κάθε 

εκπαιδευτικός έδωσε τις δικές του απαντήσεις στη συγκεκριµένη ερώτηση. Οι απόψεις είναι 

πολλές και διάφορες, όπως για παράδειγµα η συζήτηση µεταξύ των εκπαιδευτικών και των 

µαθητών τους για διάφορα θέµατα διαπολιτισµικότητας, δραστηριότητες και παιχνίδια που 

θα ένωναν τα παιδιά µεταξύ τους, π.χ. θέµατα και ασχολίες διαφόρων πολιτισµών. Επίσης 

δραστηριότητες για αποδοχή της διαφορετικότητας, µαθήµατα όπου θα τα αφιέρωναν στη 

γνωριµία πολλών πολιτισµών, µέσα από παιχνίδια ρόλων. Συζητήσεις για την ισότητα και 

διαφορετικότητα. Θα προσπαθούσαν να ευαισθητοποιήσουν τους µαθητές βάζοντας τους να 

µπουν έστω και για λίγο στη θέση των παιδιών που είναι αλλόγλωσσα και µέσα από 

παιχνίδι ρόλων βλέποντας από άλλη σκοπιά τα γεγονότα, να τα κάνουν να 

ευαισθητοποιηθούν.  

 

 

 

 

 

Ποια είναι η συµπεριφορά των µαθητών προς τους αλλόγλωσσους; 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Φιλική 29 55,8 55,8 55,8 

Αδιάφορη 23 44,2 44,2 100,0 

Total 52 100,0 100,0  
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Είστε θετικοί στο να υπάρχει ισότητα ευκαιριών για όλους τους µαθητές; 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ναι 
52 100,0 100,0 100,0 

 

Στην ερώτηση αυτή διαπιστώνουµε ότι το σύνολο των ατόµων µε ποσοστό 100% έδωσε 

θετική απάντηση επιβεβαιώνοντας τη στάση για ισότητα όλων των παιδιών. Το δεύτερο 

σκέλος της ερώτησης ήταν να αιτιολογήσουν την απάντηση τους. Οι απαντήσεις ήταν 

σύντοµες και παραπλήσιες. Στηρίχθηκαν στα ίσα δικαιώµατα όσον αφορά την εκπαίδευση, 

ίσες ευκαιρίες για όλους και το δικαίωµα της µόρφωσης όπου δεν πρέπει να στερείται από 

κανέναν.  

 

Στη πιο κάτω ερώτηση υπάρχουν πέντε ερωτήµατα που απαντήθηκαν σύµφωνα µε 

το βαθµό που αντιπροσώπευε τον κάθε ένα που απάντησε.  

Η ερώτηση ήταν µία και είχε να κάνει µε συγκεκριµένα στοιχεία που τους δίνονταν για 

να δώσουν τον βαθµό ανάπτυξης συµπεριφορών των εκπαιδευτικών για τους αλλόγλωσσους 

µαθητές. Αν αυτό είχε να κάνει µε τις «δικές τους γνώσεις και εµπειρίες», από τους 52 οι 

περισσότεροι, δηλαδή 23 άτοµα, απάντησαν "αρκετά", ακολούθησε το "πολύ" µε 17, "το 

πάρα πολύ" µε 8 και το "λίγο" µε 4. Φαίνεται ότι άλλοι παράγοντες θα τους επηρέασαν 

περισσότερο στο να διαµορφώσουν  τις αντιλήψεις που έχουν. 

Στην επιλογή «διάφορα σεµινάρια», ως τρόπος για δηµιουργία αντιλήψεων προς τους 

αλλόγλωσσους µαθητές απάντησε µόνο ένας, το "πάρα πολύ" και το µεγάλο ποσοστό 51 

άτοµα υπάγεται στην απάντηση "καθόλου". ∆ιαπιστώνεται εδώ πολύ έντονα η έλλειψη 

επιµόρφωσης όπως επίσης και η απαιτούµενη θεωρητική κατάρτιση.  

Από τις «σπουδές» τους 11 από τα 52 άτοµα απάντησαν "αρκετά". Ο µικρότερος αριθµός 

δηλαδή ένας έδωσε απάντηση "πάρα πολύ". Ακολούθησε το "λίγο" µε 27 άτοµα και το 

"καθόλου" µε 13 άτοµα, όπου είναι σχετικά µεγάλος αριθµός σύµφωνα µε το σύνολο των 
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ερωτηθέντων και αποδεικνύεται ότι κατά την διάρκεια των σπουδών τους δεν είχαν ίσως 

την ευκαιρία να σχηµατίσουν εικόνες για τη διαπολιτισµικότητα. 

Από το σύνολο των 52 ατόµων οι 51 επέλεξαν την επιλογή "καθόλου" στην ερώτηση που 

αφορούσε την απόκτηση αντιλήψεων από «σχολικούς συµβούλους». Στις υπόλοιπες 

επιλογές "πάρα πολύ", "πολύ" και "αρκετά" δεν δόθηκε από κανέναν θετική απάντηση, και 

ένα άτοµο διάλεξε την απάντηση "λίγο". Συµπεραίνουµε λοιπόν πως υπάρχει έλλειψη 

σχολικών συµβούλων και γενικά η ενηµέρωση. 

Τέλος, η ερώτηση που αφορούσε τους «συναδέλφους», είχε διάφορες απαντήσεις 

σχετικά µε το µέγεθος που επηρεάζονται οι ίδιοι από αυτούς. Το µεγαλύτερο ποσοστό το 

πήρε η απάντηση "λίγο" πράγµα που δείχνει ότι δεν επηρεάζονται εύκολα από ανθρώπους 

του περιβάλλοντος όπου εργάζονται. Γενικά στην ερώτηση αυτή µέσα από τις απαντήσεις 

που δόθηκαν φαίνεται ότι όλοι οι παράγοντες επηρεάζουν άλλους πιο πολύ και άλλους πιο 

λίγο και ο καθένας σχηµάτισε από ξεχωριστούς παράγοντες, τις αντιλήψεις του, για τα 

αλλόγλωσσα παιδιά. 

 

Θα θέλατε να ενηµερώνεστε για διάφορα θέµατα που αφορούν τη διαπολιτισµικότητα στα σχολεία; 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ναι 52 100,0 100,0 100,0 

Ως εκπαιδευτικοί θεωρείτε σηµαντική την ενηµέρωση σε θέµατα διαπολιτισµικότητας και ρατσισµού; 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ναι 52 100,0 100,0 100,0 
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Σύµφωνα µε τους παραπάνω πίνακες όλοι οι ερωτηθέντες 52 άτοµα θεωρούν ότι είναι 

σηµαντικό το να υπάρχει ενηµέρωση σε θέµατα διαπολιτισµικότητας και ρατσισµού. 

Συµφωνούν στην σπουδαιότητα της ενηµέρωσης και στην ύπαρξη των κατάλληλων 

φορέων.  

 

 

Στον αµέσως επόµενο πίνακα βλέπουµε το ποσοστό 28,8% µε 15 άτοµα να επιλέγουν ως 

απάντηση το ναι, να υπάρχει το φαινόµενο του ρατσισµού στους Παιδικούς Σταθµούς της 

Καβάλας προς τους αλλόγλωσσους µαθητές, ενώ το 71,2%, δηλαδή 37 άτοµα να πιστεύουν 

πως δεν υπάρχει.  

 

Σε ποιο βαθµό υπάρχει ο ρατσισµός στους παιδικούς σταθµούς της Καβάλας; 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 29 55,8 55,8 55,8 

Λίγο 18 34,6 34,6 90,4 

Αρκετά 5 9,6 9,6 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Πιστεύετε ότι υπάρχει το φαινόµενο του ρατσισµού στους παιδικούς σταθµούς της Καβάλας απέναντι 

στους αλλόγλωσσους µαθητές; 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ναι 15 28,8 28,8 28,8 

Όχι 37 71,2 71,2 100,0 

Total 52 100,0 100,0  
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Στην ερώτηση αυτή υπήρχαν ακόµη πέντε επιλογές το "καθόλου", "το λίγο", "το 

αρκετά", "το πολύ" και "το πάρα πολύ". Τα περισσότερα άτοµα σύνολο 29, απάντησαν πως 

δεν υπάρχει καθόλου το φαινόµενο του ρατσισµού στους παιδικούς σταθµούς της Καβάλας, 

18 άτοµα επέλεξαν την επιλογή "λίγο" και τα 5 την απάντηση "αρκετά". Συµπεραίνουµε 

λοιπόν πως αν και δεν είναι πάρα πολύ έντονο, εν τούτοις διαφαίνεται πως υπάρχει το 

φαινόµενο του ρατσισµού. 

 

Β16.Σε ποιο βαθµό επηρεάζουν τα πιο κάτω για την εξάπλωση του ρατσισµού στην 

Καβάλα; 

 

Σε ποιο βαθµό επηρεάζουν τα πιο κάτω για την εξάπλωση του ρατσισµού στην Καβάλα 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid β.Φίλοι 15 28,8 28,8 28,8 

α. Οικογένεια 12 23,1 23,1 51,9 

γ. Σχολείο 9 17,3 17,3 69,2 

δ. Μ.Μ.Ε. 16 30,8 30,8 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

 
 

Η οικογένεια επηρεάζει αρκετά έως πολύ την εξάπλωση του ρατσισµού στην Καβάλα 

σύµφωνα µε τις επιλογές των ερωτηθέντων στην συγκεκριµένη ερώτηση. Υπάρχουν σχεδόν  

ίσα ποσοστά, µε λίγο περισσότερα στην επιλογή "αρκετά", µε 22 άτοµα και 18 το "πάρα 

πολύ", στη συνέχεια ακολουθεί η επιλογή "πολύ" µε 9 άτοµα και το "λίγο" µε 3.  

Όσο αναφορά τους φίλους, αυτοί µπορούν να επηρεάσουν αρκετά στην στάση του 

ρατσιστικού φαινοµένου. Τα 32 άτοµα επιλέγουν ως απάντηση το "αρκετά", 10 άτοµα το 

"πολύ", και από 10 άτοµα το "λίγο" και το "πάρα πολύ". 

Η επιλογή σχολείο είχε τις περισσότερες απαντήσεις στο "λίγο" µε 27 άτοµα, µε τον ίδιο 

σχεδόν αριθµό απαντήσεων το "καθόλου" 18 και το "πάρα πολύ" µε το "αρκετά" από 3 η 

κάθε απάντηση, ενώ τέλος µία απάντηση στο "πολύ". Υπάρχουν άτοµα που υποστηρίζουν 
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ότι και το σχολείο είναι παράγοντας που µπορεί να επηρεάσει την εξάπλωση του ρατσισµού 

στην Καβάλα. 

Στην ερώτηση για τα Μ.Μ.Ε οι περισσότερες απαντήσεις δόθηκαν στο "αρκετά" µε 21 

άτοµα. Η απάντηση "πολύ" ακολουθεί µε 17 άτοµα. Το λίγο µε 6 άτοµα, το "πάρα πολύ" µε 

7 και το "καθόλου" µε 1 άτοµο. Φαίνεται ότι σε όλες τις επιλογές που είχαν οι ερωτηθέντες 

στο να επιλέξουν το βαθµό όπου επηρεάζουν οι επιλογές αυτές υπάρχουν διάφορες απόψεις.  

 

Η ερώτηση Β17 που ακολουθούσε στο ερωτηµατολόγιο ήταν για το τι σηµαίνει 

ρατσισµός για τον καθέναν έχοντας τέσσερις επιλογές και την ελευθερία να επιλέξουν όσες 

από αυτές τους αντιπροσώπευαν στην άποψή τους. Οι τέσσερις επιλογές ήταν α) η 

απόρριψη µίας άλλης φυλής, κουλτούρας, θρησκείας και ιδεολογίας, β) οι αρνητικές 

προκαταλήψεις που έχει µια κοινωνία για τους ξένους, γ) η εκµετάλλευση των ξένων σε 

διάφορους τοµείς και δ) οι έντονες, αρνητικές και επίµονες συµπεριφορές που εκφράζονται 

προς τους ξένους. Από τα 52 ερωτηµατολόγια τα 14 είχαν επιλεγµένες και τις τέσσερις 

επιλογές για το τι σηµαίνει ρατσισµός. Τα υπόλοιπα 38 ερωτηµατολόγια είχαν κάνει µία ή 

δύο επιλογές.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Όσον αφορά τον πιο πάνω πίνακα τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι τα µέτρα της πολιτείας 

δεν είναι σωστά ώστε να ενισχύεται η διαπολιτισµική εκπαίδευση. Από τους 52 οι 29 

απάντησαν όχι (55,8%) και οι 23 απάντησαν ναι (44,2 %). 

Πιστεύετε ότι η Πολιτεία αντιµετωπίζει µε µέτρα σωστά την εκπαίδευση των αλλόγλωσσων, αν ενισχύει τη 

διαπολιτισµική εκπαίδευση; 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ναι 29 55,8 55,8 55,8 

Όχι 23 44,2 44,2 100,0 

Total 52 100,0 100,0  
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Πιστεύετε ότι τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις που αφορούν κάποιες ξένες οµάδες ανθρώπων 

ισχύουν στην πραγµατικότητα; 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ναι 24 46,2 46,2 46,2 

Όχι 28 53,8 53,8 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

 

 

Σύµφωνα λοιπόν µε τους ερωτηθέντες, τα 28 άτοµα (53,8%) διαφωνούν και 24 άτοµα 

(46,2%) συµφωνούν, στην ερώτηση πως τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις ισχύουν στην 

πραγµατικότητα. Αυτό δείχνει ότι όσοι απάντησαν συµµερίζονται κάποια στερεότυπα και 

προκαταλήψεις που υπάρχουν συµφωνώντας ότι ισχύουν και στη πραγµατικότητα. 

 

Β20. Μπορεί ο ρατσισµός να αναδυθεί µέσα από τα πιο κάτω; 

Στην τελευταία ερώτηση οι εκπαιδευτικοί καλούνταν να απαντήσουν σε ποιο βαθµό 

(αρκετά, λίγο, πολύ, καθόλου, πάρα πολύ), το σχολείο, οι εκπαιδευτικοί, η οικογένεια και τα 

σχολικά βιβλία επηρεάζουν στο να αναδυθεί το φαινόµενο του ρατσισµού. 

Εποµένως, έχοντας τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, µε 35 άτοµα να συµφωνούν, 

συµπεραίνουµε πως το σχολείο είναι ένας σηµαντικός παράγοντας στον οποίο αναδύεται ο 

ρατσισµός ως φαινόµενο, ενώ οι υπόλοιπες απαντήσεις δείχνουν ότι µπορεί να αναδυθεί 

πάρα πολύ ή πολύ και οι λιγότερες δίνουν το "λίγο" και το "καθόλου". 

Για τα σχολικά βιβλία δεν έδωσαν σχεδόν καθόλου απαντήσεις στο "πολύ" και "πάρα 

πολύ". Το µεγαλύτερο ποσοστό ήταν στο "λίγο" µε 50%, στο "καθόλου" οι αµέσως επόµενη 

και µε ελάχιστες απαντήσεις στο "αρκετά". ∆εν υπάρχει λοιπόν σε έντονο βαθµό αρνητική 

άποψη για τα σχολικά βιβλία ως παράγοντας που επηρεάζει. 
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Οι εκπαιδευτικοί - συνάδελφοί, ίσως τελικά µπορούν να επηρεάσουν και να επηρεαστούν 

µεταξύ τους, ως προς τον τρόπο αντιµετώπισης και συµπεριφοράς απέναντι στους 

αλλόγλωσσους µαθητές µε επακόλουθο την ανάδυση του ρατσισµού. Αυτό φαίνεται 

σύµφωνα µε τις απαντήσεις που µας δόθηκαν, εφόσον το µεγαλύτερο ποσοστό µε 22 άτοµα 

στο σύνολο επέλεξαν την απάντηση "αρκετά" και το µικρότερο ποσοστό 4 άτοµα το "λίγο". 

Ακολουθεί η επιλογή "πάρα πολύ" µε 6 απαντήσεις, το "καθόλου" µε 8 και οι υπόλοιποι 12 

µε "πολύ". 

  

Τέλος σχετικά µε την οικογένεια διαφαίνεται πως µπορεί να επηρεάσει στο θέµα του 

ρατσισµού, πάντα µε τις απόψεις που έδωσε το σύνολο των ερωτηθέντων. Ένα άτοµο 

απάντησε "καθόλου", τρία άτοµα "λίγο", δεκατέσσερα άτοµα "αρκετά", δώδεκα άτοµα 

"πολύ" και είκοσι δύο άτοµα "πάρα πολύ".  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5.1 Συµπεράσµατα 

Μέσα από την πολυπολιτισµικότητα οι άνθρωποι έµαθαν να σέβονται και να 

αποδέχονται τη διαφορετικότητα αν και σε µικρά ποσοστά υπάρχουν οι εξαιρέσεις στο 

τρόπο που αντιµετωπίζουν τους µετανάστες.  

Οι σχολικές τάξεις και φυσικά και αυτές του νηπιαγωγείου και του παιδικού σταθµού, 

αποτελούνται από µαθητές που προέρχονται από διαφορετικά γλωσσικά, εθνικά και 

πολιτιστικά περιβάλλοντα από αυτά της κυρίαρχης οµάδας. Έχοντας λοιπόν να 

αντιµετωπίσουν την ελλιπή γλωσσική επικοινωνιακή δεξιότητα, τα προβλήµατα κοινωνικής 

ένταξης των οικογενειών τους, τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα αναφορικά µε την 

καταγωγή τους, γρήγορα δηµιουργούν αρνητική σχέση µε το σχολείο και εν τέλει το 

εγκαταλείπουν. Οι µαθητές αυτοί πρέπει να αντιµετωπίζονται ισότιµα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία προκειµένω να µην αισθάνονται παραγκωνισµένοι και αποκλεισµένοι µέσα στο 

σχολικό γίγνεσθαι. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει στους αλλόφωνους µαθητές να δίνονται 

εποικοδοµητικές και ουσιαστικές ευκαιρίες ώστε να συµµετέχουν ενεργά και να είναι ικανοί 

να εκφράζονται δηµιουργικά και ουσιώδη. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται από πολύ 
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νωρίς η εφαρµογή γλωσσικών προγραµµάτων που θα σέβονται και θα αποσκοπούν στην 

αβίαστη εξέλιξη και εκµάθηση της γλώσσας του σχολείου στα παιδιά που δεν προέρχονται 

από τη χώρα υποδοχής. Η εκµάθηση της γλώσσας του σχολείου σεβόµενοι και προωθώντας 

πάντα την µητρική γλώσσα των παιδιών που προέρχονται από διαφορετικά γλωσσικά 

περιβάλλοντα κρίνεται επιτακτική ανάγκη εφόσον η γλώσσα διέρχεται από όλα τα γνωστικά 

αντικείµενα. Στο χώρο του νηπιαγωγείου/παιδικού σταθµού η γλώσσα είναι παντού. Είναι 

στις απόψεις των παιδιών, στις ιστορίες που ακούν αλλά και περιγράφουν, στις γιορτές, στα 

τραγούδια, στις συγκρίσεις, στις παρατηρήσεις που κάνουν, είναι σε κάθε τι που βιώνουν. Η 

γλώσσα στο χώρο του νηπιαγωγείου/παιδικού σταθµού είναι το κέντρο της µάθησης διότι 

εµπεριέχεται σε κάθε µέρος του καθηµερινού της προγράµµατος. Ρόλος του ενήλικα είναι 

να παρακολουθεί τη διαδροµή που κάθε παιδί διανύει και να συµβάλλει στην, όσο το 

δυνατόν, οµαλότερη εξέλιξή της, διαµορφώνοντας το κατάλληλο πλαίσιο και 

υποστηρίζοντας το παιδί στις προσπάθειες και στις αναζητήσεις του. Στον παιδικό σταθµό 

τα παιδιά δε διδάσκονται συστηµατικά τη γραφή, αλλά ευαισθητοποιούνται σε θέµατα που 

συνδέονται µε το γιατί και το πώς γράφουµε.  

Το σχολείο είναι ο καλύτερος χώρος για να βελτιώσουµε και να επιµορφώσουµε τα 

παιδιά µας σε θέµατα διαφορετικότητας και αποδοχής. Οι αξίες που θα καλλιεργηθούν στο 

σχολείο να γίνουν εφόδια ζωής για να µην επιτρέπουν οι νέοι να δηµιουργούνται ανισότητες 

και να εξαλείψουν το φαινόµενο του ρατσισµού.  

Μέσα στα πλαίσια της πτυχιακή µου εργασίας διεξήγαγα µία έρευνα όπου κλήθηκαν οι 

εκπαιδευτικοί και συγκεκριµένα οι νηπιαγωγοί/βρεφονηπιοκόµοι του ∆ήµου Καβάλας, ν’ 

απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν την πολυπολιτισµικότητα στους παιδικούς 

σταθµούς και συγκεκριµένα στα τµήµατά τους. Στους περισσότερους παιδικούς σταθµούς 

της Καβάλας, υπάρχουν τµήµατα µε αλλόγλωσσα παιδιά τα οποία δεν υπερβαίνουν τα 

πέντε, σε αριθµό, µέσα στην τάξη. Ωστόσο διαπιστώνουµε ότι σχεδόν όλοι οι 

βρεφονηπιοκόµοι-νηπιαγωγοί έχουν στις οµάδες τους παιδάκια από µειονοτικές οµάδες, µε 

την συµπεριφορά των γηγενών µαθητών να είναι τις περισσότερες φορές αδιάφορη και 

ελάχιστες φορές φιλική. Σηµαντικό βέβαια είναι το γεγονός ότι δεν διαπιστώσαµε εχθρικές 

συµπεριφορές απέναντί τους. H ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών που 

συµµετείχαν στην έρευνά, έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν εντοπίσει τις δυσκολίες 

εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας εκ µέρους των αλλοφώνων παιδιών. 

 Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών θεωρούν ότι προκαλούνται προβλήµατα µε την 

ύπαρξη µειονοτικών µαθητών στις τάξεις τους, λόγω έλλειψης γλωσσικής κατανόησης 

µεταξύ των παιδιών και των ίδιων µε τους αλλόγλωσσους µαθητές, από την στιγµή που δεν 
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γνωρίζουν καλά τη γλώσσα. Έτσι έχουµε προβλήµατα πάνω απ' όλα στην συνεννόηση για 

τις βασικές ανάγκες τους (τουαλέτα, φαγητό κλπ), σε γλωσσικές δραστηριότητες στις οποίες 

πρέπει να συµµετέχουν, στο παιχνίδι και φυσικά στην δηµιουργία κοινωνικών και φιλικών 

σχέσεων µε τους συνοµήλικους τους. Σε αυτή την αρνητική κατάσταση των αλλοφώνων 

παιδιών στις γλωσσικές και µη δραστηριότητες, συντελεί και η ελλιπής κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών, όλων των βαθµίδων, σε θέµατα διδακτικής µεθοδολογίας της ελληνικής 

γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας, γιατί η σωστή εκµάθηση της ελληνικής έχει άµεσο 

αντίκτυπο στην “ένταξη” των παιδιών στην ελληνική τάξη, όπου µέχρι σήµερα δυστυχώς 

διαπιστώνεται η ελλιπής γλωσσική επικοινωνιακή δεξιότητά τους.  

Στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί διατύπωσαν βέβαια ότι οι αλλόγλωσσοι µαθητές 

δεν πρέπει να φοιτούν σε διαφορετικές τάξεις, ίσως όµως θα µπορούσε να υπάρχει ένα 

συµπληρωµατικό τµήµα ένταξης. Ένα µικρό ποσοστό από τους ερωτηθέντες ισχυρίζονται 

πως µια τάξη µε µικτό µαθητικό κοινό είναι εξ ορισµού προβληµατική και αυτό µας 

προϊδεάζει στο ότι στερούνται της απαιτούµενης θεωρητικής κατάρτισης, όπου η 

συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγµατος είναι απόφοιτοι των TEI, όπου 

δεν έχουν διδαχθεί το µάθηµα “∆ιαπολιτισµική Αγωγή” µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να 

αντιµετωπίσουν τέτοιου είδους καταστάσεις εφόσον δεν υπάρχει η κατάλληλη επιµόρφωση.  

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν και οι απαντήσεις που δόθηκαν σχετικά µε την 

αντιµετώπιση των ρατσιστικών συµπεριφορών προς τους αλλόγλωσσους µαθητές, αν 

υπήρχαν στην τάξη τους. Το σύνολο των ερωτηθέντων έδειξαν ευαισθητοποιηµένοι στο 

θέµα ρατσισµός και διάκριση και ο καθένας µε το δικό του τρόπο θα προσπαθούσε για την 

εξάλειψη αυτού του φαινοµένου. Γενικά διαπιστώθηκε από τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών, η θετική τους στάση για την διαµόρφωση µιας πολυπολιτισµικής και 

πολυγλωσσικής κοινωνίας µέσα από το χώρο του νηπιαγωγείου/παιδικού σταθµού µε 

συνέπεια τη σχολική επιτυχία των παιδιών.   

 Μία σηµαντική ερώτηση ήταν κατά πόσο µπορούν κάποιοι παράγοντες να επηρεάσουν ή 

όχι στην εξάπλωση του ρατσισµού. Η περισσότεροι αποδίδουν στο σχολείο, στην 

οικογένεια και στα Μ.Μ.Ε την ευθύνη για την εξάπλωση του ρατσισµού όπου επηρεάζονται 

τα παιδιά. Στην προσχολική ηλικία και συγκεκριµένα στους παιδικούς σταθµούς την πόλης 

Καβάλας, διαπιστώνουµε λοιπόν πως έστω και σε µικρό ποσοστό το φαινόµενο του 

ρατσισµού κάνει την παρουσία του, µε τους εκπαιδευτικούς όµως να είναι ιδιαίτερα 

ευαισθητοποιηµένοι. Το πρόβληµα συνίσταται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι αν όχι όλοι 

οι βρεφονηπιοκόµοι δεν έχουν λάβει τις απαραίτητες γνώσεις σε θέµατα διαφορετικότητας 

και αποδοχής µε αποτέλεσµα να µην είναι σε θέση να διαχειριστούν αντίστοιχες 
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καταστάσεις βελτιώνοντας µε τη σειρά τους την συµπεριφορά των νέων και καλλιεργώντας 

αξίες για την ανισότητα και τον ρατσισµό. Tα αλλόφωνα παιδιά καλούνται να µάθουν την 

ελληνική γλώσσα, η οποία δεν πρέπει να είναι γι’ αυτά µια ξένη γλώσσα, αλλά δεύτερη 

γλώσσα και αυτό σηµαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διδαχθούν µια νέα διδακτική 

µέθοδο, η οποία εδράζεται στις διδακτικές αρχές που χαρακτηρίζουν τη µαθησιακή 

διαδικασία µιας γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας. Οι λύσεις θα πρέπει να βρεθούν από την 

πλευρά του Υπουργείου Παιδείας ώστε τα αλλόγλωσσα παιδιά να µπορέσουν να 

συµβιώσουν και να συνυπάρξουν ισότιµα σε µια πολυπολιτισµική και πολυγλωσσική 

κοινωνία. 

Εν κατακλείδι, όλοι µας και κυρίως οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να βοηθήσουµε στην 

εξάλειψη του ρατσισµού και της αποµόνωσης κάποιων ατόµων. Οι δυσκολίες αυτές 

µπορούν κατά ένα µέρος να αντιµετωπιστούν µε προγράµµατα αντισταθµιστικής αγωγής 

και µια ανάλογη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέµατα του 

πολυπολιτισµικού παιδικού σταθµού/νηπιαγωγείου, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους 

στα Τµήµατα Βρεφονηπιοκοµίας στα ATEI, καθώς και στα Παιδαγωγικά τµήµατα 

Νηπιαγωγών στα AEI ή επιµόρφωσης των ήδη εν ενεργεία. Όλοι αξίζουµε να έχουµε τα ίδια 

δικαιώµατα όπως και τις ίδιες ευκαιρίες. Επιβάλλεται, κυρίως στη σηµερινή εποχή, οι 

προσπάθειες για έναν κόσµο δικαιότερο, πιο πολιτισµένο, να είναι συνεχείς. Και για την 

πραγµατοποίηση αυτού του σκοπού θα πρέπει να εργαστούµε όλοι σε ατοµικό και 

συλλογικό επίπεδο. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ – Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών 

Επιστήµες της Αγωγής 

Κατεύθυνση: ∆ιδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας 

«Προκαταλήψεις, Στάσεις και Ρατσισµός των Βρεφονηπιοκόµων Νοµού  Καβάλας, 
απέναντι στα δίγλωσσα παιδιά.» 

 

Ερωτηµατολόγιο για εκπαιδευτικούς 

      Αγαπητέ εκπαιδευτικέ, 

Το παρόν ερωτηµατολόγιο είναι αυστηρώς προσωπικό και ανώνυµο και πρόκειται να 

χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για τη διεξαγωγή επιστηµονικής έρευνας µε 

αντικείµενο την καταγραφή απόψεων  των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής ως προς την 

παρουσία δίγλωσσων παιδιών.  

Η συγκεκριµένη έρευνα υλοποιείται στο πλαίσιο Μεταπτυχιακού Προγράµµατος 

Σπουδών του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας, στο τµήµα νηπιαγωγών µε επιβλέπουσα 

την κυρία Άννα Χατζηπαναγιωτίδη, Επίκουρη Καθηγήτρια . 

Η συνεργασία σας είναι καθοριστικής σηµασίας για την επιτυχία της έρευνας και την 

εξαγωγή συµπερασµάτων που θα αντανακλούν την πραγµατικότητα. Για το λόγο αυτό 

παρακαλείσθε να απαντήσετε στις ερωτήσεις µε προσοχή, ειλικρίνεια και ακρίβεια.  

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασίας σας. 

Με εκτίµηση Γαζάνη Χρυσή 
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Ερωτηµατολόγιο 

Παρακαλώ να απαντήσετε σε όλα τα  στοιχεία βάζοντας √ στην απάντηση που σας 
αντιπροσωπεύει. 

ΜΕΡΟΣ Α 

Α1.Φύλο:  

Άντρας                        Γυναίκα  

 

Α2. Ηλικία  

 

Α3. Στοιχεία εκπαίδευσης-κατάρτισης 

Εκπαιδευτικό επίπεδο:  

∆ευτεροβάθµια  

Πτυχίο ΤΕ   

Πτυχίο ΠΕ 

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα 

Άλλο 

 

Α4.Χρόνια υπηρεσίας: 

1-3 

4-7 

8-11 

12+ 

Α5. Γλώσσες που γνωρίζετε :  

………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

Α6. Έχετε ταξιδέψει στο εξωτερικό;  

Ναι                   Όχι  

 Πού; 
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Για πόσον καιρό; 

 

Α7. Έχετε σχέσεις/φιλίες µε άτοµα διαφορετικού πολιτισµού; Με ποιους; 

Ναι                    Όχι  

……………………………………………………………………………………… 

Α8. Συµµετέχετε στις εκδηλώσεις τις οποίες οργανώνουν φορείς άλλων πολιτισµών; 

Ναι                  Όχι  

 

ΜΕΡΟΣ Β 

Β1.Έχετε παρακολουθήσει σεµινάρια για τη διαπολιτισµική εκπαίδευση ; 

Ναι                   Όχι  

Αν ναι, πότε και από ποιον φορέα; 

................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

 

Β2. Πόσα αλλόγλωσσα παιδιά υπάρχουν στην τάξη σας ; 

Κανένα                  Λιγότερα από 5                6-12                   13 και άνω    

Β3.Ποιο είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα που, κατά τη γνώµη σας, δηµιουργείται 
στην τάξη σας µε την παρουσία αυτών των παιδιών; 

………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 

Β4.Θεωρείτε ότι µια τάξη µε µικτό µαθητικό κοινό είναι εξ ορισµού προβληµατική; 

Ναι                 Όχι  

Αν ναι, γιατί; 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….Β5.Θεωρείτε 
ότι οι αλλόγλωσσοι/αλλοδαποί µαθητές πρέπει να φοιτούν σε διαφορετικές τάξεις; 

Ναι                Όχι 
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Αν ναι, γιατί;  

………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

Β6.Υπήρξε ποτέ πρόβληµα εκ µέρους των γονιών σχετικά µε τη συνύπαρξη των 
παιδιών τους µε αλλόγλωσσα παιδιά; 

Ναι                 Όχι  

Αν ναι, πώς το αντιµετωπίσατε;  

………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

Β7.Υπήρξατε µάρτυρες φαινοµένων ρατσισµού στην τάξη σας; 

Ναι                 Όχι 

Αν ναι, περιγράψτε:  

………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

Β8. Ποια είναι η συµπεριφορά των µαθητών προς τους αλλόγλωσσους; 

Φιλική                  Εχθρική                 Αδιάφορη  

 

Β9. Πώς θα αντιµετωπίζατε τις ρατσιστικές συµπεριφορές προς τους αλλόγλωσσους 
µαθητές, αν υπήρχαν στη δική σας τάξη; 

………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 

Β10. Είστε θετικοί στο να υπάρχει ισότητα ευκαιριών για όλους τους µαθητές; 
(δικαιολογήστε την απάντηση σας) 

Ναι                 Όχι  

………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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Β11. Οι στάσεις και οι αντιλήψεις που έχετε αποκτήσει για τους αλλόγλωσσους 
µαθητές αποκτήθηκαν: 

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

Από τις δικές µου γνώσεις 
και εµπειρίες 

     

Από διάφορα σεµινάρια      

Από τις σπουδές µου      

Από σχολικούς 
συµβούλους  

     

Από συναδέλφους      

 

Β12. Θα θέλατε να ενηµερώνεστε για διάφορα θέµατα που αφορούν τη 
διαπολιτισµικότητα στα σχολεία ; 

Ναι                 Όχι  

Β13. Ως εκπαιδευτικοί θεωρείτε σηµαντική την ενηµέρωση σε θέµατα 
διαπολιτισµικότητας και ρατσισµού; 

Ναι                 Όχι  

Β14. Πιστεύετε ότι υπάρχει το φαινόµενο του ρατσισµού στους παιδικούς σταθµούς 
της Καβάλας απέναντι στους αλλόγλωσσους µαθητές; 

Ναι                   Όχι  

 

Β15. Σε ποιο βαθµό υπάρχει ο ρατσισµός στους παιδικούς σταθµούς της Καβάλας; 

Καθόλου                 Λίγο               Αρκετά                  Πολύ                Πάρα πολύ       

 

Β16. Σε ποιο βαθµό επηρεάζουν τα πιο κάτω για την εξάπλωση του ρατσισµού στη 
Καβάλα; 

 Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ  Πάρα πολύ 

α. Οικογένεια       
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β. Φίλοι       

γ. Σχολείο       

δ. Μ.Μ.Ε      

 

Β17. Ρατσισµός για εσάς σηµαίνει : 

α. Η απόρριψη µίας άλλης φυλής , κουλτούρας, θρησκείας και ιδεολογίας. 

β. Οι αρνητικές προκαταλήψεις που έχει µία κοινωνία για τους ξένους. 

γ. Η εκµετάλλευση των ξένων σε διάφορους τοµείς. 

δ. Οι έντονες, αρνητικές και  επίµονες συµπεριφορές που εκφράζονται προς τους 
ξένους. 

 

Β18.Πιστεύετε ότι η Πολιτεία αντιµετωπίζει µε µέτρα σωστά την εκπαίδευση των 
αλλόγλωσσων, αν ενισχύει τη διαπολιτισµική εκπαίδευση; 

Ναι               Όχι 

 

Β19. Πιστεύετε ότι τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις που αφορούν κάποιες ξένες 
οµάδες ανθρώπων ισχύουν στη πραγµατικότητα ;  

Ναι                            Όχι 

Β20.  Μπορεί ο ρατσισµός να αναδυθεί µέσα από τα πιο κάτω: 

 

 Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ  Πάρα πολύ  

Σχολείο       

Σχολικά βιβλία      

Εκπαιδευτικούς       

Οικογένεια      

 


