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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στη διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με την αξιοποίηση της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας στην ένταξη μεταναστών μαθητών/τριών με μαθησιακές δυσκολίες. 

Ειδικότερα εξετάζονται τέσσερα ερευνητικά ερωτήματα: α) πώς νοηματοδοτούν οι 

εκπαιδευτικοί τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, β) ποιές οι απόψεις των 

συμμετεχόντων για ζητήματα σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας 

πάντα σε σχέση με ανάγκες που προκύπτουν από τη νεομετανάστευση, γ) το βαθμό 

αξιοποίησης διαφοροποιημένων πρακτικών στο νέο πολυπολιτισμικό πλαίσιο που 

προκύπτει λόγω της νεομετανάστευσης και δ) ποιές οι απόψεις των εκπαιδευτικών 

για τις ανάγκες που υπάρχουν για επιμόρφωση με στόχο την όσο το δυνατόν 

κατάλληλη προετοιμασία τους για διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό μαθητικό 

δυναμικό και τη διαχείριση γενικότερα ετερογενών τάξεων.  

Για την εξέταση των παραπάνω ερευνητικών ερωτημάτων σχεδιάστηκε 

ημιδομημένη συνέντευξη, με διάφορα ερωτήματα για κάθε ερευνητικό ερώτημα, 

στην οποία συμμετείχαν 35 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η 

συνέντευξη αυτή υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017 και 

μετέπειτα αναλύθηκε ποιοτικά και συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας τη θεματική 

ανάλυση. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν επιβεβαιώνουν και ενισχύουν 

προηγούμενες έρευνες που μελετήθηκαν στο πρώτο στάδιο της ερευνητικής εργασίας, 

δηλαδή την ανασκόπηση ερευνών. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί ενώ είναι σε θέση σε 

θεωρητικό επίπεδο να αναφέρουν χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας, στην πράξη δεν εφαρμόζουν διαφοροποιημένη 

διδασκαλία αλλά προχωρούν σε κάποιες τροποποιήσεις του μαθήματος ή του υλικού. 

Τέλος, τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη αναπροσαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής 

και η ανάγκη για ουσιαστική επιμόρφωση ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε 

πολυπολιτισμικές τάξεις και γενικότερα σε ετερογενείς τάξεις.  

Λέξεις-κλειδιά: απόψεις, διαφοροποιημένη διδασκαλία, μετανάστες μαθητές, 

μαθησιακές δυσκολίες 
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ABSTRACT 

The present study aims to investigate the perceptions of teachers who work at 

Primary Education regarding the use of differentiated instruction in integrating 

migrant students with learning difficulties. Specifically, are examined four research 

questions: a) how teachers determine the term of differentiated teaching, b) what are 

the views of participants on issues related to the educational policy of Greece, always 

in relation to needs arising from immigration c) the degree of utilization of 

differentiated practices in the new multicultural context arising due immigration and 

d) what are the views of teachers to the training needs with the aim of as close as 

possible adequate preparation for teaching in a multicultural context and general 

management of heterogeneous classes. 

In examining the above research questions was designed semi-structured 

interview, with different questions for each research question, in which were involved 

35 primary school teachers. This interview was carried out during the school year 

2016-2017 and later was analyzed qualitatively and specifically using thematic 

analysis. The results confirm and reinforce previous researches that are studied in the 

first stage of the research work, namely research review. In particular, teachers 

theoretically are able to indicate characteristics of the philosophy of differentiated 

teaching, but in practice are not apply differentiated teaching, but only modify the 

lesson or the material. Finally, is stressed the need to adapt education policy and the 

need for effective training to enable them to cope with multicultural classes and 

generally with heterogeneous classes. 

Keywords: perceptions, differentiated teaching, immigrant students, learning 

difficulties 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  Η μετανάστευση αποτελεί ένα παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο. Εκατομμύρια 

άνθρωποι κάθε χρόνο αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους για 

διάφορους λόγους με αποτέλεσμα οι κοινωνίες να έχουν γίνει πολυπολιτισμικές. 

Αυτή η αλλαγή των κοινωνιών αντικατοπτρίζεται και σε σχολικό επίπεδο όπου σαν 

μικρογραφία της κοινωνίας οι τάξεις πλέον μπορούν να χαρακτηριστούν πολύμορφες 

και ποικιλόμορφες.  

 Ο εκπαιδευτικός λοιπόν σε ένα τέτοιο πλαίσιο χρειάζεται να διαπιστώσει πόσο 

καίρια είναι η δική του παρέμβαση στη διαμόρφωση μαθησιακών διαδικασιών 

(Ευαγγέλου, 2007). Με άλλα λόγια, καλείται να αναλάβει ενεργό ρόλο και να 

συμπεριλάβει στο σχεδιασμό της διδασκαλίας του τους διάφορους πολιτισμούς των 

μαθητών/τριών του, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις γλωσσικές ανταλλαγές.   Αυτό 

όμως στο οποίο πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση είναι και στη σωστή προετοιμασία 

του εκπαιδευτικού. Είναι σημαντικό, ο κάθε εκπαιδευτικός πριν την πραγματοποίηση 

οποιασδήποτε διδακτικής παρέμβασης να έχει προετοιμαστεί σωστά και να έχει 

μελετήσει πολύ καλά τις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών. Η κατάρτιση του 

δηλαδή πάνω στο θέμα έχει μεγάλη σημασία. Επίσης, εξίσου σημαντική είναι και η 

επιλογή των διδακτικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια αυτής της 

εκπαιδευτικής προσπάθειας. Απαιτείται ενεργή συμμετοχή των παιδιών και άμεση 

εμπλοκή σε δραστηριότητες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον και παρέχουν κίνητρα για 

μάθηση. Την απάντηση λοιπόν για τη διαχείριση ετερογενών τάξεων με παιδιά από 

άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια και διαφόρων ταχυτήτων έρχεται να δώσει η 

διαφοροποιημένη διδασκαλία όπου θεωρείται η πλέον κατάλληλη διδακτική 

προσέγγιση προκειμένου τα σχολικά συστήματα να ανταποκριθούν στις διάφορες 

ικανότητες, δεξιότητες, στυλ μάθησης, ενδιαφέροντα και ανάγκες του μαθητικού 

δυναμικού (Καλδή, 2013).  
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1. ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

1.1. Περί διγλωσσίας 

Παρόλο που θεωρητικά θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η διγλωσσία είναι ένας 

εύκολα προσδιορίσιμος όρος, βιβλιογραφικά εντοπίζονται πολλοί διαφορετικοί 

ορισμοί, οι οποίοι αποτελούν μεμονωμένες περιγραφές δίγλωσσων καταστάσεων.  

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τους πολυάριθμους ορισμούς που κατά καιρούς 

έχουν διατυπωθεί για το φαινόμενο της διγλωσσίας, υπογραμμίζονται δύο κυρίως 

κατευθύνσεις σχετικά με την νοηματοδότησή της. Η πρώτη κατεύθυνση είναι η 

γλωσσολογική, η οποία επικεντρώνεται περισσότερο στη γλωσσική ικανότητα του 

ατόμου και το ερώτημα που τίθεται είναι «πόσο καλά μπορεί το δίγλωσσο άτομο να 

κατέχει και τις δύο γλώσσες» (Σακελλαροπούλου, 2007:1). Υπό αυτήν την 

κατεύθυνση, ο Bloomfield (1993, βλ. Σελλά-Μάζη, 2001:29) περιγράφει τη 

διγλωσσία ως την κατοχή δύο γλωσσών σε βαθμό τελειότητας τέτοιο που να μην 

διακρίνεται ο δίγλωσσος από τους γηγενείς ομιλητές. Η δεύτερη κατεύθυνση είναι η 

ψυχο-κοινωνικο-γλωσσολογική, η οποία δίνει έμφαση στο ερώτημα «πώς, πότε και 

γιατί χρησιμοποιεί ένα άτομο τη μητρική του γλώσσα (Γ1), ή τη γλώσσα της 

πλειοψηφίας στο περιβάλλον που ζει (Γ2) (Σακελλαροπούλου, 2007:1). Υπό το 

πρίσμα αυτό ο Weinreich (1979, βλ. Σελλά-Μάζη, 2001:29) ορίζει τη διγλωσσία ως 

την πρακτική εναλλάξ χρήσης δύο γλωσσών αναλόγως την επικοινωνιακή 

κατάσταση. 

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες κατηγοριοποιήσεις για το φαινόμενο της 

διγλωσσίας. Συγκεκριμένα, με κριτήριο το βαθμό κατάκτησης της γλώσσας, η 

διγλωσσία μπορεί να χωριστεί σε τρεις κατηγορίες.  Έτσι, προκύπτουν τα κυρίαρχα 

δίγλωσσα παιδιά που έχουν αναπτύξει τη μία από τις δύο γλώσσες περισσότερο και 

τα ισόρροπα δίγλωσσα παιδιά που έχουν αναπτύξει εξίσου και τις δύο γλώσσες 

(Moradi, 2014:108). Επίσης, υπάρχει η κατηγορία της ημιγλωσσίας στη οποία τα 

άτομα δεν κατέχουν καμία από τις δύο γλώσσες σε ικανοποιητικό βαθμό. 

Ακόμη, πολλοί ερευνητές (π.χ. Skutnabb-Kangas, 1981, Baker, 2001) τονίζουν 

πως η διγλωσσία χρειάζεται να διακριθεί σε ατομική και κοινωνική, δηλαδή στην 

ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί δύο γλώσσες και στην κοινωνική όπου 

διακρίνεται από την ύπαρξη δύο γλωσσών του ίδιου κύρους (Wada, 2006).  
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Επιπρόσθετα, με βάση τον χρόνο έκθεσης του ατόμου στις δύο γλώσσες τα 

δίγλωσσα άτομα κατατάσσονται σε μια σειρά κατηγοριών. Στην κατηγορία της 

πρώιμης διγλωσσίας ανήκουν τα άτομα που εκτίθενται σε δύο γλώσσες σε κάποιο 

διάστημα της ζωής του ατόμου πριν την ηλικία των οκτώ χρόνων, ενώ στην 

κατηγορία της ύστερης διγλωσσίας ανήκουν τα άτομα που εκτίθενται σε περιβάλλον 

δύο γλωσσών σε μεγαλύτερη ηλικία. (Moradi, 2014:108). Επίσης, υπάρχουν οι 

κατηγορίες της ταυτόχρονης διγλωσσίας στην οποία ανήκουν τα άτομα που 

μαθαίνουν ταυτόχρονα δύο γλώσσες από τη γέννησή τους και της επακόλουθης 

διγλωσσίας στην οποία το άτομο μαθαίνει τη δεύτερη γλώσσα μετά την ηλικία των 

τριών χρονών (Baker, 2011:3). 

Τρεις άλλες κατηγορίες στις οποίες μπορούν να καταταχθούν τα δίγλωσσα άτομα 

είναι η συνθετική, η συντονισμένη και η εξαρτημένη διγλωσσία. Στην πρώτη 

περίπτωση τα άτομα έχουν αναπτύξει ένα κοινό εννοιολογικό σύστημα λέξεων, ενώ 

στη δεύτερη δύο ξεχωριστά εννοιολογικά συστήματα. Τέλος, στην κατηγορία της 

εξαρτημένης διγλωσσίας τα άτομα έχουν αναπτύξει ένα εννοιολογικό σύστημα για 

την πρώτη τους γλώσσα στο οποίο ανατρέχουν κατά τη χρήση της δεύτερης γλώσσας 

(Moradi, 2014:108-109). 

Η διγλωσσία, επίσης διακρίνεται σε λαϊκή και ελίτ. H λαϊκή διγλωσσία έχει 

χαρακτηριστεί ως οι συνθήκες εθνοτικών ομάδων μέσα σε ένα ενιαίο κράτος όπου η 

πρώτη γλώσσα των ατόμων που ανήκουν σε αυτές δεν είναι ισχυρή στο περιβάλλον 

και έτσι γίνονται δίγλωσσοι χωρίς τη θέλησή τους προκειμένου να επιβιώσουν, ενώ 

στην ελίτ διγλωσσία ανήκουν τα άτομα των οποίων η πρώτη γλώσσα είναι ισχυρή 

στο περιβάλλον τους ή μαθαίνουν τη δεύτερη γλώσσα για να αποκτήσουν ένα 

επιπρόσθετο προσόν (Mejia, 2002).   

Επιπρόσθετα, η διγλωσσία μπορεί να διακριθεί σε προσθετική, όταν το άτομο 

μαθαίνοντας τη δεύτερη γλώσσα ενισχύει την πρώτη του γλώσσα, και σε αφαιρετική, 

όταν η εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της πρώτης 

(Lambert, 1975, βλ. Landry & Allard, 1993:6).   

Τέλος, για την όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση των ικανοτήτων ή των 

προβλημάτων που ενδεχομένως να παρουσιάζουν τα δίγλωσσα άτομα σχετικά με τη 

γλωσσική τους ανάπτυξη, διακρίνονται κάποιες ομάδες βάσει κοινωνικών κυρίως 
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κριτηρίων, εκ των οποίων αυτή που θα μας απασχολήσει στην παρούσα εργασία είναι 

η εξής: τα παιδιά των οικονομικών κυρίως μεταναστών που αναγκάζονται να μάθουν 

τη γλώσσα της πλειονότητας της χώρας στην οποία μεταναστεύουν. Με άλλα λόγια, 

τα παιδιά των γλωσσικών μειονοτήτων όπου η γλώσσα και ο πολιτισμός τους δεν 

αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τη γλώσσα και τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής 

τους (Τριάρχη-Herrmann, 2000, βλ. Σακελλαροπούλου, 2007:2). Το γεγονός αυτό 

μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο όχι μόνο την εμφάνιση σημαντικών προβλημάτων 

στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και γενικότερα στη σχολική τους επίδοση 

και κοινωνική τους ένταξη. 

Συμπερασματικά, γίνεται κατανοητό ότι οι ερευνητές αναλόγως το πεδίο έρευνας 

που μελετούν, υιοθετούν αντίστοιχους ορισμούς. Η διγλωσσία αφορά πολλές πτυχές 

της ανθρώπινης συμπεριφοράς και για αυτό πολλοί διαφορετικοί τομείς βρίσκουν 

πεδίο εφαρμογής στο φαινόμενο της διγλωσσίας. Ωστόσο, στην παρούσα έρευνα η 

εστίαση θα γίνει υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής.  
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1.2. Σχέση μητρικής με δεύτερης ξένης γλώσσας 

Αναμφισβήτητα, κομβικό σημείο στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής και στην 

υιοθέτηση στρατηγικών και τεχνικών διδασκαλίας για μαθητές/τριες από άλλα 

μεταναστευτικά πλαίσια, παραμένει ο καθορισμός της συμβολής της μητρικής 

γλώσσας στην εκμάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας.  

Πλήθος ερευνών έχουν πραγματοποιηθεί πάνω σε αυτήν τη σχέση με 

αντικρουόμενα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, ακαδημαϊκές έρευνες στον τομέα της 

εκπαίδευσης και της ψυχολογίας υποστήριξαν ότι η διγλωσσία οδηγεί στην αποτυχία, 

στη διανοητική σύγχυση και στην καταστροφή της ψυχικής υγείας των παιδιών από 

άλλα μεταναστευτικά πλαίσια (Portes & Schauffler, 1994: 642). Συμπληρωματικά, 

υποστηριζόταν ότι η διγλωσσία και η πολυγλωσσία έχει αρνητικά αποτελέσματα 

ιδίως όσον αφορά τα προφορικά τεστ νοημοσύνης. Σε γενικές γραμμές, η κοινή 

παραδοχή στη βιβλιογραφία μέχρι τη δεκαετία του 1960 ήταν ότι οι δίγλωσσοι 

υπέφεραν από γνωστικές ανεπάρκειες λόγω της "ψυχογλωσσολογικής επιβάρυνσης 

από την επεξεργασία δύο ή περισσότερων γλωσσών "(Cavallaro, 2005:573, βλ. Park, 

2013:35). Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης θα μπορούσαν να ενταχθούν στο 

αφομοιωτικό μοντέλο ένταξης μεταναστών που στοχεύει, όπως προαναφέρθηκε, στην 

όσο το δυνατόν πιο γρήγορη εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αυτήν την άποψη αν οι μαθητές διατηρήσουν τον 

πολιτισμό και τη γλώσσα τους, δεν θα είναι σε θέση να αντιληφθούν την κουλτούρα 

και την κυρίαρχη γλώσσα της χώρας υποδοχής. Ωστόσο, μελετώντας τη βιβλιογραφία 

μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι από το 1970 η θετική σημασία της διγλωσσίας έχει 

αναγνωριστεί από διάφορους μελετητές. Ειδικότερα, οι πολυάριθμες έρευνες που 

ακολούθησαν αναφορικά με τη σχολική επίδοση παιδιών από άλλα πολυπολιτισμικά 

πλαίσια, συμπέραναν πως η ύπαρξη διγλωσσίας μπορεί να οδηγήσει σε θετικά 

αποτελέσματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Cummins (2001:16-18) 

σύμφωνα με τον οποίο: 

 Η διγλωσσία έχει θετικά αποτελέσματα στη γλωσσική και εκπαιδευτική 

ανάπτυξη των παιδιών. 

 Το επίπεδο ανάπτυξης της μητρικής γλώσσας των παιδιών αποτελεί 

ισχυρό προγνωστικό παράγοντα στην ανάπτυξη της δεύτερης γλώσσας. 
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 Η προώθηση της μητρικής γλώσσας στο σχολείο βοηθά όχι μόνο στην 

ανάπτυξη της μητρικής γλώσσας αλλά και των ικανοτήτων των παιδιών 

στην κυρίαρχη γλώσσα του σχολείου. 

 Η αφιέρωση εκπαιδευτικού χρόνου σε μια μειονοτική γλώσσα στο 

σχολείο δεν βλάπτει την ακαδημαϊκή ανάπτυξη των παιδιών στην 

κυρίαρχη γλώσσα του σχολείου. 

 Η απόρριψη της γλώσσας ενός παιδιού στο σχολείο είναι σαν να 

απορρίπτεις το ίδιο το παιδί. 

Συμπληρωματικά, ο Lambert (1975) επισημαίνει τέσσερις πιθανούς τρόπους 

προσαρμογής των  παιδιών με μειονοτικές γλώσσες στις απαιτήσεις της ευρύτερης 

κοινωνίας. Πρώτον, το παιδί μπορεί να απορρίψει τη γλώσσα και τον πολιτισμό του, 

δεύτερον, το παιδί μπορεί να απορρίψει τη γλώσσα και τον πολιτισμό της κυρίαρχης 

κοινωνίας, τρίτον, το παιδί μπορεί να απορρίψει και το δικό του πολιτισμό και 

γλώσσα αλλά και της κυρίαρχης κοινωνίας και τέλος το παιδί μπορεί να γίνει 

δίγλωσσο και διαπολιτισμικό, συμμετέχοντας πλήρως και στους δύο πολιτισμούς (βλ. 

Lee, 2002:118). Μάλιστα αναφορικά με την πρώτη περίπτωση προσαρμογής αξίζει 

να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την Παπαδοπούλου (2009) παρατηρείται πολλές φορές 

οι μαθητές από μεταναστευτικά πλαίσια, άλλοτε συνειδητά και άλλοτε ασυνείδητα,  

να σταματάνε να μιλάνε τη γλώσσα τους, καθώς η μητρική τους γλώσσα τους 

φαίνεται πως αποτελεί εμπόδιο στην ένταξη και ενσωμάτωσή τους.  

Ωστόσο, σε μια εποχή θεσμοθετημένης δημοκρατίας όπου η εκπαίδευση έχει 

απομακρυνθεί από το νεωτερικό τρόπο σκέψης, θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητο 

πως το επιθυμητό είναι ο διαπολιτισμός που έκανε την επίσημη εμφάνισή του στο 

σχολείο μέσα από τη «φοίτηση των παιδιών μεταναστών» και την «αξιοποίηση των 

γλωσσών και των πολιτισμών προέλευσης των ξένων μαθητών» (Μπερερής, 

Σιασιάκος & Λαζακίδου-Καφετζή, 2006:193). Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο η 

διγλωσσία και ο ρόλος της μητρικής γλώσσας μπορεί να παίξουν καθοριστική 

σημασία στην ένταξη νεομεταναστών και όχι μόνο στη σχολική διαδικασία. 
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1.3. Διγλωσσία, μετανάστες και μαθησιακές δυσκολίες 

Εισαγωγικά, χρειάζεται να γίνει αναφορά στα κύρια χαρακτηριστικά των 

μαθησιακών δυσκολιών ώστε να γίνει κατανοητή η πολυπλοκότητα της σχέσης 

διγλωσσίας-μαθησιακών δυσκολιών. Ειδικότερα, οι μαθησιακές δυσκολίες 

αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, εκδηλώνονται πάντοτε με σημαντικά 

προβλήματα στη μάθηση και τέλος είναι μια ενδογενής διαταραχή και όχι συνέπεια 

εξωτερικών παραγόντων (Παντελιάδου, 2009).  

Τα σχολεία τα τελευταία χρόνια υποδέχονται ολοένα και περισσότερους 

μαθητές/τριες διαφορετικής εθνότητας, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί 

μεικτές τάξεις με κύριο χαρακτηριστικό την ετερογένεια σε όλα της τα επίπεδα. 

Ωστόσο, αποτελεί γεγονός ότι τα δίγλωσσα παιδιά συνήθως υπερεκπροσωπούνται 

μεταξύ αυτών που έχουν ανάγκη για ειδική εκπαίδευση (Harry, 1992, Gersten & 

Woodward, 1994, βλ. Σανδραβέλης, σελ.38).  Οι μαθητές αυτοί κατά την πρώτη τους 

επαφή με το σχολικό σύστημα είναι λογικό να παρουσιάσουν δυσκολίες 

προσαρμογής ή και προβλήματα συμπεριφοράς, το οποίο φαίνεται απολύτως λογικό 

αν σκεφτεί κανείς ότι πρόκειται για παιδιά που ενδεχομένως να μην γνωρίζουν ούτε 

μια λέξη της κυρίαρχης γλώσσας και έχουν υποστεί το σοκ της μετανάστευσης. 

Ακόμα, έρευνες έχουν δείξει ότι η ενεργοποίηση φυλετικών προκαταλήψεων έχει 

συνέπειες στην επίδοση των μαθητών στο σχολείο, με αποτέλεσμα να δίνεται η 

εντύπωση στους εκπαιδευτικούς ότι τα παιδιά αυτά βιώνουν μαθησιακές δυσκολίες 

(Χάλιος & Πανταζής, 2012). O  Baker (2001:399-400),  επίσης,  υποστηρίζει πως 

πολλές φορές η λανθασμένη διάγνωση και παραπομπή των δίγλωσσων παιδιών ως 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να οφείλονται: α) στη φτώχεια, στην παιδική 

εγκατάλειψη ή και εκμετάλλευση, β) στο επίπεδο της παρεχόμενης μάθησης 

(συγκρούσεις με τον εκπαιδευτικό, εχθρική ατμόσφαιρα, μη κατάλληλο υλικό), γ) 

στην αγνόηση της πρώτης γλώσσας του παιδιού και δημιουργία σύγχυσης, δ) στην 

χαμηλή αυτοεκτίμηση του παιδιού, ε) στις επαφές των παιδιών μέσα στην τάξη και 

στον αποκλεισμό των αλλόγλωσσων μαθητών και στ) στην αργό ρυθμό μάθησης του 

παιδιού. 

Ωστόσο, σύμφωνα με την Τριάρχη-Herrmann (2005:71) «η διγλωσσία δεν 

αποτελεί σε καμία περίπτωση από μόνη της αιτία για τη γλωσσική διαταραχή ενός 

δίγλωσσου παιδιού». Μάλιστα, συνεχίζει και υπογραμμίζει πως «ο παράγοντας 
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διγλωσσία έχει στη γλωσσική διαταραχή δίγλωσσων παιδιών περισσότερο τον ρόλο 

ενός λύτη παρά ενός πολλαπλασιαστή». Ο Durgunoglu (2002:189) τονίζει πως ένας 

τρόπος ώστε να μπορέσει ένας εκπαιδευτικός ή ειδικός να αξιολογήσει αν υπάρχει 

σύγκλιση ή σύγχυση μεταξύ της διγλωσσίας και μαθησιακών δυσκολιών είναι ο εξής: 

«αν τα δίγλωσσα παιδιά έχουν εκτεθεί σε επαρκή βαθμό στην Γ1, μπορούν να 

αξιολογηθούν οι δεξιότητες και οι γνώσεις τους στην Γ1. Για αυτούς λοιπόν τους 

δίγλωσσους μαθητές/τριες που έχουν ισχυρές δεξιότητες και γνώσεις στην Γ1, 

αναμένεται να τις μεταφέρουν στην Γ2 (Γρίβα & Στάμου, 2014). Σε περίπτωση όμως 

που δεν παρουσιάζουν αντίστοιχες επιδόσεις και στην Γ2, συνεπάγεται πως υπάρχει 

καθυστέρηση λόγω της περιορισμένης γλωσσικής επάρκειας στην Γ2 και όχι λόγω 

κάποιων μαθησιακών δυσκολιών». Με λίγα λόγια, τα δίγλωσσα παιδιά που 

παρουσιάζουν καλές επιδόσεις στη Γ1 αλλά όχι στην Γ2, χρειάζονται μια διδασκαλία 

που να επικεντρώνεται παραπάνω στην έκθεση της Γ2, με πιο συστηματικό και 

μεθοδευμένο τρόπο. Παραδείγματος χάριν, δίγλωσσα παιδιά με χαμηλές 

μεταγνωστικές/μεταγλωσσικές στρατηγικές στην Γ1 είναι καλό να παρατηρηθούν 

περαιτέρω. Σε αυτήν την περίπτωση κρίνεται αναγκαία η περιοδική αξιολόγηση του 

γραμματισμού και της γλωσσικής ανάπτυξης γενικότερα. Αν όμως στο παιδί 

παρέχονται τα κατάλληλα ερεθίσματα από την οικογένεια και από το σχολείο και 

παρόλα αυτά δεν αναπτύσσει μεταγνωστικές/μεταγλωσσικές στρατηγικές στην Γ1, 

μπορεί να διατυπωθεί η υπόθεση πως γνωστικά ελλείμματα θα παρουσιαστούν και 

στα δύο γλωσσικά συστήματα (Durgunoglu, 2002:201). 

 Μάλιστα, σύμφωνα με τον Baker (1996:388), υπάρχει μια σημαντική 

περίπτωση να οδηγούμαστε σε εσφαλμένη διάγνωση δυσλεξίας λόγω της χρήσης 

εσφαλμένων εργαλείων κατά την εξέταση. Συγκεκριμένα, η χρήση της δεύτερης 

γλώσσας και όχι της πρώτης κατά την αξιολόγηση μπορεί να μας οδηγήσει στο 

συμπέρασμα ότι το παιδί έχει μαθησιακές δυσκολίες ενώ στην ουσία το παιδί δεν 

είναι σε θέση να ερμηνεύσει τα ζητούμενα του τεστ. Ακόμη, σύμφωνα με τις έρευνες 

των DeBlassie και Franco (1983) (βλ. Tzivinikou, 2004:468) τα παιδιά των 

μειονοτήτων σε μεγάλο βαθμό παραπέμπονται μέσω εσφαλμένων τεστ, σε τάξεις 

ειδικής αγωγής και δεν εξελίσσονται ως προς την κατάκτηση της γλώσσας. Επίσης, οι 

χαμηλές επιδόσεις των παιδιών συχνά είναι αποτέλεσμα των χαμηλών προσδοκιών 

των εκπαιδευτικών. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Coelho (2007) αλλά και των 
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Γρίβα και Στάμου (2014), μόνο ένα τεστ στην πρώτη γλώσσα του παιδιού θα 

μπορούσε να παρέχει μια αξιόπιστη ένδειξη της επίδοσης του.  

Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι η σχέση διγλωσσίας-μαθησιακών δυσκολιών 

είναι σύνθετη και πολύπλοκη. Η διάγνωση ενός δίγλωσσου παιδιού με μαθησιακές 

δυσκολίες δεν μπορεί να γίνει τυχαία και συμπτωματικά, αλλά χρειάζεται να 

εξετασθεί ουσιαστικά μια πληθώρα γνωστικών και γλωσσικών παραγόντων. Ακόμα, 

χρειάζεται να απαντηθούν μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με το οικογενειακό και 

σχολικό περιβάλλον πριν διαγνωσθεί ένα δίγλωσσο παιδί με μαθησιακές δυσκολίες.  

Συμπερασματικά, είναι απαραίτητο να υπάρξει μια αναπροσαρμογή της 

υπάρχουσας εκπαιδευτικής πολιτικής, καθόσον με βάση τα προαναφερθέντα δεν 

συνυπολογίζεται η μητρική γλώσσα των παιδιών αυτών που παίζει καίρια σημασία 

στη σχολική τους επίδοση αλλά ακόμα και στη διάγνωση των μαθησιακών 

δυσκολιών. Η υιοθέτηση μονογλωσσικής πολιτικής και η απουσία του πολιτισμικού 

υπόβαθρου των συγκεκριμένων μαθητών μπορεί να οδηγήσει σε μη επιθυμητά 

αποτελέσματα. Ακόμα, έχει ιδιαίτερη σημασία να μελετηθεί το γεγονός ότι οι 

εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται κατάλληλα καταρτισμένοι για τη διαχείριση της 

γλωσσικής πολυμορφίας και πολυπολιτισμικότητας μέσα στην τάξη και για το λόγο 

αυτό κρίνουν πως χρειάζονται περισσότερη επιμόρφωση πάνω σε αυτό το θέμα 

(Σκούρτου, 2005). Τέλος, ειδικά όταν γίνεται αναφορά σε μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες κρίνεται αναγκαία η κατανόηση ότι η εργασία με μη τυπικούς μαθητές 

καθώς επίσης και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας, όπως επισημαίνεται από την 

Παντελιάδου (2008:7), αποτελούν ιστορικά θεμελιώδεις αρχές και οργανικά στοιχεία 

ανάπτυξης. Μάλιστα, η ίδια επισημαίνει πως στις σημερινές συνθήκες έντονης 

διαφοροποίησης του σχολικού πληθυσμού, τόσο από κοινωνικής όσο και 

πολιτισμικής άποψης, η ύπαρξη ενός μέσου, τυπικού μαθητή και άρα μιας ενιαίας 

διδασκαλίας που απευθύνεται σε αυτόν, αποδεικνύεται επίσης θεωρητικά δυσπρόσιτη 

και πρακτικά αναποτελεσματική. Για αυτό το λόγο, σε μια τάξη όπου χαρακτηρίζεται 

από ετερογένεια σε όλα της τα επίπεδα η διαφοροποιημένη διδασκαλία κρίνεται 

επιτακτική.  
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1.4. Διγλωσσία και νέα ελληνική πραγματικότητα 

Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου η πολυπολιτισμικότητα 

παρουσιάζεται ως αναγκαιότητα, στην οποία καλούμαστε να προσαρμοστούμε. Ο 

ερχομός νέου κύματος μεταναστών φέρνει περισσότερες προκλήσεις στην ελληνική 

κοινωνία και κατ’επέκταση στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η παραπάνω αναφορά στην 

ύπαρξη πολλών διαχωρισμών όσον αφορά τη διγλωσσία, πραγματοποιήθηκε για να 

τονιστεί η ποικιλία των καταστάσεων που συνθέτουν το μωσαϊκό των παιδιών από 

άλλα μεταναστευτικά πλαίσια μέσα στη νέα ελληνική πραγματικότητα. Το ελληνικό 

σχολείο, οπουδήποτε στην ελληνική επικράτεια (εκτός Θράκης, όπου υπάρχει 

αναγνωρισμένη μειονότητα) φιλοξενεί τυχαίο αριθμό μαθητών, οι οποίοι διαφέρουν 

πολιτισμικά και είναι τουλάχιστον εν δυνάμει δίγλωσσοι, µε πρώτη (μητρική) 

γλώσσα άλλη από την Ελληνική με αποτέλεσμα στην πολυμορφία αυτή η Ελληνική 

να βρίσκεται σε διγλωσσική σχέση µε σειρά άλλων γλωσσών (Σκούρτου, Βρατσάλης 

& Γκόβαρης, 2004:65). Συγκεκριμένα, στο σχολείο ως επί το πλείστον μπορεί 

κάποιος να διακρίνει σύμφωνα με την Παπαδοπούλου (2009:159) δύο κατηγορίες 

μεταναστών μαθητών, αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου ή μιλάνε ελάχιστα τη γλώσσα 

του σχολείου και αυτούς που είναι δίγλωσσοι, χειρίζονται δηλαδή αρκετά καλά και 

την επίσημη γλώσσα, κυρίως στον προφορικό λόγο.  

Επομένως, ο εκπαιδευτικός έρχεται αντιμέτωπος με έναν μαθητικό πολιτισμό με 

διαφορετικές γλωσσικές καταβολές, διαφορετικό επίπεδο γλωσσομάθειας και 

ποικίλες ανάγκες. Η Tomlinson (2003) υπογραμμίζει πως ο μοναδικός τρόπος για να 

μπορέσει η παιδεία να συμβαδίσει με την ανάπτυξη και πρόοδο της κοινωνίας είναι 

να εντοπίσει εκείνους τους τρόπους με τους οποίους θα διαφοροποιηθεί η 

διδασκαλία, ώστε να ανταποκριθεί στη διαφορετικότητα του μαθητικού πληθυσμού. 

Μια διαφορετικότητα που να συνυπολογίζει και να απευθύνεται σε όλους τους τομείς 

και εκφάνσεις της ατομικής μοναδικότητας (Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 2008). 

Επομένως γίνεται αντιληπτό πως η διαχείριση των δίγλωσσων μαθητών και 

γενικότερα της διγλωσσίας, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται με ευελιξία και τη χρήση 

διάφορων τύπων δίγλωσσης εκπαίδευσης για τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη όπως υποτάσσουν οι αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, οι ανάγκες 

των μαθητών και οι προσδοκίες αυτών και των οικογενειών τους (Νικολάου, 2000). 
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Τα παραπάνω σημεία μπορούν να διερευνηθούν στο φως συγκεκριμένων 

προσεγγίσεων για την «άλλη» γλώσσα σε καταστάσεις γλωσσικής πολυμορφίας. Ο 

Ruiz (1984) διακρίνει τρεις βασικές κατευθύνσεις για την «άλλη» γλώσσα και το 

ρόλο της στην κοινωνία: η γλώσσα μπορεί να θεωρηθεί ως πρόβλημα, ως δικαίωμα ή 

ως πηγή εμπλουτισμού. Επομένως, όταν γίνεται λόγος για ενταξιακή εκπαιδευτική 

πολιτική και για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση είναι ανάγκη να δοθεί έμφαση και 

στη θέση της μητρικής γλώσσας στη σχολική πραγματικότητα.  
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2. ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Τα τελευταία χρόνια, όπως προαναφέρθηκε, παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο 

μια σημαντική αύξηση στη μετακίνηση πληθυσμών. Από αυτές τις μετακινήσεις 

προκύπτει και η πολυπολιτισμική φύση των κοινωνιών, καθώς απαρτίζονται από 

ανθρώπους από διαφορετικά πολυπολιτισμικά πλαίσια και με διαφορετικές 

παραδόσεις. Οι σύγχρονες κοινωνίες εξελίσσονται διαρκώς από πολιτισμικά 

ομοιογενείς σε πολυπολιτισμικές. Τα αίτια ποικίλλουν από την απελευθέρωση των 

παγκόσμιων αγορών και την ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας 

μέχρι τη μετανάστευση λόγω φτώχειας, πολέμων, πολιτικών καταστάσεων, 

κλιματικών αλλαγών και άλλων φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Όλες 

αυτές οι  οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συγκρούσεις καθώς και οι ρήξεις 

με την παραδοσιακή οργάνωση της κοινωνίας χαρακτηρίζουν την πορεία προς την 

παγκοσμιοποίηση (Νικολάου, 2005, βλ. Κούτιβα, 2009). Η παγκοσμιοποίηση είναι 

ένα πολύπλοκο φαινόμενο και σχετίζεται με την αντίληψη για την οργάνωση του 

κόσμου ως ενός ενιαίου συνόλου καθώς και με τη μεταβολή του πολιτισμού 

(Αλμπάνης, 1998, βλ. Κούτιβα, 2009). 

2.1. Περί μετανάστευσης 

Ως μετανάστευση ορίζεται η διαδικασία της εκούσιας ή αναγκαστικής 

μετακίνησης πληθυσμών από έναν τόπο (προέλευσης/αποστολής) σε έναν άλλο τόπο 

(υποδοχής/διαμονής) με στόχο την προσωρινή ή μόνιμη εγκατάσταση σε αυτόν 

(Δαμανάκης, 2007:41). Επισημαίνονται τρεις παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν 

καθοριστικά στην μετανάστευση (Tilly, 1978, βλ. Rystad, 1992:1169): 1) η 

μεταβαλλόμενη γεωγραφική κατανομή των ευκαιριών για επαγγελματική 

αποκατάσταση, 2) οι δημογραφικές ανισορροπίες και 3) οι δράσεις και οι πολιτικές 

των κρατών, όπως οι πόλεμοι και η απέλαση συγκεκριμένων εθνοτικών ομάδων. 

Οι Μπάγκαβος και Παπαδοπούλου (2003:14) διακρίνουν τη μετανάστευση σε 

«σύγχρονη» και «παραδοσιακή». Αναλυτικότερα, η “σύγχρονη” μετανάστευση  

αναφέρεται κατά κύριο λόγο στη μετακίνηση πληθυσμών με κύριο τόπο προορισμού 

την Ευρώπη, ενώ η “παραδοσιακή” μετανάστευση αφορά κατά κύριο λόγο την 

υπερπόντια μετανάστευση του τέλους του 19ου και της αρχής του 20ου αιώνα. 
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Τέλος, τα μεταναστευτικά φαινόμενα μπορούν να ταξινομηθούν σε διάφορες 

κατηγορίες, εκ των οποίων οι σημαντικότερες διακρίσεις είναι οι ακόλουθες 

(Κολωνιώτη, 2012:6): 

 με κριτήριο τον αριθμό ατόμων 

 με κριτήριο την πρόθεση μετανάστευσης 

 με κριτήριο τη μεταβολή ή όχι του τρόπου ζωής 

 με κριτήριο αν είναι ηπειρωτική ή υπερπόντια 

Αυτή η πληθώρα στους ορισμούς είναι αντίστοιχη της ιστορίας της κάθε χώρας 

και της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται. Ωστόσο να 

σημειωθεί πως δεν πρόκειται για ένα καινούριο φαινόμενο, αλλά αντιθέτως θα 

μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανθρώπινης 

ιστορίας. Σύμφωνα με τον Τσιάκαλο (2011:37), όσον αφορά τη μετανάστευση στην 

Ευρώπη αυτό που διαφέρει είναι ότι πιο παλιά ήταν κυρίως Ευρωπαίοι αυτοί που 

αναζητούσαν καταφύγιο σε άλλες ηπείρους, ενώ σήμερα κυρίως οι μετανάστες 

αποτελούνται από κατοίκους άλλων ηπείρων. 

2.2. Νέα ελληνική πραγματικότητα και μετανάστευση 

Σε ειδικότερο επίπεδο, η Ελλάδα, δεν αποτελεί σήμερα ένα απομονωμένο εθνικό 

κράτος που απέχει από τα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα, αλλά γίνεται ενεργό και 

δραστήριο μέλος μιας ισχυρής υπερεθνικής κοινωνίας. Η ιστορία της 

πολυπολιτισμικής διάρθρωσης της κοινωνίας στο συγκεκριμένο αυτό γεωγραφικό 

χώρο άλλωστε είναι βαθιά και ξεκινά πολύ πριν από αυτές των σύγχρονων κατεξοχήν 

πολυπολιτισμικών κοινωνιών όπως είναι αυτή των ΗΠΑ, της Αυστραλίας κ.ά. Η 

οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών και η επιστημονική εξειδίκευση η οποία δεν 

ανταποκρίνεται στη ζήτηση της ελληνικής αγορά εργασίας, είναι κάποιοι από τους 

λόγους για τους οποίους αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των Ελλήνων οι οποίοι 

μεταναστεύουν εκτός συνόρων, γεγονός το οποίο δεν μας εκπλήσσει μιας και η 

ιστορία του ελληνισμού αποτελεί ιστορία μετοίκισης, μετανάστευσης και 

παλιννόστησης (Καλοφορίδης, 2014). Εκτός όμως από χώρα αποστολής μεταναστών, 

η Ελλάδα είναι με τη σειρά της και χώρα η οποία, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, 

υποδέχεται διαρκώς ανθρώπους με διαφορετικά εθνικά, θρησκευτικά και φυλετικά 

υπόβαθρα που έρχονται να προστεθούν στο ήδη υπάρχον μωσαϊκό πολιτισμικών 
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μειονοτήτων. Ιστορικά αξίζει να αναφερθεί πως οι μετανάστες άφηναν τις χώρες τους 

για πολιτικούς λόγους, όπως για να αποδράσουν από τις θρησκευτικές και πολιτικές 

διώξεις, να ξεφύγουν από τον πόλεμο, τη φτώχεια ή να αναζητήσουν καλύτερες 

ευκαιρίες (Coelho, 2007: 69). Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή, οι εκτιμώμενοι εισερχόμενοι μετανάστες το 2014 ήταν 59.013 εκ 

των οποίων οι 11.754 είναι παιδιά μέχρι 10 ετών (ΕΣΥΕ).  

Επειδή η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, Ευρώπης, Ασίας 

και Αφρικής, αρκετές χιλιάδες μετανάστες από Ασία, Αφρική και τα τελευταία 

χρόνια από τη Συρία, από τα παράλια της Τουρκίας και με τη συνδρομή 

λαθρεμπόρων, με κίνδυνο τη ζωή τους, αποβιβάστηκαν στα ελληνικά νησιά. Από εκεί 

δια μέσου της χερσαίας Ελλάδας και των Βαλκανίων είχαν στόχο κεντρικές και 

βόρειες ευρωπαϊκές αναπτυγμένες χώρες για καλύτερες συνθήκες ζωής ή και τη 

συνάντηση με δικά τους συγγενικά πρόσωπα που ήδη είχαν εγκατασταθεί εκεί. 

Ειδικότερα, οι κατά χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες από τη Συρία, αναγκάστηκαν 

λόγω του εμφυλίου πολέμου των τελευταίων χρόνων στη χώρα τους και της δράσης 

του ISIS να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να αναζητήσουν σε άλλους τόπους 

καλύτερη τύχη. Όλο το νέο αυτό κύμα πέρασε από την Ελλάδα και πολλοί από 

αυτούς όσο ο βαλκανικός δρόμος ήταν ανοιχτός προχώρησαν σε άλλες χώρες της 

Ευρώπης, ενώ μετά το κλείσιμο των συνόρων αρκετές χιλιάδες εγκλωβίστηκαν στην 

Ελλάδα, διαμένοντας αρχικά σε καταυλισμούς και σε συνέχεια σε οργανωμένους 

χώρους από την πολιτεία. Επομένως, με τον ερχομό αυτού του νέου κύματος 

μεταναστών, ανθρώπων που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και «κουβαλάνε» 

διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές, έχει δημιουργηθεί μια νέα ελληνική 

πραγματικότητα που καλείται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ένταξη και 

ενσωμάτωση αυτών στην κοινωνία. Με άλλα λόγια, σε θεωρητικό και πρακτικό 

επίπεδο, θα μπορούσε να γίνει λόγος για μια «νεομετανάστευση» που οφείλει η 

πολιτεία να αντιμετωπίσει επιτυχώς και να οργανώσει δομές περίθαλψης, στέγασης 

και μόρφωσης. Ειδικότερα, η «νεομετανάστευση» θα μπορούσε να νοηματοδοτηθεί 

ως την εμφάνιση νέων μεταναστευτικών κυμάτων τα οποία ενσωματώνονται στη 

μόνιμη μετανάστευση μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων με σημαντικές κοινωνικές, 

πολιτισμικές και θρησκευτικές διαφορές από τη χώρα υποδοχής (Esser, 2004:1126). 

Επιπρόσθετα, οι Hirschman & Massey  (2008:1) αναφερόμενοι στους μετανάστες της 
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Αμερικής  υπογραμμίζουν ότι χαρακτηριστικό της νεομετανάστευσης είναι μεταξύ 

άλλων η εισροή μεγάλου μεταναστευτικού πληθυσμού από χώρα/χώρες που δεν 

συμπεριλαμβάνονταν στην μέχρι τώρα εθνική ατζέντα της χώρας υποδοχής.  

Σε καθολικό επίπεδο τον 21ο αιώνα, σε πολλές χώρες όπως σημειώνεται, η «νέα 

μετανάστευση» αγγίζει τις ζωές των περισσότερων ανθρώπων και δεσπόζει 

περισσότερο στην πολιτική και στην οικονομία του κράτους από ό, τι σε οποιαδήποτε 

άλλη στιγμή στην σύγχρονη εποχή (Papademetriou, 2006, βλ. Gibson & Rios Rojas, 

2006:69). Η σημερινή «εποχή της μετανάστευσης» (Κάστρα & Miller, 1993, βλ. 

Gibson & Rios Rojas, 2006) και οι προκύπτουσες μορφές της πολιτισμικής 

πολυμορφίας που έχει δημιουργήσει, αυξάνουν κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν την 

διαπολιτισμικότητα και την διαπολιτισμική ένταξη αυτών των ανθρώπων στα πλαίσια 

των φιλελεύθερων δημοκρατιών. 

Η νέα αυτή πραγματικότητα αποτελεί πρόκληση όχι μόνο για την ελληνική 

κοινωνία αλλά και για το σχολείο, διότι πολλές φορές αποδεικνύεται χώρος όπου 

βιώνονται οι διαφορές, η διάκριση και ο αποκλεισμός (Φώτου, 2002). Η ελληνική 

κοινωνία ωστόσο χαρακτηρίζεται από την επιφυλακτική στάση απέναντι στους 

μετανάστες, τους οποίους θεωρεί ως συντελεστές στη νόθευση της εθνικής 

ομογένειας (Νικολάου, 2005:148). Κατ΄επέκταση δεδομένου ότι το σχολείο αποτελεί 

μικρογραφία της κοινωνίας γίνεται φανερό ότι η υπάρχουσα πολιτική δεν 

ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες. Δηλαδή αν και σε εκπαιδευτικό επίπεδο έχουν 

γίνει προσπάθειες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ωστόσο, φαίνεται πως συνεχίζει να 

διαχέεται από εθνοκεντρικά στοιχεία.  
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2.3. Κατανόηση της νέας άφιξης μεταναστών και προσφύγων σε μια χώρα 

Οι μετανάστες που εγκαταλείπουν την πατρίδα τους και εγκαθίστανται σε μια 

καινούργια χώρα, περνάνε από κάποια στάδια μετάβασης που δεν είναι για όλους το 

ίδιο. Αναλυτικότερα, υπάρχουν περιπτώσεις μεταναστών που ύστερα από σκέψη και 

έχοντας προετοιμαστεί κατάλληλα, επέλεξαν να αλλάξουν τόπο ζωής. Υπάρχουν 

όμως και περιπτώσεις μεταναστών που η μετάβασή τους από τη γενέτειρα σε μια 

άλλη χώρα συνοδεύεται από τραυματικές εμπειρίες και εφιαλτικές στιγμές. Σχετικά 

με τη δεύτερη περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψιν τα βιώματα αυτών των ανθρώπων 

πριν την μετανάστευσή τους αλλά και τις δύσκολες συνθήκες που πολλές φορές 

συνοδεύονται στη χώρα υποδοχής, μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές ψυχικές 

ανάγκες που σε σχολικό επίπεδο σημαίνει ότι εκπαιδευτικοί καλούνται να 

αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις (Sullivan & Simonson, 2016). Για αυτό το λόγο έχει 

ιδιαίτερη σημασία η κατανόηση της άφιξης μεταναστών και προσφύγων σε μία χώρα, 

διότι είναι ένα γεγονός που κυοφορεί πολλές αλλαγές σε όλους τους τομείς μιας 

κοινωνίας.  

Αναλυτικότερα, η κατανόηση της άφιξης μεταναστών και προσφύγων σε μια 

χώρα και της διαδικασίας του επιπολιτισμού τους «αγκαλιάζει» βασικές αρχές της 

κοινωνικής και ατομικής ψυχολογίας (Sapiro, 2011:71). Ο όρος «επιπολιτισμός» 

νοηματοδοτείται ως η διαδικασία προσαρμογής σε μια διαφορετική κουλτούρα και 

μπορεί να συνεπάγεται υιοθέτηση πτυχών της κουλτούρας της χώρας υποδοχής με 

την παράλληλη εγκατάλειψη ή διατήρηση του πολιτισμού της χώρας προέλευσης 

(Messinger, et.al, 2012). Σύμφωνα με την Lowenhaupt (2016:350-351), δεν πρόκειται 

για μια διαδικασία που είναι κοινή για όλες τις ομάδες των μεταναστών, καθώς 

παίζουν καίριο ρόλο φυλετικοί και κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες. 

Φτάνοντας, λοιπόν, στη νέα χώρα οι μετανάστες καλούνται να προσαρμοστούν 

στις συνθήκες της νέας ζωής, περνώντας συνήθως τέσσερα στάδια επιπολιτισμού. 

Σύμφωνα με τον Coelho, (2007:97-105) τα στάδια αυτά είναι τα εξής: άφιξη και 

πρώτες εντυπώσεις που συνοδεύονται από αισθήματα χαράς καθώς δραπέτευσαν από 

μια απελπιστική κατάσταση αλλά συνδυάζονται με άγχος και αγωνία για το παρόν 

και το μέλλον, πολιτισμικό σοκ που περιλαμβάνει αισθήματα δυσφορίας, 

αποπροσανατολισμού και αποξένωσης, ανάκαμψη και αισιοδοξία που φέρνει μια 
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ανανέωση αισιοδοξίας και αυτονομίας και επιπολιτισμός που έρχεται μετά από μια 

περίοδο που μπορεί να  διαρκέσει ένα, δύο ή και περισσότερα χρόνια και οι 

νεομετανάστες επιλύουν εσωτερικές διαμάχες ξαναδημιουργώντας τις ταυτότητές 

τους. Αποτελέσματα ερευνών καταδεικνύουν ότι ο επιπολιτισμός είναι μια σημαντική 

διαδικασία για τους μετανάστες στη χώρα υποδοχής, η οποία μπορεί να καθορίσει τη 

μετέπειτα εξέλιξή τους και την ένταξή τους στην κοινωνία της χώρας υποδοχής 

(Καρναχωρίτη, 2011:38) 

Για να αποκτηθεί ωστόσο μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση σχετικά με τις 

εμπειρίες των νεοεισαχθέντων σε μια χώρα, χρειάζεται να συνυπολογιστούν και οι 

προ-μεταναστευτικές εμπειρίες. Αυτή η γνώση μπορεί να προσφέρει μια πιο πλούσια 

κατανόηση της ζωής και της ψυχολογίας των μεταναστών και να οδηγήσει σε έναν 

ουσιαστικότερο σχεδιασμό και παρεμβάσεων που να μειώσουν το άγχος του 

επιπολιτισμού που παρουσιάζεται συχνά στους νέους μετανάστες (Concha, et. al., 

2013). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Kirmayer, et.al. (2011:1) η μεταναστευτική 

πορεία μπορεί να διακριθεί σε τρία στάδια: στην προ-μετανάστευση, στη 

μετανάστευση και στη μετα-μετανάστευση. Μάλιστα υπογραμμίζουν ότι αναλόγως 

και τη φύση της μετανάστευσης παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα και 

προκλήσεις όπως δυσκολίες επικοινωνίας λόγω της γλώσσας και των πολιτισμικών 

διαφορών και προβλήματα αποδοχής από τους γηγενείς.  

Στον ελλαδικό χώρο, όπως προαναφέρθηκε, παρουσιάζεται ένα μωσαϊκό 

μεταναστών που προέρχονται από χώρες διαφορετικού πολιτισμικού, ιστορικού, 

πολιτικού και κοινωνικού επιπέδου. Αυτό δημιουργεί προβλήματα κατά τη συμβίωσή 

τους με τους ντόπιους. Προβλήματα που έχουν ως αφετηρία την διαφορετικότητά 

τους σε πολλούς τομείς κυρίως στην ελληνική αγορά εργασίας και στην οικονομία. 

Το βασικό ερώτημα που απασχολεί τόσο τους μετανάστες όσο και την ελληνική 

κοινωνία συνοψίζεται στο κατά πόσο οι μετανάστες είναι διατεθειμένοι να ενταχθούν 

στην ελληνική κοινωνία αλλά και σε τι βαθμό η δική μας κοινωνία επιθυμεί να 

αντιμετωπίσει τους μετανάστες με τρόπο ισότιμο, ώστε να συμβιώσει αρμονικά μαζί 

τους και για αυτό το πρόβλημα που επιζητεί λύση είναι η διαδικασία και ο βαθμός 

ένταξης των μεταναστών (Κασιμάτη, 2006). Συγκεκριμένα, στη σημερινή εποχή της 

κρίσης οι απόψεις των γηγενών διίστανται αναφορικά με το θέμα της ένταξης και 

ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων στην ελληνική κοινωνία, καθώς οι 
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απόψεις που εκφράζονται διαμορφώνονται ανάλογα με τα συμφέροντα του καθενός. 

Η παραπάνω στάση εκφράζεται ιδιαίτερα έντονα στις μέρες μας, αφού όπως 

διαπιστώνεται και μέσω των Μ.Μ.Ε., ένα σημαντικό ποσοστό Ελλήνων τάσσεται 

«εχθρικά» απέναντι στους μετανάστες και στους πρόσφυγες, εν αντιθέσει με εκείνους 

τους πολίτες της ελληνικής κοινωνίας που τιμώντας το Θεό της φιλοξενίας των 

αρχαίων προγόνων μας, κατανοούν τα προβλήματα και τις ανάγκες αυτών των 

ανθρώπων. Μάλιστα είναι γεγονός ότι η νέα άφιξη μεταναστών και προσφύγων στον 

ελλαδικό χώρο, έχει αφυπνίσει τις ευαίσθητες «χορδές» αυτού του μέρους του 

πληθυσμού που προσπαθεί μέσα από εθελοντικές δράσεις να κλείσει τις «πληγές» 

τους προσφέροντας ό,τι μπορεί ο καθένας. Σύμφωνα με την Κασιμάτη (2006:355) το 

να αποδεχθεί κάποιος τον «ξένο» ως ισότιμο μέλος της κοινωνίας που ζει, 

προϋποθέτει την υιοθέτηση μιας βασικής κοινωνικής αξίας, της κοινωνικής 

δικαιοσύνης και της εξασφάλισης ίσων ευκαιριών για όλους, αν αντίθετα το μοντέλο 

ζωής που κάποιος έχει ενστερνιστεί στηρίζεται στο ατομικό συμφέρον και την 

αδιαφορία για τον «άλλο» η αποδοχή του «ξένου» δεν βρίσκει έδαφος, η απόρριψη 

είναι εύκολη και οι συμπεριφορές έχουν καθαρά ανταγωνιστικό χαρακτήρα. 

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να πει κανείς πως η κατανόηση της νέας άφιξης 

μεταναστών και προσφύγων σε μία χώρα μπορεί να έχει διττή σημασία. Δηλαδή από 

τη μία πλευρά γίνεται αναφορά στο πώς βιώνουν οι ίδιοι μετανάστες και πρόσφυγες 

την εγκατάλειψη της πατρίδας τους και την μετακίνησή τους σε μία χώρα και από την 

άλλη πλευρά πως αντιλαμβάνονται αυτήν την νέα άφιξη οι γηγενείς. Δυστυχώς, πέρα 

από ένα κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού που δεν αντιμετωπίζει το μετανάστη ή 

τον πρόσφυγα ως εισβολέα, υπάρχει μεγάλος αριθμός Ελλήνων που διατηρεί μια 

λιγότερη ανθρωπιστική άποψη. Αξίζει να αναφερθούν τα ερευνητικά αποτελέσματα 

κοινωνιολογικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε Έλληνες πολίτες για τον 

«άλλο» τα οποία φανέρωσαν έναν εθνικιστικό τρόπο σκέψης και πεποιθήσεις ότι ο 

«ξένος» αποτελεί φθηνό εργατικό δυναμικό και είναι πολιτισμικά κατώτερος (Lianos, 

et,al., 2004:17). 

Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη δεδομένου ότι η Ελλάδα ολοένα δέχεται 

μετανάστες και πρόσφυγες να προετοιμαστεί καταλλήλως για την υποδοχή, ένταξη 

και ενσωμάτωσή τους. Έχει μεγάλη σημασία από πλευρά των εκπαιδευτικών αλλά 

και διοικητικών να συνειδητοποιήσουν τα παραπάνω στάδια ώστε να 
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αναπροσαρμόσουν και τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές πολιτικές, στρατηγικές και 

μεθόδους που θα αξιοποιήσουν. Μάλιστα αξίζει να αναφερθούν τα συμπεράσματα 

ερευνών που έχουν δείξει ότι η εκπαιδευτική εμπειρία και η αίσθηση του «ανήκειν» 

συμβάλλει καθοριστικά στη συνολική ευημερία και στην επιτυχή προσαρμογή 

ατόμων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις χώρες τους (Keating & Ellis, 

2007:37). Τέλος, ένας σημαντικό αριθμός ερευνητικών δεδομένων δείχνει ότι για 

τους μαθητές μειονοτήτων, ο βαθμός κατά τον οποίο η γλώσσα και ο πολιτισμός έχει 

ενσωματωθεί στο σχολικό πρόγραμμα αποτελεί σημαντικό παράγοντα πρόβλεψης 

εκπαιδευτικής επιτυχίας (Cummins, 2005). 

2.4. Αναπροσαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στα πλαίσια της σύγχρονης 

εκπαιδευτικής πραγματικότητας 

«Το σχολείο είναι ο σημαντικότερος θεσμός για την κοινωνικοποίηση και την 

κοινωνική ενσωμάτωση των μελών της κοινωνίας. Μεταδίδει επιλογή γνώσεων, 

ορισμένη παιδεία, ορισμένη μορφή της εθνικής γλώσσας, μεταδίδει αρχές και αξίες 

που είναι κυρίαρχες στη συγκεκριμένη κοινωνία, αρχές και αξίες κοινωνικές και 

πολιτικές, αλλά και ηθικές, αισθητικές, φιλοσοφικές» (Φραγκουδάκη, 1985: 16-17, 

Αγγέλη 2006). Μπορούμε συνεπώς να χαρακτηρίσουμε τον σχολικό οργανισμό ως 

μια μικρογραφία της κοινωνίας, πράγμα που συνεπάγεται πως δέχεται επιδράσεις από 

τις διάφορες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές αλλαγές που 

πραγματοποιούνται.  

Πρέπει όμως να σημειώσουμε πως το σχολείο και η εκπαίδευση εν γένει 

αποτελούσαν και αποτελούν μέχρι σήμερα και έναν ιδιαίτερα σημαντικό θεσμό για τη 

συγκρότηση και εδραίωση της εθνικής ταυτότητας του ατόμου. Ωστόσο, η 

μεταμόρφωση της ελληνικής κοινωνίας σε πολυπολιτισμική επηρέασε σε κάποιο 

βαθμό και το ελληνικό σχολείο που απέκτησε και αυτό πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, 

ο οποίος εμπεριέχει διάφορες μορφές πολιτισμικής ετερότητας, όπως είναι η 

γλωσσική, η εθνική, η θρησκευτική και η φυλετική (Γκότοβος, 2002, βλ. Κυριάκου & 

Χατζηπαναγιώτου, 2013). 

Συγκεκριμένα, τα μεταναστευτικά ρεύματα επηρεάζουν τα δεδομένα στις χώρες 

εισόδου, οι οποίες, εκτός των άλλων προκλήσεων, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και 

εκείνη της εκπαίδευσης όπως διαμορφώνεται από τη νέα πραγματικότητα, δηλαδή 
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την πολυπολιτισμικότητα του μαθητικού πληθυσμού. Η σχολική ένταξη των παιδιών 

αυτών είναι ζωτικής σημασίας για κάθε κράτος. Κοινός άξονας και στόχος των 

εκπαιδευτικών πολιτικών παρά τυχόντων διαφορών είναι η προσπάθεια ομαλής 

ένταξης και ενσωμάτωσης των μεταναστών και ταυτόχρονα η διαφύλαξη της εθνικής 

ταυτότητάς τους. Η συνεχώς, λοιπόν, αυξανόμενη φοίτηση παιδιών μεταναστών στο 

ελληνικό σχολείο δημιουργεί καινούργιες εκπαιδευτικές πραγματικότητες και θέτει 

καίρια ζητήματα που αφορούν τόσο στη διαχείριση της ετερότητας όσο και στην 

εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για αυτά τα παιδιά. Για αυτό το λόγο,  η εκπαίδευση, στο 

πλαίσιο αυτών των νέων δεδομένων αλλά και της μετανεωτερικότητας στην οποία 

έχει επέλθει η εκπαίδευση, καλείται να παίξει κύριο και σημαντικό ρόλο.  

Συγκεκριμένα, στο ελληνικό κράτος, στη δεκαετία του ‘90, ψηφίζεται  ο νόμος 

2413/1996 «Ελληνική παιδεία στο εξωτερικό και την διαπολιτισμική εκπαίδευση» 

όπου όπως αναφέρεται στην επίσημη σελίδα του υπουργείου 

(http://www.opengov.gr/) θεσμοθετήθηκε η διαπολιτισμική εκπαίδευση με σκοπό την 

οργάνωση και λειτουργία σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, 

πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες, με την εφαρμογή προγραμμάτων των 

αντίστοιχων δημόσιων σχολείων προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες-ανάγκες των 

μαθητών. Στο ανωτέρω πλαίσιο λειτουργούν διαπολιτισμικά σχολεία τα οποία 

αποτελούν αυτοτελείς σχολικές μονάδες. Ακόμα, με το άρθρο 21 του Ν. 4251/2014 

«ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών, που διαμένουν στην ελληνική επικράτεια, 

υπάγονται στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση, όπως και οι ημεδαποί. Οι ανήλικοι 

πολίτες τρίτων χωρών, που φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, έχουν, 

χωρίς περιορισμούς, πρόσβαση στις δραστηριότητες της σχολικής ή εκπαιδευτικής 

κοινότητας». Επίσης, το ΥΠΕΠΘ στα πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

προχώρησε και σε άλλα διοικητικά μέτρα όπως την αναδιαμόρφωση-εκσυγχρονισμό 

των Τάξεων Υποδοχής, την Ίδρυση του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και 

Διαπολιτισμικής, Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.) και την Υλοποίηση πολλών μεγάλων 

προγραμμάτων με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Νικολάου, 2005:177-178).  

Ωστόσο, παρά την προσπάθεια του ελληνικού κράτους να αναπροσαρμόσει την 

εκπαιδευτική πολιτική του, παρατηρείται σε μεγάλο βαθμό σχολική αποτυχία αυτών 

των παιδιών. Η σχολική εγκατάλειψη από τη μία επιβεβαιώνει την έλλειψη σχολικής 
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αποτελεσματικότητας και από την άλλη επιτείνει το φαινόμενο, αφού πλέον οι 

μαθητές αυτοί χάνουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από ένα περιβάλλον το οποίο 

θεσμικά έχει την ευθύνη να τους παρέχει εκπαίδευση (Νικολάου, 2000: 88). 

Συγκεκριμένα, μια σημαντική αδυναμία της διαπολιτισμικής προσέγγισης που έχει 

υιοθετήσει το ελληνικό κράτος είναι οι στόχοι της, καθώς η εκπαιδευτική πολιτική 

εστιάζεται στο θέμα της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας (Χριστοδούλου, 

2009:290). Με άλλα λόγια, η εφαρμογή της μέχρι τώρα δεν λαμβάνει υπόψη της την 

μητρική γλώσσα των μαθητών, ώστε να επικεντρωθεί η διαδικασία εκμάθησης στη 

λειτουργική σχέση μεταξύ των δύο γλωσσών (Dimakos & Tasiopoulou, 2003, βλ. 

Χριστοδούλου, 2009:291). Επίσης, οι μαθητές μειονοτικών ομάδων αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες μάθησης, χαμηλές σχολικές ή ακαδημαϊκές επιδόσεις, προβλήματα 

ένταξης και γενικότερα προβλήματα κοινωνικοποίησης (Μάρκου, 1996, βλ. 

Ευαγγέλου & Παλαιολόγου 2007:15). Επιπρόσθετα, κάποιοι θεωρούν ότι η φοίτηση 

των αλλοδαπών ή αλλόφωνων μαθητών στα σχολεία της βασικής εκπαίδευσης είναι η 

αιτία πτώσης της ποιότητας της εκπαίδευσης και για αυτό το λόγο αποφεύγουν να 

στέλνουν τα παιδιά τους σε σχολεία με υψηλό ποσοστό αλλοδαπών μαθητών 

(Ευαγγέλου & Παλαιολόγου 2007:15). Εκτός όμως των προαναφερθέντων, πλέον 

αναφερόμαστε σε ένα νέο εκπαιδευτικό πολυπολιτισμικό πλαίσιο με τον ερχομό 

νεομεταναστών αλλά όπως επισημαίνεται από τον Νικολάου (2005:193-194) την 

παρουσία αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία της χώρας με άμεσο επακόλουθο την 

επείγουσα πλέον ανάγκη ενός συνολικού σχεδιασμού, τόσο σε επίπεδο σχολικής 

μονάδας όσο και σε επίπεδο σχολικής τάξης. Με άλλα λόγια, το νέο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο είναι σαφώς πολυπολιτισμικό με μαθητές που μπορεί είτε να γεννήθηκαν σε 

χώρα διαφορετική από τη χώρα υποδοχής είτε να γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής 

αλλά οι γονείς τους να έχουν γεννηθεί σε άλλη χώρα.  

Χρειάζεται να σημειωθεί ότι δεν μπορεί να δοθεί ουσιαστική απάντηση στη 

σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα που προσδιορίζεται από τη 

νεομετανάστευση, χωρίς να ληφθεί υπόψιν η ανάγκη συνειδητοποίησης της 

κατάστασης από τους πολίτες της χώρας και ειδικότερα από τους εκπαιδευτικούς και 

κατ’ επέκταση η σημασία της εμπλοκής μετά τη συνειδητοποίηση. Όπως γίνεται 

αντιληπτό, ο εκπαιδευτικός καλείται να χρησιμοποιήσει νέες μεθόδους διδασκαλίας, 

κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες των παιδιών από μεταναστευτικά 
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περιβάλλοντα. Για να επιτευχθεί αυτό όμως, όπως επισημαίνεται και από τους 

Ευαγγέλου και Παλαιολόγου (2007), είναι απαραίτητο να διακρίνεται από 

επιστημονική κατάρτιση, να έχει επαρκή επιστημονική δραστηριότητα, να έχει 

ικανότητα δόμηση της διδασκαλίας και να συντελεί στη δημιουργία παιδαγωγικού 

κλίματος. Επομένως, κρίνονται απαραίτητα προγράμματα επιμόρφωσης για την 

πληροφόρησή τους αναφορικά με τις θεωρητικές και πρακτικές εξελίξεις στον 

εκπαιδευτικό τομέα (Coelho, 2007). Τα προγράμματα επιμόρφωσης θα μπορέσουν να 

δώσουν τη  δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον 

για όλα τα παιδιά και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της σύγχρονης τάξης.  

Τέτοια προγράμματα επιμόρφωσης έχουν αξιοποιηθεί από δημόσια σχολεία της 

Ατλάντα προκειμένου να ξεπεράσουν τις δυσκολίες της νεομετανάστευσης και να 

μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν στην νέα πολυπολιτισμική τάξη. 

Αναλυτικότερα, καθιερώθηκαν σεμινάρια 30-45 ωρών δωρεάν για όλους τους 

εκπαιδευτικούς με τις εξής θεματικές (Wainer, 2004:27-28): 

 επισκόπηση των σταδίων της απόκτησης της γλώσσας 

 επίδραση του πολιτισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία και κατανόηση 

της σημασίας των προηγούμενων εμπειριών στον τρόπο μάθησης 

 καθορισμό τεχνικών και στρατηγικών για τη διδασκαλία της ανάγνωσης, 

της γραφής, του λεξιλογίου και του περιεχομένου του αναλυτικού 

προγράμματος 

 εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης των παιδιών από μεταναστευτικά 

πλαίσια 

Κρίνεται επομένως απαραίτητο από πλευρά του εκπαιδευτικού να κατανοήσει 

τον πολιτισμό των παιδιών από μεταναστευτικά πλαίσια και να συνειδητοποιήσει πως 

όταν θα προκύπτει ένα πρόβλημα, θα χρειάζεται να συνυπολογίσει πολλούς 

παράγοντες όπως γλωσσικούς, πολιτισμικούς αλλά ακόμα και ψυχολογικούς. Για 

αυτό το λόγο, οι στρατηγικές που μπορούν να αξιοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό για 

να κατανοήσει τον πολιτισμό του παιδιού αλλά και το ίδιο το παιδί είναι η κατανόηση 

του γεγονότος ότι οι πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη το 

υπόβαθρο των μαθητών, της πληροφόρησης για όλες τις πτυχές των διαφορετικών 
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πολιτισμών του μαθητικού πληθυσμού και της ανάπτυξη της εκτίμησης γα τις 

πολιτισμικές πεποιθήσεις, τις αντιλήψεις και τις αξίες τους (Cheng,1998:4). 

Αξίζει να τονιστεί πως η αλληλεπίδραση με τους γονείς είναι εξίσου σημαντική, 

διότι από προηγούμενες καταγραφές όπως υπογραμμίζει ο Νικολάου (2000), η 

σχολική διαρροή πολλές φορές οφείλεται στο οικογενειακό περιβάλλον για 

οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους. Συμπληρωματικά, οι Al-Hassan και Gardner 

(2012), σχετικά με την ένταξη των γονιών μεταναστών παιδιών με μαθησιακές 

δυσκολίες, αναφέρουν ότι λόγω γλώσσας, έλλειψη πληροφοριών, μη εξοικείωσης με 

το εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα και ενδεχομένως προηγούμενων αρνητικών 

εμπειριών, συνηθίζουν να αποφεύγουν να συμμετέχουν στην εκπαίδευση των παιδιών 

τους. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές τεχνικές και στρατηγικές με τις οποίες μπορεί να 

επιτευχθεί μια θετική αρχική υποδοχή των παιδιών και των γονιών που θα έχουν 

θετική επίδραση στη ψυχολογία και κατ’ επέκταση στην ομαλή ένταξη των 

νεομεταναστών στο σχολείο. Αναλυτικότερα, η Coehlo (2007: 166-174) 

υπογραμμίζει τα εξής: 

 δημιουργία πινακίδων και σημειωμάτων στις γλώσσες της κοινότητας για 

θερμή υποδοχή και καλύτερο προσανατολισμό 

 καθιέρωση διαδικασίας καλωσορίσματος για τα παιδιά και τους γονείς τη 

στιγμή της άφιξής τους 

 χρήση της μητρικής γλώσσας όποτε είναι δυνατόν 

 αφιέρωση άφθονου χρόνου στη συνέντευξη υποδοχής 

 αξιολόγηση του γλωσσικού και ακαδημαϊκού υπόβαθρου και τις ανάγκες 

του παιδιού αντλώντας σχετικές πληροφορίες από τους γονείς και το παιδί 

Συμπληρωματικά με τις στρατηγικές και τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει 

ο εκπαιδευτικός, το επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω σε νέες καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, απαλλαγμένες από το άγχος 

της παραδοσιακής διδασκαλίας. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται από την Friedlander 

(1991:14-15), κρίνεται απαραίτητη η αξιοποίηση μαθητοκεντρικής διδασκαλίας και 

μάλιστα στρατηγικών ολοκληρωμένης εκμάθησης γλώσσας και περιεχομένου, 
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χρήσης της μουσικής και των εικόνων και της συνεργατικής διδασκαλίας. Εν 

κατακλείδι, η σύγχρονη κοινωνική κατάσταση έχει δημιουργήσει ένα νέο 

εκπαιδευτικό πολυπολιτισμικό πλαίσιο που με τη σειρά του καθιστά αναγκαία τη 

δημιουργία τάξεων μικτών ικανοτήτων. Ωστόσο, αν οι εκπαιδευτικοί δεν βρουν τον 

τρόπο να ανταποκριθούν στη διαφορετικότητα των μαθητών, με ό,τι αυτή περικλείει, 

τότε η ισότητα ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτου γλώσσας και προελεύσεως 

δεν θα είναι παρά ένα ακόμα σύνθημα (Gamoran & Weinstein, 1995, βλ. Κουτσελίνη 

& Αγαθαγγέλου, 2009). Οι τάξεις μικτής ικανότητας μπορούν όμως να αποτελέσουν 

ζωντανό παράδειγμα ισότητας ευκαιριών, αν οι μαθητές δεχτούν τέτοια διδασκαλία, 

που να ανταποκρίνεται στο επίπεδο ετοιμότητάς τους, τα ενδιαφέροντα και το 

μαθησιακό τους στυλ, μεγιστοποιώντας τις ευκαιρίες τους για ανάπτυξη (McLaughlin 

& Talbert, 1993, βλ. Κουτσελίνη & Αγαθαγγέλου, 2009:1). 

 Σε γενικότερο επίπεδο, αναφορικά με την ένταξη των παιδιών αυτών στo 

σχολικό πλαίσιο, σε επίπεδο κοινωνικής και κατ΄επέκταση εκπαιδευτικής πολιτικής, 

διαμορφώθηκαν πολιτικές οι οποίες, όπως αναφέρεται και από τον Γκόβαρη (2001) 

συνοψίζονται στα ακόλουθα μοντέλα: το μοντέλο της αφομοίωσης, το μοντέλο της 

ενσωμάτωσης, η πολυπολιτισμική εκπαίδευση, η αντιρατσιστική εκπαίδευση και η 

διαπολιτισμική προσέγγιση.  

Στο πρώτο μοντέλο, βασική θέση της αφομοιωτικής πολιτικής είναι η όσο το 

δυνατόν πιο σύντομη εκμάθηση της ξένης γλώσσας ώστε να μπορέσουν οι 

μετανάστες να απορροφηθούν και να αφομοιωθούν στον πληθυσμό της χώρας 

υποδοχής.  

Σύμφωνα με το μοντέλο ενσωμάτωσης, γίνεται αποδεκτή η πολιτισμική 

ποικιλομορφία όμως στο βαθμό που δεν επηρεάζει τις πολιτισμικές αρχές της 

κυρίαρχης κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης η ισότητα των εκπαιδευτικών 

ευκαιριών ταυτίζεται με την ικανότητα των παιδιών των μεταναστευτικών ομάδων να 

ανταποκριθούν στους στόχους του σχολείου που έχει διαμορφωθεί για να 

καλλιεργήσει τις απαιτήσεις της κυρίαρχης ομάδας και αδυνατεί να καλύψει τις 

ανάγκες των παιδιών από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια (Νικολάου, 2000: 124). 

Ωστόσο, επειδή τα δύο προηγούμενα μοντέλα δεν κατάφεραν να δώσουν 

κάποια ουσιαστική λύση στην ενσωμάτωση ατόμων από άλλα πολιτισμικά πλαίσια, 
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έγινε μετατόπιση στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση. Το μοντέλο αυτό αποδέχεται 

τον πολιτισμικό πλουραλισμό και στα πλαίσια αυτού δημιουργούνται εκπαιδευτικά 

προγράμματα που έχουν ως στόχο την πολυπολιτισμική αφύπνιση και την αρμονική 

συνύπαρξη των πολιτών με διαφορετικό πολιτισμό.  

Οι υποστηρικτές της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, επικρίνοντας το 

προηγούμενο μοντέλο ως ανεπαρκές, τονίζουν ότι «αντιρατσιστική εκπαίδευση 

σημαίνει κυρίως συστηματική παρέμβαση στις διεργασίες που οδηγούν στο ρατσισμό 

και απαιτεί συστηματική ενασχόληση κατά τη διάρκεια του έτους» (Τσιάκαλος, 

2011:330). Τέλος, «διαπολιτισμικότητα» εννοείται η πραγμάτωση μιας κοινωνίας η 

οποία θα «αισθάνεται άνετα με το πλούσιο μωσαϊκό της ανθρώπινης ζωής όπως 

επίσης και με την ελεύθερη έκφραση της προσωπικής ταυτότητας του καθενός που 

την απαρτίζει» (Bloor, 2010: 272, βλ. Naude, 2014). Οι βασικές αρχές που διέπουν τη 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση είναι οι εξής (Φώτου, 2002: 13): αναγνώριση της 

ισοτιμίας των πολιτισμών και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης, ισοτιμία του 

μορφωτικού κεφαλαίου ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης και 

εξασφάλιση του δικαιώματος όλων για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και στη ζωή.  

Ωστόσο, αν και η διαπολιτισμική προσέγγιση είναι θεωρητικά ένα 

ολοκληρωμένο μοντέλο έχει μεγάλη σημασία ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται. Αν 

σήμερα υποστηρίζουμε την ανάγκη μεταρρυθμιστικών αλλαγών στο χώρο της 

εκπαίδευσης, αυτό προκύπτει από την παραδοχή ότι η εκπαίδευση και το σχολείο 

αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις συντελεσθείσες, σε επίπεδο «πλαισίου» αλλαγές 

(Νικολάου, 2005:145). 

Όσο, λοιπόν, το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής για ποικίλους 

λόγους δεν καταφέρει να αναδείξει τις ικανότητες των μαθητών που προέρχονται από 

μεταναστευτικά περιβάλλοντα και να τις μεταφράσει σε επιδόσεις, θα παραμείνει το 

ίδιο το σύστημα ο βασικός τροφοδότης ιδεολογιών ταυτότητας που με τη σειρά τους 

θα ολοκληρώνουν τον φαύλο κύκλο της σχολικής αποτυχίας (Γκότοβος, 2002:210). 

Συμπληρωματικά, με βάση τα παραπάνω μοντέλα προκύπτουν και αντίστοιχοι 

τύποι δίγλωσσης εκπαίδευσης. Μάλιστα σύμφωνα με την Skuttnab-Kangas 

(2000:571) οι τύποι αυτοί μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες: α) σε «μη-

μορφές» δηλαδή τύπους δίγλωσσης εκπαίδευσης που δεν χρησιμοποιούν τις δύο 
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γλώσσες του μαθητή ως μέσο διδασκαλίας και μάθησης, σε «ασθενείς μορφές» στις 

οποίες κυριαρχεί η μονογλωσσία ή στοχεύουν στην περιορισμένη διγλωσσία του 

μαθητή και σε «ισχυρές μορφές», δηλαδή οι τύποι δίγλωσσης εκπαίδευσης που 

στοχεύουν στην προώθηση της πολυγλωσσίας. Επιπρόσθετα, είναι γεγονός πως με 

την πάροδο του χρόνου έχουν αναπτυχθεί πολλοί και διαφορετικοί τύποι 

προγραμμάτων δίγλωσσης εκπαίδευσης, ανάλογα με τους στόχους που θέτει το 

καθένα από αυτά, την κοινωνική θέση του μαθητικού πληθυσμού που απευθύνεται, 

το ποσοστό του διδακτικού χρόνο που αφιερώνεται σε κάθε γλώσσα και τέλος την 

ισχύουσα κοινωνικοπολιτική κατάσταση στην κοινωνία (Πατσιαρίκα, 2014:88)  

Παράδειγμα ασθενούς μορφής δίγλωσσης εκπαίδευσης αποτελεί η μεταβατική 

δίγλωσση εκπαίδευση στα πλαίσια της οποίας ναι μεν στην αρχή αξιοποιείται η 

μητρική γλώσσα, αλλά απώτερος στόχος είναι η ολοένα μείωσή της στην τάξη και η 

μετάβαση στην κυρίαρχη γλώσσα. Αυτής της φιλοσοφίας είναι τα προγράμματα 

πρόωρης και όψιμης εξόδου που έχουν εφαρμοστεί σε σχολεία των Η.Π.Α. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Rennie (1993) τα δίγλωσσα προγράμματα πρόωρης 

εξόδου έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τα παιδιά να αποκτήσουν τις γνώσεις της 

αγγλικής γλώσσας που απαιτούνται για να μπορέσουν να πετύχουν σε μια αγγλική 

μόνο γενική τάξη. Τα προγράμματα αυτά δηλαδή παρέχουν κάποια αρχική 

εκπαίδευση στην μητρική γλώσσα των μαθητών αλλά η διδασκαλία της πρώτης ξένης 

γλώσσας καταργείται σταδιακά με γρήγορους ρυθμούς. Ωστόσο, σύμφωνα και πάλι 

με την Rennie (1993) τα προγράμματα όψιμης εξόδου διαφέρουν κατά κύριο λόγο 

στην ποσότητα και στη διάρκεια που χρησιμοποιούνται τα αγγλικά για τη 

διδασκαλία. Επίσης, οι μαθητές/τριες καθ’ όλη τη διάρκεια του δημοτικού σχολείου 

έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να λαμβάνουν το 40% ή περισσότερο της 

διδασκαλίας τους στην πρώτη τους γλώσσα. Είναι φανερό λοιπόν από τα 

προαναφερθέντα πως αυτά τα μοντέλα χαρακτηρίζονται από μονογλωσσικό και 

μονοπολιτισμικό ήθος που δεν είναι συμβατό με τη διατήρηση της πολιτισμικής και 

γλωσσικής ποικιλίας.  

Στον αντίποδα αυτών των αδύναμων μορφών δίγλωσσης εκπαίδευσης, 

βρίσκονται μοντέλα που στοχεύουν στην ενίσχυση της μειονοτικής γλώσσας και κατ΄ 

επέκταση στη διατήρηση του πολιτισμού. Μάλιστα οι υπέρμαχοι αυτών των 

προγραμμάτων υποστηρίζουν τα μοντέλα που προωθούν την εκπαίδευση σε δύο 
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γλώσσες για όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως του γλωσσικού υπόβαθρου (Νικολάου, 

2003:68). Σύμφωνα με τον Baker (2001:278), αυτές οι ισχυρές μορφές μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Εστιάζοντας στα μοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης πουν αναφέρονται και στη 

γλωσσική μειονότητα, θα γίνει λόγος στους τύπους «γλωσσικής 

διατήρησης/κληρονομίας» και στο «γλωσσικά αμφίδρομο». Αναλυτικότερα, το 

μοντέλο «διατήρησης της μητρικής γλώσσας» που έχει εφαρμοστεί σε σχολεία των 

Η.Π.Α. διαφέρει σημαντικά από τα προαναφερθέντα, καθώς αποδέχεται το γλωσσικό 

και πολιτισμικό πλουραλισμό και αποσκοπεί στην προώθηση της διγλωσσίας. 

Τύπος 
προγράμματος 

Τυπική 
προέλευση 

παιδιού 

Γλώσσα της 
τάξης 

Κοινωνικός και 
εκπαιδευτικός 

στόχος 

Απώτερος 
γλωσσικός 

στόχος 

ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ 
Γλωσσική 

πλειονότητα 

Διγλωσσία με 

έμφαση 

αρχικά στη Γ2 

Πλουραλισμός 

και εμπλουτισμός 

Διγλωσσία και 

διγλωσσικός 

αλφαβητισμός 

ΓΛΩΣΣΙΚΗ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ/ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Γλωσσική 

μειονότητα 

Διγλωσσία με 

έμφαση στη 

Γ1 

Διατήρηση, 

πλουραλισμός και 

εμπλουτισμός 

Διγλωσσία και 

διγλωσσικός 

αλφαβητισμός 

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΟ 

Ανάμεικτη: 

γλωσσική 

μειονότητα και 

πλειονόητα 

Μειονοτική 

και 

πλειονοτική 

Διατήρηση, 

πλουραλισμός και 

εμπλουτισμός 

Διγλωσσία και 

διγλωσσικός 

αλφαβητισμός 

ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ 

ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

Γλωσσική 

πλειονότητα 

Δύο κυρίαρχες 

γλώσσες 

Διατήρηση, 

πλουραλισμός και 

εμπλουτισμός 

Διγλωσσία και 

διγλωσσικός 

αλφαβητισμός 

Πηγή: Baker, C. (2001). Εισαγωγή στη Διγλωσσία και στη Δίγλωσση Εκπαίδευση (επιμ.- εισαγ. 

Μ. Δαμανάκης, μτφ. Α. Αλεξανδροπούλου) Αθήνα: Gutenberg. 
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Σύμφωνα με τον Roberts (1995: 374-375) σε αυτά τα προγράμματα δεν 

παραμερίζεται η πρώτη γλώσσα, αλλά αντιθέτως αξιοποιείται κατά τη διδασκαλία με 

σκοπό να επωφεληθούν οι μαθητές από αυτό και να γίνουν εγγράμματοι και στις δύο 

γλώσσες. Το προαναφερθέν μοντέλο εντάσσεται στη φιλοσοφία του «εμπλουτισμού 

δίγλωσσης εκπαίδευσης» που αποσκοπεί στην ανάπτυξη της μητρικής γλώσσας, στον 

πολιτισμικό πλουραλισμό και στην κοινωνική αυτονομία (Hornberger, 1991:223). 

Μάλιστα όπως αναφέρει και ο Νικολάου (2003:71) «η δίγλωσση εκπαίδευση 

εμπλουτισμού αποσκοπεί στην υπέρβαση της στατικής διατήρησης με την επέκταση 

της ατομικής και ομαδικής χρήσης των μειονοτικών γλωσσών και τη μετάβαση στον 

πολιτισμικό πλουραλισμό και την κοινωνική αυτονομία μιας εθνοτικής ομάδας». 

Αυτά τα προγράμματα έχουν εφαρμοστεί σε σχολεία των Η.Π.Α. και Καναδά και 

απαιτούν υψηλό επίπεδο κοινοτικής στήριξης και συμμετοχής από τις μειονότητες 

αλλά και από την πλειονότητα. Αν και είναι πιο περίπλοκο να συσταθεί ο 

προγραμματισμός των μαθητών και των εκπαιδευτικών διότι απαιτούν περισσότερη 

προσπάθεια, τα αποτελέσματα είναι πολύ ελπιδοφόρα για όλες τις ομάδες (Roberts, 

1995:376). Συγκεκριμένα, έχει αποδειχθεί πως αυτά τα μοντέλα οδηγούν σε 

σημαντική εκπαιδευτική επιτυχία, μείωση του άγχος, δημιουργία αυτοπεποίθησης και 

αύξηση εσωτερικών κινήτρων με πλήρη έλεγχο της Γ1 και υψηλό επίπεδο επάρκειας 

της Γ2 (Ellis, 2007:19). Αναφορικά με την «αμφίδρομη γλωσσική εκπαίδευση» 

εμφανίζεται σε περιπτώσεις όπου ο μαθητικός πληθυσμός κατανέμεται ισάριθμα, 

δηλαδή υπάρχει σχεδόν ίσος αριθμός παιδιών από τη γλωσσική μειονότητα και την 

γλωσσική πλειονότητα. Σύμφωνα με τον Baker (2001:293), σε αυτόν τον τύπο 

εκπαίδευσης που κατά κύριο λόγο συναντάται στης Η.Π.Α. σε επίπεδο Δημοτικού, 

χρησιμοποιούνται και οι δύο γλώσσες. Μάλιστα σύμφωνα με τον ίδιο, η οργάνωση 

αυτών των σχολείων ξεκινά συχνά με τη δημιουργία μιας γλωσσικά αμφίδρομης 

νηπιακής τάξης και καθώς τα νήπια μεταβαίνουν από τη μια τάξη στην άλλη, 

δημιουργείται κάθε χρόνο ένα νέο γλωσσικά αμφίδρομο τμήμα όπου τα παιδιά 

συνεργάζονται μεταξύ τους αρμονικά.  

Ωστόσο, παρά την πληθώρα μοντέλων δίγλωσσης εκπαίδευσης χρειάζεται να 

τονιστεί πως δεν υπάρχει κάποιο από αυτά που με βάση εμπειρικές έρευνες να 

θεωρείται ως το πιο αποτελεσματικό για όλες τις περιπτώσεις. Για αυτό είναι 

απαραίτητο όταν επιλέγεται κάποιος τύπος δίγλωσσης εκπαίδευσης να 
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συμπεριλαμβάνεται μια πληθώρα γνωρισμάτων και παραγόντων που μπορούν να 

επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του εκάστοτε μοντέλου. 

2.5. Διγλωσσία και νέο εκπαιδευτικό πολυπολιτισμικό πλαίσιο 

Μπροστά σε ένα πρόσφατο φαινόμενο για τα ελληνικά δεδομένα, αυτό της 

διαρκούς αυξανόμενης εισροής μεταναστών, όπως φαίνεται και από τα 

προαναφερθέντα, η ελληνική κοινωνία και πολιτεία στάθηκε ανέτοιμη και 

απροετοίμαστη. Πιο συγκεκριμένα, στο χώρο της εκπαίδευσης, το φαινόμενο της 

μετανάστευσης επέφερε καίριες αλλαγές στην σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού. 

Το σημερινό σχολείο δεν μπορεί να αποδώσει καρπούς λειτουργώντας µε τον 

παραδοσιακό του τρόπο. Μάλιστα, το εκπαιδευτικό σύστημα εμφανίζεται αδύναμο να 

διαχειριστεί αποτελεσματικά την παρουσία αλλόγλωσσων μαθητών και αρνείται να 

δώσει μία θέση στη γλώσσα τους και στον πολιτισμό τους μέσα στο σχολείο 

(Παπαδοπούλου, 2009:162).  

Δεδομένου λοιπόν των θετικών αποτελεσμάτων των ερευνών για την ενίσχυση 

της διγλωσσίας και σεβόμενοι το γλωσσικό και πολιτισμικό κεφάλαιο των παιδιών 

από μεταναστευτικά πλαίσια, γίνεται αντιληπτό ότι για τα παιδιά αυτά η κυρίαρχη 

γλώσσα, δηλαδή η γλώσσα της χώρας υποδοχής αποτελεί δεύτερη/ ξένη γλώσσα που 

χρειάζεται να μαθευτεί γρήγορα και αποτελεσματικά, προκειμένου να μπορέσουν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου αλλά και της κοινωνίας.  Συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με τους Σκούρτου, Βρατσάλη και Γκόβαρη (2004:71-72), είναι απαραίτητο 

να γίνει εστίαση στις σχέσεις ανάμεσα στην δεύτερη/ξένη και στην πρώτη γλώσσα. 

Μάλιστα υποστηρίζουν πως αυτό μπορεί να επιτευχθεί βάσει κάποιων αρχών στα 

πλαίσια της διδασκαλίας. Συγκεκριμένα: 

  Ανάπτυξη της ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας  

 Μετατόπιση του κέντρου βάρους από την προσήλωση στη γλώσσα-στόχο 

στις σχέσεις ανάμεσα στη δεύτερη ξένη γλώσσα και την πρώτη γλώσσα 

των μαθητών 

 Αξιοποίηση της προηγούμενης γλωσσικής και άλλης γνώσης  
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 Συνδυαστική διδασκαλία και εξάσκηση συγκεκριμένων γλωσσικών 

δεξιοτήτων και κατανόησης ολοκληρωμένων κειμένων, που έχουν νόημα 

για το μαθητή 

 Πλαισιακή στήριξη, ώστε το νόημα να καθίσταται κατανοητό χωρίς να 

μειώνεται ο βαθμός δυσκολίας των δραστηριοτήτων κάτω από τα επίπεδα 

που αναλογούν στην ηλικία και στην τάξη των μεταναστών μαθητών. 

 Στήριξη και συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών  

 Στήριξη και ενθάρρυνση των γονέων των μεταναστών μαθητών για την 

εξασφάλιση της ποιοτικά καλύτερης δυνατής ενδοοικογενειακής 

επικοινωνίας. 

Εξάλλου εφόσον μιλάμε για τους νεομετανάστες, αυτό σημαίνει ότι δεν 

γνωρίζουν ή γνωρίζουν ελάχιστα την ελληνική γλώσσα. Επομένως, η διδασκαλία της 

επιβάλλεται να γίνεται ως δεύτερη γλώσσα με βάση τις αρχές της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης. Αυτό στο οποίο πρέπει να δοθεί έμφαση είναι ότι πρέπει να 

υπολογίζεται με σοβαρό τρόπο και το πολιτισμικό στοιχείο στο οποίο αναφέρεται και 

εκφράζει η εκάστοτε γλώσσα. Αναλυτικότερα, είναι ανάγκη να πλαισιωθεί η 

συγκεκριμένη γλωσσική διδασκαλία στην τάξη από ζωντανά πολιτισμικά στοιχεία, 

δηλαδή να αξιοποιεί πολλές ευκαιρίες εμπλουτισμού της σχολικής ζωής και να τη 

συνδέει με τη διδασκαλία (Ρεπούσης, 2000:43). 
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3. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Η εκπαίδευση αποτελούσε ανέκαθεν βασικό θέμα συζητήσεων. Αποτελεί 

πραγματικότητα το γεγονός ότι γίνονται συνεχώς προσπάθειες το εκπαιδευτικό 

σύστημα να αλλάξει με προσανατολισμό ανανέωσης. Επίσης η διδασκαλία που 

χαρακτηρίζεται από την παθητική στάση του μαθητή και την αυθεντία του δασκάλου, 

τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, αποτελεί παρελθόν, καθώς η σύγχρονη 

παιδαγωγική επιστήμη αναγνωρίζει το ρόλο του μαθητή, την αρχή της αυτενέργειας 

και τη διερεύνηση στη διδακτική πράξη. Σε αντίθεση με τις νεότερες διδακτικές 

προσεγγίσεις, η παραδοσιακή διδασκαλία παραμένει στο κύριο μέρος της μια 

προσπάθεια μεταφοράς και μεταβίβασης γνώσεων σε τάξεις όπου οι μαθητές/τριες 

θεωρούνται αδιαφοροποίητος ομοιογενής πληθυσμός (Koutselini & Persianis, 2001, 

βλ. Κουτσελίνη, 2010:4). Όμως, όλες οι τάξεις ήταν πάντοτε μεικτές ως προς το στυλ 

μάθησης και πολύ περισσότερο ως προς τις επιδόσεις που παρουσιάζουν οι 

μαθητές/τριες. Αυτό σημαίνει ότι η παραδοσιακή διδασκαλία, που είναι ομοιόμορφη 

και απευθύνεται σε όλο το μαθητικό πληθυσμό με τον ίδιο τρόπο, δεν μπορεί να είναι 

αποτελεσματική. Είναι φανερό λοιπόν πως χρειάζεται να υιοθετηθεί μια νέα 

αντίληψη γύρω από τη μάθηση και το ρόλο του σχολείου. Τα σχολεία της σύγχρονης 

κοινωνίας έχουν ανάγκη από μια διδασκαλία που να μην αποξενώνει το μαθητή και 

να μην τον περιθωριοποιεί. Τα σημερινά σχολεία, έχουν υποχρέωση να προσφέρουν 

ίσες ευκαιρίες σε όλους και να βοηθήσουν κάθε μαθητή/τρια ξεχωριστά να βελτιωθεί 

με βάση τις ειδικές ικανότητες, δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά του. Με άλλα 

λόγια, οι μαθητές/τριες έχουν ανάγκη από διαφοροποιημένη διδασκαλία, η οποία 

αποτελεί ένα περιβάλλον που θα αντιμετωπίζονται ως μοναδικοί και θα 

αναγνωρίζονται οι προσωπικές τους δυνάμεις για τις οποίες τους προσφέρονται 

ευκαιρίες να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους μέσω ποικίλων τεχνικών αξιολόγησης. 
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3.1. Ορισμός και θεωρητικό υπόβαθρο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας  

Μελετώντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία, θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει 

πως δεν υπάρχει ένας μοναδικός και ξεκάθαρος ορισμός ούτε μια και μοναδική 

θεωρία για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Διάφοροι επιστήμονες και ερευνητές 

προσπάθησαν να νοηματοδοτήσουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία συνοπτικά και 

περιεκτικά. Σύμφωνα με την Tomlinson (2000), η διαφοροποιημένη διδασκαλία, στο 

βασικό της επίπεδο, συνίσταται στις «προσπάθειες των εκπαιδευτικών να 

ανταποκριθούν στην ποικιλομορφία των μαθητών/τριών τους στην τάξη», ενώ η 

Corley (2005:13) συμπληρώνει πως είναι «η απάντηση του εκπαιδευτικού στις 

ποικίλες μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών του». Ακόμα η Heacox (2002:1) 

τονίζει πως η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί έναν τρόπο σκέψης για τη 

διδασκαλία και τη μάθηση και αποτελεί μια συλλογή από στρατηγικές ικανές να 

βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί τις ποικίλες 

μαθησιακές ανάγκες στη  τάξη. Αν και όπως προαναφέρθηκε έχουν δοθεί πολλοί 

ορισμοί από τους ερευνητές, είναι κοινή παραδοχή ότι κάθε μαθητής έχει 

διαφορετικά ενδιαφέροντα, διαφορετικό μαθησιακό προφίλ ή ακόμα και διαφορετικό 

τύπο νοημοσύνης, σύμφωνα με τη θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner. Για 

να εφαρμόσει κάποιος διαφοροποιημένη διδασκαλία και κατ’ επέκταση να προκύπτει 

διαφοροποιημένη μάθηση για τα παιδιά της ίδιας τάξης, σύμφωνα με τον Gardner, 

οφείλει να ενδιαφέρεται σε βάθος για το κάθε παιδί ξεχωριστά και να το ενθαρρύνει 

να χρησιμοποιεί εκείνο τον τύπο νοημοσύνης που το βοηθά να αξιοποιήσει τις 

δυνατότητές του όσο το δυνατόν καλύτερα. Ο Gardner ισχυρίζεται μάλιστα πως οι 

ίδιοι οι μαθητές μπορούν να δώσουν τις πληροφορίες αυτές που χρειάζεται ο 

δάσκαλος για να εφαρμόσει διαφοροποιημένη διδασκαλία, μέσα από την πράξη και 

γνωστοποιώντας του τον τρόπο με τον οποίο προτιμούν να μάθουν κάτι (Checkley, 

1997). Η διαφοροποιημένη διδασκαλία πέραν της θεωρίας του Gardner έχει 

ενστερνιστεί και αρχές του εποικοδομισμού και της Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης 

του Vygotsky. Συγκεκριμένα, ο εποικοδομισμός δίνει βαρύτητα στο ότι η μάθηση 

είναι μια ενεργός εποικοδομητική διαδικασία και αναλογεί τη μάθηση στη 

δημιουργία νοήματος από τις εμπειρίες (Ζωγόπουλος & Γκολώνης, 2014:33). 

Συμπληρωματικά, σύμφωνα με τον Vygotsky «σε οποιοδήποτε δεδομένο σημείο της 

ανάπτυξης υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα που το παιδί βρίσκεται στο όριο για 
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να μπορέσει να τα λύσει. Το παιδί απλώς χρειάζεται κάποια δομή, κάποιες υποδείξεις 

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

Επικείμενης Ανάπτυξης είναι η φάση ανάπτυξης του παιδιού κατά την οποία το παιδί 

δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα μόνο του, αλλά μπορεί να το λύσει επιτυχώς με την 

καθοδήγηση ενός ενηλίκου ή με τη συνεργασία του με ένα πιο ικανό συνομήλικο 

παιδί του». (Woolfolk, 2007).  

3.2. Τομείς διαφοροποίησης 

Η διδασκαλία μπορεί να διαφοροποιηθεί από τον εκπαιδευτικό με βάση το 

περιεχόμενό της, τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκειά της, τον 

τρόπο παρουσίασης των εκάστοτε εργασιών των μαθητών/τριών και ως προς το 

μαθησιακό περιβάλλον (Garderen & Whittaker, 2006:13). Πιο συγκεκριμένα, όσον 

αφορά το περιεχόμενο της διδασκαλίας, κύριος στόχος είναι η πρόσβαση στο 

περιεχόμενο. Με άλλα λόγια ο εκπαιδευτικός διδάσκει τις ίδιες έννοιες σε όλο το 

μαθητικό πληθυσμό, προσαρμόζοντας όμως το βαθμό πολυπλοκότητας στην 

ποικιλομορφία των μαθητών/τριών. Αναλυτικότερα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να το 

διαφοροποιήσει χρησιμοποιώντας κείμενα και λεξιλόγιο ποικίλων επιπέδων, 

διδάσκοντας νέες έννοιες μέσω οπτικών και ακουστικών μέσων ενώ, ενδείκνυται η εκ 

νέου διδασκαλία σε ομάδες μαθητών/τριών που παρουσιάζουν δυσκολίες αλλά και η 

εμβάθυνση σε θέματα που μαθητές/τριες πιο προχωρημένοι μπορούν να κατανοήσουν 

και να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες. Για παράδειγμα, οι 

μαθητές/τριες που δεν δυσκολεύονται μπορούν να εργαστούν για τη σύνθεση ή την 

εφαρμογή μια έννοιας, ενώ οι μαθητές/τριες που βρίσκουν το περιεχόμενο του 

μαθήματος πολύ απαιτητικό μπορούν να συνεργαστούν με ορισμούς και 

συγκρίσεις/αντιθέσεις της ίδιας έννοιας (Santamaria, 2009:218).  

Η διαφοροποίηση στη διαδικασία της διδασκαλίας έγκειται στο να δοθεί 

περισσότερος χρόνος στους μαθητές είτε να καταλάβουν κάτι είτε να εμβαθύνουν σ’ 

ένα θέμα, όπως επίσης και στο να ανατίθενται κλιμακούμενης δυσκολίας 

δραστηριότητες όπου οι μαθητές θα δέχονται τα κατάλληλα επίπεδα υποστήριξης και 

βοήθειας από το δάσκαλο (Tomlinson, 1999). Επίσης, η διαφοροποίηση στη 

διαδικασία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και με τη δυνατότητα στους 

μαθητές/τριες να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστούν. Παραδείγματος 

χάριν, ένα παιδί μπορεί να θελήσει να λύσει ένα πρόβλημα κάνοντας νοερούς 
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υπολογισμούς ή γράφοντας τις πράξεις αναλυτικά στο χαρτί ή ακόμα και κάνοντας 

ένα σχήμα ή σχεδιάγραμμα του συγκεκριμένου προβλήματος, οπότε εάν μπορέσει και 

δουλέψει ο καθένας με το δικό του τρόπο, αυτό θα αποτελέσει στοιχείο 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Σφυροέρα, 2007). Συμπληρωματικά, στη 

διαφοροποίηση της διαδικασίας της διδασκαλίας δίνεται έμφαση στην 

ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας  στην οποία αναμένεται οι μαθητές/τριες να 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να εργαστούν από κοινού προκειμένου να 

αναπτύξουν τη γνώση του περιεχομένου ανεξάρτητα από το επίπεδο της ικανότητάς 

τους (Santamaria, 2009:218). 

Ο τρόπος που οι μαθητές θα παρουσιάσουν την αποκτηθείσα γνώση μπορεί 

επίσης να αποτελέσει αντικείμενο διαφοροποίησης της διδασκαλίας, καθώς ο 

δάσκαλος μπορεί να τους δώσει επιλογές. Μπορεί, δηλαδή, να παρουσιάσει κάποιος 

προφορικά, κάποιος άλλος γραπτά ή ακόμα και μέσα από μια ομάδα μαθητών ή 

ατομικά (Landrum & Mc Duffie, 2010, Tomlinson, 1999). Ακόμη, η διαφοροποίηση 

του τελικού προϊόντος αφορά σε σημαντικό βαθμό και τον εκπαιδευτικό ο οποίος 

κρίνεται απαραίτητο να παρέχει στους μαθητές/τριές του τόσο την κατάλληλη 

υποστήριξη όσο και ευκαιρίες εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης όπως η 

αυτοαξιολόγηση (Santagelo & Tomlinson, 2009).  

Αυτό που, ακόμα, μπορεί να διαφοροποιηθεί στα πλαίσια της διδασκαλίας είναι 

και το μαθησιακό περιβάλλον. Ενδεικτικά, ο εκπαιδευτικός μπορεί να δίνει υλικό που 

να ανταποκρίνεται στα διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, ξεκάθαρες οδηγίες 

για εργασίες ατομικές που να ταιριάζουν στις προσωπικές ανάγκες του κάθε μαθητή 

και παράλληλα, να διαμορφώνει ένα κλίμα κατανόησης απ’ την πλευρά των μαθητών 

για τους συμμαθητές τους ότι ο καθένας επιθυμεί να εργάζεται με διαφορετικό τρόπο 

(Tomlinson, 1999). Οι Stradling και Saunders (1993:130) προσθέτουν και τη 

διαφοροποίηση ως προς το διάλογο, όπου οι εκπαιδευτικοί συζητούν τακτικά με τους 

μαθητές/τριες για το έργο που έχουν κάνει, προκειμένου να ερμηνεύσουν το βαθμό 

κατανόησής τους και να προχωρήσουν στη διάγνωση και αναθεώρηση τυχόν 

αναδυόμενων μαθησιακών αναγκών. 

Όποιο ή όποια από τα παραπάνω στοιχεία, πάντως, κι αν επιλέξει ο 

εκπαιδευτικός για να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία του, οφείλει να λαμβάνει 
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σοβαρά υπόψη, πρώτον, το πόσο έτοιμος είναι ο κάθε μαθητής για να μάθει μια νέα 

έννοια, ανάλογα με το γνωστικό του υπόβαθρο, αλλά και τις δεξιότητες που μέχρι 

τώρα έχει αναπτύξει. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό το ενδιαφέρον που εκφράζει ο 

μαθητής για το εκάστοτε θέμα, καθώς αποτελεί καταλύτη στη διατήρηση της 

προσοχής και της συγκέντρωσής του και, τρίτον, το μαθησιακό προφίλ του κάθε 

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

καλύτερα (Corley, 2005, Tomlinson, 1999). Να σημειωθεί συμπληρωματικά ότι ως 

μαθησιακό προφίλ ορίζεται «ο προτιμώμενος μαθησιακός τρόπος ενός μαθητή που 

μπορεί να επηρεαστεί από έναν αριθμό παραγόντων» (Tomlinson, et.al, 2003:129). 

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως το μαθησιακό προφίλ επηρεάζεται από το φύλο, τον 

πολιτισμό, το περιβάλλον της τάξης, το στυλ μάθησης και τις πολλαπλές νοημοσύνες 

(Ali, 2015:28).  

Συμπερασματικά, το τι είδους διαφοροποίηση θα αξιοποιηθεί είναι καλό να 

εξαρτάται από τι ταιριάζει στο μαθητή/τρια και όχι από το τι είναι εύκολο ή οικείο 

για τον εκπαιδευτικό.  

3.3. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και διαφοροποιημένη διδασκαλία  

Σύμφωνα με τους Landrum και McDuffie (2010:9), η διαφοροποίηση στηρίζεται 

σε τέσσερις πεποιθήσεις. Πρώτον, οι μαθητές/τριες που έχουν ίδια ηλικία διαφέρουν 

ως προς τις εμπειρίες τους και την ετοιμότητά τους να μάθουν. Δεύτερον, οι διαφορές 

αυτές είναι καθοριστικές και αρκετά σημαντικές για να επηρεάσουν το τι μαθαίνουν 

οι μαθητές/τριες, το ρυθμό με τον οποίο μαθαίνουν και κατ’ επέκταση τη βοήθεια και 

την υποστήριξη που χρειάζονται από τους εκπαιδευτικούς. Τρίτον, οι μαθητές/τριες 

είναι σε θέση να μάθουν καλύτερα όταν μπορούν να συσχετίσουν και να συνδέσουν 

το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος με τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντά 

τους. Τέταρτον, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να καταβάλλουν προσπάθεια να 

μεγιστοποιήσουν τη μάθηση κάθε μαθητή/τριας. Για να τα πετύχουν αυτά, όμως, οι 

εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο να ξεκαθαρίσουν κάποιες έννοιες και κατ’ επέκταση 

να μη συγχέουν τα στυλ μάθησης με τις ικανότητες, καθώς πολλές φορές τυγχάνει οι 

εκπαιδευτικοί να αποδίδουν τη σχολική αποτυχία σε έλλειψη ικανοτήτων αντί να 

προσπαθήσουν να σκεφτούν μήπως η συγκεκριμένη διδασκαλία και μορφή 

αξιολόγησης δεν συνάδει με το μαθησιακό προφίλ του μαθητή. Γίνεται λοιπόν 

αντιληπτό πως ο εκπαιδευτικός καλείται από μεταδότης γνώσεων να αλλάξει 



46 

 

προσανατολισμό και να καθοδηγεί, να υποστηρίζει και να ενθαρρύνει τους μαθητές 

του. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι σε θέση να μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία 

της μάθησης προσαρμόζοντας στο υφιστάμενο επίπεδο γνώσης των μαθητών το 

εκπαιδευτικό υλικό. Επομένως, σε μια διαφοροποιημένη διδασκαλία οι εκπαιδευτικοί 

είναι συνεργάτες και συμμετέχουν με τρόπο που να ενθαρρύνεται και να προωθείται 

η ανάληψη ευθύνης, η ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων αυτόνομης μάθησης των 

μαθητών (Κουτσελίνη, 2001, βλ. Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 2008:4). 

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της μετανεωτερικής αντίληψης στην οποία έχει 

εισέλθει η εκπαίδευση, ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να υιοθετήσει καινοτόμες 

πρακτικές στις οποίες πρωταγωνιστικό ρόλο να κατέχουν τα διαφορετικά στυλ 

μάθησης, αλλά και η πολιτισμική κληρονομιά που «κουβαλά» κάθε μαθητής/τρια 

μιας που όπως προαναφέρθηκε οι κοινωνίες από πολιτισμικά ομοιογενείς έχουν 

εξελιχθεί σε πολυπολιτισμικές. Επιπρόσθετα, όσο οι τάξεις του δημοτικού γίνονται 

πιο πολύμορφες πολιτισμικά, τόσο περισσότερο επιτακτική είναι η ανάγκη 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Cox, 2008). Λαμβάνοντας επομένως υπόψη τη 

σύγχρονη δομή της κοινωνίας και την υποχρέωση του εκπαιδευτικού να σχεδιάζει τη 

διδασκαλία του ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών/τριών, εύκολα 

μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί έναν 

εναλλακτικό τρόπο εργασίας που μπορεί να οδηγήσει σε μέγιστα οφέλη. Ωστόσο, για 

να αξιοποιηθεί σωστά η διαφοροποιημένη διδασκαλία χρειάζεται ο εκπαιδευτικός να 

είναι κατάλληλα καταρτισμένος και να έχει λάβει την αντίστοιχη επιμόρφωση. 

Δυστυχώς όπως υποστηρίζουν οι Dixon et.al. (2014:114) οι περισσότερες 

επιμορφώσεις εστιάζουν στη θεωρία και έτσι ο εκπαιδευτικός δεν λαμβάνει τα 

απαραίτητα εφόδια, ώστε να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει και να εφαρμόσει 

στρατηγικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην τάξη του. Επισημαίνουν μάλιστα 

πως οι επιμορφωτές δεν θα πρέπει μόνο να εισάγουν τους εκπαιδευτικούς στο θέμα 

της διαφοροποίησης, αλλά να τους δίνουν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε αυτήν 

παραδείγματος χάριν στα πλαίσια ενός εργαστηρίου που με την καθοδήγηση των 

ειδικών, θα σχεδιάζουν τα δικά τους πλάνα διδασκαλίας και τις στρατηγικές και θα 

έχουν την ευκαιρία να τις τροποποιήσουν και να τις βελτιώσουν, ώστε να επιτευχθεί 

η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιτυχία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην 

τάξη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η έρευνα των Βαλιαντή, Κουτσελίνη και 
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Κυριακίδηη, (2010) που διενεργήθηκε την περίοδο Μαΐου 2008 - Ιουνίου 2009 και σε 

αυτήν συμμετείχαν 24 τμήματα Δ’ τάξης δημοτικού σχολείου και 14 εθελοντές 

εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι επιμορφώθηκαν και εφάρμοσαν τη 

διαφοροποίηση στο μάθημα της γλώσσας για μια ολόκληρη σχολική χρονιά. Από την 

ανάλυση των συνεντεύξεων προέκυψε ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, 

αποδείχτηκε σημαντικός και καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχημένη 

αξιοποίηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς. 

Επιπρόσθετα, η συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων, η πρόσβαση σε 

διαφοροποιημένο υλικό και σε συνδυασμό με τις γνώσεις και δεξιότητες που 

απέκτησαν οι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια της επιμόρφωσης, αποτέλεσαν ουσιαστικούς 

παράγοντες επιτυχίας της αποτελεσματικότητας. 

Αυτό στο οποίο χρειάζεται να δοθεί έμφαση αναφορικά με το ρόλο του 

εκπαιδευτικού και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, είναι η επιτακτική ανάγκη 

αλλαγής της νοοτροπίας του ίδιου και της αντίληψης του σχετικά με το εκπαιδευτικό 

σύστημα και το αναλυτικό πρόγραμμα. Όπως επισημαίνεται βιβλιογραφικά, 

«ορίζουμε ως διαφοροποίηση τη θετική ανταπόκριση του εκπαιδευτικού στις ανάγκες 

του μαθητή με τρόπο που να οικοδομείται μάθηση και κίνητρο για μάθηση και για 

κάθε μαθητή» (Κουτσελίνη, 2010:6). Δηλαδή κρίνεται αναγκαίο ο εκπαιδευτικός να 

απεγκλωβιστεί από το άγχος της ύλης και να προσπαθήσει να αφουγκραστεί τις 

ανάγκες των μαθητών/τριών του και να λαμβάνει υπόψιν του όχι μόνο το τι διδάσκει 

αλλά και σε ποιούς διδάσκει.  
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3.4. Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

Σύμφωνα με την Tomlinson (βλ. Santamaria, 2009:219), υπάρχουν πέντε 

κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πώς ένας εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει 

τη διαφοροποιημένη διδασκαλία όχι τυχαία και συμπτωματικά αλλά με έναν πιο 

μεθοδικό και συστηματικό τρόπο. Η πρώτη κατευθυντήρια γραμμή είναι η 

αποσαφήνιση και η εστίαση των βασικών εννοιών και γενικεύσεων. Η δεύτερη 

κατευθυντήρια γραμμή αναφέρεται στη χρήση της αξιολόγησης όχι ως ένα μέσο 

μέτρησης και βαθμολόγησης, αλλά ως ένα χρήσιμο παιδαγωγικό εργαλείο 

διδασκαλίας. Στα πλαίσια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας προτείνεται από τις 

Gregory και Chapman (2002:9) η διαμορφωτική και αθροιστική αξιολόγηση μέσα 

από πολλές διαφορετικές μορφές αξιολόγησης όπως το portfolio και την ανάπτυξη 

μεταγνωστικών στρατηγικών. Αναλυτικότερα, διαφοροποιημένη αξιολόγηση νοείται 

μια μορφή διαμορφωτικής αξιολόγησης που είναι συνεχής, υποστηρίζει τη μάθηση 

και βοηθά τους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν τις πραγματικές ανάγκες, 

δυνατότητες και αδυναμίες των μαθητών/τριών (Ali, 2015:27) Μάλιστα όπως 

επισημαίνεται από την Παντελιάδου (2008:9-16), η διαφοροποιημένη διδασκαλία 

στηρίζεται στη λεπτομερή και διαρκή αξιολόγηση, για αυτό χρειάζεται μεγάλος 

αριθμός πληροφοριών από πολλές πηγές που να μην περιορίζονται στην προφορική 

διήγηση, τις απαντήσεις σε ερωτήσεις και την παραγωγή γραπτού λόγου. Ενδεικτικά 

αναφέρεται:  Σχεδιασμός ιστοσελίδας,  σχεδιασμός ή εκτέλεση πειράματος, ετοιμασία 

διαγράμματος ή ερωτηματολογίου. Η έμφαση στην κριτική και δημιουργική σκέψη 

αποτελεί την τρίτη κατευθυντήρια γραμμή, ενώ η προσπάθεια κινητοποίησης και 

συμμετοχής όλων των μαθητών/τριών σε μια πληθώρα μαθησιακών δραστηριοτήτων 

αποτελεί την επόμενη κατευθυντήρια γραμμή. Τέλος, η Tomlinson τονίζει πως 

χρειάζεται να παρέχεται μια ισορροπία ανάμεσα στις δραστηριότητες που αναθέτει ο 

εκπαιδευτικός και σε αυτές που επιλέγει ο μαθητής που βασίζονται σε δεδομένα 

αξιολόγησης. Συμπληρωματικά σε αυτό, για να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία κρίνεται 

σκόπιμο ο εκπαιδευτικός να στηρίζει τη διδασκαλία του όχι μόνο σε αυτά που 

γνωρίζει ο μαθητής, αλλά πριν το σχεδιασμό της διδασκαλίας του να συνυπολογίζει 

και τα όσα δεν γνωρίζει το παιδί, ώστε οι δραστηριότητες που του ανατίθεται να 

ανταποκρίνονται στο γνωστικό, και όχι μόνο, υπόβαθρό του (Good, 2006). 
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Βασικές αρχές διαφοροποιημένης διδασκαλίας παρουσιάζονται και από τους  

Gentry, et.al. (2013:13). Σύμφωνα με αυτούς οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει α) να 

καθορίσουν τι είναι απαραίτητο οι μαθητές/τριες να κατακτήσουν ώστε να  

συνδέσουν την αξιολόγηση με το πρόγραμμα σπουδών και τη διδασκαλία, β) να 

ασχοληθούν με τα διαφορετικά στυλ μάθησης του μαθητικού πληθυσμού, γ) να 

βοηθήσουν τους μαθητές να συμμετέχουν ουσιαστικά στη μαθησιακή διαδικασία, δ) 

να συνεργαστούν με τους μαθητές/τριες και ε) να είναι ευέλικτοι στη χρήση των 

ομάδων και της συζήτησης στην τάξη. 

Ακόμα, oι Stradling και Saunders (1993:131) αναφέρουν ότι υπάρχουν κάποιοι 

παράγοντες που μπορούν να διευκολύνουν την αξιοποίηση διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας. Αναλυτικότερα, χρειάζεται αναθεώρηση του διδακτικού υλικού, των 

μαθησιακών δραστηριοτήτων και καθηκόντων, προκειμένου να εξασφαλιστεί το 

αίσθημα της επιτυχίας για όλο το μαθητικό πληθυσμό, αλλά ταυτόχρονα και η 

δημιουργία κινήτρων και προκλήσεων για τη μαθησιακή διαδικασία. Η οργάνωση 

του χώρου είναι επίσης ένα σημαντικός παράγοντας που μπορεί να διευκολύνει τη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία. Η δομή πρέπει να είναι τέτοια που να μπορεί να 

υποστηρίξει την ομαδοσυνεργατική μέθοδο καθώς και την εξατομικευμένη, για 

παράδειγμα, μέσω της ανάπτυξης ευέλικτων στρατηγικών μάθησης και ανοιχτών 

χώρων μάθησης. Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός τέτοιου περιβάλλοντος που 

θα επιτρέπει και θα διευκολύνει τα προαναφερθέντα είναι η φυσική κατάσταση της 

τάξης, δηλαδή η φροντίδα εκ μέρους των εκπαιδευτικών για μία «ζεστή» και 

φιλόξενη για τους μαθητές σχολική αίθουσα (Burkett, 2013).  

Αν και η διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση φαίνεται, από τα στοιχεία που 

αναφέρθηκαν παραπάνω και από έρευνες που θα αναλυθούν σε επόμενο κεφάλαιο 

της παρούσας εργασίας, ότι είναι αναγκαία για την αποτελεσματική μάθηση, ωστόσο 

δεν αποτελεί κανόνα, αλλά εξαίρεση. Όπως επισημαίνεται από τους  Joseph, et.al 

(2013:28) οι εκπαιδευτικοί αν και κατανοούν πλήρως την έννοια της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας, δυσκολεύονται στην εφαρμογή της και αυτό ίσως 

συμβαίνει, γιατί στα πλαίσια των προπτυχιακών τους σπουδών δεν δίνεται η 

κατάλληλη κατάρτιση. Επίσης, σύμφωνα με την Tomlinson (2005), η μη αξιοποίηση 

της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ερμηνεύεται στο ότι οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν, 

κατά κανόνα, όπως διδάχτηκαν, σε συνδυασμό με το ότι δεν είχαν την ευκαιρία να 
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μελετήσουν σε βάθος για την ανάγκη που προκύπτει για διαφοροποιημένη 

διδασκαλία. Στους λόγους αυτούς θα μπορούσε να προστεθεί και η αντίσταση στην 

αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας που θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί 

που εντέλει αποτελεί τροχοπέδη για την εφαρμογή της. Για να μην έχει λοιπόν, τα 

αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα η διαφοροποίηση της διδασκαλίας, 

πρέπει να γίνει σταδιακά, ξεκινώντας ίσως από τη διαφοροποίηση ενός μόνο 

στοιχείου από τα τέσσερα που προαναφέρθηκαν (Tomlinson, Brimijoin, & Narvaez, 

2008). Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί η πρόταση των Κουτσελίνη και 

Αγαθαγγέλου (2009:4-8) για την οικοδόμηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 

Συγκεκριμένα, η οικοδόμηση χωρίζεται σε τρεις φάσεις, την ακαδημαϊκή φάση, την 

κοινωνική φάση και την διδακτική φάση. Η πρώτη φάση αναφέρεται στην 

προετοιμασία των εκπαιδευτικών και στην ετοιμότητά τους να διαφοροποιήσουν το 

μάθημα της ημέρας με τέτοιο τρόπο, που όλοι οι μαθητές/τριες να μπορέσουν να 

ανταποκριθούν σε όλα όσα το αναλυτικό πρόγραμμα ορίζει. Μάλιστα στο σημείο 

αυτό χρειάζεται να σημειωθεί πως κατά την αξιοποίηση της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας, χρειάζεται ο εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει προσωπικές του δυνάμεις 

και ταλέντα και να προσπαθήσει να οικοδομήσει μια σειρά πόρων από βιβλιοθήκες 

και δομές της τοπικής κοινωνίας (Logan, 2011). Στη δεύτερη φάση, οι εκπαιδευτικοί 

χρειάζεται να αναπτύξουν στρατηγικές διερεύνησης τόσο του μαθησιακού και 

σχολικού ιστορικού, όσο και του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Το 

κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών, οι προσδοκίες των γονιών 

τους και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, θεμελιώνουν τις στάσεις και τα 

πιστεύω των μαθητών απέναντι στο σχολείο, τις επιδόσεις και τα προσόντα που 

προσφέρει (Κουτσελίνη, 2010:11). Για αυτό στη φάση αυτήν καθίστανται 

απαραίτητες συναντήσεις, συζητήσεις και δυναμικός αναστοχασμός στις απόψεις, 

θέσεις και προσδοκίες όλων των ομάδων που επηρεάζουν το μαθησιακό αποτέλεσμα 

(Κουτσελίνη, 2010:11). Τέλος, η διδακτική φάση αναφέρεται στην επιλογή 

εναλλακτικών μαθησιακών προσεγγίσεων, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στον 

εκπαιδευτικό να διδάσκει την ίδια ώρα και στην ίδια τάξη μαθητές/τριες με 

διαφορετικές ανάγκες και ικανότητες.  
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3.5. Στρατηγικές και τεχνικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

Οι εκπαιδευτικοί, όπως προαναφέρθηκε μπορούν να διαφοροποιήσουν το 

περιεχόμενο, τη διαδικασία το τελικό προϊόν ή/και το μαθησιακό περιβάλλον ως προς 

την ετοιμότητα, το ενδιαφέρον, το μαθησιακό προφίλ, τις περιβαλλοντικές 

προτιμήσεις ή/και τις προτιμήσεις ομαδοποίησης του κάθε μαθητή. Με βάση λοιπόν 

τους τομείς, τις αρχές και τα χαρακτηριστικά της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, 

προκύπτει μια σειρά στρατηγικών και τεχνικών που μπορούν να αξιοποιηθούν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

Αναλυτικότερα, ως προς τη διαφοροποίηση του περιεχομένου ενδείκνυνται 

στρατηγικές όπως η εννοιοκεντρική διδασκαλία, η χρήση πολλαπλών κειμένων και 

υλικών, τα μαθησιακά συμβόλαια στις ατομικές εργασίες και οι πολλαπλοί τρόποι 

υποστήριξης στην πρόσβαση στο υλικό (βοήθεια από συμμαθητές, υπογραμμισμένα 

κείμενα κ.α.) (Παντελιάδου, 2008:13). Αναφορικά με τα μαθησιακά συμβόλαια, 

χρειάζεται να υπογραμμιστεί πως πρόκειται για συμφωνία μεταξύ μαθητή και 

εκπαιδευτικού, που παρέχει σχετική ελευθερία στην απόκτηση δεξιοτήτων και 

εννοιών που θεωρούνται σημαντικές και απαραίτητες. Πιο αναλυτικά, τα μαθησιακά 

συμβόλαια καθορίζουν α) τις γνώσεις και τις δεξιότητες που κρίνεται απαραίτητο να 

κατακτήσει ο μαθητής, β) τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει να τα 

κατακτήσει γ) τον διαθέσιμο χρόνο κατάκτησης της γνώσης/δεξιότητας, δ) τους 

τρόπους επίδειξης της κατάκτησης και ε) τους τρόπους αξιολόγησης αυτής της 

κατάκτησης (Knowles, 1986:38). Με άλλα λόγια το συμβόλαιο βοηθά τους μαθητές 

και τους δασκάλους, καθώς οι πρώτοι μπαίνουν στη διαδικασία να θέτουν 

ημερήσιους και εβδομαδιαίους στόχους και να καλλιεργούν δεξιότητες διαχείρισης 

και οι δεύτεροι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πρόοδο κάθε μαθητή. 

 Στον τομέα της διαφοροποίησης της διαδικασίας, προτεινόμενες στρατηγικές 

σύμφωνα με τους Κουτσουράκη και Μπερκούτη (2014:53) είναι η οργάνωση 

κέντρων μάθησης ή/και ενδιαφερόντων, η ανάπτυξη προσωπικών ημερήσιων 

καταλόγων, η επιμήκυνση του χρόνου πραγματοποίησης μιας εργασίας, η 

τροποποίηση του ρυθμού διδασκαλίας και οι πίνακες επιλογών. Όσον αφορά τα 

κέντρα μάθησης, μπορεί να περιλαμβάνουν διαφοροποιημένες δραστηριότητες, για 

τις οποίες οι μαθητές χρειάζεται να έχουν κατανοήσει τι αναμένεται από αυτούς και 

να ενθαρρύνονται σχετικά με τη διαχείριση χρόνου. Ένα κέντρο εκμάθησης μπορεί 
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να περιέχει συλλογή δραστηριοτήτων που αποσκοπούν να διδάξουν, να ενισχύσουν ή 

να επεκτείνουν μια συγκεκριμένη έννοια ή δεξιότητα (Theisen, 2002:2) 

Χρησιμοποιώντας πίνακες επιλογών δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να 

επιλέξουν μία από διάφορες αναθέσεις εργασιών, που εκτυπώνονται σε κάρτες και 

τοποθετούνται σε αυτούς τους πίνακες (Corley, 2005). Σχετικά με τη διαφοροποίηση 

του τελικού προϊόντος/αποτελέσματος, υπάρχει μια πληθώρα στρατηγικών που 

παρουσιάζονται από τις Tomlinson και Strickland ανάλογα με την αναγνωστική 

ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό προφίλ του μαθητή (2005:12). 

Συγκεκριμένα, με βάση το πρώτο χαρακτηριστικό, δηλαδή την αναγνωστική 

ετοιμότητα, στρατηγικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας, μεταξύ άλλων, μπορεί να 

αποτελέσουν οι εξής: παροχή πρόσβασης σε ιστοσελίδες με βιβλία διαφορετικών 

επιπέδων δυσκολίας και προαιρετικές συζητήσεις σε ολιγομελείς ομάδες,  σχετικές με 

διαφορετικές όψεις του τελικού προϊόντος. Μάλιστα αυτό μπορεί να γίνει με τη 

χρήση του διαδικτύου, με την παρακίνηση των μαθητών/τριών να διατυπώσουν καλές 

ερευνητικές ερωτήσεις, με τη διεξαγωγή συνέντευξης κ.α. Με βάση το δεύτερο 

χαρακτηριστικό, τα ενδιαφέροντα, ως προτεινόμενες στρατηγικές είναι η ενθάρρυνση 

των μαθητών να παρουσιάσουν την αποκτηθείσα γνώση και το βαθμό κατανόησής 

τους, μέσα από συναφή θέματα ειδικού ενδιαφέροντος, η παροχή ευκαιριών να 

αναπτύξουν αυτόνομη έρευνα και η χρήση ποικίλων τρόπων παρουσίασης της 

κατανόησής τους. Τέλος, αν ένας εκπαιδευτικός λάβει υπόψιν του το μαθησιακό 

προφίλ του μαθητή, αφού διασφαλίσει κάποια συνάφεια μεταξύ του τελικού 

προϊόντος και του πολιτισμού του μαθητή, μπορεί να του δώσει οπτικές, ακουστικές 

ή κιναισθητικές επιλογές τελικού προϊόντος, αναλυτικές, δημιουργικές ή πρακτικές 

επιλογές τελικού προϊόντος. Έτσι, αναφορικά με την αξιολόγηση μια 

διαφοροποιημένη εργασία προς εκτέλεση, στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι 

ατομικές δεξιότητες και ικανότητες, δίνει στο μαθητή την ευκαιρία να μάθει χωρίς να 

αποτύχει (Merenyi, Szabo & Takacs, 2010:29). 

Ακόμα, σύμφωνα με τους Baumgartner, Lipowski και Rush (2003:25-26) 

παραδείγματος χάριν στο μάθημα της γλώσσας, μπορεί ο εκπαιδευτικός να 

αξιοποιήσει τις εξής στρατηγικές: α) σχεδιασμός πλάνων διδασκαλίας που δίνουν την 

δυνατότητα στους μαθητές/τριες να επιλέξουν εργασία, β) ανάπτυξη προγράμματος 

που δίνει στους μαθητές/τριες χρόνο αναφορικά με το κείμενο που επέλεξαν, γ) 
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επιλογή μέσων αξιολόγησης που να καθορίζουν το αναγνωστικό επίπεδο των 

παιδιών, δ) δημιουργία μικρών μαθημάτων που να επικεντρώνονται στη φωνολογική 

επίγνωση, στην αποκωδικοποίηση και σε δεξιότητες κατανόησης, ε) σχεδιασμός 

μαθήματος που να επιτρέπει την ανάγνωση στα πλαίσια ομαδοσυνεργατικής 

διδασκαλίας και στ) δημιουργία λίστας ελέγχου για την τεκμηρίωση των στρατηγικών 

ανάγνωσης που χρησιμοποιούν οι μαθητές/τριες. Μια άλλη τεχνική 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας που υπογραμμίζεται από την Gregory (2005) είναι ο 

«κύβος». Αναλυτικότερα, πρόκειται για μια διδακτική τεχνική που βοηθά τους 

μαθητές/τριες να διερευνήσουν ένα θέμα κάτω από έξι οπτικές σύμφωνα με την 

ταξινομία του Bloom (ανάλυση, περιγραφή, σύγκριση, συνδυασμός, εφαρμογή και 

επιχειρηματολογία). Επιπρόσθετες, στρατηγικές και τεχνικές οι οποίες μπορούν να 

αξιοποιηθούν γενικά σε μια διαφοροποιημένη διδασκαλία, προτείνονται από τις 

Gregory και Chapman (2002:7) και αυτές είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας, οι 

δραστηριότητες σύγκρισης/αντίθεσης, η συνεργατική μάθηση και το παιχνίδι ρόλων. 

Επίσης, οι δραστηριότητες άγκυρας μπορούν να φανούν χρήσιμες και 

αποτελεσματικές σε μια ετερογενή τάξη στα πλαίσια μιας διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας. Οι άγκυρες μπορεί να είναι μια σειρά από δραστηριότητες στις οποίες 

μπορεί να εμπλακεί ένας μαθητής αφού ολοκληρώσει ό,τι του είχε ανατεθεί να φέρει 

εις πέρας. Σύμφωνα με τις Tomlinson και Strickland (2005:36) οι δραστηριότητες 

άγκυρας δεν θα πρέπει να είναι κάτι πολύ δύσκολο, αλλά να συνδέονται άμεσα με το 

τι χρειάζεται ο μαθητής να γνωρίζει, να καταλαβαίνει και είναι ικανός να κάνει. 

Ο σχεδιασμός, επομένως, διαφοροποιημένης διδασκαλίας προϋποθέτει 

εξοικείωση με τη φιλοσοφία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και τα ερευνητικά 

δεδομένα, σχετικά με τις πολλαπλές νοημοσύνες, τα στυλ μάθησης και τις 

εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης. Εξάλλου, σύμφωνα με τους Tomlinson, et.al. 

(2003) όταν γίνεται αναφορά σε αποτελεσματική διαφοροποιημένη διδασκαλία 

προϋποθέτει ότι στο επίκεντρό της είναι ο μαθητής.  
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3.6. Μύθοι και αλήθειες γα την διαφοροποιημένη διδασκαλία  

Αυτό που πρέπει να γνωρίζει κάθε εκπαιδευτικός που επιθυμεί να εφαρμόσει 

διαφοροποιημένη διδασκαλία στην τάξη του, είναι το τι δεν είναι διαφοροποιημένη 

διδασκαλία. Ενδεικτικά θα αναφερθούν κάποια στοιχεία, όπως το ότι η 

διαφοροποίηση δεν αφορά μόνο σε μαθητές χαρισματικούς ή αδύναμους, αλλά σε 

όλους, δεν είναι κάτι που γίνεται όταν τελειώσει η παραδοσιακή διδασκαλία, αλλά 

κάτι που ενσωματώνεται στη διδασκαλία και χρησιμοποιεί ευέλικτες μεθόδους που 

να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Από την έρευνα έχει 

προκύψει μάλιστα ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η διαφοροποίηση της 

διδασκαλίας είναι εφικτή και αποτελεσματική για όλους τους μαθητές στις τάξεις 

μεικτής ικανότητας (Βαλιαντή, Κουτσελίνη, Κυριακίδης, 2010:255). 

 Επιπρόσθετα, διαφοροποίηση δε σημαίνει περισσότερες ασκήσεις και υλικό για 

τους προχωρημένους μαθητές και λιγότερο για τους αδύναμους, αλλά ποικιλία στην 

πορεία της διδασκαλίας με διαφορετικού τύπου υποστήριξη για τον κάθε μαθητή. 

Επίσης, η διαφοροποίηση στη διδασκαλία είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνεται κάθε 

μέρα και όλες τις διδακτικές ώρες, αλλά μόνο όταν υπάρχει ανάγκη να γίνει 

(Tomlinson et al., 2008). Ακόμη, διαφοροποίηση δεν σημαίνει παραποίηση του 

προγράμματος σπουδών αλλά ούτε και απλοποίησή του. Αντιθέτως, σημαίνει 

χειρισμός του αναλυτικού προγράμματος με τέτοιον τρόπο, που να επιτυγχάνεται 

απόλυτη πρόσβαση για όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά και πλήρης επίτευξη των αρχικών 

του στόχων, χωρίς συμβιβασμούς (Φτιάκα, 2010, βλ. Μονογιού, Πέτρου & Φτιάκα, 

2012:300). Η διαφοροποιημένη διδασκαλία δεν αποτελεί μονόδρομο, ούτε σχετίζεται 

απόλυτα με διδακτικές προσεγγίσεις, αλλά υιοθετώντας ένα φιλοσοφικό 

προσανατολισμό συνιστά μια παιδαγωγική αρχή. Επίσης, η διαφοροποιημένη 

διδασκαλία δεν αποτελεί μαγική συνταγή, αλλά προγραμματίζεται και η εξέλιξή της 

εξαρτάται από τις αντιδράσεις των μαθητών/τριών στη διδασκαλία και 

διαμορφώνεται ανάλογα από τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με αυτές τις αντιδράσεις 

(Κουτσελίνη, 2001, βλ. Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 2008:4). 
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4. Η ΕΡΕΥΝΑ 

4.1. Ανασκόπηση προγενέστερων  ερευνών 

Στη βιβλιογραφία υπάρχει πλήθος αναφορών για την ανάγκη αξιοποίησης της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μπορεί εύκολα 

κάποιος να εντοπίσει προϋπάρχουσες έρευνες που έχουν εστιαστεί σε συγκεκριμένες 

ομάδες μαθητών/τριών όπως παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και χαρισματικά 

παιδιά. Επιπρόσθετα, βιβλιογραφικά υπάρχουν αρκετές έρευνες που έχουν εστιάσει 

σε απόψεις και στάσεις εκπαιδευτικών σχετικά με την αξιοποίηση της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Ωστόσο, παρατηρείται ένα έλλειμμα αναφορικά με 

την αξιοποίησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικά 

περιβάλλοντα. Μάλιστα, επισημαίνεται βιβλιογραφικά πως υπάρχει ανάγκη 

διερεύνησης της αντίστασης των εκπαιδευτικών σε νέα εκπαιδευτικά μοντέλα στο 

επίκεντρο των οποίων βρίσκεται η ακαδημαϊκή πολυμορφία όσο και η ανάγκη 

ανίχνευσης στάσεων και αντιλήψεων αναφορικά με τη διαχείριση της τάξης υπό το 

πρίσμα των παραπάνω αλλαγών (Tomlisnon, 1995, βλ. Subban, 2006:942). 

Παρακάτω παρατίθενται έρευνες που έχουν γίνει σε εκπαιδευτικούς, σε 

μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και 

έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παιδιά από διαφορετικά πολυπολιτισμικά 

περιβάλλοντα. 

Εισαγωγικά, να αναφερθεί πως η πλειοψηφία των ερευνών σε πανελλαδικό 

επίπεδο έχουν δείξει πως οι εκπαιδευτικοί πολλές φορές δεν είναι σε θέση να 

διαχειριστούν την ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα, αντιλαμβάνονται τη διγλωσσία 

ως εμπόδιο για τη μάθηση όπως και δεν αξιοποιούν στο πλαίσια της μαθησιακής 

διαδικασίας την πολιτισμική και γλωσσική εμπειρία των δίγλωσσων μαθητών (Γρίβα 

& Στάμου, 2014: 114). Ειδικότερα, σε έρευνα που διεξήχθη από τους Χάλιο και 

Πανταζή (2012) αναφορικά με τους αλλοδαπούς μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

και τις στάσεις των εκπαιδευτικών, έλαβαν μέρος με τυχαία δειγματοληψία 110 

εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ερωτήματα 

αφορούσαν το βαθμό κατάρτισής τους, τα οφέλη από την ένταξη σε τάξεις γενικής, 

αγωγής, την αποδοχή των παιδιών αυτών από τους συμμαθητές τους και τέλος το 

βαθμό υποστήριξης από θεσμοθετημένους αρμόδιους φορείς. Στα ερευνητικά 
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δεδομένα διακρίνεται κάποιο θετικό κλίμα σε σχέση με  μαθητές από άλλες χώρες με 

μαθησιακές δυσκολίες που φοιτούν στο ελληνικό σχολείο. Μάλιστα οι εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν την πεποίθηση πως διαθέτουν την ικανότητα να 

βοηθήσουν μαθητές από άλλα πολιτισμικά πλαίσια με μαθησιακές δυσκολίες. 

Ωστόσο, παρατηρείται πως οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι δεν έχουν αρκετή 

υποστήριξη από τους αρμόδιους φορείς και κατ’ επέκταση από την έρευνα αυτήν 

προκύπτει η αναγκαιότητα για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με 

μαθησιακές δυσκολίες αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό σχολείο. Στο ίδιο 

συμπέρασμα έχουν καταλήξει και άλλες έρευνες του ελλαδικού χώρου, σύμφωνα με 

τις οποίες οι Έλληνες εκπαιδευτικοί συνειδητοποιούν πως χρειάζεται να βοηθήσουν 

τα παιδιά από άλλες χώρες αλλά νιώθουν πως δεν ξέρουν πώς να το κάνουν αυτό. Για 

αυτό το λόγο υποστηρίζουν πως έχουν ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα διδασκαλίας 

της ελληνικής ως δεύτερη/ξένη γλώσσα ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις των δίγλωσσων μαθητών τους και να σταματήσουν να τους 

αντιμετωπίζουν ως ‘πρόβλημα’ (Μάγος & Πρέντζα, 2009, Μαντζανίδου, 2009, βλ. 

Γρίβα & Στάμου, 2014:123). Στο ίδιο πόρισμα καταλήγουν και οι Στάμου, Γρίβα & 

Παπαδοπούλου με την έρευνα που πραγματοποίησησαν το 2011 (βλ. Γρίβα & 

Στάμου, 2014:244). Ειδικότερα, από την ποιοτική ανάλυση των ημιδομημένων 

συνεντεύξεων, προέκυψε ότι αναφορικά με την κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε 

ζητήματα δίγλωσσης εκπάιδευσης και ειδικής δίγλωσσης εκπαίδευσης, σχεδόν όλοι 

οι συμμετέχοντες πιστεύουν πως δεν είναι καταρτισμένοι ώστε να διαχειριστούν 

τέτοιες ομάδες μαθητών. 

Ακόμα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 

απάντησαν πως θα απέρριπταν την προσαρμογή της διδασκαλίας στις ατομικές 

ανάγκες του μαθητή είτε γιατί θεωρούν πως δεν αποτελεί κομμάτι της δουλειά τους, 

είτε γιατί πιστεύουν ότι η ειδική μεταχείριση είναι λανθασμένη προετοιμασία για 

έναν σκληρό κόσμο που δεν την παρέχει (Schumm & Vaughn, 1995, βλ. Tomlinson, 

et.al., 2003:122). Επίσης, συνεχίζοντας με το ίδιο μοτίβο, πολλοί εκπαιδευτικοί 

αγνοούν ή καλύτερα θέλουν να δείχνουν πως δεν γνωρίζουν ότι ο πολιτισμός μπορεί 

να επηρεάσει τη στάση για το σχολείο και τις προτιμήσεις μαθησιακού προφίλ, μια 

πραγματικότητα που συνήθως οδηγεί σε ακαδημαϊκή αλλά και 

κοινωνικοσυναισθηματική «ζημιά» των μαθητών/τριών από άλλα πολυπολιτισμικά 
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πλαίσια (Tomlinson, et.al., 2003:123). Συμπληρωματικά στις προηγούμενες έρευνες, 

εκπαιδευτικοί Γυμνασίου σε ποιοτική έρευνα που έλαβε μέρος σε σχολείο των 

Η.Π.Α. με ανομοιογενές μαθητικό πληθυσμό δεν απάντησαν ομόφωνα πως είναι 

απαραίτητη η διαφοροποιημένη διδασκαλία. Υπήρξαν μάλιστα περιπτώσεις 

εκπαιδευτικών που ήταν τελείως αντίθετοι στην διαφοροποιημένη διδασκαλία 

(Tomlinson, 1995).  

Επίσης, τα αποτελέσματα της έρευνας των Schoorman και Bogotch (2010) 

φανέρωσαν πως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί συσχετίζουν την πολυπολιτισμικότητα 

στην εκπαίδευση με τη δημογραφική διαφορά και όχι με την κοινωνική αδικία, τις 

στρατηγικές και τις πρακτικές που χρειάζεται να υιοθετηθούν εκ μέρους τους. 

Σχετικά με τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία σε μαθητές/τριες 

από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια, τα αποτελέσματα της έρευνας των Cho και 

Decastro-Ambrosetti (2005/2006), έδειξαν πως πολλοί από αυτούς δεν γνωρίζουν τις 

εμπειρίες και τις ανάγκες των πολιτισμικά και γλωσσικά διαφορετικού μαθητικού 

πληθυσμού. Ενδεικτικές απαντήσεις που φανερώνουν το παραπάνω συμπέρασμα 

είναι οι εξής «Δεν γίνεται να γνωρίζεις όλους τους μαθητές/τριες, επομένως απλά 

χρειάζεται να  διδάξεις το μάθημα» και «οι έγχρωμοι δεν μαθαίνουν τόσο καλά όσο 

οι λευκοί» (Cho & Decastro-Ambrosetti, 2005/2006:24). Επιπρόσθετα, από τον 

Ιούνιο του 2003 έως και Μάρτιο 2004 συλλέχθηκαν πληροφορίες για τα πιο 

σημαντικά εμπόδια της ένταξης Λατίνων νεομεταναστών στην αμερικανική δημόσια 

εκπαίδευση και τις αποτελεσματικές πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν για την 

αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων. Στην έρευνα αυτήν συμμετείχαν 119 

συνεντευξιαζόμενοι, η πλειοψηφία των οποίων ήταν εκπαιδευτικοί. Χαρακτηριστική 

είναι η απάντηση ενός εκπαιδευτικού ότι «κάθε χρόνο είχα στην τάξη  μου όλο και 

περισσότερους μετανάστες μαθητές/τριες, εκ των οποίων οι περισσότεροι δεν 

μιλούσαν αγγλικά, είχαν ελάχιστη τυπική εκπαίδευση και δεν ήταν εξοικειωμένοι με 

τη δημόσια εκπαίδευση των Η.Π.Α. Επίσης, η εκπαιδευτική πολιτική ήταν ανίκανη ή 

δεν ενδιαφερόταν να ανταποκριθεί σε αυτήν την αλλαγή» (Weiner, 2004:3-4).  

Από την έρευνα της Unianu (2012:902) που πραγματοποιήθηκε σε 112 

εκπαιδευτικούς για τις στάσεις τους αναφορικά με την ένταξη και ενσωμάτωση 

παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δεξιότητες στο γενικό σχολείο, 
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αναδύθηκε ότι εκπαιδευτικοί που έχουν εργαστεί με πολιτισμικά ετερογενή μαθητικό 

πληθυσμό διαφοροποιούνται θετικά από τους εκπαιδευτικούς που δεν είχε τύχει να 

έρθουν αντιμέτωποι με τάξεις που χαρακτηρίζονται από πολιτισμική ετερογένεια.  

Όσον αφορά την αντιμετώπισης της ετερογένειας σε όλα τα επίπεδα και τις 

στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την αντιμετώπισή της οι Larso 

και Ovando (2001, βλ. Reeves, 2004) συμπεραίνουν ότι πολλοί εκπαιδευτικοί 

υιοθετούν την «καθολικότητα». Με άλλα λόγια, αντί να αξιοποιούν τη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία, αντιμετωπίζουν τα παιδιά ως ίσα αλλά ταυτόχρονα και 

ίδια με αποτέλεσμα να παραβλέπουν την ετερογένειά τους. Μάλιστα σε ποιοτική 

έρευνα που διεξήχθη το 2002 (Reeves, 2004) σε εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης 

με ερευνητικά ερωτήματα α) πώς η ισότιμη εκπαιδευτική ευκαιρία προσεγγίζεται και 

αξιολογείται στο σχολείο και στην τάξη και β) τι μέτρα, αν υπάρχουν, λαμβάνουν οι 

εκπαιδευτικοί για να εξισώσουν την εκπαιδευτική ευκαιρία σε μαθητές με 

διαφορετική μητρική γλώσσα από την κυρίαρχη, οι απαντήσεις διαφοροποιήθηκαν. 

Για παράδειγμα, υπήρξε περίπτωση εκπαιδευτικού που αρνιόταν να κάνει 

διαφοροποιήσεις στη διδασκαλία του υποστηρίζοντας πως δεν χρειάζεται να υπάρχει 

ειδική μεταχείριση στο σχολείο όταν και στην κοινωνία δεν θα υπάρξει. Τονίζοντας 

πως παρά την ετερογένεια του μαθητικού του πληθυσμού θέλει «όλα οι μαθητές/τριες 

να λειτουργούν στο ίδιο επίπεδο» δεν έκανε καμία τροποποίηση της διδασκαλίας του 

ως προς το περιεχόμενο, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση. Στον αντίποδα αυτής της 

άποψης βρίσκεται η άποψη εκπαιδευτικού που αξιοποίησε διαφοροποιημένη 

διδασκαλία δηλώνοντας ωστόσο πως δεν ήταν σίγουρη αν οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούσε ήταν αποτελεσματικές.   

Αναφορικά με την αξιοποίηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, από τα 

αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας που διήρκησε 5 χρόνια και πραγματοποιήθηκε σε 

δημοτικά σχολεία της Καλιφόρνιας, προέκυψε πως η διαφοροποιημένη διδασκαλία σε 

πολυπολιτισμικές τάξεις αποτελεί μια συμπληρωματική πρακτική στη διδακτική 

διαδικασία (Santamaria, 2009). Μάλιστα η κωδικοποίηση των συνεντεύξεων 

κατέδειξε πως οι εκπαιδευτικοί ασκούν στοιχεία και κατευθυντήριες γραμμές της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας χωρίς στην πραγματικότητα να αλλάζουν την 

πρακτική τους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη παιδαγωγική 

(Santamaria, 2009: 240). Επίσης, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2003 
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προχώρησε στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν πιο εντατικά 

στρατηγικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας χαρακτηρίζονται από βελτιωμένη 

αυτοαντίληψη και  νιώθουν μεγαλύτερη ευθύνη για τους μαθητές/τριές τους. 

Επιπλέον, η ίδια μελέτη  έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί που αξιοποιούν τη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία παρουσιάζουν μεγαλύτερη προθυμία από τους 

υπόλοιπους εκπαιδευτικούς να δοκιμάσουν νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Επίσης, 

τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας οδήγησαν στο συμπέρασμα πως η 

διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι πιο δημοφιλής στους πιο έμπειρους 

εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν καλά το αναλυτικό πρόγραμμα και έχουν επιμορφωθεί 

σε μεγάλο βαθμό αναφορικά με στρατηγικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας πριν την 

εφαρμογή τους στην τάξη (Affholder, 2003, βλ. Subban, 2006:943-944). Ακόμα, 

σύμφωνα με τις πληροφορίες που αντλήθηκαν από την ποιοτική έρευνα των 

Robinson et.al. (2014:19) που διεξήχθη σε εννέα εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φάνηκε πως το συγκεκριμένο δείγμα πιστεύει ότι οι 

μαθητές/τριες επωφελούνται από τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Επίσης, τα 

αποτελέσματα κατέδειξαν πως αν και πολλοί εκπαιδευτικοί είναι εξοικειωμένοι με 

τον όρο «διαφοροποιημένη διδασκαλία» η εφαρμογή της παραμένει ένα μυστήριο για 

αυτούς, καθώς αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια κατά την εφαρμογή της που καλούνται 

να ξεπεράσουν από μόνοι τους. Για τον λόγο αυτόν προτείνεται μια επαγγελματική 

ανάπτυξη για όλους τους εκπαιδευτικούς που να αποσαφηνίσει το μυστήριο της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας και να παρέχει μια σαφή κατανόηση της έννοιας. 

  Επιπρόσθετα, οι Dixon, et.al. (2014) συμπέραναν με βάση τα ερευνητικά 

τους δεδομένα πως η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και η επαγγελματική 

τους εξέλιξη είναι καίρια για τους ίδιους στη διαδικασία της διαφοροποίησης της 

διδασκαλίας. Με άλλα λόγια η μελέτη έδειξε πως όταν οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν 

στις δυνατότητές τους και στην ικανότητα τους να διδάξουν αποτελεσματικά τους 

μαθητές/τριες, τότε είναι πιο πιθανό να αξιοποιήσουν τη διαφοροποιημένη 

διδασκαλία.  

Την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2009 διενεργήθηκε έρευνα όπου συμμετείχαν 24 

τμήματα Δ΄τάξης και 14 εθελοντές εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι 

επιμορφώθηκαν και εφάρμοσαν την διαφοροποίηση στο μάθημα της γλώσσας για μια 

ολόκληρη χρονιά. Να αναφερθεί πως  πέρα των 14 τμημάτων (Π.Ο.), την ομάδα 
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ελέγχου αποτέλεσαν 10 άλλα τμήματα στα οποία δεν εφαρμόστηκε διαφοροποιημένη 

διδασκαλία. Τα ερευνητικά δεδομένα επιβεβαιώνουν την αξία της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας σε τάξεις μικτών ικανοτήτων και τονίζουν πως η αποτελεσματικότητά 

της υπάρχει για όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως  φύλου ή κοινωνικοοικονομικού 

επιπέδου (Βαλιαντή, Κουτσελίνη  & Κυριακίδης, 2010). 

Επιπρόσθετα, έρευνα που διεξήχθη στις ΗΠΑ σχετικά με τη διαφοροποιημένη 

διδασκαλία (Reis, McCoach, Little, Muller, & Kaniskan, 2010) είχε ως στόχο να 

ελέγξει την επίδραση του διαφοροποιημένου και εμπλουτισμένου προγράμματος 

ανάγνωσης SEM-R (Schoolwide Enrichment Model Reading) σε σχέση με την 

παραδοσιακή διδασκαλία για την ανάγνωση σε παιδιά δημοτικού τα οποία 

προέρχονταν από διαφορετικά πολυπολιτισμικά πλαίσια. Συμμετέχοντες ήταν 1.192 

μαθητές Β’- Ε’ Δημοτικού από πέντε Δημοτικά σχολεία των ΗΠΑ, καθώς και 63 

δάσκαλοι, 37 τάξεις αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα (Π.Ο) και 33 τάξεις την 

ομάδα ελέγχου (Ο.Ε). Ειδικότερα, τα ερωτήματα που έθεσαν οι ερευνητές 

αφορούσαν πρώτον, στο αν ένα παραδοσιακό πρόγραμμα διδασκαλίας της 

ανάγνωσης θα μπορούσε να αντικατασταθεί από το SEM-R, το οποίο βασίζεται στο 

ενδιαφέρον των παιδιών, χωρίς όμως αυτό να επηρεάσει τις επιδόσεις τους σε 

σταθμισμένα τεστ. Το δεύτερο ερώτημα που τέθηκε ήταν εάν η εφαρμογή του SEM-

R θα μπορούσε να βελτιώσει την αναγνωστική ευχέρεια και την κατανόηση των 

μαθητών/τριών. Τρίτον, εάν οι δάσκαλοι και οι παρατηρητές που συμμετείχαν στην 

παρέμβαση με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αναφέρουν μεγαλύτερα επίπεδα 

εμπλοκής των μαθητών στην ανάγνωση. Οι αναλύσεις των δεδομένων που 

συλλέχθηκαν με τη μέθοδο της παρατήρησης, έδειξαν ότι η παρέμβαση με το SEM-R 

έχει τα ίδια ή καλύτερα αποτελέσματα στην αναγνωστική ικανότητα των μαθητών, σε 

σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία της ανάγνωσης, καθώς αντανακλά «τις αρχές 

της διαφοροποιημένης μάθησης και εξατομικευμένης υποστήριξης» (Reis et al., 

2010).  

Τέλος, αναφορικά με την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να διδάξουν σε 

μετανάστες μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, από τις αναλύσεις της έρευνας 

που διεξήγαγε η φοιτήτρια Κιόσε Μαρία (2016), προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί σε 

μεγάλο ποσοστό δεν είναι αυτάρκεις να διδάξουν σε αυτούς τους μαθητές, 

δηλώνοντας ταυτόχρονα την έντονη προθυμία τους για επιμόρφωση. 
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Συμπληρωματικά, τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη στην Κύπρο για το 

βαθμό ετοιμότητας των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να διδάξουν σε 

δίγλωσσους μαθητές, καταδείχθηκε ότι στην πλειονότητά τους οι συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται ανέτοιμοι να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τους 

δίγλωσσους μαθητές μέσα στην τάξη. Ειδικότερα, σχεδόν οι μισοί από τους 

εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος έδειξαν να μην έχουν διαμορφωμένη αναφορικά με 

μεθόδους και τεχνικές διαχείρισης των δίγλωσσων μαθητών, ενώ η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών τόνισαν ότι δεν έχουν λάβει κάποια σχετική επιμόρφωση 

(Χατζησωτηρίου & Ξενοφώντος, 2014, βλ. Γρίβα & Στάμου, 2014: 124).  
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4.2. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων και των 

στάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την αξιοποίηση της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην ένταξη και ενσωμάτωση μεταναστών 

μαθητών/τριών με μαθησιακές δυσκολίες. Πιο αναλυτικά, τα ερευνητικά ερωτήματα 

που προέκυψαν και βάσει των οποίων οργανώθηκαν και οι επιμέρους ερωτήσεις είναι 

τα παρακάτω: 

1.Πώς νοηματοδοτούν οι εκπαιδευτικοί τον όρο νεομετανάστευση ως καινοφανή 

μορφή πολυπολιτισμικότητας; 

2.Ποιές κοινωνικές και εκπαιδευτικές επιδράσεις έχει επιφέρει η 

νεομετανάστευση στην εκπαίδευση και στον εκπαιδευτικό; 

3.Πώς νοηματοδοτούν οι εκπαιδευτικοί τον όρο διαφοροποιημένη διδασκαλία; 

4.Ποιές είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τους τρόπους με τους οποίους 

δύνανται να ανταπεξέλθουν στη νέα σχολική τάξη που χαρακτηρίζεται πλέον 

από την ολοένα αυξανόμενη ετερογένεια σε όλα τα επίπεδα; 

5.Ποιές είναι οι ανάγκες των εκπαιδευτικών ώστε να μπορέσουν να 

ανταπεξέλθουν στη νέα σχολική τάξη που παρουσιάζει ετερογένεια σε όλα τα 

επίπεδα;  

 Στόχος της έρευνας, αρχικά, είναι να σκιαγραφήσει πώς εννοιολογεί κάθε 

εκπαιδευτικός τον όρο «νεομετανάστευση» και κατά πόσο συμβάλλει στη δημιουργία 

διδακτικών προσανατολισμών στο διδακτικό έργο του κάθε εκπαιδευτικού. Επίσης, 

εξετάζονται οι κοινωνικές και εκπαιδευτικές επιδράσεις της νεομετανάστευσης με 

έμφαση στην ανάγκη ή μη ανασχεδιασμού εκπαιδευτικής πολιτικής. Ακόμα, στοχεύει 

στη νοηματοδότηση της «διαφοροποιημένης διδασκαλίας, στην ανίχνευση των 

στρατηγικών και πρακτικών που αξιοποιεί κάθε εκπαιδευτικός στη μαθησιακή 

διαδικασία και στη διερεύνηση των απόψεων και ιδεών των εκπαιδευτικών για τις πιο 

χρήσιμες στρατηγικές ενσωμάτωσης μεταναστών μαθητών/τριών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Τέλος, μέσω των ερευνητικών ερωτημάτων αυτών, στόχο αποτέλεσε και 

η αναζήτηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τις ανάγκες που υπάρχουν για 

επιμόρφωση ώστε να είναι όσο το δυνατόν κατάλληλα καταρτισμένοι σε θέματα 

ένταξης και ενσωμάτωσης μεταναστών στη σχολική τάξη, με σκοπό την ουσιαστική 

αλλαγή του ρόλου τους στην τάξη. 
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4.3. Συμμετέχοντες 

 Στην έρευνα συμμετείχαν 35 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκ των 

οποίων όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 1) το 63% ήταν 

γυναίκες και το υπόλοιπο 37% άνδρες. 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 2. Φύλο των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

 

Μορφωτικό επίπεδο 

Το 63% των εκπαιδευτικών που αποτέλεσαν το δείγμα της συγκεκριμένης 

έρευνας, δουλεύει με την κτήση του βασικού πτυχίου. Το 31% του δείγματος κατέχει 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ενώ το 7,5% των εκπαιδευτικών είναι κάτοχος πτυχίου 

και σε δεύτερη σχολή (Γράφημα 2).   
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Γράφημα 2. Μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

 

Χρόνια προϋπηρεσίας 

Το 37% των εκπαιδευτικών που πήραν μέρος στην έρευνα δουλεύει από 21 

χρόνια και άνω, όπως και με το ίδιο ποσοστό εμφανίζονται οι εκπαιδευτικοί που 

δουλεύουν από 1 έως 10 χρόνια. Τέλος, το υπόλοιπο 26% εργάζεται από 11 έως 20 

χρόνια (Γράφημα 3).    

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 3. Χρόνια προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 
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Ειδίκευση διαχείρισης μαθητών/τριών από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα με 
μαθησιακές δυσκολίες 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που πήραν μέρος στη συνέντευξη με 

ποσοστό 89% δεν έχει κάποια ειδίκευση διαχείρισης μαθητών/τριών από διαφορετικά 

πολιτισμικά περιβάλλοντα με μαθησιακές δυσκολίες. Μόνο το 11% έχει κάποια 

σχετική ειδίκευση η οποία προκύπτει από την κτήση μεταπτυχιακών διπλωμάτων 

στην Ειδική Αγωγή και στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (Γράφημα 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4. Ειδίκευση διαχείρισης μαθητών/τριών από διαφορετικά πολιτισμικά 
περιβάλλοντα με μαθησιακές δυσκολίες 

 

Επαφή εκπαιδευτικών με μαθητές/τριες από άλλα πολιτισμικά πλαίσια με μαθησιακές 
δυσκολίες 

Το σύνολο των εκπαιδευτικών που έλαβε μέρος (100%) έχει τύχει να έρθει σε 

επαφή με μαθητές/τριες από άλλα πολιτισμικά πλαίσια που παρουσίαζαν μαθησιακές 

δυσκολίες (Γράφημα 5). 
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Γράφημα 5. Επαφή εκπαιδευτικών με μαθητές/τριες από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες. 

 

4.4. Ερευνητικά εργαλεία 

4.4.1. Συνέντευξη 

Στο πλαίσιο της έρευνας διενεργήθηκαν ημιδομημένες ατομικές συνεντεύξεις 

(Παράρτημα Α) σε 35 εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, που εργάζονται σε σχολεία της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε η 

ημιδομημένη συνέντευξη, καθώς αποτελεί κατάλληλο εργαλείο ανίχνευσης 

αντιλήψεων και απόψεων των ερωτηθέντων για πολύπλοκα και ευαίσθητα θέματα 

(Barriball, & While, 1994). Επιπρόσθετα, η ημιδομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει 

προκαθορισμένες ερωτήσεις κλειστού τύπου, αλλά ταυτόχρονα περιλαμβάνει και 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου, που υποβάλλονται στον συνεντευκτή για πληρέστερη 

κατανόηση της απάντησης που δόθηκε με την κλειστή ερώτηση (Παπαναστασίου & 

Παπαναστασίου, 2014:117). Ακόμα, παρέχεται η δυνατότητα στον ερευνητή να 

τροποποιήσει την προκαθορισμένη δομή της συνέντευξης προκειμένου να 

κατανοήσει εις βάθος τις στάσεις του συνεντευκτή και να προβεί στη συλλογή 

πλούσιου υλικού ποιοτικών δεδομένων (DiCicco-Bloom, & Crabtree (2006). Με 

άλλο λόγια με την ημιδομημένη συνέντευξη ο ερευνητής μπορεί να προχωρήσει σε 

μια πιο σαφή εικόνα των στάσεων των συνεντευξιαζόμενων λόγω της ευελιξίας που 

του προσφέρει το συγκεκριμένο εργαλείο συλλογής δεδομένων. 
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Αναλυτικότερα, μέσα από 22 ερωτήσεις δόθηκε η δυνατότητα στους 

ερωτώμενους να εκφράσουν τις απόψεις τους αναφορικά με την αξιοποίηση της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε μετανάστες μαθητές/τριες που παρουσιάζουν 

μαθησιακές δυσκολίες. Οι συνεντεύξεις είχαν μια προκαθορισμένη δομή αλλά όπως 

προαναφέρθηκε υπήρχε η δυνατότητα να γίνουν κάποιες αλλαγές που εξυπηρετούσαν 

το σκοπό της έρευνας.  

Η συνέντευξη ξεκινούσε με ερωτήσεις για το προφίλ του εκπαιδευτικού. Πιο 

συγκεκριμένα, ζητήθηκαν βασικές πληροφορίες όπως τα χρόνια προϋπηρεσίας και το 

μορφωτικό επίπεδό αλλά και πληροφορίες προσανατολισμένες στο θέμα της έρευνας, 

όπως η ύπαρξη ειδίκευσης διαχείρισης μαθητών/τριών από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 

με μαθησιακές δυσκολίες. Αυτές οι εισαγωγικές ερωτήσεις είχαν διττό ρόλο. Πρώτον, 

στόχευαν στη δημιουργία ενός φιλικού και οικείου κλίματος ανάμεσα στον ερευνητή 

και στον συνεντευξιαζόμενο και δεύτερον στην έναρξη της συνέντευξης με ομαλό και 

χαλαρό τρόπο.  

Στον πρώτο θεματικό άξονα με τίτλο «Νοηματοδότηση της νεομετανάστευσης» 

οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν πώς νοηματοδοτούν τον όρο 

νεομετανάστευση που παρουσιάζεται στα πλαίσια της σύγχρονης πολυπολιτισμικής 

κοινωνίας. Επίσης, τους ζητήθηκε να σκεφτούν αν θεωρούν πως η εννοιολόγηση της 

νεομετανάστευσης από την πλευρά του εκπαιδευτικού συμβάλλει στη δημιουργία 

διδακτικών προσανατολισμών στο διδακτικό του έργο.  

Ο δεύτερος θεματικός άξονας έφερε τον τίτλο «Εκπαιδευτική πολιτική και 

νεομετανάστευση». Οι εκπαιδευτικοί έχοντας νοηματοδοτήσει τη νεομετανάστευση 

κλήθηκαν να απαντήσουν σε ποιους τομείς πιστεύουν ότι η νεομετανάστευση έχει 

κινητοποιήσει τα αντανακλαστικά της ελληνικής κοινωνίας. Περνώντας στη σχέση 

νεομετανάστευσης- εκπαίδευσης, οι συνεντευξιαζόμενοι εξέθεσαν τις απόψεις τους 

σχετικά με το αν θεωρούν χρήσιμη την αναπροσαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής 

στη νέα κοινωνική κατάσταση που έχει δημιουργήσει η πραγματικότητα της 

νεομετανάστευσης. Με την παραπάνω ερώτηση, η έρευνα προσανατολίστηκε 

περισσότερο στον τομέα της εκπαίδευσης και συνεχίστηκε με την τελευταία ερώτηση 

αυτού του άξονα η οποία αποτελούσε και εισαγωγή του επόμενου θεματικού άξονα. 

Αναλυτικότερα, ο δεύτερος άξονας έκλεινε με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 
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σχετικά με τον αν έχουν έρθει αντιμέτωποι με την ανάγκη διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας σε μαθητές/τριες από άλλα πολιτισμικά πλαίσια με μαθησιακές 

δυσκολίες.  

Στον τρίτο θεματικό άξονα με τίτλο «Διαφοροποιημένη διδασκαλία στο νέο 

πολυπολιτισμικό πλαίσιο» διατυπώθηκαν και τα περισσότερα ερωτήματα. Οι 

εκπαιδευτικοί αρχικά ερωτήθηκαν πώς νοηματοδοτούν την έννοια της 

διαφοροποίησης στη διδακτική διαδικασία. Ακόμα, τους ζητήθηκε να απαντήσουν 

ποιές εκφάνσεις διαφοροποίησης θεωρούν πώς μπορεί να συναντήσει ο 

εκπαιδευτικός. Επίσης, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να απαντήσουν αν 

προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους ανάλογα με την ετερογένεια που παρουσιάζει ο 

μαθητικός πληθυσμός, περνώντας με αυτόν τον τρόπο ομαλά στον επόμενο θεματικό 

άξονα. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν τις απόψεις τους αναφορικά με τον 

αν θεωρούν χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο τη διαφοροποιημένη διδασκαλία 

προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες που αναδύονται από τη 

νεομετανάστευση. Επίσης, κλήθηκαν να σκεφτούν αν με τη διαφοροποιημένη 

διδασκαλία μπορούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις ομαλής ένταξης 

νεομεταναστών μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη. Έπειτα, οι 

εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στις στρατηγικές και τεχνικές που πιστεύουν ότι είναι 

πιο χρήσιμες για την επίτευξη της ενσωμάτωσης νεομεταναστών μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική πραγματικότητα. Ακόμα, τους ζητήθηκε να 

απαντήσουν σε ποια γνωστικά πεδία νομίζουν ότι η ανάγκη για διαφοροποιημένη 

διδασκαλία είναι πιο επιτακτική αλλά και ποιες ενέργειες έχουν δοκιμάσει οι ίδιοι για 

την όσο το δυνατόν περισσότερη ενεργό εμπλοκή των μαθητών/τριών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, οι ερωτώμενοι χρειάστηκε να απαντήσουν ποια 

μορφή αξιολόγησης θα υιοθετούσαν για παιδιά που έχουν έρθει στην Ελλάδα τα 

τελευταία πέντε χρόνια και παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. 

Ο τέταρτος και τελευταίος θεματικός άξονας αφορούσε τις «Επιμορφωτικές 

ανάγκες των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση ετερογενών τάξεων». Με άλλα λόγια ο 

άξονας αυτός περιελάμβανε ερωτήματα σχετικά με τις ανάγκες για επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών αλλά και ερωτήματα που στόχευαν στην παρουσίαση προτάσεων για 

ενδυνάμωση των γνωστικών και διδακτικών προσεγγίσεων των εκπαιδευτικών. 

Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευτικοί αρχικά απάντησαν αν πιστεύουν ότι είναι 
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κατάλληλα καταρτισμένοι για να διαχειριστούν τις πολιτισμικές και γλωσσικές 

ανάγκες που κυοφορεί το φαινόμενο της νεομετανάστευσης στην εκπαιδευτική 

πραγματικότητα. Επίσης, κλήθηκαν να απαντήσουν αν θα έδειχναν ενδιαφέρον σε μια 

ενδεχόμενη σχετική επιμόρφωση, αλλά και σε ποιους τομείς θα ήθελαν ακριβώς να 

επιμορφωθούνε. Τέλος, τους ζητήθηκε να προτείνουν και άλλους τρόπους 

ενδυνάμωσης των γνωστικών και διδακτικών τους προσεγγίσεων για τη διαχείριση 

νεομεταναστών μαθητών/τριών που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. 

4.4.2. Συλλογή δεδομένων 

Η συλλογή των δεδομένων διήρκησε 4 μήνες και πραγματοποιήθηκε κατά τους 

μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2016.  

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μια πιλοτική συνέντευξη με σκοπό να παρατηρηθούν 

τυχόν κενά και ελλείψεις των ερωτήσεων που είχαν τεθεί αναφορικά με τον σκοπό 

και τους επιμέρους στόχους που είχαν τεθεί. Η πιλοτική έρευνα συνέβαλε σε μεγάλο 

βαθμό στην προσπάθεια επιτυχούς εφαρμογής αυτής της μεθόδου συλλογής 

δεδομένων.  

Σε επόμενο στάδιο, αφού είχε ολοκληρωθεί η πιλοτική έρευνα, έγινε προσέγγιση 

των διευθυντών σε πολλά δημοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης. Έγινε πλήρης 

περιγραφή της έρευνας με απώτερο σκοπό να διασφαλιστεί η ανωνυμία των 

συμμετεχόντων. Κάποιοι διευθυντές θεώρησαν πως το θέμα της έρευνας, επειδή 

σχετίζεται με μετανάστευση και ήδη είχαν προκύψει θέματα λόγω της συγκρότησης  

δομών στα σχολεία τους θα δημιουργούσε αναστάτωση στο προσωπικό τους, 

απέρριψαν την έρευνα πριν καν ρωτηθούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Άλλοι διευθυντές 

ζήτησαν χρόνο να το σκεφτούν καθώς θεώρησαν πως το θέμα είναι ιδιαίτερο και 

λίγοι ήταν αυτοί που ανταποκρίθηκαν άμεσα ενημερώνοντας κατευθείαν τους 

εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Η συλλογή των δεδομένων όπως 

προαναφέρθηκε διήρκησε 4 μήνες, καθώς υπήρξε μεγάλη δυσκολία στην εύρεση του 

δείγματος. Συγκεκριμένα, παρόμοια ήταν και η άρνηση πολλών εκπαιδευτικών. 

Έκριναν πως λόγω της έκρυθμης κατάστασης στο σχολικό χώρο λόγω των Σύριων 

και όχι μόνο δεν θέλουνε να συμμετέχουν σε μια τέτοια έρευνα, παρά τη 

διαβεβαίωση πως θα υπάρξει ανωνυμία. Επίσης, υπήρξαν εκπαιδευτικοί που ενώ 

αρχικά έδειξαν προθυμία, μόλις ενημερώθηκαν για ότι αναγκαστικά θα γίνει 
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μαγνητοφώνηση αρνήθηκαν, παρά την ενημέρωσή τους ότι τα λεγόμενά τους δεν 

πρόκειται να γνωστοποιηθούν. Σε όσους λοιπόν αποφάσισαν να συμμετέχουν στην 

έρευνα, ορίστηκε ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της. Αναλυτικότερα, η 

πλειοψηφία αυτών θέλησαν να πραγματοποιηθεί η συνέντευξη στο σχολικό χώρο 

εντός ωραρίου, ενώ ελάχιστοι ήταν αυτοί που αποφάσισαν να διεκπεραιωθεί η 

συνέντευξη μετά το πέρα του σχολικού προγράμματος. Όσον αφορά τον τόπο 

διεξαγωγής της συνέντευξης, όλοι οι συμμετέχοντες καθώς φοβόντουσαν μην 

εκτεθούν στους συναδέλφους και σχολιαστούν οι απόψεις τους, επέλεξαν τη σχολική 

τους αίθουσα ή κάποια άλλη αίθουσα που οι μαθητές/τριες έλειπαν τη συγκεκριμένη 

ώρα.  

Σε αυτούς λοιπόν που εν τέλει συμμετείχαν στην έρευνα, δόθηκε μεγάλη έμφαση 

να δημιουργηθεί ένα όσο το δυνατόν πιο φιλικό και οικείο κλίμα ώστε να μη 

διστάσουν να πούνε ελεύθερα τις απόψεις τους και να προβούν σε οποιαδήποτε 

διευκρινιστική ερώτηση. Τους έγινε εξ αρχής σαφές ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 

όσο χρόνο χρειάζονται για να σκεφτούν την ερώτηση, ενθαρρύνοντάς τους 

παράλληλα να απαντήσουν ειλικρινά και αυθόρμητα χωρίς άγχος ή πίεση. Ακόμα, 

κατά τη διάρκεια της συνέντευξης δόθηκε μεγάλη έμφαση στον τόνο και στην 

καθαρότητα της φωνής ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες 

διεκπεραίωσης της συνέντευξης. 

Αφού ολοκληρώθηκαν και οι 35 συνεντεύξεις με δασκάλους της Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, ακολούθησε το επόμενο στάδιο. Αναλυτικότερα, έγινε 

απομαγνητοφώνηση με προσεκτική και πλήρη καταγραφή των όσων ειπώθηκαν. 

Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα να καταγραφούν ακόμα και οι παύσεις, η ένταση της 

φωνής, ο δισταγμός και οτιδήποτε άλλο που θα βοηθούσε στην ανάλυση των 

δεδομένων. Τέλος, οποιαδήποτε συντακτικά λάθη δεν διορθώθηκαν κατά την 

απομαγνητοφώνηση προκειμένου να διασφαλιστεί η αυθεντικότητα των 

συνεντεύξεων δίχως παρεμβάσεις. 

4.4.3. Ανάλυση δεδομένων 

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις συνεντεύξεις είναι ποιοτικά πέρα από 

κάποια ποσοτικά τα οποία σχετίζονται με την περιγραφή των προφίλ των 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στη έρευνα. Τα ελάχιστα αυτά ποσοτικά δεδομένα 
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αναλύθηκαν μέσω του Microsoft Excel 2010, ενώ τα ποιοτικά δεδομένα αναλύθηκαν 

με βάση τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης περιεχομένου.  

Η θεματική ανάλυση είναι μια μέθοδος που δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή 

να μετατρέψει τις πληροφορίες σε δεδομένα, μέσω του εντοπισμού, της ανάλυσης και 

της δημιουργίας θεμάτων στα δεδομένα (Braun & Clarke, 2006). Επιπρόσθετα, είναι 

ένας τρόπος ταξινόμησης και ανάγνωσης του υλικού της συνέντευξης, με βάση τα 

ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας. Η ανάλυση των δεδομένων που 

συγκεντρώνονται μέσα από διαδικασία κατηγοριοποίησης, επιτρέπει τη μετατροπή 

του λεκτικού περιεχομένου των συνεντεύξεων σε συνοπτικά ευρήματα, τα οποία, στη 

συνέχεια, ερμηνεύονται με ποιοτικούς όρους (Κεδράκα, 2008:6).  

Ειδικότερα, αφού συλλέχθηκαν τα δεδομένα και έγινε προσεκτική 

απομαγνητοφώνηση, το κείμενο χωρίστηκε σε ενότητες και δημιουργήθηκαν οι 

αντίστοιχοι κωδικοί. Μετέπειτα, αυτοί οι κωδικοί ταξινομήθηκαν σε μεγαλύτερες 

κατηγορίες σύμφωνα με τους θεματικούς άξονες και τα ερευνητικά ερωτήματα της 

έρευνας. Με αυτόν τον τρόπο οι κατηγορίες με τους αντίστοιχους κωδικούς τους 

ομαδοποιήθηκαν σε κοινές κατηγορίες. Έτσι, δημιουργήθηκε ο συγκεντρωτικός 

πίνακας (Παράρτημα Β) αλλά και οι ατομικοί πίνακες έκθεσης των δεδομένων για 

κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά (Παράρτημα Γ). Με άλλα λόγια, αξιοποιώντας τη 

θεματική ανάλυση ως εργαλείο ανάλυσης των ποιοτικών δεδομένων, εντοπίστηκαν 

αρχικά τα θέματα και οι εννοιολογικές μονάδες που συνθέτουν το περιεχόμενο και σε 

επόμενο στάδιο  οργανώθηκαν σε κατηγορίες (Ζησοπούλου, 2015:62). 
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

5.1. Αποτελέσματα συνεντεύξεων των εκπαιδευτικών 

Μέσω της ποιοτικής ανάλυσης των δεδομένων εξήχθησαν 285 κωδικοί οι 

οποίοι με τη σειρά τους κατανεμήθηκαν σε 26 κατηγορίες που παρατίθενται 

παρακάτω: γενικά χαρακτηριστικά «των νεομεταναστών», αίτια νεομετανάστευσης, η 

Ελλάδα ως χώρα υποδοχής νεομεταναστών, στάση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι 

στη νεομετανάστευση, ο ρόλος και το έργο του εκπαιδευτικού, μέθοδοι και 

προσεγγίσεις διδασκαλίας, αναγκαιότητα ανασχεδιασμού εκπαιδευτικής πολιτικής, 

σχεδιασμός  κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και αναλυτικών προγραμμάτων,  

οργάνωση σχολικού προγράμματος λόγω νεομετανάστευσης, εφαρμογή 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας, στρατηγικές και τεχνικές ενσωμάτωσης 

νεομεταναστών μαθητών, εννοιολογικός προσδιορισμός  διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας, διαφοροποιημένη διδασκαλία και νεομετανάστες μαθητές, παράγοντες 

διαφοροποίησης της διδασκαλίας, χρησιμότητα διαφοροποιημένης διδασκαλίας, 

δυνατότητα εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας,  γνωστικό πεδίο 

επιτακτικής αξιοποίησης διαφοροποιημένης διδασκαλίας, εκπαιδευτική διαχείριση  

των νεομεταναστών μαθητών,  αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες, αναγκαιότητα επιμόρφωσης, χαρακτηριστικά επιμορφωτικών δράσεων, 

θεματικές  επιμορφωτικών δράσεων, επιμόρφωση για στρατηγικές και τεχνικές 

διδασκαλίας, επιμόρφωση για κατανόηση των αναγκών των νεομεταναστών, 

επιμόρφωση για την ένταξη νεομεταναστών και συνεργασία εκπαιδευτικών. 

Οι 26 αυτές κατηγορίες ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερις θεματικούς άξονες: 

 Νοηματοδότηση «νεομετανάστευσης» 

 Εκπαιδευτική πολιτική και νεομετανάστευση 

 Διαφοροποιημένη διδασκαλία στο νέο πολυπολιτισμικό πλαίσιο 

 Επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση 

ετερογενών τάξεων 

Βάσει των κωδικών που δημιουργήθηκαν αλλά και των κατηγοριών και των 

θεματικών αξόνων που καταγράφηκαν παραπάνω σχεδιάστηκε ο συγκεντρωτικός 
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πίνακας έκθεσης δεδομένων (Παράρτημα Β) όπως και οι ατομικοί πίνακες δεδομένων 

για κάθε εκπαιδευτικό που έλαβε μέρος στη στην έρευνα (Παράρτημα Γ). 

5.2. Νοηματοδότηση «νεομετανάστευσης» 

Στον πρώτο θεματικό άξονα οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να νοηματοδοτήσουν 

τη νεομετανάστευση. Συγκεκριμένα, από τη θεματική ανάλυση προέκυψαν τέσσερις 

κατηγορίες: γενικά χαρακτηριστικά «των νεομεταναστών», αίτια νεομετανάστευσης, 

η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής νεομεταναστών και στάση της ελληνικής κοινωνίας 

απέναντι στη νεομετανάστευση (Πίνακας 1). 

Αναφορικά με την πρώτη κατηγορία που αναφέρεται στα γενικά 

χαρακτηριστικά «των νεομεταναστών», οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν 

πως πρόκειται για ένα «νέο κύμα μεταναστών (6 αναφορές). Χαρακτηριστικά ο 

εκπαιδευτικός 8 απάντησε μεταξύ άλλων «όπως αντιλαμβάνομαι τη 

νεομετανάστευση…ε θα έλεγα ότι είναι ένα…σίγουρα μία νέα μορφή νεομετανάστευσης, 

ένα νέο κύμα νεομεταναστών…». Μερικοί εκπαιδευτικοί (3 αναφορές) θεωρούν πως 

πρόκειται για μια καινούργια μορφή μετανάστευσης διαφορετική από τη 

μετανάστευση της δεκαετίας του ’90 από την Αλβανία λέγοντας «νομίζω ακόμη είναι 

αρχή, γιατί η τελευταία μετανάστευση έγινε το ’90 με τους από την Αλβανία, οπότε 

εκείνο ήτανε καθαρά εργατικό επίπεδο, τώρα με τους πρόσφυγες είναι κάτι 

καινούριο…» (εκπαιδευτικός 1) και η εκπαιδευτικός 22 κατά παρόμοιο τρόπο 

συγκρίνοντας τους νεομετανάστες με τους μετανάστες παλαιότερων χρόνων αναφέρει 

«πιστεύω ότι έχουνε διαφορά….δεν είναι ίδιες οι συνθήκες δηλαδή των 

παλαιότερων..». Ακόμα, δύο εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι πρόκειται για μετανάστες 

πρώτης γενιάς λέγοντας «η μετανάστευση ανθρώπων σε ένα  μέρος ε που δεν έχουνε 

μμμ…μείνει για πολλά χρόνια, δεν έχουν δηλαδή προγόνους τους..είναι οι πρώτης 

γενιάς μετανάστες» (εκπαιδευτικός 6) και «αυτοί που έρχονται στη χώρα μας εεε χωρίς 

να υπάρχει από πίσω, χωρίς να έχουν άλλη γενιά από πίσω» (εκπαιδευτικός 34). 

Τέλος, κάποιοι εκπαιδευτικοί έδωσαν μεμονωμένες απαντήσεις όσον αφορά την 

εννοιολόγηση της νεομετανάστευσης (από 1 αναφορά στον καθένα). Συγκεκριμένα,  

υπογραμμίζεται ότι «ο μετανάστης είναι μετανάστης, είτε νεομετανάστης είτε 

παλαιομετανάστης…άρα δεν έχουμε να δώσουμε κάποια νέα έννοια σε όλους αυτούς 

τους όρους.» (εκπαιδευτικός 12). Επίσης, η εκπαιδευτικός 2 σημειώνει «η 

νεομετανάστευση αποτελεί έτσι..ένα νεό όρο…είναι κάτι που θεωρώ, δεν ξέρω, μια 
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έννοια που είναι…φέρει πολλά σε πολλούς τομείς, κάτι δύσκολο που πρέπει να 

αντιμεωπιστεί, δηλαδή ναι το θεωρώ ότι είναι κάτι που…έχει προβλήματα σε μια 

κοινωνία.». 

Σχετικά με τη δεύτερη κατηγορία που δημιουργήθηκε οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών χωρίστηκαν σε έξι κωδικούς. Πιο αναλυτικά, η πλειοψηφία των 

συνεντευξιαζόμενων απάντησε πως η μετανάστευση οφείλεται σε οικονομικούς 

λόγους (12 αναφορές). Χαρακτηριστικές απαντήσεις παρατίθενται παρακάτω: «Ας 

θεωρήσουμε κυρίως τη νεομετανάστευση ότι προέρχεται από οικονομικά αίτια οπότε 

μιλάμε για οικονομικούς μετανάστες…» (Εκπαιδευτικός 14), «Η νεομετανάστευση 

πιστεύω ότι υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια ότι κυρίως για οικονομικούς λόγους…» 

(Εκπαιδευτικός 17). Αξίζει να αναφερθεί και ο κωδικός που αναφέρεται στον πόλεμο 

ως αιτία μετανάστευσης (4 αναφορές) καθώς υπογραμμίζεται πως «…είναι οι 

μετανάστες που λόγω των συνθηκών…λόγω πολέμου ε…αναγκάζονται να φύγουνε σε 

άλλες χώρες» (Εκπαιδευτικός 10). Τη μειοψηφία των εκπαιδευτικών συνιστά πάλι η 

εκπαιδευτικός 17 που πέρα από τα οικονομικά αίτια που αναφέρθηκαν παραπάνω 

υπογραμμίζει και «τη μετακίνηση πληθυσμών λόγω πολιτισμικών...λόγων». 

Στην τρίτη κατηγορία που αναφέρεται στην Ελλάδα ως χώρα υποδοχής 

νεομεταναστών, σημειώνονται 12 αναφορές για τον κωδικό «Πρόσφατη εισροή 

μεταναστών στη χώρα». Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός 32 δίνει ως απάντηση ότι 

είναι «αυτοί που έρχονται τώρα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα», όπως και η 

εκπαιδευτικός 17 υπογραμμίζει «φαντάζομαι…τους μετανάστες των τελευταία δέκα 

ετών…φαντάζομαι κάτι τέτοιο». Επίσης, η εκπαιδευτικός 19 δίνει ως απάντηση «Ε 

είναι το κύμα μετανάστευσης που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια ε…κυρίως προς την 

Ελλάδα λόγω των συνόρων της και έτσι της χώρας, από χώρες που υπάρχουν πολύ 

σοβαρά προβλήματα». Ακόμα, όσον αφορά την Ελλάδα ως χώρα υποδοχής 

νεομεταναστών σημειώνονται 9 αναφορές που τονίζουν την είσοδο μεταναστών 

κυρίως από τη Συρία. Παραδείγματα αποτελούν «τώρα μιλάω για τους καινούριους 

μετανάστες…με τους Σύριους» (Εκπαιδευτικός 29) ή «τώρα τελευταία πιο διαδεδομένο 

είναι τα παιδιά που έρχονται από τη Συρία» (Εκπαιδευτικός 21) και «…και βέβαια 

θεωρώ ότι ειδικά απ’ τα τελευταία έτη ε δεν αναφερόμαστε φαντάζομαι μόνο σε 

μαθητές που προέρχονται από χώρες των Βαλκανίων αλλά και από άλλες χώρες γύρω 

από τη Μεσόγειο όπως για παράδειγμα τη Συρία που ειδικά από πέρσι ως φέτος ένας 
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πολύ μεγάλος αριθμός ατόμων….έχει φτάσει στη χώρα μας» (Εκπαιδευτικός 18). 

Μεμονωμένοι κωδικοί αποτελούν τη μειοψηφία για τη συγκεκριμένη κατηγορία όπως 

η εκπαιδευτικός 2 που τονίζει πως «πρέπει να το εντάξουμε ομαλά…είναι κάτι που 

πρέπει να διαχειριστούμε έγκαιρα». 

 

Πίνακας 1. Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των συνεντεύξεων - Θεματικός άξονας Α. 

Θεματικός άξονας Α: Νοηματοδότηση «νεομετανάστευσης» 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

1.Γενικά 

χαρακτηριστικά «των 

νεομεταναστών» 

ΠΡΓΕΜΕ= Πρώτης γενιάς μετανάστες 2 

ΚΑΜΟΜΕ= Καινούρια μορφή μετανάστευσης 2 

ΝΕΚΥΜΕ= Νέο κύμα μεταναστών 6 

ΥΜΕΜΠΔ= Υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο από τους μετανάστες 

των προηγούμενων δεκαετιών 

1 

ΜΔΝΜΠΧ= Μη διάκριση μεταξύ νεομετανάστευσης με 

μεταναστάσευση παλαιότερων χρόνων 

1 

ΜΕΔΙΠΟΠΕ= Μετακίνηση σε διαφορετικά πολιτισμικά 

περιβάλλοντα 

1 

ΕΡΧΑΜΟΕΙ=   Εργατικό χαμηλού μορφωτικού επιπέδου 1 

ΠΡΥΨΕΠΣΥ= Προσέλευση  ανθρώπων με υψηλό μορφωτικό           

επίπεδο από τη Συρία 

1 

ΚΑΜΕΔΙΑΛ= Καινούρια μορφή μετανάστευσης διαφορετική από τη 

μετανάστευση της δεκαετίας του ’90 από την Αλβανία 

3 

ΚΔΔΠΣΠΤ= Κάτι δύσκολο που δημιουργεί προβλήματα σε    

πολλούς τομείς 

1 

2.Αίτια 

νεομετανάστευσης 

 

 

ΜΕΚΑΣΥΖΩ= Μετανάστευση για  καλύτερες συνθήκες ζωής 5 

ΜΕΛΟΟΙΑΙ= Μετακίνηση λόγω οικονομικών αιτιών 12 

ΜΕΛΟΚΟΣΥ= Μετακίνηση λόγω κοινωνικών συνθηκών που 

επικρατούν στη χώρα τους 

4 

ΜΕΛΟΠΟ=  Μετακίνηση λόγω πολέμου 7 

ΜΕΛΟΠΟΑΙ= Μετακίνηση λόγω πολιτικών αιτιών 5 

ΜΕΛΟΠΟΑΙ= Μετακίνηση λόγω πολιτισμικών αιτιών 1 

3. Η Ελλάδα ως χώρα 

υποδοχής 

νεομεταναστών 

ΥΠΑΝΑΛΥΠ= Υποδοχή ανθρώπων με άλλο πολιτισμικό υπόβαθρο 

από  αυτό της ελληνικής κοινωνίας 

2 

ΝΟΠΣΕΚ =  Νέος όρος που παρουσιάζεται συγκεκριμένα στην 

ελληνική κοινωνία 

2 

ΑΕΔΝΟΕ= Ανάγκη έγκαιρης διαχείρισης της νεομετανάστευσης 1 
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για ομαλή ένταξη 

ΠΡΑΝΔΟ= Προσέλευση ανθρώπων για αναζήτηση δουλειάς 1 

 ΠΡΔΙΣΚΑΝ= Προσωρινή διαμονή στη χώρα με σκοπό την 

αποχώρησή τους 

1 

ΕΙΜΕΚΥΣΥ= Είσοδος μεταναστών κυρίως από τη Συρία 9 

ΠΡΕΙΜΕ= Πρόσφατη εισροή μεταναστών στη χώρα 12 

ΥΑΜΔΓΕΚ= Υποδοχή ανθρώπων με διαφορετική γλώσσα από 

αυτήν της ελληνικής κοινωνίας 

4 

4. Στάση της ελληνικής 

κοινωνίας απέναντι 

στη νεομετανάστευση 

 

ΜΗΕΝΕΛΚΟ= Μη ενεργοποίηση ελληνικής κοινωνίας 4 

ΜΗΣΥΜΕ= Μη συνειδητοποίηση της νεομετανάστευσης από την 

ελληνική κοινωνία 

1 

ΚΙΕΛΚΟΦΙ= Κινητοποίηση του ελληνικού λαού στο κομμάτι της 

φιλοξενίας 

1 

 ΠΡΕΛΚΟΠΡ= Προσαρμογή της ελληνικής κοινωνίας στη νέα 

πραγματικότητα 

3 

ΘΓΑΚΟΑΝ= Θέληση για αφομοίωση και όχι ανάδειξη των 

νεομεταναστών 

1 

ΣΥΜΗΚΕΟΡ= Συνεργασία με μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς 2 

ΥΠΣΥΜΕ= Ύπαρξη συντηρητικής μερίδας της ελληνικής 

κοινωνίας 

3 

ΕΞΝΕΓΕ= Εξοικείωση της νεότερης γενιάς σε διαφορετικές 

πολιτισμικές συνήθειες 

1 

ΕΥΕΛΚΟ= Ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας 5 

ΕΠΗΘΑΞ= Επανεκτίμηση ηθικών αξιών 1 

ΕΥΜΕΕΛΚΟ= Ευαισθητοποίηση μερίδας της ελληνικής κοινωνίας 6 

ΚΙΑΚΣΤ= Κινητοποίηση ακροδεξιών στοιχείων 2 

ΕΜΡΑΑΝ= Εμφάνιση ρατσιστικών αντιλήψεων 7 

ΚΕΛΤΟ= Κινητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας στον τομέα της 

οικονομίας 

4 

ΚΕΚΤΥ= Κινητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας στον τομέα της 

υγείας 

2 

ΚΕΚΣΕΕ= Κινητοποίηση ελληνικής κοινωνίας σε εθελοντικό 

επίπεδο 

5 

ΚΕΚΑΠΑΜ= Κινητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας στην 

αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών των μεταναστών 

1 

 ΔΙΕΛΚΟ= Διχασμός της ελληνικής κοινωνίας 2 

ΜΔΑΝΑΠΜΔ= Μη διαφορετική αντιμετώπιση των νεομεταναστών 

από τους παλαιότερους μετανάστες στη διδασκαλία 

2 
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Η τελευταία κατηγορία του πρώτου θεματικού άξονα αφορά τη στάση της 

ελληνικής κοινωνίας απέναντι στη νεομετανάστευση. Η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών κάνουν λόγο για εμφάνιση ρατσιστικών αντιλήψεων (6 αναφορές). 

Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός 35 απαντά «…λόγω κάποιων δεξιών ας πούμε και 

ρατσιστικών συμπεριφορών που έχουνε προσπαθούνε να αποκλείσουνε». Ακόμα, η 

εκπαιδευτικός 14 σχολιάζει «Η ελληνική κοινωνία πάσχει! Η ελληνική κοινωνία 

πάσχει από νεορατσισμό! Ο νεορατσισμός έγκειται ο φτωχός και ο πλούσιος. Πώς θα 

επιβληθεί ο πλούσιος στο φτωχό και πώς θα επιβληθεί ο πλούσιος σε εισαγωγικά 

Έλληνας στο φτωχό ας πούμε αλλοδαπό μετανάστη που έρχεται απ’έξω». Εν συνεχεία 

της κατηγορίας πέντε εκπαιδευτικοί θεωρούν πως μερίδα της ελληνικής κοινωνίας 

έχει ευαισθητοποιηθεί. Η εκπαιδευτικός απαντά πως «μπορεί ένα μέρος του 

πληθυσμού να έχει κινητοποιηθεί θετικά ώστε να μπει στη διαδικασία να αποδεχτεί τον 

πληθυσμό και να προσπαθήσει να τον εντάξει». Συμπληρωματικά με αυτόν τον 

κωδικό, η εκπαιδευτικός 23 σημειώνει ότι παρατηρούνται «εθελοντικές δράσεις από 

άλλους ευαισθητοποιημένους Έλληνες». Η εκπαιδευτικός 1 τονίζει πως «ακόμα ο 

κόσμος σε εισαγωγικά δεν ενεργοποιήθηκε, δεν ξύπνησε» δημιουργώντας μαζί με 

άλλες τρεις αναφορές άλλων εκπαιδευτικών τον κωδικό «μη ενεργοποίηση της 

ελληνικής κοινωνίας». Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών 32 και 35 δημιούργησαν 

τον κωδικό «διχασμός της ελληνικής κοινωνίας». Συγκεκριμένα, ο πρώτος  

υπογραμμίζει πως η ελληνική κοινωνία «έχει διχαστεί…τα προβλήματα, μάλλον 

κάποιοι βλέπουν ότι έχουμε προβλήματα. Κάποιοι άλλοι νομίζουν πως δεν υπάρχει 

θέμα. Είναι χωρισμένη μάλλον η κοινωνία».  Στο ίδιο πλαίσιο είναι και η απάντηση 

του εκπαιδευτικού 35 ο οποίος απαντά  «θεωρώ ότι ξεκάθαρα υπάρχει ένας 

διχασμός».  Μεμονωμένες απαντήσεις διακρίνονται όσον αφορά τη μειοψηφία του 

δείγματος όπως για παράδειγμα η εκπαιδευτικός 6 που υπογραμμίζει πως «η ελληνική 

κοινωνία θέλει να απορροφήσει τους μετανάστες, να τους συγχωνέψει. Δε θέλει να τους 

αναδείξει…θέλει να τους αφομοιώσει». 
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5.3. Εκπαιδευτική πολιτική και νεομετανάστευση 

Ο θεματικός άξονας «εκπαιδευτική πολιτική και νεομετανάστευση» 

διαμορφώθηκε με βάση τις εξής επτά κατηγορίες: ο ρόλος και το έργο του 

εκπαιδευτικού, μέθοδοι και προσεγγίσεις διδασκαλίας, αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 

εκπαιδευτικής πολιτικής, σχεδιασμός κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και 

αναλυτικών προγραμμάτων, οργάνωση σχολικού προγράμματος λόγω 

νεομετανάστευσης, εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας και στρατηγικές και 

τεχνικές ενσωμάτωσης νεομεταναστών μαθητών (Πίνακας 2).  

Ξεκινώντας με την πρώτη κατηγορία, με 18 αναφορές εμφανίζεται ο κωδικός 

που αναφέρεται στη «διεύρυνση εκπαιδευτικών οριζόντων». Για παράδειγμα, η 

εκπαιδευτικός 6 δίνει τονίζει «ένας νεοματενάστης έχει άλλη πρώτη γλώσσα στο σπίτι 

του και σαφώς θα πρέπει να αλλάξουμε τους διδακτικούς προσανατολισμούς μας 

απέναντι σε αυτό το παιδί» και ο εκπαιδευτικός 14 διευκρινίζει «..του δίνει τη 

δυνατότητα να διευρύνει τους παιδαγωγικούς και διδακτικούς και εκπαιδευτικούς του 

ορίζοντες…». Εν συνεχεία με 7 αναφορές εμφανίζεται ο κωδικός «προσέγγιση της 

έννοιας από πλευρά του εκπαιδευτικού με αντίστοιχες συνέπειες στο έργο του». Η 

εκπαιδευτικός 2 αναφέρει «το πώς το προσεγγίζει κανείς, με αυτήν την έννοια, έχει 

συνέπειες στο τι δουλειά θα κάνει στο έργο του, στον εκπαιδευτικό» αλλά και ο 

εκπαιδευτικός 4 στην ερώτηση αν θεωρεί πως η εννοιολόγηση της νεομετανάστευσης 

από την πλευρά του εκπαιδευτικού συμβάλλει στη δημιουργία διδακτικών 

προσανατολισμών στο διδακτικό του έργο, επισημαίνει μεταξύ άλλων «συμβάλλει, 

όπως βλέπει ο εκπαιδευτικός το μαθητή, αν τον βλέπει σαν βάρος ή αν τον βλέπει 

συναισθηματικά θα επηρεάσει και τη διδασκαλία του». Επιπρόσθετα η εκπαιδευτικός 9 

απαντώντας πως ο τρόπος που ερμηνεύει κάποιος τη νεομετανάστευση θα επηρεάσει 

και το πως θα κάνει μάθημα τονίζει «γιατί να παράδειγμα εγώ έχω ρατσιστικά 

κατάλοιπα δεν θα φερθώ με τον ίδιο τρόπο στους νεομετανάστες μαθητές μου». Εν 

συνεχεία αυτής της κατηγορίας, τέσσερις εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως η 

εννοιολόγηση της νεομετανάστευσης βοηθάει στην παροχή υπόβαθρου όπως η 

εκπαιδευτικός 5 που τονίζει «η γνώση της κατάστασης αυτών των ανθρώπων θεωρώ 

ότι σου παρέχει το υπόβαθρο να είσαι με το μέρος τους και να έχεις τη διάθεση να τους 

εκπαιδεύσεις» δημιουργώντας και τον αντίστοιχο κωδικό με 2 αναφορές. 
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Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών δημιούργησαν και την κατηγορία που 

αναφέρεται σε μεθόδους και προσεγγίσεις διδασκαλίας. Κάποιοι συμφωνούν στην 

ανάγκη προσαρμογής της διδασκαλίας στα νέα δεδομένα (8 αναφορές) λέγοντας 

«τουλάχιστον τα σχολεία από τα οποία έχω περάσει εγώ, μεγάλο ποσοστό του 

μαθητικού δυναμικού είναι νεομετανάστες, οπότε εκ των πραγμάτων είναι ανάγκη. Σε 

κάποια σχολεία αγγίζει και το 50%, οπότε όταν στην τάξη οι μισοί μαθητές είναι 

μετανάστες, το χρειαζόμαστε σίγουρα» (εκπαιδευτικός 3) όπως και «η αλήθεια είναι αν 

μπούνε αλλοδαπά παιδάκια στην τάξη μας, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε πράγματα, θα 

πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα από αυτά που κάναμε στη διδακτική προσέγγιση 

των αντικειμένων του δημοτικού, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά» (εκπαιδευτικός 13) 

και «εννοώ ότι πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα, έτσι;…άρα και εμείς θα 

πρέπει να προσαρμόσουμε και τη διδασκαλία μας ανάλογα που είναι τα παιδιά ξένα με 

άλλο υπόβαθρο..» (εκπαιδευτικός 1). Η εκπαιδευτικός 21 μιλώντας για τη 

νεομετανάστευση και προσεγγίσεις διδασκαλίας αναφέρει «..δεν νομίζω ότι παίζει 

ρόλο η οποιαδήποτε εννοιολόγηση. Οι διδακτικοί προσανατολισμοί θα είναι ίδιοι είτε 

είναι ένα παιδί έχει έρθει από τη Συρία είτε από μια άλλη πόλη της Ελλάδας» 

δημιουργώντας τον αντίστοιχο κωδικό με τη μία αυτήν αναφορά. 

Σχετικά με την αναγκαιότητα ανασχεδιασμού της εκπαιδευτικής πολιτικής 

δημιουργήθηκε μια πληθώρα κωδικών αντίστοιχων των αναφορών των 

συμμετεχόντων. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναφέρονται στην «ανάγκη 

προσαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα δεδομένα». Χαρακτηριστικές 

απαντήσεις αποτελούν «η εκπαιδευτική πολιτική σίγουρα θα πρέπει να 

επαναπροσδιοριστεί και να αξιολογηθεί εκ νέου, έτσι ώστε να ενταχθεί ε όλο αυτό το 

μεταναστευτικό κύμα..» (εκπαιδευτικός 18) και «φυσικά! Η εκπαίδευση δεν μπορεί να 

μένει αμέτοχη και να «βλέπει» τους μετανάστες απλά να μπαίνουν μέσα στην τάξη και 

να συνεχίζει το εκπαιδευτικό σύστημα να παραμένει το ίδιο. Πρέπει να αλλάξει, να 

προσαρμοστεί στις ανάγκες του κάθε παιδιού» (εκπαιδευτικός 6). Μερικοί 

εκπαιδευτικοί (13 αναφορές) τονίζουν τη «μη ύπαρξη ουσιαστικής κινητοποίησης 

στην εκπαίδευση για την ένταξη νεομεταναστών» όπως «δεν υπάρχει πολιτική ακόμα! 

Δεν υπάρχει εκπαιδευτική πολιτική ακόμα για τους νεομετανάστες, υπάρχουνε μόνο 

φληναφήματα!» (εκπαιδευτικός 14) και «απλώς αυτά που ακούγονται, που εεε 

βλέπουμε κ.τ.λ. πιστεύω είναι για το θεαθήναι. Δεν έχει γίνει ουσιαστική παρέμβαση., 
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γιατί είπανε «θα υποδεχτούμε τους μετανάστες, θα τους εντάξουμε στα σχολεία, θα 

βάλουμε δασκάλους, θα βάλουμε μεταφραστές και το είδαμε το αποτέλεσμα. Ήτανε 

«βάλαμε όπου να ‘ναι» και για αυτό η αντίδραση του κόσμου…» (εκπαιδευτικός 33). 

Εν συνεχεία, εννιά εκπαιδευτικοί μιλώντας για την ισχύουσα εκπαιδευτική πολιτική 

επισημαίνουν «ε όχι απλά δεν αρκεί (η ισχύουσα εκπαιδευτική πολιτική), θεωρώ ότι 

δεν βοηθάει αυτά τα παιδιά» (εκπαιδευτικός 6), «φυσικά και δεν αρκεί! Φυσικά και δεν 

αρκεί! Φυσικά και δεν αρκεί (η ισχύουσα εκπαιδευτική πολιτική)! Το να είναι μέσα σε 

ένα χώρο κλεισμένα και να συναναστρέφονται μόνο με ανθρώπους της δικής τους εμ 

πολιτισμικής έτσι κουλτούρας, θεωρώ ότι ναι δεν προσφέρει τίποτα στα παιδιά αυτά» 

(εκπαιδευτικός 19). Έμφαση στην ανάγκη δίγλωσσων εκπαιδευτικών δίνουν τέσσερις 

εκπαιδευτικοί. Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός 26 τονίζει «κοίταξε, καταρχάς θα 

έπρεπε να υπάρχουνε δίγλωσσοι δάσκαλοι για αυτά τα σχολεία, για αυτά τα παιδιά τους 

πρόσφυγες που υπάρχουνε τώρα, θα πρέπει να υπάρχουνε δίγλωσσοι δάσκαλοι που να 

γνωρίζουν την ελληνική για να τη μάθουνε και να μπορούνε να συνεννοούνται με τους 

πρόσφυγες στη γλώσσα τους για να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο. Μονόπλευρα δεν 

μπορεί να είναι με έναν δάσκαλο που γνωρίζει μόνο ελληνικά». Ακόμα, τρεις 

εκπαιδευτικοί τονίζουν και τη βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του σχολείου 

όπως ο εκπαιδευτικός 10 λέγοντας «…κυρίως να βελτιωθεί η υλικοτεχνική υποδομή 

των σχολείων, εκεί νομίζω είναι ένα μεγάλο κομμάτι στο οποίο υστερούμε και αυτό 

λειτουργεί ως τροχοπέδη, δεν μπορούμε..». Δύο εκπαιδευτικοί μιλούν για τη μητρική 

γλώσσα των παιδιών διαμορφώνοντας την αντίστοιχη κατηγορία. Πιο συγκεκριμένα 

«εγώ θα πρότεινα λίγο το εκπαιδευτικό μας σύστημα να είναι πιο ας πούμε 

ανοιχτόμυαλο και να μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε μαθητές διαφορετικών  εθνών 

να καλλιεργήσουν και αυτοί τις δεξιότητές τους, να χρησιμοποιήσουν και αυτοί τη 

γλώσσα τους… με επιλεγόμενα μαθήματα» (εκπαιδευτικός 14). Δύο εκπαιδευτικοί 

υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει ανάγκη προσαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα 

νέα δεδομένα. Η εκπαιδευτικός 21 υπογραμμίζει «εγώ θα ήθελα να πω ότι η 

εκπαιδευτική πολιτική ενός κράτους είναι αυτή που είναι. Ότι μια κοινωνική 

κατάσταση, δηλαδή όταν έρχονται οι μετανάστες στην Ελλάδα θα πρέπει οι ίδιοι τους 

να προσαρμοστούνε μέσα σε αυτήν τη νέα κοινωνική κατάσταση. Αυτό θεωρώ και ότι 

όλοι αυτοί πρέπει να προσαρμοστούνε στα δικά μας δεδομένα αυτής της κοινωνίας, 

αυτής της εκπαίδευσης, αυτής της μόρφωσης». Κατά παρόμοιο τρόπο απαντά και η 

εκπαιδευτικός 22 λέγοντας «ε πιστεύω ναι και νομίζω εντάξει δεν θα αλλάξουμε την 
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εκπαιδευτική πολιτική που προσαρμόστηκε στα δεδομένα τα ελληνικά για να καλύψουμε 

ανάγκες άλλων». 

Προχωρώντας στην επόμενη κατηγορία που αναφέρεται στο «σχεδιασμό  

κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και αναλυτικών προγραμμάτων» με τέσσερις 

αναφορές διαμορφώθηκε ο κωδικός που αναφέρεται στο σχεδιασμό υλικού για τη 

διδασκαλία νεομεταναστών με μαθησιακές δυσκολίες.  Ο εκπαιδευτικός 25 μιλώντας 

για μετανάστες μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες αναφέρει 

«..περισσότερο υλικό, περισσότερο υλικό..υλικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο 

εκπαιδευτικός» αλλά και η εκπαιδευτικός 28 σημειώνει «πιο πολύ θα ήταν χρήσιμο 

εγχειρίδιο και εποπτικό υλικό που θα συνοδεύονται και από κάποιες οδηγίες και το πως 

θα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις». Κάποιοι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο και για 

αλλαγή βιβλίων λέγοντας «νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουνε κάποια βιβλία..λόγω 

δυσκολίας. Όταν έχουμε ξένους πολιτισμούς, θα πρέπει να τααα να τα φέρνουμε στο 

επίπεδό τους, αλλά και πρέπει να προσανατολιστούμε..» (εκπαιδευτικός 1) όπως και 

«τα εγχειρίδια θεωρώ ότι είναι δύσκολα..είναι προχωρημένα με πάρα πολλή ύλη που 

έχει κατέβει από το γυμνάσιο και έχει συμπιεστεί στα βιβλία του δημοτικού..πόσο 

μάλλον για ένα παιδάκι που δεν ξέρει τη γλώσσα, που δεν τη μίλησε ποτέ και την ακούει 

τους τελευταίους μήνες» (εκπαιδευτικός 13). Ο εκπαιδευτικός 8 επισημαίνει μεταξύ 

άλλων «εεε..σίγουρα το εκπαιδευτικό μας σύστημα πρέπει να αλλάξει σε ένα βαθμό 

ώστε να ενσωματώσει όλα τα νέα μέλη, όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους  οι οποίοι 

θέλουν να γίνουν κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, ε…για παράδειγμα μία 

πολυπολιτισμική κοινωνία η οποία αποτελείται για παράδειγμα από χριστιανούς, 

μουσουλμάνους….θα δημιουργηθεί ένα μάθημα κατά κάποιον τρόπο ουδέτερης 

ε…σημασίας ή ουδέτερου περιεχομένου όπου τα παιδιά θα μαθαίνουν για όλες τις 

θρησκείες ή και τους πολιτισμούς» δημιουργώντας τους αντίστοιχους κωδικούς που 

αναφέρονται στη συγκεκριμένη κατηγορία. 

Εν συνεχεία, κάποιες μεμονωμένες απαντήσεις που προέκυψαν κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης δημιούργησαν την επόμενη κατηγορία που αναφέρεται 

στην  οργάνωση σχολικού προγράμματος λόγω νεομετανάστευσης. Συγκεκριμένα, ο 

εκπαιδευτικός 11 υπογραμμίζει «θα μπορούσαν να υπάρχουν και δράσεις πολιτιστικές 

για να ενδυναμωθούν οι σχέσεις ανάμεσα στους μετανάστες και εμάς» (2 αναφορές). 

Επίσης, ο εκπαιδευτικός 35 τονίζει «περισσότερες παροχές..σε άτομα ενδεχομένως που 
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δεν προέρχονται από τον εκπαιδευτικό χώρο αλλά μπορούν να μεσολαβήσουν για 

διερμηνείς, για μεταφραστές και να υπάρχουν βεβαίως και κοινωνικοί λειτουργοί και 

ψυχολόγοι, έτσι;! Δηλαδή να έχει μια μεγαλύτερη κοινωνική διάσταση το σχολείο». 

Ακόμα, προχωρώντας σε άλλο κωδικό με 1 αναφορά υπογραμμίζεται «όπως μέχρι 

τώρα δουλεύαμε ευρωπαϊκά προγράμματα και ερχόμαστε σε επαφή με άλλους λαούς, με 

άλλους πολιτισμούς, έτσι θα μπορούσαμε το Υπουργείο Παιδείας να έρθει σε επαφή να 

έρθει σε επαφή  με σχολεία των χωρών των μεταναστών που έχουν έρθει στην Ελλάδα 

ώστε να κάνουμε μία επαφή για προγράμματα, για κοινά προγράμματα των τάξεων, 

ώστε έτσι τα παιδιά θα είναι, θα αισθάνονται πιο άνετα» (εκπαιδευτικός 12). 

Πίνακας 2. Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των συνεντεύξεων - Θεματικός άξονας Β. 

Θεματικός άξονας Β: Εκπαιδευτική πολιτική και νεομετανάστευση 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ                ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ                                    ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

5. Ο ρόλος και το έργο 

του εκπαιδευτικού 

ΠΕΠΕΑΣΕ= Προσέγγιση της έννοιας από πλευρά του 

εκπαιδευτικού με αντίστοιχες  συνέπειες στο έργο του 

7 

ΔΙΕΚΟΡ=  Διεύρυνση εκπαιδευτικών οριζόντων 18 

ΠΑΥΠΕΚ= Παροχή υπόβαθρου στον εκπαιδευτικό για να είναι 

υποστηρικτικός με τους νεομετανάστες μαθητές 

4 

ΔΗΔΙΕΚ= Δημιουργία διάθεσης στον εκπαιδευτικό για την 

εκπαίδευση νεομεταναστών μαθητών 

2 

ΔΗΠΡΕΚΜΑ= Δημιουργία πρόκλησης για τους εκπαιδευτικούς και το 

μαθητικό πληθυσμό 

1 

6. Μέθοδοι και 

προσεγγίσεις 

διδασκαλίας  

ΑΝΠΡΔΙ= Ανάγκη προσαρμογής της διδασκαλίας στα νέα 

δεδομένα 

8 

ΔΚΠΕΔΕ= Δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για επίτευξη 

του διδακτικού έργου 

2 

ΑΝΝΕΜΕΔΙ=  Αναζήτηση νέων μεθόδων διδασκαλίας 1 

ΑΣΔΕΝΣΧ= Αρνητική στάση διευθυντών ένταξης νεομεταναστών 

στη σχολική μονάδα 

1 

ΙΔΠΟΜΠ= Ίδιοι διδακτικοί προσανατολισμοί σε όλο το μαθητικό 

πληθυσμό 

1 

7.Αναγκαιότητα 

ανασχεδιασμού 

εκπαιδευτικής 

πολιτικής   

ΑΝΠΡΕΚΠΟ= Ανάγκη προσαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα 

νέα δεδομένα 

31 

ΠΡΓΝΠΕΕΠ= Προσαρμογή γνωστικών πεδίων στο επίπεδο των 

νεομεταναστών 

1 

ΜΥΠΒΕΝ= Μη ύπαρξη πολιτικής βούλησης για ενσωμάτωση 1 
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νεομεταναστών 

ΜΥΠΔΧΕΝ=  Μη ύπαρξη πρόθεσης για δημιουργία χρήσιμων 

εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση 

νεομεταναστών 

1 

ΜΥΟΚΕΕΝ= Μη ύπαρξη ουσιαστικής κινητοποίησης στην 

εκπαίδευση για την ένταξη νεομεταναστών 

13 

ΑΙΕΠΓΕΝ= Ανεπάρκεια ισχύουσας εκπαιδευτικής πολιτικής για 

ένταξη νεομεταναστών 

9 

ΔΥΕΥΕΚ= Δυνατότητα ευελιξίας στον εκπαιδευτικό 2 

ΚΑΜΑΘΡ= Κατάργηση του μαθήματος των Θρησκευτικών 1 

ΑΝΔΙΕΚ= Ανάγκη δίγλωσσων εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό 

σύστημα 

4 

ΔΥΠΑΣΤΝΕ= Δυνατότητα παράλληλης στήριξης για τους 

νεομετανάστες 

2 

ΥΙΜΔΠΑΧ= Υιοθέτηση ιδεών από μοντέλα διαπολιτισμικής 

προσέγγισης άλλων χωρών 

1 

ΒΕΥΛΔΟΣΧ= Βελτίωση υλικοτεχνικών δομών των σχολείων 3 

ΘΕΜΚΜΓΝ= Θεσμοθέτηση επιλεγόμενων μαθημάτων για 

καλλιέργεια της μητρικής γλώσσας των 

νεομεταναστών 

2 

ΣΥΕΚΑΝΝΕ= Συγκρότηση εκπαιδευτικού συστήματος ανάδειξης των 

νεομεταναστών 

1 

ΜΑΠΕΠΝΔ= Μη ανάγκη προσαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής 

στα νέα δεδομένα 

2 

8.Σχεδιασμός  

κατάλληλου 

εκπαιδευτικού υλικού 

και αναλυτικών 

προγραμμάτων   

ΣΥΣΜΚΝ= Σχεδιασμός υλικού σχετικό με την κουλτούρα των 

νεομεταναστών 

1 

ΣΥΔΝΜΔ= Σχεδιασμός υλικού για τη διδασκαλία νεομεταναστών 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 

4 

ΣΜΕΔΘ= Σχεδιασμός μαθήματος εκμάθησης των διαφόρων 

Θρησκειών 

1 

ΣΜΓΔΠ= Σχεδιασμός μαθήματος γνωριμίας των διαφόρων 

πολιτισμών 

1 

ΑΛΒΙΛΟΔΥ= Αλλαγή ορισμένων βιβλίων λόγω δυσκολίας 3 

ΔΗΚΑΔΙΠΡ= Δημιουργία καλύτερων διδακτικών προγραμμάτων 1 

9.Οργάνωση σχολικού 

προγράμματος λόγω 

νεομετανάστευσης 

ΟΡΠΟΔΡ= Οργάνωση πολιτιστικών δράσεων για ενδυνάμωση των 

σχέσεων 

2 

ΑΔΚΛΚΧΣ= Ανάγκη διερμηνέων, κοινωνικών λειτουργών και 

ψυχολόγων στο σχολείο 

1 

ΘΠΩΤΖΝΜ= Θεσμοθέτηση περισσότερων ωρών των τμημάτων Ζεπ 1 
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για νεομετανάστες μαθητές 

ΘΔΤΦΝΠΧΕ= Θεσμοθέτηση διαφορετικών τάξεων φοίτησης για 

νεομετανάστες μαθητές την πρώτη χρονιά και 

μετέπειτα ενσωμάτωσή τους σε κοινή τάξη με τον 

υπόλοιπο μαθητικό πληθυσμό 

1 

ΣΥΣΧΧΩΜΕ= Συνεργασία με σχολεία των χωρών των μεταναστών 1 

10.Εφαρμογή 

διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας  

ΕΦΔΙΑΠΟ= Εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε παιδιά 

από άλλα πολιτισμικά πλαίσια με μαθησιακές 

δυσκολίες 

28 

 ΜΕΔΙΔΙΠΟ= Μη εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 

παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια με μαθησιακές 

δυσκολίες 

6 

ΕΚΓΕΕΔΔ= Έλλειψη κατάρτισης για την επιτυχημένη εφαρμογή 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

3 

11.Στρατηγικές και 

τεχνικές ενσωμάτωσης 

νεομεταναστών 

μαθητών 

ΠΑΔΙΓΕΕΝ= Παράλληλη διδασκαλία του μαθητή στη γενική τάξη 

και σε τμήμα ένταξης 

3 

ΑΞΒΙΥΠ= Αξιοποίηση ειδικών βιβλίων των Τάξεων Υποδοχής 2 

       ΣΥΜΑΡΟΔΙ= Συνεργασία σε ζευγάρι με μαθητή στο ρόλο του 

διερμηνέα 

2 

ΠΑΚΕΔΙΜΑ= Παραπομπή σε ΚΕΔΔΥ για διάγνωση μαθησιακών 

δυσκολιών 

2 

ΟΜΣΥΠΛΔΙ=  Ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο διδασκαλίας 20 

ΑΞΠΑΕΚΕΡ= Αξιοποίηση παιχνιδιού ως εκπαιδευτικό εργαλείο 8 

 ΔΥΕΠΜΕΠ= Δημιουργία υλικού από τον εκπαιδευτικό 

προσαρμοσμένο στο μαθησιακό επίπεδο των παιδιών 

3 

ΔΥΕΠΠΠ= Δημιουργία  υλικού από τον εκπαιδευτικό 

προσαρμοσμένο στον πολιτισμό των παιδιών 

1 

ΣΜΕΚΓΝΜ= Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονιών 

νεομεταναστών μαθητών 

6 

ΒΙΩΤΡΜΑ= Βιωματικοί τρόποι μάθησης 3 

ΑΞΕΠΜΕΔΙ= Αξιοποίηση εποπτικών μέσων διδασκαλίας 5 

ΧΡΗΛΕΔΙ= Χρήση Ηλεκτρονικού Διαδικτύου στη διδασκαλία 1 

 ΠΑΔΙΓΕΤΥ= Παράλληλη διδασκαλία του μαθητή στη γενική τάξη 

και σε τάξη υποδοχής 

3 

 ΣΖΜΑΚΔΜ= Συνεργασία σε ζευγάρια μεταξύ αδύναμου και δυνατού 

μαθητή 

3 

ΥΠΟΣΕΜΣΤ= Υιοθέτηση μιας πιο οικείας συμπεριφοράς για να 

νιώθουν ευχάριστα μέσα στην τάξη 

2 
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 Αναφορικά  με την εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας, είκοσι οχτώ 

εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι έχουν έρθει αντιμέτωποι με την ανάγκη 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Ενδεικτικές απαντήσεις παρατίθενται παρακάτω 

«όπως είπα και προηγουμένως μου έχει τύχει να έχω στην τάξη μου παιδιά,  μαθητές 

που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα από τα ελληνικά και 

παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες, επομένως ναι έχω έρθει αντιμέτωπη με τέτοιου 

είδους προβλήματα κα δυσκολίες και είναι αναγκαίο να χρησιμοποιήσω όσο το δυνατόν 

πιο διαφοροποιημένη διδασκαλία προκειμένου να ενταχθεί το παιδί στο νέο κοινωνικό 

του περιβάλλον» (εκπαιδευτικός 18).  Επιπρόσθετα και η εκπαιδευτικός 2 μιλώντας 

για την εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας συμπληρώνει «..και συγκεκριμένα 

φέτος όπως είπα που έτυχα σε μια δύσκολη τάξη γιατί έπρεπε να εντάξω μαθητές και με 

μαθησιακές δυσκολίες αλλά από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια και οι μαθητές 

ΔΙΕΙΣΤΔΥ= Διδασκαλία με εικόνες σταδιακής δυσκολίας 1 

ΑΞΤΕΔΙΔ= Αξιοποίηση τεχνών στη διδασκαλία 1 

ΚΑΘΔΙΔ= Καθοδηγητική διδασκαλία 1 

ΑΞΜΕΠΡ= Αξιοποίηση μεθόδου project 8 

ΑΞΜΗΓΛ= Αξιοποίηση μητρικής γλώσσας των νεομεταναστών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία 

2 

ΑΝΑΠΜΕΜΑ= Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μαθητών 1 

ΑΛΜΑΑΛΧΩ= Αλληλογραφία με μαθητές από άλλες χώρες 1 

 ΣΥΠΡΑΝΠΑ= Συμμετοχή σε προγράμματα αναδοχής παιδιού 1 

ΕΞΑΤΔΙΔ= Εξατομικευμένη διδασκαλία 4 

ΣΥΠΡΓΝΛΑ= Συμμετοχή σε προγράμματα γνωριμίας άλλων λαών 1 

ΑΞΤΕΜΠ= Αξιοποίηση τεχνικής brainstorming 1 

ΕΠΜΕΔΙ= Εποικοδομητική μέθοδος διδασκαλίας 1 

ΥΛΠΡΕΥΜΑ= Υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των 

μαθητών 

3 

ΑΞΘΕΠΑ= Αξιοποίηση θεατρικού παιχνιδιού 2 

ΑΞΠΑΔΙ= Αξιοποίηση παραμυθιού στη διδασκαλία 2 

ΤΜΗΥΠΟ= Τμήματα Υποδοχής 3 

ΤΜΗΕΝΤ= Τμήματα Ένταξης 3 

 ΕΝΙΣΔΙΔΑ= Ενισχυτική Διδασκαλία 2 

ΜΑΜΤΣΑ= Μετάβαση από τη μία τάξη στην άλλη 3 

ΣΥΜΕΑΛΕΚ= Συνεργασία με άλλον εκπαιδευτικό 2 

ΠΑΡΣΤΗ= Παράλληλη Στήριξη 1 
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μεταξύ τους, γιατί δεν ήταν από το ίδιο, από το ίδιο υπόβαθρο».  Στον αντίποδα αυτού 

του κωδικού δημιουργήθηκε με 6 αναφορές ο κωδικός «Μη εφαρμογή 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια με 

μαθησιακές δυσκολίες». Για παράδειγμα, «διαφοροποιημένη διδασκαλία δεν 

χρειάστηκε εγώ να κάνω προσωπικά» (εκπαιδευτικός 29), «κοιτάξτε στην τάξη μέσα 

δεν έχεις πολλές εναλλακτικές λύσεις στο να εφαρμόσεις διαφοροποιημένη 

διδασκαλία…αυτό τουλάχιστον από τη διδακτική μου εμπειρία δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί» (εκπαιδευτικός 33). Τέλος, τρεις εκπαιδευτικοί αναφέρονται στην 

«έλλειψη κατάρτισης για την επιτυχημένη εφαρμογή διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας». Η εκπαιδευτικός 6 αναφερόμενη στη διαφοροποιημένη διδασκαλία 

υπογραμμίζει «ε..κατέβαλλα κάθε προσπάθεια αλλά πάντα τα αποτελέσματα είναι 

αμφιλεγόμενα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν αρκούσε και ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ 

μόνη μου να το κάνω αυτό».  

 Η τελευταία κατηγορία αυτού του θεματικού άξονα αναφέρεται σε 

«στρατηγικές και τεχνικές ενσωμάτωσης νεομεταναστών μαθητών». Οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν χρήσιμη στρατηγική και τεχνική το ομαδοσυνεργατικό 

πλαίσιο διδασκαλίας (20 αναφορές). Ενδεικτικές απαντήσεις αυτού του κωδικού 

αποτελούν: «σίγουρα ας πούμε το παιδί να είναι σε κάποια ομάδα, ναι σε κάποια 

ομάδα. Εκεί μέσα θα βοηθηθεί καλύτερα» (εκπαιδευτικός 7), «όταν δουλέψεις 

ομαδικά. Έτσι τα παιδιά αυτά μπορούν να ενταχθούν πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο 

εύκολα» (εκπαιδευτικός 12), «πιστεύω ότι ένας εκπαιδευτικός προκειμένου να φέρει 

πιο κοντά τους μαθητές μεταξύ τους και να δημιουργήσει ένα όμορφο και συνεργατικό 

μέσα στην τάξη προκειμένου τα παιδιά αυτά να ενταχθούν πολύ πιο ομαλά, είναι μια 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία προκειμένου τα παιδιά να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, 

να αλληλοσυνεργάζονται και να λύνουν διάφορα ζητήματα πάνω σε σχολικά 

αντικείμενα όλοι μαζί» (εκπαιδευτικός 18) και «νομίζω ότι η ομαδική διδασκαλία, θα 

τους κάνει να νιώσουν ότι ανήκουνε στην τάξη και στην ομάδα» (εκπαιδευτικός 24). 

Άλλη προτεινόμενη στρατηγική και τεχνική ενσωμάτωσης των νεομετανστών 

μαθητών αποτελεί η μέθοδος project (8 αναφορές). Η εκπαιδευτικός 9 αναφέρει 

μεταξύ άλλων «τα project βοηθούνε ιδιαίτερα» και ο εκπαιδευτικός 10 επισημαίνει 

«είναι κυρίως ε..η δουλειά σε ομάδες που γίνεται, μέσα από διάφορες εργασίες που 

κάνουν τα παιδιά, ομαδικές, project…». Με τις ίσες αναφορές εμφανίζεται και το 
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παιχνίδι ως εργαλείο ενσωμάτωσης των νεομεταναστών μαθητών. Αναλυτικότερα, η 

εκπαιδευτικός 2 αναφέρει «δουλέψαμε πολύ με τη βοήθεια του παιχνιδιού για να γίνει 

διασκεδαστικό, να μάθουνε τα παιδιά από αυτό..» και ο εκπαιδευτικός 7 επισημαίνει 

«και μέσα από το παιχνίδι ας πούμε…έβλεπα ότι ήταν πολύ πιο κοντά με τους άλλους 

του συμμαθητές». Χρήσιμη στρατηγική για έξι εκπαιδευτικούς αποτελεί και η 

συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς των νεομεταναστών μαθητών. Πιο 

συγκεκριμένα, η εκπαιδευτικός 9 μιλώντας για τρόπους ενσωμάτωσης 

νεομεταναστών μαθητών που έχει αξιοποιήσει λέει «ε..είχα καλέσει τους γονείς των 

παιδιών αυτών να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους στην τάξη…» και σε επόμενη 

ερώτηση αν αυτό βοήθησε στην ενεργό εμπλοκή των μαθητών σημειώνει «ναι, ναι, 

θεωρώ πως ναι..». Ακόμα, η εκπαιδευτικός 33 υπογραμμίζει «χρειάζεται εεε 

συνεργασία με την οικογένεια του  μαθητή, πολύ μεγάλο και σημαντικό κομμάτι γιατί η 

βοήθεια πρέπει να είναι αμφίδρομη. Πρέπει να βοηθήσει παααρα πολύ και ο γονέας, το 

οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή να ενταχθεί και να αποκτήσει τα εργαλεία της 

μάθησης». Επιπρόσθετα, ο εκπαιδευτικός 35 μιλώντας για χρήσιμες στρατηγικές 

αναφέρει «μια στρατηγική είναι νααα υπάρχει ενδοοικογενειακή εμπλοκή ώστε να 

ασχολούνται και οι γονείς στο βαθμό που μπορούν στο σπίτι». Πέντε εκπαιδευτικοί 

κάνουν λόγο για χρήση και αξιοποίηση εποπτικών μέσων διδασκαλίας προκειμένου 

να ενσωματώσουν νεομετανάστες μαθητές, για παράδειγμα η εκπαιδευτικός 3 

αναφέρει «τα εποπτικά μέσα, δηλαδή η εικόνα…η εικόνα, ο ήχος, τα video..πολλές 

φορές δίνει λύσεις» αλλά και η εκπαιδευτικός 33 αναφέρεται στην «εισαγωγή 

οπτικοακουστικού υλικού» ως χρήσιμη στρατηγική ενσωμάτωσης νεομεταναστών 

μαθητών. Εν συνεχεία τέσσερις εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι η «εξατομικευμένη 

διδασκαλία» είναι μια στρατηγική που βοηθά τους μετανάστες μαθητές να 

ενσωματωθούνε, όπως η εκπαιδευτικός 31 υπογραμμίζει «Στρατηγικές και τεχνικές! 

Εξατομικευμένη διδασκαλία πρώτον. Για μένα εξατομικευμένη διδασκαλία πλέον για 

να μπορέσεις...γενικότερα αυτό που εφαρμόζουμε είναι για μένα η εξατομικευμένη..». 

Κάποιοι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ως χρήσιμη στρατηγική τη «παράλληλη 

διδασκαλία του μαθητή στη γενική τάξη και σε τμήμα ένταξης» υποστηρίζοντας πως 

«το καλύτερο είναι το τμήμα ένταξης, μα τα παίρνουν στην αρχή για κάποιες ώρες ο 

δάσκαλος ώστε να μπορέσει ε και τη γλώσσα να μάθει και τη γραμματική…τις 

υπόλοιπες ώρες να μπαίνει στην τάξη και σιγά σιγά να είναι όλες τις ώρες στην τάξη, 

αλλά αν έχει μαθησιακές δυσκολίες πάντα θα χρειάζεται αυτός ο μαθητής, όσο και να 
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έχει προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα, θα χρειάζεται με ένα δάσκαλο 

ειδικής αγωγής» (εκπαιδευτικός 1). Τρεις εκπαιδευτικοί συμφωνούν πως η 

«συνεργασία σε ζευγάρια μεταξύ αδύναμου και δυνατού μαθητή» μπορεί να φανεί 

αποτελεσματική στρατηγική ενσωμάτωσης νεομεταναστών μαθητών. 

Αναλυτικότερα, ο εκπαιδευτικός 4 διευκρινίζει «συνεργασία ενός αδύνατου μαθητή με 

έναν δυνατό μαθητή να κάτσουν δίπλα δίπλα, αυτό θα βοηθούσε..πιστεύω» όπως και η 

εκπαιδευτικός 23 μιλώντας για τρόπους που έχει αξιοποιήσει προκειμένου να 

ενσωματώσει νεομετανάστες μαθητές υπογραμμίζει μεταξύ άλλων «…κατά κύριο 

λόγο δυνατοί μαθητές να βοηθούνε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες».  Μια άλλη 

χρήσιμη στρατηγική φαίνεται να είναι για κάποιους εκπαιδευτικούς η «βιωματική 

μάθηση» (3 αναφορές) όπως για τον εκπαιδευτικό 26 που στην προσπάθειά του να 

ενσωματώσει ένα μαθητή του από άλλο πολιτισμικό πλαίσιο «για να μπορεί να 

λειτουργήσει μέσα στο σχολείο, δηλαδή να μάθει βασικά πράγματα, στην τάξη 

μπαίνουμε, βγαίνουμε έξω στην αυλή, βρύσες, τουαλέτα και μετά περάσαμε σε 

πράγματα που συνηθισμένα, αυτά έχει κάθε μέρα, δηλαδή να γνωρίζει φρούτα για 

παράδειγμα. Έπαιρνα φρούτα και υλικό από το Νηπιαγωγείο που έχουν πάρα πολλά 

τέτοια και τα έδειχνα, τα έπιανε, τα λέγαμε πώς ήτανε, έλεγε και αυτός στη γλώσσα του 

χωρίς εγώ να καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό εεε και καταφέραμε σε ένα σημείο..» και 

για την εκπαιδευτικό 28 που υπογραμμίζει «ασκησούλες σύμφωνα με όσα βλέπουνε 

έξω, δηλαδή να έχουνε συσχέτιση με την πραγματικότητα, με αυτά που ζούνε στην 

καθημερινότητά τους». «Η μετάβαση από τη μία τάξη στην άλλη» για τρεις 

εκπαιδευτικούς φαίνεται χρήσιμη τεχνική όπως ο εκπαιδευτικός 32 τονίζει «ε σίγουρα 

όλα τα παιδιά ηλικιακά δεν μπορούνε να πάνε στις τάξεις που θα ήτανε Δ΄Ε’ Στ΄. Θα 

ξεκινήσουνε από μικρές τάξεις και σιγά σιγά, για να μπορέσουν να προσαρμοστούν, για 

να μάθουν τη γλώσσα, να προσαρμοστούνε» αλλά και η εκπαιδευτικός 33 αναφέρει 

«..γιατί και εμείς στην αρχή δεν ξέραμε πώς να διαχειριστούμε αυτά τα παιδιά, παιδιά 

τα οποία δεν ξέρανε ελληνικά καθόλου, αναγκαστήκαμε να τα βάλουμε σε μικρότερες 

τάξεις και ανά μήνα να τα πηγαίνουμε σε μεγαλύτερες τάξεις…». Με τον ίδιο αριθμό 

αναφορών με τον προηγούμενο κωδικό εμφανίζεται και η «υλοποίηση προγραμμάτων 

ευαισθητοποίησης των μαθητών». Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός 15 επισημαίνει 

το εξής «…είναι καλό και απαραίτητο να διαμορφώσουμε το κατάλληλο παιδαγωγικό 

κλίμα μέσα στην τάξη. Ο μαθητής ο οποίος προέρχεται με τα ενδεχομένως διαφορετικά 

και όχι σε πρώτη φάση τα βιώματα στο σχολείο και γενικότερα σε ένα καινούριο 
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σχολικό πλαίσιο, να μπορέσει να νιώσει ασφάλεια ε και εμπιστοσύνη μέσα στην 

τάξη…μέσα από σταδιακά προγράμματα ευαισθητοποίησης γενικότερα των μαθητών 

που έχει μέσα στην τάξη». Η «συνεργασία σε ζευγάρι με μαθητή στο ρόλο του 

διερμηνέα» αποτελεί άλλη μια χρήσιμη στρατηγική (2 αναφορές), καθώς «βοηθάει 

πάρα πολύ αν έχουμε ένα παιδάκι που να μιλάει τη γλώσσα του δίπλα και στην αρχή του 

μεταφράζει αυτό είναι μια πολύ καλή αρχή…» (εκπαιδευτικός 1). Δύο επίσης 

εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν την «αξιοποίηση της μητρικής γλώσσας των 

νεομεταναστών στην εκπαιδευτική διαδικασία» ως μια χρήσιμη στρατηγική 

ενσωμάτωσης αυτών. Η μία εκ των δύο αναφέρει «…και για τις γλώσσες…μια 

λεξούλα μπορεί να μας την πούνε στη δική τους γλώσσα..όχι να ντρέπονται και να 

κρύβουν ότι ξέρουν άλλη γλώσσα, ίσα ίσα…εεε…Θέλουμε να τονίσουμε τη 

διαφορετικότητα, ότι είναι πολύ ωραίο πράγμα…» (εκπαιδευτικός 24). Εν συνεχεία, με 

δύο αναφορές συστάθηκε ο κωδικός που αναφέρεται στην «αξιοποίηση παραμυθιού 

στη διδασκαλία». Μάλιστα η εκπαιδευτικός 21 τονίζει «ένας τρόπους που μου αρέσει 

πάρα πολύ εμένα είναι το παραμύθι. Το αγαπάνε όλα τα παιδιά, ε..εκστασιάζονται όλα 

τα παιδιά με αυτό και όλα τα παιδιά μπορούνε να ΄ρθουν κοντά, να είναι..να πάρουνε 

μέρος σε παραμύθι. Αυτό εμένα με βολεύει, είναι μια από τις στρατηγικές μου».  

5.4. Διαφοροποιημένη διδασκαλία στο νέο πολυπολιτισμικό πλαίσιο 

 Ο τρίτος θεματικός άξονας με τίτλο «Διαφοροποιημένη διδασκαλία στο νέο 

πολυπολιτισμικό πλαίσιο» αποτελείται από τις εξής κατηγορίες: εννοιολογικός 

προσδιορισμός  διαφοροποιημένης διδασκαλίας, διαφοροποιημένη διδασκαλία και 

νεομετανάστες μαθητές, παράγοντες διαφοροποίησης της διδασκαλίας, χρησιμότητα 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας, δυνατότητα εφαρμογής της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας, γνωστικό πεδίο επιτακτικής αξιοποίησης διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας, εκπαιδευτική διαχείριση  των νεομεταναστών μαθητών  και αξιολόγηση 

νεομεταναστών μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (Πίνακας 3).  

 Ξεκινώντας με την πρώτη κατηγορία, δηλαδή το πώς οι εκπαιδευτικοί 

νοηματοδοτούν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, παρατηρείται ότι κάποιοι από 

αυτούς θεωρούν ότι αποτελεί την «προσαρμογή της διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες 

και δυνατότητες των μαθητών» (6 αναφορές). Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτικός 5 

απαντά «ε…προσπαθώ να προσαρμόσω τη διδασκαλία μου στα μέτρα του καθενός 

ανάλογα με τις ανάγκες του. Επειδή έχω διαφορετικό αποτέλεσμα για τον καθένα 



90 

 

ανάλογα με τις δυνατότητές του» αλλά και η εκπαιδευτικός 23 τονίζει «προσαρμόζεις 

τη διδασκαλία ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή». Μερικοί εκπαιδευτικοί εν 

συνεχεία υποστηρίζουν πως πρόκειται για ατομική «μεταχείριση» του μαθητή (5 

αναφορές), όπως για παράδειγμα η εκπαιδευτικός 1 τονίζει πως «Σημαίνει κάθε 

μαθητής τις ανάγκες που έχει. Πρέπει δηλαδή προσωπική μεταχείριση αλλά χωρίς να 

προσβάλλεται σε σχέση με τους άλλους, να μην μειονεκτεί». Επίσης, η εκπαιδευτικός 9 

διευκρινίζει μιλώντας για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία ότι «..στους μαθητές που 

θεωρούσα ότι είχαν περισσότερη ανάγκη..συνήθως ατομικά, ναι!». Τρεις εκπαιδευτικοί 

αναφέρουν πως  πρόκειται για «Διαφοροποίηση για όλο το μαθητικό πληθυσμό και 

διάκριση από εξατομικευμένη διδασκαλία», όπως η εκπαιδευτικός 17 που τονίζει «θα 

πρέπει να γίνει διαφοροποίηση όπως ανέφερα και στους στόχους και εκπαιδευτικό 

υλικό και στην ουσία δεν γίνεται εξατομίκευση, δηλαδή διαφοροποιώ τη διδασκαλία 

μου, το υλικό για μόνο ένα μαθητή αλλά το διαφοροποιώ για όλη την τάξη, 

λαμβάνοντας τον κάθε μαθητή ξεχωριστά». Επιπρόσθετα, δύο εκπαιδευτικοί 

αναφέρονται και στο στυλ μάθησης των μαθητών λέγοντας «η διαφοροποιημένη 

διδασκαλία είναι μια διδασκαλία που πιστεύω σε κάθε χρονιά κάποιος δάσκαλος θα 

πρέπει να την εφαρμόσει αφού κάθε παιδί έχει διαφορετικό στυλ μάθησης» 

(εκπαιδευτικός 2). Ακόμα, έγιναν δύο αναφορές ότι διαφοροποιημένη διδασκαλία 

εφαρμόζεται όταν ο εκπαιδευτικός δίνει «λιγότερες ασκήσεις» σε παιδιά που 

δυσκολεύονται. Η εκπαιδευτικός 29 για παράδειγμα, μιλώντας για διαφοροποιημένη 

διδασκαλία υπογραμμίζει «…να του δίνεται μειωμένη ύλη..». Ο εκπαιδευτικός 12 

νοηματοδοτεί τη διαφοροποιημένη διδασκαλία ως εξής «μεταφέρω τον τρόπο 

διδασκαλίας μου…ε…με τέτοιον τρόπο ώστε να γίνει κατανοητό το γνωστικό 

αντικείμενο που μεταφέρω στο σύνολο των μαθητών». Ακόμα, η εκπαιδευτικός 17 

υπογραμμίζει «Η διαφοροποιημένη διδασκαλία γίνεται σε πολλά επίπεδα. Σε επίπεδο 

στόχων, σε επίπεδο υλικού, σε επίπεδο πλαισίου…θα πρέπει να γίνει διαφοροποίηση 

όπως ανέφερα και στους στόχους και εκπαιδευτικό υλικό…» δημιουργώντας του 

αντίστοιχους κωδικούς «Διαφοροποίηση διδακτικού υλικού» με δύο αναφορές, 

«Διαφοροποίηση στόχων διδασκαλίας» με δύο αναφορές και «Διαφοροποίηση 

πλαισίου διδασκαλίας» με μία αναφορά. Με μία αναφορά, επίσης εμφανίζεται και η 

«Διαφοροποίηση του υλικού με βάση τις μαθησιακές ανάγκες». Συγκεκριμένα, ο 

εκπαιδευτικός 8 αναφέρει «…λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες του κάθε μαθητή να 

δημιουργήσει  ένα πλάνο διδασκαλίας και ένα υλικό, το οποίο θα παρέχει ε…θα 
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παρουσιάζει μάλλον ε..το αντικείμενο με διαφορετικούς τρόπους,  ο καθένας εκ των 

οποίων θα είναι κατάλληλος για τον για την κάθε περίπτωση μαθητή». Πέρα των 

προαναφερθέντων, έγινε αναφορά και στον πολιτισμό των μαθητών (3 αναφορές) και 

την οικονομική τους κατάσταση (1 αναφορά) στην προσπάθεια των συμμετεχόντων 

να νοηματοδοτήσουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Αναλυτικότερα, ο 

εκπαιδευτικός 10 αναφέρει και τους δύο παράγοντες λέγοντας «Ε..θα πρέπει πάντοτε 

να λαμβάνουμε υπόψιν..ε…το πολιτιστικό και οικονομικό περιβάλλον του μαθητή…και 

να προσαρμόζουμε τη διδασκαλία μας ώστε να τον βοηθήσουμε». Τέλος, η 

εκπαιδευτικός 24 τονίζει «..κατά την εφαρμογή της ομαδικής διδασκαλίας το παιδί 

μπορεί να αναλάβει το κομμάτι εκείνο το οποίο είναι,,έχει ταλέντο, κλίση και είναι 

καλό…ε…με αυτόν τον τρόπο διαφοροποιείται η διδασκαλία μέσα στην ομαδική 

άσκηση…εεε..εργασία» δημιουργώντας τον αντίστοιχο κωδικό με μία αναφορά.   

 Κάποιοι εκπαιδευτικοί, στην ερώτηση πως νοηματοδοτούν τη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία, αναφέρθηκαν στους νεομετανάστες μαθητές και έτσι 

δημιουργήθηκε η κατηγορία «Διαφοροποιημένη διδασκαλία και νεομετανάστες 

μαθητές». Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί απάντησαν πως πρόκειται για «Ατομική 

«μεταχείριση» του μαθητή από άλλο πολιτισμικό πλαίσιο» (13 αναφορές). 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι εξής απαντήσεις: «..να ασχοληθώ 

εξειδικευμένα με αυτό το παιδί» (εκπαιδευτικός 6) και «κάποιες φορές, ναι ναι ναι, 

κάποιες φορές εξατομικευμένα το βοηθούσα» (εκπαιδευτικός 19). Πέντε εκπαιδευτικοί 

ερμηνεύουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία ως μια «Διαφορετική προσέγγιση 

διδασκαλίας για νεομετανάστες μαθητές» (6 αναφορές). Για παράδειγμα, η 

εκπαιδευτικός 29 αναφέρει «Ε είναι οι διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης που πρέπει να 

χρησιμοποιήσουμε εμείς οι δάσκαλοι για να βοηθηθούν τα παιδιά αυτά», «Στον τρόπο 

διδασκαλίας, επιμένεις σε κάποια πράγματα περισσότερο, ε τονίζεις κάποια ακόμα 

περισσότερο κάποια πράγματα που δεν θα έκανες πριν, δεν θα τόνιζες τόσο γιατί είναι 

κάτι για τααα ελληνόπουλα είναι γνωστά» (εκπαιδευτικός 28) και «Να μπορούμε μέσα 

στην τάξη να κάνουμε διαφορετική διδασκαλία για τα παιδιά αυτά..» (εκπαιδευτικός 

32). Τρεις εκπαιδευτικοί στη νοηματοδότηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

δίνουν σημασία στην «Αφιέρωση περισσότερου χρόνου σε νεομετανάστες μαθητές 

με μαθησιακές δυσκολίες», όπως για παράδειγμα ο εκπαιδευτικός 4 επισημαίνει 

μεταξύ άλλων «ο δάσκαλος…να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στα παιδιά αυτά..» 
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όπως και η εκπαιδευτικός 22 τονίζει «..με του να του αφιερώσω κάποια λεπτά του 

χρόνου μου επιπλέον για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες». Εν συνεχεία δύο 

εκπαιδευτικοί αναφέρουν πως η διαφοροποιημένη διδασκαλία έχει να κάνει με 

«Λιγότερες ασκήσεις για νεομετανάστες μαθητές». Παράδειγμα αποτελεί ο 

εκπαιδευτικός 26 που αναφέρει «Ότι αυτά τα παιδιά θέλουνε να κάνεις κάποια 

συγκεκριμένα πράγματα πάνω σε αυτά. Ε μπορείς να κάνεις για παράδειγμα, δεν θα 

βάλεις την ύλη που θα δώσεις σε ένα Ελληνάκι στο σχολείο να διαβάσει ένα κομμάτι, 

θα του δώσεις λιγότερο..». Πέρα των προαναφερθέντων, η εκπαιδευτικός 18 

επισημαίνει «θεωρώ ότι η διαφοροποίηση έχει να κάνει με αυτές τις καινοτόμες 

διαδικασίες που θα πρέπει ο δάσκαλος να εφαρμόσει προκειμένου να ενσωματωθούν 

όσο το δυνατόν καλύτερα τα παιδιά αυτά μέσα στην τάξη».  Η εκπαιδευτικός 3 κάνει 

λόγο για διαφορετικούς στόχους (2 αναφορές) και διαφορετική αξιολόγηση (1 

αναφορά) αναφορικά με τη εννοιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

υπογραμμίζοντας «Λοιπόν..ε..θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε διαφορετικούς στόχους σε 

αυτήν την ομάδα μαθητών. Να υπάρξει δηλαδή διαφοροποίηση στους διδακτικούς 

στόχους που έχει κανείς μέσα στην τάξη ε και στο πως αξιολογούνται αυτοί οι 

μαθητές…».  Ακόμα, ο εκπαιδευτικός 11 νοηματοδοτεί τη διαφοροποίηση στη 

διδακτική διαδικασία ως «Νομίζω ότι πρέπει να τεθούν …μμμ…τα κατάλληλα..οι 

κατάλληλες διδακτικές μέθοδοι ε…για να μπορέσουν και οι μαθητές που προέρχονται 

από άλλα πολιτισμικά πλαίσια, να μπορέσουν να συμμετέχουν στη δεδομένη διδακτική 

διαδικασία, δηλαδή ε…η διδασκαλία πρέπει να διαφοροποιηθεί στα πλαίσια των δικών 

τους πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων» δημιουργώντας τους αντίστοιχους κωδικούς με 

δύο αναφορές. Πάλι με δύο αναφορές, εμφανίζεται ο κωδικός «Διαφορετική 

προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου για  νεομετανάστες μαθητές». 

Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτικός 13 απαντά «Ε..είναι διαφορετική προσέγγιση του 

μαθήματος…σε ένα παιδί που δεν καταλαβαίνει, που δεν έχει τη γλώσσα για να το 

καταλάβει..». Επίσης, σχετικά με τους κωδικούς «Σχεδιασμός διδασκαλίας και με 

βάση τα κίνητρα του νεομετανάστη μαθητή» και «Σχεδιασμός διδασκαλίας και με 

βάση τη συναισθηματική κατάσταση του νεομετανάστη μαθητή», μόνο ο 

εκπαιδευτικός 15 αναφέρεται σε αυτά καθώς τονίζει «…δεν πρέπει να ξεχνάμε α..και 

άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τέτοιους μαθητές αλλά και το εκπαιδευτικό έργο 

και κυρίως τη συναισθηματική τους κατάσταση και τα κίνητρα που μπορούν να έχουν 
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αυτά τα παιδιά, οπότε η διαφοροποίηση πρέπει να πατήσει και σε αυτούς τους 

παράγοντες, πρέπει να λάβει υπόψιν της». 

 Για τους εκπαιδευτικούς, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που 

ευθύνονται για τη διεύρυνση της διαφορετικότητας στη σύνθεση του μαθητικού 

πληθυσμού είναι η διαφοροποίηση του μαθητή λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 

στοιχείων (27 αναφορές), η διαφοροποίηση μαθητή λόγω διαφορετικής μητρικής 

γλώσσας (26 αναφορές) και η διαφοροποίηση μαθητή λόγω θρησκευτικών 

πεποιθήσεων (15 αναφορές). Ο εκπαιδευτικός 11 συμπεριλαμβάνει στο παράδειγμά 

του και τους τρεις παράγοντες αναφέροντας «είναι όπως προείπα οι πολιτισμικές 

διαφορές και οι γλωσσικές κυρίως γιατί προφανώς οι μαθητές δεν θα ομιλούνε την 

ελληνική γλώσσα..ε..και ίσως και εκφάνσεις..ε…θρησκευτικές». Χαρακτηριστική σε 

αυτό το πλαίσιο είναι και η αναφορά της εκπαιδευτικού 13 που υπογραμμίζει 

«Γλωσσικές βασικά, αυτό είναι και το κύριο πρόβλημα νομίζω στη σχέση μαθητή-

σχολείου και μετά….του πολιτισμικού του background, του θρησκευτικού του 

background ε…τα οποία θα μεταφερθούν και μέσα στην τάξη, οπότε όλα αυτά 

μπορούμε να τα συναντήσουμε» αλλά και η εκπαιδευτικός 18 διευκρινίζει 

«Διαφοροποίηση πιστεύω ότι ο εκπαιδευτικός σίγουρα θα συναντήσει σε θέματα 

πολιτισμού, σε θέματα γλώσσας, σε θέματα θρησκείας, κουλτούρας, ε…διότι από τη 

στιγμή που εμ μιλάμε για ανθρώπους που προέρχονται από μία άλλη χώρα ε…λογικά θα 

έχουνε σίγουρα γλωσσικές διαφορές ακόμη και διαφορές πολιτισμικές, δηλαδή πάνω 

στον πολιτισμό τους. Βέβαια ας μην ξεχνάμε και θρησκευτικά ζητήματα πλέον είναι 

διαφορετικά με τα δικά μας». Εκτός από τον πολιτισμό, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις 

και τη διαφορετική μητρική γλώσσα, ένας άλλος αριθμός εκπαιδευτικών (4 

αναφορές) δηλώνει πώς σημαντικό διαφοροποιητικό ρόλο ανάμεσα στους μαθητές, 

έχει και το οικογενειακό περιβάλλον από το οποίο προέρχεται. Για παράδειγμα, ο 

εκπαιδευτικός 35 αναφέρει μεταξύ άλλων «…ε και φυσικά ανάλογα και από την 

οικογένεια από την οποία προέρχονται ε προφανώς υπήρχε διαφορά και στο πόσο πολύ 

τα φρόντιζαν από την οικογένεια και πόσο προετοιμασμένα ήτανε για το σχολείο». 

Επίσης, για τρεις εκπαιδευτικούς και τα διαφορετικά βιώματα είναι παράγοντας 

διαφοροποίησης του μαθητή. Η εκπαιδευτικός 17 απαντά «…Ούτως ή άλλως όταν ένα 

παιδί έρχεται από ένα ιδιαίτερο, όχι απαραίτητα από ιδιαίτερο, από ένα άλλο 

περιβάλλον πολιτισμικό, φέρνει τη δικιά του κουλτούρα μαζί, οι προϋπάρχουσες 
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εμπειρίες είναι διαφορετικές, έτσι;! Για αυτό και δεν μπορεί να μάθει και με τον ίδιο 

τρόπο που μαθαίνουν όλα τα παιδιά. Ούτως ή άλλως τα παιδιά με βάση τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις μαθαίνουν, οπότε έχοντας διαφορετικές γνώσεις, εμπειρίες, 

έχει άλλο background».  

    

Πίνακας 3. Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των συνεντεύξεων - Θεματικός άξονας Γ. 

Θεματικός άξονας Γ: Διαφοροποιημένη διδασκαλία στο νέο πολυπολιτισμικό πλαίσιο 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                     ΚΩΔΙΚΟΙ                   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ                              ΑΝΑΦΟΡΕΣ      

12.Εννοιολογικός 

προσδιορισμός  

διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 

ΑΤΜΕΜΑ= Ατομική ‘μεταχείριση’ του μαθητή 5 

ΔΙΔΙΜΑΑΝ= Διαφοροποίηση της διδασκαλίας με βάση τις μαθησιακές 

ανάγκες 

3 

ΠΚΜΒΣΜ= Προσέγγιση του κάθε μαθητή με βάση το στυλ του μάθησης 2 

ΕΔΤΠΜΚΜΔ= Ενσωμάτωση διαφορετικών τρόπων παράδοσης του 

μαθήματος στην κλασική μέθοδο διδασκαλίας 

1 

ΔΙΥΛΜΑΑΝ= Διαφοροποίηση του υλικού με βάση τις μαθησιακές ανάγκες 1 

ΠΡΔΙΠΟΜΑ= Προσαρμογή της διδασκαλίας με βάση τον πολιτισμό του 

μαθητή 

3 

ΠΡΔΙΟΙΚΑ= Προσαρμογή της διδασκαλίας με βάση την οικονομική 

κατάσταση του μαθητή  

1 

ΚΜΓΑΚΟΜΠ= Κατάλληλη μεταφορά του γνωστικού αντικειμένου ώστε να 

γίνει κατανοητό από όλο το μαθητικό πληθυσμό 

1 

ΔΙΠΡΔΙ= Διαφορετική προσέγγιση διδασκαλίας 1 

ΔΙΔΙΥΛ=  Διαφοροποίηση διδακτικού υλικού 2 

ΔΙΣΤΔΙ= Διαφοροποίηση στόχων διδασκαλίας 2 

ΔΙΠΛΔΙ= Διαφοροποίηση πλαισίου διδασκαλίας 1 

ΔΙΜΕΑΞ= Διαφοροποίηση μέσων αξιολόγησης 1 

ΔΓΟΜΠΔΕΔ= Διαφοροποίηση για όλο το μαθητικό πληθυσμό και διάκριση 

από εξατομικευμένη διδασκαλία 

3 

ΤΠΕΣΟΓΑ= Τεχνική που εφαρμόζεται σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα 1 

ΠΡΔΙΑΝΔΥ= Προσαρμογή της διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες και 

δυνατότητες των μαθητών 

6 

 ΠΡΣΥΑΝΜΑ= Προσαρμογή της συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού στις 

ανάγκες των μαθητών 

1 

ΔΕΒΤΜΠΟΔ= Διαφοροποίηση των εργασιών με βάση τα ταλέντα των 

μαθητών στα πλαίσια μιας ομαδoσυνεργατικής διδασκαλίας 

1 
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ΟΠΓΧΕΥ= Ολική προσέγγιση της γλώσσας με τη χρήση εποπτικού 

υλικού 

1 

 ΛΙΓΑΣΚ= Λιγότερες ασκήσεις 2 

13.Διαφοροποιημένη 

διδασκαλία και 

νεομετανάστες μαθητές 

ΔΔΣΜΠΠΜΔ= Διαφορετικούς διδακτικούς στόχους για μαθητές από άλλα 

πολυπολιτισμικά πλαίσια με μαθησιακές δυσκολίες 

1 

ΔΜΑΜΠΠ= Διαφορετικές μεθόδους αξιολόγησης  για μαθητές από άλλα 

πολυπολιτισμικά πλαίσια 

2 

ΑΠΧΝΜΜΔ= Αφιέρωση περισσότερου χρόνου σε νεομετανάστες μαθητές 

με μαθησιακές δυσκολίες 

3 

ΔΠΓΑΝΜ= Διαφορετική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου για  

νεομετανάστες μαθητές  

2 

ΔΠΝΜΔΚΣΤ= Διαφορετική προσέγγιση νεομεταναστών μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες στον κοινωνικοσυναισθηματικό τομέα 

1 

ΠΔΑΑΜΠΠ= Προσαρμογή του διδακτικού αντικειμένου στις ανάγκες του 

μαθητή από άλλο πολιτισμικό πλαίσιο 

2 

 ΔΜΔΜΠΠ= Διαφορετικά μέσα διδασκαλίας για μαθητές από άλλα 

πολυπολιτισμικά πλαίσια 

1 

ΑΜΜΑΠΠ= Ατομική «μεταχείριση» του μαθητή από άλλο πολιτισμικό 

πλαίσιο 

12 

ΔΥΜΓΜΑΠΠ= Διαφοροποίηση του υλικού στο μάθημα της Γλώσσας για 

μαθητές/τριες από άλλο πολιτισμικό πλαίσιο 

1 

ΚΑΜΕΔΙΜΠ = Κατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας για μαθητές από άλλα 

πολυπολιτισμικά πλαίσια 

2 

ΛΙΑΣΝΕΜΑ= Λιγότερες ασκήσεις για νεομετανάστες μαθητές 2 

ΣΔΒΚΝΜ= Σχεδιασμός διδασκαλίας και με βάση τα κίνητρα του 

νεομετανάστη μαθητή 

1 

ΣΔΒΣΚΝΜ= Σχεδιασμός διδασκαλίας και με βάση τη συναισθηματική 

κατάσταση του νεομετανάστη μαθητή 

1 

ΔΙΠΡΔΙΝΕ= Διαφορετική προσέγγιση διδασκαλίας για νεομετανάστες 

μαθητές 

6 

 ΕΦΚΑΠΡΔΙ= Εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στη διδακτική διαδικασία 1 

 ΔΔΒΠΠ= Διαφοροποίηση διδασκαλίας με βάση τον πολιτισμό των 

παιδιών 

1 

14. Παράγοντες 

διαφοροποίησης της 

διδασκαλίας  

ΔΙΛΟΜΑΔΥ= Διαφοροποίηση μαθητή λόγω μαθησιακών δυσκολιών 2 

ΔΙΛΟΔΥΠΡ= Διαφοροποίηση μαθητή λόγω δυσκολιών προσαρμογής 3 

ΔΜΛΔΜΓ= Διαφοροποίηση μαθητή λόγω διαφορετικής μητρικής 

γλώσσας 

26 

ΔΜΛΔΠΣ= Διαφοροποίηση μαθητή λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 

στοιχείων 

27 
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ΔΜΛΔΓΕ= Διαφοροποίηση μαθητή λόγω διαφορετικού γνωστικού 

επιπέδου 

2 

ΔΜΛΘΠ= Διαφοροποίηση μαθητή λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων 15 

ΔΙΜΟΠΕ= Διαφοροποίηση μαθητή ως προς το οικογενειακό περιβάλλον 

από το οποίο προέρχεται 

4 

ΔΙΜΑΛΟΧΡ= Διαφοροποίηση μαθητή λόγω χρώματος 1 

ΔΜΛΔΟΥ= Διαφοροποίηση μαθητή λόγω διαφορετικού οικονομικού 

υπόβαθρου 

3 

ΕΘΠΑΔΙΜ= Η εθνικότητα παράγοντας διαφοροποίησης του μαθητή 2 

ΤΔΒΠΔΜ= Τα διαφορετικά βιώματα παράγοντας διαφοροποίησης του 

μαθητή 

3 

ΔΜΛΔΜΑ= Διαφοροποίηση μαθητή λόγω διαφορετικών μαθησιακών 

αναγκών 

1 

15.Χρησιμότητα 

διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 

ΧΡΕΚΕΡ= Χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο προκειμένου να 

αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις συνθήκες που 

αναδύονται από τη νεομετανάστευση 

34 

 ΠΡΕΝΝΕΤΑ= Δημιουργία προϋποθέσεων ομαλής ένταξης νεομεταναστών 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

31 

ΑΣΔΠΕΝΜ= Ανάγκη συμπληρωματικών διδασκαλιών για την πλήρη 

ένταξη νεομεταναστών μαθητών 

5 

ΧΕΕΓΣΝΜ= Χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο για την επίτευξη γλωσσικών 

στόχων για νεομετανάστες μαθητές 

2 

ΚΙΕΝΝΕΜΑ= Κινητοποίηση ενδιαφέροντος νεομεταναστών μαθητών 1 

ΑΥΣΥΝΕΜΑ= Αύξηση συμμετοχής νεομεταναστών μαθητών 1 

16. Δυνατότητα 

εφαρμογής της 

διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας   

ΑΝΠΡΔΙΕΤ= Ανάγκη προσαρμογής της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας του 

μαθητικού πληθυσμού 

30 

ΔΠΛΠΝΟΥ= Δυσκολίες προσαρμογής λόγω πίεσης να ολοκληρωθεί η ύλη 10 

ΔΠΛΔΣΕ= Δυσκολίες προσαρμογής λόγω της δομής των σχολικών 

εγχειριδίων 

2 

ΜΠΔΕΜΠ= Μη προσαρμογή διδασκαλίας στη ετερογένεια του μαθητικού 

πληθυσμού 

3 

ΔΠΛΔΤ= Δυσκολίες προσαρμογής λόγω δομή της τάξης 1 

ΔΠΛΣΤ= Δυσκολίες προσαρμογής λόγω συνθηκών της τάξης 1 

ΔΥΕΦΜΕΑΡ= Δυσκολία προσαρμογής λόγω του μεγάλου αριθμού των 

μαθητών 

9 

ΠΡΔΙΜΑΓΛ= Προσαρμογή διδασκαλίας μόνο στο μάθημα της Γλώσσας 1 

ΔΥΠΡΥΛΕΛ= Δυσκολία προσαρμογής λόγω υλικοτεχνικών ελλείψεων 1 

ΠΡΣΤΝΕΜΑ= Προσαρμογή στόχων για νεομετανάστες μαθητές 1 

ΠΡΜΕΝΕΜΑ= Προσαρμογή μεθόδων για νεομετανάστες μαθητές 1 
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ΠΔΒΜΑΜ= Προσαρμογή διδασκαλίας με βάση τις μαθησιακές ανάγκες 

του μαθητή 

3 

ΠΔΒΓΕΜ= Προσαρμογή της διδασκαλίας με βάση το γνωστικό επίπεδο 

των μαθητών 

3 

ΠΔΧΑΑΓΕΜ= Προσαρμογή διδασκαλίας με την χρήση ασκήσεων 

αντίστοιχων του γνωστικού επιπέδου των μαθητών 

2 

17.Γνωστικό πεδίο 

επιτακτικής 

αξιοποίησης 

διαφοροποιημένης  

διδασκαλίας 

ΜΑΓΛΑΝΘΕ= Μάθημα της Γλώσσας για να μπορέσει να ανταποκριθεί ο 

μετανάστης μαθητής και στα υπόλοιπα θεωρητικά μαθήματα 

2 

ΜΕΤΑΘΡΙΣ= Στις μεγαλύτερες τάξεις στα μαθήματα των Θρησκευτικών 

και Ιστορίας 

2 

ΜΓΛΒΔΤΠΝ= Μάθημα της Γλώσσας λόγω του βιβλίου που δεν ταιριάζει 

στον πολιτισμό του νεομετανάστη 

1 

ΜΕΑΔΜΥΣ= Μη επιτακτική αξιοποίηση διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

στο μάθημα των Μαθηματικών λόγω ύπαρξης συμβόλων 

6 

ΓΛΩΜΑΘ= Γλωσσικά μαθήματα 8 

ΔΙΚΑΘΔΕ= Διδασκαλία καθημερινών δεξιοτήτων 1 

ΚΑΜΑΟΡ=  Κατανόηση μαθηματικής ορολογίας 1 

ΜΑΘΓΛΩ= Μάθημα της Γλώσσας 13 

ΜΑΓΛΒΑΜΑ= Μάθημα της Γλώσσας γιατί αποτελεί τη βάση για όλα τα 

μαθήματα 

5 

ΓΠΜΕΟΠΔ= Στα γνωστικά πεδία που μπορεί να εφαρμοστεί κάποιο 

ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο διδασκαλίας 

1 

ΜΕΑΜΓΕΟΠ= Μη επιτακτική αξιοποίηση στο μάθημα της Γλώσσας καθώς 

εξαρτάται και από το οικογενειακό περιβάλλον 

1 

ΑΕΔΔΟΓΠ= Ανάγκη εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 

όλα τα γνωστικά πεδία 

1 

ΓΜΜΝΕΣ=  Γλωσσικά μαθήματα για να μπορούν οι νεομετανάστες 

μαθητές να επικοινωνούν 

3 

 ΣΜΤΜΚΦ= Στις μεγαλύτερες τάξεις Μαθηματικά και Φυσική 1 

18. Εκπαιδευτική 

διαχείριση  των 

νεομεταναστών 

μαθητών   

ΕΠΕΥΑΣ= Σκόπιμη επιλογή εύκολων ασκήσεων για επίλυση στον πίνακα 2 

ΛΙΑΝΕΡΣΠ= Λιγότερη ανάθεση εργασιών για το σπίτι 5 

ΛΙΕΡΠΡΜΕ= Ανάθεση λιγότερων εργασιών με προφορική εξέταση σε 

μετανάστες μαθητές με αδυναμίες στο γραπτό λόγο 

1 

ΑΠΥΜΜΔ= Ανάθεση περισσότερου υλικού σε μετανάστες μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες 

2 

ΕΜΘΕΑΠΑΙ= Εμπλοκή σε θεατρικά παιχνίδια 2 

ΕΜΠΑΙΜΙΜ= Εμπλοκή σε παιχνίδια μίμησης 1 

ΕΜΔΙΠΟΣΤ= Εμπλοκή σε διήγηση πολιτισμικών στοιχείων της χώρας τους 7 

ΜΕΔΙΓΝΠΑ= Μετάδοση των δικών τους γνώσεων στα υπόλοιπα παιδιά 2 
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ΕΣΝΜΟΔ= Ενεργή συμμετοχή των νεομεταναστών μαθητών στην 

ομαδική διδασκαλία 

1 

ΠΡΚΟΣΥΣΤ= Προτεραιότητα κοινωνικοσυναισθηματικών στόχων 13 

ΚΑΕΚΚΑΛΕ= Κατανόηση και εκμάθηση ανάγνωσης κάποιων λέξεων 3 

ΜΕΕΜΥΠΠΑ= Μετάδοση των εμπειριών τους στα υπόλοιπα παιδιά 3 

ΣΤΜΕΟΡΤΑ= Στόχος να μπορέσουν να ακολουθήσουν το μέσο όρο της 

τάξης 

1 

ΣΚΕΠΕΥΑΣ= Σκόπιμη επιλογή εύκολων ασκήσεων 5 

ΑΠΛΑΣΚ= Απλοποίηση ασκήσεων 3 

ΕΒΛΠΣΤ=  Εκμάθηση βασικού λεξιλογίου για την προσαρμογή του στο 

σχολείο 

1 

 ΕΠΓΛΜΜΠ= Εξάσκηση στην παραγωγή γραπτού λόγου με μικρές 

προτάσεις 

1 

ΑΚΑΤΔΤΝΜ= Αξιοποίηση και ανάδειξη των δεξιοτήτων των νεομεταναστών 

μαθητών 

1 

ΧΡΑΠΛΕ=

  

Χρήση απλού λεξιλογίου 1 

ΧΡΕΠΔΙΜΑ= Χρήση της επανάληψης κατά τη διάρκεια του μαθήματος 1 

19.Αξιολόγηση 

νεομεταναστών 

μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες 

ΠΡΟΑΞΙ= Προφορική αξιολόγηση 1 

ΛΙΒΑΕΠΓΡ= Λιγότερη βαρύτητα στην επίδοση του μαθητή στα γραπτά 1 

ΠΜΣΔΤΣΧ= Παρατήρηση του μαθητή στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2 

ΣΥΝΑΞΙ= Συνεχόμενη αξιολόγηση 2 

ΑΞΒΓΚΤΣ= Αξιολόγηση βάση των γνώσεων και της συμπεριφοράς 1 

ΑΠΟΑΡΑΞ= Αποφυγή αριθμητικής αξιολόγησης 3 

ΠΕΡΑΞΙΟ= Περιγραφική αξιολόγηση 19 

ΑΡΑΞΥΠΠΑ= Αριθμητική αξιολόγηση όπως ορίζει το Υπουργείο Παιδείας 2 

ΕΒΜΝΜΔ= Επιείκεια στους βαθμούς για μαθητές νεομετανάστες με 

μαθησιακές δυσκολίες 

3 

ΑΞΙΟΠΡΟΣ= Αξιολόγηση της προσπάθειας 3 

ΑΞΙΟΕΞΕ= Αξιολόγηση της εξέλιξης που παρουσιάζουν 5 

ΟΜΤΡΑΞ= Ομοιογενής τρόπος αξιολόγησης των μαθητών 1 

ΣΥΓΟΑΤΑΝ= Συζήτηση με τους γονείς για τις ατομικές ανάγκες του μαθητή 4 

ΔΙΑΑΞΙΟ= Διαμορφωτική αξιολόγηση 2 

ΑΡΑΞΑΝ= Αρχική αξιολόγηση των αναγκών 5 

ΟΙΚΑΞΙΟ= Οικοσυστημική αξιολόγηση 2 

ΛΑΣΥΜΠ= Λιγότερες απαιτήσεις συγκριτικά με τον υπόλοιπο  μαθητικό 

πληθυσμό 

5 

 ΠΑΠΧΕΟΤΑ= Προφορική αξιολόγηση τα πρώτα χρόνια και έπειτα 

ομοιογενής τρόπος αξιολόγησης με τον υπόλοιπο μαθητικό 

1 
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Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών προέκυψαν έξι κωδικοί που 

αναφέρονται στη «χρησιμότητα της διαφοροποιημένης διδασκαλίας». Οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι είναι ένα «χρήσιμο εκπαιδευτικό 

εργαλείο προκειμένου να αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις συνθήκες που 

αναδύονται από τη νεομετανάστευση» (34 αναφορές). Η εκπαιδευτικός 2 απαντά 

«σίγουρα! Είμαι απόλυτη σε αυτό!  Χωρίς τη διαφοροποιημένη διδασκαλία σε 

συγκεκριμένες συνθήκες ουσιαστικά δεν θα υπήρχε αποτέλεσμα…» (εκπαιδευτικός 2). 

Κατά παρόμοιο τρόπο απαντά και η εκπαιδευτικός 18 υποστηρίζοντας «πιστεύω ότι ο 

εκπαιδευτικός σίγουρα θα πρέπει να εφαρμόσει διαφοροποιημένη διδασκαλία, οι 

συνθήκες διδασκαλίας του παρελθόντος με τις συνθήκες διδασκαλίας της σύγχρονης 

πραγματικότητας διαφέρουνε γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως μιλάμε για τάξεις, 

για παιδιά διαφορετικού πολιτισμού, διαφορετικής θρησκείας, διαφορετικών αξιών, 

διαφορετικών γλωσσικών  ζητημάτων. Επομένως δεν θα μπορούσε η διδασκαλία να 

μην είναι διαφοροποιημένη». Με 31 αναφορές συγκροτήθηκε ο κωδικός «Δημιουργία 

προϋποθέσεων ομαλής ένταξης νεομεταναστών μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 

στην τάξη». Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός 8 τονίζει «εεε…ναι σίγουρα η 

διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι κάτι το οποίο βοηθάει…και τους ίδιους τους 

μαθητές, οι οποίοι στην πρώτη τους επαφή τους που θα έχουνε στην πρώτη μικρή 

κοινωνία, τη σχολική, θα δούνε ότι γίνονται προσπάθειες από μέρους ε…του του 

δασκάλου να να ενταχθούν ομαλά σε μία νέα κατάσταση, σε μία νέα πραγματικότητα». 

Επίσης ο εκπαιδευτικός 10 υπογραμμίζει  ότι «είναι ο μοναδικός τρόπος να γίνει 

αυτό» αναφερόμενος στην ομαλή ένταξη των νεομεταναστών μαθητών που 

παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. Επιπρόσθετα, η εκπαιδευτικός 17 μιλώντας για 

τη διαφοροποιημένη διδασκαλία ως εργαλείο ομαλής ένταξης των μαθητών 

επισημαίνει «Ο στόχος του σχολείου δεν είναι το παιδί μόνο να μάθει γράμματα, η 

πληθυσμό 

ΔΥΠΡΕΞΝΕ= Δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε όσους νεομετανάστες 

μαθητές το επιθυμούν 

1 

ΧΑΒΣΥΜΠ= Χαμηλότερη αριθμητική βαθμολογία συγκριτικά με τον 

υπόλοιπο μαθητικό πληθυσμό 

1 

ΓΡΕΠΑΣ= Γραπτές επαναληπτικές ασκήσεις 1 

ΓΡΚΑΠΡΑΞ= Γραπτή και προφορική αξιολόγηση 2 
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κονων..η τάξη από μόνη της αποτελεί μια μικρή κοινωνία. Ο κάθε μαθητής έχει μέσα το 

ρόλο του και έχει ανάγκη ο κάθε μαθητής να αισθάνεται ότι…η αίσθηση του ανήκειν, 

ότι είναι και αυτό μέλος της κοινωνίας αυτής, της μικρής κοινωνίας, ότι αναγνωρίζεται. 

Για αυτό το θεωρώ πάρα πολύ αναγκαίο. Για αυτό και μπορούμε έτσι με μικρούς 

μικρούς στόχους, με μικρά βήματα, διδασκαλία βήμα βήμα που λέμε να επιβεβαιώνουμε 

το μαθητή, να τον κάνουμε έτσι να νιώθει καλύτερα έτσι βλέποντας ο μαθητής ότι 

καταφέρνει να πετυχαίνει πράγματα με βάση τους βραχυπρόθεσμους στόχους που 

έχουμε θέσει σιγά σιγά ότι καταφέρνει πράγματα και να αισθάνεται και αυτός 

καλύτερα». Ακόμη, η εκπαιδευτικός 18 υποστηρίζει «Φυσικά, καθώς πιστεύω ότι ο 

εκπαιδευτικός προσπαθεί με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο που διαθέτει και 

εφαρμόζοντας αυτήν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία που ο ίδιος κρίνει ότι θα φέρει 

αποτελέσματα, να εντάξει ομαλά τους μαθητές που προέρχονται από άλλες χώρες ε..και 

πόσο μάλλον τους μαθητές αυτούς που παρουσιάζουνε και μαθησιακές δυσκολίες, 

προκειμένου να συνεργαστούν με τα υπόλοιπα παιδιά γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όλα 

μεταξύ τους τα παιδιά δεν έχουν όπως είπαμε και πριν εμ..όλα τα στοιχεία τους κοινά 

σε κάποιους τομείς». 

Οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν και στη δυνατότητα εφαρμογής 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάλιστα οι περισσότεροι μίλησαν για «ανάγκη 

προσαρμογής της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού» (30 

αναφορές). Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων απαντήσεων αποτελούν οι εξής: 

«πιστεύω πως ο εκπαιδευτικός οφείλει να το κάνει αυτό ε…για αυτό κάτι τέτοιο 

προσπαθώ να το κάνω και εγώ η ίδια, διότι μέσα σε μία σχολική τάξη πλέον ο 

μαθητικός πληθυσμός είναι πολυπολιτισμικός τα τελευταία χρόνια, άλλες φορές 

περισσότερο άλλες φορές λιγότερο. Εμ..θεωρώ ότι πρέπει ο δάσκαλος να προσαρμόσει 

τη διδασκαλία του» (εκπαιδευτικός 18), «..μα καταρχάς τα παιδιά δεν είναι ίδια όλες 

τις χρονιές. Δηλαδή αν πάρεις δυο φορές τετάρτη τάξη δεν σημαίνει ότι αυτά που 

έκανες την πρώτη χρονιά θα κάνεις τα ίδια και στην άλλη, γιατί το επίπεδο μπορεί να 

είναι πιο χαμηλό, μπορεί να είναι πιο ανεβασμένο, να έχουν περισσότερες απαιτήσεις, 

να προχωρά γρήγορα, βέβαια προσαρμόζεις» (εκπαιδευτικός 26), «είσαι υποχρεωμένος 

να προσαρμόσεις γιατί αλλιώς δεν θα βγάλεις αποτέλεσμα αν δεν εφαρμόσεις 

διαφορετικές μεθόδους» (εκπαιδευτικός 31) και «ο κάθε μαθητής έχει τις ιδιαίτερες 

μαθησιακές του ανάγκες, το ιδιαίτερο μαθησιακό του στυλ, οπότε ο δάσκαλος πρέπει να 
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προσαρμόσει να λάβει υπόψιν του όλα αυτά» (εκπαιδευτικός 17). Ακόμα, η 

εκπαιδευτικός 13 μιλώντας για την προσαρμογή της διδασκαλίας τονίζει ότι 

υπάρχουν «πρακτικά εμπόδια γιατί άμα έχεις είκοσι πέντε είκοσι έξι παιδιά μέσα σε μια 

τάξη και έχεις και μια ύλη που σε κυνηγάει να βγάλεις ε...είναι δύσκολο πράγμα», 

δημιουργώντας κωδικό «Δυσκολίες προσαρμογής λόγω πίεσης να ολοκληρωθεί η 

ύλη» (10 αναφορές) αλλά τον κωδικό «Δυσκολίες προσαρμογής της διδασκαλίας 

λόγω του μεγάλου αριθμού των μαθητών» (9 αναφορές). Για παράδειγμα, η 

εκπαιδευτικός 9 αναφέρει «…είδα αποτελέσματα αλλά όχι στο βαθμό που θα ήθελα 

γιατί όταν έχεις είκοσι πέντε παιδιά στην τάξη δεν μπορείς πάντα να κάνεις 

διαφοροποιημένη διδασκαλία» όπως και ο εκπαιδευτικός 10 υπογραμμίζει μεταξύ 

άλλων «ε..εμπόδια είναι κυρίως ο μεγάλος αριθμός ανά τάξη..». Τρεις εκπαιδευτικοί 

αναφέρουν πως δεν προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους με βάση την ετερογένεια του 

μαθητικού πληθυσμού όπως η εκπαιδευτικός 20 ισχυριζόμενη «γενικά θεωρώ πως να 

το πω τώρα..ε…γενικά θεωρώ ε..σαφώς είναι απαραίτητη η διαφοροποίηση αλλά δεν 

υπάρχει χρόνος ε..τα χρονικά περιθώρια είναι πάρα πολύ στενά για να πραγματοποιηθεί 

κάτι τέτοιο» αλλά και η εκπαιδευτικός 23 απαντά μονολεκτικά «όχι».  

Αναφορικά με το «Γνωστικό πεδίο επιτακτικής αξιοποίησης 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας», οι πιο πολλοί εκπαιδευτικοί θεωρούν πως το 

μάθημα της γλώσσας είναι αυτό που χρειάζεται περισσότερο από όλα την εφαρμογή 

διαφοροποιημένων πρακτικών (13 αναφορές), όπως ο εκπαιδευτικός 10 που τονίζει 

«ε..κυρίως στη γλώσσα και…η γλώσσα είναι πρώτα..». Μερικοί εκπαιδευτικοί 

αναφέρονται στα «γλωσσικά μαθήματα» γενικότερα, δημιουργώντας τον αντίστοιχο 

κωδικό με 8 αναφορές. Κάποιοι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν τη «Μη επιτακτική 

αξιοποίηση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο μάθημα των Μαθηματικών λόγω 

ύπαρξης συμβόλων» (6 αναφορές). Για παράδειγμα, «..τώρα στα μαθηματικά το ότι 

ένα παιδί είναι νεομετανάστης δεν νομίζω, εκεί λειτουργούμε με σύμβολα» 

(εκπαιδευτικός 3) και «τα μαθήματα όπως τα μαθηματικά είναι διεθνής γλώσσα οπότε 

εκεί δεν θα τύχει ιδιαίτερο πρόβλημα πιστεύω εγώ..» (εκπαιδευτικός 4). Πέντε 

εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως στο μάθημα της γλώσσας χρειάζεται η αξιοποίηση της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας υπογραμμίζοντας όμως το γιατί λέγοντας πως  

«αποτελεί τη βάση για όλα τα μαθήματα». Αναλυτικότερα, ο εκπαιδευτικός 14 απαντά 

«εγώ θα σου πω τη γλώσσα..η γλώσσα είναι και στην ιστορία είναι παντού» και ο 
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εκπαιδευτικός 15 διευκρινίζει «στη γλώσσα γιατί έρχεται από περιβάλλον που η βασική 

μητρική γλώσσα ήταν διαφορετική και φέρνει δυσκολίες και στα άλλα μαθήματα». Εν 

συνεχεία, τρεις εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως στα γλωσσικά μαθήματα χρειάζεται να 

αξιοποιηθεί η διαφοροποιημένη διδασκαλία, αφού «πιο πολύ στο γλωσσικό τομέα για 

να μπορούν τα παιδιά αυτά να επικοινωνούν με τους συμμαθητές τους…» 

(εκπαιδευτικός 27). Ο εκπαιδευτικός 15 υποστηρίζει «ε..επειδή μιλάμε κυρίως για 

μαθητές με διαφορετικό έτσι πολιτισμικό και κοινωνικό και γλωσσικό υπόβαθρο, το πιο 

προφανές είναι α…το γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας α..που αποτελεί τη βάση 

α..της εκπαίδευσης του παιδιού στο καινούριο εκπαιδευτικό πλαίσιο, αλλά επειδή η 

γλώσσα δεν είναι και το…η γλώσσα και η μάθηση της γλώσσας δεν εξαρτάται 

αποκλειστικά και μόνο από το σχολείο αλλά και από το οικογενειακό 

περιβάλλον…θεωρώ ότι σε οποιοδήποτε γνωστικό πεδίο εφαρμόζονται κάποιοι μέθοδοι 

διδασκαλίας που στηρίζονται στην..που είναι κυρίως ομαδοσυνεργατικές και 

εφαρμόζουν έτσι αυτές τις ιδέες…είναι σημαντικό να γίνει μια διαφοροποιημένη 

διδασκαλία», δημιουργώντας τους αντίστοιχους κωδικούς.  

Δημιουργήθηκε και η κατηγορία «Εκπαιδευτική διαχείριση  των 

νεομεταναστών μαθητών» καθώς από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων προέκυψαν 

κωδικοί που αναφέρονται σε συγκεκριμένες ενέργειες των εκπαιδευτικών αναφορικά 

με τους μετανάστες μαθητές που έχουν ή έτυχε να έχουν στο μαθητικό τους 

πληθυσμό. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δίνουν έμφαση σε 

κοινωνικοσυναισθηματικούς στόχους (13 αναφορές), όπως για παράδειγμα η 

εκπαιδευτικός 6 που τονίζει «..δηλαδή πρώτα από όλα δεν θα κοιτάξω να μάθει τη 

γλώσσα ή το αντικείμενο αλλά να νιώθει ότι είναι αποδεκτός. Αυτό είναι το 

σημαντικότερο νομίζω..ότι είναι φιλικό το περιβάλλον στο οποίο μπαίνει, ε..να νιώσει 

το παιδί ότι εγώ πιστεύω σε αυτό…». Επιπρόσθετα, ο εκπαιδευτικός 14 διευκρινίζει 

«ένα παιδί το οποίο πεινάει, έχει έρθει από τη Συρία και πεινάει, το νοιάζει να μάθει 

γράμματα ή να μη λιποθυμήσει κάτω από την πείνα για να βγάλει το μάθημα;» αλλά 

και η εκπαιδευτικός 27 μιλώντας για το πώς διαχειρίζεται νεομετανάστες μαθητές 

που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες υποστηρίζει «προσπάθησα καταρχήν να 

τους προσεγγίσω συναισθηματικά…γιατί αυτά τα παιδιά δεν επικοινωνούσαν καθόλου, 

ούτε μιλούσαν στην τάξη. Ε γιατί…προϋπόθεση για την επίτευξη οποιουδήποτε 

γνωστικού στόχου είναι η συναισθηματική και κοινωνική ισορροπία ενός παιδιού». Εν 
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συνεχεία, μερικοί εκπαιδευτικοί απάντησαν πως προσπαθούν να δώσουν ευκαιρίες 

εμπλοκής των μαθητών σε διήγηση πολιτισμικών στοιχείων της χώρας τους (7 

αναφορές). Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτικός 5 αναφέρει μεταξύ άλλων «εμπλοκή σε 

διήγηση συνηθειών, τραγουδιών από τη χώρα τους». Κατά παρόμοιο τρόπο, η 

εκπαιδευτικός 9 υπογραμμίζει «…στις σχολικές γιορτές τους άφηνα να έχουν τα δικά 

τους ε..να μας παρουσιάσουν τα δικά τους ήθη και έθιμα. Πολλές φορές, αν είχα 

πολλούς μαθητές τραγουδούσαν και στη δική τους γλώσσα..» αλλά και ο εκπαιδευτικός 

14 σημειώνει «…θα πάμε μετά στο πολιτιστικό παράγοντα, θα προσπαθήσω να τον 

ξεκλειδώσω να μου δώσει πράγματα από τον πολιτισμό του, να τα μοιραστεί με τους 

μαθητές του..». Κάποιοι εκπαιδευτικοί απαντούν πως αναθέτουν στους νεομετανάστες 

μαθητές τους με μαθησιακές δυσκολίες λιγότερες εργασίες για το σπίτι (5 αναφορές), 

όπως  η εκπαιδευτικός 1 που το διαχειρίζεται ως εξής «…από την τρίτη δημοτικού που 

τα είχα, του βάζω λιγότερη ύλη ή πάντα είχε να μαθαίνει λιγότερη ορθογραφία, λιγότερη 

ανάγνωση και όχι όλες τις ασκήσεις γλώσσα, μαθηματικά, μια δύο ασκήσεις. Αυτό 

βοήθησε…και όταν βάζω εργασίες σε αυτόν να βάλω λιγότερες» αλλά και η 

εκπαιδευτικός 29 που αναφέρει «..να πάρει δυο ασκήσεις λιγότερες από τους 

υπόλοιπους». Ακόμα, πάλι πέντε εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για «σκόπιμη επιλογή 

εύκολων ασκήσεων» υποστηρίζοντας «ένα που κάνω με το παιδί με δυσκολίες ε του 

βάζω ας πούμε να διαβάσει μία ερώτηση, κάτι από τα παρακάτω αλλά προσέχω να 

είναι η πιο εύκολη ερώτηση…» (εκπαιδευτικός 1) και «..κάποιες ασκήσεις δεν έδινα 

στο συγκεκριμένο παιδί, έδινα κάποια άλλη που ήταν βαθμού ευκολίας έτσι 

μεγαλύτερου, με αυτόν τον τρόπο κυρίως» (εκπαιδευτικός 19). Ένας άλλος τρόπος 

εκπαιδευτικής διαχείρισης σύμφωνα με τρεις εκπαιδευτικούς είναι και η «μετάδοση 

των εμπειριών τους στα υπόλοιπα παιδιά». Η εκπαιδευτικός 24 ανάμεσα στα υπόλοιπα 

αναφέρει «…που μπορούν τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία περισσότερα πράγματα να 

συζητήσουν μαζί μου και να αποκαλύψουνε για τις δικές τους εμπειρίες. Γιατί είναι 

πολύ περήφανα να λένε για τις δικές τους εμπειρίες, για τη δική τους οικογένεια». Με 

τον ίδιο αριθμό αναφορών δημιουργήθηκε και ο κωδικός «απλοποίηση ασκήσεων», 

λόγου χάριν η εκπαιδευτικός 19 που σχετικά με τις ενέργειες της για να πετύχει 

ενεργό εμπλοκή νεομεταναστών μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία επισημαίνει 

«πολλές φορές έτσι με πιο απλοποιημένο υλικό». Δύο εκπαιδευτικοί επιλέγουν να 

δίνουν περισσότερες ασκήσεις σε νεομετανάστες μαθητές λέγοντας «..επέμενα σε 

αυτά τα παιδιά με περισσότερο υλικό. Δηλαδή αν είχα να δώσω δέκα πράγματα στη 
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τάξη, στο σύνολο, σε αυτά θα έδινα σίγουρα δώδεκα. Μπορεί το επίπεδο να ήταν πιο 

χαμηλό αλλά θα ήτανε περισσότερο το υλικό» (εκπαιδευτικός 2). Η εκπαιδευτικός 13 

μιλώντας για τους νεομετανάστες μαθητές της που παρουσιάζουν μαθησιακές 

δυσκολίες επισημαίνει «…και αυτό το κάνουμε για να τον βοηθήσουμε στο να μπορεί 

μετά να ακολουθήσει το μέσο όρο της τάξης» δημιουργώντας τον αντίστοιχο κωδικό 

με αυτή τη μία αναφορά. Τέλος, η εκπαιδευτικός 33 αναφέρεται στην ανάδειξη  των 

δεξιοτήτων των νεομεταναστών μαθητών αναφέροντας πως «…εεε είχανε πολλές 

δεξιότητες, στη μουσική ήτανε πολύ καλοί, τους αξιοποιήσαμε εκεί ώστε να αισθανθούν 

άνετα μέσα στην τάξη και να αισθανθούν και αυτοί ότι προσφέρουν κάτι, ότι είναι 

καλοί σε κάτι. Είχα μαθητή που ήτανε άριστος στα καλλιτεχνικά και μου ζωγράφιζε κτλ 

και βάζαμε αυτά στον τοίχο..».  

Η τελευταία κατηγορία αναφέρεται στην αξιολόγηση των νεομεταναστών 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν 

πως θα υιοθετούσαν ή έχουν ήδη υιοθετήσει την περιγραφική αξιολόγηση για να 

αξιολογήσουν κάποιον μετανάστη μαθητή που έχει έρθει πρόσφατα στην Ελλάδα. 

Ενδεικτικές απαντήσεις αποτελούν «ως ενδεδειγμένος τρόπος αξιολόγησης αυτών των 

παιδιών πιστεύω ότι είναι ε…η περιγραφική αξιολόγηση» (εκπαιδευτικός 11), 

«εννοείται την περιγραφική γιατί ένας βαθμός απλά δεν είναι τίποτα. Μπορεί να είναι 

απογοητευτικός για ένα παιδί που προσπαθεί και δεν καταφέρνει, έχοντας το πρόβλημα 

της γλώσσα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, οπότε θεωρώ ότι με την περιγραφική 

αξιολόγηση θα μπορούσα να το ωθήσω σε κάτι καλύτερο» (εκπαιδευτικός 21) και «εγώ 

είμαι υπέρμαχος της περιγραφικής αξιολόγησης..δηλαδή δεν μπορεί ένας βαθμός να 

απεικονίσει γιατί δεν είναι αντικειμενικός. Εγώ μπορεί να βαθμολογήσω διαφορετικά, η 

άλλη δασκάλα μπορεί να βαθμολογήσει διαφορετικά. Άρα λοιπόν να υπάρχει 

περιγραφική αξιολόγηση, τα θετικά, προβάλλουμε τα θετικά και πάνω στα θετικά ε λέμε 

και τα αρνητικά πάντοτε περιγραφικά ώστε ο μαθητής να ανατροφοδοτηθεί και να 

βελτιωθεί» (εκπαιδευτικός 33). Επίσης, πέντε εκπαιδευτικοί δίνουν έμφαση στην 

αξιολόγηση που παρουσιάζουν οι νεομετανάστες μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, 

υποστηρίζοντας «με βάση την εξέλιξή τους, τη δική τους εξέλιξη, όχι της τάξης..» 

(εκπαιδευτικός 23) και «με βάση την…εεε..πρόοδο που έχει…κάνει το παιδί από την 

αρχή της σχολικής χρονιάς…δηλαδή μια αξιολόγηση που να βασίζεται στο επίπεδο που 

ήταν και στο επίπεδο που έχει φτάσει» (εκπαιδευτικός 24). Ακόμα, με πέντε πάλι 
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αναφορές εμφανίζεται ο κωδικός που αναφέρεται στην αρχική αξιολόγηση των 

αναγκών. Μάλιστα, η εκπαιδευτικός 30 τονίζει μεταξύ άλλων «..να ελέγξουμε τις 

προηγούμενες γνώσεις του παιδιού από το σχολείο και το οικογενειακό περιβάλλον». 

Κατά παρόμοιο τρόπο και η εκπαιδευτικός 31 υπογραμμίζει «..θα πρέπει καταρχήν να 

δεις ηλικιακά τι κάνει σε σχέση με τα άλλα παιδιά. Άρα εξετάζεις ηλικιακά τη γλώσσα 

και τα μαθηματικά πού βρίσκεται, σε τι επίπεδο βρίσκεται». Αναφορικά και πάλι με 

την αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες, 

πέντε εκπαιδευτικοί υπογραμμίζουν πως έχουν «λιγότερες απαιτήσεις συγκριτικά με 

τον υπόλοιπο  μαθητικό πληθυσμό», επισημαίνοντας «θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να 

υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση του παιδιού αυτού και ως προς την αξιολόγηση 

πιστεύω ότι δεν μπορούμε να έχουμε τις ίδιες απαιτήσεις ε..από ένα τέτοιο παιδί, όπως 

θα είχαμε ένα παιδί το οποίο δεν θα είχε να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους δυσκολίες» 

(εκπαιδευτικός 18). Η συζήτηση με τους γονείς αποτελεί έναν τρόπο αξιολόγησης 

των νεομεταναστών μαθητών για τέσσερις εκπαιδευτικούς. Για παράδειγμα, η 

εκπαιδευτικός 9 υπογραμμίζει πως «άμα έρχονται οι γονείς προφανώς συζητώ μαζί 

τους για τις ατομικές ανάγκες κάθε μαθητή» και ο εκπαιδευτικός 26 αναφέρει «η 

καλύτερη αξιολόγηση είναι να πεις σε κάθε μάθημα την πραγματική εικόνα του παιδιού 

στους γονείς». Τρεις εκπαιδευτικοί επισημαίνουν πως αξιολογούν νεομετανάστες 

μαθητές με επιείκεια, λέγοντας «το αξιολογούσα όπως στα υπόλοιπα  παιδιά με Α’, Β’, 

Γ’, ε…αλφαβητική δηλαδή βαθμολογία. Ε..ναι ήμουν επιεικής..» όπως και ο 

εκπαιδευτικός 26 μεταξύ άλλων αναφέρει «..εντάξει το βαθμό μπορεί να του το βάλεις 

λίγο τραβηγμένο για ψυχολογικούς λόγους, γιατί θα πάρουν και οι άλλοι συμμαθητές 

του όποτε θα θέλει και αυτός λογικά να δει». Εν συνεχεία, μόλις δύο εκπαιδευτικοί 

κάνουν λόγο για την «οικοσυστημική αξιολόγηση» προσδιορίζοντάς την ως εξής 

«οπωσδήποτε την οικοσυστημική αξιολόγηση η οποία λαμβάνει υπόψιν το κοινωνικό 

και πολιτισμικό και οικογενειακό ίσως υπόβαθρο αυτών των μαθητών, γιατί είναι 

απαραίτητο να υπάρχει εξισορρόπηση ανάμεσα σε όλα αυτά τα πλαίσια στα οποία 

κινείται και ζει ο μαθητής αυτός» (εκπαιδευτικός 15). Δύο πάλι εκπαιδευτικοί 

τονίζουν πως για το νεομετανάστη μαθητή που έτυχε να έχουν στην τάξη τους δεν 

χρησιμοποίησαν κάποια διαφορετική αξιολόγηση αλλά «το σύστημα του Υπουργείου 

ήταν να βάλω βαθμό..» (εκπαιδευτικός 4). Η εκπαιδευτικός 28 αναφέρει 

χαρακτηριστικά «ε αναγκαστικά θα έμπαινε ένας βαθμός μικρότερος για να υπάρχει 

και κλίμακα, να ξέρεις, η επιβράβευση σε αυτούς που προσπαθούν και έχουν κάποιες 
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δυνατότητες. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις τον ίδιο βαθμό», δημιουργώντας έτσι τον 

αντίστοιχο κωδικό με μία αναφορά.  Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκε και ο κωδικός 

«προφορική αξιολόγηση τα πρώτα χρόνια και έπειτα ομοιογενής τρόπος αξιολόγησης 

με τον υπόλοιπο μαθητικό πληθυσμό» βάσει των απαντήσεων του εκπαιδευτικού 25 

που αναφέρει «θα πρέπει αυτά τα παιδιά να υπάρχει μια διαφορετική αξιολόγηση 

τουλάχιστον την πρώτη τριετία με τετραετία έτσι που οι δυσκολίες είναι αρκετές. Θα 

πρέπει να αξιολογούνται προφορικά μόνο και κατόπιν να ενταχθούν στο σύστημα 

αξιολόγησης της χώρας, του σχολείου των υπολοίπων, σύμφωνα με τα υπόλοιπα 

παιδιά».  

5.5. Επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση ετερογενών 

τάξεων 

O τελευταίος θεματικός άξονας αφορά τις επιμορφωτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών για τη διαχείριση ετερογενών τάξεων. Αυτόν τον άξονα τον 

απαρτίζουν επτά κατηγορίες: αναγκαιότητα επιμόρφωσης, χαρακτηριστικά 

επιμορφωτικών δράσεων, θεματικές επιμορφωτικών δράσεων, επιμόρφωση για 

στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας, επιμόρφωση για κατανόηση των αναγκών των 

νεομεταναστών, επιμόρφωση για την ένταξη των νεομεταναστών και συνεργασία 

εκπαιδευτικών (Πίνακας 4). 

Αναλυτικότερα, όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, την «αναγκαιότητα 

επιμόρφωσης», όλοι οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε 

επιμορφωτικά σεμινάρια  (35 αναφορές). Η εκπαιδευτικός 3 μάλιστα απαντά «πάντα 

θα είμαι πρόθυμη να…για καινούρια πράγματα και συνέχεια τα πράγματα αλλάζουν και 

θεωρώ ότι έχουμε μία δουλειά, όπως και πολλές άλλες, που θα πρέπει να …ένα 

επάγγελμα που συνέχεια θα πρέπει να ενημερωνόμαστε για κάποια πράγματα…» όπως 

και ο εκπαιδευτικός 4 σημειώνει «αφού υπάρχει αυτή η πραγματικότητα, η καινούργια, 

στην ελληνική πραγματικότητα, στην ελληνική εκπαίδευση, ναι θα ήμουν πρόθυμος». 

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η απάντηση του εκπαιδευτικού 7 που τονίζει «ναι θα με 

ενδιέφερε γιατί τώρα έχουμε παιδιά και θα συνεχίσουμε να έχουμε από ότι φαίνεται». 

Στη συνέχεια, σημειώθηκαν 32 αναφορές στην «ελλιπή κατάρτιση διαχειρισμού 

πολιτισμικών και γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί το φαινόμενο της 

νεομετανάστευσης». Αξίζει να αναφερθεί η απάντηση της εκπαιδευτικού 3 που στην 

ερώτηση αν πιστεύει ότι είναι κατάλληλα καταρτισμένη τονίζει «και να ήμουνα μέχρι 
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χθες, σήμερα και αύριο δεν θα είμαι. Ε…δηλαδή μέχρι τώρα είχαμε στην Ελλάδα 

παιδιά οικονομικών μεταναστών όπως είναι οι…τα παιδιά από την Αλβανικής 

καταγωγής, είχαμε παιδιά που ήταν ομογενών όπως ήταν τα παιδιά από τις Πρώην 

Σοβιετικές Δημοκρατίες …ε…αύριο την επόμενη σχολική χρονιά θα έχουμε παιδιά από 

τη Συρία…και μεθαύριο μπορεί να έχουμε από κάποια άλλη, οπότε…». 

Συμπληρωματικά και η εκπαιδευτικός 18 δίνει ως απάντηση «Ε..όχι δεν θεωρώ ότι 

είμαι κατάλληλα καταρτισμένη…δεν θεωρώ ότι η εκπαιδευτική κοινότητα είναι 

κατάλληλα καταρτισμένη προκειμένου τέτοιου είδους πολιτισμικές και γλωσσικές 

διαφορές να τις αντιμετωπίσει κατάλληλα και πιστεύω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε 

να μάθουμε πώς να τις αντιμετωπίζουμε», ενώ δεν ήταν λίγοι οι εκπαιδευτικοί που 

πριν καν ολοκληρωθεί η ερώτηση απάντησαν με ένα «όχι» (π.χ. εκπαιδευτικός 27 και 

28). Πέντε εκπαιδευτικοί επισήμαναν πως η επιμόρφωση είναι ανάγκη προσωπικής 

μελέτης από κάθε εκπαιδευτικό όπως η εκπαιδευτικός 9 που σημειώνει «χρειάζεται 

προσωπική προσπάθεια και έρευνα από το σπίτι», ενώ τρεις εκπαιδευτικοί τονίζουν 

την ανάγκη για συνεχόμενη εκπαιδευτική κατάρτιση όπως για παράδειγμα η 

εκπαιδευτικός 3 «..έχει γίνει σχεδόν πάγια η ανάγκη να ανανεώνονται συχνά, να 

ανανεώνονται οι γνώσεις μας…». Στη μειοψηφία των εκπαιδευτικών συναντάμε τον 

εκπαιδευτικό 12 που θεωρεί πως έχει μια μερική κατάρτιση λόγω εμπειρίας από 

διδασκαλία σε μαθητές παλαιότερου κύματος λέγοντας «αρκετοί από τους 

εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν έρθει αντιμέτωποι παλαιότερα με 

το μαζικό κύμα μετανάστευσης των Αλβανών, άρα έχουμε μία εμπειρία, έχω μια 

εμπειρία σε αυτό το θέμα. Δουλέψαμε με παιδιά αλλόγλωσσα, με παιδιά που δεν 

καταλάβαιναν τίποτα μέσα στην τάξη…Νομίζω ότι έχω κάποια κατάρτιση».  

Περνώντας στην δεύτερη κατηγορία, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

ταξινομήθηκαν σε δύο κωδικούς. Επτά συμμετέχοντες τονίζουν πως οι επιμορφώσεις 

δεν πρέπει να έχουν θεωρητικό προσανατολισμό όπως ο εκπαιδευτικός 35 που 

στηρίζει ότι «Ε να υπήρχε μια σοβαρότητα…και να μην ήτανε σε ένα θεωρητικό 

επίπεδο που οι σχολικοί σύμβουλοι θα μας λέγανε πράγματα που γνωρίζουμε ήδη από 

τη βιβλιογραφία» αλλά και η εκπαιδευτικός 17 που δηλώνοντας πρόθυμη να 

συμμετάσχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια εφιστά την προσοχή λέγοντας «ναι βέβαια, 

αν δεν είχανε απλό θεωρητικό περιεχόμενο γιατί τις θεωρίες τις ξέρουμε, να σας τις 

αναλύσω και τώρα». Με παρόμοιο τρόπο και ο εκπαιδευτικός 10 σημειώνει «πολλές 
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φορές όταν γίνονται τέτοια σεμινάρια εξαντλούνε το θεωρητικό μέρος αλλά στην πράξη 

δεν μας βοηθούνε πάρα πολύ». Ακόμα, η εκπαιδευτικός 17 επισημαίνει 

«κοιτάξτε..θεωρώ..ότι τα σεμινάρια..για το συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να μην είναι 

καθαρά θεωρητικού χαρακτήρα τη στιγμή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα, 

ένα ζήτημα που τα τελευταία χρόνια απασχολεί πολλούς εκπαιδευτικούς, πολλές 

σχολικές μονάδες…καλό είναι τα σεμινάρια να αλλάξουν…καθώς λίγο ή πολύ όλοι μας 

έχουμε παρακολουθήσει σεμινάρια καθαρά θεωρητικού περιεχομένου..». Η 

εκπαιδευτικός 5 υπογραμμίζει πως τα επιμορφωτικά προγράμματα χρειάζεται να είναι 

«ουσιαστικά και δημιουργικά», περνώντας έτσι στο δεύτερο χαρακτηριστικό των 

επιμορφωτικών δράσεων (3 αναφορές). 

Πέρα από την αναγκαιότητα των επιμορφωτικών δράσεων και των 

χαρακτηριστικών τους, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να προτείνουν ποιες θεματικές θα 

τους ενδιέφεραν να παρακολουθήσουν. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (8 αναφορές) 

αναφέρουν πως έχει μεγάλη σημασία η προετοιμασία του εκπαιδευτικού για 

διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό μαθητικό δυναμικό. Η εκπαιδευτικός 5 για 

παράδειγμα απαντά «θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι…ε…ότι θα διδάξουμε σε 

πολυπολιτισμικό μαθητικό δυναμικό». Παρόμοια απάντηση δίνει και ο εκπαιδευτικός  

14 λέγοντας «ε…ας πούμε ότι έχουμε μαθητές από άλλες χώρες και δεν ξέρουμε πώς 

να τους διαχειριστούμε κατάλληλα! Είναι σαν να έχεις πολλά εργαλεία στη φαρέτρα 

σου, πολλά εργαλεία στη θήκη σου και δεν ξέρεις ποιο να διαλέξεις, ποιο θα κουμπώσει 

και κουμπώνει για να σου δώσει το αποτέλεσμα που θέλεις. Δηλαδή σε πιάνει 

αμηχανία, ένα σοκ. Αυτά τα αντανακλαστικά δεν υπάρχουν στο εκπαιδευτικό κοινό». Η 

εκπαιδευτικός 12 αναφέρεται στη διαχείριση των γονιών επισημαίνοντας «θα ήτανε 

ιδιαίτερα βοηθητικό και η διαχείριση..πώς να διαχειριστώ τους γονείς των παιδιών» 

δημιουργώντας τον αντίστοιχο κωδικό (2 αναφορές). Με ίδιο αριθμό αναφορών 

παρουσιάζεται και ο κωδικός που αναφέρεται στη παροχή βιβλίων στους 

εκπαιδευτικούς εκ των οποίων η μία αναφορά γίνεται από την εκπαιδευτικό 1 που 

μεταξύ άλλων υπογραμμίζει «..να υπάρχουν και κατάλληλα βιβλία για εμάς τους 

εκπαιδευτικούς». Μεμονωμένες αναφορές αποτελούν τη μειοψηφία των 

εκπαιδευτικών στη συγκεκριμένη κατηγορία. 

Σχετικά με τη επιμόρφωση σε στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας, 

δημιουργήθηκε μια πληθώρα κωδικών. Η πλειοψηφία αυτών (9 αναφορές) 
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αναφέρονται σε στρατηγικές διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερη/ξένη γλώσσα. 

Αξίζει να αναφερθούν ορισμένες απαντήσεις εκπαιδευτικών όπως ο εκπαιδευτικός 11 

που τονίζει «θα ήθελα να επιμορφωθώ στον τομέα ε..της δημιουργίας του κατάλληλου 

διδακτικού πεδίου για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε νεομετανάστες» αλλά 

και ο εκπαιδευτικός 8 που επισημαίνει «θα ήθελα, θα ήθελα να μάθω λίγα 

περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική γλώσσα μπορεί να διδαχτεί σαν 

δεύτερη ξένη γλώσσα σε παιδιά μεταναστών. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο 

χρειάζεται ο κάθε εκπαιδευτικός που ζει στη σύγχρονη Ελλάδα». Συμπληρωματικά και 

η εκπαιδευτικός 6 αναφέρει «θα ήθελα να μου δείξουνε πώς θα διδάξω την ελληνική 

γλώσσα σε ένα παιδί που δεν την έχει μητρική». Πέντε εκπαιδευτικοί αναφέρονται και 

στην «επίλυση προβλημάτων και στρατηγικές για την αντιμετώπιση νεομεταναστών 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες» όπως ο εκπαιδευτικός 25 που υπογραμμίζει 

«γενικότερα πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε καλύτερα τα παιδιά που έχουνε 

μαθησιακές δυσκολίες, που έρχονται και από άλλο πολιτισμικό περιβάλλον και θα 

πρέπει να τα βοηθήσουμε». Εν συνεχεία της κατηγορίας τέσσερις εκπαιδευτικοί 

αναφέρονται στις «στρατηγικές συναισθηματικής προσέγγισης νεομεταναστών 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες» όπως ο εκπαιδευτικός 7 που τονίζει «θα με 

ενδιέφερε το παιδί να μπορώ να το..να μπορώ…για να το πλησιάσω πιο πολύ» και η 

εκπαιδευτικός 4 αναρωτιέται «πώς θα προσεγγίσω τα παιδιά αυτά…την 

συναισθηματική προσέγγιση των παιδιών αυτών». Ακόμα, ο εκπαιδευτικός 14 έδωσε 

ως απάντηση «…θα ήθελα να ξέρω στη διαχείριση, στην ανθρώπινη μμμ…». Δύο 

εκπαιδευτικοί αναφέρονται στην ανάγκη επιμόρφωσης όσον αφορά τη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία. Χαρακτηριστικά αναφέρει η εκπαιδευτικός 1 «πρέπει 

να κάνουμε τέτοια διδασκαλία αλλά χρειαζόμαστε και βοήθεια. Είναι κάτι καινούριο, 

θα μας βόλευε πολύ σε αυτό να μας κάναμε σεμινάρια που θα μας βοηθήσουν πώς θα 

κάνουμε καλύτερα διαφοροποιημένη διδασκαλία». Ο εκπαιδευτικός 15 κάνει λόγο για 

«τεχνικές διδασκαλίας αλλά και σε τρόπους προσέγγισης των γνωστικών αντικειμένων 

στα οποία θα πρέπει να εντάξουμε τα παιδιά» δημιουργώντας τον αντίστοιχο κωδικό 

(2 αναφορές). 
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Πίνακας 4. Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των συνεντεύξεων - Θεματικός άξονας Δ. 

Θεματικός άξονας Δ: Επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση ετερογενών τάξεων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                  ΚΩΔΙΚΟΙ               ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ                                              ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

20.Αναγκαιότητα 

επιμόρφωσης  

ΕΛΚΑΑΝ= Ελλιπής κατάρτιση διαχειρισμού πολιτισμικών και γλωσσικών  

αναγκών που κυοφορεί το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

32 

ΘΕΣΥΕΠΣΕ= 

ΑΝΣΥΕΚΚΑ= 

Θέληση για συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

Ανάγκη για συνεχόμενη εκπαιδευτική κατάρτιση 

35 

3 

ΜΚΛΕΠΚΜ= Μερική κατάρτιση λόγω εμπειρίας από διδασκαλία σε μαθητές 

παλαιότερου κύματος μετανάστευσης 

1 

ΕΚΔΓΑΦΝ= Ελλιπής κατάρτιση διαχειρισμού γλωσσικών αναγκών που 

κυοφορεί το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

1 

ΜΕΚΑΠΡΑΝ= Μερική κατάρτιση λόγω προσωπικής αναζήτησης 1 

ΚΑΚΑΒΑΣΠ= Κατάλληλα καταρτισμένη λόγω των βασικών σπουδών 1 

ΑΠΜΠΚΕ= Ανάγκη προσωπικής μελέτης από πλευρά κάθε εκπαιδευτικού  5 

21.Χαρακτηριστικά 

επιμορφωτικών 

δράσεων 

ΑΠΜΟΘΕ= Αποφυγή παρουσίασης μόνο του θεωρητικού πλαισίου 7 

ΟΥΔΗΕΠΣΕ= Ουσιαστικά και δημιουργικά επιμορφωτικά σεμινάρια 3 

22. Θεματικές  

επιμορφωτικών 

δράσεων 

ΣΕΠΛΩΡΑ= Τακτικά σεμινάρια πλήρους κατάρτισης και εντός ωραρίου για 

το διαχειρισμό των πολιτισμικών και γλωσσικών αναγκών που 

κυοφορεί το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

1 

ΕΠΕΙΑΓ= Επιμόρφωση σε θέματα Ειδικής Αγωγής 1 

ΠΑΚΑΒΙ= Παροχή κατάλληλων βιβλίων στους εκπαιδευτικούς 2 

ΕΕΣΝΜΔ= Ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με νέες μαθησιακές 

δυσκολίες 

1 

ΕΠΓΝΠΕΓΛ= Επιμόρφωση στο γνωστικό πεδίο της Γλώσσας 1 

ΕΠΕΝΣΝΜ= Επιμόρφωση για την ενσωμάτωση νεομεταναστών μαθητών 2 

ΣΤΔΙΓΟΝΕ= Στρατηγικές διαχείρισης των γονιών των νεομεταναστών 

μαθητών 

2 

ΕΠΘΕΔΙΕΚ= Επιμόρφωση σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 1 

ΠΕΔΠΜΠΕ= Προετοιμασία εκπαιδευτικού για διδασκαλία σε 

πολυπολιτισμικό μαθητικό δυναμικό από προπτυχιακό επίπεδο 

1 

ΣΕΠΑΣΕΔΔ= Σχεδιασμός επιμορφωτικών προγραμμάτων ανωτέρων 

στελεχών της εκπαίδευσης, διευθυντών και δασκάλων 

1 

ΠΕΔΠΜΔ= Προετοιμασία εκπαιδευτικού για διδασκαλία σε 

πολυπολιτισμικό μαθητικό δυναμικό 

8 

23.Επιμόρφωση για 

στρατηγικές και 

ΣΤΜΕΓΝ= Στρατηγικές μετάδοσης της γνώσης σε νεομετανάστες μαθητές 

με μαθησιακές δυσκολίες 

2 
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τεχνικές διδασκαλίας ΣΤΣΥΠΡ= Στρατηγικές συναισθηματικής προσέγγισης νεομεταναστών 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 

4 

ΣΔΕΔΞΓ= Στρατηγικές για διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη/ξένη 

γλώσσα 

9 

ΤΔΕΝΜΓΑ= Τεχνικές διδασκαλίας για ένταξη νεομεταναστών μαθητών στα 

γνωστικά αντικείμενα 

2 

ΣΔΠΣΠΝΜ= Στρατηγικές διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς που 

παρουσιάζουν νεομετανάστες μαθητές 

1 

ΕΠΣΤΜΕΜΑ= Επίλυση προβλημάτων και στρατηγικές για την αντιμετώπιση 

νεομεταναστών μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 

5 

 ΕΑΠΤΝΜ=  Επιμόρφωση στην αξιοποίηση του παραμυθιού σε τάξεις με 

νεομετάναστες μαθητές 

1 

ΣΕΚΑΑΞΔΙ= Σεμινάρια για καλύτερη αξιοποίηση διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 

2 

ΑΞΟΜΔΙΜΕ= Επιμόρφωση στην αξιοποίηση ομαδικής διδασκαλίας σε τάξεις 

με νεομετάναστες μαθητές 

1 

ΣΔΣΤΕΟΕ= Στρατηγικές διαχείρισης σχολικής τάξης με ετερογένεια σε όλα 

τα επίπεδα 

1 

24.Επιμόρφωση για 

κατανόηση των 

αναγκών των 

νεομεταναστών   

ΕΝΠΟΜΑ= Ενημέρωση για τον πολιτισμό των μαθητών 6 

ΕΕΣΧΠΜ= Ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών 

προέλευσης των μαθητών 

2 

ΣΕΠΡΕΜΝΕ= Σεμινάρια σχετικά με τις προμεταναστευτικές εμπειρίες των 

νεομεταναστών 

4 

ΣΥΣΧΚΕΜΕ= Συνεργασία σχολείου με κέντρα μεταναστών 1 

ΕΠΚΑΨΥΝΜ= Επιμόρφωση για την κατανόηση της ψυχολογίας των 

νεομεταναστών μαθητών 

7 

25. Επιμόρφωση για 

την ένταξη 

νεομεταναστών 

ΕΣΕΠΔΘΠ= Επιμόρφωση σχετικά με την ένταξη παιδιών με διαφορετικές 

θρησκευτικές πεποιθήσεις 

1 

ΕΣΕΠΔΠΠ= Επιμόρφωση σχετικά με την ένταξη παιδιών από διαφορετικό 

πολιτισμικό πλαίσιο 

5 

ΕΣΕΠΜΜΔ= Επιμόρφωση σχετικά με την ένταξη παιδιών με μαθησιακές 

δυσκολίες 

2 

26.Συνεργασία 

εκπαιδευτικών 

ΠΔΑΚΕΣΤ= Πρότυπες διδασκαλίες από καταρτισμένους εκπαιδευτικούς στο 

πλαίσιο μιας σχολικής τάξης 

2 

ΣΜΕΜΕΘΔΕ= Συνεργασία με εκπαιδευτικούς με εμπειρία σε θέματα 

διαπολιτισμικής και ειδικής αγωγής 

3 

ΑΑΕΜΝΜΜΔ= Ανταλλαγή απόψεων με εκπαιδευτικούς με νεομετανάστες 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

6 

ΣΥΜΕΕΚ= Συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών 2 
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Οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν και στη σπουδαιότητα της κατανόησης των 

αναγκών των νεομεταναστών. Μάλιστα με 7 αναφορές εμφανίζεται η ανάγκη 

κατανόησης της ψυχολογίας των νεομεταναστών. Αναλυτικότερα, ο εκπαιδευτικός 12 

απαντά στο ερώτημα που έχει να κάνει με το που θα ήθελε να λάβει επιμόρφωση 

«πάνω από όλα η ψυχολογία των νεομετανστών, το πώς αισθάνονται. Ό, τι και να λέμε 

εμείς από έξω, πρέπει να μάθουμε πώς αισθάνονται». Εν συνεχεία της αυτής της 

κατηγορίας 6 εκπαιδευτικοί διαμόρφωσαν τον κωδικό που αναφέρεται στον 

πολιτισμό των παιδιών, όπως για παράδειγμα η εκπαιδευτικός 19 σημειώνει «θα με 

ενδιέφερε να επιμορφωθώ έτσι λίγο περισσότερο στην κουλτούρα, στον πολιτισμό των 

παιδιών, στις συνήθειές τους..» αλλά και η εκπαιδευτικός 24 απαντά «..να ξέρουμε 

πράγματα για τον πολιτισμό των μαθητών που έχουμε μέσα στην τάξη γιατί δεν μπορείς 

να έχεις ένα παιδί από..την Αφρική ή από κάποιο άλλο κράτος και να μη ξέρεις τις 

συνήθειές τους ή ένα παιδί…από την …ααα…Ασία…και…εεε..να πρέπει να ξέρεις τα 

χαρακτηριστικά..του λαού και κάποια σημαντικά πράγματα». Μερικοί συμμετέχοντες 

δίνουν μεγάλη σημασία στις προμεταναστευτικές εμπειρίες των νεομεταναστών 

μαθητών (4 αναφορές) όπως η εκπαιδευτικός 13 που αναφέρει «…θα πρέπει εγώ να 

γνωρίζω περισσότερα…τώρα εδώ το παιδί προέρχεται από πόλεμο. Σαφώς εγώ θα 

πρέπει να το δω διαφορετικά το πράγμα και να μάθω και εγώ πράγματα για να το 

αντιμετωπίσω σωστά». Επιπλέον και η εκπαιδευτικός 29 υπογραμμίζει «πρώτα από 

όλα θα ήθελα να επιμορφωθώ όσον αφορά το πώς νιώθουνε, στο τι κάνεις σε αυτά που 

έχουν αντιμετωπίσει..δεν ξέρω τι έχουνε δει, τι έχουνε ζήσει και θα ήθελα πολύ να είμαι 

προετοιμασμένη για αυτό». Η εκπαιδευτικός 19 αποτελεί τη μία από τις δύο αναφορές 

που αναφέρονται στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών προέλευσης των μαθητών. 

Πιο αναλυτικά απαντά «θα με ενδιέφερε να επιμορφωθώ…στο πώς λειτουργούν τα 

σχολεία γενικότερα στη χώρα τους, το εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα τους θα ήθελα 

να το ξέρω αν πρόκειται να έχω παιδιά στην τάξη μου, θα ήθελα να ξέρω πώς ήταν στα 

σχολεία τους». Τέλος, η ίδια πάλι εκπαιδευτικός διαμόρφωσε τον κωδικό με τη μία 

αμφορά προτείνοντας «εμπλοκή, δηλαδή στα κέντρα των μευαναστών..έτσι μια 

εμπλοκή, μια εθελοντική βοήθεια στους χώρους που ήδη ζουν, γιατί νομίζω ότι όταν 

ΟΛΣΥΑΝΑΠ=  Ολιγομελείς συναντήσεις και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ 

εκπαιδευτικών με νεομετανάστες μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες 

1 
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έτσι γνωρίζεις καλά εκ των έσω μια κατάσταση ίσως είναι πιο εύκολο να την 

αντιμετωπίσεις». 

Συνεχίζοντας με την επόμενη κατηγορία, κάποιοι εκπαιδευτικοί (5 αναφορές) 

αναφέρονται σε επιμόρφωση που να στοχεύει στην ένταξη των παιδιών από 

διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο. Αναλυτικότερα, η εκπαιδευτικός 9 απαντά «θα με 

ενδιέφερε…πώς μπορώ να εντάξω τα παιδιά από άλλες χώρες στην τάξη» αλλά και ο 

εκπαιδευτικός 32 με τη σειρά του σχολιάζει «πιο πολύ για την ομαλή ένταξη των 

παιδιών..πώς θα ενταχθούν στο περιβάλλον τα παιδιά, να μην έχουν προβλήματα». Δύο 

εκπαιδευτικούς απασχολεί η ένταξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες όπως την 

εκπαιδευτικό 2 που προβληματίζεται και απαντά «πώς θα εντάξω παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες» και συνεχίζει και επισημαίνει και την ανάγκη της για 

επιμόρφωση σχετικά με την ένταξη παιδιών με άλλες θρησκευτικές πεποιθήσεις 

δημιουργώντας τον αντίστοιχο κωδικό. 

Η τελευταία κατηγορία αφορά τη συνεργασία των εκπαιδευτικών. Κάποιοι 

εκπαιδευτικοί (6 αναφορές) στηρίζουν την ανταλλαγή απόψεων με άλλους 

εκπαιδευτικούς λέγοντας «πέρα από την επιμόρφωση από συμβούλους, πέρα από 

κύκλους σεμιναρίων, ίσως και επαφή με δασκάλους οι οποίοι είχαν τέτοια προβλήματα 

μέσα στην τάξη, είχαν τέτοιους μαθητές μέσα στην τάξη» (εκπαδευτικός 4) αλλά και 

«νομίζω ότι είναι σημαντική η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουνε 

σχετικές εμπειρίες και μεταξύ αυτών που δεν έχουνε…προκειμένου να δημιουργηθεί 

κατάλληλη στάση απέναντι σε αυτές τις τεχνικές που απαιτιούνται αλλά να υπάρξει και 

αλλαγή εμπειριών α..η οποία θα μπορέσει να διαμορφώσει κάποιους άξονες με τους 

οποίους θα μπορούν να κινηθούν αργότερα όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί που 

αντιμετωπίζουν τέτοιες προκλήσεις» (εκπαιδευτικός 15). Μερικοί εκπαιδευτικοί 

θεωρούν πως χρειάζεται συνεργασία με έμπειρους εκπαιδευτικούς (3 αναφορές) όπως 

η εκπαιδευτικός 5 που υπογραμμίζει «συνεργασία με δασκάλους που έχουν εμπειρία με 

θέματα διαπολιτισμικής και ειδικής αγωγής». Δύο εκπαιδευτικοί θεωρούν πως οι 

πρότυπες διδασκαλίες θα τους βοηθήσουν στη διαχείριση ετερογενών τάξεων 

απαντώντας «θα με βοηθούσε να υπήρχε κάποιος όταν βρεθώ εγώ στην τάξη με δύο 

παιδάκια ξένα να μου δείξει τι πρέπει να κάνω ή να δω εγώ κάποιον..πώς λειτουργεί 

αυτό σε μία τάξη, σε μία τάξη όμως γιατί είναι βασικό, γιατί είναι διαφορετικό όταν σου 

λέει κάποιος ειδικός το παράδειγμα που έχει να σου πει από την τετ α τετ επαφή με ένα 
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παιδί και άλλο είναι μέσα σε μία τάξη που δεν έχει μόνο αυτά τα παιδιά που έχουν 

δυσκολίες, έχει και πολλές άλλες περιπτώσεις» (εκπαιδευτικός 13). 
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6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στόχος της παρούσης ερευνητικής εργασίας ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις, 

αντιλήψεις και στάσεις δασκάλων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με την 

αξιοποίηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην ένταξη μεταναστών 

μαθητών/τριών που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. Με βάση τα αποτελέσματα 

των συνεντεύξεων δημιουργήθηκαν τέσσερις βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους 

κινήθηκαν οι συζητήσεις με τους εκπαιδευτικούς.  

Αναλυτικότερα, στον πρώτο άξονα έγινε από τους εκπαιδευτικούς μια 

προσπάθεια νοηματοδότησης της «διαφοροποιημένης διδασκαλίας». Εν συνεχεία, 

στο δεύτερο άξονα τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική, ενώ 

στον τρίτο άξονα εξετάστηκαν οι εκπαιδευτικές και διδακτικές πρακτικές που 

ακολουθούνται από τους εκπαιδευτικούς για τη διαχείριση ετερογενών τάξεων. 

Τέλος, στον τέταρτο άξονα, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να εκφράσουν τις 

επιμορφωτικές τους ανάγκες σχετικά με τη διαχείριση ετερογενών τάξεων και να 

προχωρήσουν σε επιμορφωτικές προτάσεις και δράσεις.  
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6.1.  Συμπεράσματα ως προς τις στάσεις των εκπαιδευτικών 

Οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να νοηματοδοτήσουν τη 

«νεομετανάστευση» εστιάζουν στην πρόθεση της μετανάστευσης που αποτελεί ένα 

από τα τέσσερα κριτήρια ταξινόμησης των μεταναστευτικών φαινομένων 

(Κολωνιώτη, 2012, βλ. σελ. 23). Αναφέρονται κυρίως στην ακούσια μετακίνησή τους 

λόγω οικονομικών αιτιών, κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα τους και 

μάλιστα υπογραμμίζουν τη μετανάστευση λόγω πολέμου, πολιτικών αλλαγών και 

αναζήτησης καλύτερων συνθηκών ζωής. Ακόμα, εστιάζουν στην είσοδο μεταναστών 

από τη Συρία και κάνουν λόγο για ένα νέο κύμα μεταναστών, συμφωνώντας με αυτόν 

τον τρόπο με τους Hirschman & Massey  (2008:1) που υπογραμμίζουν ότι 

χαρακτηριστικό της νεομετανάστευσης είναι μεταξύ άλλων η εισροή μεγάλου 

μεταναστευτικού πληθυσμού από χώρα/χώρες που δεν συμπεριλαμβάνονταν στην 

μέχρι τώρα εθνική ατζέντα της χώρας υποδοχής. Επιπρόσθετα, τονίζοντας πως 

πρόκειται για πρόσφατη εισροή μεταναστών στη χώρα, θα μπορούσε να γίνει λόγος 

για μια «νεομετανάστευση» που οφείλει η πολιτεία να αντιμετωπίσει επιτυχώς και να 

οργανώσει δομές περίθαλψης, στέγασης και μόρφωσης. Αναφορικά λοιπόν με το 

τελευταίο, οι συμμετέχοντες θεωρούν πως κυριαρχούν ρατσιστικές αντιλήψεις και 

μόνο μια μερίδα της ελληνικής κοινωνίας έχει ευαισθητοποιηθεί και μάλιστα σε 

εθελοντικό επίπεδο. Επομένως, οι απόψεις της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών για τη 

στάση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στη νεομετανάστευσης συμφωνούν με 

προηγούμενες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε Έλληνες πολίτες για τον «άλλο» 

οι οποίες φανέρωσαν έναν εθνικιστικό τρόπο σκέψης και πεποιθήσεις ότι ο «ξένος» 

αποτελεί φθηνό εργατικό δυναμικό και είναι πολιτισμικά κατώτερος (Lianos, et.al., 

2004:17). Η ελληνική κοινωνία ωστόσο χαρακτηρίζεται από την επιφυλακτική στάση 

απέναντι στους μετανάστες, τους οποίους θεωρεί ως συντελεστές στη νόθευση της 

εθνικής ομογένειας (Νικολάου, 2005:148). 

Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν πως δεν παρατηρείται κάποια ουσιαστική 

κινητοποίηση από μέρους του κράτους στην εκπαίδευση για την ένταξη των 

νεομεταναστών. Μάλιστα, κάποιοι από τους συμμετέχοντες χαρακτηρίζουν την 

ισχύουσα εκπαιδευτική πολιτική ως ανεπαρκή αναφορικά με την ένταξη των 

νεομεταναστών μαθητών. Για αυτό το λόγο υπογραμμίζουν πως υπάρχει ανάγκη 

προσαρμογής της διδασκαλίας λόγω νεομετανάστευσης και κατ’ επέκταση και της 
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εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα δεδομένα. Προχωρούν σε προτάσεις σχετικές με το 

σχεδιασμό κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και αναλυτικών προγραμμάτων και σε 

προτάσεις που αναφέρονται στην οργάνωση του σχολικού προγράμματος λόγω 

νεομετανάστευσης. Τα αποτελέσματα λοιπόν της παρούσης έρευνας έρχονται σε 

συμφωνία και με προηγούμενες έρευνες όπως των Στάμου, Γρίβα & Παπαδοπούλου 

(βλ. Γρίβα & Στάμου, 2014) σύμφωνα με την οποία η πλειονότητα των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έλαβε μέρος τονίζει πως το ισχύον 

Αναλυτικό Πρόγραμμα δεν λαμβάνει υπόψιν τις ανάγκες των δίγλωσσων μαθητών. 

Επομένως, σύμφωνα και με τη βιβλιογραφία πλέον αναφερόμαστε σε ένα νέο 

εκπαιδευτικό πολυπολιτισμικό πλαίσιο με τον ερχομό νεομεταναστών, αλλά όπως 

επισημαίνεται από τον Νικολάου (2005:193-194) την παρουσία αλλοδαπών μαθητών 

στα σχολεία της χώρας με άμεσο επακόλουθο την επείγουσα πλέον ανάγκη ενός 

συνολικού σχεδιασμού, τόσο σε επίπεδο σχολικής μονάδας όσο και σε επίπεδο 

σχολικής τάξης. 

Ωστόσο, σε ένα δείγμα 35 ατόμων, δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί αμελητέα η 

απάντηση δύο εκπαιδευτικών που επισημαίνουν πως δεν υπάρχει ανάγκη 

προσαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα δεδομένα. Ακόμα, ενώ σχεδόν 

όλοι οι εκπαιδευτικοί απαντούν πως έχουν έρθει αντιμέτωποι με την ανάγκη 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας, πάλι κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί πως αρκετά 

άτομα συγκριτικά με τον αριθμό του δείγματος απαντούν πως δεν εφαρμόζουν 

διαφοροποιημένη διδασκαλία σε παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια που 

παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. Από τα παραπάνω φαίνεται πως ναι μεν η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο κατανοούν πως το 

σχολείο αποτελεί μικρογραφία της κοινωνίας και πως δέχεται επιδράσεις από τις 

διάφορες κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές που πραγματοποιούνται αλλά από την 

άλλη υπογραμμίζεται το γεγονός πως δεν μπορεί να δοθεί ουσιαστική απάντηση στη 

σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα που προσδιορίζεται από τη 

νεομετανάστευση, χωρίς να ληφθεί υπόψιν η ανάγκη συνειδητοποίησης της 

κατάστασης από τους εκπαιδευτικούς και κατ’ επέκταση η σημασία της εμπλοκής 

τους μετά τη συνειδητοποίηση. 

Όσον αφορά τις στρατηγικές και τεχνικές που αξιοποιούν οι συμμετέχοντες 

για να ενσωματώσουν νεομετανάστες μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές 
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δυσκολίες, παρατηρείται μια πληθώρα κωδικών. Ωστόσο, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών απαντά πως χρησιμοποιεί το ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο διδασκαλίας 

και το παιχνίδι. Σύμφωνα με τη Μακρίδου- Μπούσιου (2005: 323) τα οφέλη είναι 

πολλά, μεταξύ άλλων οι συνεσταλμένοι μαθητές/τριες συχνά συμμετέχουν καλύτερα 

στα πλαίσια ολιγομελών ομάδων, οι μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να μάθουν ο 

ένας από τον άλλον, δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις, για να μάθει κανείς να 

δημιουργεί τον δικό του τρόπο και ρυθμό εργασίας και τέλος στα πλαίσια των 

ομάδων είναι πιθανότερο να δημιουργηθούν σχέσεις συνεργασίας και φιλίας παρά 

σχέσεις ανταγωνισμού. Σχετικά με το παιχνίδι την άποψη αυτήν επιβεβαιώνουν οι 

Hromek & Roffey  (2009: 1) λέγοντας πως «τα παιχνίδια είναι ένας δυναμικός τρόπος 

για την ανάπτυξη κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης σε νέα άτομα». Τα 

παιχνίδια, λοιπόν, μπορούν να θεωρηθούν πανίσχυρα εργαλεία για τον εκπαιδευτικό 

για να αποφευχθεί η παθητική στάση των μαθητών/τριών (Khan, 1991, βλ. Γρίβα & 

Σέμογλου, 2013). Επιπρόσθετα, από τις στρατηγικές και τεχνικές που αξιοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί ξεχωρίζουν η μέθοδος project και τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας. 

Ειδικότερα, τα σχέδια εργασίας αποτελούν μια διδακτική προσέγγιση όπου τα 

βιώματα, οι εμπειρίες, οι ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και οι προσδοκίες των παιδιών 

όχι μόνο παίζουν πρωτεύοντα και καθοριστικό ρόλο στην όλη διαδικασία αλλά 

μπορεί να οδηγήσουν και στην αναγνώριση του πλούτου της ανομοιογένειας και στο 

σεβασμό της ετερότητας (Μάγος, 2013). Ωστόσο, υπάρχει  μια μειοψηφία 

εκπαιδευτικών που θεωρούν πως μια χρήσιμη στρατηγική ενσωμάτωσης είναι η 

εξατομικευμένη διδασκαλία, μειοψηφία που όμως σε ένα δείγμα 35 ατόμων δεν 

μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα και έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας όπου δίνεται έμφαση στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο 

διδασκαλίας  στην οποία αναμένεται οι μαθητές/τριες να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 

και να εργαστούν από κοινού προκειμένου να αναπτύξουν τη γνώση του 

περιεχομένου ανεξάρτητα από το επίπεδο της ικανότητάς τους (Santamaria, 

2009:218).  Ακόμα, μόνο δύο εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για αξιοποίηση της 

μητρικής γλώσσας στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ είναι γνωστό ότι σε μια εποχή 

θεσμοθετημένης δημοκρατίας θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητο πως το επιθυμητό 

είναι ο διαπολιτισμός που έκανε την επίσημη εμφάνισή του στο σχολείο και μέσα από 

την «αξιοποίηση των γλωσσών και των πολιτισμών προέλευσης των ξένων μαθητών» 

(Μπερερής, Σιασιάκος & Λαζακίδου-Καφετζή, 2006:193). Μέσα σε ένα τέτοιο 
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πλαίσιο η διγλωσσία και ο ρόλος της μητρικής γλώσσας μπορεί να παίξουν 

καθοριστική σημασία στην ένταξη νεομεταναστών.  

Μελετώντας τις κατηγορίες και τους κωδικούς που προέκυψαν από τη 

θεματική ανάλυση των περιεχομένων, είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς πως οι 

εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έλαβαν μέρος στη συνέντευξη σε 

μεγάλο μέρος είναι σε θέση να προσεγγίσουν χαρακτηριστικά της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας. Με άλλα λόγια, αντιλαμβάνονται πως ο κάθε εκπαιδευτικός χρειάζεται 

να λάβει υπόψιν του τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις δυνατότητες και το στυλ μάθησης του 

κάθε μαθητή αλλά στην πράξη όπως παρατηρείται από τα αποτελέσματα δεν 

αξιοποιούν διαφοροποιημένη διδασκαλία. Αναλυτικότερα, μεταφράζουν τη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία με ατομική «μεταχείριση» του μαθητή ταυτίζοντάς την 

πολλές φορές με την εξατομικευμένη διδασκαλία. Δηλαδή ενώ οι εκπαιδευτικοί σε 

θεωρητικό πλαίσιο αναφέρουν πως πρόκειται για προσαρμογή της διδασκαλίας 

σύμφωνα με τις διάφορες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών, επί της ουσίας 

όταν αναφέρονται σε συγκεκριμένες πρακτικές που αξιοποιούν στα πλαίσια μιας 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας γίνεται φανερό πως τη μεταφράζουν σε λιγότερο 

υλικό και σε οποιαδήποτε τροποποίηση του υλικού. Με άλλα λόγια, παρατηρείται 

ταύτιση με οποιαδήποτε αλλαγή που τυχαίνει να κάνουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη 

διδασκαλία τους, δηλαδή ταυτίζεται η διαφοροποίηση με το οτιδήποτε «διαφορετικό» 

που επιλέγεται κατά τη διδασκαλία. Επομένως, τα πορίσματα της παρούσης έρευνας 

συμφωνούν με τη βιβλιογραφία βάσει της οποίας οι πιο συχνές πρακτικές που 

ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν λάβει κάποια σχετική κατάρτιση είναι η 

επιείκεια απέναντι στους δίγλωσσους μαθητές λόγω χαμηλών προσδοκιών, η άμεση 

διόρθωση λαθών, η συνεχής εξάσκηση των αναγνωστικών τους δεξιοτήτων κ.ά. 

(Φιλιππάρδου, 1997, βλ. Γρίβα & Στάμου, 2014:125). Τα αποτελέσματα λοιπόν και 

ως προς τη νοηματοδότηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και των πρακτικών 

που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ενισχύουν προηγούμενες έρευνες. 

Συμπληρωματικά με τη βιβλιογραφία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που αντλήθηκαν 

από την ποιοτική έρευνα των Robinson et.al. (2014:19) που διεξήχθη σε εννέα 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φάνηκε πως το 

συγκεκριμένο δείγμα πιστεύει ότι οι μαθητές/τριες επωφελούνται από τη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία. Επίσης, τα αποτελέσματα κατέδειξαν πως αν και 
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πολλοί εκπαιδευτικοί είναι εξοικειωμένοι με τον όρο «διαφοροποιημένη διδασκαλία» 

η εφαρμογή της παραμένει ένα μυστήριο για αυτούς, καθώς αντιμετωπίζουν πολλά 

εμπόδια κατά την εφαρμογή της που καλούνται να ξεπεράσουν από μόνοι τους. 

Επιπρόσθετα, η Tomlinson τονίζει ότι συχνά οι εκπαιδευτικοί μπορεί να ταυτίζουν τη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία με την απλή τροποποίηση ενός ή περισσότερων 

στοιχείων της διδασκαλίας, ή να θεωρούν ότι εφαρμόζουν ήδη τη διαφοροποιημένη 

διδασκαλία κάθε φορά που δίνουν διαφορετικό υλικό ή εξετάζουν μόνο προφορικά 

έναν μαθητή (βλ. Παντελιάδου & Φιλιππάτου, 2013:13). Συμπληρωματικά με τις 

προηγούμενες έρευνες, από τα αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας που διήρκησε 5 

χρόνια και πραγματοποιήθηκε σε δημοτικά σχολεία της Καλιφόρνιας, προέκυψε πως 

η διαφοροποιημένη διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές τάξεις αποτελεί μια 

συμπληρωματική πρακτική στη διδακτική διαδικασία (Santamaria, 2009). Μάλιστα η 

κωδικοποίηση των συνεντεύξεων κατέδειξε πως οι εκπαιδευτικοί ασκούν στοιχεία 

και κατευθυντήριες γραμμές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας χωρίς στην 

πραγματικότητα να αλλάζουν την πρακτική τους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε 

λανθασμένη παιδαγωγική (Santamaria, 2009: 240). Επίσης, πολλοί εκπαιδευτικοί 

όταν τους ζητήθηκε να νοηματοδοτήσουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία εστίασαν 

μόνο σε μετανάστες μαθητές και γενικότερα σε παιδιά που παρουσιάζουν μαθησιακές 

δυσκολίες γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τη φιλοσοφία της συγκεκριμένης 

διδασκαλίας και επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά βιβλιογραφικές αναφορές σύμφωνα 

με τις οποίες η διαφοροποίηση δεν αφορά μόνο σε αδύναμους μαθητές αλλά σε 

όλους, δηλαδή δεν είναι κάτι που γίνεται όταν τελειώσει η παραδοσιακή διδασκαλία, 

αλλά κάτι που ενσωματώνεται στη διδασκαλία και χρησιμοποιεί ευέλικτες μεθόδους 

που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά.  

Οι κυριότεροι παράγοντες με τους οποίους συνδέεται η διαφορετικότητα που 

εμφανίζει κάθε μαθητής και κατά προέκταση οδηγούν στην ανάγκη μιας 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς είναι τα 

διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία, η διαφορετική μητρική γλώσσα και οι 

διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις. Οι προαναφερθέντες παράγοντες 

διαφοροποίησης του μαθητή σχετίζονται άμεσα με το γεγονός ότι η Ελλάδα 

ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, υποδέχεται διαρκώς ανθρώπους με διαφορετικά 

εθνικά, θρησκευτικά και φυλετικά υπόβαθρα που έρχονται να προστεθούν στο ήδη 
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υπάρχον μωσαϊκό πολιτισμικών μειονοτήτων με αποτέλεσμα και οι σχολικές τάξεις 

να γίνονται ολοένα και περισσότερο «πολύχρωμες».  

Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν θεωρούν πως η διαφοροποιημένη διδασκαλία 

αποτελεί ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις 

συνθήκες που αναδύονται από τη μετανάστευση καις τους διάφορους παράγοντες 

διαφοροποίησης των μαθητών που περιγράφηκαν παραπάνω, αντίληψη που έρχεται 

σε συμφωνία με την Tomlinson (2000) σύμφωνα με την οποία, η διαφοροποιημένη 

διδασκαλία, στο βασικό της επίπεδο, συνίσταται στις «προσπάθειες των 

εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στην ποικιλομορφία των μαθητών/τριών τους στην 

τάξη». Συμπληρωματικά, σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν πως αυτή η 

διδασκαλία δημιουργεί και τις προϋποθέσεις για μια ομαλή ένταξη των 

νεομεταναστών μαθητών που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες.  

Ωστόσο, αν και αναγνωρίζουν τα οφέλη μιας διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

και επισημαίνουν στην πλειοψηφία τους την ανάγκη προσαρμογής της διδασκαλίας 

λόγω ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού, παραδέχονται ότι δυσκολεύονται κατά 

την αξιοποίησή της κυρίως λόγω του άγχους και της πίεσης που νιώθουν να 

ολοκληρωθεί η ύλη αλλά και εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των μαθητών. Παρόμοια 

ήταν και τα εμπόδια που ανέφεραν ότι συνάντησαν οι εκπαιδευτικοί στην έρευνα του 

Pilten (2016:1446), στα οποία συγκαταλέγονται o συνωστισμός των αιθουσών 

διδασκαλίας, η υπερβολική ύλη, η ελλιπής κατάρτιση,  η ανεπαρκής στήριξη από τα 

ενδιαφερόμενα μέλη όπως οικογένεια και ανώτερα στελέχη εκπαίδευσης στη 

διαδικασία διδασκαλίας. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη ο εκπαιδευτικός να 

απεγκλωβιστεί από το άγχος της ύλης και να προσπαθήσει να αφουγκραστεί τις 

ανάγκες των μαθητών/τριών του και να λαμβάνει υπόψιν του όχι μόνο το τι διδάσκει 

αλλά και σε ποιούς διδάσκει. Συμπληρωματικά στα προαναφερθέντα, αποτελεί και η 

έρευνα των Στάμου, Γρίβα, & Γούλιου που πραγματοποιήθηκε το 2013 σε 36 

εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (βλ. Γρίβα & Στάμου, 2014:296). 

Σύμφωνα με αυτήν οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν σε δυσκολίες διαχείρισης 

υπεράριθμων τμημάτων, σε έλλειψη επαρκούς διδακτικού χρόνου, και σε άγχος για 

τη σωστή διεξαγωγή του μαθήματος.  



122 

 

Αναφορικά με το γνωστικό πεδίο αξιοποίησης της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας, οι περισσότεροι συμμετέχοντες εστιάζουν στα γλωσσικά μαθήματα. Στο 

σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούν και πάλι τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας 

των Στάμου, Γρίβα, & Γούλιου (βλ. Γρίβα & Στάμου, 2014). Από τη θεματική 

ανάλυση των συνεντέυξεων προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι οι 

δίγλωσσοι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα θεωρητικά μαθήματα ενώ και πάλι 

η πλειονότητα των εκπαιδευτικών υποστηρίζουν την απουσία συσχέτισης διγλωσσίας 

και επίδοσης στα θετικά μαθήματα.  Ωστόσο στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί πως 

η διαφοροποιημένη διδασκαλία δεν αποτελεί μονόδρομο, ούτε σχετίζεται απόλυτα με 

διδακτικές προσεγγίσεις, αλλά υιοθετώντας ένα φιλοσοφικό προσανατολισμό συνιστά 

μια παιδαγωγική αρχή. Επίσης, η διαφοροποιημένη διδασκαλία δεν αποτελεί μαγική 

συνταγή, αλλά προγραμματίζεται και η εξέλιξή της εξαρτάται από τις αντιδράσεις 

των μαθητών/τριών στη διδασκαλία και διαμορφώνεται ανάλογα από τον 

εκπαιδευτικό, σύμφωνα με αυτές τις αντιδράσεις (Κουτσελίνη, 2001, βλ. Βαλιαντή & 

Κουτσελίνη, 2008:4). 

Σε διαφοροποιημένα περιβάλλοντα μάθησης, προσφέρονται στα παιδιά 

ευκαιρίες να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους μέσω ποικίλων τεχνικών αξιολόγησης. 

Ειδικότερα, η χρήση της αξιολόγησης αναφέρεται όχι ως ένα μέσο μέτρησης και 

βαθμολόγησης, αλλά ως ένα χρήσιμο παιδαγωγικό εργαλείο διδασκαλίας. Στα 

πλαίσια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας προτείνεται από τις Gregory και 

Chapman (2002:9) η διαμορφωτική και αθροιστική αξιολόγηση μέσα από πολλές 

διαφορετικές μορφές αξιολόγησης όπως το portfolio και την ανάπτυξη 

μεταγνωστικών στρατηγικών. Αναλυτικότερα, διαφοροποιημένη αξιολόγηση νοείται 

μια μορφή διαμορφωτικής αξιολόγησης που είναι συνεχής, υποστηρίζει τη μάθηση 

και βοηθά τους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν τις πραγματικές ανάγκες, 

δυνατότητες και αδυναμίες των μαθητών/τριών (Ali, 2015:27). Μάλιστα όπως 

επισημαίνεται από την Παντελιάδου (2008:9-16), η διαφοροποιημένη διδασκαλία 

στηρίζεται στη λεπτομερή και διαρκή αξιολόγηση, για αυτό χρειάζεται μεγάλος 

αριθμός πληροφοριών από πολλές πηγές που να μην περιορίζονται στην προφορική 

διήγηση, τις απαντήσεις σε ερωτήσεις και την παραγωγή γραπτού λόγου. Στον 

αντίποδα λοιπόν των παραπάνω χαρακτηριστικών της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

βρίσκονται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στη συνέντευξη. 



123 

 

Συγκεκριμένα, παρατηρώντας τα αποτελέσματα έτσι όπως προέκυψαν από τη 

θεματική ανάλυση πολλοί εκπαιδευτικοί ναι μεν επιλέγουν την περιγραφική 

αξιολόγηση αλλά σαν μέσο βαθμολόγησης. Γενικότερα, ελάχιστοι είναι αυτοί που 

μιλάνε για διαγνωστική, συνεχόμενη και οικοσυστημική αξιολόγηση ενώ μόνο πέντε 

εκπαιδευτικοί αναφέρονται σε αρχική αξιολόγηση αναγκών. Με άλλα λόγια η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών όταν μιλάνε για αξιολόγηση των νεομεταναστών 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες έχουν στο μυαλό τους την αξιολόγηση των 

τριμήνων, πέρα ελάχιστων περιπτώσεων. Τέλος, αξίζει να υπογραμμιστεί πως 

κανένας εκπαιδευτικός δεν αναφέρεται σε εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης όπως 

αυτοαξιολόγηση, portofolio και ημερολόγιο δασκάλου.  

Αναφορικά, με τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών για τη 

διαχείριση ετερογενών τάξεων, παρατηρώντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 

την κωδικοποίηση είναι εύκολο να διαπιστωθεί πως και πάλι τα ευρήματα 

προηγούμενων ερευνών επιβεβαιώνονται. Συγκεκριμένα, σχεδόν όλοι οι 

συμμετέχοντες χαρακτηρίζουν τον εαυτό τους με ελλιπή κατάρτιση διαχειρισμού των 

πολιτισμικών και γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί το φαινόμενο της 

νεομετανάστευσης και μάλιστα δείχνουν θέληση για συμμετοχή σε επιμορφωτικά 

σεμινάρια. Αξίζει να αναφερθεί πως κάποιοι από τους συμμετέχοντες τονίζουν την 

ανάγκη για συνεχόμενη εκπαιδευτική κατάρτιση. Επομένως τα ευρήματα της 

παρούσης έρευνας  συμφωνούν με τις αναλύσεις που διεξήγαγε η φοιτήτρια Κιόσε 

Μαρία (2016), σύμφωνα με τις οποίες προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί σε μεγάλο 

ποσοστό δεν είναι αυτάρκεις να διδάξουν σε αυτούς τους μαθητές, δηλώνοντας 

ταυτόχρονα την έντονη προθυμία τους για επιμόρφωση όπως και με την έρευνα του 

Porter (1990) βάσει της οποίας η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης παρόλο που εργάζονταν σε σχολεία με μεγάλο αριθμό δίγλωσσων 

μαθητών, επισήμαναν πως στερούνταν κατάλληλης επιμόρφωσης σχετικά με την 

κατάλληλη διαχείριση της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας στην 

εκπαίδευση (Γρίβα & Στάμου, 2014). Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι Στάμου, 

Γρίβα & Παπαδοπούλου (βλ. Γρίβα & Στάμου, 2014:245) καθώς από τους 40 

εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έλαβαν μέρος στην έρευνα, με 36 

αναφορές δημιουργήθηκε ο κωδικός «έλλειψη κατάρτισης για δίγλωσσους με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες» και με 30 αναφορές ο κωδικός «Επιθυμία για διαρκή 
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επιμόρφωση σε ζητήματα δίγλωσσης και ειδικής δίγλωσσης εκπαίδευσης». Εν 

συνεχεία, οι εκπαιδευτικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη τα επιμορφωτικά σεμινάρια να 

είναι ουσιαστικά και δημιουργικά και να μην εστιάζουν μόνο σε θεωρητικό πλαίσιο. 

Για να αξιοποιηθεί, λοιπόν, σωστά η διαφοροποιημένη διδασκαλία χρειάζεται 

ο εκπαιδευτικός να είναι κατάλληλα καταρτισμένος και να έχει λάβει την αντίστοιχη 

επιμόρφωση. Δυστυχώς όμως, όπως προαναφέρθηκε, οι περισσότερες επιμορφώσεις 

εστιάζουν στη θεωρία και έτσι ο εκπαιδευτικός δεν λαμβάνει τα απαραίτητα εφόδια, 

ώστε να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει και να εφαρμόσει στρατηγικές 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην τάξη του (Dixon et.al.,2014:114). Εν συνεχεία,  

οι συμμετέχοντες της παρούσης έρευνας καθιστούν αναγκαία την προετοιμασία τους 

για διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό μαθητικό δυναμικό, προτείνοντας μια πληθώρα 

θεματικών περιεχομένων για τις μελλοντικές επιμορφώσεις τους όπως «στρατηγικές 

για διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη/ξένη γλώσσα», «ενημέρωση για τον 

πολιτισμό των μαθητών», «κατανόηση της ψυχολογίας των νεομεταναστών 

μαθητών» και «ανταλλαγή απόψεων με εκπαιδευτικούς με νεομετανάστες μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες». Για άλλη μια φορά, τα αποτελέσματα αυτής της ερευνητικής 

εργασίας επιβεβαιώνουν τις βιβλιογραφικές αναφορές και ενισχύουν προηγούμενες 

έρευνες. Αναλυτικότερα, οι Dixon et.al. (2014:114) επισημαίνουν πως οι 

επιμορφωτές δεν θα πρέπει μόνο να εισάγουν τους εκπαιδευτικούς στο θέμα της 

διαφοροποίησης, αλλά να τους δίνουν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε αυτήν 

παραδείγματος χάριν στα πλαίσια ενός εργαστηρίου που με την καθοδήγηση των 

ειδικών, θα σχεδιάζουν τα δικά τους πλάνα διδασκαλίας και τις στρατηγικές και θα 

έχουν την ευκαιρία να τις τροποποιήσουν και να τις βελτιώσουν, ώστε να επιτευχθεί 

η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιτυχία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην 

τάξη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η έρευνα των Βαλιαντή, Κουτσελίνη και 

Κυριακίδη, (2010) που διενεργήθηκε την περίοδο Μαΐου 2008 - Ιουνίου 2009 και σε 

αυτήν συμμετείχαν 24 τμήματα Δ’ τάξης δημοτικού σχολείου και 14 εθελοντές 

εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι επιμορφώθηκαν και εφάρμοσαν τη 

διαφοροποίηση στο μάθημα της γλώσσας για μια ολόκληρη σχολική χρονιά. Από την 

ανάλυση των συνεντεύξεων προέκυψε ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, 

αποδείχτηκε σημαντικός και καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχημένη 

αξιοποίηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς. 
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Επιπρόσθετα, η συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων, η πρόσβαση σε 

διαφοροποιημένο υλικό και σε συνδυασμό με τις γνώσεις και δεξιότητες που 

απέκτησαν οι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια της επιμόρφωσης, αποτέλεσαν ουσιαστικούς 

παράγοντες επιτυχίας της αποτελεσματικότητας. 
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6.2. Περιορισμοί έρευνας 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα το δείγμα αποτέλεσαν 35 δάσκαλοι γενικής αγωγής. 

Επίσης, χρειάζεται να αναφερθεί πως η επιλογή του δείγματος πέρα της προϋπόθεσης 

να είναι εν ενεργεία δάσκαλοι γενικής αγωγής βασίστηκε καθαρά στην προθυμία τους 

να λάβουν μέρος στην έρευνα, καθώς εξ αρχής υπήρξε μεγάλη δυσκολία στην εύρεση 

συμμετεχόντων, καθώς οι περισσότεροι ήταν διστακτικοί έως αρνητικοί. Όπως 

γνωρίζουμε από τη βιβλιογραφία, η δειγματοληψία θεωρείται επιτυχής όταν η 

επιλογή του δείγματος παράγει αποτελέσματα, δείκτες και μετρήσεις που είναι 

γενικεύσιμα και όσο το δυνατόν ακριβέστερα, δηλαδή βρίσκονται πιο κοντά στις 

αντίστοιχες παραμέτρους του ευρύτερου συνόλου, δηλαδή του πληθυσμού 

(Ζαφειρόπουλος, 2005:126). Επομένως, τα αποτελέσματα λόγω του μικρού δείγματος 

δεν μπορούν να γενικευτούν.  

Επίσης, χρειάζεται να αναφερθεί πως πολλοί συμμετέχοντες παρά το γεγονός 

ότι έγινε μεγάλη προσπάθεια σε πρώτο στάδιο να δημιουργηθεί μια όσο το δυνατόν 

φιλική και οικεία ατμόσφαιρα ανάμεσα στον συνεντευξιαζόμενο και το συνεντεύκτη, 

οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ένιωθαν άβολα με την παρουσία του μαγνητόφωνου. 

Είναι γνωστό βιβλιογραφικά πως η παρουσία του μαγνητόφωνου μπορεί να 

επηρεάσει την όλη διαδικασία καθώς πολλές φορές οδηγεί τα υποκείμενα να 

απαντούν με κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους και έτσι η εγκυρότητα της συνέντευξης 

να μειώνεται (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2014).  
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6.3. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Μελετώντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη θεματική ανάλυση που 

χρησιμοποιήθηκε εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς πως οι εκπαιδευτικοί που 

έλαβαν μέρος ενώ αναφέρουν πως είναι σημαντικό στη διδασκαλία τους να λάβουν 

υπόψιν τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τα στυλ μάθησης των μαθητών, στην ουσία 

δεν αξιοποιούν διαφοροποιημένη διδασκαλία όπως οι ίδιοι νομίζουν αλλά προχωρούν 

σε απλές τροποποιήσεις της ύλης. Συμπληρωματικά αναφέρουν πως δεν νιώθουν 

καταρτισμένοι να διδάξουν σε πολυπολιτισμικό μαθητικό δυναμικό και πως ενώ 

θεωρούν πολύ χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο τη διαφοροποιημένη διδασκαλία 

αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες κατά την εφαρμογή της. Ακόμα όσον αφορά τους 

συμμετέχοντες της έρευνας ήταν περιορισμένο και αφορούσε μόνο εν ενεργεία 

δασκάλους γενικής αγωγής.  

Με βάση λοιπόν τα προαναφερθέντα, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να 

πραγματοποιηθεί μια έρευνα σχετικά με την αξιοποίηση της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας σε ενεργεία δασκάλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που να έχουν μια 

σχετική ειδίκευση στην ενσωμάτωση και ένταξη μεταναστών μαθητών, καθώς το 

παρόν δείγμα δεν επιλέχθηκε βάσει κάποια ειδίκευσης απλώς έτυχε κάποιοι 

εκπαιδευτικοί να έχουν κάνει σχετικά μεταπτυχιακά. Κατά προέκταση θα μπορούσαν 

να συγκριθούν τα αποτελέσματα εκπαιδευτικών με ειδίκευση και εκπαιδευτικών 

χωρίς ειδίκευση στην αξιοποίηση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην ένταξη 

μεταναστών μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.  

Επίσης, όπως προαναφέρθηκε οι εκπαιδευτικοί υπογραμμίζουν την επιτακτική 

ανάγκη ουσιαστικής επιμόρφωσης για τη διαχείριση ετερογενών τάξεων. Επομένως, 

μια μελλοντική ερευνητική πρόταση θα ήταν η διερεύνηση των στάσεων και 

απόψεων των εκπαιδευτικών πριν και μετά τη διεκπεραίωση κάποιου σχετικού 

επιμορφωτικού σεμιναρίου που να εστιάζει σε στρατηγικές και τεχνικές 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε τάξεις μικτών ικανοτήτων με μαθητές και από 

αλλά πολυπολιτισμικά πλαίσια χωρίς να έχει θεωρητικό περιεχόμενο. Κατά παρόμοιο 

τρόπο θα μπορούσε να εξεταστεί στα πλαίσια μιας πειραματικής παρέμβασης ή ενός 

project η χρησιμότητα της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην ένταξη και 

ενσωμάτωση νεομεταναστών μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Αναλυτικότερα, με 

τη χρήση και τη σύγκριση pre και pro test του εκπαιδευτικού της τάξης, θα μπορούσε 
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να εξεταστεί κατά πόσο η διαφοροποιημένη διδασκαλία βοήθησε στην ένταξη και 

ενσωμάτωση αυτών των παιδιών δημιουργώντας προϋποθέσεις ομαλής ένταξης.  

Τέλος, αναφορικά και πάλι με την κατάρτιση των εκπαιδευτικών για την 

αξιοποίηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην ένταξη μεταναστών μαθητών, 

θα είχε ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον να διερευνηθούν οι απόψεις τελειόφοιτων 

φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Η έρευνα αυτή θα 

έβαζε το λιθαράκι της στην προσπάθεια ανασχεδιασμού της εκπαιδευτικής πολιτικής, 

καθώς έχει μεγάλη σημασία ο εκπαιδευτικός να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος 

και καταρτισμένος να ανταποκριθεί στην ποικιλομορφία των μαθητών του στην τάξη. 
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1η Συνέντευξη 

-Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός; 

-Είκοσι έξι 

-Έχετε κάποιον μεταπτυχιακό τίτλο; 

-Όχι 

-Έχετε κάποια ειδίκευση διαχείρισης μαθητών/τριών από διαφορετικά πολιτισμικά 
περιβάλλοντα;   

-Όχι 

-Είχατε ποτέ στην τάξη σας μαθητές/τριες που προέρχονταν από άλλα 
πολυπολιτισμικά πλαίσια και παρουσίαζαν μαθησιακές δυσκολίες; 

-Ναι 

-Πώς νοηματοδοτείτε, τι σημαίνει για εσάς, ο όρος νεομετανάστευση που 
παρουσιάζεται στα πλαίσια της σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας; 

-Αυτό αφορά πιο πολύ την Ελλάδα που φεύγουν οι μετανάστες αλλά αυτή τη φορά 
είναι ειδικευμένο, υψηλής εκπαίδευσης προσωπικό φεύγει στις άλλες χώρες, ενώ 
παλιά έφευγαν οι λόγω φτώχειας οι εργάτες για να βρούνε εκεί στα εργοστάσια. 
Τώρα δυστυχώς φεύγει το καλύτερο υλικό που έχουμε, οι νέοι επιστήμονες. 

-Και η Ελλάδα σαν χώρα υποδοχής; Πώς ερμηνεύουμε αυτήν τη νεομετανάστευση; 

-Ε αυτοί που έρχονται στην Ελλάδα ακόμη είναι όπως από την Αλβανία, είναι 
χαμηλού μορφωτικού επιπέδου. Έρχονται πιο πολύ για δουλειά και όχι τόσο 
επιστήμονες. 

-Θεωρείτε πως η εννοιολόγηση της νεομετανάστευσης, το πώς το ερμηνεύει ο κάθε 
εκπαιδευτικός, συμβάλλει στη δημιουργία διδακτικών προσανατολισμών στο 
διδακτικό του έργο; 

-Ναι, συμβάλλει (έμφαση)! 

-Για ποιό λόγο συμβάλλει; Δηλαδή έτσι ένα παράδειγμα.. 

-Εννοώ ότι πρέπει να προσαρμοστούμε τώρα στα νέα δεδομένα, έτσι;! Και να δούμε 
αυτοί οι νεομετανάστες ας πούμε σε εμάς θα μπορούν να ‘ρθουν τώρα Σύριοι που να 
‘ναι μορφωμένοι, αυτοί δεν είναι νεομετανάστες; Είναι κάτι καινούργιο για εμάς, άρα 
και εμείς θα πρέπει να προσαρμόσουμε και τη διδασκαλία μας ανάλογα που είναι 
παιδιά ξένα με άλλο υπόβαθρο αλλά μπορεί να έχουν και υψηλό μορφωτικό επίπεδο 
από τους γονείς. 
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-Σε ποιούς τομείς θεωρείτε ότι η νεομετανάστευση έχει κινητοποιήσει τα 
αντανακλαστικά της ελληνικής κοινωνίας; 

-Νομίζω ακόμη είναι αρχή, γιατί η τελευταία μετανάστευση έγινε το ΄90 με τους από 
την Αλβανία, οπότε εκείνο ήτανε καθαρά εργατικού επιπέδου, τώρα με τους 
πρόσφυγες είναι κάτι καινούργιο και ακόμη νομίζω δεν αρχίσαμε, δεν το έχουμε 
συνειδητοποιήσει, ακόμα ο κόσμος σε εισαγωγικά δεν ενεργοποιήθηκε, δεν ξύπνησε. 

-Θεωρείτε χρήσιμη την αναπροσαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στη νέα 
κοινωνική κατάσταση που έχει δημιουργήσει η πραγματικότητα της 
νεομετανάστευσης; 

-Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουνε κάποια βιβλία, πρέπει να προσαρμοστούμε, ναι. 

-Λόγω δυσκολίας των βιβλίων, ως προς τι; 

-Λόγω δυσκολ…το ένα είναι αυτό λόγω δυσκολίας. Όταν έχουμε ξένους πολιτισμούς, 
θα πρέπει να τααα να τα φέρνουμε στο επίπεδό τους, αλλά και πρέπει να 
προσανατολιστούμε, τώρα αν έρθουν οι Σύριοι ας πούμε οι γονείς μπορεί να έχουν 
υψηλό επίπεδο, πρέπει και εμείς να προσαρμόσουμε και κάποια πεδία στο δικό τους 
εεε επίπεδο. Παρόλο αυτά τώρα τα λέμε πειραματικά γιατί είναι κάτι καινούργιο για 
εμάς, ούτε οι δάσκαλοι το βιώσαμε.  

-Εσείς έχετε έρθει αντιμέτωπη με την ανάγκη εφαρμογής διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας σε μαθητές/τριες από άλλα πολιτισμικά πλαίσια με μαθησιακές 
δυσκολίες; 

-Ναι και τώρα και τώρα τα τελευταία τρία χρόνια που έχω την ίδια τάξη έχω ακριβώς 
αυτό, παιδί από γειτονική χώρα γεννημένο στην Ελλάδα το οποίο έχει σοβαρές 
δυσκολίες και…προσπαθώ να τη βοηθήσω όσο γίνεται.  

-Έτσι ποιές στρατηγικές δηλαδή υιοθετείτε; 

-Ποιές; Το παιδί είναι γεννημένο εδώ μιλάει τέλεια τα Ελληνικά, αλλά από την τρίτη 
δημοτικού που τα είχα, του βάζω λιγότερη ύλη ή πάντα είχε να μαθαίνει λιγότερη 
ορθογραφία, λιγότερη ανάγνωση και όχι όλες τις ασκήσεις γλώσσα, μαθηματικά, μία 
δύο ασκήσεις. Αυτό βοήθησε.  

-Δηλαδή εξαρχής που το είχατε ήξερε καλά τα ελληνικά; 

-Από την πρώτη που το είχαν οι συνάδελφοι ήξερε ελληνικά, δυσκολεύτηκε να μάθει 
να γράφει και αυτό συνεχίστηκε. Δύο χρόνια στα ΚΕΔΔΥ προσπαθούμε να 
κλείσουμε ραντεβού, είναι αδύνατον. Τώρα πήραμε πάλι, μπορεί σε ένα χρόνο να το 
δεχτούν το παιδί. Τουλάχιστον θέλουμε για την έκτη να πάρει γνωμάτευση για 
προφορική εξέταση στο Γυμνάσιο, αυτό.  



146 

 

-Πώς νοηματοδοτείτε την έννοια της διαφοροποίησης στη διδακτική διαδικασία; 
Δηλαδή τι θα πει χρησιμοποιώ διαφοροποιημένη διδασκαλία; 

-Σημαίνει κάθε μαθητής τις ανάγκες που έχει. Δεν είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο. Ε όταν 
είναι κοντά στο μέτρο είναι εύκολο, όταν όμως ένα έχει μεγάλη απόκλιση πρέπει 
αυτό να μπορώ να του πω δύο πράγματα χωριστά και όταν βάζω εργασίες σε αυτόν 
να βάλω λιγότερες. Πρέπει δηλαδή προσωπική μεταχείριση αλλά χωρίς να 
προσβάλλεται σε σχέση με τους άλλους, να μην μειονεκτεί. 

-Ποιές εκφάνσεις διαφοροποίησης θεωρείτε πως μπορεί να συναντήσει ο 
εκπαιδευτικός; Δηλαδή μπαίνει σε μία τάξη και έχει έναν μαθητικό πληθυσμό, 
διαφοροποίηση ως προς τι.. 

-Πολλά! Πρώτον ρατσιστική διαφοροποίηση, δηλαδή το ένα είπαμε να είναι 
αδύνατος μαθητής λόγω μαθησιακών δυσκολιών, το άλλο είναι ε στην να έχει μια 
κοινωνική διαταραχή το παιδί, δηλαδή, να ΄ναι καλός μαθητής αλλά να μην κάθεται 
στο θρανίο, να βγαίνει έξω από την τάξη, να λέει τα δικά του και να απασχολεί τους 
συμμαθητές, αυτό είναι μια διαφοροποίηση.  

-Από πλευρά σας το πώς θα χειριστείτε τον κάθε μαθητικό πληθυσμό; 

-Ο δάσκαλος πρέπει να το χειριστεί διακριτικά, πρώτον χωρίς να προσβάλλει τον 
μαθητή να αισθανθεί μειονεκτικά απέναντι στους άλλους γιατί τα παιδιά είναι 
σκληρά και κοροϊδεύουν. Πρέπει διακριτικά να δικαιώσει μπροστά στους άλλους 
αυτόν που διαφοροποιείται και να προσπαθήσει να συνεργάζεται και με τον γονέα.  

-Είναι εύκολο αυτό;  

-Δεν είναι πάντα εύκολο. Έχουμε μαθητές που διαφοροποιούνται κοινωνικά, δηλαδή, 
δεν προσαρμόζονται κοινωνικά, αλλά όταν η μητέρα δεν το δέχεται ότι φταίνε οι 
συμμαθητές ότι δεν το αποδέχονται και δεν πρέπει να πάει σε παιδοψυχολόγο, εκεί 
υπάρχει πρόβλημα.  

-Από όσα μου λέτε καταλαβαίνω ότι προσαρμόζετε τη διδασκαλία σας ανάλογα με 
την ετερογένεια που παρουσιάζει ο μαθητικός πληθυσμός; Όχι μόνο δηλαδή αν είναι 
από άλλη χώρα, οποιαδήποτε ετερογένεια. 

-Βεβαίως, αλλιώς δεν γίνεται, γιατί αν έχω ένα, δύο και τρία τέτοια παιδιά πρέπει και 
αυτά να εισπράξουν όσα μπορούν ανάλογα με το επίπεδό τους.  

-Θεωρείτε χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο την εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας προκειμένου να αντεπεξέλθετε στις συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση; 

-Θα χρειασ…συμφωνώ. Πρέπει να κάνουμε τέτοια διδασκαλία αλλά χρειαζόμαστε 
και βοήθεια. Είναι κάτι καινούργιο, θα μας βόλευε πολύ σε αυτό να μας κάνανε 
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σεμινάρια που θα μας βοηθήσουν πώς θα κάνουμε καλύτερα διαφοροποιημένη 
διδασκαλία.  

-Με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία πάλι καταφέρνει ο εκπαιδευτικός να 
δημιουργήσει προϋποθέσεις ομαλής ένταξης νεομεταναστών μαθητών με μαθησιακές 
δυσκολίες στην τάξη; 

-Σίγουρα θα βοηθούσε. Παααρα πολύ (έμφαση). Το καλύτερο να έχουνε σε τμήμα 
Ένταξης δικό τους δάσκαλο ή παράλληλη ένταξη, αλλά μέχρι να έρθει πάααρα πολύ 
θα βοηθούσε αυτά τα παιδιά έτσι;! με τη λίγη δουλειά που θα τους βάζουμε σιγά σιγά 
αν μπορούν αυτό το λίγο που μαθαίνουν θα αισθάνονται περήφανοι και δεν θα 
αισθάνονται μειονεκτικά σε σχέση με τους άλλους. 

-Άρα ποιά στρατηγική θεωρείτε πιο χρήσιμη για την επίτευξη της ενσωμάτωσης 
νεομεταναστών με μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική πραγματικότητα; Τα τμήματα 
ένταξης που αναφέρατε; 

-Το καλύτερο είναι το τμήμα ένταξης, να τα παίρνουν στην αρχή κάποιες ώρες ο 
δάσκαλος ώστε να μπορέσει ε και τη γλώσσα να μάθει και τη γραμματική αλλά και 
όταν έχει και προβλήματα με λιγότερη ύλη. Αυτό είναι καλό για αρχή. Τις υπόλοιπες 
ώρες να μπαίνει στην τάξη και σιγά σιγά να είναι όλες τις ώρες στην τάξη, αλλά αν 
έχει μαθησιακές δυσκολίες πάντα θα χρειάζεται αυτός ο μαθητής, όσο και να έχει 
προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα, θα χρειάζεται με ένα δάσκαλο ειδικής 
αγωγής.  

-Σε ποιά γνωστικά πεδία θεωρείτε πως η ανάγκη για διαφοροποιημένη διδασκαλία 
είναι πιο επιτακτική; 

-Στη γλώσσα πάνω από όλα. Στο μάθημα της γλώσσας είναι το κύριο, γιατί αν μάθει 
να γράφει, να διαβάζει θα μπορεί να ανταπεξέλθει και στην Ιστορία στα άλλα 
θεωρητικά. Στα μαθηματικά (αναρωτιέται)…στα μαθηματικά δεν ξέρω! Πρώτα είναι 
η γλώσσα.. 

-Προέχει δηλαδή η γλώσσα.. 

-Ναι 

-Ποιές συγκεκριμένες ενέργειες έχετε δοκιμάσει εσείς για την όσο το δυνατόν 
περισσότερη ενεργό εμπλοκή των μαθητών/τριών αυτών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία; 

-Ένα που κάνω με το παιδί με δυσκολίες ε του βάζω ας πούμε να διαβάσει μία 
ερώτηση, κάτι από το παρακάτω αλλά προσέχω να είναι η πιο εύκολη ερώτηση, το 
σηκώνω στον πίνακα αλλά προσέχω να είναι η πιο εύκολη άσκηση ώστε και αυτό να 
αισθανθεί δικαιωμένο χωρίς να στεναχωριέται. 
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-Σε παιδάκια έτσι που δυσκολεύονται στα ελληνικά που ακόμα δεν έχει καλή 
επάρκεια στην ελληνική γλώσσα; Στην πράξη τι μπορούμε να κάνουμε; 

-Τώρα έτυχε όλα τα Αλβανάκια, τον τελευταίο χρόνο όλα τα Αλβανάκια γεννιούνται 
εδώ, ξέρουν πολύ καλά ελληνικά. Ας πούμε που είχα ένα μαθητή από την Αλβανία 
που τα έμαθε, γενικά ήρθε δέκα χρονών, από την τηλεόραση το καλοκαίρι. Εκείνος 
πραγματικά δεν ήξερε το γραπτό λόγο. Πάντα αυτό το παιδί προφορικά του έβαζα 
πολύ λίγες εργασίες. Τέτοιο μαθητή έχει το άλλο το Ε’ που ήρθε τώρα από την 
Αλβανία και δεν μιλάει ελληνικά. Να ρωτήσετε και τον άλλο συνάδελφο.   

-Ποιά μορφή αξιολόγησης θα υιοθετούσατε για παιδιά που έχουν έρθει στην 
Ελλάδα… 

-Συγγνώμη που σε διακόπτω… 

-Ναι 

-Για την προηγούμενη ερώτηση όταν το παιδί έχει έρθει τώρα από το εξωτερικό 
βοηθάει πάρα πολύ αν έχουμε ένα παιδάκι που να μιλάει τη γλώσσα του δίπλα και 
στην αρχή του μεταφράζει αυτό και είναι μια πολύ καλή αρχή για την τον δάσκαλο 
στην αρχή όταν δεν έχει μάθει τη γλώσσα είναι ο ρόλος του διερμηνέα, πολύ βοηθάει 
και μετά και τα ειδικά βιβλία που υπάρχουν όμως στην τάξη υποδοχής, βοηθάνε πάρα 
πολύ με τις εικόνες όταν δεν ξέρει τη γλώσσα. 

- Ποιά μορφή αξιολόγησης θα υιοθετούσατε για παιδιά που έχουν έρθει στην Ελλάδα 
τα τελευταία πέντε χρόνια και παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες; 

-Τώρα αυτά δεν έχουνε καμία αξία, η αριθμητική αξιολόγηση, ούτε πέμπτη έκτη να 
΄ναι. Μια αξιολόγηση προφορική (το τονίζει)! 

-Προφορική.. 

-Προφορική! 

-Δηλαδή ούτε να συμμετέχει στα γραπτά διαγωνίσματα; Προφορική εξέταση στο 
δάσκαλο; 

-Δηλαδή μπορεί να γράφει το τεστ, δηλαδή δεν αξιολογώ τόσο το τεστ όσο την 
προφορική ε εξέταση όπως και ένα παιδί δυσλεκτικό. Θα δώσουμε βάρος στα 
προφορικά και λιγότερο στα γραπτά.   

-Και λίγες τελευταίες ερωτήσεις..Πιστεύετε ότι είστε κατάλληλα καταρτισμένη για να 
διαχειριστείτε τις πολιτισμικές και γλωσσικές ανάγκες που κυοφορεί το φαινόμενο 
της νεομετανάστευσης στην εκπαιδευτική πραγματικότητα; 

-Καθόλου δεν είμαστε! Πρέπει να γίνονται τακτικά σεμινάρια, να παίρνουμε άδεια 
από το σχολείο και τακτικά και σωστά σεμινάρια με διάρκεια.  
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-Άρα θα ήσασταν πρόθυμη να συμμετάσχετε σε τέτοια επιμορφωτικά σεμινάρια; 

-Θα ήμουν πρόθυμη, αλλά όχι απογεύματα. Να είναι, αν μπορούσαν, δύσκολο είναι, 
δηλαδή αντί για το σχολείο να πηγαίναμε εκεί κάποιες μέρες εντός ωραρίου και να 
γίνεται πλήρης κατάρτιση.  

-Σε ποιούς τομείς ακριβώς θα θέλατε να επιμορφωθείτε; Τι θα σας ενδιέφερε; 

-Ε και λίγο η Ειδική Αγωγή, το οποίο δεν έχουμε γνώσεις. Έχουμε πολλά χρόνια που 
τελειώσαμε και στην ομαδική διδασκαλία με τέτοια παιδιά νεομετανάστες, γιατί είναι 
και αυτό κάτι καινούργιο. Δηλαδή πώς να χειριστούμε παιδιά που είναι όπως είπες 
νεομετανάστες αλλά που να ΄χουν και μαθησιακές δυσκολίες. Άρα εμπλέκεται και η 
Ειδικ..και ο σύμβουλός μας αλλά και η Ειδική Αγωγή μέσα. 

-Άρα στρατηγικές από ότι καταλαβαίνω; 

-Στρατηγικές, πρακτικά, σωστά. Επίλυση προβλημάτων, όχι τόσο θεωρία. Πρακτικά 
αν σου τύχει στην τάξη πώς θα το αντιμετωπίσω.  

-Και ποιούς άλλους τρόπους θα προτείνατε για την ενδυνάμωση των γνωστικών και 
διδακτικών σας προσεγγίσεων για τη διαχείριση νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες; Δηλαδή εκτός επιμόρφωσης, τι άλλο θα σας βοηθούσε εσάς 
και γνωστικά και διδακτικά; 

-Εννοείτε εμείς για να το διδάξουμε ή το παιδί μέσα στην τάξη; 

-Εσείς, εσείς..για να διαχειριστείτε όλο αυτό το φαινόμενο, παιδιά που μπορεί να 
δυσκολεύονται στα ελληνικά και να ΄χουν μαθησιακές δυσκολίες. Τι άλλο θα 
βοηθούσε πέρα από ένα σεμινάριο; 

-Να υπάρχουν και κατάλληλα βιβλία για εμάς τους εκπαιδευτικούς και θα ΄ταν ωραίο 
ας πούμε κάποιες συναντήσεις να κάνουμε όλοι οι εκπαιδευτικοί έτσι που έχουμε 
μαθητές με τέτοια προβλήματα και να ανταλλάσσαμε απόψεις σε αυτό πάνω, πάρα 
πολύ θα βοηθούσε. Ας πούμε από ένα δυο σχολεία δέκα άτομα, είκοσι άτομα, μιας 
στρογγυλής τραπέζης συνάντηση και αυτό θα μας έδιναν ιδέα οι άλλοι συνάδελφοι, 
δηλαδή και πρακτική, η εμπειρία.  

-Αυτό δηλαδή οργάνωση από… 

-…(με διακόπτει και απαντά)..ο σύμβουλος θα το κάνει αυτό! Όπως μας μαζεύει στα 
Διαβατά…αυτό θα ήταν μια καλή ιδέα εκτός από τα σεμινάρια. 

-Ωραία! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ! 

-Αχ τίποτα! 
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3η Συνέντευξη 

-Καλησπέρα! 

-Καλησπέρα! 

-Είστε έτοιμη να ξεκινήσουμε; 

-Ναι ναι 

-Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός; 

-Εικοσιπέντε 

-Έχετε κάποιον μεταπτυχιακό τίτλο; 

-Όχι 

-Έχετε κάποια ειδίκευση διαχείρισης μαθητών/τριών από διαφορετικά πολιτισμικά 
περιβάλλοντα;   

-Ε όχι συγκεκριμένη διαχείριση..ότι ενημέρωση από κάποια σεμινάρια σχετικά. 

-Είχατε ποτέ στην τάξη σας μαθητές/τριες που προέρχονταν από άλλα 
πολυπολιτισμικά πλαίσια και παρουσίαζαν μαθησιακές δυσκολίες; 

-Ναι, είχα. 

-Κυρίως από ποιές χώρες; 

-Ε..Αλβανία σίγουρα…ε…Ρωσοπόντιους ομογενείς…ε…Αφγανούς.. 

-Θα ήθελα να μου πείτε πώς νοηματοδοτείτε τον όρο νεομετανάστευση που 
παρουσιάζεται στα πλαίσια της σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας; 

-Λοιπόν…εμμ..κυρίως έχω στο μυαλό μου…ε…μετανάστες, οικονομικούς 
μετανάστες, οι οποίοι έρχονται για συγκεκριμένο και περιορισμένο, χρονικό 
διάστημα στην Ελλάδα προκειμένου να εργαστούν και να αποχωρήσουν…και όταν 
λέω περιορισμένο χρονικό διάστημα μπορεί να μην είναι πέντε και έξι χρόνια αλλά 
και κάποιο μεγαλύτερο διάστημα για αυτό και μεταφέρουν την οικογένεια. 

-Θεωρείτε πως η εννοιολόγηση της νεομετανάστευσης από πλευρά του εκπαιδευτικού 
συμβάλλει στη δημιουργία διδακτικών προσανατολισμών στο διδακτικό του έργο; 

-Ε…(σκέφτεται και κάνει νόημα για διευκρίνιση)  

-Το πώς θα ερμηνεύσουμε δηλαδή τη νεομετανάστευση αν επηρεάζει και το πώς θα 
κάνω εγώ μάθημα, τη διδασκαλία μου.. 

-Θεωρώ πως ναι…θεωρώ πως ναι.. 
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-Σε ποιούς τομείς θεωρείτε ότι η νεομετανάστευση έχει κινητοποιήσει τα 
αντανακλαστικά της ελληνικής κοινωνίας; 

-Δεν  νομίζω να τα έχει κινητοποιήσει ιδιαίτερα. Ε.. στην οικονομία θεωρώ ότι 
έχουμε…τους έχουμε εντάξει στο εργατικό δυναμικό μας και τους υπολογίζουμε, 
τους προτιμάμε, τους διαλέγουμε σε κάποιου είδους δουλειές. 

-Στην εκπαίδευση θεωρείτε όχι τόσο; 

-Όχι. Θεωρώ ότι δεν τους έχουμε λάβει υπόψιν μας, δεν..δεν υπάρχει πρόθεση ή 
πολιτική βούληση να τους ενσωματώσουμε και γενικώς να τροποποιήσουμε ή να 
δημιουργήσουμε εργαλεία χρήσιμα για την εκπαίδευσή τους και για την ενσωμάτωσή 
τους.  

-Οπότε να φανταστώ ότι θεωρείτε χρήσιμη την αναπροσαρμογή της εκπαιδευτικής 
πολιτικής στη νέα κοινωνική κατάσταση που έχει δημιουργήσει η πραγματικότητα 
της νεομετανάστευσης, από αυτό που μου λέτε; 

-Το θεωρώ απαραίτητο, απαραίτητο. Ε..σε τουλάχιστον τα σχολεία από τα οποία έχω 
περάσει εγώ, μεγάλο ποσοστό του μαθητικού δυναμικού είναι νεομετανάστες, οπότε 
εκ των πραγμάτων είναι ανάγκη. Σε κάποια σχολεία αγγίζει και το 50%, οπότε όταν 
στην τάξη οι μισοί μαθητές είναι μετανάστες, το χρειαζόμαστε σίγουρα. 

-Εσείς έχετε έρθει αντιμέτωπη με την ανάγκη εφαρμογής διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας σε μαθητές/τριες από άλλα πολιτισμικά πλαίσια που να παρουσιάζουν 
μαθησιακές δυσκολίες; 

-Ναι! Είχα τέτοια εμπειρία…είχα τέτοια εμπειρία και υπήρχε πολύ μεγάλη ανάγκη να 
εφαρμοστεί κάτι διαφορετικό για αυτήν την ομάδα μαθητών. 

-Πώς νοηματοδοτείτε την έννοια της διαφοροποίησης στη διδακτική διαδικασία; 

-Λοιπόν..ε.. θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε διαφορετικούς στόχους σε αυτήν την ομάδα 
μαθητών. Να υπάρξει διαφοροποίηση δηλαδή στους διδακτικούς στόχους που έχει 
κανείς μέσα στην τάξη ε και στο πώς αξιολογούνται αυτοί οι μαθητές και πώς μέσα 
από αυτήν την…αναπροσαρμόζουμε και θεωρώ και ότι είναι απαραίτητο αν 
υπάρχουν στην ίδια τάξη αν υπάρχουνε και ντόπια παιδιά να γίνει και μια…ε.. 
προσπάθεια να ενταχθούνε, να ενσωματωθούν, να ομογενοποιηθεί λίγο η ομάδα. 
Τώρα δεν ξέρω αν οι τάξεις υποδοχής…δεν έχω εμπειρία από τάξη υποδοχής…δεν 
ξέρω δηλαδή πώς λειτουργούν τα παιδιά όταν φοιτούν και σε τάξη υποδοχής και στην 
κανονική τάξη..τέτοια εμπειρία δεν έχω..οπότε εκεί ενδεχομένως τα πράγματα να 
είναι πιο ομαλά…αλλά θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. 

-Ποιές εκφάνσεις διαφοροποίησης θεωρείτε πως μπορεί να συναντήσει ο 
εκπαιδευτικός σε μια τάξη πλέον;  
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-Διαφοροποίηση ως προς τι…(σκέφτεται)..Ε…διαφοροποίηση…η επικοινωνία και η 
γλώσσα είναι ένα βασικό κομμάτι. Κάποια παιδιά δηλαδή δεν γνωρίζουν τη γλώσσα 
ούτε σε επίπεδο επικοινωνίας. Άρα εδώ θα πρέπει να υπάρχει μια διαφοροποίηση. 
Επίσης, κάτι που συνάντησα..θρησκευτικές και με πολιτισμικές διαφορές, οι οποίες 
επηρεάζουν πάρα πολύ τη συμμετοχή κάποιων μαθητών σε κάποια μαθήματα, βλέπε 
Θρησκευτικά, βλέπε Ιστορία…μερικές φορές ακόμα και στη Γλώσσα, σε κάποια 
κείμενα που είναι.. ελκύει κουλτούρα, είναι ξένα και τελείως για αυτά τα παιδιά, 
οπότε... το βιβλίο ας πούμε σε κάποια κείμενα είναι τελείως ξένο.. 

-Άρα τα σχολικά εγχειρίδια δεν βοηθούν το δάσκαλο στο κομμάτι της 
διαφοροποίησης; 

-Όχι, γιατί πάρα πολλά κείμενα είναι βγαλμένα μέσα από την ελληνική πολιτισμική 
κουλτούρα και είναι τελείως ξένα και αδιάφορα για παιδιά που έρχονται από άλλα 
πολιτισμικά περιβάλλοντα. 

-Προσαρμόζετε τη διδασκαλία σας ανάλογα με την ετερογένεια που παρουσιάζει ο 
μαθητικός πληθυσμός; 

-Έχω προσπαθήσει αλλά δεν είναι πάντα πολύ εύκολο… 

-Γιατί αυτό; Τι μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα; 

-Τι μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα; Το ότι υπάρχει η πίεση να βγει κάποια 
συγκεκριμένη ύλη, η δέσμευση του γλωσσικού, του βιβλίου, του εκάστοτε..ειδικά τα 
βιβλία της Γλώσσας…ε…που σε αναγκάζει να μπεις σε μια διαδικασία να βρεις κάτι 
διαφορετικό ή να παρακάμψεις κάποια πράγματα ή και μέσα από το βιβλίο..το βιβλίο 
συνδέεται και με κάποια άλλα κομμάτια γνωστά που δεν μπορείς αναγκαστικά να 
ξεφύγεις και τέλος πάντων ο χρόνος γενικότερα. 

-Ωστόσο, θεωρείτε χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο την εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας προκειμένου να αντεπεξέλθετε στις συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση; 

-Ναι, απαραίτητο το βρίσκω, απαραίτητο το βρίσκω και δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, 
αν αρκούνε μόνο οι τάξεις υποδοχής ή αν χρειάζεται και υποστηρικτικό υλικό να 
υπάρχει στη διάθεσή μας.. 

-Με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία καταφέρνει ο εκπαιδευτικός να δημιουργήσει 
προϋποθέσεις ομαλής ένταξης νεομεταναστών μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 
στην τάξη; 

-Αυτό είναι σίγουρο. Θεωρώ ότι είναι. Θεωρώ ότι είναι…σίγουρα θα βοηθούσε πάρα 
πολύ η διαφοροποιημένη. 
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-Ποιές στρατηγικές και τεχνικές θεωρείτε πιο χρήσιμες για την επίτευξη της 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών με μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική 
πραγματικότητα; 

-Ε…θεωρώ ότι οι βιωματικοί τρόποι μάθησης και κυρίως στην αρχή 
τουλάχιστον..ε…παιχνίδια επικοινωνίας, δέσιμο της ομάδας ώστε να…μια δεμένη 
ομάδα…συναισθηματικά ενδεχομένως να λειτουργούσε καλύτερα και να 
μπορούσαμε..και να μπορούσανε δηλαδή οι μαθητές που..τα ελληνόπουλα να 
βοηθούσανε και τα άλλα παιδιά. Δηλαδή να λειτουργήσει λίγο…όταν η ομάδα είναι 
δεμένη το ένα παιδί με το άλλο αλληλοδιδακτικά λιγάκι, υποστηρικτικά μπορούν και 
τα ίδια τα παιδιά να βοηθήσουν ώστε να πάει παρακάτω το μάθημα ή να καλύψουν τα 
κενά τα γλωσσικά που υπάρχουνε, ενδεχομένως και μαθησιακά κάποιες φορές εγώ 
πιστεύω. 

-Σε ποιά γνωστικά πεδία θεωρείτε πως η ανάγκη για διαφοροποιημένη διδασκαλία 
είναι πιο επιτακτική; 

-Ε…στη Γλώσσα…στη Γλώσσα νομίζω ότι…(σκέφτεται, προβληματισμένη) 

-Να το συνδέσω και με αυτό που λέγατε και με τα κείμενα που είναι παρμένα….; 

-Ναι γιατί τώρα στα μαθηματικά το ότι ένα παιδί είναι νεομετανάστης δεν νομίζω, 
εκεί λειτουργούμε με σύμβολα αλλά στη Γλώσσα νομίζω ότι είναι ένα γνωστικό 
πεδίο στο οποίο ε..επιβάλλεται η διαφοροποιημένη. Τώρα αν μιλάμε και για 
μαθησιακές, εκεί…εκεί δεν έχει να κάνει μονάχα με τη Γλώσσα αλλά και με άλλα 
γνωστικά πεδία, έχουμε δυσκολίες και σε άλλα γνωστικά πεδία. 

-Ποιές συγκεκριμένες ενέργειες έχετε δοκιμάσει για την όσο το δυνατόν περισσότερη 
ενεργό εμπλοκή των μαθητών/τριών αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία; Αυτά που 
αναφέρατε και πριν; Βιωματική μάθηση ή και κάτι άλλο; 

-Η βιωματική μάθηση θεωρώ ότι είναι ..βοηθάει πάρα πολύ. Ύστερα τα εποπτικά 
μέσα, δηλαδή η εικόνα…η εικόνα, ο ήχος, το videο…πολλές φορές δίνει λύσεις. 
Δηλαδή το internet αν υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχει σε μια τάξη, σε όσες 
υπάρχουν, πολλές φορές σου δίνει λύση γιατί η εικόνα μιλάει και αυτή από μόνη της 
και διευκολύνει, γεφυρώνει, λύνει κάποια θέματα σε παιδιά που δεν γνωρίζουν τη 
γλώσσα ή σε παιδιά που το νοητικό επίπεδο είναι χαμηλότερο…καλύπτει τέτοιου 
είδους θέματα. 

-Ποιά μορφή αξιολόγησης θα υιοθετούσατε ή αν έχετε ήδη υιοθετήσει για παιδιά που 
έχουν έρθει στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια και παρουσιάζουν μαθησιακές 
δυσκολίες; 

-Σίγουρα όχι την κλασική…(γελάει)..δεν το συζητάμε γιατί εκεί είσαι αναγκασμένος 
να  για λόγους ίσης μεταχείρισης παρότι θεωρώ δεν είναι ίση μεταχείριση να 
αξιολογήσεις με την ίδια κλίμακα όλα τα παιδιά, το καθένα είναι διαφορετικό. Ε 
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οπότε  όσο πιο περιγραφική είναι μια αξιολόγηση, τόσο νομίζω πιο αξιόπιστη είναι 
για παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Εμ..και πιο αντικειμενική θα έλεγα, 
δηλαδή εντάξει αντικειμενικό δεν είναι πάντα να αξιολογήσω όλους με την ίδια 
κλίμακα, αυτό που είπα και πριν. 

-Πιστεύετε ότι είστε κατάλληλα καταρτισμένη για να διαχειριστείτε τις πολιτισμικές 
και γλωσσικές ανάγκες που κυοφορεί το φαινόμενο της νεομετανάστευσης στην 
εκπαιδευτική πραγματικότητα; 

-Και να θεωρούσα ότι ήμουνα μέχρι χθες, σήμερα και αύριο δεν θα είμαι (γελάει). 
Ε..δηλαδή μέχρι τώρα είχαμε στην Ελλάδα παιδιά οικονομικών μεταναστών όπως 
είναι οι…τα παιδιά από την Αλβανικής καταγωγής, είχαμε παιδιά που ήταν ομογενών 
όπως ήταν τα παιδιά από τις Πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες…ε..αύριο την επόμενη 
σχολική χρονιά θα έχουμε παιδιά από τη Συρία που είναι για εμάς ένα καινούργιο, 
μια καινούργια..είχαμε Πακιστανούς, είχαμε ε…από το Αφγανιστάν, από το Ιράκ, 
αύριο θα έχουμε από τη Συρία και μεθαύριο μπορεί να έχουμε από κάποια άλλη, 
οπότε.. 

-Άρα μία νέα πρόκληση, ε; 

-Για εμάς έχει γίνει πια δεδομένο ότι κάθε χρόνο μια καινούργια ομάδα 
από…νεομετανστών μπορεί να έρθει στην Ελλάδα, να περάσει στην Ελλάδα,  να 
περάσει στα σχολεία μας. Όποτε είναι..έχει γίνει σχεδόν πάγια η ανάγκη να 
ανανεώνονται συνέχεια, να ανανεώνονται οι γνώσεις μας, η πολιτιστική κουλτούρα 
των παιδιών που έρχονται στην τάξη. 

-Θα ήσασταν πρόθυμη να συμμετάσχετε σε σχετικά επιμορφωτικά σεμινάρια; 

-Πάντα είμαι πρόθυμη να..για καινούργια πράγματα και συνέχεια τα πράγματα 
αλλάζουν και θεωρώ ότι έχουμε μία δουλειά, όπως και πολλές άλλες, που θα πρέπει 
να..ένα επάγγελμα που συνέχεια θα πρέπει να ενημερωνόμαστε για κάποια πράγματα 
και όσον αφορά το..τα παιδαγωγικά και όσον αφορά το..τους μαθητές που έρχονται, 
που είναι από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.  

-Ωστόσο γίνονται συχνά τέτοια επιμορφωτικά σεμινάρια θα ήθελα να ρωτήσω; 

-Σχετικά με τους μετανάστες όχι. Σχετικά με τα καινούργια δεδομένα πάνω στα 
παιδαγωγικά και με τη διδακτική οκ γίνονται. Αλλά σχετικά με τους νεομετανάστες 
και με το φορτίο με το οποίο έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και με πώς μπορούμε να 
τους διαχειριστούμε, όχι και δεν είναι και πολύ εύκολο. 

-Άρα θα ήταν ένας τομέας που θα σας ενδιέφερε να επιμορφωθείτε; 

-Ναι ναι, ειδικά για μένα προσωπικά που είμαι σε σχολείο του κέντρου της 
Θεσσαλονίκης και που πάντα το κέντρο έχει σε ένα μεγάλο ποσοστό τέτοια παιδιά, 
ναι νομίζω πως είναι απαραίτητο. 
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-Αν και αναφέρατε κάποιους, θα σας ρωτήσω σε ποιούς τομείς ακριβώς θα θέλατε να 
επιμορφωθείτε; 

-Την ένταξη αυτών των παιδιών και οι μαθησιακές δυσκολίες επίσης  είναι ένα ευρύ 
κομμάτι και συνεχώς ανανεώνεται και από ότι έχω ακούσει συνέχεια βρίσκουν και 
καινούργια..ε…καινούργιες δυσκολίες μαθησιακές που δεν ήτανε πριν γνωστές. 

-Και μια τελευταία ερώτηση. Ποιούς άλλους τρόπους θα προτείνατε για την 
ενδυνάμωση των γνωστικών και διδακτικών σας προσεγγίσεων για τη διαχείριση 
νεομεταναστών μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες; 

-Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε και…ε….υλικό σχετικό με την κουλτούρα αυτών των 
ανθρώπων ώστε ότι λέμε να μην είναι τόσο ξένο για αυτούς. Δηλαδή και 
ενδεχομένως και κάποια, δεν ξέρω, βιβλία, εικόνες..εγώ ας πούμε δεν γνωρίζω τι 
πραγματικότητα βιώνει ένα παιδί από το Αφγανιστάν ας πούμε. Είχα ένα μαθητή από 
το Αφγανιστάν που ήξερα πραγματικά ήξερα ότι ήταν Μωαμεθανός έτσι; Αυτό 
σημαίνει ε κάποια πράγματα να γνωρίζω γύρω από την κουλτούρα τους αλλά όχι όλα. 

-Κατά κύριο λόγο από το Υπουργείο Παιδείας να το οργανώσει αυτό ή ο σύμβουλος; 

-Ναι ή τέλος πάντων…. Ήταν ένα παιδί που ήταν από τελείως ξένη κουλτούρα σε 
σχέση με τη δική μου. Εγώ δεν γνώριζα για αυτόν πολλά πράγματα. 

-Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας! 

-Εγώ, εγώ! Ήταν ενδιαφέρον! 

 

19η Συνέντευξη 

-Καλημέρα! 

-Καλημέρα σου! 

-Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός; 

-Είκοσι οχτώ χρόνια 

-Έχετε κάποιον μεταπτυχιακό τίτλο; 

-Όχι. Έχω τελειώσει την Παιδαγωγική Ακαδημία και έχω κάνει εξομοίωση. 

-Έχετε κάποια ειδίκευση διαχείρισης μαθητών/τριών από διαφορετικά πολιτισμικά 
περιβάλλοντα;   

-Όχι 
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-Είχατε ποτέ στην τάξη σας μαθητές/τριες που προέρχονταν από άλλα 
πολυπολιτισμικά πλαίσια και παρουσίαζαν μαθησιακές δυσκολίες; 

-Πάρα πολύ παλιά είχα ένα παιδάκι Ρομά. 

-Πώς νοηματοδοτείτε τον όρο νεομετανάστευση που παρουσιάζεται στα πλαίσια της 
σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας; 

-Πώς νοηματοδοτώ; 

-Πώς νοηματοδοτείτε..Τι σημαίνει για εσάς νεομετανάστευση; 

-…(σκέφτεται)…Νεομετανάστευση…(αμηχανία) 

-με λίγα λόγια..τι σημαίνει νεομετανάστευση.. 

-Ε είναι το κύμα μετανάστευσης που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια ε..κυρίως προς 
την Ελλάδα λόγω και των συνόρων και έτσι της χώρας, της θέσης της χώρας, από 
χώρες που συνήθως υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. 

-Θεωρείτε πως η εννοιολόγηση, δηλαδή το πώς ερμηνεύει ένα εκπαιδευτικός τη 
νεομετανάστευση συμβάλλει και στη δημιουργία διδακτικών προσανατολισμών στο 
διδακτικό του έργο; Δηλαδή αναλόγως το πώς θα το ερμηνεύσει θα επηρεαστεί και 
στο πώς θα κάνει ένα μάθημα; 

-Πιστεύω ότι συμβαίνει. Θα ήθελα να μην συμβαίνει (απόλυτη). Δηλαδή θα ήθελα να 
είναι άσχετα από..άσχετο από πώς θα προσαρμόσει το μάθημά του από τους λόγους 
που γίνεται η μετανάστευση, γιατί όταν έχεις ένα παιδί μέσα στο τμήμα σου είτε 
προέρχεται από μια χώρα όπου γίνεται πόλεμος όπως στη Συρία, είτε από μια χώρα 
όπου υπάρχουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα ε…ναι μεν ελαφρώς θα 
διαφοροποιήσεις αλλά πρέπει να δεις γενικά το όλο θέμα έτσι με ενδιαφέρον και να 
ψάξεις να βρεις τρόπους πώς θα βοηθήσεις το κάθε παιδί διαφορετικά. 

-Σε ποιούς τομείς θεωρείτε ότι η νεομετανάστευση έχει κινητοποιήσει, αν έχει 
κινητοποιήσει, τα αντανακλαστικά της ελληνικής κοινωνίας; 

-Σε ποιούς τομείς; 

-Ναι.  

-..(επαναλαμβάνει την ερώτηση ψιθυρίζοντας) 

-Αν έχει κινητοποιηθεί δηλαδή η ελληνική κοινωνία.. 

-Ναι…(σκέφτεται)..Στο θέμα της προσφοράς βοήθειας.. 

-Εθελοντικά δηλαδή εννοείται κυρίως; 
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-Εθελοντικά κυρίως και τώρα τελευταία γίνονται κάποιες κινήσεις στο θέμα της 
παιδείας, πώς τα παιδιά των προσφύγων θα ενταχθούν και γενικά των μεταναστών 
πώς θα ενταχθούν έτσι μέσα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. 

-Είναι κάτι οργανωμένο αυτό; Δηλαδή αρκεί; 

-Θα έλεγα όχι τόσο οργανωμένο, δεν έχω ασχοληθεί βέβαια και ιδιαίτερα με το θέμα, 
από αυτά έτσι που εισπράττω και ακούω, θεωρώ ότι δεν είναι οργανωμένο. Θα 
μπορούσε να έχει οργανωθεί γιατί μεσολάβησε και το διάστημα του καλοκαιριού που 
είδαμε εκεί ε..είχε λήξει κατά κάποιον τρόπο η μεγάλη, είχε σταματήσει η μεγάλη 
έτσι εισροή μεταναστών, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω να υπάρχει οργάνωση για αυτό 
και τα τελευταία προβλήματα που ακούσαμε εδώ στο Ωραιόκαστρο, οι αντιδράσεις 
φαντάζομαι ότι συνέβη γιατί δεν υπήρχε καλή οργάνωση, καλή ενημέρωση 
τουλάχιστον.  

-Θεωρείτε χρήσιμη την αναπροσαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στη νέα 
κοινωνική κατάσταση που έχει δημιουργήσει η πραγματικότητα της 
νεομετανάστευσης; 

-Επιβάλλεται νομίζω! Νομίζω ότι επιβάλλεται να αλλάξει όλη η πολιτική (έμφαση), 
γιατί αυτοί οι άνθρωποι με κάποιον τρόπο πρέπει να ενταχθούν στην κοινωνία μας!  

-Δηλαδή η ισχύουσα πολιτική δεν αρκεί για τα παιδιά αυτά που δεν έχουν γλώσσα 
την ελληνική; 

-Σίγουρα! Φυσικά και δεν αρκεί! Φυσικά δεν αρκεί! Φυσικά δεν αρκεί! Το να είναι 
μέσα σε ένα χώρο κλεισμένα και να συναναστρέφονται μόνο με ανθρώπους της δικής 
τους εμ πολιτισμικής έτσι κουλτούρας, θεωρώ ότι ναι δεν προσφέρει τίποτα στα 
παιδιά αυτά. 

-Εσείς έχετε έρθει αντιμέτωπη με την ανάγκη εφαρμογής διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας σε μαθητές/τριες από άλλα πολιτισμικά πλαίσια με μαθησιακές 
δυσκολίες; Έχει τύχει; 

-Είχα παλιότερα, πολύ παλιότερα ένα μαθητή Ρομά, ο οποίος όμως μιλούσε την 
ελληνική γλώσσα. 

-Α..τη γνώριζε..ωραία… 

-Πώς νοηματοδοτείτε την έννοια της διαφοροποίησης…. 

- (με διακόπτει και προσθέτει)…είχε μαθησιακές δυσκολίες, είχε μαθησιακές 
δυσκολίες το συγκεκριμένο παιδί, όχι έτσι σοβαρές, όχι μορφής.. σοβαρής μορφής, 
απλά δεν είχε και από το σπίτι την κατάλληλη φροντίδα, βοήθεια. 

-Απλά δεν ήταν νεομετανάστης, ήξερε τα ελληνικά.. 

-Όχι, όχι Ρομά Ρομά, παιδί Ρομά. 
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-Στο παιδί αυτό διαφοροποιούσατε.. 

-..(με διακόπτει)..ναι ναι ναι.. 

-Πώς το χειριστήκατε; 

-Κάποιες φορές, ναι ναι ναι, κάποιες φορές εξειδικευμένα το βοηθούσα. 

-Εξατομικευμένα δηλαδή στο παιδάκι; 

-Εξατομικευμένα ναι, εξατομικευμένα..εξειδικευμένα είπα; Εξατομικευμένα! 

-Ένα παράδειγμα; 

-Ναι, πολλές φορές έτσι πιο απλοποιημένο το υλικό, εμ τροποποιούσα κάποιες 
ασκήσεις, κάποιες ασκήσεις δεν έδινα στο συγκεκριμένο παιδί, έδινα κάποια άλλη 
που ήταν βαθμού ευκολίας έτσι μεγαλύτερου, με αυτόν τον τρόπο κυρίως. Είχα μια 
επαφή με τους γονείς, ήταν γονείς που ήθελαν να συνεργαστούν. 

-Συμμετείχανε καθόλου… 

-..(με διακόπτει και συνεχίζει)..όχι, απλά μου ζητούσαν με πολύ έτσι ευγενικό τρόπο 
θα έλεγα, όσο μπορώ να βοηθήσω το παιδί τους. Το θυμάμαι χαρακτηριστικό που 
έλεγε ο πατέρας «Σε παρακαλώ, όσο μπορείς βοήθα το εσύ, εμείς δεν ξέρουμε!» 

-Το παιδάκι αυτό πώς το αξιολογούσατε; Ήταν ας πούμε μεγάλη τάξη; 

-Όχι, όχι ήταν σε μικρές τάξεις. Το είχα στην πρώτη και στη δευτέρα. 

-Υπήρχε κάποια αξιολόγηση όπως ας πούμε και στα υπόλοιπα παιδιά; 

-Ε..ναι! Το αξιολογούσα όπως και στα υπόλοιπα παιδιά με Α΄,Β΄,Γ΄ ε..αλφαβητική 
δηλαδή βαθμολογία. Ε..(σκέφτεται)..ναι ήμουν επιεικής, περισσότερο για να 
αισθάνεται….(κολλάει) 

-Αυτοπεποίθηση; 

-Ναι, γιατί προσπαθούσε κιόλας, γιατί προσπαθούσε! Δεν ήταν αδιάφορο, 
προσπαθούσε. 

-Πώς νοηματοδοτείτε την έννοια της διαφοροποίησης στη διδακτική διαδικασία; Τι 
σημαίνει αυτό που λέμε διαφοροποιώ τη διδακτική μου διαδικασία; 

-Σημαίνει προσαρμόζω τη διδασκαλία μου, ε..και γενικά τη συμπεριφορά μου μέσα 
στην αίθουσα, μέσα στο τμήμα ώστε να καλύπτονται όσο το δυνατόν οι ανάγκες 
όλων των παιδιών και να μην δημιουργηθούν στα παιδιά θέματα, προβλήματα από 
την απομόνωση, από τα υπόλοιπα παιδιά ή ακόμα και από το δάσκαλο που μπορεί να 
συμβαίνει πολλές φορές. 
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-Αυτή η προσαρμογή γίνεται με εξατομικευμένο τρόπο; Δηλαδή ένα παιδάκι 
δυσκολεύεται κάπου άρα εγώ του βάζω κάτι διαφορετικό; 

-Εξαρτάται, ναι εξαρτάται! Ε μπορεί με έναν πιο διακριτικό τρόπο καθώς  
περιφέρομαι στην τάξη να πάω από πάνω του όταν ξέρω ότι ένα παιδί δυσκολεύεται 
και έτσι πολύ διακριτικά να του δείξω το σωστό, τη σωστή επιλογή ή να του πω κάτι 
που ίσως το βοηθήσει εκείνη τη στιγμή και για να μη φανεί μπορεί να το κάνω και σε 
ένα άλλο παιδάκι, σε έναν μαθητή που δεν αντιμετωπίζει δυσκολίες για να μην φανεί 
ότι προσπαθώ με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσω. Εμ..κάποιες φορές όταν ειδικά ένα 
παιδί έχει μαθησιακές δυσκολίες εμ δεν απαιτώ να έχουν δουλέψει όλες τις εργασίες 
τους στο σπίτι, ιδιαίτερα τις πιο δύσκολες. 

-Άρα είστε λίγο πιο ελαστική ας πούμε; 

-Λίγο πιο ελαστική..ναι! Χωρίς βέβαια να σημαίνει αυτό ότι το παιδί αισθάνεται ότι η 
δασκάλα δεν βάζει έμενα όλες τις ασκήσεις. 

-Ποιές εκφάνσεις διαφοροποίησης θεωρείτε πως μπορεί να συναντήσει ο 
εκπαιδευτικός; Δηλαδή διαφοροποίηση ως προς τι.. 

-Ο εκπαιδευτικός πώς διαφοροποιεί ο ίδιος (προβληματίζεται και ζητά διευκρίνιση); 

-Και από τον εκπαιδευτικό και στα παιδιά, δηλαδή τι διαφοροποιήσεις μπορεί να 
βρει… 

 -Α..τι μπορεί να βρει! Ναι εννοείται, διαφοροποίηση στη γλώσσα, εννοείται στην 
κουλτούρα των παιδιών…(σκέφτεται) και κατά συνέπεια στη διαφορά, ε…αυτά. 

-Αν και μου το απαντήσατε νομίζω..προσαρμόζετε τη διδασκαλία σας ανάλογα με 
την ετερογένεια που παρουσιάζει ο μαθητικός πληθυσμός; 

-Ναι, ναι, ναι, ναι.. 

-Υπάρχουν εμπόδια σε αυτό; 

-Ε δυσκολίες υπάρχουν πολλές φορές ε που δημιουργούνται από τα ίδια τα παιδιά ε 
που μπορεί να αντιληφθούν ότι ο δάσκαλος μπορεί είτε να βοηθάει περισσότερο ένα 
παιδάκι και εκεί να..(κάνει μορφασμό). Δηλαδή κινδυνεύεις να θεωρηθείς ότι κάνεις 
διακρίσεις σε πολλές περιπτώσεις. Και ο αριθμός των παιδιών σίγουρα και η ύλη ναι.. 

-Θεωρείτε χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο την εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας προκειμένου να αντεπεξέλθετε στις συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση; 

-Θα μου το ξαναδιαβάσετε; Είναι μεγάλο.. 

-Ναι, δηλαδή η διαφοροποιημένη διδασκαλία βοηθάει τον εκπαιδευτικό να 
αντιμετωπίσει, να διαχειριστεί τους νεομετανάστες στην τάξη του; 
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-Πιστεύω πως ναι..για αυτό και τη χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι. Δηλαδή 
διαφοροποιούμε οι περισσότεροι τη διδασκαλία μας. 

-Και καταφέρνει με αυτή τη διδασκαλία ο εκπαιδευτικός να δημιουργήσει 
προϋποθέσεις ομαλής ένταξης αυτών των παιδιών στην τάξη του; 

-Ως ένα βαθμό θα έλεγα, γιατί νομίζω ότι δεν αρκεί μόνο η διαφοροποιημένη 
διδασκαλία των εκπαιδευτικών. Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν έτσι υποδομές, να 
υπάρχουν τμήματα από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ή 
εκπαιδευτικούς που να έχουν κάνει ίσως κάποια σεμινάρια.. 

-Να είναι ειδικευμένοι; 

-Ειδικευμένοι στη διδασκαλία έτσι παιδιών προσφύγων, μεταναστών. Θεωρώ ότι 
βοηθάει ως ένα σημείο. Θα ήθελε δηλαδή ένα γενικότερο πλαίσιο, ένα γενικότερο 
πλαίσιο για να μπορούν τα παιδιά αυτά να ενταχθούν χωρίς σημαντικά προβλήματα.  

 -Ποιές στρατηγικές και τεχνικές θεωρείτε πιο χρήσιμες για την ενσωμάτωση 
νεομεταναστών με μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη, στη σχολική πραγματικότητα; 
Αυτά που μου είπατε τάξεις υποδοχής και ειδικευμένο προσωπικό ή και κάτι άλλο; 

-Από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό ή και γενικότερα; 

-Και γενικότερα ίσως… 

-Σίγουρα τάξεις υποδοχής είναι το πρώτο που πρέπει να γίνει, γιατί εκεί και ο 
εκπαιδευτικός είναι εξειδικευμένος πάνω στο αντικείμενο αυτό, θα υπάρχει και ο 
κατάλληλος χώρος και ο κατάλληλος αριθμός μαθητών..αυτό. Τι άλλο; Εντάξει. 

-Σε ποιά γνωστικά πεδία θεωρείτε πως η ανάγκη για διαφοροποιημένη διδασκαλία 
είναι πιο επιτακτική; 

-Σε ποια γνωστικά πεδία…(προβληματίζεται).. στη γλώσσα θα έλεγα περισσότερο. 

-Ποιές συγκεκριμένες ενέργειες έχετε δοκιμάσει εσείς για την όσο το δυνατόν 
περισσότερη ενεργό εμπλοκή των μαθητών/τριών από άλλες χώρες που λίγο 
δυσκολεύονται ακόμα στα ελληνικά, αν και μου είπατε πως δεν είχατε τέτοια 
εμπειρία… 

-Δεν είχα εγώ τέτοια εμπειρία.. 

-Το παιδάκι το Ρομά ήταν ενταγμένο στο μαθητικό πληθυσμό ή είχε δυσκολίες; 
Κάνατε κάτι για να το εντάξετε; 

-Ναι, ήταν μικρά τα παιδιά και ήταν πιο εύκολο. Τα μεγάλα παιδιά θεωρώ 
ευκολότερα θα απορρίψουν ένα συμμαθητή τους που έχει έτσι διαφορετική 
κουλτούρα, που είναι από άλλο πολιτισμικό περιβάλλον. Τα μικρά παιδιά όμως αν 
και από το σπίτι υπάρχει έτσι μια αγωγή πάνω σε αυτό το θέμα και αν ο δάσκαλος το 



161 

 

καλλιεργήσει αυτό μέσα από διάφορα παιχνίδια, μέσα από το παιχνίδι, από διάφορες 
εργασίες κοινές που κάνει η τάξη, δραστηριότητες κοινές, εκδρομές, νομίζω μέσα 
από αυτό μπορεί να βοηθήσει ο εκπαιδευτικός. 

-Ποιά μορφή αξιολόγησης θα υιοθετούσατε για παιδιά που έχουν έρθει στην Ελλάδα 
τα τελευταία πέντε χρόνια και παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες; 

-Μμμ…νομίζω θα ήταν καλύτερα μια περιγραφική αξιολόγηση.. 

-Δηλαδή στο τέλος της χρονιάς; Ένα παράδειγμα.. 

-Όχι, σε κάθε τρίμηνο να υπάρχει αξιολόγηση αλλά θα ήταν ίσως καλύτερο να ήταν 
περιγραφική στην προκειμένη περίπτωση γιατί το να βάλεις ένα παιδί που έχει έρθει 
στην Ελλάδα πριν από ένα ή δύο χρόνια και δεν γνωρίζει τη γλώσσα, να το 
αξιολογήσεις με τον ίδιο τρόπο που αξιολογείς μαθητές Έλληνες νομίζω ότι είναι 
λίγο άδικο για το παιδί αυτό. 

-Πιστεύετε ότι είστε κατάλληλα καταρτισμένη για να διαχειριστείτε τις πολιτισμικές 
και γλωσσικές ανάγκες που κυοφορεί το φαινόμενο της νεομετανάστευσης στην 
εκπαιδευτική πραγματικότητα; 

-Όχι όχι 

-Θα ήσασταν πρόθυμη να συμμετάσχετε σε σχετικά επιμορφωτικά σεμινάρια; 

-Ναι ναι αν με εξυπηρετούσαν σε χρόνο, στο πότε θα γίνουν, αυτά υπάρχουν δηλαδή 
τα διαδικαστικά εννοώ (γελάει) αλλά θα με ενδιέφερε. 

-Σε ποιούς τομείς ακριβώς θα θέλατε να επιμορφωθείτε; Τι θα σας ενδιέφερε; 

-…(σκέφτεται)..θα με ενδιέφερε να επιμορφωθώ έτσι λίγο περισσότερο στην 
κουλτούρα.. 

-Στον πολιτισμό; 

-Στον πολιτισμό των παιδιών αυτών, στις συνήθειές τους, στο πώς λειτουργούσαν τα 
σχολεία γενικότερα στη χώρα τους, το εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα τους θα 
ήθελα να το ξέρω αν πρόκειται να έχω παιδιά στην τάξη μου θα ήθελα να ξέρω πώς 
ήταν στα σχολεία τους. Ε..θα ήθελα να ξέρω την οικογενειακή τους κατάσταση, τι 
βιώνουνε στο σπίτι, ε..τι άλλο; Την οικογενειακή τους κατάσταση, το εκπαιδευτικό 
τους σύστημα..ε..αυτά νομίζω. Θα ήταν μια βάση για να ξεκινήσω.. 

-Και μια τελευταία ερώτηση: Ποιούς άλλους τρόπους θα προτείνατε για τη δική σας 
ενδυνάμωση όσον αφορά όλο αυτό το θέμα πέρα από την επιμόρφωση; 

-Ξαναπές το λίγο γιατί.. (κάνει νόημα για διευκρίνιση) 
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-Κάποια άλλη ιδέα, δηλαδή εκτός επιμόρφωσης..τι άλλο θα σας βοηθούσε για να 
διαχειριστείτε όλο αυτό το θέμα, αν έχετε κάποια άλλη ιδέα.. 

-Τι άλλο θα με βοηθούσε; Εκτός της επιμόρφωσης… (σκέφτεται) 

-Ιδανικά τώρα μπορεί και ουτοπικά μπορεί να το λέμε αυτό..κάποια συνεργασία; 

-Εννοείται συνεργασία με κάποιον εκπαιδευτικό που ίσως είχε παρόμοια περιστατικά 
και έχει πάρει επιμόρφωση…αυτό ναι! Αυτό… 

-Αυτό..ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ! 

-..(προσθέτει).. Ή ακόμα και εμπλοκή, δηλαδή στα κέντα μεταναστών, τώρα αυτό 
είναι ιδανικό σαν, έτσι μια εμπλοκή, μια εθελοντική βοήθεια στους χώρους που ήδη 
ζουν, γιατί νομίζω ότι όταν έτσι γνωρίζεις καλά εκ των έσω μια κατάσταση ίσως είναι 
και πιο εύκολο να την αντιμετωπίσεις. 

-Αυτό κάπως οργανωμένα όμως, δηλαδή από το σύμβουλο ή να πάτε εσείς έτσι.. 

-(με διακόπτει)..ναι οργανωμένα, οργανωμένα εννοείται, όχι έτσι εθελοντικά μόνη 
μου αποφασίζω εγώ να πάω. Και όχι μόνο από το σχολικό σύμβουλο ακόμα και από 
υπηρεσίες εθελοντικές που οργανώνουν έτσι εθελοντική βοήθεια. 

-Ωραία! Ευχαριστώ πάρα πολύ! 

-Να ΄σαι καλά! 

 

22η Συνέντευξη 

-Καλημέρα! 

-Καλημέρα! 

-Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός; 

-Είκοσι έξι 

-Έχετε κάποιον μεταπτυχιακό τίτλο; 

-Όχι 

-Έχετε κάποια ειδίκευση διαχείρισης μαθητών/τριών από διαφορετικά πολιτισμικά 
περιβάλλοντα;   

-Όχι 

-Είχατε ποτέ στην τάξη σας μαθητές/τριες που προέρχονταν από άλλα 
πολυπολιτισμικά πλαίσια και παρουσίαζαν μαθησιακές δυσκολίες; 
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-Ναι 

-Πώς νοηματοδοτείτε τον όρο νεομετανάστευση που παρουσιάζεται στα πλαίσια της 
σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας; Με λίγα λόγια δηλαδή.. 

-Άτομα που έχουν έρθει τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια ως μετανάστες όχι ως 
παλλινοστούντες ε…στα πλαίσια της σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας 
(σκέφτεται) και μια ένα φαινόμενο που παρατηρείται όχι μόνο στη χώρα μας αλλά 
και σε πολλές άλλες χώρες. Και πιστεύω ότι θα έχουμε, έχουνε διαφορά. 

-Ως προς τι δηλαδή; 

-Ως προς το σκοπό και το λόγο που μεταναστεύουν και τις συνθήκες που φεύγουν 
από τη χώρα. Δεν είναι ίδιες οι συνθήκες δηλαδή των παλαιότερων όπως ανέφερες 
Αλβανών. Οι λόγοι ήταν καθαρά οικονομικοί, λόγοι εργασίας. Σήμερα είναι και λόγοι 
εμπόλεμης κατάστασης και άλλοι πολιτικοί λόγοι, ένα θέμα πολύ μεγάλο στις μέρες 
μας, το αντιμετωπίζουμε όλοι. 

-Θεωρείτε πως η εννοιολόγηση της νεομετανάστευσης από πλευρά του εκπαιδευτικού 
συμβάλλει στη δημιουργία διδακτικών προσανατολισμών στο διδακτικό του έργο; 
Δηλαδή το πώς θα ερμηνεύσει ένας εκπαιδευτικός τη νεομετανάστευση που 
παρουσιάζεται στη σύγχρονη κοινωνία, θα συμβάλλει και τι διδακτικούς 
προσανατολισμούς θα υιοθετήσει;  

-Ναι, βέβαια! 

-Ας πούμε ένα παράδειγμα;! 

-Εμ..διαφορετικά θα αντιμετωπίσεις ένα παιδί το οποίο έρχεται για οικονομικούς 
λόγους, επειδή οι γονείς ε..βρήκαν δουλειά εδώ και εγκαθίστανται. Κανονικά πιστεύω 
το παιδί αυτό θα ενταχθεί πιο εύκολα παρά ένα παιδί που έρχεται κάτω από δύσκολες 
συνθήκες και από ένα περιβάλλον πολύ άγνωστο σε αυτό, δηλαδή τώρα αν κατάλαβα 
καλά μιλάμε και για τους μετανάστες ενός άλλου θρησκεύματος. Αυτοί έχουν να 
αντιμετωπίσουν στη χώρα μας μια πολύ διαφορετική κουλτούρα, ενώ οι παλιότεροι 
εντάξει η κουλτούρα τους δεν ήτανε, σίγουρα όλες οι κοινωνίες έχουνε διαφορές 
αλλά όχι τόσο μεγάλες. 

-Σε ποιούς τομείς θεωρείτε ότι η νεομετανάστευση έχει κινητοποιήσει, αν έχει 
κινητοποιήσει, τα αντανακλαστικά της ελληνικής κοινωνίας; Σε ποιούς τομείς.. 

-Ε…εννοείς σε ποιούς τομείς αν έχει κινητοποιήσει (ρωτά προβληματισμένη); Στους 
τομείς της υγείας (αναρωτιέται), της ενσωμάτωσης αυτών των ατόμων 
(αναρωτιέται)..νομίζω σε αυτούς. 

-Δηλαδή έχει γίνει έτσι κάτι οργανωμένο; Έχει κινητοποιηθεί η ελληνική κοινωνία ή 
κυρίως εθελοντικές δράσεις; 
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-Οργανωμένο όχι, όχι οργανωμένο. Πιστεύω ότι μεμονωμένα. 

-Μεμονωμένα.. 

-Θεωρείτε χρήσιμη την αναπροσαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στη νέα 
κοινωνική κατάσταση που έχει δημιουργήσει η πραγματικότητα της 
νεομετανάστευσης; Χρειάζεται δηλαδή να αναπροσαρμοστεί; 

-…..(σοβαρό ύφος)…εδώ είναι θέματα…(γελάει ειρωνικά)..Όχι (έμφαση)! 

-Όχι.. 

-Όχι!  

-Δηλαδή η ισχύουσα εκπαιδευτική πολιτική αρκεί για να ενταχθούν τα παιδιά αυτά 
και ο κάθε νεομετανάστης; 

-Ε πιστεύω ναι και νομίζω ότι εντάξει δεν θα αλλάξουμε την εκπαιδευτική πολιτική 
που προσαρμόστηκε στα δεδομένα τα ελληνικά για να καλύψουμε ανάγκες άλλων 
(έντονο κούνημα χεριών). 

-Εσείς έχετε έρθει αντιμέτωπη με την ανάγκη εφαρμογής διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας σε μαθητές/τριες από άλλα πολιτισμικά πλαίσια που παρουσίαζαν 
μαθησιακές δυσκολίες; 

-Ναι, έχω έρθει. 

-Δηλαδή στη διδασκαλία μέσα τι ακριβώς κάνατε όσον αφορά τη διαφοροποιημένη 
διδασκαλία; Πώς τα είχατε προσεγγίσει; 

-Ε με κάποιες διαφορετικές ασκήσεις, κάποια ελαστικότητα στην αξιολόγηση του 
μαθητή αυτού, με αυτόν τον τρόπο και κάποιο..με του να του αφιερώσω κάποια 
λεπτά του χρόνου μου επιπλέον για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες.  

-Δηλαδή έτσι εξατομικευμένα; 

-Ναι, ναι! 

-Πώς νοηματοδοτείτε την έννοια της διαφοροποίησης στη διδακτική διαδικασία; 
Δηλαδή τι σημαίνει αυτό; Διαφοροποιώ τη διδακτική διαδικασία; 

-Ε κάνω κάτι διαφορετικό από ότι θα έκανα σε μια κλασική διδασκαλία όταν δεν 
είχα, όταν στην τάξη μου ήταν ένα ομογενές υλικό παιδιών.  

-Ποιές εκφάνσεις διαφοροποίησης θεωρείτε πως μπορεί να συναντήσει ο 
εκπαιδευτικός;  

-Και πολιτισμικές και γλωσσικές. 
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-Προσαρμόζετε τη διδασκαλία σας ανάλογα με την ετερογένεια που παρουσιάζει ο 
μαθητικός πληθυσμός; 

-Ναι, βέβαια! 

-Με ποιόν τρόπο το κάνετε αυτό; 

-Είπαμε ότι και με εξατομικευμένη διδασκαλία αλλά αν είναι το μεγαλύτερο μέρος 
των μαθητών σε ένα κάποιο επίπεδο χαμηλό, δηλαδή αυτή η ετερογένεια γέρνει προς 
την πλευρά των χαμηλών μαθητών, ε..με πιο πολύ επαναλήψεις της προηγούμενης 
χρονιάς και μένουμε στα θέματα που έχουν τα παιδιά δυσκολία. 

-Θεωρείτε χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο την εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας προκειμένου να αντεπεξέλθετε στις συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση; Βοηθάει δηλαδή αυτή η διδασκαλία; 

-Ναι, πιστεύω πως βοηθάει. 

-Καταφέρνει ο εκπαιδευτικός με αυτήν τη διδασκαλία να δημιουργήσει προϋποθέσεις 
ομαλής ένταξης νεομεταναστών μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη; 

-Ναι, βέβαια. 

-Ποιές στρατηγικές και τεχνικές θεωρείτε πιο χρήσιμες για την επίτευξη της 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών με μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική 
πραγματικότητα; 

-Όταν λες στρατηγικές και τεχνικές (αναρωτιέται); 

-Στρατηγικές και τεχνικές..ποιές θα ήταν πιο χρήσιμες για να ενσωματώσουμε 
νεομετανάστες με μαθησιακές δυσκολίες; 

-Τα τμήματα ένταξης και η ενισχυτική διδασκαλία (απόλυτο ύφος) 

-Σε ποιά γνωστικά πεδία θεωρείτε πως η ανάγκη για διαφοροποιημένη διδασκαλία 
είναι πιο επιτακτική; 

-Στα γλωσσικά 

-Ποιά μορφή αξιολόγησης θα υιοθετούσατε για παιδιά που έχουν έρθει στην Ελλάδα 
τα τελευταία πέντε χρόνια και παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες; 

-Την περιγραφική 

-Αντί για βαθμό δηλαδή; 

-Ναι 
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-Πιστεύετε ότι είστε κατάλληλα καταρτισμένη για να διαχειριστείτε τις πολιτισμικές 
και γλωσσικές ανάγκες που κυοφορεί το φαινόμενο της νεομετανάστευσης στην 
εκπαιδευτική πραγματικότητα; 

-Όχι 

-Θα ήσασταν πρόθυμη να συμμετάσχετε σε σχετικά επιμορφωτικά σεμινάρια; 

-Ναι 

-Τι θα σας ενδιέφερε; Σε ποιούς τομείς ακριβώς θα θέλατε να γίνει αυτή η 
επιμόρφωση; 

-Στους γλωσσικούς τομείς. Εννοείς αυτό σε ποιά μαθήματα; Σε ποιούς τομείς; 

-Σε ποιούς τομείς; Θα σας ενδιέφερε το πώς θα διδάξετε την ελληνική σαν 
δεύτερη/ξένη γλώσσα; 

-Ναι, ναι, ναι το πώς θα τη διδάξω. 

-Ωραία! Και ποιούς άλλους τρόπους θα προτείνατε για την ενδυνάμωση των 
γνωστικών και διδακτικών σας προσεγγίσεων για τη διαχείριση νεομεταναστών 
μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες; Δηλαδή εκτός επιμόρφωσης, κάποια άλλη ιδέα 
που θα σας βοηθούσε.. 

-Το εποπτικό υλικό πιστεύω ότι θα βοηθούσε και αν μπορούσα να ξέρω το δικό τους 
εκπαιδευτικό σύστημα. Πώς αυτοί δηλαδή διδάσκουν κάποια ανάλογα μαθήματα. 

-Ωραία! Ευχαριστώ πολύ! 

-Να ‘σαι καλά! 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

(Συγκεντρωτικός πίνακας έκθεσης δεδομένων των εκπαιδευτικών) 
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Θεματικός άξονας Α: Νοηματοδότηση «νεομετανάστευησης» 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ  

1.Γενικά 

χαρακτηριστικά «των 

νεομεταναστών» 

ΠΡΓΕΜΕ=  Πρώτης γενιάς μετανάστες  

ΚΑΜΟΜΕ= Καινούρια μορφή μετανάστευσης  

ΝΕΚΥΜΕ= Νέο κύμα μεταναστών  

ΥΜΕΜΠΔ= Υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο από τους μετανάστες των 

προηγούμενων δεκαετιών 

 

ΜΔΝΜΠΧ= Μη διάκριση μεταξύ νεομετανάστευσης με μεταναστάσευση 

παλαιότερων χρόνων 

 

ΜΕΔΙΠΟΠΕ= Μετακίνηση σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα  

ΕΡΧΑΜΟΕΙ=   Εργατικό χαμηλού μορφωτικού επιπέδου  

ΠΡΥΨΕΠΣΥ= Προσέλευση  ανθρώπων με υψηλό μορφωτικό           

επίπεδο από τη Συρία 

 

ΚΑΜΕΔΙΑΛ= Καινούρια μορφή μετανάστευσης διαφορετική από τη 

μετανάστευση της δεκαετίας του ’90 από την Αλβανία 

 

ΚΔΔΠΣΠΤ= Κάτι δύσκολο που δημιουργεί προβλήματα σε    πολλούς 

τομείς 

 

2.Αίτια 

νεομετανάστευσης 

 

 

ΜΕΚΑΣΥΖΩ= Μετανάστευση για  καλύτερες συνθήκες ζωής  

ΜΕΛΟΟΙΑΙ= Μετακίνηση λόγω οικονομικών αιτιών  

ΜΕΛΟΚΟΣΥ= Μετακίνηση λόγω κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν 

στη χώρα τους 

 

ΜΕΛΟΠΟ=  Μετακίνηση λόγω πολέμου  

ΜΕΛΟΠΟΑΙ= Μετακίνηση λόγω πολιτικών αιτιών  

ΜΕΛΟΠΟΑΙ= Μετακίνηση λόγω πολιτισμικών αιτιών  

3. Η Ελλάδα ως χώρα 

υποδοχής 

νεομεταναστών 

ΥΠΑΝΑΛΥΠ= Υποδοχή ανθρώπων με άλλο πολιτισμικό υπόβαθρο από  

αυτό της ελληνικής κοινωνίας 

 

ΝΟΠΣΕΚ =  Νέος όρος που παρουσιάζεται συγκεκριμένα στην ελληνική 

κοινωνία 

 

ΑΕΔΝΟΕ= Ανάγκη έγκαιρης διαχείρισης της νεομετανάστευσης για 

ομαλή ένταξη 

 

ΠΡΑΝΔΟ= Προσέλευση ανθρώπων για αναζήτηση δουλειάς  

 ΠΡΔΙΣΚΑΝ= Προσωρινή διαμονή στη χώρα με σκοπό την αποχώρησή 

τους 

 

ΕΙΜΕΚΥΣΥ= Είσοδος μεταναστών κυρίως από τη Συρία  

ΠΡΕΙΜΕ= Πρόσφατη εισροή μεταναστών στη χώρα  

ΥΑΜΔΓΕΚ= Υποδοχή ανθρώπων με διαφορετική γλώσσα από αυτήν της  
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ελληνικής κοινωνίας 

4. Στάση της ελληνικής 

κοινωνίας απέναντι 

στη νεομετανάστευση 

 

ΜΗΕΝΕΛΚΟ= Μη ενεργοποίηση ελληνικής κοινωνίας  

ΜΗΣΥΜΕ= Μη συνειδητοποίηση της νεομετανάστευσης από την 

ελληνική κοινωνία 

 

ΚΙΕΛΚΟΦΙ= Κινητοποίηση του ελληνικού λαού στο κομμάτι της 

φιλοξενίας 

 

 ΠΡΕΛΚΟΠΡ= Προσαρμογή της ελληνικής κοινωνίας στη νέα 

πραγματικότητα 

 

ΘΓΑΚΟΑΝ= Θέληση για αφομοίωση και όχι ανάδειξη των 

νεομεταναστών 

 

ΣΥΜΗΚΕΟΡ= Συνεργασία με μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς  

ΥΠΣΥΜΕ= Ύπαρξη συντηρητικής μερίδας της ελληνικής κοινωνίας  

ΕΞΝΕΓΕ= Εξοικείωση της νεότερης γενιάς σε διαφορετικές 

πολιτισμικές συνήθειες 

 

ΕΥΕΛΚΟ= Ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας  

ΕΠΗΘΑΞ= Επανεκτίμηση ηθικών αξιών  

ΕΥΜΕΕΛΚΟ= Ευαισθητοποίηση μερίδας της ελληνικής κοινωνίας  

ΚΙΑΚΣΤ= Κινητοποίηση ακροδεξιών στοιχείων  

ΕΜΡΑΑΝ= Εμφάνιση ρατσιστικών αντιλήψεων  

ΚΕΛΤΟ= Κινητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας στον τομέα της 

οικονομίας 

 

ΚΕΚΤΥ= Κινητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας στον τομέα της 

υγείας 

 

ΚΕΚΣΕΕ= Κινητοποίηση ελληνικής κοινωνίας σε εθελοντικό επίπεδο  

ΚΕΚΑΠΑΜ= Κινητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας στην αντιμετώπιση 

των πρώτων αναγκών των μεταναστών 

 

 ΔΙΕΛΚΟ= Διχασμός της ελληνικής κοινωνίας  

ΜΔΑΝΑΠΜΔ= Μη διαφορετική αντιμετώπιση των νεομεταναστών από 

τους παλαιότερους μετανάστες στη διδασκαλία 

 

Θεματικός άξονας Β: Εκπαιδευτική πολιτική και νεομετανάστευση 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ                ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ                                               

5. Ο ρόλος και το έργο 

του εκπαιδευτικού 

ΠΕΠΕΑΣΕ= Προσέγγιση της έννοιας από πλευρά του εκπαιδευτικού με 

αντίστοιχες  συνέπειες στο έργο του 

 

ΔΙΕΚΟΡ=  Διεύρυνση εκπαιδευτικών οριζόντων  

ΠΑΥΠΕΚ= Παροχή υπόβαθρου στον εκπαιδευτικό για να είναι 

υποστηρικτικός με τους νεομετανάστες μαθητές 

 

ΔΗΔΙΕΚ= Δημιουργία διάθεσης στον εκπαιδευτικό για την εκπαίδευση 

νεομεταναστών μαθητών 

 

ΔΗΠΡΕΚΜΑ= Δημιουργία πρόκλησης για τους εκπαιδευτικούς και το  
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μαθητικό πληθυσμό 

6. Μέθοδοι και 

προσεγγίσεις 

διδασκαλίας  

ΑΝΠΡΔΙ= Ανάγκη προσαρμογής της διδασκαλίας στα νέα δεδομένα  

ΔΚΠΕΔΕ= Δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για επίτευξη του 

διδακτικού έργου 

 

ΑΝΝΕΜΕΔΙ=  Αναζήτηση νέων μεθόδων διδασκαλίας  

ΑΣΔΕΝΣΧ= Αρνητική στάση διευθυντών ένταξης νεομεταναστών στη 

σχολική μονάδα 

 

ΙΔΠΟΜΠ= Ίδιοι διδακτικοί προσανατολισμοί σε όλο το μαθητικό 

πληθυσμό 

 

7.Αναγκαιότητα 

ανασχεδιασμού 

εκπαιδευτικής 

πολιτικής   

ΑΝΠΡΕΚΠΟ= Ανάγκη προσαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα 

δεδομένα 

 

ΠΡΓΝΠΕΕΠ= Προσαρμογή γνωστικών πεδίων στο επίπεδο των 

νεομεταναστών 

 

ΜΥΠΒΕΝ= Μη ύπαρξη πολιτικής βούλησης για ενσωμάτωση 

νεομεταναστών 

 

ΜΥΠΔΧΕΝ=  Μη ύπαρξη πρόθεσης για δημιουργία χρήσιμων 

εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση 

νεομεταναστών 

 

ΜΥΟΚΕΕΝ= Μη ύπαρξη ουσιαστικής κινητοποίησης στην εκπαίδευση 

για την ένταξη νεομεταναστών 

 

ΑΙΕΠΓΕΝ= Ανεπάρκεια ισχύουσας εκπαιδευτικής πολιτικής για ένταξη 

νεομεταναστών 

 

ΔΥΕΥΕΚ= Δυνατότητα ευελιξίας στον εκπαιδευτικό  

ΚΑΜΑΘΡ= Κατάργηση του μαθήματος των Θρησκευτικών  

ΑΝΔΙΕΚ= Ανάγκη δίγλωσσων εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό 

σύστημα 

 

ΔΥΠΑΣΤΝΕ= Δυνατότητα παράλληλης στήριξης για τους νεομετανάστες  

ΥΙΜΔΠΑΧ= Υιοθέτηση ιδεών από μοντέλα διαπολιτισμικής προσέγγισης 

άλλων χωρών 

 

ΒΕΥΛΔΟΣΧ= Βελτίωση υλικοτεχνικών δομών των σχολείων  

ΘΕΜΚΜΓΝ= Θεσμοθέτηση επιλεγόμενων μαθημάτων για καλλιέργεια 

της μητρικής γλώσσας των νεομεταναστών 

 

ΣΥΕΚΑΝΝΕ= Συγκρότηση εκπαιδευτικού συστήματος ανάδειξης των 

νεομεταναστών 

 

ΜΑΠΕΠΝΔ= Μη ανάγκη προσαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα 

νέα δεδομένα 

 

8.Σχεδιασμός  

κατάλληλου 

ΣΥΣΜΚΝ= Σχεδιασμός υλικού σχετικό με την κουλτούρα των 

νεομεταναστών 
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εκπαιδευτικού υλικού 

και αναλυτικών 

προγραμμάτων   

ΣΥΔΝΜΔ= Σχεδιασμός υλικού για τη διδασκαλία νεομεταναστών 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 

 

ΣΜΕΔΘ= Σχεδιασμός μαθήματος εκμάθησης των διαφόρων 

Θρησκειών 

 

ΣΜΓΔΠ= Σχεδιασμός μαθήματος γνωριμίας των διαφόρων 

πολιτισμών 

 

ΑΛΒΙΛΟΔΥ= Αλλαγή ορισμένων βιβλίων λόγω δυσκολίας  

ΔΗΚΑΔΙΠΡ= Δημιουργία καλύτερων διδακτικών προγραμμάτων  

9.Οργάνωση σχολικού 

προγράμματος λόγω 

νεομετανάστευσης 

ΟΡΠΟΔΡ= Οργάνωση πολιτιστικών δράσεων για ενδυνάμωση των 

σχέσεων 

 

ΑΔΚΛΚΧΣ= Ανάγκη διερμηνέων, κοινωνικών λειτουργών και 

ψυχολόγων στο σχολείο 

 

ΘΠΩΤΖΝΜ= Θεσμοθέτηση περισσότερων ωρών των τμημάτων Ζεπ για 

νεομετανάστες μαθητές 

 

ΘΔΤΦΝΠΧΕ= Θεσμοθέτηση διαφορετικών τάξεων φοίτησης για 

νεομετανάστες μαθητές την πρώτη χρονιά και μετέπειτα 

ενσωμάτωσή τους σε κοινή τάξη με τον υπόλοιπο μαθητικό 

πληθυσμό 

 

ΣΥΣΧΧΩΜΕ= Συνεργασία με σχολεία των χωρών των μεταναστών  

10.Εφαρμογή 

διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας  

ΕΦΔΙΑΠΟ= Εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε παιδιά από 

άλλα πολιτισμικά πλαίσια με μαθησιακές δυσκολίες 

 

ΜΕΔΙΔΙΠΟ= Μη εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε παιδιά από 

άλλα πολιτισμικά πλαίσια με μαθησιακές δυσκολίες 

 

ΕΚΓΕΕΔΔ= Έλλειψη κατάρτισης για την επιτυχημένη εφαρμογή 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 

11.Στρατηγικές και 

τεχνικές ενσωμάτωσης 

νεομεταναστών 

μαθητών 

       

ΠΑΔΙΓΕΕΝ= Παράλληλη διδασκαλία του μαθητή στη γενική τάξη και σε 

τμήμα ένταξης 

 

ΑΞΒΙΥΠ= Αξιοποίηση ειδικών βιβλίων των Τάξεων Υποδοχής  

ΣΥΜΑΡΟΔΙ= Συνεργασία σε ζευγάρι με μαθητή στο ρόλο του διερμηνέα  

ΠΑΚΕΔΙΜΑ= Παραπομπή σε ΚΕΔΔΥ για διάγνωση μαθησιακών 

δυσκολιών 

 

ΟΜΣΥΠΛΔΙ=  Ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο διδασκαλίας  

ΑΞΠΑΕΚΕΡ= Αξιοποίηση παιχνιδιού ως εκπαιδευτικό εργαλείο  

 ΔΥΕΠΜΕΠ= Δημιουργία υλικού από τον εκπαιδευτικό προσαρμοσμένο 

στο μαθησιακό επίπεδο των παιδιών 

 

ΔΥΕΠΠΠ= Δημιουργία  υλικού από τον εκπαιδευτικό προσαρμοσμένο 

στον πολιτισμό των παιδιών 

 

ΣΜΕΚΓΝΜ= Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονιών 

νεομεταναστών μαθητών 
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ΒΙΩΤΡΜΑ= Βιωματικοί τρόποι μάθησης  

ΑΞΕΠΜΕΔΙ= Αξιοποίηση εποπτικών μέσων διδασκαλίας  

ΧΡΗΛΕΔΙ= Χρήση Ηλεκτρονικού Διαδικτύου στη διδασκαλία  

 ΠΑΔΙΓΕΤΥ= Παράλληλη διδασκαλία του μαθητή στη γενική τάξη και σε 

τάξη υποδοχής 

 

 ΣΖΜΑΚΔΜ= Συνεργασία σε ζευγάρια μεταξύ αδύναμου και δυνατού 

μαθητή 

 

ΥΠΟΣΕΜΣΤ= Υιοθέτηση μιας πιο οικείας συμπεριφοράς για να νιώθουν 

ευχάριστα μέσα στην τάξη 

 

ΔΙΕΙΣΤΔΥ= Διδασκαλία με εικόνες σταδιακής δυσκολίας  

ΑΞΤΕΔΙΔ= Αξιοποίηση τεχνών στη διδασκαλία  

ΚΑΘΔΙΔ= Καθοδηγητική διδασκαλία  

ΑΞΜΕΠΡ= Αξιοποίηση μεθόδου project  

ΑΞΜΗΓΛ= Αξιοποίηση μητρικής γλώσσας των νεομεταναστών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία 

 

ΑΝΑΠΜΕΜΑ= Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μαθητών  

ΑΛΜΑΑΛΧΩ= Αλληλογραφία με μαθητές από άλλες χώρες  

 ΣΥΠΡΑΝΠΑ= Συμμετοχή σε προγράμματα αναδοχής παιδιού  

ΕΞΑΤΔΙΔ= Εξατομικευμένη διδασκαλία  

ΣΥΠΡΓΝΛΑ= Συμμετοχή σε προγράμματα γνωριμίας άλλων λαών  

ΑΞΤΕΜΠ= Αξιοποίηση τεχνικής brainstorming  

ΕΠΜΕΔΙ= Εποικοδομητική μέθοδος διδασκαλίας  

ΥΛΠΡΕΥΜΑ= Υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των μαθητών  

ΑΞΘΕΠΑ= Αξιοποίηση θεατρικού παιχνιδιού  

ΑΞΠΑΔΙ= Αξιοποίηση παραμυθιού στη διδασκαλία  

ΤΜΗΥΠΟ= Τμήματα Υποδοχής  

ΤΜΗΕΝΤ= Τμήματα Ένταξης  

 ΕΝΙΣΔΙΔΑ= Ενισχυτική Διδασκαλία  

ΜΑΜΤΣΑ= Μετάβαση από τη μία τάξη στην άλλη  

ΣΥΜΕΑΛΕΚ= Συνεργασία με άλλον εκπαιδευτικό  

ΠΑΡΣΤΗ= Παράλληλη Στήριξη  

Θεματικός άξονας Γ: Διαφοροποιημένη διδασκαλία στο νέο πολυπολιτισμικό πλαίσιο 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                     ΚΩΔΙΚΟΙ                   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ                                                                     

12.Εννοιολογικός 

προσδιορισμός  

διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 

ΑΤΜΕΜΑ= Ατομική ‘μεταχείριση’ του μαθητή  

ΔΙΔΙΜΑΑΝ= Διαφοροποίηση της διδασκαλίας με βάση τις μαθησιακές 

ανάγκες 

 

ΠΚΜΒΣΜ= Προσέγγιση του κάθε μαθητή με βάση το στυλ του μάθησης  

ΕΔΤΠΜΚΜΔ= Ενσωμάτωση διαφορετικών τρόπων παράδοσης του 

μαθήματος στην κλασική μέθοδο διδασκαλίας 
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ΔΙΥΛΜΑΑΝ= Διαφοροποίηση του υλικού με βάση τις μαθησιακές ανάγκες  

ΠΡΔΙΠΟΜΑ= Προσαρμογή της διδασκαλίας με βάση τον πολιτισμό του 

μαθητή 

 

ΠΡΔΙΟΙΚΑ= Προσαρμογή της διδασκαλίας με βάση την οικονομική 

κατάσταση του μαθητή  

 

ΚΜΓΑΚΟΜΠ= Κατάλληλη μεταφορά του γνωστικού αντικειμένου ώστε να 

γίνει κατανοητό από όλο το μαθητικό πληθυσμό 

 

ΔΙΠΡΔΙ= Διαφορετική προσέγγιση διδασκαλίας  

ΔΙΔΙΥΛ=  Διαφοροποίηση διδακτικού υλικού  

ΔΙΣΤΔΙ= Διαφοροποίηση στόχων διδασκαλίας  

ΔΙΠΛΔΙ= Διαφοροποίηση πλαισίου διδασκαλίας  

ΔΙΜΕΑΞ= Διαφοροποίηση μέσων αξιολόγησης  

ΔΓΟΜΠΔΕΔ= Διαφοροποίηση για όλο το μαθητικό πληθυσμό και 

διάκριση από εξατομικευμένη διδασκαλία 

 

ΤΠΕΣΟΓΑ= Τεχνική που εφαρμόζεται σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα  

ΠΡΔΙΑΝΔΥ= Προσαρμογή της διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες και 

δυνατότητες των μαθητών 

 

 ΠΡΣΥΑΝΜΑ= Προσαρμογή της συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού στις 

ανάγκες των μαθητών 

 

ΔΕΒΤΜΠΟΔ= Διαφοροποίηση των εργασιών με βάση τα ταλέντα των 

μαθητών στα πλαίσια μιας ομαδoσυνεργατικής διδασκαλίας 

 

ΟΠΓΧΕΥ= Ολική προσέγγιση της γλώσσας με τη χρήση εποπτικού 

υλικού 

 

 ΛΙΓΑΣΚ= Λιγότερες ασκήσεις  

13.Διαφοροποιημένη 

διδασκαλία και 

νεομετανάστες μαθητές 

ΔΔΣΜΠΠΜΔ= Διαφορετικούς διδακτικούς στόχους για μαθητές από άλλα 

πολυπολιτισμικά πλαίσια με μαθησιακές δυσκολίες 

 

ΔΜΑΜΠΠ= Διαφορετικές μεθόδους αξιολόγησης  για μαθητές από άλλα 

πολυπολιτισμικά πλαίσια 

 

ΑΠΧΝΜΜΔ= Αφιέρωση περισσότερου χρόνου σε νεομετανάστες μαθητές 

με μαθησιακές δυσκολίες 

 

ΔΠΓΑΝΜ= Διαφορετική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου για  

νεομετανάστες μαθητές  

 

ΔΠΝΜΔΚΣΤ= Διαφορετική προσέγγιση νεομεταναστών μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες στον κοινωνικοσυναισθηματικό 

τομέα 

 

ΠΔΑΑΜΠΠ= Προσαρμογή του διδακτικού αντικειμένου στις ανάγκες του 

μαθητή από άλλο πολιτισμικό πλαίσιο 

 

 ΔΜΔΜΠΠ= Διαφορετικά μέσα διδασκαλίας για μαθητές από άλλα 

πολυπολιτισμικά πλαίσια 
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ΑΜΜΑΠΠ= Ατομική «μεταχείριση» του μαθητή από άλλο πολιτισμικό 

πλαίσιο 

 

ΔΥΜΓΜΑΠΠ= Διαφοροποίηση του υλικού στο μάθημα της Γλώσσας για 

μαθητές/τριες από άλλο πολιτισμικό πλαίσιο 

 

ΚΑΜΕΔΙΜΠ = Κατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας για μαθητές από άλλα 

πολυπολιτισμικά πλαίσια 

 

ΛΙΑΣΝΕΜΑ= Λιγότερες ασκήσεις για νεομετανάστες μαθητές  

ΣΔΒΚΝΜ= Σχεδιασμός διδασκαλίας και με βάση τα κίνητρα του 

νεομετανάστη μαθητή 

 

ΣΔΒΣΚΝΜ= Σχεδιασμός διδασκαλίας και με βάση τη συναισθηματική 

κατάσταση του νεομετανάστη μαθητή 

 

ΔΙΠΡΔΙΝΕ= Διαφορετική προσέγγιση διδασκαλίας για νεομετανάστες 

μαθητές 

 

 ΕΦΚΑΠΡΔΙ= Εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στη διδακτική διαδικασία  

 ΔΔΒΠΠ= Διαφοροποίηση διδασκαλίας με βάση τον πολιτισμό των 

παιδιών 

 

14. Παράγοντες 

διαφοροποίησης της 

διδασκαλίας  

ΔΙΛΟΜΑΔΥ= Διαφοροποίηση μαθητή λόγω μαθησιακών δυσκολιών  

ΔΙΛΟΔΥΠΡ= Διαφοροποίηση μαθητή λόγω δυσκολιών προσαρμογής  

ΔΜΛΔΜΓ= Διαφοροποίηση μαθητή λόγω διαφορετικής μητρικής 

γλώσσας 

 

ΔΜΛΔΠΣ= Διαφοροποίηση μαθητή λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 

στοιχείων 

 

ΔΜΛΔΓΕ= Διαφοροποίηση μαθητή λόγω διαφορετικού γνωστικού 

επιπέδου 

 

ΔΜΛΘΠ= Διαφοροποίηση μαθητή λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων  

ΔΙΜΟΠΕ= Διαφοροποίηση μαθητή ως προς το οικογενειακό 

περιβάλλον από το οποίο προέρχεται 

 

ΔΙΜΑΛΟΧΡ= Διαφοροποίηση μαθητή λόγω χρώματος  

ΔΜΛΔΟΥ= Διαφοροποίηση μαθητή λόγω διαφορετικού οικονομικού 

υπόβαθρου 

 

ΕΘΠΑΔΙΜ= Η εθνικότητα παράγοντας διαφοροποίησης του μαθητή  

ΤΔΒΠΔΜ= Τα διαφορετικά βιώματα παράγοντας διαφοροποίησης του 

μαθητή 

 

ΔΜΛΔΜΑ= Διαφοροποίηση μαθητή λόγω διαφορετικών μαθησιακών 

αναγκών 

 

15.Χρησιμότητα 

διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 

ΧΡΕΚΕΡ= Χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο προκειμένου να 

αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις συνθήκες που 

αναδύονται από τη νεομετανάστευση 

 

 ΠΡΕΝΝΕΤΑ= Δημιουργία προϋποθέσεων ομαλής ένταξης νεομεταναστών  
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μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

ΑΣΔΠΕΝΜ= Ανάγκη συμπληρωματικών διδασκαλιών για την πλήρη 

ένταξη νεομεταναστών μαθητών 

 

ΧΕΕΓΣΝΜ= Χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο για την επίτευξη 

γλωσσικών στόχων για νεομετανάστες μαθητές 

 

ΚΙΕΝΝΕΜΑ= Κινητοποίηση ενδιαφέροντος νεομεταναστών μαθητών  

ΑΥΣΥΝΕΜΑ= Αύξηση συμμετοχής νεομεταναστών μαθητών  

16. Δυνατότητα 

εφαρμογής της 

διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας   

ΑΝΠΡΔΙΕΤ= Ανάγκη προσαρμογής της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας 

του μαθητικού πληθυσμού 

 

ΔΠΛΠΝΟΥ= Δυσκολίες προσαρμογής λόγω πίεσης να ολοκληρωθεί η 

ύλη 

 

ΔΠΛΔΣΕ= Δυσκολίες προσαρμογής λόγω της δομής των σχολικών 

εγχειριδίων 

 

ΜΠΔΕΜΠ= Μη προσαρμογή διδασκαλίας στη ετερογένεια του 

μαθητικού πληθυσμού 

 

ΔΠΛΔΤ= Δυσκολίες προσαρμογής λόγω δομή της τάξης  

ΔΠΛΣΤ= Δυσκολίες προσαρμογής λόγω συνθηκών της τάξης  

ΔΥΕΦΜΕΑΡ= Δυσκολία προσαρμογής λόγω του μεγάλου αριθμού των 

μαθητών 

 

ΠΡΔΙΜΑΓΛ= Προσαρμογή διδασκαλίας μόνο στο μάθημα της Γλώσσας  

ΔΥΠΡΥΛΕΛ= Δυσκολία προσαρμογής λόγω υλικοτεχνικών ελλείψεων  

ΠΡΣΤΝΕΜΑ= Προσαρμογή στόχων για νεομετανάστες μαθητές  

ΠΡΜΕΝΕΜΑ= Προσαρμογή μεθόδων για νεομετανάστες μαθητές  

ΠΔΒΜΑΜ= Προσαρμογή διδασκαλίας με βάση τις μαθησιακές ανάγκες 

του μαθητή 

 

ΠΔΒΓΕΜ= Προσαρμογή της διδασκαλίας με βάση το γνωστικό επίπεδο 

των μαθητών 

 

ΠΔΧΑΑΓΕΜ= Προσαρμογή διδασκαλίας με την χρήση ασκήσεων 

αντίστοιχων του γνωστικού επιπέδου των μαθητών 

 

17.Γνωστικό πεδίο 

επιτακτικής 

αξιοποίησης 

διαφοροποιημένης  

διδασκαλίας 

ΜΑΓΛΑΝΘΕ= Μάθημα της Γλώσσας για να μπορέσει να ανταποκριθεί ο 

μετανάστης μαθητής και στα υπόλοιπα θεωρητικά 

μαθήματα 

 

ΜΕΤΑΘΡΙΣ= Στις μεγαλύτερες τάξεις στα μαθήματα των Θρησκευτικών 

και Ιστορίας 

 

ΜΓΛΒΔΤΠΝ= Μάθημα της Γλώσσας λόγω του βιβλίου που δεν ταιριάζει 

στον πολιτισμό του νεομετανάστη 

 

ΜΕΑΔΜΥΣ= Μη επιτακτική αξιοποίηση διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

στο μάθημα των Μαθηματικών λόγω ύπαρξης συμβόλων 

 

ΓΛΩΜΑΘ= Γλωσσικά μαθήματα  
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ΔΙΚΑΘΔΕ= Διδασκαλία καθημερινών δεξιοτήτων  

ΚΑΜΑΟΡ=  Κατανόηση μαθηματικής ορολογίας  

ΜΑΘΓΛΩ= Μάθημα της Γλώσσας  

ΜΑΓΛΒΑΜΑ= Μάθημα της Γλώσσας γιατί αποτελεί τη βάση για όλα τα 

μαθήματα 

 

ΓΠΜΕΟΠΔ= Στα γνωστικά πεδία που μπορεί να εφαρμοστεί κάποιο 

ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο διδασκαλίας 

 

ΜΕΑΜΓΕΟΠ= Μη επιτακτική αξιοποίηση στο μάθημα της Γλώσσας καθώς 

εξαρτάται και από το οικογενειακό περιβάλλον 

 

ΑΕΔΔΟΓΠ= Ανάγκη εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 

όλα τα γνωστικά πεδία 

 

ΓΜΜΝΕΣ=  Γλωσσικά μαθήματα για να μπορούν οι νεομετανάστες 

μαθητές να επικοινωνούν 

 

 ΣΜΤΜΚΦ= Στις μεγαλύτερες τάξεις Μαθηματικά και Φυσική  

18. Εκπαιδευτική 

διαχείριση  των 

νεομεταναστών 

μαθητών   

ΕΠΕΥΑΣ= Σκόπιμη επιλογή εύκολων ασκήσεων για επίλυση στον 

πίνακα 

 

ΛΙΑΝΕΡΣΠ= Λιγότερη ανάθεση εργασιών για το σπίτι  

ΛΙΕΡΠΡΜΕ= Ανάθεση λιγότερων εργασιών με προφορική εξέταση σε 

μετανάστες μαθητές με αδυναμίες στο γραπτό λόγο 

 

ΑΠΥΜΜΔ= Ανάθεση περισσότερου υλικού σε μετανάστες μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες 

 

ΕΜΘΕΑΠΑΙ= Εμπλοκή σε θεατρικά παιχνίδια  

ΕΜΠΑΙΜΙΜ= Εμπλοκή σε παιχνίδια μίμησης  

ΕΜΔΙΠΟΣΤ= Εμπλοκή σε διήγηση πολιτισμικών στοιχείων της χώρας 

τους 

 

ΜΕΔΙΓΝΠΑ= Μετάδοση των δικών τους γνώσεων στα υπόλοιπα παιδιά  

ΕΣΝΜΟΔ= Ενεργή συμμετοχή των νεομεταναστών μαθητών στην 

ομαδική διδασκαλία 

 

ΠΡΚΟΣΥΣΤ= Προτεραιότητα κοινωνικοσυναισθηματικών στόχων  

ΚΑΕΚΚΑΛΕ= Κατανόηση και εκμάθηση ανάγνωσης κάποιων λέξεων  

ΜΕΕΜΥΠΠΑ= Μετάδοση των εμπειριών τους στα υπόλοιπα παιδιά  

ΣΤΜΕΟΡΤΑ= Στόχος να μπορέσουν να ακολουθήσουν το μέσο όρο της 

τάξης 

 

ΣΚΕΠΕΥΑΣ= Σκόπιμη επιλογή εύκολων ασκήσεων  

ΑΠΛΑΣΚ= Απλοποίηση ασκήσεων  

ΕΒΛΠΣΤ=  Εκμάθηση βασικού λεξιλογίου για την προσαρμογή του στο 

σχολείο 

 

 ΕΠΓΛΜΜΠ= Εξάσκηση στην παραγωγή γραπτού λόγου με μικρές 

προτάσεις 
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ΑΚΑΤΔΤΝΜ= Αξιοποίηση και ανάδειξη των δεξιοτήτων των 

νεομεταναστών μαθητών 

 

ΧΡΑΠΛΕ=

  

Χρήση απλού λεξιλογίου  

ΧΡΕΠΔΙΜΑ= Χρήση της επανάληψης κατά τη διάρκεια του μαθήματος

  

 

19.Αξιολόγηση 

νεομεταναστών 

μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες 

ΠΡΟΑΞΙ= Προφορική αξιολόγηση  

ΛΙΒΑΕΠΓΡ= Λιγότερη βαρύτητα στην επίδοση του μαθητή στα γραπτά  

ΠΜΣΔΤΣΧ= Παρατήρηση του μαθητή στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς  

ΣΥΝΑΞΙ= Συνεχόμενη αξιολόγηση  

ΑΞΒΓΚΤΣ= Αξιολόγηση βάση των γνώσεων και της συμπεριφοράς  

ΑΠΟΑΡΑΞ= Αποφυγή αριθμητικής αξιολόγησης  

ΠΕΡΑΞΙΟ= Περιγραφική αξιολόγηση  

ΑΡΑΞΥΠΠΑ= Αριθμητική αξιολόγηση όπως ορίζει το Υπουργείο Παιδείας  

ΕΒΜΝΜΔ= Επιείκεια στους βαθμούς για μαθητές νεομετανάστες με 

μαθησιακές δυσκολίες 

 

ΑΞΙΟΠΡΟΣ= Αξιολόγηση της προσπάθειας  

ΑΞΙΟΕΞΕ= Αξιολόγηση της εξέλιξης που παρουσιάζουν  

ΟΜΤΡΑΞ= Ομοιογενής τρόπος αξιολόγησης των μαθητών  

ΣΥΓΟΑΤΑΝ= Συζήτηση με τους γονείς για τις ατομικές ανάγκες του 

μαθητή 

 

ΔΙΑΑΞΙΟ= Διαμορφωτική αξιολόγηση  

ΑΡΑΞΑΝ= Αρχική αξιολόγηση των αναγκών  

ΟΙΚΑΞΙΟ= Οικοσυστημική αξιολόγηση  

ΛΑΣΥΜΠ= Λιγότερες απαιτήσεις συγκριτικά με τον υπόλοιπο  

μαθητικό πληθυσμό 

 

 ΠΑΠΧΕΟΤΑ= Προφορική αξιολόγηση τα πρώτα χρόνια και έπειτα 

ομοιογενής τρόπος αξιολόγησης με τον υπόλοιπο μαθητικό 

πληθυσμό 

 

ΔΥΠΡΕΞΝΕ= Δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε όσους νεομετανάστες 

μαθητές το επιθυμούν 

 

ΧΑΒΣΥΜΠ= Χαμηλότερη αριθμητική βαθμολογία συγκριτικά με τον 

υπόλοιπο μαθητικό πληθυσμό 

 

ΓΡΕΠΑΣ= Γραπτές επαναληπτικές ασκήσεις  

ΓΡΚΑΠΡΑΞ= Γραπτή και προφορική αξιολόγηση  

Θεματικός άξονας Δ: Επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση ετερογενών τάξεων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                ΚΩΔΙΚΟΙ               ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ                                                   

20.Αναγκαιότητα 

επιμόρφωσης  

ΕΛΚΑΑΝ= Ελλιπής κατάρτιση διαχειρισμού πολιτισμικών και  
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αναγκών που κυοφορεί το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

ΘΕΣΥΕΠΣΕ= 

ΑΝΣΥΕΚΚΑ= 

Θέληση για συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

Ανάγκη για συνεχόμενη εκπαιδευτική κατάρτιση 

 

ΜΚΛΕΠΚΜ= Μερική κατάρτιση λόγω εμπειρίας από διδασκαλία σε 

μαθητές παλαιότερου κύματος μετανάστευσης 

 

ΕΚΔΓΑΦΝ= Ελλιπής κατάρτιση διαχειρισμού γλωσσικών αναγκών που 

κυοφορεί το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 

ΜΕΚΑΠΡΑΝ= Μερική κατάρτιση λόγω προσωπικής αναζήτησης  

ΚΑΚΑΒΑΣΠ= Κατάλληλα καταρτισμένη λόγω των βασικών σπουδών  

ΑΠΜΠΚΕ= Ανάγκη προσωπικής μελέτης από πλευρά κάθε 

εκπαιδευτικού  

 

21.Χαρακτηριστικά 

επιμορφωτικών 

δράσεων 

ΑΠΜΟΘΕ= Αποφυγή παρουσίασης μόνο του θεωρητικού πλαισίου  

ΟΥΔΗΕΠΣΕ= Ουσιαστικά και δημιουργικά επιμορφωτικά σεμινάρια  

22. Θεματικές  

επιμορφωτικών 

δράσεων 

ΣΕΠΛΩΡΑ= Τακτικά σεμινάρια πλήρους κατάρτισης και εντός ωραρίου 

για το διαχειρισμό των πολιτισμικών και γλωσσικών 

αναγκών που κυοφορεί το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 

ΕΠΕΙΑΓ= Επιμόρφωση σε θέματα Ειδικής Αγωγής  

ΠΑΚΑΒΙ= Παροχή κατάλληλων βιβλίων στους εκπαιδευτικούς  

ΕΕΣΝΜΔ= Ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με νέες μαθησιακές 

δυσκολίες 

 

ΕΠΓΝΠΕΓΛ= Επιμόρφωση στο γνωστικό πεδίο της Γλώσσας  

ΕΠΕΝΣΝΜ= Επιμόρφωση για την ενσωμάτωση νεομεταναστών μαθητών  

ΣΤΔΙΓΟΝΕ= Στρατηγικές διαχείρισης των γονιών των νεομεταναστών 

μαθητών 

 

ΕΠΘΕΔΙΕΚ= Επιμόρφωση σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης  

ΠΕΔΠΜΠΕ= Προετοιμασία εκπαιδευτικού για διδασκαλία σε 

πολυπολιτισμικό μαθητικό δυναμικό από προπτυχιακό 

επίπεδο 

 

ΣΕΠΑΣΕΔΔ= Σχεδιασμός επιμορφωτικών προγραμμάτων ανωτέρων 

στελεχών της εκπαίδευσης, διευθυντών και δασκάλων 

 

ΠΕΔΠΜΔ= Προετοιμασία εκπαιδευτικού για διδασκαλία σε 

πολυπολιτισμικό μαθητικό δυναμικό 

 

23.Επιμόρφωση για 

στρατηγικές και 

τεχνικές διδασκαλίας 

ΣΤΜΕΓΝ= Στρατηγικές μετάδοσης της γνώσης σε νεομετανάστες 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

 

ΣΤΣΥΠΡ= Στρατηγικές συναισθηματικής προσέγγισης νεομεταναστών 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 

 

ΣΔΕΔΞΓ= Στρατηγικές για διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη/ξένη 

γλώσσα 
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ΤΔΕΝΜΓΑ= Τεχνικές διδασκαλίας για ένταξη νεομεταναστών μαθητών 

στα γνωστικά αντικείμενα 

 

ΣΔΠΣΠΝΜ= Στρατηγικές διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς που 

παρουσιάζουν νεομετανάστες μαθητές 

 

ΕΠΣΤΜΕΜΑ= Επίλυση προβλημάτων και στρατηγικές για την 

αντιμετώπιση νεομεταναστών μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες 

 

 ΕΑΠΤΝΜ=  Επιμόρφωση στην αξιοποίηση του παραμυθιού σε τάξεις με 

νεομετάναστες μαθητές 

 

ΣΕΚΑΑΞΔΙ= Σεμινάρια για καλύτερη αξιοποίηση διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 

 

ΑΞΟΜΔΙΜΕ= Επιμόρφωση στην αξιοποίηση ομαδικής διδασκαλίας σε 

τάξεις με νεομετάναστες μαθητές 

 

ΣΔΣΤΕΟΕ= Στρατηγικές διαχείρισης σχολικής τάξης με ετερογένεια σε 

όλα τα επίπεδα 

 

24.Επιμόρφωση για 

κατανόηση των 

αναγκών των 

νεομεταναστών   

ΕΝΠΟΜΑ= Ενημέρωση για τον πολιτισμό των μαθητών  

ΕΕΣΧΠΜ= Ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών 

προέλευσης των μαθητών 

 

ΣΕΠΡΕΜΝΕ= Σεμινάρια σχετικά με τις προμεταναστευτικές εμπειρίες των 

νεομεταναστών 

 

ΣΥΣΧΚΕΜΕ= Συνεργασία σχολείου με κέντρα μεταναστών  

ΕΠΚΑΨΥΝΜ= Επιμόρφωση για την κατανόηση της ψυχολογίας των 

νεομεταναστών μαθητών 

 

25. Επιμόρφωση για 

την ένταξη 

νεομεταναστών 

ΕΣΕΠΔΘΠ= Επιμόρφωση σχετικά με την ένταξη παιδιών με 

διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις 

 

ΕΣΕΠΔΠΠ= Επιμόρφωση σχετικά με την ένταξη παιδιών από 

διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο 

 

ΕΣΕΠΜΜΔ= Επιμόρφωση σχετικά με την ένταξη παιδιών με μαθησιακές 

δυσκολίες 

 

26.Συνεργασία 

εκπαιδευτικών 

ΠΔΑΚΕΣΤ= Πρότυπες διδασκαλίες από καταρτισμένους εκπαιδευτικούς 

στο πλαίσιο μιας σχολικής τάξης 

 

ΣΜΕΜΕΘΔΕ= Συνεργασία με εκπαιδευτικούς με εμπειρία σε θέματα 

διαπολιτισμικής και ειδικής αγωγής 

 

ΑΑΕΜΝΜΜΔ= Ανταλλαγή απόψεων με εκπαιδευτικούς με νεομετανάστες 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

 

ΣΥΜΕΕΚ= Συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών  

ΟΛΣΥΑΝΑΠ=  Ολιγομελείς συναντήσεις και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ 

εκπαιδευτικών με νεομετανάστες μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες 

 



180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

(Ατομικοί Πίνακες Δεδομένων των Εκπαιδευτικών) 
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Εκπαιδευτικός 1 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 

Μορφωτικό επίπεδο: Κάτοχος βασικού 
πτυχίου 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 26  
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
1. Γενικά χαρακτηριστικά «των 

νεομεταναστών» 
 ΕΡΧΑΜΟΕΙ=Εργατικό χαμηλού 

μορφωτικού επιπέδου 
 ΠΡΥΨΕΠΣΥ=Προσέλευση  

ανθρώπων με υψηλό μορφωτικό           
επίπεδο από τη Συρία 

 ΚΑΜΕΔΙΑΛ=Καινούρια μορφή 
μετανάστευσης διαφορετική από τη 
μετανάστευση της δεκαετίας του ’90 
από την Αλβανία 

2. Αίτια νεομετανάστευσης  ΜΕΚΑΣΥΖΩ=Μετανάστευση για  
καλύτερες συνθήκες ζωής 

3. Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής 
νεομεταναστών 

 ΥΠΑΝΑΛΥΠ=Υποδοχή ανθρώπων 
με άλλο πολιτισμικό υπόβαθρο από  
αυτό της ελληνικής κοινωνίας 

4. Στάση της ελληνικής κοινωνίας 
απέναντι στη νεομετανάστευση 

 ΜΗΕΝΕΛΚΟ=Μη ενεργοποίηση 
ελληνικής κοινωνίας 

 ΜΗΣΥΜΕ=Μη συνειδητοποίηση 
της νεομετανάστευσης από την 
ελληνική κοινωνία 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
5. Μέθοδοι και προσεγγίσεις 

διδασκαλίας 
 ΑΝΠΡΔΙ=Ανάγκη προσαρμογής της 

διδασκαλίας στα νέα δεδομένα 
6. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 

εκπαιδευτικής πολιτικής 
 ΑΝΠΡΕΚΠΟ=Ανάγκη προσαρμογής 

της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα 
δεδομένα 

 ΠΡΓΝΠΕΕΠ=Προσαρμογή 
γνωστικών πεδίων στο επίπεδο των 
νεομεταναστών 

7. Σχεδιασμός κατάλληλου 
εκπαιδευτικού υλικού και αναλυτικών 
προγραμμάτων 

 ΑΛΒΙΛΟΔΥ=Αλλαγή ορισμένων 
βιβλίων λόγω δυσκολίας 

8. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΕΦΔΙΑΠΟ=Εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

9. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΠΑΔΙΓΕΕΝ=Παράλληλη διδασκαλία 
του μαθητή στη γενική τάξη και σε 
τμήμα ένταξης 

 ΑΞΒΙΥΠ=Αξιοποίηση ειδικών 
βιβλίων των Τάξεων Υποδοχής 

 ΣΥΜΑΡΟΔΙ=Συνεργασία σε ζευγάρι 
με μαθητή στο ρόλο του διερμηνέα 
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 ΠΑΚΕΔΙΜΑ=Παραπομπή σε 
ΚΕΔΔΥ για διάγνωση μαθησιακών 
δυσκολιών 

Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

10. Εννοιολογικός προσδιορισμός 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΤΜΕΜΑ=Ατομική ‘μεταχείριση’ 
του μαθητή 

 ΛΙΓΑΣΚ=Λιγότερες ασκήσεις 
11. Παράγοντες διαφοροποίησης της 

διδασκαλίας 
 ΔΙΛΟΜΑΔΥ=Διαφοροποίηση 

μαθητή λόγω μαθησιακών 
δυσκολιών 

 ΔΙΛΟΔΥΠΡ=Διαφοροποίηση 
μαθητή λόγω δυσκολιών 
προσαρμογής 

12. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 

 ΠΡΕΝΝΕΤΑ=Δημιουργία 
προϋποθέσεων ομαλής ένταξης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

13. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΝΠΡΔΙΕΤ=Ανάγκη προσαρμογής 
της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας 
του μαθητικού πληθυσμού 

14. Γνωστικό πεδίο επιτακτικής 
αξιοποίησης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΕΠΕΥΑΣ=Σκόπιμη επιλογή εύκολων 
ασκήσεων για επίλυση στον πίνακα 

15. Εκπαιδευτική διαχείριση των 
νεομεταναστών μαθητών 

 ΕΠΕΥΑΣ=Σκόπιμη επιλογή εύκολων 
ασκήσεων για επίλυση στον πίνακα 

 ΛΙΑΝΕΡΣΠ=Λιγότερη ανάθεση 
εργασιών για το σπίτι 

 ΛΙΕΡΠΡΜΕ=Ανάθεση λιγότερων 
εργασιών με προφορική εξέταση σε 
μετανάστες μαθητές με αδυναμίες 
στο γραπτό λόγο 

 ΣΚΕΠΕΥΑΣ=Σκόπιμη επιλογή 
εύκολων ασκήσεων 

16. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΠΡΟΑΞΙ=Προφορική αξιολόγηση 
 ΛΙΒΑΕΠΓΡ=Λιγότερη βαρύτητα 

στην επίδοση του μαθητή στα 
γραπτά 

Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

17. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΕΛΚΑΑΝ=Ελλιπής κατάρτιση 
διαχειρισμού πολιτισμικών και 
γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί 
το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

18. Χαρακτηριστικά επιμορφωτικών 
δράσεων 

 ΑΠΜΟΘΕ=Αποφυγή παρουσίασης 
μόνο του θεωρητικού πλαισίου 
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19. Θεματικές επιμορφωτικών δράσεων  ΣΕΠΛΩΡΑ=Τακτικά σεμινάρια 
πλήρους κατάρτισης και εντός 
ωραρίου για το διαχειρισμό των 
πολιτισμικών και γλωσσικών 
αναγκών που κυοφορεί το φαινόμενο 
της νεομετανάστευσης 

 ΕΠΕΙΑΓ=Επιμόρφωση σε θέματα 
Ειδικής Αγωγής 

 ΠΑΚΑΒΙ=Παροχή κατάλληλων 
βιβλίων στους εκπαιδευτικούς 

20. Επιμόρφωση για στρατηγικές και 
τεχνικές διδασκαλίας 

 ΕΠΣΤΜΕΜΑ=Επίλυση 
προβλημάτων και στρατηγικές για 
την αντιμετώπιση νεομεταναστών 
μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΣΕΚΑΑΞΔΙ=Σεμινάρια για 
καλύτερη αξιοποίηση 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΞΟΜΔΙΜΕ=Επιμόρφωση στην 
αξιοποίηση ομαδικής διδασκαλίας σε 
τάξεις με νεομετάναστες μαθητές 

21. Συνεργασία εκπαιδευτικών  ΟΛΣΥΑΝΑΠ= Ολιγομελείς 
συναντήσεις και ανταλλαγή απόψεων 
μεταξύ εκπαιδευτικών με 
νεομετανάστες μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες 

 
 
Εκπαιδευτικός 2 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 

Μορφωτικό επίπεδο: Κάτοχος 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Παιδαγωγική 
και Νέες Τεχνολογίες» 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 3 
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
1. Γενικά χαρακτηριστικά «των 

νεομεταναστών» 
 ΚΔΔΠΣΠΤ=Κάτι δύσκολο που 

δημιουργεί προβλήματα σε    
πολλούς τομείς 

2. Αίτια νεομετανάστευσης  
3. Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής 

νεομεταναστών 
 ΝΟΠΣΕΚ =Νέος όρος που 

παρουσιάζεται συγκεκριμένα στην 
ελληνική κοινωνία 

 ΑΕΔΝΟΕ=Ανάγκη έγκαιρης 
διαχείρισης της νεομετανάστευσης 
για ομαλή ένταξη 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
4. Ο ρόλος και το έργο του 

εκπαιδευτικού 
 ΠΕΠΕΑΣΕ=Προσέγγιση της έννοιας 

από πλευρά του εκπαιδευτικού με 
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αντίστοιχες  συνέπειες στο έργο του 
5. Μέθοδοι και προσεγγίσεις 

διδασκαλίας 
 

6. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 
εκπαιδευτικής πολιτικής 

 ΑΝΠΡΕΚΠΟ=Ανάγκη προσαρμογής 
της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα 
δεδομένα 

7. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΕΦΔΙΑΠΟ=Εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

8. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΟΜΣΥΠΛΔΙ= Ομαδοσυνεργατικό 
πλαίσιο διδασκαλίας 

 ΑΞΠΑΕΚΕΡ=Αξιοποίηση 
παιχνιδιού ως εκπαιδευτικό εργαλείο 

 ΔΥΕΠΜΕΠ=Δημιουργία υλικού από 
τον εκπαιδευτικό προσαρμοσμένο 
στο μαθησιακό επίπεδο των παιδιών 

 ΔΥΕΠΠΠ=Δημιουργία  υλικού από 
τον εκπαιδευτικό προσαρμοσμένο 
στον πολιτισμό των παιδιών 

 ΣΜΕΚΓΝΜ=Συνεργασία μεταξύ 
εκπαιδευτικών και γονιών 
νεομεταναστών μαθητών 

Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

9. Εννοιολογικός προσδιορισμός 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΠΚΜΒΣΜ=Προσέγγιση του κάθε 
μαθητή με βάση το στυλ του 
μάθησης 

10. Παράγοντες διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας 

 ΔΜΛΔΜΓ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικής μητρικής 
γλώσσας 

 ΔΜΛΔΠΣ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
στοιχείων 

 ΔΜΛΔΓΕ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικού γνωστικού 
επιπέδου 

 ΔΜΛΘΠ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων 

11. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 

 ΠΡΕΝΝΕΤΑ=Δημιουργία 
προϋποθέσεων ομαλής ένταξης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

12. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΝΠΡΔΙΕΤ=Ανάγκη προσαρμογής 
της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας 
του μαθητικού πληθυσμού 

 ΔΠΛΠΝΟΥ=Δυσκολίες 
προσαρμογής λόγω πίεσης να 
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ολοκληρωθεί η ύλη 
13. Γνωστικό πεδίο επιτακτικής 

αξιοποίησης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΜΕΤΑΘΡΙΣ=Στις μεγαλύτερες 
τάξεις στα μαθήματα των 
Θρησκευτικών και Ιστορίας 

 ΓΛΩΜΑΘ=Γλωσσικά μαθήματα 
14. Εκπαιδευτική διαχείριση των 

νεομεταναστών μαθητών 
 ΑΠΥΜΜΔ=Ανάθεση περισσότερου 

υλικού σε μετανάστες μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες 

 ΣΚΕΠΕΥΑΣ=Σκόπιμη επιλογή 
εύκολων ασκήσεων 

15. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΠΜΣΔΤΣΧ=Παρατήρηση του 
μαθητή στη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς 

 ΣΥΝΑΞΙ=Συνεχόμενη αξιολόγηση 
 ΑΞΒΓΚΤΣ=Αξιολόγηση βάση των 

γνώσεων και της συμπεριφοράς 
Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 
16. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΕΛΚΑΑΝ=Ελλιπής κατάρτιση 

διαχειρισμού πολιτισμικών και 
γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί 
το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

 ΑΠΜΠΚΕ=Ανάγκη προσωπικής 
μελέτης από πλευρά κάθε 
εκπαιδευτικού  

17. Επιμόρφωση για ένταξη των 
νεομεταναστών 

 ΕΣΕΠΔΘΠ=Επιμόρφωση σχετικά με 
την ένταξη παιδιών με διαφορετικές 
θρησκευτικές πεποιθήσεις 

 ΕΣΕΠΔΠΠ=Επιμόρφωση σχετικά με 
την ένταξη παιδιών από διαφορετικό 
πολιτισμικό πλαίσιο 

 ΕΣΕΠΜΜΔ=Επιμόρφωση σχετικά 
με την ένταξη παιδιών με 
μαθησιακές δυσκολίες 

18. Συνεργασία εκπαιδευτικών  ΣΥΜΕΕΚ=Συνεργασία μεταξύ των 
εκπαιδευτικών 

 
 
Εκπαιδευτικός 3 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 

Μορφωτικό επίπεδο: Κάτοχος βασικού 
πτυχίου 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 25 
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
1. Γενικά χαρακτηριστικά «των  ΚΑΜΕΔΙΑΛ=Καινούρια μορφή 
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νεομεταναστών» μετανάστευσης διαφορετική από τη 
μετανάστευση της δεκαετίας του ’90 
από την Αλβανία 

 ΝΕΚΥΜΕ=Νέο κύμα μεταναστών 
2. Αίτια νεομετανάστευσης  ΜΕΛΟΟΙΑΙ=Μετακίνηση λόγω 

οικονομικών αιτιών 
3. Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής 

νεομεταναστών 
 ΠΡΑΝΔΟ=Προσέλευση ανθρώπων 

για αναζήτηση δουλειάς 
 ΠΡΔΙΣΚΑΝ=Προσωρινή διαμονή 

στη χώρα με σκοπό την αποχώρησή 
τους 

4. Στάση της ελληνικής κοινωνίας 
απέναντι στη νεομετανάστευση 

 ΜΗΕΝΕΛΚΟ=Μη ενεργοποίηση 
ελληνικής κοινωνίας 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
5. Ο ρόλος και το έργο του 

εκπαιδευτικού 
 ΔΙΕΚΟΡ= Διεύρυνση εκπαιδευτικών 

οριζόντων 
6. Μέθοδοι και προσεγγίσεις 

διδασκαλίας 
 ΑΝΠΡΔΙ=Ανάγκη προσαρμογής της 

διδασκαλίας στα νέα δεδομένα 
7. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 

εκπαιδευτικής πολιτικής 
 ΑΝΠΡΕΚΠΟ=Ανάγκη προσαρμογής 

της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα 
δεδομένα 

 ΜΥΠΒΕΝ=Μη ύπαρξη πολιτικής 
βούλησης για ενσωμάτωση 
νεομεταναστών 

 ΜΥΠΔΧΕΝ= Μη ύπαρξη πρόθεσης 
για δημιουργία χρήσιμων 
εκπαιδευτικών εργαλείων για την 
εκπαίδευση νεομεταναστών 

8. Σχεδιασμός κατάλληλου 
εκπαιδευτικού υλικού και αναλυτικών 
προγραμμάτων 

 ΣΥΣΜΚΝ=Σχεδιασμός υλικού 
σχετικό με την κουλτούρα των 
νεομεταναστών 

9. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΕΦΔΙΑΠΟ=Εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

10. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΟΜΣΥΠΛΔΙ= Ομαδοσυνεργατικό 
πλαίσιο διδασκαλίας 

 ΑΞΠΑΕΚΕΡ=Αξιοποίηση 
παιχνιδιού ως εκπαιδευτικό εργαλείο 

 ΒΙΩΤΡΜΑ=Βιωματικοί τρόποι 
μάθησης 

 ΑΞΕΠΜΕΔΙ=Αξιοποίηση εποπτικών 
μέσων διδασκαλίας 

 ΧΡΗΛΕΔΙ=Χρήση Ηλεκτρονικού 
Διαδικτύου στη διδασκαλία 

 ΠΑΔΙΓΕΤΥ=Παράλληλη διδασκαλία 
του μαθητή στη γενική τάξη και σε 
τάξη υποδοχής 

Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

11. Διαφοροποιημένη διδασκαλία και 
νεομετανάστες μαθητές 

 ΔΔΣΜΠΠΜΔ=Διαφορετικούς 
διδακτικούς στόχους για μαθητές 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια 
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με μαθησιακές δυσκολίες 
 ΔΜΑΜΠΠ=Διαφορετικές μεθόδους 

αξιολόγησης  για μαθητές από άλλα 
πολυπολιτισμικά πλαίσια 

12. Παράγοντες διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας 

 ΔΜΛΔΜΓ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικής μητρικής 
γλώσσας 

 ΔΜΛΔΠΣ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
στοιχείων 

 ΔΜΛΘΠ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων 

13. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 

 ΠΡΕΝΝΕΤΑ=Δημιουργία 
προϋποθέσεων ομαλής ένταξης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

14. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΝΠΡΔΙΕΤ=Ανάγκη προσαρμογής 
της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας 
του μαθητικού πληθυσμού 

 ΔΠΛΠΝΟΥ=Δυσκολίες 
προσαρμογής λόγω πίεσης να 
ολοκληρωθεί η ύλη 

 ΔΠΛΔΣΕ=Δυσκολίες προσαρμογής 
λόγω της δομής των σχολικών 
εγχειριδίων 

15. Γνωστικό πεδίο επιτακτικής 
αξιοποίησης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΜΓΛΒΔΤΠΝ=Μάθημα της 
Γλώσσας λόγω του βιβλίου που δεν 
ταιριάζει στον πολιτισμό του 
νεομετανάστη 

 ΜΕΑΔΜΥΣ=Μη επιτακτική 
αξιοποίηση διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας στο μάθημα των 
Μαθηματικών λόγω ύπαρξης 
συμβόλων 

16. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΑΠΟΑΡΑΞ=Αποφυγή αριθμητικής 
αξιολόγησης 

 ΠΕΡΑΞΙΟ=Περιγραφική 
αξιολόγηση 

Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

17. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΕΛΚΑΑΝ=Ελλιπής κατάρτιση 
διαχειρισμού πολιτισμικών και 
γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί 
το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

 ΑΝΣΥΕΚΚΑ=Ανάγκη για 
συνεχόμενη εκπαιδευτική κατάρτιση 
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18. Θεματικές επιμορφωτικών δράσεων  ΕΕΣΝΜΔ=Ενημέρωση των 
εκπαιδευτικών σχετικά με νέες 
μαθησιακές δυσκολίες 

19. Επιμόρφωση για κατανόηση των 
αναγκών των νεομεταναστών 

 ΣΕΠΡΕΜΝΕ=Σεμινάρια σχετικά με 
τις προμεταναστευτικές εμπειρίες 
των νεομεταναστών 

20. Επιμόρφωση για ένταξη των 
νεομεταναστών 

 ΕΣΕΠΔΠΠ=Επιμόρφωση σχετικά με 
την ένταξη παιδιών από διαφορετικό 
πολιτισμικό πλαίσιο 

 
 
Εκπαιδευτικός 4 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Άνδρας 

Μορφωτικό επίπεδο: Κάτοχος βασικού 
πτυχίου 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 26 
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
1. Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής 

νεομεταναστών 
 ΕΙΜΕΚΥΣΥ=Είσοδος μεταναστών 

κυρίως από τη Συρία 
2. Στάση της ελληνικής κοινωνίας 

απέναντι στη νεομετανάστευση 
 ΚΙΕΛΚΟΦΙ=Κινητοποίηση του 

ελληνικού λαού στο κομμάτι της 
φιλοξενίας 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
3. Ο ρόλος και το έργο του 

εκπαιδευτικού 
 ΠΕΠΕΑΣΕ=Προσέγγιση της έννοιας 

από πλευρά του εκπαιδευτικού με 
αντίστοιχες  συνέπειες στο έργο του 

 ΔΙΕΚΟΡ= Διεύρυνση εκπαιδευτικών 
οριζόντων 

4. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 
εκπαιδευτικής πολιτικής 

 ΑΝΠΡΕΚΠΟ=Ανάγκη προσαρμογής 
της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα 
δεδομένα 

 ΜΥΟΚΕΕΝ=Μη ύπαρξη 
ουσιαστικής κινητοποίησης στην 
εκπαίδευση για την ένταξη 
νεομεταναστών 

 ΑΙΕΠΓΕΝ=Ανεπάρκεια ισχύουσας 
εκπαιδευτικής πολιτικής για ένταξη 
νεομεταναστών 

5. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΜΕΔΙΔΙΠΟ=Μη εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

6. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΟΜΣΥΠΛΔΙ= Ομαδοσυνεργατικό 
πλαίσιο διδασκαλίας 

 ΣΖΜΑΚΔΜ=Συνεργασία σε 
ζευγάρια μεταξύ αδύναμου και 
δυνατού μαθητή 
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 ΥΠΟΣΕΜΣΤ=Υιοθέτηση μιας πιο 
οικείας συμπεριφοράς για να 
νιώθουν ευχάριστα μέσα στην τάξη 

Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

7. Διαφοροποιημένη διδασκαλία και 
νεομετανάστες μαθητές 

 ΑΠΧΝΜΜΔ=Αφιέρωση 
περισσότερου χρόνου σε 
νεομετανάστες μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες 

 ΔΠΓΑΝΜ=Διαφορετική προσέγγιση 
του γνωστικού αντικειμένου για  
νεομετανάστες μαθητές 

 ΔΠΝΜΔΚΣΤ=Διαφορετική 
προσέγγιση νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες στον 
κοινωνικοσυναισθηματικό τομέα 

8. Παράγοντες διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας 

 ΔΜΛΔΠΣ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
στοιχείων 

 ΔΜΛΘΠ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων 

 ΔΙΜΟΠΕ=Διαφοροποίηση μαθητή 
ως προς το οικογενειακό περιβάλλον 
από το οποίο προέρχεται 

9. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 

 ΠΡΕΝΝΕΤΑ=Δημιουργία 
προϋποθέσεων ομαλής ένταξης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

10. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΔΠΛΠΝΟΥ=Δυσκολίες 
προσαρμογής λόγω πίεσης να 
ολοκληρωθεί η ύλη 

 ΜΠΔΕΜΠ=Μη προσαρμογή 
διδασκαλίας στη ετερογένεια του 
μαθητικού πληθυσμού 

 ΔΠΛΔΤ=Δυσκολίες προσαρμογής 
λόγω δομή της τάξης 

 ΔΠΛΣΤ=Δυσκολίες προσαρμογής 
λόγω συνθηκών της τάξης 

11. Γνωστικό πεδίο επιτακτικής 
αξιοποίησης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΜΕΑΔΜΥΣ=Μη επιτακτική 
αξιοποίηση διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας στο μάθημα των 
Μαθηματικών λόγω ύπαρξης 
συμβόλων 

 ΓΛΩΜΑΘ=Γλωσσικά μαθήματα 
12. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 

με μαθησιακές δυσκολίες 
 ΑΡΑΞΥΠΠΑ=Αριθμητική 

αξιολόγηση όπως ορίζει το 
Υπουργείο Παιδείας 

 ΕΒΜΝΜΔ=Επιείκεια στους βαθμούς 
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για μαθητές νεομετανάστες με 
μαθησιακές δυσκολίες 

Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

13. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΕΛΚΑΑΝ=Ελλιπής κατάρτιση 
διαχειρισμού πολιτισμικών και 
γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί 
το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

14. Επιμόρφωση για στρατηγικές και 
τεχνικές διδασκαλίας 

 ΣΤΜΕΓΝ=Στρατηγικές μετάδοσης 
της γνώσης σε νεομετανάστες 
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΣΤΣΥΠΡ=Στρατηγικές 
συναισθηματικής προσέγγισης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες 

15. Συνεργασία εκπαιδευτικών  ΑΑΕΜΝΜΜΔ=Ανταλλαγή 
απόψεων με εκπαιδευτικούς με 
νεομετανάστες μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες 

 
 
Εκπαιδευτικός 5 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 

Μορφωτικό επίπεδο: Κάτοχος βασικού 
πτυχίου 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 30 
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
1. Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής 

νεομεταναστών 
 ΠΡΕΙΜΕ=Πρόσφατη εισροή 

μεταναστών στη χώρα 
2. Στάση της ελληνικής κοινωνίας 

απέναντι στη νεομετανάστευση 
 ΠΡΕΛΚΟΠΡ=Προσαρμογή της 

ελληνικής κοινωνίας στη νέα 
πραγματικότητα 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
3. Ο ρόλος και το έργο του 

εκπαιδευτικού 
 ΔΙΕΚΟΡ= Διεύρυνση εκπαιδευτικών 

οριζόντων 
 ΠΑΥΠΕΚ=Παροχή υπόβαθρου στον 

εκπαιδευτικό για να είναι 
υποστηρικτικός με τους 
νεομετανάστες μαθητές 

 ΔΗΔΙΕΚ=Δημιουργία διάθεσης στον 
εκπαιδευτικό για την εκπαίδευση 
νεομεταναστών μαθητών 

4. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 
εκπαιδευτικής πολιτικής 

 ΑΝΠΡΕΚΠΟ=Ανάγκη προσαρμογής 
της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα 
δεδομένα 
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 ΔΥΕΥΕΚ=Δυνατότητα ευελιξίας 
στον εκπαιδευτικό 

 ΑΝΔΙΕΚ=Ανάγκη δίγλωσσων 
εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό 
σύστημα 

5. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΕΦΔΙΑΠΟ=Εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

6. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΔΙΕΙΣΤΔΥ=Διδασκαλία με εικόνες 
σταδιακής δυσκολίας 

 ΑΞΤΕΔΙΔ=Αξιοποίηση τεχνών στη 
διδασκαλία 

Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

7. Εννοιολογικός προσδιορισμός 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΠΡΔΙΑΝΔΥ=Προσαρμογή της 
διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες και 
δυνατότητες των μαθητών 

8. Παράγοντες διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας 

 ΔΜΛΔΠΣ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
στοιχείων 

 ΔΜΛΘΠ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων 

9. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 

 ΠΡΕΝΝΕΤΑ=Δημιουργία 
προϋποθέσεων ομαλής ένταξης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

10. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΝΠΡΔΙΕΤ=Ανάγκη προσαρμογής 
της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας 
του μαθητικού πληθυσμού 

11. Γνωστικό πεδίο επιτακτικής 
αξιοποίησης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΓΛΩΜΑΘ=Γλωσσικά μαθήματα 
 ΔΙΚΑΘΔΕ=Διδασκαλία 

καθημερινών δεξιοτήτων 
12. Εκπαιδευτική διαχείριση των 

νεομεταναστών μαθητών 
 ΕΜΘΕΑΠΑΙ=Εμπλοκή σε θεατρικά 

παιχνίδια 
 ΕΜΠΑΙΜΙΜ=Εμπλοκή σε παιχνίδια 

μίμησης 
 ΕΜΔΙΠΟΣΤ=Εμπλοκή σε διήγηση 

πολιτισμικών στοιχείων της χώρας 
τους 

13. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΠΕΡΑΞΙΟ=Περιγραφική 
αξιολόγηση 

 ΑΞΙΟΠΡΟΣ=Αξιολόγηση της 
προσπάθειας 

 ΑΞΙΟΕΞΕ=Αξιολόγηση της εξέλιξης 
που παρουσιάζουν 

Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 
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14. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΕΛΚΑΑΝ=Ελλιπής κατάρτιση 
διαχειρισμού πολιτισμικών και 
γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί 
το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

 ΑΝΣΥΕΚΚΑ=Ανάγκη για 
συνεχόμενη εκπαιδευτική κατάρτιση 

15. Χαρακτηριστικά επιμορφωτικών 
δράσεων 

 ΟΥΔΗΕΠΣΕ=Ουσιαστικά και 
δημιουργικά επιμορφωτικά 
σεμινάρια 

16. Θεματικές επιμορφωτικών δράσεων  ΕΠΓΝΠΕΓΛ=Επιμόρφωση στο 
γνωστικό πεδίο της Γλώσσας 

 ΕΠΕΝΣΝΜ=Επιμόρφωση για την 
ενσωμάτωση νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΠΕΔΠΜΔ=Προετοιμασία 
εκπαιδευτικού για διδασκαλία σε 
πολυπολιτισμικό μαθητικό δυναμικό 

17. Επιμόρφωση για κατανόηση των 
αναγκών των νεομεταναστών 

 ΕΠΚΑΨΥΝΜ=Επιμόρφωση για την 
κατανόηση της ψυχολογίας των 
νεομεταναστών μαθητών 

18. Συνεργασία εκπαιδευτικών  ΣΜΕΜΕΘΔΕ=Συνεργασία με 
εκπαιδευτικούς με εμπειρία σε 
θέματα διαπολιτισμικής και ειδικής 
αγωγής 

 
 
Εκπαιδευτικός 6 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 

Μορφωτικό επίπεδο: Μεταπτυχιακό 
«Ψυχοπαιδαγωγικές Συνιστώσες της 
Διαπολιτισμικότητας» 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 6 
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
1. Γενικά χαρακτηριστικά «των 

νεομεταναστών» 
 ΠΡΓΕΜΕ=Πρώτης γενιάς μετανάστες 

2. Στάση της ελληνικής κοινωνίας 
απέναντι στη νεομετανάστευση 

 ΜΗΕΝΕΛΚΟ=Μη ενεργοποίηση 
ελληνικής κοινωνίας 

 ΘΓΑΚΟΑΝ=Θέληση για αφομοίωση 
και όχι ανάδειξη των νεομεταναστών 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
3. Ο ρόλος και το έργο του 

εκπαιδευτικού 
 ΔΙΕΚΟΡ= Διεύρυνση εκπαιδευτικών 

οριζόντων 
4. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 

εκπαιδευτικής πολιτικής 
 ΑΝΠΡΕΚΠΟ=Ανάγκη προσαρμογής 

της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα 
δεδομένα 
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 ΑΙΕΠΓΕΝ=Ανεπάρκεια ισχύουσας 
εκπαιδευτικής πολιτικής για ένταξη 
νεομεταναστών 

5. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΕΦΔΙΑΠΟ=Εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΕΚΓΕΕΔΔ=Έλλειψη κατάρτισης για 
την επιτυχημένη εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

6. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΣΥΜΑΡΟΔΙ=Συνεργασία σε ζευγάρι 
με μαθητή στο ρόλο του διερμηνέα 

 ΟΜΣΥΠΛΔΙ= Ομαδοσυνεργατικό 
πλαίσιο διδασκαλίας 

 ΑΞΠΑΕΚΕΡ=Αξιοποίηση 
παιχνιδιού ως εκπαιδευτικό εργαλείο 

 ΥΠΟΣΕΜΣΤ=Υιοθέτηση μιας πιο 
οικείας συμπεριφοράς για να 
νιώθουν ευχάριστα μέσα στην τάξη 

Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

7. Διαφοροποιημένη διδασκαλία και 
νεομετανάστες μαθητές 

 ΔΜΑΜΠΠ=Διαφορετικές μεθόδους 
αξιολόγησης  για μαθητές από άλλα 
πολυπολιτισμικά πλαίσια 

 ΠΔΑΑΜΠΠ=Προσαρμογή του 
διδακτικού αντικειμένου στις 
ανάγκες του μαθητή από άλλο 
πολιτισμικό πλαίσιο 

 ΔΜΔΜΠΠ=Διαφορετικά μέσα 
διδασκαλίας για μαθητές από άλλα 
πολυπολιτισμικά πλαίσια 

 ΑΜΜΑΠΠ=Ατομική «μεταχείριση» 
του μαθητή από άλλο πολιτισμικό 
πλαίσιο 

 ΚΑΜΕΔΙΜΠ =Κατάλληλες μέθοδοι 
διδασκαλίας για μαθητές από άλλα 
πολυπολιτισμικά πλαίσια 

8. Παράγοντες διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας 

 ΔΜΛΔΜΓ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικής μητρικής 
γλώσσας 

 ΔΜΛΔΠΣ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
στοιχείων 

 ΔΜΛΘΠ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων 

 ΕΘΠΑΔΙΜ=Η εθνικότητα 
παράγοντας διαφοροποίησης του 
μαθητή 

9. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 
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 ΠΡΕΝΝΕΤΑ=Δημιουργία 
προϋποθέσεων ομαλής ένταξης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

 ΑΣΔΠΕΝΜ=Ανάγκη 
συμπληρωματικών διδασκαλιών για 
την πλήρη ένταξη νεομεταναστών 
μαθητών 

10. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΝΠΡΔΙΕΤ=Ανάγκη προσαρμογής 
της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας 
του μαθητικού πληθυσμού 

 ΔΥΕΦΜΕΑΡ=Δυσκολία 
προσαρμογής λόγω του μεγάλου 
αριθμού των μαθητών 

11. Γνωστικό πεδίο επιτακτικής 
αξιοποίησης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΚΑΜΑΟΡ= Κατανόηση 
μαθηματικής ορολογίας 

 ΜΑΘΓΛΩ=Μάθημα της Γλώσσας 
12. Εκπαιδευτική διαχείριση των 

νεομεταναστών μαθητών 
 ΜΕΔΙΓΝΠΑ=Μετάδοση των δικών 

τους γνώσεων στα υπόλοιπα παιδιά 
 ΕΣΝΜΟΔ=Ενεργή συμμετοχή των 

νεομεταναστών μαθητών στην 
ομαδική διδασκαλία 

 ΠΡΚΟΣΥΣΤ=Προτεραιότητα 
κοινωνικοσυναισθηματικών στόχων 

 ΧΡΑΠΛΕ=Χρήση απλού λεξιλογίου 
 ΧΡΕΠΔΙΜΑ=Χρήση της 

επανάληψης κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος 

 ΑΠΛΑΣΚ=Απλοποίηση ασκήσεων 
13. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 

με μαθησιακές δυσκολίες 
 ΑΞΙΟΠΡΟΣ=Αξιολόγηση της 

προσπάθειας 
 ΑΞΙΟΕΞΕ=Αξιολόγηση της εξέλιξης 

που παρουσιάζουν 
Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 
14. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΕΛΚΑΑΝ=Ελλιπής κατάρτιση 

διαχειρισμού πολιτισμικών και 
γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί 
το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

15. Επιμόρφωση για στρατηγικές και 
τεχνικές διδασκαλίας 

 ΣΔΕΔΞΓ=Στρατηγικές για 
διδασκαλία της ελληνικής ως 
δεύτερη/ξένη γλώσσα 
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Εκπαιδευτικός 7 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Άνδρας 

Μορφωτικό επίπεδο: Κάτοχος βασικού 
πτυχίου 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 30 
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
1. Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής 

νεομεταναστών 
 ΕΙΜΕΚΥΣΥ=Είσοδος μεταναστών 

κυρίως από τη Συρία 
2. Στάση της ελληνικής κοινωνίας 

απέναντι στη νεομετανάστευση 
 ΣΥΜΗΚΕΟΡ=Συνεργασία με μη 

Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς 
Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

3. Ο ρόλος και το έργο του 
εκπαιδευτικού 

 ΔΙΕΚΟΡ= Διεύρυνση εκπαιδευτικών 
οριζόντων 

4. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 
εκπαιδευτικής πολιτικής 

 ΑΝΠΡΕΚΠΟ=Ανάγκη προσαρμογής 
της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα 
δεδομένα 

 ΜΥΟΚΕΕΝ=Μη ύπαρξη 
ουσιαστικής κινητοποίησης στην 
εκπαίδευση για την ένταξη 
νεομεταναστών 

 ΑΙΕΠΓΕΝ=Ανεπάρκεια ισχύουσας 
εκπαιδευτικής πολιτικής για ένταξη 
νεομεταναστών 

5. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΕΦΔΙΑΠΟ=Εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

6. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΠΑΔΙΓΕΕΝ=Παράλληλη διδασκαλία 
του μαθητή στη γενική τάξη και σε 
τμήμα ένταξης 

 ΟΜΣΥΠΛΔΙ= Ομαδοσυνεργατικό 
πλαίσιο διδασκαλίας 

 ΑΞΠΑΕΚΕΡ=Αξιοποίηση 
παιχνιδιού ως εκπαιδευτικό εργαλείο 

Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

7. Διαφοροποιημένη διδασκαλία και 
νεομετανάστες μαθητές 

 ΔΥΜΓΜΑΠΠ=Διαφοροποίηση του 
υλικού στο μάθημα της Γλώσσας για 
μαθητές/τριες από άλλο πολιτισμικό 
πλαίσιο 

8. Παράγοντες διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας 

 ΔΙΛΟΔΥΠΡ=Διαφοροποίηση 
μαθητή λόγω δυσκολιών 
προσαρμογής 

 ΔΜΛΔΠΣ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
στοιχείων 

9. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
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αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 

 ΠΡΕΝΝΕΤΑ=Δημιουργία 
προϋποθέσεων ομαλής ένταξης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

10. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΔΥΕΦΜΕΑΡ=Δυσκολία 
προσαρμογής λόγω του μεγάλου 
αριθμού των μαθητών 

 ΠΡΔΙΜΑΓΛ=Προσαρμογή 
διδασκαλίας μόνο στο μάθημα της 
Γλώσσας 

11. Γνωστικό πεδίο επιτακτικής 
αξιοποίησης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΓΛΩΜΑΘ=Γλωσσικά μαθήματα 

12. Εκπαιδευτική διαχείριση των 
νεομεταναστών μαθητών 

 ΕΜΘΕΑΠΑΙ=Εμπλοκή σε θεατρικά 
παιχνίδια 

 ΚΑΕΚΚΑΛΕ=Κατανόηση και 
εκμάθηση ανάγνωσης κάποιων 
λέξεων 

13. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΠΕΡΑΞΙΟ=Περιγραφική 
αξιολόγηση 

Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

14. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΕΛΚΑΑΝ=Ελλιπής κατάρτιση 
διαχειρισμού πολιτισμικών και 
γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί 
το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

15. Χαρακτηριστικά επιμορφωτικών 
δράσεων 

 ΑΠΜΟΘΕ=Αποφυγή παρουσίασης 
μόνο του θεωρητικού πλαισίου 

16. Επιμόρφωση για στρατηγικές και 
τεχνικές διδασκαλίας 

 ΣΤΣΥΠΡ=Στρατηγικές 
συναισθηματικής προσέγγισης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες 

17. Επιμόρφωση για κατανόηση των 
αναγκών των νεομεταναστών 

 ΣΔΕΔΞΓ=Στρατηγικές για 
διδασκαλία της ελληνικής ως 
δεύτερη/ξένη γλώσσα 

 
 
Εκπαιδευτικός 8 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Άνδρας 

Μορφωτικό επίπεδο: Κάτοχος βασικού 
πτυχίου 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 5 
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 
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Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
1. Γενικά χαρακτηριστικά «των 

νεομεταναστών» 
 ΚΑΜΟΜΕ=Καινούρια μορφή 

μετανάστευσης 
 ΝΕΚΥΜΕ=Νέο κύμα μεταναστών 
 ΥΜΕΜΠΔ=Υψηλότερο μορφωτικό 

επίπεδο από τους μετανάστες των 
προηγούμενων δεκαετιών 

2. Αίτια νεομετανάστευσης  ΜΕΚΑΣΥΖΩ=Μετανάστευση για  
καλύτερες συνθήκες ζωής 

3. Στάση της ελληνικής κοινωνίας 
απέναντι στη νεομετανάστευση 

 ΥΠΣΥΜΕ=Ύπαρξη συντηρητικής 
μερίδας της ελληνικής κοινωνίας 

 ΕΞΝΕΓΕ=Εξοικείωση της νεότερης 
γενιάς σε διαφορετικές πολιτισμικές 
συνήθειες 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
4. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 

εκπαιδευτικής πολιτικής 
 ΑΝΠΡΕΚΠΟ=Ανάγκη προσαρμογής 

της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα 
δεδομένα 

 ΚΑΜΑΘΡ=Κατάργηση του 
μαθήματος των Θρησκευτικών 

5. Σχεδιασμός κατάλληλου 
εκπαιδευτικού υλικού και αναλυτικών 
προγραμμάτων 

 ΣΜΕΔΘ=Σχεδιασμός μαθήματος 
εκμάθησης των διαφόρων 
Θρησκειών 

 ΣΜΓΔΠ=Σχεδιασμός μαθήματος 
γνωριμίας των διαφόρων πολιτισμών 

6. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΕΦΔΙΑΠΟ=Εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

7. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΟΜΣΥΠΛΔΙ= Ομαδοσυνεργατικό 
πλαίσιο διδασκαλίας 

 ΚΑΘΔΙΔ=Καθοδηγητική διδασκαλία 
Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 
8. Εννοιολογικός προσδιορισμός 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
 ΔΙΔΙΜΑΑΝ=Διαφοροποίηση της 

διδασκαλίας με βάση τις μαθησιακές 
ανάγκες 

 ΕΔΤΠΜΚΜΔ=Ενσωμάτωση 
διαφορετικών τρόπων παράδοσης 
του μαθήματος στην κλασική μέθοδο 
διδασκαλίας 

 ΔΙΥΛΜΑΑΝ=Διαφοροποίηση του 
υλικού με βάση τις μαθησιακές 
ανάγκες 

 ΔΓΟΜΠΔΕΔ=Διαφοροποίηση για 
όλο το μαθητικό πληθυσμό και 
διάκριση από εξατομικευμένη 
διδασκαλία 

9. Παράγοντες διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας 

 ΔΜΛΔΜΓ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικής μητρικής 
γλώσσας 

 ΔΜΛΔΠΣ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
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στοιχείων 
 ΔΜΛΘΠ=Διαφοροποίηση μαθητή 

λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων 
10. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 
 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 

εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 

 ΠΡΕΝΝΕΤΑ=Δημιουργία 
προϋποθέσεων ομαλής ένταξης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

11. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΝΠΡΔΙΕΤ=Ανάγκη προσαρμογής 
της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας 
του μαθητικού πληθυσμού 

 ΔΠΛΠΝΟΥ=Δυσκολίες 
προσαρμογής λόγω πίεσης να 
ολοκληρωθεί η ύλη 

12. Γνωστικό πεδίο επιτακτικής 
αξιοποίησης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΜΕΑΔΜΥΣ=Μη επιτακτική 
αξιοποίηση διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας στο μάθημα των 
Μαθηματικών λόγω ύπαρξης 
συμβόλων 

 ΓΛΩΜΑΘ=Γλωσσικά μαθήματα 
13. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 

με μαθησιακές δυσκολίες 
 ΟΜΤΡΑΞ=Ομοιογενής τρόπος 

αξιολόγησης των μαθητών 
Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 
14. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΕΛΚΑΑΝ=Ελλιπής κατάρτιση 

διαχειρισμού πολιτισμικών και 
γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί 
το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

15. Θεματικές επιμορφωτικών δράσεων  ΠΕΔΠΜΠΕ=Προετοιμασία 
εκπαιδευτικού για διδασκαλία σε 
πολυπολιτισμικό μαθητικό δυναμικό 
από προπτυχιακό επίπεδο 

16. Επιμόρφωση για στρατηγικές και 
τεχνικές διδασκαλίας 

 ΣΔΕΔΞΓ=Στρατηγικές για 
διδασκαλία της ελληνικής ως 
δεύτερη/ξένη γλώσσα 

 
 
Εκπαιδευτικός 9 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 

Μορφωτικό επίπεδο: Μεταπτυχιακό 
«Σχολική Ηγεσία και Διοίκηση» 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 12 
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
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παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 
Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 

1. Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής 
νεομεταναστών 

 ΕΙΜΕΚΥΣΥ=Είσοδος μεταναστών 
κυρίως από τη Συρία 

 ΠΡΕΙΜΕ=Πρόσφατη εισροή 
μεταναστών στη χώρα 

 ΥΑΜΔΓΕΚ=Υποδοχή ανθρώπων με 
διαφορετική γλώσσα από αυτήν της 
ελληνικής κοινωνίας 

2. Στάση της ελληνικής κοινωνίας 
απέναντι στη νεομετανάστευση 

 ΜΗΕΝΕΛΚΟ=Μη ενεργοποίηση 
ελληνικής κοινωνίας 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
3. Ο ρόλος και το έργο του 

εκπαιδευτικού 
 ΠΕΠΕΑΣΕ=Προσέγγιση της έννοιας 

από πλευρά του εκπαιδευτικού με 
αντίστοιχες  συνέπειες στο έργο του 

4. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 
εκπαιδευτικής πολιτικής 

 ΑΝΠΡΕΚΠΟ=Ανάγκη προσαρμογής 
της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα 
δεδομένα 

 ΑΙΕΠΓΕΝ=Ανεπάρκεια ισχύουσας 
εκπαιδευτικής πολιτικής για ένταξη 
νεομεταναστών 

 ΔΥΠΑΣΤΝΕ=Δυνατότητα 
παράλληλης στήριξης για τους 
νεομετανάστες 

 ΥΙΜΔΠΑΧ=Υιοθέτηση ιδεών από 
μοντέλα διαπολιτισμικής 
προσέγγισης άλλων χωρών 

5. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΕΦΔΙΑΠΟ=Εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

6. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΠΑΔΙΓΕΕΝ=Παράλληλη διδασκαλία 
του μαθητή στη γενική τάξη και σε 
τμήμα ένταξης 

 ΑΞΠΑΕΚΕΡ=Αξιοποίηση 
παιχνιδιού ως εκπαιδευτικό εργαλείο 

 ΣΜΕΚΓΝΜ=Συνεργασία μεταξύ 
εκπαιδευτικών και γονιών 
νεομεταναστών μαθητών 

 ΠΑΔΙΓΕΤΥ=Παράλληλη διδασκαλία 
του μαθητή στη γενική τάξη και σε 
τάξη υποδοχής 

 ΑΞΜΕΠΡ=Αξιοποίηση μεθόδου 
project 

 ΑΞΜΗΓΛ=Αξιοποίηση μητρικής 
γλώσσας των νεομεταναστών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία 

 ΑΝΑΠΜΕΜΑ=Ανταλλαγή απόψεων 
μεταξύ των μαθητών 

 ΑΛΜΑΑΛΧΩ=Αλληλογραφία με 
μαθητές από άλλες χώρες 

 ΣΥΠΡΑΝΠΑ=Συμμετοχή σε 
προγράμματα αναδοχής παιδιού 
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Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

7. Εννοιολογικός προσδιορισμός 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΤΜΕΜΑ=Ατομική ‘μεταχείριση’ 
του μαθητή 

 ΠΡΔΙΑΝΔΥ=Προσαρμογή της 
διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες και 
δυνατότητες των μαθητών 

8. Παράγοντες διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας 

 ΔΜΛΔΜΓ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικής μητρικής 
γλώσσας 

 ΔΜΛΔΠΣ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
στοιχείων 

 ΔΜΛΘΠ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων 

 ΔΙΜΑΛΟΧΡ=Διαφοροποίηση 
μαθητή λόγω χρώματος 

9. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 

 ΠΡΕΝΝΕΤΑ=Δημιουργία 
προϋποθέσεων ομαλής ένταξης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

10. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΝΠΡΔΙΕΤ=Ανάγκη προσαρμογής 
της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας 
του μαθητικού πληθυσμού 

 ΔΥΕΦΜΕΑΡ=Δυσκολία 
προσαρμογής λόγω του μεγάλου 
αριθμού των μαθητών 

11. Γνωστικό πεδίο επιτακτικής 
αξιοποίησης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΜΑΓΛΒΑΜΑ=Μάθημα της 
Γλώσσας γιατί αποτελεί τη βάση για 
όλα τα μαθήματα 

12. Εκπαιδευτική διαχείριση των 
νεομεταναστών μαθητών 

 ΕΜΔΙΠΟΣΤ=Εμπλοκή σε διήγηση 
πολιτισμικών στοιχείων της χώρας 
τους 

13. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΑΡΑΞΥΠΠΑ=Αριθμητική 
αξιολόγηση όπως ορίζει το 
Υπουργείο Παιδείας 

 ΣΥΓΟΑΤΑΝ=Συζήτηση με τους 
γονείς για τις ατομικές ανάγκες του 
μαθητή 

Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

14. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΕΛΚΑΑΝ=Ελλιπής κατάρτιση 
διαχειρισμού πολιτισμικών και 
γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί 
το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

 ΑΠΜΠΚΕ=Ανάγκη προσωπικής 
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μελέτης από πλευρά κάθε 
εκπαιδευτικού  

15. Χαρακτηριστικά επιμορφωτικών 
δράσεων 

 ΟΥΔΗΕΠΣΕ=Ουσιαστικά και 
δημιουργικά επιμορφωτικά 
σεμινάρια 

16. Θεματικές επιμορφωτικών δράσεων  ΣΤΔΙΓΟΝΕ=Στρατηγικές 
διαχείρισης των γονιών των 
νεομεταναστών μαθητών 

17. Επιμόρφωση για κατανόηση των 
αναγκών των νεομεταναστών 

 ΕΠΚΑΨΥΝΜ=Επιμόρφωση για την 
κατανόηση της ψυχολογίας των 
νεομεταναστών μαθητών 

18. Επιμόρφωση για ένταξη των 
νεομεταναστών 

 ΕΣΕΠΔΠΠ=Επιμόρφωση σχετικά με 
την ένταξη παιδιών από διαφορετικό 
πολιτισμικό πλαίσιο 

 ΕΣΕΠΜΜΔ=Επιμόρφωση σχετικά 
με την ένταξη παιδιών με 
μαθησιακές δυσκολίες 

19. Συνεργασία εκπαιδευτικών  ΣΥΜΕΕΚ=Συνεργασία μεταξύ των 
εκπαιδευτικών 

 
 
Εκπαιδευτικός 10 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Άνδρας 

Μορφωτικό επίπεδο: Κάτοχος βασικού 
πτυχίου 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 20 
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
1. Αίτια νεομετανάστευσης  ΜΕΛΟΟΙΑΙ=Μετακίνηση λόγω 

οικονομικών αιτιών 
 ΜΕΛΟΠΟ=Μετακίνηση λόγω 

πολέμου 
2. Στάση της ελληνικής κοινωνίας 

απέναντι στη νεομετανάστευση 
 ΕΥΕΛΚΟ=Ευαισθητοποίηση της 

ελληνικής κοινωνίας 
 ΕΠΗΘΑΞ=Επανεκτίμηση ηθικών 

αξιών 
Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

3. Ο ρόλος και το έργο του 
εκπαιδευτικού 

 ΔΙΕΚΟΡ= Διεύρυνση εκπαιδευτικών 
οριζόντων 

4. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 
εκπαιδευτικής πολιτικής 

 ΑΝΠΡΕΚΠΟ=Ανάγκη προσαρμογής 
της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα 
δεδομένα 

 ΜΥΟΚΕΕΝ=Μη ύπαρξη 
ουσιαστικής κινητοποίησης στην 
εκπαίδευση για την ένταξη 
νεομεταναστών 

 ΑΙΕΠΓΕΝ=Ανεπάρκεια ισχύουσας 
εκπαιδευτικής πολιτικής για ένταξη 
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νεομεταναστών 
 ΒΕΥΛΔΟΣΧ=Βελτίωση 

υλικοτεχνικών δομών των σχολείων 
5. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 
 ΕΦΔΙΑΠΟ=Εφαρμογή 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

6. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΟΜΣΥΠΛΔΙ= Ομαδοσυνεργατικό 
πλαίσιο διδασκαλίας 

 ΑΞΜΕΠΡ=Αξιοποίηση μεθόδου 
project 

 ΕΞΑΤΔΙΔ=Εξατομικευμένη 
διδασκαλία 

Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

7. Εννοιολογικός προσδιορισμός 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΠΡΔΙΠΟΜΑ=Προσαρμογή της 
διδασκαλίας με βάση τον πολιτισμό 
του μαθητή 

 ΠΡΔΙΟΙΚΑ=Προσαρμογή της 
διδασκαλίας με βάση την οικονομική 
κατάσταση του μαθητή  

 ΠΡΔΙΑΝΔΥ=Προσαρμογή της 
διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες και 
δυνατότητες των μαθητών 

8. Διαφοροποιημένη διδασκαλία και 
νεομετανάστες μαθητές 

 ΑΜΜΑΠΠ=Ατομική «μεταχείριση» 
του μαθητή από άλλο πολιτισμικό 
πλαίσιο 

9. Παράγοντες διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας 

 ΔΜΛΔΜΓ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικής μητρικής 
γλώσσας 

 ΔΜΛΔΠΣ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
στοιχείων 

 ΔΜΛΔΟΥ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικού οικονομικού 
υπόβαθρου 

 ΕΘΠΑΔΙΜ=Η εθνικότητα 
παράγοντας διαφοροποίησης του 
μαθητή 

10. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 

 ΠΡΕΝΝΕΤΑ=Δημιουργία 
προϋποθέσεων ομαλής ένταξης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

11. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΝΠΡΔΙΕΤ=Ανάγκη προσαρμογής 
της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας 
του μαθητικού πληθυσμού 

 ΔΥΕΦΜΕΑΡ=Δυσκολία 
προσαρμογής λόγω του μεγάλου 
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αριθμού των μαθητών 
 ΔΥΠΡΥΛΕΛ=Δυσκολία 

προσαρμογής λόγω υλικοτεχνικών 
ελλείψεων 

12. Γνωστικό πεδίο επιτακτικής 
αξιοποίησης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΜΑΘΓΛΩ=Μάθημα της Γλώσσας 

13. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΠΕΡΑΞΙΟ=Περιγραφική 
αξιολόγηση 

 ΑΞΙΟΕΞΕ=Αξιολόγηση της εξέλιξης 
που παρουσιάζουν 

Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

14. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΕΛΚΑΑΝ=Ελλιπής κατάρτιση 
διαχειρισμού πολιτισμικών και 
γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί 
το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

15. Χαρακτηριστικά επιμορφωτικών 
δράσεων 

 ΑΠΜΟΘΕ=Αποφυγή παρουσίασης 
μόνο του θεωρητικού πλαισίου 

16. Θεματικές επιμορφωτικών δράσεων  
17. Επιμόρφωση για στρατηγικές και 

τεχνικές διδασκαλίας 
 ΕΠΣΤΜΕΜΑ=Επίλυση 

προβλημάτων και στρατηγικές για 
την αντιμετώπιση νεομεταναστών 
μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 

 
 
Εκπαιδευτικός 11 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Άνδρας 

Μορφωτικό επίπεδο: Κάτοχος βασικού 
πτυχίου 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 6 
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
1. Γενικά χαρακτηριστικά «των 

νεομεταναστών» 
 ΝΕΚΥΜΕ=Νέο κύμα μεταναστών 

2. Αίτια νεομετανάστευσης  ΜΕΛΟΟΙΑΙ=Μετακίνηση λόγω 
οικονομικών αιτιών 

3. Στάση της ελληνικής κοινωνίας 
απέναντι στη νεομετανάστευση 

 ΕΥΕΛΚΟ=Ευαισθητοποίηση της 
ελληνικής κοινωνίας 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
4. Μέθοδοι και προσεγγίσεις 

διδασκαλίας 
 ΔΚΠΕΔΕ=Δημιουργία κατάλληλων 

προϋποθέσεων για επίτευξη του 
διδακτικού έργου 

5. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 
εκπαιδευτικής πολιτικής 

 ΑΝΠΡΕΚΠΟ=Ανάγκη προσαρμογής 
της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα 
δεδομένα 
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6. Οργάνωση σχολικού προγράμματος 
λόγω νεομετανάστευσης 

 ΟΡΠΟΔΡ=Οργάνωση πολιτιστικών 
δράσεων για ενδυνάμωση των 
σχέσεων 

7. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΕΦΔΙΑΠΟ=Εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

8. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΟΜΣΥΠΛΔΙ= Ομαδοσυνεργατικό 
πλαίσιο διδασκαλίας 

 ΑΞΜΕΠΡ=Αξιοποίηση μεθόδου 
project 

Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

9. Διαφοροποιημένη διδασκαλία και 
νεομετανάστες μαθητές 

 ΚΑΜΕΔΙΜΠ =Κατάλληλες μέθοδοι 
διδασκαλίας για μαθητές από άλλα 
πολυπολιτισμικά πλαίσια 

 ΔΔΒΠΠ=Διαφοροποίηση 
διδασκαλίας με βάση τον πολιτισμό 
των παιδιών 

10. Παράγοντες διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας 

 ΔΜΛΔΜΓ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικής μητρικής 
γλώσσας 

 ΔΜΛΔΠΣ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
στοιχείων 

 ΔΜΛΘΠ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων 

11. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 

 ΠΡΕΝΝΕΤΑ=Δημιουργία 
προϋποθέσεων ομαλής ένταξης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

12. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΝΠΡΔΙΕΤ=Ανάγκη προσαρμογής 
της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας 
του μαθητικού πληθυσμού 

13. Γνωστικό πεδίο επιτακτικής 
αξιοποίησης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΜΑΘΓΛΩ=Μάθημα της Γλώσσας 

14. Εκπαιδευτική διαχείριση των 
νεομεταναστών μαθητών 

 ΜΕΕΜΥΠΠΑ=Μετάδοση των 
εμπειριών τους στα υπόλοιπα παιδιά 

15. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΠΕΡΑΞΙΟ=Περιγραφική 
αξιολόγηση 

 ΔΙΑΑΞΙΟ=Διαμορφωτική 
αξιολόγηση 

Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

16. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΕΛΚΑΑΝ=Ελλιπής κατάρτιση 
διαχειρισμού πολιτισμικών και 
γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί 



205 

 

το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 
 ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 

σε επιμορφωτικά σεμινάρια 
17. Επιμόρφωση για στρατηγικές και 

τεχνικές διδασκαλίας 
 ΣΔΕΔΞΓ=Στρατηγικές για 

διδασκαλία της ελληνικής ως 
δεύτερη/ξένη γλώσσα 

 
 
Εκπαιδευτικός 12 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Άνδρας 

Μορφωτικό επίπεδο: Κάτοχος βασικού 
πτυχίου 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 16 
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
1. Γενικά χαρακτηριστικά «των 

νεομεταναστών» 
 ΜΔΝΜΠΧ=Μη διάκριση μεταξύ 

νεομετανάστευσης με 
μεταναστάσευση παλαιότερων 
χρόνων 

2. Στάση της ελληνικής κοινωνίας 
απέναντι στη νεομετανάστευση 

 ΕΥΕΛΚΟ=Ευαισθητοποίηση της 
ελληνικής κοινωνίας 

 ΜΔΑΝΑΠΜΔ=Μη διαφορετική 
αντιμετώπιση των νεομεταναστών 
από τους παλαιότερους μετανάστες 
στη διδασκαλία 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
3. Ο ρόλος και το έργο του 

εκπαιδευτικού 
 ΠΕΠΕΑΣΕ=Προσέγγιση της έννοιας 

από πλευρά του εκπαιδευτικού με 
αντίστοιχες  συνέπειες στο έργο του 

4. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 
εκπαιδευτικής πολιτικής 

 ΑΝΠΡΕΚΠΟ=Ανάγκη προσαρμογής 
της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα 
δεδομένα 

5. Οργάνωση σχολικού προγράμματος 
λόγω νεομετανάστευσης 

 ΣΥΣΧΧΩΜΕ=Συνεργασία με 
σχολεία των χωρών των μεταναστών 

6. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΕΦΔΙΑΠΟ=Εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

7. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΟΜΣΥΠΛΔΙ= Ομαδοσυνεργατικό 
πλαίσιο διδασκαλίας 

 ΑΞΜΕΠΡ=Αξιοποίηση μεθόδου 
project 

 ΣΥΠΡΓΝΛΑ=Συμμετοχή σε 
προγράμματα γνωριμίας άλλων λαών 

 
Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 
8. Εννοιολογικός προσδιορισμός  ΚΜΓΑΚΟΜΠ=Κατάλληλη 
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διαφοροποιημένης διδασκαλίας μεταφορά του γνωστικού 
αντικειμένου ώστε να γίνει 
κατανοητό από όλο το μαθητικό 
πληθυσμό 

9. Παράγοντες διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας 

 ΔΜΛΔΜΓ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικής μητρικής 
γλώσσας 

 ΔΜΛΔΠΣ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
στοιχείων 

10. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 

 ΠΡΕΝΝΕΤΑ=Δημιουργία 
προϋποθέσεων ομαλής ένταξης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

11. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΝΠΡΔΙΕΤ=Ανάγκη προσαρμογής 
της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας 
του μαθητικού πληθυσμού 

12. Γνωστικό πεδίο επιτακτικής 
αξιοποίησης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΓΛΩΜΑΘ=Γλωσσικά μαθήματα 

13. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΠΕΡΑΞΙΟ=Περιγραφική 
αξιολόγηση 

Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

14. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

 ΜΚΛΕΠΚΜ=Μερική κατάρτιση 
λόγω εμπειρίας από διδασκαλία σε 
μαθητές παλαιότερου κύματος 
μετανάστευσης 

15. Επιμόρφωση για κατανόηση των 
αναγκών των νεομεταναστών 

 ΕΠΚΑΨΥΝΜ=Επιμόρφωση για την 
κατανόηση της ψυχολογίας των 
νεομεταναστών μαθητών 

 
 
Εκπαιδευτικός 13 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 

Μορφωτικό επίπεδο: Κάτοχος βασικού 
πτυχίου και κάτοχος δεύτερου πτυχίου 
«Αγγλικής Φιλολογίας» 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 18 
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
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1. Γενικά χαρακτηριστικά «των 
νεομεταναστών» 

 ΚΑΜΟΜΕ=Καινούρια μορφή 
μετανάστευσης 

2. Αίτια νεομετανάστευσης  ΜΕΛΟΠΟ=Μετακίνηση λόγω 
πολέμου 

3. Στάση της ελληνικής κοινωνίας 
απέναντι στη νεομετανάστευση 

 ΕΥΜΕΕΛΚΟ=Ευαισθητοποίηση 
μερίδας της ελληνικής κοινωνίας 

 ΚΙΑΚΣΤ=Κινητοποίηση ακροδεξιών 
στοιχείων 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
4. Μέθοδοι και προσεγγίσεις 

διδασκαλίας 
 ΑΝΠΡΔΙ=Ανάγκη προσαρμογής της 

διδασκαλίας στα νέα δεδομένα 
5. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 

εκπαιδευτικής πολιτικής 
 ΑΝΠΡΕΚΠΟ=Ανάγκη προσαρμογής 

της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα 
δεδομένα 

 ΜΥΟΚΕΕΝ=Μη ύπαρξη 
ουσιαστικής κινητοποίησης στην 
εκπαίδευση για την ένταξη 
νεομεταναστών 

6. Σχεδιασμός κατάλληλου 
εκπαιδευτικού υλικού και αναλυτικών 
προγραμμάτων 

 ΑΛΒΙΛΟΔΥ=Αλλαγή ορισμένων 
βιβλίων λόγω δυσκολίας 

7. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΕΦΔΙΑΠΟ=Εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΕΚΓΕΕΔΔ=Έλλειψη κατάρτισης για 
την επιτυχημένη εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

8. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΟΜΣΥΠΛΔΙ= Ομαδοσυνεργατικό 
πλαίσιο διδασκαλίας 

 ΑΞΜΕΠΡ=Αξιοποίηση μεθόδου 
project 

Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

9. Διαφοροποιημένη διδασκαλία και 
νεομετανάστες μαθητές 

 ΔΠΓΑΝΜ=Διαφορετική προσέγγιση 
του γνωστικού αντικειμένου για  
νεομετανάστες μαθητές 

 ΑΜΜΑΠΠ=Ατομική «μεταχείριση» 
του μαθητή από άλλο πολιτισμικό 
πλαίσιο 

 ΛΙΑΣΝΕΜΑ=Λιγότερες ασκήσεις 
για νεομετανάστες μαθητές 

10. Παράγοντες διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας 

 ΔΜΛΔΜΓ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικής μητρικής 
γλώσσας 

 ΔΜΛΔΠΣ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
στοιχείων 

 ΔΜΛΘΠ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων 

11. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
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συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 

 ΑΣΔΠΕΝΜ=Ανάγκη 
συμπληρωματικών διδασκαλιών για 
την πλήρη ένταξη νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΧΕΕΓΣΝΜ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο για την επίτευξη 
γλωσσικών στόχων για 
νεομετανάστες μαθητές 

12. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΝΠΡΔΙΕΤ=Ανάγκη προσαρμογής 
της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας 
του μαθητικού πληθυσμού 

 ΔΠΛΠΝΟΥ=Δυσκολίες 
προσαρμογής λόγω πίεσης να 
ολοκληρωθεί η ύλη 

 ΔΥΕΦΜΕΑΡ=Δυσκολία 
προσαρμογής λόγω του μεγάλου 
αριθμού των μαθητών 

13. Γνωστικό πεδίο επιτακτικής 
αξιοποίησης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΜΕΑΔΜΥΣ=Μη επιτακτική 
αξιοποίηση διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας στο μάθημα των 
Μαθηματικών λόγω ύπαρξης 
συμβόλων 

 ΜΑΓΛΒΑΜΑ=Μάθημα της 
Γλώσσας γιατί αποτελεί τη βάση για 
όλα τα μαθήματα 

14. Εκπαιδευτική διαχείριση των 
νεομεταναστών μαθητών 

 ΠΡΚΟΣΥΣΤ=Προτεραιότητα 
κοινωνικοσυναισθηματικών στόχων 

 ΣΤΜΕΟΡΤΑ=Στόχος να μπορέσουν 
να ακολουθήσουν το μέσο όρο της 
τάξης 

15. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΠΕΡΑΞΙΟ=Περιγραφική 
αξιολόγηση 

Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

16. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΕΛΚΑΑΝ=Ελλιπής κατάρτιση 
διαχειρισμού πολιτισμικών και 
γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί 
το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

17. Επιμόρφωση για κατανόηση των 
αναγκών των νεομεταναστών 

 ΣΕΠΡΕΜΝΕ=Σεμινάρια σχετικά με 
τις προμεταναστευτικές εμπειρίες 
των νεομεταναστών 

 ΕΠΚΑΨΥΝΜ=Επιμόρφωση για την 
κατανόηση της ψυχολογίας των 
νεομεταναστών μαθητών 

18. Συνεργασία εκπαιδευτικών  ΠΔΑΚΕΣΤ=Πρότυπες διδασκαλίες 
από καταρτισμένους εκπαιδευτικούς 
στο πλαίσιο μιας σχολικής τάξης 

 ΣΜΕΜΕΘΔΕ=Συνεργασία με 
εκπαιδευτικούς με εμπειρία σε 
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θέματα διαπολιτισμικής και ειδικής 
αγωγής 

 
 
Εκπαιδευτικός 14 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Άνδρας  

Μορφωτικό επίπεδο: Μεταπτυχιακό 
«Σχολική Παιδαγωγική και Θετικές 
Επιστήμες με τη χρήση των ΤΠΕ» 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 11 
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
1. Αίτια νεομετανάστευσης  ΜΕΛΟΟΙΑΙ=Μετακίνηση λόγω 

οικονομικών αιτιών 
2. Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής 

νεομεταναστών 
 ΕΙΜΕΚΥΣΥ=Είσοδος μεταναστών 

κυρίως από τη Συρία 
3. Στάση της ελληνικής κοινωνίας 

απέναντι στη νεομετανάστευση 
 ΕΜΡΑΑΝ=Εμφάνιση ρατσιστικών 

αντιλήψεων 
Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

4. Ο ρόλος και το έργο του 
εκπαιδευτικού 

 ΔΙΕΚΟΡ= Διεύρυνση εκπαιδευτικών 
οριζόντων 

5. Μέθοδοι και προσεγγίσεις 
διδασκαλίας 

 ΑΝΝΕΜΕΔΙ= Αναζήτηση νέων 
μεθόδων διδασκαλίας 

 ΑΣΔΕΝΣΧ=Αρνητική στάση 
διευθυντών ένταξης νεομεταναστών 
στη σχολική μονάδα 

6. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 
εκπαιδευτικής πολιτικής 

 ΑΝΠΡΕΚΠΟ=Ανάγκη προσαρμογής 
της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα 
δεδομένα 

 ΜΥΟΚΕΕΝ=Μη ύπαρξη 
ουσιαστικής κινητοποίησης στην 
εκπαίδευση για την ένταξη 
νεομεταναστών 

 ΑΙΕΠΓΕΝ=Ανεπάρκεια ισχύουσας 
εκπαιδευτικής πολιτικής για ένταξη 
νεομεταναστών 

 ΔΥΕΥΕΚ=Δυνατότητα ευελιξίας 
στον εκπαιδευτικό 

 ΘΕΜΚΜΓΝ=Θεσμοθέτηση 
επιλεγόμενων μαθημάτων για 
καλλιέργεια της μητρικής γλώσσας 
των νεομεταναστών 

 ΣΥΕΚΑΝΝΕ=Συγκρότηση 
εκπαιδευτικού συστήματος 
ανάδειξης των νεομεταναστών 

7. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΕΦΔΙΑΠΟ=Εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
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με μαθησιακές δυσκολίες 
8. Στρατηγικές και τεχνικές 

ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΑΞΤΕΜΠ=Αξιοποίηση τεχνικής 
brainstorming 

 ΕΠΜΕΔΙ=Εποικοδομητική μέθοδος 
διδασκαλίας 

Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

9. Εννοιολογικός προσδιορισμός 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΔΙΔΙΜΑΑΝ=Διαφοροποίηση της 
διδασκαλίας με βάση τις μαθησιακές 
ανάγκες 

10. Παράγοντες διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας 

 ΔΜΛΔΜΓ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικής μητρικής 
γλώσσας 

 ΔΜΛΔΠΣ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
στοιχείων 

 ΔΙΜΟΠΕ=Διαφοροποίηση μαθητή 
ως προς το οικογενειακό περιβάλλον 
από το οποίο προέρχεται 

 ΤΔΒΠΔΜ=Τα διαφορετικά βιώματα 
παράγοντας διαφοροποίησης του 
μαθητή 

11. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 

 ΠΡΕΝΝΕΤΑ=Δημιουργία 
προϋποθέσεων ομαλής ένταξης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

12. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΝΠΡΔΙΕΤ=Ανάγκη προσαρμογής 
της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας 
του μαθητικού πληθυσμού 

13. Γνωστικό πεδίο επιτακτικής 
αξιοποίησης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΜΕΑΔΜΥΣ=Μη επιτακτική 
αξιοποίηση διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας στο μάθημα των 
Μαθηματικών λόγω ύπαρξης 
συμβόλων 

 ΜΑΓΛΒΑΜΑ=Μάθημα της 
Γλώσσας γιατί αποτελεί τη βάση για 
όλα τα μαθήματα 

14. Εκπαιδευτική διαχείριση των 
νεομεταναστών μαθητών 

 ΕΜΔΙΠΟΣΤ=Εμπλοκή σε διήγηση 
πολιτισμικών στοιχείων της χώρας 
τους 

 ΠΡΚΟΣΥΣΤ=Προτεραιότητα 
κοινωνικοσυναισθηματικών στόχων 

 ΜΕΕΜΥΠΠΑ=Μετάδοση των 
εμπειριών τους στα υπόλοιπα παιδιά 

15. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΠΕΡΑΞΙΟ=Περιγραφική 
αξιολόγηση 

Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 
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16. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΕΛΚΑΑΝ=Ελλιπής κατάρτιση 
διαχειρισμού πολιτισμικών και 
γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί 
το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

17. Θεματικές επιμορφωτικών δράσεων  ΣΕΠΑΣΕΔΔ=Σχεδιασμός 
επιμορφωτικών προγραμμάτων 
ανωτέρων στελεχών της 
εκπαίδευσης, διευθυντών και 
δασκάλων 

 ΠΕΔΠΜΔ=Προετοιμασία 
εκπαιδευτικού για διδασκαλία σε 
πολυπολιτισμικό μαθητικό δυναμικό 

18. Επιμόρφωση για στρατηγικές και 
τεχνικές διδασκαλίας 

 ΣΤΣΥΠΡ=Στρατηγικές 
συναισθηματικής προσέγγισης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες 

19. Επιμόρφωση για ένταξη των 
νεομεταναστών 

 ΕΣΕΠΔΠΠ=Επιμόρφωση σχετικά με 
την ένταξη παιδιών από διαφορετικό 
πολιτισμικό πλαίσιο 

 
 
Εκπαιδευτικός 15 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Άνδρας 

Μορφωτικό επίπεδο: Κάτοχος βασικού 
πτυχίου 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 5 
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
1. Γενικά χαρακτηριστικά «των 

νεομεταναστών» 
 ΜΕΔΙΠΟΠΕ=Μετακίνηση σε 

διαφορετικά πολιτισμικά 
περιβάλλοντα 

2. Αίτια νεομετανάστευσης  ΜΕΛΟΟΙΑΙ=Μετακίνηση λόγω 
οικονομικών αιτιών 

 ΜΕΛΟΚΟΣΥ=Μετακίνηση λόγω 
κοινωνικών συνθηκών που 
επικρατούν στη χώρα τους 

3. Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής 
νεομεταναστών 

 ΠΡΕΙΜΕ=Πρόσφατη εισροή 
μεταναστών στη χώρα 

4. Στάση της ελληνικής κοινωνίας 
απέναντι στη νεομετανάστευση 

 ΕΥΕΛΚΟ=Ευαισθητοποίηση της 
ελληνικής κοινωνίας 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
5. Ο ρόλος και το έργο του 

εκπαιδευτικού 
 ΔΙΕΚΟΡ= Διεύρυνση εκπαιδευτικών 

οριζόντων 
 ΔΗΠΡΕΚΜΑ=Δημιουργία 

πρόκλησης για τους εκπαιδευτικούς 
και το μαθητικό πληθυσμό 



212 

 

6. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 
εκπαιδευτικής πολιτικής 

 ΑΝΠΡΕΚΠΟ=Ανάγκη προσαρμογής 
της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα 
δεδομένα 

 ΜΥΟΚΕΕΝ=Μη ύπαρξη 
ουσιαστικής κινητοποίησης στην 
εκπαίδευση για την ένταξη 
νεομεταναστών 

7. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΕΦΔΙΑΠΟ=Εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

8. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΥΛΠΡΕΥΜΑ=Υλοποίηση 
προγραμμάτων ευαισθητοποίησης 
των μαθητών 

 ΤΜΗΥΠΟ=Τμήματα Υποδοχής 
Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 
9. Εννοιολογικός προσδιορισμός 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
 ΔΙΔΙΜΑΑΝ=Διαφοροποίηση της 

διδασκαλίας με βάση τις μαθησιακές 
ανάγκες 

 ΠΚΜΒΣΜ=Προσέγγιση του κάθε 
μαθητή με βάση το στυλ του 
μάθησης 

10. Διαφοροποιημένη διδασκαλία και 
νεομετανάστες μαθητές 

 ΣΔΒΚΝΜ=Σχεδιασμός διδασκαλίας 
και με βάση τα κίνητρα του 
νεομετανάστη μαθητή 

 ΣΔΒΣΚΝΜ=Σχεδιασμός 
διδασκαλίας και με βάση τη 
συναισθηματική κατάσταση του 
νεομετανάστη μαθητή 

11. Παράγοντες διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας 

 ΔΜΛΔΜΓ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικής μητρικής 
γλώσσας 

 ΔΜΛΔΠΣ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
στοιχείων 

 ΤΔΒΠΔΜ=Τα διαφορετικά βιώματα 
παράγοντας διαφοροποίησης του 
μαθητή 

12. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 

 ΠΡΕΝΝΕΤΑ=Δημιουργία 
προϋποθέσεων ομαλής ένταξης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

13. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΝΠΡΔΙΕΤ=Ανάγκη προσαρμογής 
της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας 
του μαθητικού πληθυσμού 

 ΠΡΣΤΝΕΜΑ=Προσαρμογή στόχων 
για νεομετανάστες μαθητές 
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 ΠΡΜΕΝΕΜΑ=Προσαρμογή 
μεθόδων για νεομετανάστες μαθητές 

14. Γνωστικό πεδίο επιτακτικής 
αξιοποίησης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΓΠΜΕΟΠΔ=Στα γνωστικά πεδία 
που μπορεί να εφαρμοστεί κάποιο 
ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο 
διδασκαλίας 

 ΜΕΑΜΓΕΟΠ=Μη επιτακτική 
αξιοποίηση στο μάθημα της 
Γλώσσας καθώς εξαρτάται και από 
το οικογενειακό περιβάλλον 

15. Εκπαιδευτική διαχείριση των 
νεομεταναστών μαθητών 

 ΠΡΚΟΣΥΣΤ=Προτεραιότητα 
κοινωνικοσυναισθηματικών στόχων 

16. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΑΡΑΞΑΝ=Αρχική αξιολόγηση των 
αναγκών 

 ΟΙΚΑΞΙΟ=Οικοσυστημική 
αξιολόγηση 

Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

17. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΕΛΚΑΑΝ=Ελλιπής κατάρτιση 
διαχειρισμού πολιτισμικών και 
γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί 
το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

 ΑΝΣΥΕΚΚΑ=Ανάγκη για 
συνεχόμενη εκπαιδευτική κατάρτιση 

18. Χαρακτηριστικά επιμορφωτικών 
δράσεων 

 ΟΥΔΗΕΠΣΕ=Ουσιαστικά και 
δημιουργικά επιμορφωτικά 
σεμινάρια 

19. Επιμόρφωση για στρατηγικές και 
τεχνικές διδασκαλίας 

 ΤΔΕΝΜΓΑ=Τεχνικές διδασκαλίας 
για ένταξη νεομεταναστών μαθητών 
στα γνωστικά αντικείμενα 

20. Συνεργασία εκπαιδευτικών  ΑΑΕΜΝΜΜΔ=Ανταλλαγή 
απόψεων με εκπαιδευτικούς με 
νεομετανάστες μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες 

 
 
Εκπαιδευτικός 16 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Άνδρας 

Μορφωτικό επίπεδο: Κάτοχος βασικού 
πτυχίου 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 6 
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
1. Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής 

νεομεταναστών 
 ΠΡΕΙΜΕ=Πρόσφατη εισροή 

μεταναστών στη χώρα 
2. Στάση της ελληνικής κοινωνίας  ΚΕΛΤΟ=Κινητοποίηση της 
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απέναντι στη νεομετανάστευση ελληνικής κοινωνίας στον τομέα της 
οικονομίας 

 ΚΕΚΤΥ=Κινητοποίηση της 
ελληνικής κοινωνίας στον τομέα της 
υγείας 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
3. Ο ρόλος και το έργο του 

εκπαιδευτικού 
 ΔΙΕΚΟΡ= Διεύρυνση εκπαιδευτικών 

οριζόντων 
4. Μέθοδοι και προσεγγίσεις 

διδασκαλίας 
 ΑΝΠΡΔΙ=Ανάγκη προσαρμογής της 

διδασκαλίας στα νέα δεδομένα 
5. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 

εκπαιδευτικής πολιτικής 
 ΑΝΠΡΕΚΠΟ=Ανάγκη προσαρμογής 

της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα 
δεδομένα 

 ΜΥΟΚΕΕΝ=Μη ύπαρξη 
ουσιαστικής κινητοποίησης στην 
εκπαίδευση για την ένταξη 
νεομεταναστών 

6. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΕΦΔΙΑΠΟ=Εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

7. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΟΜΣΥΠΛΔΙ= Ομαδοσυνεργατικό 
πλαίσιο διδασκαλίας 

 ΑΞΠΑΕΚΕΡ=Αξιοποίηση 
παιχνιδιού ως εκπαιδευτικό εργαλείο 

Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

8. Εννοιολογικός προσδιορισμός 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΔΙΠΡΔΙ=Διαφορετική προσέγγιση 
διδασκαλίας 

9. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΚΙΕΝΝΕΜΑ=Κινητοποίηση 
ενδιαφέροντος νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΑΥΣΥΝΕΜΑ=Αύξηση συμμετοχής 
νεομεταναστών μαθητών 

10. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΝΠΡΔΙΕΤ=Ανάγκη προσαρμογής 
της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας 
του μαθητικού πληθυσμού 

11. Γνωστικό πεδίο επιτακτικής 
αξιοποίησης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΜΑΘΓΛΩ=Μάθημα της Γλώσσας 

12. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΣΥΝΑΞΙ=Συνεχόμενη αξιολόγηση 
 ΠΕΡΑΞΙΟ=Περιγραφική 

αξιολόγηση 
Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 
13. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΕΛΚΑΑΝ=Ελλιπής κατάρτιση 

διαχειρισμού πολιτισμικών και 
γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί 
το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

14. Θεματικές επιμορφωτικών δράσεων  ΕΠΘΕΔΙΕΚ=Επιμόρφωση σε θέματα 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
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Εκπαιδευτικός 17 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 

Μορφωτικό επίπεδο: Μεταπτυχιακό 
«Επιστήμες της Αγωγής με ειδίκευση στην 
Ειδική Αγωγή» 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 6 
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
1. Αίτια νεομετανάστευσης  ΜΕΛΟΟΙΑΙ=Μετακίνηση λόγω 

οικονομικών αιτιών 
 ΜΕΛΟΠΟΑΙ=Μετακίνηση λόγω 

πολιτικών αιτιών 
 ΜΕΛΟΠΟΑΙ=Μετακίνηση λόγω 

πολιτισμικών αιτιών 
2. Στάση της ελληνικής κοινωνίας 

απέναντι στη νεομετανάστευση 
 ΕΥΜΕΕΛΚΟ=Ευαισθητοποίηση 

μερίδας της ελληνικής κοινωνίας 
 ΕΜΡΑΑΝ=Εμφάνιση ρατσιστικών 

αντιλήψεων 
Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

3. Ο ρόλος και το έργο του 
εκπαιδευτικού 

 ΔΙΕΚΟΡ= Διεύρυνση εκπαιδευτικών 
οριζόντων 

4. Μέθοδοι και προσεγγίσεις 
διδασκαλίας 

 ΑΝΠΡΔΙ=Ανάγκη προσαρμογής της 
διδασκαλίας στα νέα δεδομένα 

5. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 
εκπαιδευτικής πολιτικής 

 ΑΝΠΡΕΚΠΟ=Ανάγκη προσαρμογής 
της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα 
δεδομένα 

 ΑΙΕΠΓΕΝ=Ανεπάρκεια ισχύουσας 
εκπαιδευτικής πολιτικής για ένταξη 
νεομεταναστών 

6. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΕΦΔΙΑΠΟ=Εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

7. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΥΛΠΡΕΥΜΑ=Υλοποίηση 
προγραμμάτων ευαισθητοποίησης 
των μαθητών 

 ΑΞΘΕΠΑ=Αξιοποίηση θεατρικού 
παιχνιδιού 

 ΑΞΠΑΔΙ=Αξιοποίηση παραμυθιού 
στη διδασκαλία 

Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

8. Εννοιολογικός προσδιορισμός 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΔΙΔΙΥΛ=Διαφοροποίηση διδακτικού 
υλικού 

 ΔΙΣΤΔΙ=Διαφοροποίηση στόχων 
διδασκαλίας 

 ΔΙΠΛΔΙ=Διαφοροποίηση πλαισίου 
διδασκαλίας 

 ΔΓΟΜΠΔΕΔ=Διαφοροποίηση για 
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όλο το μαθητικό πληθυσμό και 
διάκριση από εξατομικευμένη 
διδασκαλία 

9. Παράγοντες διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας 

 ΔΜΛΔΜΓ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικής μητρικής 
γλώσσας 

 ΔΜΛΔΠΣ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
στοιχείων 

 ΤΔΒΠΔΜ=Τα διαφορετικά βιώματα 
παράγοντας διαφοροποίησης του 
μαθητή 

10. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 

 ΠΡΕΝΝΕΤΑ=Δημιουργία 
προϋποθέσεων ομαλής ένταξης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

11. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΝΠΡΔΙΕΤ=Ανάγκη προσαρμογής 
της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας 
του μαθητικού πληθυσμού 

 ΠΔΒΜΑΜ=Προσαρμογή 
διδασκαλίας με βάση τις μαθησιακές 
ανάγκες του μαθητή 

12. Γνωστικό πεδίο επιτακτικής 
αξιοποίησης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΕΠΕΥΑΣ=Σκόπιμη επιλογή εύκολων 
ασκήσεων για επίλυση στον πίνακα 

13. Εκπαιδευτική διαχείριση των 
νεομεταναστών μαθητών 

 ΕΜΔΙΠΟΣΤ=Εμπλοκή σε διήγηση 
πολιτισμικών στοιχείων της χώρας 
τους 

14. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΠΕΡΑΞΙΟ=Περιγραφική 
αξιολόγηση 

 ΟΙΚΑΞΙΟ=Οικοσυστημική 
αξιολόγηση 

Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

15. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΕΛΚΑΑΝ=Ελλιπής κατάρτιση 
διαχειρισμού πολιτισμικών και 
γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί 
το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

16. Χαρακτηριστικά επιμορφωτικών 
δράσεων 

 ΑΠΜΟΘΕ=Αποφυγή παρουσίασης 
μόνο του θεωρητικού πλαισίου 

17. Θεματικές επιμορφωτικών δράσεων  ΣΤΔΙΓΟΝΕ=Στρατηγικές 
διαχείρισης των γονιών των 
νεομεταναστών μαθητών 

 ΣΔΠΣΠΝΜ=Στρατηγικές 
διαχείρισης προβλημάτων 
συμπεριφοράς που παρουσιάζουν 
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νεομετανάστες μαθητές 
 
 
Εκπαιδευτικός 18 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 

Μορφωτικό επίπεδο: Κάτοχος βασικού 
πτυχίου 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 7  
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
1. Αίτια νεομετανάστευσης  ΜΕΛΟΟΙΑΙ=Μετακίνηση λόγω 

οικονομικών αιτιών 
 ΜΕΛΟΠΟΑΙ=Μετακίνηση λόγω 

πολιτικών αιτιών 
2. Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής 

νεομεταναστών 
 ΥΠΑΝΑΛΥΠ=Υποδοχή ανθρώπων 

με άλλο πολιτισμικό υπόβαθρο από  
αυτό της ελληνικής κοινωνίας 

 ΕΙΜΕΚΥΣΥ=Είσοδος μεταναστών 
κυρίως από τη Συρία 

 ΠΡΕΙΜΕ=Πρόσφατη εισροή 
μεταναστών στη χώρα 

 ΥΑΜΔΓΕΚ=Υποδοχή ανθρώπων με 
διαφορετική γλώσσα από αυτήν της 
ελληνικής κοινωνίας 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
3. Μέθοδοι και προσεγγίσεις 

διδασκαλίας 
 ΑΝΠΡΔΙ=Ανάγκη προσαρμογής της 

διδασκαλίας στα νέα δεδομένα 
4. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 

εκπαιδευτικής πολιτικής 
 ΑΝΠΡΕΚΠΟ=Ανάγκη προσαρμογής 

της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα 
δεδομένα 

5. Σχεδιασμός κατάλληλου 
εκπαιδευτικού υλικού και αναλυτικών 
προγραμμάτων 

 ΔΗΚΑΔΙΠΡ=Δημιουργία καλύτερων 
διδακτικών προγραμμάτων 

6. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΕΦΔΙΑΠΟ=Εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

7. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΟΜΣΥΠΛΔΙ= Ομαδοσυνεργατικό 
πλαίσιο διδασκαλίας 

Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

8. Εννοιολογικός προσδιορισμός 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΤΠΕΣΟΓΑ=Τεχνική που 
εφαρμόζεται σε όλα τα γνωστικά 
αντικείμενα 

9. Διαφοροποιημένη διδασκαλία και 
νεομετανάστες μαθητές 

 ΕΦΚΑΠΡΔΙ=Εφαρμογή καινοτόμων 
πρακτικών στη διδακτική διαδικασία 

10. Παράγοντες διαφοροποίησης της  ΔΜΛΔΜΓ=Διαφοροποίηση μαθητή 
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διδασκαλίας λόγω διαφορετικής μητρικής 
γλώσσας 

 ΔΜΛΔΠΣ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
στοιχείων 

 ΔΜΛΘΠ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων 

11. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 

 ΠΡΕΝΝΕΤΑ=Δημιουργία 
προϋποθέσεων ομαλής ένταξης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

12. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΝΠΡΔΙΕΤ=Ανάγκη προσαρμογής 
της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας 
του μαθητικού πληθυσμού 

 ΔΠΛΠΝΟΥ=Δυσκολίες 
προσαρμογής λόγω πίεσης να 
ολοκληρωθεί η ύλη 

13. Γνωστικό πεδίο επιτακτικής 
αξιοποίησης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΑΕΔΔΟΓΠ=Ανάγκη εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
όλα τα γνωστικά πεδία 

14. Εκπαιδευτική διαχείριση των 
νεομεταναστών μαθητών 

 ΠΡΚΟΣΥΣΤ=Προτεραιότητα 
κοινωνικοσυναισθηματικών στόχων 

15. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΛΑΣΥΜΠ=Λιγότερες απαιτήσεις 
συγκριτικά με τον υπόλοιπο  
μαθητικό πληθυσμό 

Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

16. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΕΛΚΑΑΝ=Ελλιπής κατάρτιση 
διαχειρισμού πολιτισμικών και 
γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί 
το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

17. Χαρακτηριστικά επιμορφωτικών 
δράσεων 

 ΑΠΜΟΘΕ=Αποφυγή παρουσίασης 
μόνο του θεωρητικού πλαισίου 

18. Επιμόρφωση για στρατηγικές και 
τεχνικές διδασκαλίας 

 ΣΔΣΤΕΟΕ=Στρατηγικές διαχείρισης 
σχολικής τάξης με ετερογένεια σε 
όλα τα επίπεδα 

19. Συνεργασία εκπαιδευτικών  ΑΑΕΜΝΜΜΔ=Ανταλλαγή 
απόψεων με εκπαιδευτικούς με 
νεομετανάστες μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες 
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Εκπαιδευτικός 19 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 

Μορφωτικό επίπεδο: Κάτοχος βασικού 
πτυχίου 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 28 
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
1. Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής 

νεομεταναστών 
 ΝΟΠΣΕΚ =Νέος όρος που 

παρουσιάζεται συγκεκριμένα στην 
ελληνική κοινωνία 

 ΠΡΕΙΜΕ=Πρόσφατη εισροή 
μεταναστών στη χώρα 

2. Στάση της ελληνικής κοινωνίας 
απέναντι στη νεομετανάστευση 

 ΕΜΡΑΑΝ=Εμφάνιση ρατσιστικών 
αντιλήψεων 

 ΚΕΚΣΕΕ=Κινητοποίηση ελληνικής 
κοινωνίας σε εθελοντικό επίπεδο 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
3. Μέθοδοι και προσεγγίσεις 

διδασκαλίας 
 ΑΝΠΡΔΙ=Ανάγκη προσαρμογής της 

διδασκαλίας στα νέα δεδομένα 
4. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 

εκπαιδευτικής πολιτικής 
 ΑΝΠΡΕΚΠΟ=Ανάγκη προσαρμογής 

της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα 
δεδομένα 

 ΜΥΟΚΕΕΝ=Μη ύπαρξη 
ουσιαστικής κινητοποίησης στην 
εκπαίδευση για την ένταξη 
νεομεταναστών 

 ΑΙΕΠΓΕΝ=Ανεπάρκεια ισχύουσας 
εκπαιδευτικής πολιτικής για ένταξη 
νεομεταναστών 

5. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΕΦΔΙΑΠΟ=Εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

6. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΟΜΣΥΠΛΔΙ= Ομαδοσυνεργατικό 
πλαίσιο διδασκαλίας 

 ΑΞΠΑΕΚΕΡ=Αξιοποίηση 
παιχνιδιού ως εκπαιδευτικό εργαλείο 

 ΣΜΕΚΓΝΜ=Συνεργασία μεταξύ 
εκπαιδευτικών και γονιών 
νεομεταναστών μαθητών 

 ΤΜΗΥΠΟ=Τμήματα Υποδοχής 
 ΤΜΗΕΝΤ=Τμήματα Ένταξης 

Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

7. Εννοιολογικός προσδιορισμός 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΠΡΔΙΑΝΔΥ=Προσαρμογή της 
διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες και 
δυνατότητες των μαθητών 

 ΠΡΣΥΑΝΜΑ=Προσαρμογή της 
συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού 
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στις ανάγκες των μαθητών 
8. Διαφοροποιημένη διδασκαλία και 

νεομετανάστες μαθητές 
 ΑΜΜΑΠΠ=Ατομική «μεταχείριση» 

του μαθητή από άλλο πολιτισμικό 
πλαίσιο 

9. Παράγοντες διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας 

 ΔΜΛΔΜΓ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικής μητρικής 
γλώσσας 

 ΔΜΛΔΠΣ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
στοιχείων 

10. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 

 ΠΡΕΝΝΕΤΑ=Δημιουργία 
προϋποθέσεων ομαλής ένταξης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

 ΑΣΔΠΕΝΜ=Ανάγκη 
συμπληρωματικών διδασκαλιών για 
την πλήρη ένταξη νεομεταναστών 
μαθητών 

11. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΝΠΡΔΙΕΤ=Ανάγκη προσαρμογής 
της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας 
του μαθητικού πληθυσμού 

 ΔΠΛΠΝΟΥ=Δυσκολίες 
προσαρμογής λόγω πίεσης να 
ολοκληρωθεί η ύλη 

 ΔΥΕΦΜΕΑΡ=Δυσκολία 
προσαρμογής λόγω του μεγάλου 
αριθμού των μαθητών 

12. Γνωστικό πεδίο επιτακτικής 
αξιοποίησης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΜΑΘΓΛΩ=Μάθημα της Γλώσσας 

13. Εκπαιδευτική διαχείριση των 
νεομεταναστών μαθητών 

 ΛΙΑΝΕΡΣΠ=Λιγότερη ανάθεση 
εργασιών για το σπίτι 

 ΣΚΕΠΕΥΑΣ=Σκόπιμη επιλογή 
εύκολων ασκήσεων 

 ΑΠΛΑΣΚ=Απλοποίηση ασκήσεων 
14. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 

με μαθησιακές δυσκολίες 
 ΠΕΡΑΞΙΟ=Περιγραφική 

αξιολόγηση 
 ΕΒΜΝΜΔ=Επιείκεια στους βαθμούς 

για μαθητές νεομετανάστες με 
μαθησιακές δυσκολίες 

Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

15. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΕΛΚΑΑΝ=Ελλιπής κατάρτιση 
διαχειρισμού πολιτισμικών και 
γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί 
το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 
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16. Θεματικές επιμορφωτικών δράσεων  ΠΕΔΠΜΔ=Προετοιμασία 
εκπαιδευτικού για διδασκαλία σε 
πολυπολιτισμικό μαθητικό δυναμικό 

17. Επιμόρφωση για κατανόηση των 
αναγκών των νεομεταναστών 

 ΕΝΠΟΜΑ=Ενημέρωση για τον 
πολιτισμό των μαθητών 

 ΕΕΣΧΠΜ=Ενημέρωση για τα 
εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών 
προέλευσης των μαθητών 

 ΣΥΣΧΚΕΜΕ=Συνεργασία σχολείου 
με κέντρα μεταναστών 

 ΕΠΚΑΨΥΝΜ=Επιμόρφωση για την 
κατανόηση της ψυχολογίας των 
νεομεταναστών μαθητών 

18. Συνεργασία εκπαιδευτικών  ΣΜΕΜΕΘΔΕ=Συνεργασία με 
εκπαιδευτικούς με εμπειρία σε 
θέματα διαπολιτισμικής και ειδικής 
αγωγής 

 
 
Εκπαιδευτικός 20 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 

Μορφωτικό επίπεδο: Μεταπτυχιακό 
«Διδακτική Μεθοδολογία και Αναλυτικά 
Προγράμματα» 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 2 
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
1. Γενικά χαρακτηριστικά «των 

νεομεταναστών» 
 ΝΕΚΥΜΕ=Νέο κύμα μεταναστών 

2. Αίτια νεομετανάστευσης  ΜΕΛΟΚΟΣΥ=Μετακίνηση λόγω 
κοινωνικών συνθηκών που 
επικρατούν στη χώρα τους 

 ΜΕΛΟΠΟ=Μετακίνηση λόγω 
πολέμου 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
3. Ο ρόλος και το έργο του 

εκπαιδευτικού 
 ΔΙΕΚΟΡ= Διεύρυνση εκπαιδευτικών 

οριζόντων 
4. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 

εκπαιδευτικής πολιτικής 
 ΑΝΠΡΕΚΠΟ=Ανάγκη προσαρμογής 

της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα 
δεδομένα 

5. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΜΕΔΙΔΙΠΟ=Μη εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

6. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΟΜΣΥΠΛΔΙ= Ομαδοσυνεργατικό 
πλαίσιο διδασκαλίας 

 ΑΞΜΕΠΡ=Αξιοποίηση μεθόδου 
project 
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Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

7. Παράγοντες διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας 

 ΔΜΛΔΜΓ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικής μητρικής 
γλώσσας 

 ΔΜΛΔΠΣ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
στοιχείων 

8. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 

 ΠΡΕΝΝΕΤΑ=Δημιουργία 
προϋποθέσεων ομαλής ένταξης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

9. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΔΠΛΠΝΟΥ=Δυσκολίες 
προσαρμογής λόγω πίεσης να 
ολοκληρωθεί η ύλη 

 ΜΠΔΕΜΠ=Μη προσαρμογή 
διδασκαλίας στη ετερογένεια του 
μαθητικού πληθυσμού 

10. Γνωστικό πεδίο επιτακτικής 
αξιοποίησης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΜΑΘΓΛΩ=Μάθημα της Γλώσσας 

11. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΠΕΡΑΞΙΟ=Περιγραφική 
αξιολόγηση 

Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

12. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΕΛΚΑΑΝ=Ελλιπής κατάρτιση 
διαχειρισμού πολιτισμικών και 
γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί 
το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

 
 
Εκπαιδευτικός 21 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 

Μορφωτικό επίπεδο: Κάτοχος βασικού 
πτυχίου 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 17 
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
1. Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής 

νεομεταναστών 
 ΕΙΜΕΚΥΣΥ=Είσοδος μεταναστών 

κυρίως από τη Συρία 
 ΠΡΕΙΜΕ=Πρόσφατη εισροή 
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μεταναστών στη χώρα 
2. Στάση της ελληνικής κοινωνίας 

απέναντι στη νεομετανάστευση 
 ΕΥΕΛΚΟ=Ευαισθητοποίηση της 

ελληνικής κοινωνίας 
 ΚΕΛΤΟ=Κινητοποίηση της 

ελληνικής κοινωνίας στον τομέα της 
οικονομίας 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
3. Μέθοδοι και προσεγγίσεις 

διδασκαλίας 
 ΙΔΠΟΜΠ=Ίδιοι διδακτικοί 

προσανατολισμοί σε όλο το 
μαθητικό πληθυσμό 

4. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 
εκπαιδευτικής πολιτικής 

 ΜΑΠΕΠΝΔ=Μη ανάγκη 
προσαρμογής της εκπαιδευτικής 
πολιτικής στα νέα δεδομένα 

5. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΜΕΔΙΔΙΠΟ=Μη εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

6. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΟΜΣΥΠΛΔΙ= Ομαδοσυνεργατικό 
πλαίσιο διδασκαλίας 

 ΑΞΠΑΔΙ=Αξιοποίηση παραμυθιού 
στη διδασκαλία 

Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

7. Εννοιολογικός προσδιορισμός 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΤΜΕΜΑ=Ατομική ‘μεταχείριση’ 
του μαθητή 

8. Παράγοντες διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας 

 ΔΜΛΔΜΓ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικής μητρικής 
γλώσσας 

 ΔΜΛΔΠΣ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
στοιχείων 

 ΔΜΛΔΟΥ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικού οικονομικού 
υπόβαθρου 

9. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 

10. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΝΠΡΔΙΕΤ=Ανάγκη προσαρμογής 
της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας 
του μαθητικού πληθυσμού 

11. Εκπαιδευτική διαχείριση των 
νεομεταναστών μαθητών 

 ΕΜΔΙΠΟΣΤ=Εμπλοκή σε διήγηση 
πολιτισμικών στοιχείων της χώρας 
τους 

12. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΠΕΡΑΞΙΟ=Περιγραφική 
αξιολόγηση 

Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

13. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

 ΕΚΔΓΑΦΝ=Ελλιπής κατάρτιση 
διαχειρισμού γλωσσικών αναγκών 
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που κυοφορεί το φαινόμενο της 
νεομετανάστευσης 

 ΜΕΚΑΠΡΑΝ=Μερική κατάρτιση 
λόγω προσωπικής αναζήτησης 

14. Επιμόρφωση για στρατηγικές και 
τεχνικές διδασκαλίας 

 ΣΔΕΔΞΓ=Στρατηγικές για 
διδασκαλία της ελληνικής ως 
δεύτερη/ξένη γλώσσα 

 ΕΑΠΤΝΜ= Επιμόρφωση στην 
αξιοποίηση του παραμυθιού σε 
τάξεις με νεομετάναστες μαθητές 

15. Επιμόρφωση για κατανόηση των 
αναγκών των νεομεταναστών 

 ΕΝΠΟΜΑ=Ενημέρωση για τον 
πολιτισμό των μαθητών 

 
 
Εκπαιδευτικός 22 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 

Μορφωτικό επίπεδο: Κάτοχος βασικού 
πτυχίου 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 26  
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
1. Γενικά χαρακτηριστικά «των 

νεομεταναστών» 
 ΝΕΚΥΜΕ=Νέο κύμα μεταναστών 
 ΚΑΜΕΔΙΑΛ=Καινούρια μορφή 

μετανάστευσης διαφορετική από τη 
μετανάστευση της δεκαετίας του ’90 
από την Αλβανία 

2. Αίτια νεομετανάστευσης  ΜΕΛΟΠΟ=Μετακίνηση λόγω 
πολέμου 

 ΜΕΛΟΠΟΑΙ=Μετακίνηση λόγω 
πολιτικών αιτιών 

3. Στάση της ελληνικής κοινωνίας 
απέναντι στη νεομετανάστευση 

 ΚΕΚΣΕΕ=Κινητοποίηση ελληνικής 
κοινωνίας σε εθελοντικό επίπεδο 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
4. Ο ρόλος και το έργο του 

εκπαιδευτικού 
 ΔΙΕΚΟΡ= Διεύρυνση εκπαιδευτικών 

οριζόντων 
5. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 

εκπαιδευτικής πολιτικής 
 ΜΑΠΕΠΝΔ=Μη ανάγκη 

προσαρμογής της εκπαιδευτικής 
πολιτικής στα νέα δεδομένα 

6. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΕΦΔΙΑΠΟ=Εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

7. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΑΞΕΠΜΕΔΙ=Αξιοποίηση εποπτικών 
μέσων διδασκαλίας 

 ΤΜΗΕΝΤ=Τμήματα Ένταξης 
 ΕΝΙΣΔΙΔΑ=Ενισχυτική Διδασκαλία 

Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 
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8. Διαφοροποιημένη διδασκαλία και 
νεομετανάστες μαθητές 

 ΑΠΧΝΜΜΔ=Αφιέρωση 
περισσότερου χρόνου σε 
νεομετανάστες μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες 

 ΑΜΜΑΠΠ=Ατομική «μεταχείριση» 
του μαθητή από άλλο πολιτισμικό 
πλαίσιο 

9. Παράγοντες διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας 

 ΔΜΛΔΜΓ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικής μητρικής 
γλώσσας 

 ΔΜΛΔΠΣ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
στοιχείων 

 ΔΜΛΘΠ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων 

10. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 

 ΠΡΕΝΝΕΤΑ=Δημιουργία 
προϋποθέσεων ομαλής ένταξης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

11. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΝΠΡΔΙΕΤ=Ανάγκη προσαρμογής 
της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας 
του μαθητικού πληθυσμού 

12. Γνωστικό πεδίο επιτακτικής 
αξιοποίησης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΓΛΩΜΑΘ=Γλωσσικά μαθήματα 

13. Εκπαιδευτική διαχείριση των 
νεομεταναστών μαθητών 

 ΣΚΕΠΕΥΑΣ=Σκόπιμη επιλογή 
εύκολων ασκήσεων 

14. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΠΕΡΑΞΙΟ=Περιγραφική 
αξιολόγηση 

 ΛΑΣΥΜΠ=Λιγότερες απαιτήσεις 
συγκριτικά με τον υπόλοιπο  
μαθητικό πληθυσμό 

Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

15. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΕΛΚΑΑΝ=Ελλιπής κατάρτιση 
διαχειρισμού πολιτισμικών και 
γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί 
το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

16. Επιμόρφωση για στρατηγικές και 
τεχνικές διδασκαλίας 

 ΣΔΕΔΞΓ=Στρατηγικές για 
διδασκαλία της ελληνικής ως 
δεύτερη/ξένη γλώσσα 

17. Επιμόρφωση για κατανόηση των 
αναγκών των νεομεταναστών 

 ΕΕΣΧΠΜ=Ενημέρωση για τα 
εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών 
προέλευσης των μαθητών 
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Εκπαιδευτικός 23 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 

Μορφωτικό επίπεδο: Μεταπτυχιακό 
«Ειδίκευση στις Θετικές Επιστήμες» 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 5 
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
1. Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής 

νεομεταναστών 
 ΠΡΕΙΜΕ=Πρόσφατη εισροή 

μεταναστών στη χώρα 
 ΥΑΜΔΓΕΚ=Υποδοχή ανθρώπων με 

διαφορετική γλώσσα από αυτήν της 
ελληνικής κοινωνίας 

2. Στάση της ελληνικής κοινωνίας 
απέναντι στη νεομετανάστευση 

 ΕΥΜΕΕΛΚΟ=Ευαισθητοποίηση 
μερίδας της ελληνικής κοινωνίας 

 ΕΜΡΑΑΝ=Εμφάνιση ρατσιστικών 
αντιλήψεων 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
3. Ο ρόλος και το έργο του 

εκπαιδευτικού 
 ΔΙΕΚΟΡ= Διεύρυνση εκπαιδευτικών 

οριζόντων 
4. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 

εκπαιδευτικής πολιτικής 
 ΑΝΠΡΕΚΠΟ=Ανάγκη προσαρμογής 

της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα 
δεδομένα 

5. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΕΦΔΙΑΠΟ=Εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

6. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΟΜΣΥΠΛΔΙ= Ομαδοσυνεργατικό 
πλαίσιο διδασκαλίας 

 ΑΞΠΑΕΚΕΡ=Αξιοποίηση 
παιχνιδιού ως εκπαιδευτικό εργαλείο 

 ΣΖΜΑΚΔΜ=Συνεργασία σε 
ζευγάρια μεταξύ αδύναμου και 
δυνατού μαθητή 

 ΑΞΜΕΠΡ=Αξιοποίηση μεθόδου 
project 

Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

7. Εννοιολογικός προσδιορισμός 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΠΡΔΙΑΝΔΥ=Προσαρμογή της 
διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες και 
δυνατότητες των μαθητών 

8. Παράγοντες διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας 

 ΔΜΛΔΜΓ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικής μητρικής 
γλώσσας 

 ΔΜΛΔΠΣ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
στοιχείων 

9. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
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συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 

 ΠΡΕΝΝΕΤΑ=Δημιουργία 
προϋποθέσεων ομαλής ένταξης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

10. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΔΠΛΠΝΟΥ=Δυσκολίες 
προσαρμογής λόγω πίεσης να 
ολοκληρωθεί η ύλη 

 ΜΠΔΕΜΠ=Μη προσαρμογή 
διδασκαλίας στη ετερογένεια του 
μαθητικού πληθυσμού 

11. Γνωστικό πεδίο επιτακτικής 
αξιοποίησης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΜΑΘΓΛΩ=Μάθημα της Γλώσσας 

12. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΠΕΡΑΞΙΟ=Περιγραφική 
αξιολόγηση 

 ΑΞΙΟΠΡΟΣ=Αξιολόγηση της 
προσπάθειας 

 ΑΞΙΟΕΞΕ=Αξιολόγηση της εξέλιξης 
που παρουσιάζουν 

Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

13. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΕΛΚΑΑΝ=Ελλιπής κατάρτιση 
διαχειρισμού πολιτισμικών και 
γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί 
το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

 ΑΠΜΠΚΕ=Ανάγκη προσωπικής 
μελέτης από πλευρά κάθε 
εκπαιδευτικού  

14. Θεματικές επιμορφωτικών δράσεων  ΕΠΕΝΣΝΜ=Επιμόρφωση για την 
ενσωμάτωση νεομεταναστών 
μαθητών 

15. Επιμόρφωση για στρατηγικές και 
τεχνικές διδασκαλίας 

 ΤΔΕΝΜΓΑ=Τεχνικές διδασκαλίας 
για ένταξη νεομεταναστών μαθητών 
στα γνωστικά αντικείμενα 

 
 
Εκπαιδευτικός 24 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 

Μορφωτικό επίπεδο: Μεταπτυχιακό 
«Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες» και 
«Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 19 
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
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1. Αίτια νεομετανάστευσης  ΜΕΛΟΟΙΑΙ=Μετακίνηση λόγω 
οικονομικών αιτιών 

2. Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής 
νεομεταναστών 

 ΠΡΕΙΜΕ=Πρόσφατη εισροή 
μεταναστών στη χώρα 

3. Στάση της ελληνικής κοινωνίας 
απέναντι στη νεομετανάστευση 

 ΚΕΛΤΟ=Κινητοποίηση της 
ελληνικής κοινωνίας στον τομέα της 
οικονομίας 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
4. Ο ρόλος και το έργο του 

εκπαιδευτικού 
 ΔΙΕΚΟΡ= Διεύρυνση εκπαιδευτικών 

οριζόντων 
 ΠΑΥΠΕΚ=Παροχή υπόβαθρου στον 

εκπαιδευτικό για να είναι 
υποστηρικτικός με τους 
νεομετανάστες μαθητές 

5. Μέθοδοι και προσεγγίσεις 
διδασκαλίας 

 ΑΝΠΡΔΙ=Ανάγκη προσαρμογής της 
διδασκαλίας στα νέα δεδομένα 

6. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 
εκπαιδευτικής πολιτικής 

 ΑΝΠΡΕΚΠΟ=Ανάγκη προσαρμογής 
της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα 
δεδομένα 

 ΜΥΟΚΕΕΝ=Μη ύπαρξη 
ουσιαστικής κινητοποίησης στην 
εκπαίδευση για την ένταξη 
νεομεταναστών 

7. Οργάνωση σχολικού προγράμματος 
λόγω νεομετανάστευσης 

 ΟΡΠΟΔΡ=Οργάνωση πολιτιστικών 
δράσεων για ενδυνάμωση των 
σχέσεων 

8. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΕΦΔΙΑΠΟ=Εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΕΚΓΕΕΔΔ=Έλλειψη κατάρτισης για 
την επιτυχημένη εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

9. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΟΜΣΥΠΛΔΙ= Ομαδοσυνεργατικό 
πλαίσιο διδασκαλίας 

 ΑΞΜΗΓΛ=Αξιοποίηση μητρικής 
γλώσσας των νεομεταναστών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία 

Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

10. Εννοιολογικός προσδιορισμός 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΠΡΔΙΑΝΔΥ=Προσαρμογή της 
διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες και 
δυνατότητες των μαθητών 

 ΔΕΒΤΜΠΟΔ=Διαφοροποίηση των 
εργασιών με βάση τα ταλέντα των 
μαθητών στα πλαίσια μιας 
ομαδoσυνεργατικής διδασκαλίας 

11. Διαφοροποιημένη διδασκαλία και 
νεομετανάστες μαθητές 

 ΑΠΧΝΜΜΔ=Αφιέρωση 
περισσότερου χρόνου σε 
νεομετανάστες μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες 

 ΑΜΜΑΠΠ=Ατομική «μεταχείριση» 
του μαθητή από άλλο πολιτισμικό 
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πλαίσιο 
12. Παράγοντες διαφοροποίησης της 

διδασκαλίας 
 ΔΜΛΔΠΣ=Διαφοροποίηση μαθητή 

λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
στοιχείων 

13. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 

 ΠΡΕΝΝΕΤΑ=Δημιουργία 
προϋποθέσεων ομαλής ένταξης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

 ΑΣΔΠΕΝΜ=Ανάγκη 
συμπληρωματικών διδασκαλιών για 
την πλήρη ένταξη νεομεταναστών 
μαθητών 

14. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΝΠΡΔΙΕΤ=Ανάγκη προσαρμογής 
της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας 
του μαθητικού πληθυσμού 

 ΔΥΕΦΜΕΑΡ=Δυσκολία 
προσαρμογής λόγω του μεγάλου 
αριθμού των μαθητών 

15. Εκπαιδευτική διαχείριση των 
νεομεταναστών μαθητών 

 ΕΜΔΙΠΟΣΤ=Εμπλοκή σε διήγηση 
πολιτισμικών στοιχείων της χώρας 
τους 

 ΜΕΔΙΓΝΠΑ=Μετάδοση των δικών 
τους γνώσεων στα υπόλοιπα παιδιά 

 ΠΡΚΟΣΥΣΤ=Προτεραιότητα 
κοινωνικοσυναισθηματικών στόχων 

 ΜΕΕΜΥΠΠΑ=Μετάδοση των 
εμπειριών τους στα υπόλοιπα παιδιά 

16. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΠΕΡΑΞΙΟ=Περιγραφική 
αξιολόγηση 

 ΑΞΙΟΕΞΕ=Αξιολόγηση της εξέλιξης 
που παρουσιάζουν 

 ΛΑΣΥΜΠ=Λιγότερες απαιτήσεις 
συγκριτικά με τον υπόλοιπο  
μαθητικό πληθυσμό 

Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

17. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΕΛΚΑΑΝ=Ελλιπής κατάρτιση 
διαχειρισμού πολιτισμικών και 
γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί 
το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

18. Θεματικές επιμορφωτικών δράσεων  ΠΕΔΠΜΔ=Προετοιμασία 
εκπαιδευτικού για διδασκαλία σε 
πολυπολιτισμικό μαθητικό δυναμικό 

19. Επιμόρφωση για στρατηγικές και 
τεχνικές διδασκαλίας 

 ΕΠΣΤΜΕΜΑ=Επίλυση 
προβλημάτων και στρατηγικές για 
την αντιμετώπιση νεομεταναστών 
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μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 
20. Επιμόρφωση για κατανόηση των 

αναγκών των νεομεταναστών 
 ΕΝΠΟΜΑ=Ενημέρωση για τον 

πολιτισμό των μαθητών 
 
 
Εκπαιδευτικός 25 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Άνδρας 

Μορφωτικό επίπεδο: Κάτοχος βασικού 
πτυχίου 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 31 
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
1. Αίτια νεομετανάστευσης  ΜΕΛΟΚΟΣΥ=Μετακίνηση λόγω 

κοινωνικών συνθηκών που 
επικρατούν στη χώρα τους 

2. Στάση της ελληνικής κοινωνίας 
απέναντι στη νεομετανάστευση 

 ΚΕΚΣΕΕ=Κινητοποίηση ελληνικής 
κοινωνίας σε εθελοντικό επίπεδο 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
3. Ο ρόλος και το έργο του 

εκπαιδευτικού 
 ΠΑΥΠΕΚ=Παροχή υπόβαθρου στον 

εκπαιδευτικό για να είναι 
υποστηρικτικός με τους 
νεομετανάστες μαθητές 

4. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 
εκπαιδευτικής πολιτικής 

 ΑΝΠΡΕΚΠΟ=Ανάγκη προσαρμογής 
της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα 
δεδομένα 

5. Σχεδιασμός κατάλληλου 
εκπαιδευτικού υλικού και αναλυτικών 
προγραμμάτων 

 ΣΥΔΝΜΔ=Σχεδιασμός υλικού για τη 
διδασκαλία νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

6. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΕΦΔΙΑΠΟ=Εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

7. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΑΞΒΙΥΠ=Αξιοποίηση ειδικών 
βιβλίων των Τάξεων Υποδοχής 

 ΠΑΔΙΓΕΤΥ=Παράλληλη διδασκαλία 
του μαθητή στη γενική τάξη και σε 
τάξη υποδοχής 

 ΕΞΑΤΔΙΔ=Εξατομικευμένη 
διδασκαλία 

 ΜΑΜΤΣΑ=Μετάβαση από τη μία 
τάξη στην άλλη 

Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

8. Διαφοροποιημένη διδασκαλία και 
νεομετανάστες μαθητές 

 ΠΔΑΑΜΠΠ=Προσαρμογή του 
διδακτικού αντικειμένου στις 
ανάγκες του μαθητή από άλλο 
πολιτισμικό πλαίσιο 

 ΑΜΜΑΠΠ=Ατομική «μεταχείριση» 
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του μαθητή από άλλο πολιτισμικό 
πλαίσιο 

9. Παράγοντες διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας 

 ΔΜΛΔΜΓ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικής μητρικής 
γλώσσας 

10. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 

 ΠΡΕΝΝΕΤΑ=Δημιουργία 
προϋποθέσεων ομαλής ένταξης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

11. Γνωστικό πεδίο επιτακτικής 
αξιοποίησης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΜΑΓΛΒΑΜΑ=Μάθημα της 
Γλώσσας γιατί αποτελεί τη βάση για 
όλα τα μαθήματα 

12. Εκπαιδευτική διαχείριση των 
νεομεταναστών μαθητών 

 ΠΡΚΟΣΥΣΤ=Προτεραιότητα 
κοινωνικοσυναισθηματικών στόχων 

 ΑΠΛΑΣΚ=Απλοποίηση ασκήσεων 
13. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 

με μαθησιακές δυσκολίες 
 ΑΡΑΞΑΝ=Αρχική αξιολόγηση των 

αναγκών 
 ΠΑΠΧΕΟΤΑ=Προφορική 

αξιολόγηση τα πρώτα χρόνια και 
έπειτα ομοιογενής τρόπος 
αξιολόγησης με τον υπόλοιπο 
μαθητικό πληθυσμό 

Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

14. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΕΛΚΑΑΝ=Ελλιπής κατάρτιση 
διαχειρισμού πολιτισμικών και 
γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί 
το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

15. Επιμόρφωση για στρατηγικές και 
τεχνικές διδασκαλίας 

 ΕΠΣΤΜΕΜΑ=Επίλυση 
προβλημάτων και στρατηγικές για 
την αντιμετώπιση νεομεταναστών 
μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 

 
 
Εκπαιδευτικός 26 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Άνδρας 

Μορφωτικό επίπεδο: Κάτοχος βασικού 
πτυχίου 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 30 
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
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1. Αίτια νεομετανάστευσης  ΜΕΛΟΟΙΑΙ=Μετακίνηση λόγω 
οικονομικών αιτιών 

 ΜΕΛΟΠΟΑΙ=Μετακίνηση λόγω 
πολιτικών αιτιών 

2. Στάση της ελληνικής κοινωνίας 
απέναντι στη νεομετανάστευση 

 ΚΕΚΣΕΕ=Κινητοποίηση ελληνικής 
κοινωνίας σε εθελοντικό επίπεδο 

 ΚΕΚΑΠΑΜ=Κινητοποίηση της 
ελληνικής κοινωνίας στην 
αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών 
των μεταναστών 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
3. Ο ρόλος και το έργο του 

εκπαιδευτικού 
 ΔΙΕΚΟΡ= Διεύρυνση εκπαιδευτικών 

οριζόντων 
4. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 

εκπαιδευτικής πολιτικής 
 ΑΝΔΙΕΚ=Ανάγκη δίγλωσσων 

εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό 
σύστημα 

5. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΕΦΔΙΑΠΟ=Εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

6. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΒΙΩΤΡΜΑ=Βιωματικοί τρόποι 
μάθησης 

 ΣΥΜΕΑΛΕΚ=Συνεργασία με άλλον 
εκπαιδευτικό 

Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

7. Διαφοροποιημένη διδασκαλία και 
νεομετανάστες μαθητές 

 ΑΜΜΑΠΠ=Ατομική «μεταχείριση» 
του μαθητή από άλλο πολιτισμικό 
πλαίσιο 

 ΛΙΑΣΝΕΜΑ=Λιγότερες ασκήσεις 
για νεομετανάστες μαθητές 

 ΔΙΠΡΔΙΝΕ=Διαφορετική 
προσέγγιση διδασκαλίας για 
νεομετανάστες μαθητές 

8. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 

 ΠΡΕΝΝΕΤΑ=Δημιουργία 
προϋποθέσεων ομαλής ένταξης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

9. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΝΠΡΔΙΕΤ=Ανάγκη προσαρμογής 
της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας 
του μαθητικού πληθυσμού 

 ΠΔΒΓΕΜ=Προσαρμογή της 
διδασκαλίας με βάση το γνωστικό 
επίπεδο των μαθητών 

10. Γνωστικό πεδίο επιτακτικής 
αξιοποίησης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΜΑΓΛΒΑΜΑ=Μάθημα της 
Γλώσσας γιατί αποτελεί τη βάση για 
όλα τα μαθήματα 

11. Εκπαιδευτική διαχείριση των  ΕΠΕΥΑΣ=Σκόπιμη επιλογή εύκολων 
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νεομεταναστών μαθητών ασκήσεων για επίλυση στον πίνακα 
 ΛΙΑΝΕΡΣΠ=Λιγότερη ανάθεση 

εργασιών για το σπίτι 
 ΚΑΕΚΚΑΛΕ=Κατανόηση και 

εκμάθηση ανάγνωσης κάποιων 
λέξεων 

 ΕΒΛΠΣΤ= Εκμάθηση βασικού 
λεξιλογίου για την προσαρμογή του 
στο σχολείο 

 ΕΠΓΛΜΜΠ=Εξάσκηση στην 
παραγωγή γραπτού λόγου με μικρές 
προτάσεις 

12. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΕΒΜΝΜΔ=Επιείκεια στους βαθμούς 
για μαθητές νεομετανάστες με 
μαθησιακές δυσκολίες 

 ΣΥΓΟΑΤΑΝ=Συζήτηση με τους 
γονείς για τις ατομικές ανάγκες του 
μαθητή 

 ΛΑΣΥΜΠ=Λιγότερες απαιτήσεις 
συγκριτικά με τον υπόλοιπο  
μαθητικό πληθυσμό 

Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

13. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΕΛΚΑΑΝ=Ελλιπής κατάρτιση 
διαχειρισμού πολιτισμικών και 
γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί 
το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

14. Χαρακτηριστικά επιμορφωτικών 
δράσεων 

 ΑΠΜΟΘΕ=Αποφυγή παρουσίασης 
μόνο του θεωρητικού πλαισίου 

15. Θεματικές επιμορφωτικών δράσεων  ΠΕΔΠΜΔ=Προετοιμασία 
εκπαιδευτικού για διδασκαλία σε 
πολυπολιτισμικό μαθητικό δυναμικό 

16. Επιμόρφωση για στρατηγικές και 
τεχνικές διδασκαλίας 

 ΣΔΕΔΞΓ=Στρατηγικές για 
διδασκαλία της ελληνικής ως 
δεύτερη/ξένη γλώσσα 

 ΕΠΣΤΜΕΜΑ=Επίλυση 
προβλημάτων και στρατηγικές για 
την αντιμετώπιση νεομεταναστών 
μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 

17. Επιμόρφωση για κατανόηση των 
αναγκών των νεομεταναστών 

 ΕΝΠΟΜΑ=Ενημέρωση για τον 
πολιτισμό των μαθητών 
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Εκπαιδευτικός 27 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 

Μορφωτικό επίπεδο: Κάτοχος βασικού 
πτυχίου 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 24  
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
1. Αίτια νεομετανάστευσης  ΜΕΚΑΣΥΖΩ=Μετανάστευση για  

καλύτερες συνθήκες ζωής 
 ΜΕΛΟΟΙΑΙ=Μετακίνηση λόγω 

οικονομικών αιτιών 
 ΜΕΛΟΚΟΣΥ=Μετακίνηση λόγω 

κοινωνικών συνθηκών που 
επικρατούν στη χώρα τους 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
2. Ο ρόλος και το έργο του 

εκπαιδευτικού 
 ΔΙΕΚΟΡ= Διεύρυνση εκπαιδευτικών 

οριζόντων 
3. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 

εκπαιδευτικής πολιτικής 
 ΑΝΠΡΕΚΠΟ=Ανάγκη προσαρμογής 

της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα 
δεδομένα 

4. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΕΦΔΙΑΠΟ=Εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

5. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΟΜΣΥΠΛΔΙ= Ομαδοσυνεργατικό 
πλαίσιο διδασκαλίας 

Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

6. Διαφοροποιημένη διδασκαλία και 
νεομετανάστες μαθητές 

 ΔΙΠΡΔΙΝΕ=Διαφορετική 
προσέγγιση διδασκαλίας για 
νεομετανάστες μαθητές 

7. Παράγοντες διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας 

 ΔΙΛΟΔΥΠΡ=Διαφοροποίηση 
μαθητή λόγω δυσκολιών 
προσαρμογής 

 ΔΜΛΔΜΓ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικής μητρικής 
γλώσσας 

 ΔΜΛΔΜΑ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικών μαθησιακών 
αναγκών 

8. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 

 ΠΡΕΝΝΕΤΑ=Δημιουργία 
προϋποθέσεων ομαλής ένταξης 
νεομεταναστών μαθητών με 
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μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 
9. Δυνατότητα εφαρμογής της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
 ΑΝΠΡΔΙΕΤ=Ανάγκη προσαρμογής 

της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας 
του μαθητικού πληθυσμού 

 ΓΜΜΝΕΣ= Γλωσσικά μαθήματα για 
να μπορούν οι νεομετανάστες 
μαθητές να επικοινωνούν 

10. Εκπαιδευτική διαχείριση των 
νεομεταναστών μαθητών 

 ΠΡΚΟΣΥΣΤ=Προτεραιότητα 
κοινωνικοσυναισθηματικών στόχων 

11. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΠΕΡΑΞΙΟ=Περιγραφική 
αξιολόγηση 

Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

12. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΕΛΚΑΑΝ=Ελλιπής κατάρτιση 
διαχειρισμού πολιτισμικών και 
γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί 
το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

13. Συνεργασία εκπαιδευτικών  ΑΑΕΜΝΜΜΔ=Ανταλλαγή 
απόψεων με εκπαιδευτικούς με 
νεομετανάστες μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες 

 
 
Εκπαιδευτικός 28 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 

Μορφωτικό επίπεδο: Κάτοχος βασικού 
πτυχίου 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 23  
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
1. Αίτια νεομετανάστευσης  ΜΕΛΟΟΙΑΙ=Μετακίνηση λόγω 

οικονομικών αιτιών 
 ΜΕΛΟΠΟ=Μετακίνηση λόγω 

πολέμου 
 ΜΕΛΟΠΟΑΙ=Μετακίνηση λόγω 

πολιτικών αιτιών 
2. Στάση της ελληνικής κοινωνίας 

απέναντι στη νεομετανάστευση 
 ΠΡΕΛΚΟΠΡ=Προσαρμογή της 

ελληνικής κοινωνίας στη νέα 
πραγματικότητα 

 ΥΠΣΥΜΕ=Ύπαρξη συντηρητικής 
μερίδας της ελληνικής κοινωνίας 

 ΜΔΑΝΑΠΜΔ=Μη διαφορετική 
αντιμετώπιση των νεομεταναστών 
από τους παλαιότερους μετανάστες 
στη διδασκαλία 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
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3. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 
εκπαιδευτικής πολιτικής 

 ΑΝΠΡΕΚΠΟ=Ανάγκη προσαρμογής 
της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα 
δεδομένα 

 ΜΥΟΚΕΕΝ=Μη ύπαρξη 
ουσιαστικής κινητοποίησης στην 
εκπαίδευση για την ένταξη 
νεομεταναστών 

 ΔΥΠΑΣΤΝΕ=Δυνατότητα 
παράλληλης στήριξης για τους 
νεομετανάστες 

 ΒΕΥΛΔΟΣΧ=Βελτίωση 
υλικοτεχνικών δομών των σχολείων 

4. Σχεδιασμός κατάλληλου 
εκπαιδευτικού υλικού και αναλυτικών 
προγραμμάτων 

 ΣΥΔΝΜΔ=Σχεδιασμός υλικού για τη 
διδασκαλία νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

5. Οργάνωση σχολικού προγράμματος 
λόγω νεομετανάστευσης 

 ΘΠΩΤΖΝΜ=Θεσμοθέτηση 
περισσότερων ωρών των τμημάτων 
Ζεπ για νεομετανάστες μαθητές 

6. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΕΦΔΙΑΠΟ=Εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

7. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΟΜΣΥΠΛΔΙ= Ομαδοσυνεργατικό 
πλαίσιο διδασκαλίας 

 ΒΙΩΤΡΜΑ=Βιωματικοί τρόποι 
μάθησης 

 ΑΞΕΠΜΕΔΙ=Αξιοποίηση εποπτικών 
μέσων διδασκαλίας 

 ΤΜΗΥΠΟ=Τμήματα Υποδοχής 
 ΠΑΡΣΤΗ=Παράλληλη Στήριξη 

Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

8. Διαφοροποιημένη διδασκαλία και 
νεομετανάστες μαθητές 

 ΑΜΜΑΠΠ=Ατομική «μεταχείριση» 
του μαθητή από άλλο πολιτισμικό 
πλαίσιο 

 ΔΙΠΡΔΙΝΕ=Διαφορετική 
προσέγγιση διδασκαλίας για 
νεομετανάστες μαθητές 

9. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 

 ΠΡΕΝΝΕΤΑ=Δημιουργία 
προϋποθέσεων ομαλής ένταξης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

10. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΝΠΡΔΙΕΤ=Ανάγκη προσαρμογής 
της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας 
του μαθητικού πληθυσμού 

 ΠΔΒΜΑΜ=Προσαρμογή 
διδασκαλίας με βάση τις μαθησιακές 
ανάγκες του μαθητή 
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11. Γνωστικό πεδίο επιτακτικής 
αξιοποίησης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΜΑΘΓΛΩ=Μάθημα της Γλώσσας 
 ΣΜΤΜΚΦ=Στις μεγαλύτερες τάξεις 

Μαθηματικά και Φυσική 
12. Εκπαιδευτική διαχείριση των 

νεομεταναστών μαθητών 
 ΑΠΥΜΜΔ=Ανάθεση περισσότερου 

υλικού σε μετανάστες μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες 

 ΠΡΚΟΣΥΣΤ=Προτεραιότητα 
κοινωνικοσυναισθηματικών στόχων 

13. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΔΥΠΡΕΞΝΕ=Δυνατότητα 
προφορικής εξέτασης σε όσους 
νεομετανάστες μαθητές το επιθυμούν 

 ΧΑΒΣΥΜΠ=Χαμηλότερη 
αριθμητική βαθμολογία συγκριτικά 
με τον υπόλοιπο μαθητικό πληθυσμό 

Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

14. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΕΛΚΑΑΝ=Ελλιπής κατάρτιση 
διαχειρισμού πολιτισμικών και 
γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί 
το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

15. Επιμόρφωση για στρατηγικές και 
τεχνικές διδασκαλίας 

 ΣΕΚΑΑΞΔΙ=Σεμινάρια για 
καλύτερη αξιοποίηση 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 
 
Εκπαιδευτικός 29 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 

Μορφωτικό επίπεδο: Κάτοχος βασικού 
πτυχίου 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 15 
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
1. Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής 

νεομεταναστών 
 ΕΙΜΕΚΥΣΥ=Είσοδος μεταναστών 

κυρίως από τη Συρία 
2. Στάση της ελληνικής κοινωνίας 

απέναντι στη νεομετανάστευση 
 ΥΠΣΥΜΕ=Ύπαρξη συντηρητικής 

μερίδας της ελληνικής κοινωνίας 
 ΕΜΡΑΑΝ=Εμφάνιση ρατσιστικών 

αντιλήψεων 
Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

3. Ο ρόλος και το έργο του 
εκπαιδευτικού 

 ΠΕΠΕΑΣΕ=Προσέγγιση της έννοιας 
από πλευρά του εκπαιδευτικού με 
αντίστοιχες  συνέπειες στο έργο του 

 ΔΗΔΙΕΚ=Δημιουργία διάθεσης στον 
εκπαιδευτικό για την εκπαίδευση 
νεομεταναστών μαθητών 

4. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού  ΜΥΟΚΕΕΝ=Μη ύπαρξη 
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εκπαιδευτικής πολιτικής ουσιαστικής κινητοποίησης στην 
εκπαίδευση για την ένταξη 
νεομεταναστών 

5. Σχεδιασμός κατάλληλου 
εκπαιδευτικού υλικού και αναλυτικών 
προγραμμάτων 

 ΣΥΔΝΜΔ=Σχεδιασμός υλικού για τη 
διδασκαλία νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΑΛΒΙΛΟΔΥ=Αλλαγή ορισμένων 
βιβλίων λόγω δυσκολίας 

6. Οργάνωση σχολικού προγράμματος 
λόγω νεομετανάστευσης 

 ΘΔΤΦΝΠΧΕ=Θεσμοθέτηση 
διαφορετικών τάξεων φοίτησης για 
νεομετανάστες μαθητές την πρώτη 
χρονιά και μετέπειτα ενσωμάτωσή 
τους σε κοινή τάξη με τον υπόλοιπο 
μαθητικό πληθυσμό 

7. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΜΕΔΙΔΙΠΟ=Μη εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

8. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΣΜΕΚΓΝΜ=Συνεργασία μεταξύ 
εκπαιδευτικών και γονιών 
νεομεταναστών μαθητών 

 ΥΛΠΡΕΥΜΑ=Υλοποίηση 
προγραμμάτων ευαισθητοποίησης 
των μαθητών 

 ΕΝΙΣΔΙΔΑ=Ενισχυτική Διδασκαλία 
 ΣΥΜΕΑΛΕΚ=Συνεργασία με άλλον 

εκπαιδευτικό 
Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 
9. Εννοιολογικός προσδιορισμός 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
 ΑΤΜΕΜΑ=Ατομική ‘μεταχείριση’ 

του μαθητή 
 ΛΙΓΑΣΚ=Λιγότερες ασκήσεις 

10. Παράγοντες διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας 

 ΔΜΛΔΠΣ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
στοιχείων 

 ΔΜΛΘΠ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων 

 ΔΙΜΟΠΕ=Διαφοροποίηση μαθητή 
ως προς το οικογενειακό περιβάλλον 
από το οποίο προέρχεται 

11. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 

 ΧΕΕΓΣΝΜ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο για την επίτευξη 
γλωσσικών στόχων για 
νεομετανάστες μαθητές 

12. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΝΠΡΔΙΕΤ=Ανάγκη προσαρμογής 
της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας 
του μαθητικού πληθυσμού 

 ΔΥΕΦΜΕΑΡ=Δυσκολία 
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προσαρμογής λόγω του μεγάλου 
αριθμού των μαθητών 

13. Γνωστικό πεδίο επιτακτικής 
αξιοποίησης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΜΑΘΓΛΩ=Μάθημα της Γλώσσας 

14. Εκπαιδευτική διαχείριση των 
νεομεταναστών μαθητών 

 ΛΙΑΝΕΡΣΠ=Λιγότερη ανάθεση 
εργασιών για το σπίτι 

 ΠΡΚΟΣΥΣΤ=Προτεραιότητα 
κοινωνικοσυναισθηματικών στόχων 

15. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΠΜΣΔΤΣΧ=Παρατήρηση του 
μαθητή στη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς 

 ΑΠΟΑΡΑΞ=Αποφυγή αριθμητικής 
αξιολόγησης 

 ΠΕΡΑΞΙΟ=Περιγραφική 
αξιολόγηση 

 ΣΥΓΟΑΤΑΝ=Συζήτηση με τους 
γονείς για τις ατομικές ανάγκες του 
μαθητή 

Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

16. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΕΛΚΑΑΝ=Ελλιπής κατάρτιση 
διαχειρισμού πολιτισμικών και 
γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί 
το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

17. Επιμόρφωση για στρατηγικές και 
τεχνικές διδασκαλίας 

 ΣΤΣΥΠΡ=Στρατηγικές 
συναισθηματικής προσέγγισης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες 

18. Επιμόρφωση για κατανόηση των 
αναγκών των νεομεταναστών 

 ΣΕΠΡΕΜΝΕ=Σεμινάρια σχετικά με 
τις προμεταναστευτικές εμπειρίες 
των νεομεταναστών 

 ΕΠΚΑΨΥΝΜ=Επιμόρφωση για την 
κατανόηση της ψυχολογίας των 
νεομεταναστών μαθητών 

 
 
Εκπαιδευτικός 30 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 

Μορφωτικό επίπεδο: Κάτοχος βασικού 
πτυχίου 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 2 
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
1. Αίτια νεομετανάστευσης  ΜΕΛΟΟΙΑΙ=Μετακίνηση λόγω 

οικονομικών αιτιών 
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2. Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής 
νεομεταναστών 

 ΠΡΕΙΜΕ=Πρόσφατη εισροή 
μεταναστών στη χώρα 

3. Στάση της ελληνικής κοινωνίας 
απέναντι στη νεομετανάστευση 

 ΚΕΛΤΟ=Κινητοποίηση της 
ελληνικής κοινωνίας στον τομέα της 
οικονομίας 

 ΚΕΚΤΥ=Κινητοποίηση της 
ελληνικής κοινωνίας στον τομέα της 
υγείας 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
4. Ο ρόλος και το έργο του 

εκπαιδευτικού 
 ΠΕΠΕΑΣΕ=Προσέγγιση της έννοιας 

από πλευρά του εκπαιδευτικού με 
αντίστοιχες  συνέπειες στο έργο του 

5. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 
εκπαιδευτικής πολιτικής 

 ΑΝΠΡΕΚΠΟ=Ανάγκη προσαρμογής 
της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα 
δεδομένα 

6. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΕΦΔΙΑΠΟ=Εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

7. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΠΑΚΕΔΙΜΑ=Παραπομπή σε 
ΚΕΔΔΥ για διάγνωση μαθησιακών 
δυσκολιών 

Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

8. Εννοιολογικός προσδιορισμός 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΠΡΔΙΠΟΜΑ=Προσαρμογή της 
διδασκαλίας με βάση τον πολιτισμό 
του μαθητή 

9. Διαφοροποιημένη διδασκαλία και 
νεομετανάστες μαθητές 

 ΔΙΠΡΔΙΝΕ=Διαφορετική 
προσέγγιση διδασκαλίας για 
νεομετανάστες μαθητές 

10. Παράγοντες διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας 

 ΔΜΛΔΜΓ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικής μητρικής 
γλώσσας 

 ΔΜΛΔΠΣ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
στοιχείων 

 ΔΜΛΘΠ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων 

11. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 

 ΠΡΕΝΝΕΤΑ=Δημιουργία 
προϋποθέσεων ομαλής ένταξης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

 ΑΣΔΠΕΝΜ=Ανάγκη 
συμπληρωματικών διδασκαλιών για 
την πλήρη ένταξη νεομεταναστών 
μαθητών 

12. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΝΠΡΔΙΕΤ=Ανάγκη προσαρμογής 
της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας 
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του μαθητικού πληθυσμού 
13. Γνωστικό πεδίο επιτακτικής 

αξιοποίησης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΜΕΑΔΜΥΣ=Μη επιτακτική 
αξιοποίηση διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας στο μάθημα των 
Μαθηματικών λόγω ύπαρξης 
συμβόλων 

 ΓΛΩΜΑΘ=Γλωσσικά μαθήματα 
14. Εκπαιδευτική διαχείριση των 

νεομεταναστών μαθητών 
 ΠΡΚΟΣΥΣΤ=Προτεραιότητα 

κοινωνικοσυναισθηματικών στόχων 
 ΚΑΕΚΚΑΛΕ=Κατανόηση και 

εκμάθηση ανάγνωσης κάποιων 
λέξεων 

15. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΣΥΓΟΑΤΑΝ=Συζήτηση με τους 
γονείς για τις ατομικές ανάγκες του 
μαθητή 

 ΑΡΑΞΑΝ=Αρχική αξιολόγηση των 
αναγκών 

 ΓΡΕΠΑΣ=Γραπτές επαναληπτικές 
ασκήσεις 

Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

16. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΕΛΚΑΑΝ=Ελλιπής κατάρτιση 
διαχειρισμού πολιτισμικών και 
γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί 
το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

17. Επιμόρφωση για στρατηγικές και 
τεχνικές διδασκαλίας 

 ΣΤΜΕΓΝ=Στρατηγικές μετάδοσης 
της γνώσης σε νεομετανάστες 
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

18. Επιμόρφωση για κατανόηση των 
αναγκών των νεομεταναστών 

 ΣΕΠΡΕΜΝΕ=Σεμινάρια σχετικά με 
τις προμεταναστευτικές εμπειρίες 
των νεομεταναστών 

 ΕΠΚΑΨΥΝΜ=Επιμόρφωση για την 
κατανόηση της ψυχολογίας των 
νεομεταναστών μαθητών 

19. Συνεργασία εκπαιδευτικών  ΑΑΕΜΝΜΜΔ=Ανταλλαγή 
απόψεων με εκπαιδευτικούς με 
νεομετανάστες μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες 

 
 
Εκπαιδευτικός 31 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 

Μορφωτικό επίπεδο: Μεταπτυχιακό 
«Rotation movement in children with 
developmental disorders» 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 20 
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
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παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 
Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 

1. Γενικά χαρακτηριστικά «των 
νεομεταναστών» 

 ΝΕΚΥΜΕ=Νέο κύμα μεταναστών 

2. Αίτια νεομετανάστευσης  ΜΕΚΑΣΥΖΩ=Μετανάστευση για  
καλύτερες συνθήκες ζωής 

3. Στάση της ελληνικής κοινωνίας 
απέναντι στη νεομετανάστευση 

 ΠΡΕΛΚΟΠΡ=Προσαρμογή της 
ελληνικής κοινωνίας στη νέα 
πραγματικότητα 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
4. Ο ρόλος και το έργο του 

εκπαιδευτικού 
 ΔΙΕΚΟΡ= Διεύρυνση εκπαιδευτικών 

οριζόντων 
5. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 

εκπαιδευτικής πολιτικής 
 ΑΝΠΡΕΚΠΟ=Ανάγκη προσαρμογής 

της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα 
δεδομένα 

 ΜΥΟΚΕΕΝ=Μη ύπαρξη 
ουσιαστικής κινητοποίησης στην 
εκπαίδευση για την ένταξη 
νεομεταναστών 

 ΑΝΔΙΕΚ=Ανάγκη δίγλωσσων 
εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό 
σύστημα 

6. Σχεδιασμός κατάλληλου 
εκπαιδευτικού υλικού και αναλυτικών 
προγραμμάτων 

 ΣΥΔΝΜΔ=Σχεδιασμός υλικού για τη 
διδασκαλία νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

7. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΑΞΕΠΜΕΔΙ=Αξιοποίηση εποπτικών 
μέσων διδασκαλίας 

 ΕΞΑΤΔΙΔ=Εξατομικευμένη 
διδασκαλία 

 ΤΜΗΕΝΤ=Τμήματα Ένταξης 
Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 
8. Εννοιολογικός προσδιορισμός 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
 ΟΠΓΧΕΥ=Ολική προσέγγιση της 

γλώσσας με τη χρήση εποπτικού 
υλικού 

9. Διαφοροποιημένη διδασκαλία και 
νεομετανάστες μαθητές 

 ΑΜΜΑΠΠ=Ατομική «μεταχείριση» 
του μαθητή από άλλο πολιτισμικό 
πλαίσιο 

 ΔΙΠΡΔΙΝΕ=Διαφορετική 
προσέγγιση διδασκαλίας για 
νεομετανάστες μαθητές 

10. Παράγοντες διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας 

 ΔΜΛΔΜΓ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικής μητρικής 
γλώσσας 

 ΔΜΛΔΠΣ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
στοιχείων 

 ΔΜΛΘΠ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων 

11. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
συνθήκες που αναδύονται από τη 
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νεομετανάστευση 
 ΠΡΕΝΝΕΤΑ=Δημιουργία 

προϋποθέσεων ομαλής ένταξης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

12. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΝΠΡΔΙΕΤ=Ανάγκη προσαρμογής 
της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας 
του μαθητικού πληθυσμού 

 ΠΔΧΑΑΓΕΜ=Προσαρμογή 
διδασκαλίας με την χρήση ασκήσεων 
αντίστοιχων του γνωστικού επιπέδου 
των μαθητών 

13. Γνωστικό πεδίο επιτακτικής 
αξιοποίησης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΓΜΜΝΕΣ= Γλωσσικά μαθήματα για 
να μπορούν οι νεομετανάστες 
μαθητές να επικοινωνούν 

14. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΑΡΑΞΑΝ=Αρχική αξιολόγηση των 
αναγκών 

 ΓΡΚΑΠΡΑΞ=Γραπτή και προφορική 
αξιολόγηση 

Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

15. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΕΛΚΑΑΝ=Ελλιπής κατάρτιση 
διαχειρισμού πολιτισμικών και 
γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί 
το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

 ΑΠΜΠΚΕ=Ανάγκη προσωπικής 
μελέτης από πλευρά κάθε 
εκπαιδευτικού  

16. Επιμόρφωση για στρατηγικές και 
τεχνικές διδασκαλίας 

 ΣΔΕΔΞΓ=Στρατηγικές για 
διδασκαλία της ελληνικής ως 
δεύτερη/ξένη γλώσσα 

 
 
Εκπαιδευτικός 32 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Άνδρας 

Μορφωτικό επίπεδο: Κάτοχος βασικού 
πτυχίου 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 29 
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
1. Αίτια νεομετανάστευσης  ΜΕΛΟΠΟ=Μετακίνηση λόγω 

πολέμου 
2. Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής 

νεομεταναστών 
 ΠΡΕΙΜΕ=Πρόσφατη εισροή 

μεταναστών στη χώρα 
3. Στάση της ελληνικής κοινωνίας 

απέναντι στη νεομετανάστευση 
 ΔΙΕΛΚΟ=Διχασμός της ελληνικής 

κοινωνίας 
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Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
4. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 

εκπαιδευτικής πολιτικής 
 ΑΝΠΡΕΚΠΟ=Ανάγκη προσαρμογής 

της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα 
δεδομένα 

5. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΜΕΔΙΔΙΠΟ=Μη εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

6. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΕΞΑΤΔΙΔ=Εξατομικευμένη 
διδασκαλία 

 ΜΑΜΤΣΑ=Μετάβαση από τη μία 
τάξη στην άλλη 

Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

7. Διαφοροποιημένη διδασκαλία και 
νεομετανάστες μαθητές 

 ΑΜΜΑΠΠ=Ατομική «μεταχείριση» 
του μαθητή από άλλο πολιτισμικό 
πλαίσιο 

 ΔΙΠΡΔΙΝΕ=Διαφορετική 
προσέγγιση διδασκαλίας για 
νεομετανάστες μαθητές 

8. Παράγοντες διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας 

 ΔΜΛΔΜΓ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικής μητρικής 
γλώσσας 

 ΔΜΛΔΠΣ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
στοιχείων 

 ΔΜΛΘΠ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων 

9. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 

 ΠΡΕΝΝΕΤΑ=Δημιουργία 
προϋποθέσεων ομαλής ένταξης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

10. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΝΠΡΔΙΕΤ=Ανάγκη προσαρμογής 
της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας 
του μαθητικού πληθυσμού 

 ΔΥΕΦΜΕΑΡ=Δυσκολία 
προσαρμογής λόγω του μεγάλου 
αριθμού των μαθητών 

 ΠΔΧΑΑΓΕΜ=Προσαρμογή 
διδασκαλίας με την χρήση ασκήσεων 
αντίστοιχων του γνωστικού επιπέδου 
των μαθητών 

11. Γνωστικό πεδίο επιτακτικής 
αξιοποίησης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΜΑΘΓΛΩ=Μάθημα της Γλώσσας 

12. Εκπαιδευτική διαχείριση των 
νεομεταναστών μαθητών 

 ΣΚΕΠΕΥΑΣ=Σκόπιμη επιλογή 
εύκολων ασκήσεων 

13. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών  ΑΡΑΞΑΝ=Αρχική αξιολόγηση των 
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με μαθησιακές δυσκολίες αναγκών 
 ΓΡΚΑΠΡΑΞ=Γραπτή και προφορική 

αξιολόγηση 
Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 
14. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΕΛΚΑΑΝ=Ελλιπής κατάρτιση 

διαχειρισμού πολιτισμικών και 
γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί 
το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

15. Επιμόρφωση για κατανόηση των 
αναγκών των νεομεταναστών 

 ΕΝΠΟΜΑ=Ενημέρωση για τον 
πολιτισμό των μαθητών 

16. Επιμόρφωση για ένταξη των 
νεομεταναστών 

 ΕΣΕΠΔΠΠ=Επιμόρφωση σχετικά με 
την ένταξη παιδιών από διαφορετικό 
πολιτισμικό πλαίσιο 

 
 
Εκπαιδευτικός 33 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 

Μορφωτικό επίπεδο: Κάτοχος βασικού 
πτυχίου 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 33 
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
1. Αίτια νεομετανάστευσης  ΜΕΚΑΣΥΖΩ=Μετανάστευση για  

καλύτερες συνθήκες ζωής 
 ΜΕΛΟΠΟ=Μετακίνηση λόγω 

πολέμου 
2. Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής 

νεομεταναστών 
 ΕΙΜΕΚΥΣΥ=Είσοδος μεταναστών 

κυρίως από τη Συρία 
3. Στάση της ελληνικής κοινωνίας 

απέναντι στη νεομετανάστευση 
 ΕΥΜΕΕΛΚΟ=Ευαισθητοποίηση 

μερίδας της ελληνικής κοινωνίας 
 ΕΜΡΑΑΝ=Εμφάνιση ρατσιστικών 

αντιλήψεων 
 ΚΕΚΣΕΕ=Κινητοποίηση ελληνικής 

κοινωνίας σε εθελοντικό επίπεδο 
Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

4. Ο ρόλος και το έργο του 
εκπαιδευτικού 

 ΠΕΠΕΑΣΕ=Προσέγγιση της έννοιας 
από πλευρά του εκπαιδευτικού με 
αντίστοιχες  συνέπειες στο έργο του 

5. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 
εκπαιδευτικής πολιτικής 

 ΑΝΠΡΕΚΠΟ=Ανάγκη προσαρμογής 
της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα 
δεδομένα 

 ΜΥΟΚΕΕΝ=Μη ύπαρξη 
ουσιαστικής κινητοποίησης στην 
εκπαίδευση για την ένταξη 
νεομεταναστών 
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6. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΜΕΔΙΔΙΠΟ=Μη εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

7. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΔΥΕΠΜΕΠ=Δημιουργία υλικού από 
τον εκπαιδευτικό προσαρμοσμένο 
στο μαθησιακό επίπεδο των παιδιών 

 ΣΜΕΚΓΝΜ=Συνεργασία μεταξύ 
εκπαιδευτικών και γονιών 
νεομεταναστών μαθητών 

 ΜΑΜΤΣΑ=Μετάβαση από τη μία 
τάξη στην άλλη 

Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

8. Διαφοροποιημένη διδασκαλία και 
νεομετανάστες μαθητές 

 ΑΜΜΑΠΠ=Ατομική «μεταχείριση» 
του μαθητή από άλλο πολιτισμικό 
πλαίσιο 

9. Παράγοντες διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας 

 ΔΜΛΔΓΕ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικού γνωστικού 
επιπέδου 

 ΔΜΛΔΟΥ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικού οικονομικού 
υπόβαθρου 

10. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 

 ΠΡΕΝΝΕΤΑ=Δημιουργία 
προϋποθέσεων ομαλής ένταξης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

11. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΝΠΡΔΙΕΤ=Ανάγκη προσαρμογής 
της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας 
του μαθητικού πληθυσμού 

 ΔΠΛΠΝΟΥ=Δυσκολίες 
προσαρμογής λόγω πίεσης να 
ολοκληρωθεί η ύλη 

 ΠΔΒΓΕΜ=Προσαρμογή της 
διδασκαλίας με βάση το γνωστικό 
επίπεδο των μαθητών 

12. Γνωστικό πεδίο επιτακτικής 
αξιοποίησης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΓΜΜΝΕΣ= Γλωσσικά μαθήματα για 
να μπορούν οι νεομετανάστες 
μαθητές να επικοινωνούν 

13. Εκπαιδευτική διαχείριση των 
νεομεταναστών μαθητών 

 ΛΙΑΝΕΡΣΠ=Λιγότερη ανάθεση 
εργασιών για το σπίτι 

 ΠΡΚΟΣΥΣΤ=Προτεραιότητα 
κοινωνικοσυναισθηματικών στόχων 

 ΑΚΑΤΔΤΝΜ=Αξιοποίηση και 
ανάδειξη των δεξιοτήτων των 
νεομεταναστών μαθητών 

14. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΑΠΟΑΡΑΞ=Αποφυγή αριθμητικής 
αξιολόγησης 
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 ΠΕΡΑΞΙΟ=Περιγραφική 
αξιολόγηση 

Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

15. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΕΛΚΑΑΝ=Ελλιπής κατάρτιση 
διαχειρισμού πολιτισμικών και 
γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί 
το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

16. Θεματικές επιμορφωτικών δράσεων  ΠΕΔΠΜΔ=Προετοιμασία 
εκπαιδευτικού για διδασκαλία σε 
πολυπολιτισμικό μαθητικό δυναμικό 

17. Επιμόρφωση για κατανόηση των 
αναγκών των νεομεταναστών 

 ΕΝΠΟΜΑ=Ενημέρωση για τον 
πολιτισμό των μαθητών 

 
 
Εκπαιδευτικός 34 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 

Μορφωτικό επίπεδο: Μεταπτυχιακό 
«Εκπαίδευση και Επιμόρφωση 
Εκπαιδευτικών» 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 5 
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
1. Γενικά χαρακτηριστικά «των 

νεομεταναστών» 
 ΠΡΓΕΜΕ=Πρώτης γενιάς 

μετανάστες 
2. Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής 

νεομεταναστών 
 ΥΑΜΔΓΕΚ=Υποδοχή ανθρώπων με 

διαφορετική γλώσσα από αυτήν της 
ελληνικής κοινωνίας 

3. Στάση της ελληνικής κοινωνίας 
απέναντι στη νεομετανάστευση 

 ΕΥΜΕΕΛΚΟ=Ευαισθητοποίηση 
μερίδας της ελληνικής κοινωνίας 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
4. Ο ρόλος και το έργο του 

εκπαιδευτικού 
 ΔΙΕΚΟΡ= Διεύρυνση εκπαιδευτικών 

οριζόντων 
5. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 

εκπαιδευτικής πολιτικής 
 ΑΝΠΡΕΚΠΟ=Ανάγκη προσαρμογής 

της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα 
δεδομένα 

 ΑΝΔΙΕΚ=Ανάγκη δίγλωσσων 
εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό 
σύστημα 

6. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΕΦΔΙΑΠΟ=Εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

7. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΟΜΣΥΠΛΔΙ= Ομαδοσυνεργατικό 
πλαίσιο διδασκαλίας 

 ΑΞΕΠΜΕΔΙ=Αξιοποίηση εποπτικών 
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μέσων διδασκαλίας 
 ΑΞΜΕΠΡ=Αξιοποίηση μεθόδου 

project 
 ΑΞΘΕΠΑ=Αξιοποίηση θεατρικού 

παιχνιδιού 
Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 
8. Εννοιολογικός προσδιορισμός 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
 ΑΤΜΕΜΑ=Ατομική ‘μεταχείριση’ 

του μαθητή 
9. Παράγοντες διαφοροποίησης της 

διδασκαλίας 
 ΔΜΛΔΜΓ=Διαφοροποίηση μαθητή 

λόγω διαφορετικής μητρικής 
γλώσσας 

 ΔΜΛΔΠΣ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
στοιχείων 

10. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 

 ΠΡΕΝΝΕΤΑ=Δημιουργία 
προϋποθέσεων ομαλής ένταξης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

11. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΝΠΡΔΙΕΤ=Ανάγκη προσαρμογής 
της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας 
του μαθητικού πληθυσμού 

 ΔΠΛΔΣΕ=Δυσκολίες προσαρμογής 
λόγω της δομής των σχολικών 
εγχειριδίων 

12. Γνωστικό πεδίο επιτακτικής 
αξιοποίησης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΜΕΤΑΘΡΙΣ=Στις μεγαλύτερες 
τάξεις στα μαθήματα των 
Θρησκευτικών και Ιστορίας 

 ΜΑΘΓΛΩ=Μάθημα της Γλώσσας 
13. Εκπαιδευτική διαχείριση των 

νεομεταναστών μαθητών 
 ΕΜΔΙΠΟΣΤ=Εμπλοκή σε διήγηση 

πολιτισμικών στοιχείων της χώρας 
τους 

14. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΔΙΑΑΞΙΟ=Διαμορφωτική 
αξιολόγηση 

Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

15. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

 ΚΑΚΑΒΑΣΠ=Κατάλληλα 
καταρτισμένη λόγω των βασικών 
σπουδών 

 ΑΠΜΠΚΕ=Ανάγκη προσωπικής 
μελέτης από πλευρά κάθε 
εκπαιδευτικού  

16. Θεματικές επιμορφωτικών δράσεων  ΠΕΔΠΜΔ=Προετοιμασία 
εκπαιδευτικού για διδασκαλία σε 
πολυπολιτισμικό μαθητικό δυναμικό 

17. Επιμόρφωση για στρατηγικές και  ΣΔΕΔΞΓ=Στρατηγικές για 
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τεχνικές διδασκαλίας διδασκαλία της ελληνικής ως 
δεύτερη/ξένη γλώσσα 

 
 
Εκπαιδευτικός 35 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Άνδρας  

Μορφωτικό επίπεδο: Μεταπτυχιακό 
«Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες» 
Χρόνια προϋπηρεσίας: 1 
Διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές/τριες και 
από άλλα πολυπολιτισμικά πλαίσια που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες: Ναι 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» 
1. Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής 

νεομεταναστών 
 ΕΙΜΕΚΥΣΥ=Είσοδος μεταναστών 

κυρίως από τη Συρία 
 ΠΡΕΙΜΕ=Πρόσφατη εισροή 

μεταναστών στη χώρα 
2. Στάση της ελληνικής κοινωνίας 

απέναντι στη νεομετανάστευση 
 ΣΥΜΗΚΕΟΡ=Συνεργασία με μη 

Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς 
 ΕΥΜΕΕΛΚΟ=Ευαισθητοποίηση 

μερίδας της ελληνικής κοινωνίας 
 ΚΙΑΚΣΤ=Κινητοποίηση ακροδεξιών 

στοιχείων 
 ΕΜΡΑΑΝ=Εμφάνιση ρατσιστικών 

αντιλήψεων 
 ΔΙΕΛΚΟ=Διχασμός της ελληνικής 

κοινωνίας 
Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

3. Ο ρόλος και το έργο του 
εκπαιδευτικού 

 ΠΑΥΠΕΚ=Παροχή υπόβαθρου στον 
εκπαιδευτικό για να είναι 
υποστηρικτικός με τους 
νεομετανάστες μαθητές 

4. Μέθοδοι και προσεγγίσεις 
διδασκαλίας 

 ΔΚΠΕΔΕ=Δημιουργία κατάλληλων 
προϋποθέσεων για επίτευξη του 
διδακτικού έργου 

5. Αναγκαιότητα ανασχεδιασμού 
εκπαιδευτικής πολιτικής 

 ΑΝΠΡΕΚΠΟ=Ανάγκη προσαρμογής 
της εκπαιδευτικής πολιτικής στα νέα 
δεδομένα 

 ΑΙΕΠΓΕΝ=Ανεπάρκεια ισχύουσας 
εκπαιδευτικής πολιτικής για ένταξη 
νεομεταναστών 

 ΒΕΥΛΔΟΣΧ=Βελτίωση 
υλικοτεχνικών δομών των σχολείων 

 ΘΕΜΚΜΓΝ=Θεσμοθέτηση 
επιλεγόμενων μαθημάτων για 
καλλιέργεια της μητρικής γλώσσας 
των νεομεταναστών 

6. Οργάνωση σχολικού προγράμματος 
λόγω νεομετανάστευσης 

 ΑΔΚΛΚΧΣ=Ανάγκη διερμηνέων, 
κοινωνικών λειτουργών και 
ψυχολόγων στο σχολείο 
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7. Εφαρμογή διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΕΦΔΙΑΠΟ=Εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 
παιδιά από άλλα πολιτισμικά πλαίσια 
με μαθησιακές δυσκολίες 

8. Στρατηγικές και τεχνικές 
ενσωμάτωσης νεομεταναστών 
μαθητών 

 ΔΥΕΠΜΕΠ=Δημιουργία υλικού από 
τον εκπαιδευτικό προσαρμοσμένο 
στο μαθησιακό επίπεδο των παιδιών 

 ΣΜΕΚΓΝΜ=Συνεργασία μεταξύ 
εκπαιδευτικών και γονιών 
νεομεταναστών μαθητών 

 ΣΖΜΑΚΔΜ=Συνεργασία σε 
ζευγάρια μεταξύ αδύναμου και 
δυνατού μαθητή 

Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

9. Εννοιολογικός προσδιορισμός 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΔΙΔΙΥΛ=Διαφοροποίηση διδακτικού 
υλικού 

 ΔΙΣΤΔΙ=Διαφοροποίηση στόχων 
διδασκαλίας 

 ΔΙΜΕΑΞ=Διαφοροποίηση μέσων 
αξιολόγησης 

 ΔΓΟΜΠΔΕΔ=Διαφοροποίηση για 
όλο το μαθητικό πληθυσμό και 
διάκριση από εξατομικευμένη 
διδασκαλία 

10. Παράγοντες διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας 

 ΔΙΛΟΜΑΔΥ=Διαφοροποίηση 
μαθητή λόγω μαθησιακών 
δυσκολιών 

 ΔΜΛΔΜΓ=Διαφοροποίηση μαθητή 
λόγω διαφορετικής μητρικής 
γλώσσας 

 ΔΙΜΟΠΕ=Διαφοροποίηση μαθητή 
ως προς το οικογενειακό περιβάλλον 
από το οποίο προέρχεται 

11. Χρησιμότητα διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 ΧΡΕΚΕΡ=Χρήσιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις 
συνθήκες που αναδύονται από τη 
νεομετανάστευση 

 ΠΡΕΝΝΕΤΑ=Δημιουργία 
προϋποθέσεων ομαλής ένταξης 
νεομεταναστών μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη 

12. Δυνατότητα εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 ΑΝΠΡΔΙΕΤ=Ανάγκη προσαρμογής 
της διδασκαλίας λόγω ετερογένειας 
του μαθητικού πληθυσμού 

 ΠΔΒΜΑΜ=Προσαρμογή 
διδασκαλίας με βάση τις μαθησιακές 
ανάγκες του μαθητή 

 ΠΔΒΓΕΜ=Προσαρμογή της 
διδασκαλίας με βάση το γνωστικό 
επίπεδο των μαθητών 

13. Γνωστικό πεδίο επιτακτικής  ΜΑΘΓΛΩ=Μάθημα της Γλώσσας 
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αξιοποίησης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

14. Εκπαιδευτική διαχείριση των 
νεομεταναστών μαθητών 

 ΠΡΚΟΣΥΣΤ=Προτεραιότητα 
κοινωνικοσυναισθηματικών στόχων 

15. Αξιολόγηση νεομεταναστών μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες 

 ΛΑΣΥΜΠ=Λιγότερες απαιτήσεις 
συγκριτικά με τον υπόλοιπο  
μαθητικό πληθυσμό 

Δ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

16. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης  ΕΛΚΑΑΝ=Ελλιπής κατάρτιση 
διαχειρισμού πολιτισμικών και 
γλωσσικών αναγκών που κυοφορεί 
το φαινόμενο της νεομετανάστευσης 

 ΘΕΣΥΕΠΣΕ=Θέληση για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

17. Χαρακτηριστικά επιμορφωτικών 
δράσεων 

 ΑΠΜΟΘΕ=Αποφυγή παρουσίασης 
μόνο του θεωρητικού πλαισίου 

18. Θεματικές επιμορφωτικών δράσεων  ΠΑΚΑΒΙ=Παροχή κατάλληλων 
βιβλίων στους εκπαιδευτικούς 

 ΠΕΔΠΜΔ=Προετοιμασία 
εκπαιδευτικού για διδασκαλία σε 
πολυπολιτισμικό μαθητικό δυναμικό 

19. Συνεργασία εκπαιδευτικών  ΠΔΑΚΕΣΤ=Πρότυπες διδασκαλίες 
από καταρτισμένους εκπαιδευτικούς 
στο πλαίσιο μιας σχολικής τάξης 

 ΑΑΕΜΝΜΜΔ=Ανταλλαγή 
απόψεων με εκπαιδευτικούς με 
νεομετανάστες μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες 

 
 
 
 


