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Περίληψη 

Αρχικά, το θέμα της παρούσας εργασίας αφορά τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας 

σε αλβανόφωνους μαθητές, οι οποίοι φοιτούν στο ελληνικό δημοτικό σχολείο, 

ταυτόχρονα αναλύεται η γενικότερη στάση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 

προς τους αλβανόφωνους αλλά και όλους τους πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές. 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της μετανάστευσης και τα διάφορα είδη στα 

οποία διακρίνεται. Γίνεται μια αναλυτική αναφορά στη μετατροπή της Ελλάδας σε 

χώρα υποδοχής μεταναστών και στη μαζική μετανάστευση αλβανικών πληθυσμών 

προς αυτήν τις προηγούμενες δεκαετίες. Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο 

αναλύονται οι δυσκολίες οι οποίες προκύπτουν στην εκπαιδευτική διαδικασία λόγω 

της διαφορετικής γλώσσας και πολιτισμικής ταυτότητας όπως και οι τρόποι 

αντιμετώπισης τους από τον εκπαιδευτικό. Τέλος, στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο 

διερευνάται, με την χρήση ειδικού ερωτηματολόγιου, η στάση του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος προς τους αλβανόφωνους μαθητές τις προηγούμενες 

δεκαετίες, όπως αυτή αποτυπώθηκε στη μνήμη ενηλίκων που υπήρξαν μαθητές εκείνη 

την περίοδο. 

Λέξεις κλειδιά 

Αλβανόφωνοι μαθητές, πολυπολιτισμική εκπαίδευση, διδασκαλία Ελληνικών, 

ρατσισμός, πολυπολιτισμικό εκπαιδευτικό μοντέλο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

1.1 Ορισμός του φαινομένου της οικονομικής μετανάστευσης 

 α) Γενικά ιστορικά στοιχεία για το φαινόμενο της μετανάστευσης 

Η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα πρέπει να ορίζεται μέσα στο 

συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο της κάθε εποχής. Είναι ένα φαινόμενο που συνέβη 

σχεδόν ταυτόχρονα με τη δημιουργία οργανωμένων ανθρώπινων κοινωνιών, καθώς για 

μια σειρά από λόγους οι προϊστορικές φυλές μετακινούνταν από τη μια περιοχή στην 

άλλη στην προσπάθεια τους να επιβιώσουν. Οι πιο σημαντικοί λόγοι της τότε 

μετανάστευσης ήταν το ευνοϊκότερο κλίμα και η ύπαρξη περισσότερης τροφής 

(περισσότερα ζώα για κυνήγι ή μεγαλύτερη δυνατότητα καλλιέργειας της γης). Έκτοτε 

η μετανάστευση πήρε πολλές διαφορετικές μορφές μέσα στην ιστορική εξέλιξη, αλλά 

πάντα ο βασικός λόγος για την πραγματοποίηση της ήταν η επιβίωση. 

Τα σύγχρονα μεταναστευτικά ρεύματα γεννιούνται κατά βάση μέσα στα σπλάχνα 

των αποδιαρθρωμένων, ανίσχυρων οικονομιών, στις οποίες πάντα υπάρχουν 

πληθυσμοί που αναζητούν μια ευνοϊκότερη κατάσταση όσο αφορά την εργασία, τις 

συνθήκες διαβίωσης και τα κοινωνικά δικαιώματα. Ταυτόχρονα, οι ισχυρές οικονομίες 

πάντα αναζητούν κατάλληλο εργατικό δυναμικό ανάλογα με τις ανάγκες που θέλουν 

κάθε φορά να καλύψουν. Στα αίτια της μετανάστευσης θα πρέπει να προστεθούν και 

οι πολεμικές συρράξεις που αποτελούν ένα από τα βασικότερα αίτια μετανάστευσης, 

καθώς η διαχείριση των προσφυγικών ροών αναδεικνύεται σε ένα ιδιαίτερα δισεπίλυτο 

κοινωνικό πρόβλημα. 

Συνοπτικά οι μεγαλύτερες μεταναστεύσεις πληθυσμών που έχουν καταγραφεί 

ιστορικά ήταν : α) Ο αποικισμός των νέων Ηπείρων της εποχής των Ανακαλύψεων, ο 

οποίος άλλαξε συνολικά την όψη του κόσμου, καθώς επέφερε μεγάλες οικονομικές και 

πολιτιστικές εξελίξεις στις αποικιοκρατικές χώρες αλλά και δραματικές επιπτώσεις 

στους αυτόχθονες πληθυσμούς που είτε εξοντώθηκαν είτε μετατράπηκαν σε δούλους. 

β) Το κύμα μετανάστευσης από τις Ευρωπαϊκές χώρες προς τις ΗΠΑ κατά το 

μεσοδιάστημα μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων, το οποίο συνέβη λόγω των 

επιπτώσεων του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και της τότε οικονομικής κρίσης στον 

ευρωπαϊκό χώρο. γ) Το κύμα μετανάστευσης από τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου, την 



9 
 

Αφρική και της Ασία προς τις χώρες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης, το οποίο 

συνέβη μετά τον δεύτερο παγκόσμιο λόγω της ανοδικής πορείας των οικονομιών αυτών 

χωρών υποδοχής κατά την μεταπολεμική περίοδο (ανοικοδόμηση πόλεων, άνθιση 

βιομηχανίας) (Μάνος κ.α., 2017). 

 

β) Ιστορικά στοιχεία για το φαινόμενο της μετανάστευσης από και προς την 

Ελλάδα 

Η Ελλάδα σε όλη σχεδόν την διάρκεια του 20ου αιώνα υπήρξε χώρα αποστολής 

μεταναστών. Οι Έλληνες μετανάστες ακολούθησαν τα βασικά μεταναστευτικά 

ρεύματα του ευρωπαϊκού χώρου  όπως περιεγράφηκαν στην προηγούμενη υποενότητα. 

Κατά την περίοδο 1880-1920 πραγματοποιήθηκε η πρώτη μαζική μετανάστευση των 

Ελλήνων προς τις ΗΠΑ. Εκτιμάται ότι ο πληθυσμός των συγκεκριμένων μεταναστών 

ανέρχονταν στο ένα τέταρτο του ενεργού πληθυσμού της χώρας. Σημαντικότεροι λόγοι 

για αυτό το μεταναστευτικό ρεύμα υπήρξε η μεγάλη πείνα, η ανεργία και η ανυποταξία 

που μάστιζαν την ελληνική ύπαιθρο, οι πόλεμοι αλλά και οι πολλές ανωμαλίες στην 

ελληνική πολιτική ζωή με αποτέλεσμα τον εκτοπισμό πληθυσμών. Ακόμη, κρίσιμο 

γεγονός για την διόγκωση του μεταναστευτικού ρεύματος υπήρξε η λεγόμενη «κρίση 

της σταφίδας» το 1893 η οποία έφερε βαρύ πλήγμα στο βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων 

αγροτών. Κατά την περίοδο 1945 μέχρι 1970 υπήρξε μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα 

Ελλήνων προς τις χώρες της δυτικής και βόρειας Ευρώπης και κυρίως της Γερμανίας, 

με βασικότερα αίτια την ανεργία (ιδιαίτερα στην μεταπολεμική Ελλάδα), τη μεγάλη 

ανάγκη της Γερμανίας για εργατικά χέρια, αλλά και τον εμφύλιο πόλεμο. Το ζήτημα 

της μετανάστευσης εκείνη την περίοδο πήρε τεράστιες διαστάσεις, με αποτέλεσμα να 

γίνεται με οργανωμένο τρόπο, καθώς η Ελλάδα υπέγραφε ειδικές συμβάσεις με τις 

χώρες υποδοχής των Ελλήνων μεταναστών.  

Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά μεταναστευτικά ρεύματα είχαν να κάνουν τόσο με 

τις εσωτερικές συνθήκες στην Ελλάδα (ανεργία, χαμηλοί μισθοί, πληθωρισμός, κακή 

ποιότητα ζωής) όσο και με τις στρατηγικές επιλογές των χωρών υποδοχής, που λόγω 

της ανάπτυξης τους αναζητούσαν διαρκώς εργατικά χέρια για τις οικονομίες τους. 

Όσον αφορά την ελληνική μετανάστευση είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η 

μετανάστευση προς τις ΗΠΑ είχε μονιμότερα χαρακτηρίστηκα σε σχέση με αυτήν προς 
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τον ευρωπαϊκό χώρο, κυρίως λόγω της μεγάλης απόστασης και του κόστους ενός 

υπερπόντιου ταξιδιού. 

Ωστόσο, ιστορικά η Ελλάδα υπήρξε και χώρα υποδοχής μεταναστών, με αρχή την 

δεκαετία του 90, όπου με την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ και του τέλους του 

ψυχρού πολέμου το 1989 προέκυψε ένα νέο είδος μετανάστευσης, το οποίο 

ονομάστηκε «νέα μετανάστευση». Το άνοιγμα των συνόρων αυτών των χωρών μαζί με 

την ταυτόχρονη κατάρρευση των οικονομιών οδήγησε τους κατά χιλιάδες εκεί 

πληθυσμούς να μεταναστεύσουν από την ανατολική και κεντρική Ευρώπη στη δυτική. 

Έτσι εκείνη την περίοδο η Ελλάδα δέχτηκε πολλές χιλιάδες μετανάστες οι οποίοι ήταν 

κατά βάση : νεοπρόσφυγες Πόντιοι Έλληνες από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης (Ρωσία, Γεωργία, Καζακστάν), Έλληνες Βορειοηπειρώτες από την Αλβανία, 

οικονομικοί μετανάστες από Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αλβανία, Ουκρανία, Γεωργία, 

Ρωσία, Μολδαβία και Ρουμανία και τέλος οικονομικοί μετανάστες από χώρες εκτός 

του ευρωπαϊκού χώρου όπως το Πακιστάν και οι Φιλιππίνες  (Μάνος κ.α., 2017). 

 

γ) Διατύπωση ορισμού της έννοιας της μετανάστευσης 

Με βάση τις κοινωνικές επιστήμες η μετανάστευση είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο 

κατά το οποίο πληθυσμοί μετακινούνται από μια χώρα σε μια άλλη στην οποία δεν 

έχουν την ιθαγένεια, με σκοπό τη μόνιμη ή και προσωρινή εγκατάσταση τους, την 

εργασία και τη θεμελίωση  κοινωνικών δικαιωμάτων σαν μελλοντικοί πολίτες αυτής 

της χώρας. Η μετανάστευση μπορεί να συμβεί είτε ακούσια είτε εκούσια με σκοπό την 

αλλαγή του τρόπου ζωής και την αναζήτηση καλύτερης τύχης, Προέρχεται ως έννοια 

από το ρήμα «μεταναστεύω» το οποίο περιγράφει την πληθυσμιακή κοινότητα μέσα 

στον περιβάλλοντα χώρο, στα πλαίσια ενός κοινωνικού συστήματος οργάνωσης 

ανάλογα με την εκάστοτε ιστορική περίοδο.  Τα χαρακτηριστικά της μετανάστευσης 

καθορίζονται από ιστορικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς παράγοντες 

(Τάντση, 2012). 

δ) Διάκριση ειδών μετανάστευσης 

Γενικά, η μετανάστευση μπορεί να κατηγοριοποιηθεί με βάση πολλά διαφορετικά 

κριτήρια. Στην παρούσα υποενότητα θα αναπτυχθούν όσα συνδέονται με το θέμα της 

παρούσας εργασίας. 
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➢ Εσωτερική ή εξωτερική μετανάστευση. 

Εσωτερική είναι η μετανάστευση η οποία συμβαίνει εντός των συνόρων ενός 

κράτους. Τέτοιου είδους μετανάστευση υπήρξε η μεγάλη μετακίνηση πληθυσμών από 

τις αγροτικές περιοχές προς τις αστικές κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής 

μετανάστευσης. Η εξωτερική ή διεθνής είναι η μετακίνηση από το ένα κράτος στο 

άλλο. 

➢ Μόνιμη ή προσωρινή μετανάστευση 

Η κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται ανάλογα με την πρόθεση του υποκειμένου που 

μεταναστεύει να επανέλθει ή όχι στη χώρα προέλευσης του. Η μετανάστευση μπορεί 

να έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή και όχι. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η 

μετανάστευση γίνεται καθαρά για την εκπλήρωση συγκεκριμένων στόχων και η 

επιστροφή στη χώρα προέλευσης είναι καθορισμένη ή και περιπτώσεις που ο 

μετανάστης δε γνωρίζει ποιο θα είναι το μέλλον του στην χώρα που μεταναστεύει. 

Υπάρχουν ακόμα περιπτώσεις μετανάστευσης όπου ο μετανάστης επιδιώκει να 

παραμείνει μόνιμα στη χώρα προορισμού του. Η Εθνική Στατική Υπηρεσία ορίζει σαν 

μόνιμη τη μετανάστευση κατά την οποία η εγκατάσταση διαρκεί πάνω από ένα έτος. 

➢ Εκούσια Αναγκαστική και βίαιη μετανάστευση 

Η κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται με βάση τους λόγους που οδηγούν ένα άτομο στη 

μετανάστευση. Η εκούσια μετανάστευση περιγράφει μια κατάσταση κατά την οποία 

το άτομο επιλέγει ελευθέρα να μεταναστεύσει για να καταφέρει να ζήσει με 

καλύτερους όρους. Παράδειγμα τέτοιας μετανάστευσης είναι η μετανάστευση 

επιστημονικού δυναμικού από την Ελλάδα προς τις χώρες της δυτικής Ευρώπης, η 

οποία συμβαίνει σήμερα. Η αναγκαστική μετανάστευση περιγράφει μια κατάσταση 

κατά την οποία μια ομάδα πληθυσμού αντιμετωπίζει πολύ άσχημους όρους στη χώρα 

που βρίσκεται και για αυτόν τον λόγο αναγκάζεται να μεταναστεύσει. Συνήθως το 

κράτος διαμορφώνει τόσο άσχημες συνθήκες διαβίωσης για μια πληθυσμιακή ομάδα 

που την εξωθεί σε μετανάστευση. Τέτοιες περιπτώσεις μετανάστευσης συμβαίνουν 

λόγω διώξεων για πολιτικούς, θρησκευτικούς ή πολιτισμικούς λόγους και συχνά τα 

κράτη θέλουν να την παρουσιάσουν ως εκούσια. Τέλος, βίαιη μετανάστευση συμβαίνει 

όταν οι πληθυσμοί διώκονται λόγω εποικισμών, αναγκαστικών ανταλλαγών 

πληθυσμών και βίαιων εκτοπίσεων. Παράδειγμα τέτοιου είδους μετανάστευσης είναι 
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οι μετακινήσεις πληθυσμών που έγιναν κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής 

καταστροφής κατά την οποία εκδιώχθηκε από το τουρκικό κράτος  το σύνολο του 

χριστιανικού πληθυσμού από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Όσα άτομα καταλήγουν 

σε μια χώρα υποδοχής μετά από βίαιη εκδίωξη τους χαρακτηρίζονται ως πρόσφυγες. 

➢ Συντηρητική και καινοτόμος μετανάστευση 

Η κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται με βάση τις αλλαγές που προκαλεί η 

μετανάστευση στη ζωή του ατόμου. Αν το άτομο διατηρήσει ακέραιο τον τρόπο ζωής 

που είχε στη χώρα προέλευσης τους, η μετανάστευση χαρακτηρίζεται ως συντηρητική. 

Αν το άτομο αφομοιώσει πολιτιστικά στοιχεία της χώρας προέλευσης του και τα 

εντάξει δημιουργικά στον δικό του τρόπο ζωής, η μετανάστευση χαρακτηρίζεται ως 

καινοτόμος (Μάνος κ.α., 2017). 

 ε) Κατηγοριοποίηση μεταναστών  

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν η βασική ταξινόμηση των μεταναστών μπορεί να 

γίνει με βάση τη χρονική διάρκεια της παραμονής του μετανάστη στη χώρα που τον 

υποδέχεται αλλά και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του. Έτσι προκύπτουν οι εξής 

βασικές κατηγορίες: 

➢ Οικονομικοί Μετανάστες 

Είναι οι μετανάστες οι οποίοι μετακινούνται με στόχο τις βελτιωμένες συνθήκες 

διαβίωσης στη χώρα υποδοχής τους, ωθούνται στην μετανάστευση λόγω κοινωνικών 

και οικονομικών λόγων και μεταναστεύουν είτε έχοντας ένα ειδικό συμβόλαιο που 

τους εξασφαλίζει εργασία και ασφάλεια μετακινήσεως είτε χωρίς αυτό. Οι Έλληνες 

που μετανάστευαν στη Γερμανία μετά το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου 

είχαν στην πλειοψηφία τους υπογράψει ένα τέτοιο συμβόλαιο, το οποίο (όπως 

συμβαίνει συνήθως) όριζε και το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παραμονής τους στη 

χώρα. 

➢ Παλιννοστούντες 

Είναι οι μετανάστες οι οποίοι επιστρέφουν στη χώρα προέλευσης τους συνήθως 

μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα παραμονής στο εξωτερικό. Οι Έλληνες 

παλιννοστούντες προέρχονταν κυρίως από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, στην 

οποία είχαν καταφύγει κατά την διάρκεια των γεγονότων του εμφυλίου πολέμου αλλά 

και από χώρες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης στις οποίες μετανάστευσαν κατά τη 
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δεκαετία του 50. Οι Έλληνες παλιννοστούντες επέστρεψαν κυρίως τις δεκαετίες 1970-

80 στην Ελλάδα. 

➢ Πολιτικοί Πρόσφυγες 

Με τον συγκεκριμένο όρο περιγράφονται εκείνοι οι πληθυσμοί οι οποίοι δεν έχουν 

άλλη επιλογή πέρα από το να εγκαταλείψουν τη χώρα προορισμού τους. Συνήθως 

διώκονται λόγω των διαφορετικών πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων τους ή της 

στέρησης στοιχειωδών κοινωνικών δικαιωμάτων τους. Η κάθε χώρα έχει ορίσει το δικό 

της νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ορίζει τις προϋποθέσεις αναγνώρισης ενός ατόμου ως 

πολιτικού πρόσφυγα. 

➢ Παράνομοι μετανάστες 

Είναι οι μετανάστες οι οποίοι εισέρχονται στη χώρα υποδοχής τους χωρίς να έχουν 

στα χέρια τους τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα ή κάποιο συμβόλαιο εργασίας. Η 

αύξηση τους παρατηρείται ταυτόχρονα με την καθιέρωση συγκεκριμένων κριτηρίων 

για μετανάστευση από τις χώρες υποδοχής. Οι παράνομοι μετανάστες συνήθως 

καταλήγουν να εργάζονται πολύ σκληρά σε κακοπληρωμένες μορφές εργασίας μη 

έχοντας κανένα εργασιακό και κοινωνικό δικαίωμα ή εντάσσονται στις διάφορες 

μορφές της παραοικονομίας και του εγκλήματος (Μάνος κ.α., 2017).  

 

 

 

1.2. Κοινωνικά χαρακτηριστικά και συνθήκες μετανάστευσης αλβανικών 

πληθυσμών προς την Ελλάδα 

Η μετατροπή της Ελλάδας από χώρας αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών 

συμπίπτει με την ανοδική πορεία που ακολούθησε η ελληνική οικονομία την περίοδο 

της μεταπολίτευσης. Από το 1974 με την πτώση της δικτατορίας, την εγκαθίδρυση της 

δημοκρατίας και την είσοδο της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 

(ΕΟΚ) η ελληνική οικονομία έγινε γρήγορα πολύ πιο αναπτυγμένη σε σχέση με τις 

οικονομίες των γειτονικών χωρών. Η Ελλάδα απέκτησε ένα σταθερό πολιτικό πλαίσιο 

και εξασφάλισε για αρκετά χρόνια θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης ήδη από τα μέσα της 

δεκαετίας του 80. Η μεγέθυνση αυτή της ελληνικής οικονομίας βασίστηκε κυρίως στην 

μεταπρατική οικονομία, την εισαγωγή προϊόντων από το εξωτερικό αλλά και την άνοδο 
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του κατασκευαστικού τομέα ο οποίος απαιτούσε ένα διευρυμένο ανειδίκευτο εργατικό 

δυναμικό. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με την κατάρρευση των καθεστώτων του υπαρκτού 

σοσιαλισμού από τη δεκαετία του 90, ξεκινά ένα μαζικό κύμα μετανάστευσης από τις 

βαλκανικές χώρες προς την Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην απογραφή  

πληθυσμού στην Ελλάδα το 2001 καταγράφηκαν 27 διαφορετικές εθνικότητες 

μεταναστών, στις οποίες οι πολυπληθέστερες ήταν η αλβανική, βουλγάρικη και 

ρουμάνικη, με ποσοστά 56%,5% και 3% αντίστοιχα. Έτσι, οι αλβανικοί πληθυσμοί 

μετανάστευσαν έχοντας κατά βάση στόχο την ένταξη τους στο ελληνικό παραγωγικό 

ιστό, στις διάφορες θέσεις ανειδίκευτου δυναμικού που άνοιγαν εκείνη την περίοδο 

αλλά δεν καλύπτονταν από τους ντόπιους λόγω της ανόδου του ελληνικού βιοτικού 

επιπέδου. Συμπερασματικά, ο βασικότερος λόγος που η Ελλάδα μετατράπηκε σε χώρα 

υποδοχής μεταναστών είναι η ανειδίκευτη εργασία και η κοινωνική σταθερότητα που 

μπορούσε να προσφέρει συγκριτικά με οποιαδήποτε χώρα των Βαλκανίων.  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθούν ορισμένα χαρακτηριστικά των 

Αλβανών μεταναστών. Πρόκειται για πληθυσμούς οι οποίοι ήταν σαφέστατα 

οικονομικοί μετανάστες, οι οποίοι είχαν κατά μέσο όρο πολύ μικρή ηλικία και 

μετανάστευαν με σκοπό τη μόνιμη παραμονή τους στην Ελλάδα. Είναι επίσης 

σημαντικό ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εξ’ αυτών είχαν λάβει κάποια τεχνική 

εκπαίδευση από τη χώρα προέλευσης τους, γεγονός που τους βοήθησε μετέπειτα να 

μετέχουν με ομαλό τρόπο στον ελληνικό παραγωγικό ιστό. Η τεχνική εκπαίδευση που 

είχαν λάβει οφείλεται στα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού συστήματος της 

Αλβανίας πριν την κατάρρευση του καθεστώτος. Οι Αλβανοί μετανάστες λοιπόν, 

εντάσσονται στο πρώτο ρεύμα μεταναστών που δέχθηκε η Ελλάδα και μετείχαν ενεργά 

στην ανοδική πορεία που ακολούθησε η ελληνική οικονομία. 

Αναλυτικότερα, οι Αλβανοί μετανάστες κατέφθασαν στην Ελλάδα από το 1990 

και για σχεδόν για μια δεκαετία δεν υπήρχε σχετική διαδικασία νομιμοποίησης τους. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, η έλλειψη νόμιμων εγγράφων άφηνε τους Αλβανούς 

μετανάστες χωρίς κανένα εργασιακό δικαίωμα, με την πλειοψηφία τους να εργάζεται 

σε καθεστώς «μαύρης» εργασίας, με εξαιρετικά χαμηλά ημερομίσθια. Ένα από τα 

βασικά προβλήματα ήταν η έλλειψη των απαραίτητων ενσήμων τα οποία απαιτούνταν 

για την ανανέωση της άδεια παραμονής τους, καθώς η διασφάλιση εργασίας που θα 
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εξασφαλίζε νόμιμα ένσημα ήταν αδύνατη για τους περισσότερους μετανάστες. 

Παρ’όλα αυτά μετά και τις πρώτες διαδικασίες νομιμοποίησης τους ξεκινά και η ομαλή 

τους ένταξη στην ελληνική κοινωνία χωρίς τον σχηματισμό κλειστών κοινοτήτων ή 

της έντονης σύνδεσης τους με την εγκληματικότητα, καθώς οι Αλβανοί μετανάστες 

εγκαταστάθηκαν σε πολλά διαφορετικά ελληνικά μέρη με ομαλό τρόπο.  

Αρχικά, οι Αλβανοί μετανάστες έβρισκαν κατά βάση εργασία ως ανειδίκευτο 

προσωπικό για τη συγκομιδή αγροτικών προϊόντων. Στη συνέχεια, ένα αυξανόμενο 

ποσοστό άρχισε να εργάζεται στον κατασκευαστικό τομέα, στον οποίο συχνά λόγω της 

τεχνικής κατάρτισης τους οι Αλβανοί ανέλαβαν τον πιο υπεύθυνο ρόλο του μάστορα ή 

του επιβλέποντα των οικοδομικών εργασιών. Με την πάροδο του χρόνου οι Αλβανοί 

εντάχθηκαν και στην παροχή υπηρεσιών και ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού. Αυτή 

η προοδευτική εξέλιξη του χαρακτήρα της εργασίας τους από τις χειρωνακτικές 

εργασίες στην προσφορά υπηρεσιών μαρτυρά την κοινωνική τους ανέλιξη και ένταξη 

στην ελληνική κοινωνία (Λάλαϊ, 2012). 

Μια άλλη πλευρά της κοινωνικής διάστασης της μετανάστευσης των Αλβανών 

είναι η παράνομη μετανάστευση. Είναι χαρακτηριστικό ότι την δεκαετία 2006-2015 

από τους 175.000 ανθρώπους που απελάθηκαν από την Ελλάδα η πλειοψηφία ήταν 

Αλβανοί ενώ μέχρι το 2011 οι Αλβανοί αποτελούσαν το 50% των παράνομων 

μεταναστών που καταγράφηκαν από τις αρχές. Η παράνομη μετανάστευση αποτελεί 

ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο για την ελληνική κοινωνία από την δεκαετία του 90 και έπειτα. 

Η  Αλβανία αποτέλεσε για δεκαετίες τη βασική χώρα προέλευσης των παράνομων 

μεταναστών που έφθαναν στην Ελλάδα. Οι παράνομοι μετανάστες ήταν δεδομένο ότι 

θα κάλυπταν όλες εκείνες τις θέσεις χειρωνακτικής εργασίας τις οποίες απέφευγαν οι 

ντόπιοι, με εξαιρετικά χαμηλό εργοδοτικό κόστος. Είναι γνωστό ότι η ανοδική πορεία 

της ελληνικής οικονομίας μετά τη μεταπολίτευση, βελτίωσε το βιοτικό επίπεδο των 

Ελλήνων, έφερε άνοδο στο μορφωτικό τους επίπεδο και όπως είναι λογικό άρνηση στο 

να καλύψουν χειρωνακτικές θέσεις εργασίας στον αγροτικό και κατασκευαστικό 

τομέα. Οι Έλληνες νέοι στράφηκαν σε μεγάλο βαθμό σε μορφές εργασίας που 

σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών ενώ ταυτόχρονα διαχρονικά είχαν τη στήριξη 

του θεσμού της οικογένειας αλλά και των βοηθημάτων του κράτους. Ταυτόχρονα, οι 

Αλβανοί και οι υπόλοιποι παράνομοι μετανάστες στήριξαν σε μεγάλο βαθμό την 

ανοδική πορεία της Ελληνικής οικονομίας με τη φθηνή, ανειδίκευτη εργασία που 

προσέφεραν. Μετά το 2011, η παράνομη μετανάστευση στην Ελλάδα γίνεται κυρίαρχα 
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από πληθυσμούς που προέρχονται από χώρες της Μέσης Ανατολής (Συρία, Ιράκ, 

Αφγανιστάν) οι οποίοι δημιουργούν το δεύτερο μεταναστευτικό ρεύμα προς την 

Ελλάδα την οποία θεωρούν και την πύλη εισόδου προς την Ευρώπη.  

Είναι ακόμα σημαντικό να αναφερθεί ότι όπως σε όλα τα μαζικά κύματα 

μετανάστευσης και λόγω των εξελίξεων που υπήρχαν στις βαλκανικές χώρες, ένα 

τμήμα των Αλβανών μεταναστών ενεπλάκησαν με εγκληματικές δραστηριότητες. 

Σίγουρα, αυτό το τμήμα ήταν μειοψηφικό αλλά η τάση αυτή έπαιξε σημαντικό ρόλο 

στη διαμόρφωση του ρατσισμού ενάντια στους Αλβανούς όπως διαμορφώθηκε τις 

επόμενες δεκαετίες. Υπήρξε κατά την διάρκεια του 90 η ταύτιση της Αλβανικής 

εθνικότητας με το στίγμα του εγκληματία ή του επικίνδυνου στοιχείου, η οποία θα 

απασχολήσει και τις επόμενες ενότητες της παρούσας εργασίας. 

Όσον αφορά τη σημερινή κατάσταση οι Αλβανοί μετανάστες στην Ελλάδα 

αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα ανεργίας. Στο γεγονός αυτό συντέλεσε η οικονομική 

κρίση που συνεχίζει να πλήττει την ελληνική οικονομία από το 2009 αλλά και η 

κατάρρευση του κατασκευαστικού τομέα αρκετά χρόνια πριν την εκδήλωση της κρίσης 

στους υπόλοιπους παραγωγικούς τομείς. Έτσι, τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε 

ραγδαία πτώση των Αλβανών που καταβάλλουν εισφορές στα ελληνικά ασφαλιστικά 

ταμεία. Λόγω αυτής της εξέλιξης ακόμα περισσότεροι Αλβανοί μετανάστες επέλεξαν 

να μετακινηθούν εντός της Ελλάδας και να αναζητήσουν εργασία στις περιοχές οι 

οποίες παρουσιάζουν έντονο τουριστικό ενδιαφέρον, κινούμενοι όπως ήταν λογικό 

προς έναν οικονομικό τομέα που ακόμα και σήμερα έχει δυνατότητες να προσφέρει 

θέσεις εργασίας. Παραδοσιακά, ένα σημαντικό τμήμα των γυναικών από την Αλβανία 

εργάζεται ως οικιακή βοηθός. Ταυτόχρονα, υπάρχουν και ορισμένοι  Αλβανοί 

μετανάστες της προηγούμενης γενιάς οι οποίοι εργάζονται σήμερα ως 

αυτοαπασχολούμενοι. 

Τα σημαντικότερα προβλήματα των Αλβανών μεταναστών σήμερα είναι η 

έλλειψη εργασιακών δικαιωμάτων όπως πλήρη ένσημα, ιατρική κάλυψη, δώρα και 

επιδόματα που θα έπρεπε να δικαιούνται, όπως όλοι οι εργαζόμενοι. Το ζήτημα των 

ενσήμων όπως προαναφέρθηκε είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς θεωρείται απόδειξη 

της νόμιμης εργασίας ώστε να εκδοθεί από το ελληνικό κράτος άδεια παραμονής. Με 

την ψήφιση του ειδικού νόμου του 2015 θεσπίστηκαν οι ειδικές προϋποθέσεις που 

απαιτούνται χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά των μεταναστών. Παρ’όλα 
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αυτά, συχνά η διαδικασία στην πράξη αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη, χρονοβόρα 

και με μεγάλο οικονομικό κόστος. Συνοψίζοντας, οι Αλβανοί μετανάστες που ζουν και 

εργάζονται στην Ελλάδα επιθυμούν να αντιμετωπίζονται όπως οι Έλληνες πολίτες με 

τις ανάλογες υποχρεώσεις και δικαιώματα, καθώς όλα τα προβλήματα που έχουν 

(ιδιαίτερα οι μετανάστες δεύτερης γενιάς) προέρχονται από την άνιση μεταχείριση που 

δέχονται από το ελληνικό κράτος (Μάνος κ.α., 2017). 

 

 

1.3. Πολιτιστικές και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις του ελληνικού και 

αλβανικού πληθυσμού 

Αρχικά, θα πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχουν γλώσσες οι οποίες εξελίχθηκαν 

στην ίδια γεωγραφική περιοχή, μέσω των αλληλεπιδράσεων γειτονικών πληθυσμών 

που ακολούθησαν μια παράλληλη ιστορική εξέλιξη. Οι γλώσσες αυτές αν και δεν 

ανήκουν στην ίδια γλωσσική οικογένεια εμφανίζουν αμοιβαία δάνεια σε λέξεις αλλά 

και στον τρόπο δόμησης τους. Τα δάνεια αυτά μεταξύ των γλωσσών συμβαίνουν λόγω 

των αμοιβαίων πολιτιστικών επαφών των λαών που τις μιλούν και ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά της εκάστοτε ιστορικής φάσης. Με αυτήν την έννοια μπορεί να οριστεί 

στα Βαλκάνια μια ζώνη γλωσσικής επαφής στην οποία μετείχαν όλες οι γλώσσες των 

γειτονικών χωρών της περιοχής. 

Τόσο η ελληνική όσο και η αλβανική γλώσσα ανήκουν στην ίδια ινδοευρωπαϊκή 

ομογλωσσία αλλά σε διαφορετικούς γλωσσικούς κλάδους. Η Αλβανική γλώσσα 

θεωρείται πιθανόν να κατάγεται από την Ιλλυρική ή την Θρακική γλώσσα, γεγονός 

όμως που δεν μπορεί να τεκμηριωθεί ακριβώς με βάση  τα στοιχεία που υπάρχουν σε 

σχέση με αυτές τις δύο γλώσσες στην ιστορική μελέτη. Η περιοχή που εδράζεται το 

σημερινό κράτος της Αλβανίας σε διάφορες ιστορικές φάσεις, είχε για μεγάλες 

περιόδους κατακτηθεί από Ρωμαίους, Βυζαντινούς και Τούρκους. Αυτές οι κατοχές 

άφησαν ισχυρά ίχνη τόσο γλωσσικά όσο και πολιτιστικά στην μετέπειτα εθνική 

συγκρότηση της Αλβανίας. Όπως είναι λογικό, η αλβανική γλώσσα εμπεριέχει πολλές 

λέξεις οι οποίες έχουν ελληνική προέλευση, καθώς η ελληνική γλώσσα έπαιξε 

γλωσσικά πρωταγωνιστικό ρόλο εντός της Βαλκανικής χερσονήσου. 
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Ακόμη, από ιστορικής άποψης η παρουσία των Ελλήνων στην περιοχή της 

σημερινής Αλβανίας ξεκινάει ήδη από τον 7ο αιώνα προ Χριστού. Το 627 Π.Χ. οι 

αρχαίοι Έλληνες της Κορίνθου δημιούργησαν την πρώτη ελληνική αποικία της 

περιοχής με την ονομασία Επίδαμνος, στο σημερινό Δυρράχιο  και λίγο αργότερα την 

αποικία της Απολλωνίας. Οι δύο αυτές ελληνικές αποικίες αναδείχθηκαν σε πολύ 

σημαντικά κέντρα διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι, 

είναι πολύ πιθανό οι πρόγονοι των σημερινών Αλβανών να μιλούσαν την Ιλλυρική, 

καθώς η Ιλλυρία ήταν μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή από τα Κεραύνια όρη μέχρι την 

Τεργέστη και από την Αδριατική ακτή μέχρι τον Δούναβη, η οποία κατοικούνταν από 

πολλά διαφορετικά φύλα μεταξύ των οποίων και ορισμένα ελληνικά. Στη συνέχεια, η 

περιοχή της Αλβανίας περιήλθε υπό Ρωμαϊκή κατοχή και η γλώσσα του ντόπιου 

πληθυσμού ενσωμάτωσε ένα πλήθος λέξεων με λατινική προέλευση οι οποίες ήταν με 

τη σειρά τους δανεισμένες από την ελληνική γλώσσα. Μετέπειτα, σε όλη τη διάρκεια 

του μεσαίωνα υπήρξαν μετακινήσεις πληθυσμών οι οποίες ευνόησαν τη γλωσσική 

επικοινωνία. Χαρακτηριστική περίπτωση ήταν αυτή των Αρβανιτών οι οποίοι 

μετακινήθηκαν από τη νότια και κεντρική Ελλάδα προς την περιοχή της σημερινής 

Βόρειας Ηπείρου, λόγω των χαρακτηριστικών της εποχής. Κατά τη διάρκεια του 

Μεσαίωνα, η Βόρεια Ήπειρος είχε σημαντικό πνευματικό και πολιτιστικό ρόλο στην 

περιοχή. 

Συνοψίζοντας, γίνεται φανερό ότι από την αρχαιότητα μέχρι και τη συγκρότηση 

των εθνικών κρατών της Ελλάδας και της Αλβανίας υπήρχαν έντονες πολιτιστικές 

αλληλεπιδράσεις οι οποίες εκφράστηκαν έντονα στο πεδίο της γλώσσας αλλά και του 

πολιτισμού (Σπύρου, 2003) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 

2.1 Ανάλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται στο σχολικό περιβάλλον λόγω 

της διαφορετικής γλώσσας 

α) Οι δυσκολίες της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς μαθητές 

Αρχικά, είναι χρήσιμο να αναφερθούν τα βασικά μέρη που συντελούν τη γλωσσική 

διδασκαλία, αλλά και οι διδακτικοί στόχοι που θα πρέπει να υπάρχουν σε σχέση με 

αυτήν.  

• Η εκμάθηση της γλώσσας στο σχολείο σημαίνει εκμάθηση των βασικών κανόνων 

δόμησης της, του λεξιλογίου της και των χρήσεων της σε τομείς της 

καθημερινότητας αλλά και σε τομείς ιδεών. Ο βασικότερος διδακτικός στόχος θα 

πρέπει να είναι να μπορεί ο μαθητής να επικοινωνήσει αποτελεσματικά με τους 

γύρω του και να εκφράσει τη σκέψη του αρχικά για απλά καθημερινά θέματα και 

στη συνέχεια για όλο και πιο αφηρημένα θέματα και έννοιες που ανήκουν στον 

κόσμο των ιδεών.  

• Σημαντικό μέρος της γλωσσικής διδασκαλίας είναι η εκμάθηση του υπόβαθρου που 

δημιούργησε τη  γλώσσα, δηλαδή των στοιχείων της ιστορίας, της παράδοσης και 

της κουλτούρας του λαού που τη μιλάει και την εξέλιξε χρησιμοποιώντας την.  

• Η σωστή κατανόηση της γλώσσας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την επίδοση των 

μαθητών σε όλα τα μαθήματα του σχολικού προγράμματος αλλά και στους 

διάφορους τομείς στην καθημερινότητα τους. 

Αυτά τα τρία σημεία για τη διδασκαλία της γλώσσας γίνονται αρκετά πιο σύνθετα, 

όταν ο εκπαιδευτικός καλείται να διδάξει σε μια τάξη με γλωσσική ανομοιογένεια, 

καθώς είναι σίγουρο ότι θα προκύψουν διδακτικά προβλήματα σε σχέση με τη γλώσσα. 

Η διδασκαλία της γλώσσας σε αλλόγλωσσους μαθητές πρέπει να γίνεται με σεβασμό 

στη γλώσσα που ήδη γνωρίζουν ως μητρική, καθώς αυτή η γλώσσα αποτελεί συστατικό 

στοιχείο της ταυτότητας του κάθε ατόμου. Μέσω της μητρικής γλώσσας το άτομο 

μαθαίνει να επικοινωνεί με το συγγενικό του περιβάλλον, να ανταλλάσσει απλές 

πληροφορίες με τους γύρω του αλλά και να εκφράζεται για πρώτη φορά  σε 

συναισθηματικό επίπεδο. Ακόμη, η μητρική γλώσσα είναι στενά συνδεδεμένη με όλες 

τις αξίες και τις παραδόσεις που η οικογένεια μεταβιβάζει στο άτομο, για τις οποίες 
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αυτό νιώθει υπερήφανο. Συνεπώς, σε περίπτωση που το άτομο αισθανθεί ότι η μητρική 

του γλώσσα υποτιμάται μέσα στη σχολική διαδικασία, θα νιώσει ότι υποτιμάται 

συνολικά η ταυτότητα που έχει διαμορφώσει από το σύνολο των εμπειριών του. Είναι 

δεδομένο ότι ο ρατσισμός στο επίπεδο της γλώσσας ακυρώνει την εκπαιδευτική 

διαδικασία και οδηγεί τους αλλοδαπούς μαθητές σε σχολική αποτυχία, καθώς το 

σχολείο φαντάζει ένα εχθρικό περιβάλλον στο θύμα του ρατσισμού που του προκαλεί 

δυσάρεστα συναισθήματα και άγχος. Είναι εντελώς λάθος να θεωρούνται μέσα στο 

σχολικό περιβάλλον ορισμένες μητρικές γλώσσες ανώτερες και ορισμένες κατώτερες, 

καθώς όλες οι γλώσσες καλούνται να εξυπηρετήσουν τους ίδιους σκοπούς και 

διαμορφώθηκαν κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες εξέλιξης του κάθε λαού. Τέλος, πέρα 

από τη γλώσσα όλα τα υπόλοιπα συστατικά της ταυτότητας του αλλόγλωσσου μαθητή, 

όπως η ιστορία, η θρησκεία και οι παραδόσεις, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με 

σεβασμό. 

Ακόμη, η διδασκαλία της  ελληνικής γλώσσας σε αλλόγλωσσα άτομα, είναι μια 

διαδικασία η οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τη γλώσσα την οποία τα άτομα 

αυτά γνωρίζουν ως μητρική. Η μητρική γλώσσα παρέχει εκείνο το εννοιολογικό 

πλαίσιο που μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία θα αντιστοιχηθεί με το αντίστοιχο 

της δεύτερης γλώσσας. Με άλλα λόγια αν το άτομο γνωρίζει τις δομές της μητρικής 

του γλώσσας, όσον αφορά κανόνες σύνταξης, γραμματική και λεξιλόγιο θα μπορεί 

ευκολότερα να διδαχθεί και τη δεύτερη γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση, η δεύτερη 

γλώσσα μένει ασύνδετη με την καθημερινή εμπειρία και με όσα έχει ήδη αφομοιώσει 

το άτομο, οπότε η εκμάθηση της καταλήγει να είναι πολύ πιεστική για τον μαθητή με 

συχνό αποτέλεσμα τη σχολική αποτυχία αλλά και διαφόρων δυσάρεστων κοινωνικών 

προβλημάτων όπως φαινομένων σχολικής απομόνωσης κτλ. Ταυτόχρονα, οι μαθητές 

που δε μαθαίνουν τη μητρική τους γλώσσα είναι δεδομένο ότι θα έχουν προβλήματα 

τόσο με το οικογενειακό τους περιβάλλον όσο και με τον κοινωνικό τους περίγυρο. 

Συμπερασματικά, για να μπορέσει ο αλλοδαπός μαθητής να μάθει τη δεύτερη γλώσσα, 

η οποία θα του είναι απαραίτητη σε όλη του τη ζωή θα πρέπει να τη διδαχθεί 

αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις έννοιες της μητρικής του, την οποία θα μαθαίνει 

παράλληλα (Παπαδοπούλου κ.α., 2015). 
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 β) Τα προβλήματα των αλβανόφωνων μαθητών στο ελληνικό σχολικό περιβάλλον 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η Ελλάδα μετατράπηκε με έναν 

αρκετά απότομο τρόπο σε χωρά υποδοχής μεταναστών, γεγονός που επέδρασε 

αναπόφευκτα και στο εκπαιδευτικό της σύστημα. Κατά την δεκαετία του 90, οι 

ελληνικές σχολικές τάξεις άρχισαν να περιλαμβάνουν μαθητές από πολλές 

διαφορετικές χώρες προέλευσης, με τους μαθητές με αλβανική καταγωγή να 

αποτελούν την πλειοψηφία. Αυτό συνέβη, διότι οι Αλβανοί μετανάστες οι οποίοι 

αποτελούσαν το τότε κύριο μεταναστευτικό ρεύμα, έρχονταν συνήθως σε νεαρή ηλικία 

στην Ελλάδα  και ήταν λογικό να τους ακολουθεί και η οικογένειά τους. Έτσι, 

πρόκυπτε άμεσα η αναγκαιότητα για τα παιδιά αυτών των οικογενειών να συνεχίσουν 

το σχολείο ή να ξεκινήσουν την φοίτηση τους εντασσόμενα στο ελληνικό σχολείο. 

Όπως ήταν λογικό, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα βρέθηκε μπροστά σε 

πολλές προκλήσεις καθώς ήταν ανέτοιμη να ανταποκριθεί στις νέες αυξημένες 

απαιτήσεις που προέκυψαν από αυτήν την αλλαγή (Παπαδοπούλου κ.α., 2015). 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι οι Αλβανοί μαθητές, όπως και όλοι οι 

μαθητές με αλλοδαπή καταγωγή, καλούνται να μάθουν την ελληνική γλώσσα για 

λόγους πολύ πέρα από την επίτευξη καλών σχολικών επιδόσεων. Η γλώσσα αποτελεί 

ένα πολύ σημαντικό εργαλείο ώστε ο κάθε μετανάστης να έχει την ευκαιρία να 

προσαρμοστεί στον κοινωνικό περίγυρο των συνομηλίκων του αλλά και συνολικότερα 

μέσα στην κοινωνία. Η μη εκμάθηση των ελληνικών από τους Αλβανούς μαθητές 

αποτέλεσε έναν βασικό παράγοντα που οδηγούσε στην αδυναμία τους να ενταχθούν 

ομαλά στον ελληνικό κοινωνικό ιστό, να εξασφαλίσουν εργασία και κοινωνικά 

δικαιώματα. 

Τα βασικότερα προβλήματα των αλβανόφωνων μαθητών μέσα στο ελληνικό 

σχολικό περιβάλλον είναι τα ακόλουθα: 

 

➢ Η ανομοιογένεια στη σχολική τάξη 

Η διαφορετική γλώσσα αποτελεί παράγοντα ανομοιογένειας εντός της σχολικής τάξης. 

Προφανώς, η ταυτόχρονη διδασκαλία σε παιδιά που έχουν ως μητρική γλώσσα την 

ελληνική και σε παιδιά που έχουν ως μητρική γλώσσα την αλβανική δημιουργεί μια 

ανομοιογένεια στην τάξη, στις δυνατότητες και στις ανάγκες των μαθητών. Το γεγονός 

αυτό δεν αποτελεί βέβαια και τον μοναδικό παράγοντα ανομοιογένειας, καθώς σε όλες 
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τις σχολικές τάξεις ο κάθε μαθητής μπορεί να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά όσον 

αφορά την κοινωνική του θέση, τα ερεθίσματα που έχει δεχτεί από το περιβάλλον του, 

τις απόψεις που έχει διαμορφώσει και τη συνολική του γνωστική και γλωσσική 

ανάπτυξη. 

➢ Κοινωνικές συγκρούσεις και ρατσισμός στο σχολικό περιβάλλον 

Μια κρίσιμη παράμετρος του ζητήματος είναι τα διάφορα προβλήματα που 

προκύπτουν λόγω της ανομοιογένειας της σχολικής τάξης σε κοινωνικό επίπεδο. Είναι 

συχνό φαινόμενο, οι Αλβανοί μαθητές να αισθάνονται διαχωρισμένοι από τους 

γηγενείς και λόγω αυτής της απόστασης να δημιουργούνται εχθρότητες και 

συγκρούσεις. Οι Αλβανοί μαθητές συχνά αντιμετωπίστηκαν ρατσιστικά από τους 

γηγενείς μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, οι οποίοι, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, 

συχνά έτρεφαν φόβο απέναντι σε αυτό που θεωρούσαν «ξένο» ως προς τις δικές τους 

αντιλήψεις, καθώς οι Αλβανοί μαθητές πέρα από τη διαφορετική γλώσσα έχουν τη δική 

τους πολιτιστική και θρησκευτική κουλτούρα. Έχουν καταγραφεί πολλά περιστατικά 

μέσα στην ελληνική κοινωνία όπου μαθητές και γονείς απαιτούσαν να απομακρυνθούν 

οι Αλβανοί μαθητές από τα σχολεία και καλλιεργούνταν ο ρατσισμός και η ξενοφοβία 

με τους εκπαιδευτικούς να παραμένουν συχνά αμήχανοι απέναντι στο πρόβλημα. Με 

αυτήν την έννοια, ο εκπαιδευτικός καλείται να γνωρίζει καλά και την ψυχολογική και 

διοικητική διάσταση που έχει το εκπαιδευτικό έργο, το οποίο είναι αδύνατο να πετύχει 

τους διδακτικούς του στόχους μέσα σε κλίμα ρατσισμού και εντάσεων . 

 

➢ Η έλλειψη κατάλληλων διδακτικών προγραμμάτων στα σχολεία 

Επιπρόσθετα, η διδασκαλία των ελληνικών σε αλβανόφωνους μαθητές απαιτεί και τα 

κατάλληλα σχολικά προγράμματα που θα καλύπτουν τις ανάγκες αυτών των μαθητών, 

όπως και κατάλληλα εκπαιδευμένους εκπαιδευτικούς οι οποίοι μέσα από τις γενικές 

σπουδές τους ή μέσα από ειδικά σεμινάρια θα λαμβάνουν τις βασικές γνώσεις που 

απαιτούνται. Επειδή, οι απαιτήσεις αυτές τη δεκαετία του 90 ήταν πολλές, χρειάστηκε 

να περάσει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα να μπορέσει να τις καλύψει σε έναν βαθμό. Πλέον, υπάρχουν ειδικά 

διαμορφωμένα προγράμματα μαθημάτων και μεταπτυχιακά προγράμματα για 

εκπαιδευτικούς με στόχο να τους προετοιμάσουν για να μπορούν να ανταποκριθούν 

στις ανάγκες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (τόσο σε αλβανόφωνους μαθητές όσο 
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και σε παιδιά μεταναστών διαφορετικής καταγωγής). Παρόλα αυτά, όπως θα αναλυθεί 

και στη συνεχεία, η ελληνική εκπαίδευση ακόμη και σήμερα, απέχει αρκετά από το να 

μπορέσει να χαρακτηριστεί ως διαπολιτισμική (Μητακίδου κ.α., 2015). 

  

 2.2 Η στάση των εκπαιδευτικών θεσμών προς τους αλβανόφωνους μαθητές 

α) Θεσμικές μεταρρυθμίσεις για την ένταξη των αλβανόφωνων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία 

Η ένταξη των Αλβανόφωνων μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

πραγματοποιήθηκε με τρείς διαφορετικούς τρόπους. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 

οι αλβανόφωνοι μαθητές απλά εντάσσονταν στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σε κοινά 

τμήματα με τους ελληνόφωνους μαθητές. Στη συνέχεια ξεκίνησε η λειτουργία των 

τάξεων υποδοχής, των φροντιστηριακών τμημάτων και των διαπολιτισμικών σχολείων 

που απευθύνονταν στα παιδιά μεταναστών για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. 

➢ Τάξεις υποδοχής 

 Οι τάξεις υποδοχής έχουν διπλή στόχευση, καθώς απευθύνονται σε μαθητές με δύο 

διαφορετικά επίπεδα γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Όσον αφορά τους μαθητές που 

θα ενταχθούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η φοίτηση σε αυτές τις τάξεις 

διαρκεί ένα έτος και στοχεύει στην εντατική εκμάθηση των ελληνικών. Όσον αφορά 

τους μαθητές που ήδη έχουν ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία, η φοίτηση σε 

αυτές τις τάξεις στοχεύει στην  υποστήριξη τους ταυτόχρονα με την φοίτηση τους στις 

κανονικές τάξεις μαζί με τους ελληνόφωνους μαθητές. Οι τάξεις υποδοχής 

εξυπηρετούν τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου από τα παιδιά των 

μεταναστών, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω γλώσσας αλλά και 

διαφορετικής θρησκευτικής ή πολιτισμικής κουλτούρας. Τα μαθήματα έχουν 

εισαγωγικό χαρακτήρα και προσφέρουν ορισμένες βασικές γνώσεις, ώστε να 

επιτευχθούν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. 

➢ Φροντιστηριακά τμήματα 

Οι μαθητές που έχουν ως δεύτερη γλώσσα την ελληνική, αν μετά την φοίτηση τους 

στις τάξεις υποδοχής δεν μπορέσουν να ενταχθούν ομαλά στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και έχουν προβλήματα στην παρακολούθηση των μαθημάτων, εντάσσονται 
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στα ειδικά φροντιστηριακά τμήματα τα οποία θα τους προσφέρουν την απαραίτητη 

βοήθεια.  

 

 

➢ Διαπολιτισμικά σχολεία 

Στα σταδιακά διαπολιτισμικά σχολεία εντάσσονται μόνο παιδιά μεταναστών και 

παρακολουθούν ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα μαθημάτων. 

Παράλληλα με τις παραπάνω δομές, υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης της 

διαπολιτισμικότητας των ελληνικών σχολείων μέσω της λειτουργίας ολοήμερων 

σχολείων. Το ολοήμερο σχολείο αποτελεί ένα διαφορετικό τύπο σχολείου στο οποίο 

μέσω των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιούνται μετά την ολοκλήρωση του 

τυπικού σχολικού προγράμματος, οι αλλοδαποί μαθητές θα έρχονται σε επαφή με τους 

γηγενείς ώστε να καταπολεμούνται τάσεις περιθωριοποίησης και απομόνωσης τους. 

Κρίνεται ακόμη σκόπιμο οι αλλοδαποί μαθητές να αποτελούν ένα μικρό ποσοστό του 

συνόλου των μαθητών του σχολείου, ώστε να μη διαταράσσεται η ομαλή εκπαιδευτική 

διαδικασία (Μητακίδου κ.α., 2015). 

β) Βασικά σημεία για τη σωστή λειτουργία των τάξεων υποδοχής και των 

φροντιστηριακών τμημάτων 

Σε αυτό το σημείο είναι σκόπιμο να επισημανθούν ορισμένα βασικά σημεία για τη 

σωστή λειτουργία των δύο βασικών θεσμών για τη διδασκαλία σε αλβανόφωνους 

μαθητές. 

1. Ο τρόπος λειτουργίας και οργάνωσης αυτών των τμημάτων θα πρέπει να γίνεται από 

την προηγούμενη χρονιά, ώστε η διαδικασία ένταξης των μαθητών να γίνεται όσο 

το δυνατόν με τον πιο ομαλό τρόπο. Υπεύθυνοι για την οργάνωση των τμημάτων 

θα πρέπει να είναι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σε συνεργασία με τον σχολικό 

σύμβουλο, ο οποίος θα παρακολουθεί και θα προτείνει συνεχώς βελτιώσεις της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

2. Βασικό κομμάτι της οργάνωσης αυτών των τμημάτων θα πρέπει να είναι η 

εξασφάλιση των κατάλληλων διδακτικών βοηθημάτων από το υπουργείο και η 

τήρηση προσωπικής καρτέλας για τον κάθε μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 
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εκπονούν ειδικό διδακτικό πλάνο με βάση τις ανάγκες των μαθητών του κάθε 

τμήματος. 

3. Ειδικά σε αυτά τμήματα θα πρέπει να εφαρμόζονται οι πιο σύγχρονες μέθοδοι 

διδασκαλίας, οι οποίες στοχεύουν στην «ανακάλυψη» της γνώσης από τον ίδιο τον 

μαθητή και παράλληλα εξασφαλίζουν την ομαδική συνεργασία των μαθητών με την 

καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. 

4. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς να γνωρίζουν εκ’ των προτέρων 

το πολιτιστικό υπόβαθρο  των αλλοδαπών μαθητών, ώστε να μπορέσουν κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία να αξιοποιήσουν όλες γνώσεις τους σε σχέση με τον 

ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα αλλά και όσες γνώσεις κατέχουν ήδη 

μέσω της μητρικής τους γλώσσας. Έτσι, θα μπορέσουν να εντάξουν τους μαθητές 

με πιο ομαλό τρόπο στην κανονική τάξη μαζί με τους ελληνόφωνους μαθητές. 

5. Στα τμήματα αυτά πέρα από τη διδασκαλία της γλώσσας και ορισμένων βασικών 

γνώσεων θα πρέπει να εξασφαλίζεται και η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων 

των μαθητών που θα τους είναι απαραίτητες για την ένταξη τους στην σχολική 

κοινότητα (Μητακίδου κ.α., 2015) 

 

 

2.3  Η στάση των Ελλήνων εκπαιδευτικών προς τους αλβανόφωνους μαθητές 

α) Γενικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων εκπαιδευτικών σε σχέση με τη 

διδασκαλία σε αλβανόφωνους 

Ιστορικά, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί καλούνταν για πολλές δεκαετίες να διδάξουν 

στην «κλειστή» σε αλλοδαπούς μαθητές ελληνική κοινωνία. Πριν την δεκαετία του 90, 

οι μόνες περιπτώσεις αναγκαιότητας πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης αφορούσαν τα 

παιδιά των Τσιγγάνων ή τα παιδιά των μουσουλμάνων της Θράκης, που ωστόσο δεν 

άλλαζαν τη γενική εικόνα. Αυτή η ομοιογένεια που υπήρξε στα ελληνικά σχολεία για 

πολλές δεκαετίες έκανε πιο δύσκολη την προσαρμογή των εκπαιδευτικών στα νέα 

δεδομένα. H στάση των εκπαιδευτικών προς τους αλβανόφωνους μαθητές εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από τη διδακτική εμπειρία τους. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί με μεγάλη 

διδακτική εμπειρία που λόγω της αρνητική ανατροφοδότησης τους με την πάροδο των 

ετών,  συχνά θεωρούν πολύ δύσκολη την εκπαιδευτική παρέμβαση στους 

αλβανόφωνους μαθητές (ειδικά αυτών που έχουν μεγάλη ηλικία) αλλά και νέοι 

εκπαιδευτικοί που παρόλη την πρόθεση τους να διδάξουν στους αλβανόφωνους 
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μαθητές συναντούν πολλές δυσκολίες λόγω αδυναμιών, οι οποίες προέρχονται από την 

ελλιπή εκπαίδευση τους, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις συγκεκριμένες 

απαιτήσεις. Είναι γεγονός ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα δεν έχει 

καταρτιστεί κατάλληλα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ώστε να μπορούν να 

αντιμετωπίσουν την είσοδο αλλοδαπών μαθητών στα ελληνικά σχολεία. Παρ’όλα 

αυτά, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν εμφανίζουν ρατσιστικές συμπεριφορές και 

διδάσκουν με σεβασμό στη διαφορετική ταυτότητα των αλλοδαπών μαθητών, γεγονός 

που είναι πολύ σημαντικό, καθώς η αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα στον 

εκπαιδευτικό και τον αλλοδαπό μαθητή θα μπορέσει συνολικά να «ξεκλειδώσει» την 

επικοινωνία του με τους συνομηλίκους έχοντας θετική ανάδραση με την καθαρά 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Είναι γεγονός ότι η διδασκαλία σε μια ανομοιογενή τάξη πολλές φορές 

αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη. Οι ελλείψεις που εμφανίζουν οι Έλληνες  

εκπαιδευτικοί, τους οδηγεί συχνά στην υιοθέτηση λανθασμένων στάσεων απέναντι 

στους αλβανόφωνους μαθητές, όπως είναι οι ακόλουθες: 

1. Πολλές φορές οι Έλληνες εκπαιδευτικοί αγνοούν εντελώς την ύπαρξη των 

αλβανόφωνων μαθητών στην τάξη. Διεκπεραιώνουν κανονικά το μάθημα με τον 

παραδοσιακό τρόπο, ο οποίος έχει επίκεντρο τον εκπαιδευτικό χωρίς να 

ενδιαφέρονται για το αν μπορεί να παρακολουθήσει το σύνολο της τάξης. 

Ακολουθούν τη διδακτέα ύλη με βάση τα όσα ορίζει το σχολικό εγχειρίδιο 

θεωρώντας ότι το γλωσσικό επίπεδο της τάξης είναι ενιαίο. 

2. Επιχειρούν να καλύψουν τα κενά που δημιουργούνται στους αλβανόφωνους 

μαθητές αναθέτοντας ομαδικές εργασίες στους μαθητές. Ωστόσο, η συνεργασία των 

μαθητών με διαφορετικό επίπεδο κρίνεται τις περισσότερες φορές αδύνατη. 

3. Διεξάγουν το μάθημα με επίκεντρο τους μαθητές που ήδη διαθέτουν ένα επίπεδο 

γνώσης της γλώσσας, χωρίς όμως να υπάρχει τάση κάλυψης των κενών που 

δημιουργεί η ανομοιογένεια στην τάξη (Παπαδοπούλου κ.α., 2015). 

 

β) Διδασκαλία της γλώσσας σε ανομοιογενείς τάξεις 

Αρχικά, η αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων και η αποφυγή των 

λαθεμένων στάσεων απέναντι στην ανομοιογενή τάξη, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη 

συστηματική άσκηση των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους μέσα 
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στις σχολικές τάξεις. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την επιμόρφωση 

όσων εκπαιδευτικών διδάσκουν ήδη στα ελληνικά σχολεία. Οι σχολικοί σύμβουλοι 

μαζί με ομάδες εκπαιδευτικών του κάθε σχολείου θα πρέπει να αναζητούν λύσεις για 

τα προβλήματα που θα προκύπτουν εντός της ανομοιογενούς τάξης. Ορισμένα βασικά 

σημεία για την αποτελεσματική διδασκαλία σε μια ανομοιογενή τάξη είναι τα 

ακόλουθα: 

➢ Διδασκαλία της γλώσσας με επίκεντρο τον καθημερινό τρόπο χρήσης της.  

Το μάθημα θα πρέπει να γίνεται με τη συμμετοχή του συνόλου των μαθητών, οι οποίοι 

θα μαθαίνουν τη χρήση της γλώσσας σε καθημερινά παραδείγματα. Μπορούν δηλαδή 

να παρουσιάζουν τις απόψεις ή τις εμπειρίες τους για ένα καθημερινό θέμα, να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες ή να συζητούν. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφεύγονται τα 

προβλήματα που δημιουργούνται, εάν το μάθημα περιστρέφεται κατά βάση γύρω από 

τον σωστό τρόπο δόμησης της γλώσσας με την ανάλυση γραμματικών και συντακτικών 

φαινομένων. Αυτός ο τρόπος μαθήματος μπορεί σε μεγάλο βαθμό να συγκεράσει την 

αναγκαιότητα των αλβανόφωνων μαθητών να αποκτήσουν ορισμένες βασικές 

δεξιότητες στη χρήση της ελληνικής γλώσσας με την πιο σύνθετη γνώση που πιθανόν 

να έχουν ανάγκη οι ελληνόφωνοι μαθητές, ταυτόχρονα το μάθημα γίνεται αυτόματα 

πιο διαδραστικό και λιγότερο δασκαλοκεντρικό.  

 

➢ Διδασκαλία της γλώσσας με τη χρήση κατάλληλου πρόσθετου υλικού 

Είναι γεγονός ότι τα σχολικά εγχειρίδια απευθύνονται αποκλειστικά σε ελληνόφωνους 

μαθητές, οι οποίοι θα έχουν και ένα συγκεκριμένο επίπεδο όσον αφορά τη γλώσσα και 

τις γνώσεις τους. Με βάση αυτό, είναι προφανές ότι οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 

καλύψουν οι ίδιοι το κενό που δημιουργείται όσον αφορά τους αλβανόφωνους μαθητές, 

καθώς καλούνται οι ίδιοι να βρουν το απαραίτητο υλικό για αυτού του είδους τη 

διδασκαλία. Από παιδαγωγικής άποψης, το διδακτικό υλικό θα πρέπει να είναι άμεσα 

συνδεδεμένο με τα ενδιαφέροντα και τον τρόπο ζωής των μαθητών. Υλικό αναφέρεται 

σε έννοιες, λεξιλόγιο και παραστάσεις που δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν σε χρήση 

από τους μαθητές είναι αυτόματα ακατάλληλα για διδασκαλία. Το σωστό διδακτικό 

βασίζεται σε μια σωστή κατανομή της ύλης ξεκινώντας από την απλή επικοινωνία και 

φτάνοντας μέχρι πιο σύνθετες έννοιες, που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές στον 

προφορικό και γραπτό λόγο τους. Είναι κρίσιμο για το υλικό να παρέχει τέτοιου είδους 
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γνώση που να μπορεί ο μαθητής να τη χρησιμοποιήσει άμεσα. Μια πολύ καλή ιδέα για 

τη δημιουργία κατάλληλου διδακτικού υλικού, είναι να υπάρχει επικοινωνία του 

εκπαιδευτικού με τους γονείς και τους συγγενείς των αλβανόφωνων μαθητών ώστε να 

μπορεί να γνωρίζει ποιο υλικό αποδεικνύεται κατάλληλο στην πράξη και ποιο όχι. 

 

 

➢ Έγκαιρη διάγνωση των δυσκολιών του κάθε μαθητή 

Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο για τον εκπαιδευτικό ότι οι δυσκολίες που εμφανίζει ο 

κάθε αλβανόφωνος μαθητής, αλλά και γενικά ο κάθε αλλοδαπός, δεν εμφανίζονται 

λόγω κάποιας νοητικής αδυναμίας του, αλλά λόγω του νέου κοινωνικού και σχολικού 

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο καλούνται να ανταπεξέλθει. Ο εκπαιδευτικός, είτε 

διδάσκει σε μια ανομοιογενή τάξη  είτε σε κάποια ειδική τάξη για αλλοδαπούς μαθητές, 

θα πρέπει από τα πρώτα μαθήματα να καταγράψει τα προβλήματα του κάθε μαθητή 

και να αναζητήσει τον τρόπο επίλυσης τους. Η αντιμετώπιση όλων των μαθησιακών 

προβλημάτων ξεκινά με την ενθάρρυνση του μαθητή, καθώς ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 

να του παρέχει θετική ανατροφοδότηση διαρκώς. 

 

➢ Προγραμματισμός και οργάνωση του μαθήματος 

Το μάθημα που στοχεύει στην εκμάθηση της γλώσσας, θα πρέπει να οργανώνεται πολύ 

προσεκτικά από μεριάς του εκπαιδευτικού, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι 

οργανώνεται το κάθε άλλο αντίστοιχο μάθημα. Σημαντικά σημεία οργάνωσης και 

προγραμματισμού είναι τα ακόλουθα: 

Ο σωστός τρόπος που θα επιλέγονται οι υποχρεώσεις των μαθητών για το σπίτι από 

τον εκπαιδευτικό. Αυτές οι αναθέσεις θα πρέπει να γίνονται και πάλι με βάση το προφίλ 

μάθησης του κάθε μαθητή και τις δυνατότητες του. Το σημείο αυτό είναι πολύ 

σημαντικό, γιατί σε πολλές περιπτώσεις ο μαθητής αποθαρρύνεται λόγω του μεγάλου 

φόρτου και της αδυναμίας του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, οι οποίες 

παρουσιάζονται ταυτόχρονα με την προσαρμογή του σε ένα νέο σχολικό και κοινωνικό 

περιβάλλον. Με άλλα λόγια ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναθέτει εργασίες για το 

σπίτι, οι οποίες θα είναι απόλυτα σύμφωνες με όσα δίδαξε και θα νιώθει απόλυτα 

σίγουρος ότι μπορούν να έρθουν σε πέρας από τους μαθητές του. 
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➢ Σωστή επικοινωνία εντός της τάξης 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο αλβανόφωνος μαθητής δε θα πρέπει να νιώθει ότι το 

μάθημα αποσκοπεί απλά στο να του μεταδώσει κάποιες γνώσεις σε σχέση με τη 

γλώσσα, οι οποίες είναι αμφίβολο αν θα του φανούν τελικά χρήσιμες. Για αυτόν τον 

λόγο, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ενθαρρύνει το θετικό κλίμα επικοινωνίας μέσα 

στην τάξη ανάμεσα στους αλβανόφωνους και τους ελληνόφωνους μαθητές, έτσι ώστε 

να παρέχει επιπλέον κίνητρο στους αλβανόφωνους για την εκμάθηση της γλώσσας. Με 

αυτήν την έννοια, το μάθημα δε θα πρέπει να βασίζεται σε μια παρουσίαση του 

εκπαιδευτικού, αλλά στη ζωντανή συζήτηση στην τάξη, στην οποία θα συμμετέχουν 

όλοι οι μαθητές. Ταυτόχρονα, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι σε θέση να 

επικοινωνεί και με τους γονείς των μαθητών σε τακτική βάση, ώστε να γνωρίζει το 

κοινωνικό τους περιβάλλον και την οικογενειακή τους κατάσταση, για να τους 

ενθαρρύνει να βοηθήσουν τον κάθε μαθητή να ανταποκριθεί στις σχολικές του 

υποχρεώσεις αλλά και για να γνωρίζει τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μαθητής 

μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να 

φροντίσει εξ’ αρχής να περιοριστούν τα αρνητικά και ρατσιστικά σχόλια μέσα στην 

τάξη, εξηγώντας στους μαθητές του ότι η διαφορετική κουλτούρα, γλώσσα και 

πολιτισμός του κάθε λαού είναι ισότιμη και ότι δε θα πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις 

μεταξύ τους (Βαρλοκώστα κ.α. 2005). 

 

γ) Ο σκεπτικισμός σχετικά με τη διδασκαλία σε ανομοιογενείς τάξεις 

Τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα, η διδασκαλία σε ανομοιογενείς τάξεις με την 

παρουσία αλβανόφωνων, οδήγησε σε ποικίλες αντιδράσεις και συζητήσεις μέσα στην 

ελληνική πολιτική σκηνή και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ορισμένοι εξέφρασαν 

την άποψη ότι με τη δημιουργία ανομοιογενών τάξεων αδικούνται αντικειμενικά οι 

γηγενείς μαθητές, οι οποίοι λόγω καταγωγής έχουν αυξημένες δυνατότητες να μάθουν 

τη γλώσσα, να παρακολουθήσουν το μάθημα και να εξελιχθούν γνωστικά σε σχέση με 

τους αλβανόφωνους.  

Η απάντηση σε αυτού του είδους τον σκεπτικισμό μπορεί να δοθεί μόνο με την 

σωστή θεσμική παρέμβαση σε σχέση με τον τρόπο ένταξης των αλβανόφωνων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί φορείς να γνωρίζουν αρκετά πριν 

την έναρξη της σχολικής χρονιάς τον αριθμό των αλβανόφωνων μαθητών που θα 
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ενταχθούν στην κάθε σχολική μονάδα, ώστε έγκαιρα να δημιουργηθούν τα απαραίτητα 

φροντιστηριακά τμήματα και τμήματα υποδοχής. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει 

η δυνατότητα στους αλβανόφωνους μαθητές να παρακολουθήσουν το μάθημα της 

γλώσσας χωρίς μεγάλα προβλήματα. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί ότι 

η όποια καθυστέρηση μπορεί να υπάρξει στο προχώρημα της ύλης μέσα στη χρονιά, 

αναμένεται να παρατηρηθεί μόνο στο μάθημα της γλώσσας το οποίο έχει και τις 

μεγαλύτερες απαιτήσεις. 

 

2.4 Διδακτικές μέθοδοι που μπορούν να βελτιώσουν την εκμάθηση των ελληνικών 

από τους αλβανόφωνους 

Είναι γνωστό ότι ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας, ο οποίος πραγματοποιείται 

με επίκεντρο τον δάσκαλο και την απλή διάλεξη, δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτικός σε 

ανομοιογενείς τάξεις. Είναι φανερό ότι το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να 

συμπεριλάβει πολλές επιπλέον διδακτικές μεθόδους, έτσι ώστε να είναι αποδοτική η 

διδασκαλία σε αλβανόφωνους μαθητές. Το σχολείο θα πρέπει μέσα από μια ποικιλία 

διδακτικών μεθόδων να προάγει τη βιωματική μάθηση θέτοντας τον μαθητή στο 

επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μερικές από αυτές τις μεθόδους θα 

αναφερθούν στη συνέχεια:   

α) Μέθοδος Project  

Σύμφωνα με αυτήν τη μέθοδο, οι μαθητές της τάξης χωρίζονται σε ομάδες και 

αναλαμβάνουν να εκπονήσουν μια εργασία για ένα συγκεκριμένο θέμα. Κάθε εργασία 

απαιτεί τον προσδιορισμό του σκοπού της, των στόχων της, των βασικών υποθέσεων 

της και των σταδίων υλοποίησης της. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της εργασίας 

γίνεται πάντα με την βοήθεια του εκπαιδευτικού είτε κατά την ώρα του μαθήματος είτε 

ως εργασία για το σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ο μαθητής να μην δέχεται 

παθητικά την πληροφορία, αλλά να αποκτά ενεργό ρόλο μέσα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία μέσα από τη συνεργασία με τους συμμαθητές του, ενώ μαθαίνει ακόμα να 

παρουσιάζει τα βασικά σημεία μιας εργασίας μπροστά στην τάξη. Ένα project θα 

πρέπει είναι μια πιο σύνθετη και χρονοβόρα εργασία για τον μαθητή, ο οποίος γίνεται 

προσωπικά υπεύθυνος για τη γνώση που θα κατακτήσει, καθώς θα πρέπει να 

αναζητήσει ο ίδιος την πληροφορία για ένα θέμα και να τη διαχωρίσει σε ουσιώδη και 
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επουσιώδη. Στα project δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις, καθώς το 

σημαντικότερο μέρος τους είναι η ομαδική εργασία, η αναζήτηση και η σύνθεση. 

 Η μέθοδος project έχει ως βάση τα βιώματα των παιδιών, τα οποία αποτελούν την 

αφετηρία για να οργανωθεί και να υλοποιηθεί η κάθε εργασία. Έτσι, για να 

δημιουργηθεί ένα project στην τάξη απαιτείται το αρχικό έναυσμα, το οποίο δίνεται 

από τον εκπαιδευτικό ή από κάποιον μαθητή. Το έναυσμα αυτό μπορεί να αφορά 

κάποιο θέμα που περιλαμβάνεται στη σχολική ύλη ή κάποιο άλλο προβληματισμό που 

αφορά την καθημερινότητα. Στη συνέχεια, οργανώνεται μέσα στην τάξη η ομάδα, η 

οποία θα αναλάβει να εκπονήσει το συγκεκριμένο project που θα αφορά τον αρχικό 

προβληματισμό. Το project που θα εκπονηθεί μπορεί να είναι ένα σύντομο γραπτό 

κείμενο μαζί με εικόνες, μπορεί να είναι μια κατασκευή ή μια παρουσίαση που θα γίνει 

μέσα στην τάξη. Βασικό πλεονέκτημα του project είναι ότι ως μέθοδος προάγει την 

χειρωνακτική εργασία που συνδυάζεται με την κατάκτηση της γνώσης από πλευράς 

των μαθητών και έτσι καθίσταται εντελώς αντίθετη στη στείρα απομνημόνευση 

πληροφοριών. Ακόμη, το project ενθαρρύνει την προσωπική πρωτοβουλία και 

ουσιαστική συμμετοχή όλων των μαθητών στο μάθημα με αποτέλεσμα να αμβλύνει 

όλους τους διαχωρισμούς που μπορεί να προκύπτουν λόγω της διαπολιτισμικότητας. 

Τέλος, με την κατάλληλη θεματολογία μπορεί αρκετά γρήγορα να διαμορφωθεί ένα 

πολύ θετικό κλίμα μέσα στην τάξη με ουσιαστική επικοινωνία ανάμεσα στον 

εκπαιδευτικό και τους μαθητές.Στη συνέχεια παρατίθενται μερικά project τα οποία 

μπορούν να προάγουν την διαπολιτισμικότητα: 

Σε μια τάξη στην οποία συνυπάρχουν ελληνόφωνοι, αλβανόφωνοι ή μαθητές άλλων 

εθνικοτήτων μπορεί από μια ομάδα μαθητών να: 

➢ Κατασκευαστεί ένα poster στο οποίο θα υπάρχει ο χάρτης, η σημαία και ο 

εθνικός ύμνος για την κάθε χώρα προέλευσης των μαθητών της τάξης. 

➢ Συνταχθεί μια συλλογή από διάσημα καλλιτεχνικά έργα μουσικής, ζωγραφικής 

ή ποίησης που θα προέρχονται από τις χώρες προέλευσης των μαθητών και θα 

παρουσιαστούν στην τάξη, μπορεί να γίνει απαγγελία ποιημάτων, ανάλυση των 

στίχων τραγουδιών ή έκθεση άλλων καλλιτεχνικών έργων. 

➢ Κατασκευαστεί poster που θα αναφέρονται σε σημαντικά ιστορικά γεγονότα 

της κάθε χώρας προέλευσης μαζί με εικόνες από αντίστοιχα πολιτιστικά 

μνημεία. Στο poster μπορούν να περιλαμβάνονται πρόσωπα, τα οποία είχαν 
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σημαντικό ρόλο λόγω του επιστημονικού, καλλιτεχνικού ή πολιτικού έργου 

τους. 

➢ Παρουσιαστεί ένα βιβλίο, το οποίο θα έχει συγγραφέα από τη χώρα καταγωγής 

τους και θα αποτελεί ενδεικτικό δείγμα της κουλτούρας της χώρας προέλευσης 

τους (Αυγητίδου, 2001). 

 

β) Το ομαδικό παιχνίδι 

Σύμφωνα με αυτήν τη διδακτική μέθοδο, η κατάκτηση της γνώσης και η 

κοινωνικοποίηση των μαθητών πραγματώνεται μέσα από τη διοργάνωση ομαδικού 

παιχνιδιού στην τάξη. Η συμμετοχή των μαθητών στο ομαδικό παιχνίδι ξεκινάει με τον 

ορισμό των κανόνων του παιχνιδιού, οι οποίοι προκύπτουν μετά από συζήτηση των 

μαθητών με τον εκπαιδευτικό. 

Είναι αρκετά διαδομένη η άποψη ότι το παιχνίδι αποτελεί για το παιδί έναν τρόπο 

επεξεργασίας των πληροφοριών από τα ερεθίσματα που συλλέγει από το περιβάλλον 

του, τις οποίες πρώτα συλλέγει και στη συνέχεια ταξινομεί ως γνώση. Για παράδειγμα, 

τα παιχνίδια στα οποία οι μαθητές κάνουν εικονικούς διαλόγους αναπαριστώντας 

διάφορους ρόλους μπορούν να φανούν πολύ διδακτικά για την εκμάθηση των 

ελληνικών από αλβανόφωνους, καθώς αυτά τα παιχνίδια συμβάλουν στην αφομοίωση 

της γλώσσας μέσα από την εμπειρία. Πρέπει λοιπόν να γίνει σαφές ότι η διαδικασία 

του παιχνιδιού δεν ταυτίζεται με την  διαδικασία της μάθησης, αλλά απλά την 

διευκολύνει, καθώς προσφέρει στον μαθητή πολλές νέες εμπειρίες, δίνει τη δυνατότητα 

εξερεύνησης του κόσμου και των τρόπων αλληλεπίδρασης με αυτόν αλλά και τη 

δυνατότητα δόμησης ενός ορθολογικού τρόπου σκέψης. 

Από ψυχολογική σκοπιά, είναι προφανές ότι το κοινό παιχνίδι όλων των μαθητών 

της τάξης, ανεξάρτητα καταγωγής ή γλώσσας, δημιουργεί τις βάσεις ώστε οι 

αλβανόφωνοι και οι αλλοδαποί μαθητές να ενταχθούν ομαλά στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Γενικά, το κοινωνικοποιημένο παιχνίδι ξεκινά όταν το παιδί είναι στην 

ηλικία των 5 με 7 ετών και το είδος του έχει να κάνει με τις εμπειρίες που έχει συλλέξει 

μέχρι εκείνη την ηλικία το παιδί. 

Το παιχνίδι αποτελεί εκείνο το πεδίο που το παιδί μπορεί να επικοινωνήσει με τους 

γύρω του, χωρίς να καταπιέζεται από τις κοινωνικές συμβάσεις σε σχέση με τη 

συμπεριφορά, εκφράζοντας τις έμφυτες παρορμήσεις του και απελευθερώνοντας τις 
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εντάσεις που έχει συσσωρεύσει, μπορεί να δημιουργήσει φιλίες και να συνδεθεί με 

ουσιαστικό τρόπο με τον περίγυρό του. Μέσα από το παιχνίδι οι αλβανόφωνοι μαθητές 

μπορούν γρήγορα να ξεπεράσουν τo αίσθημα κατωτερότητας που πιθανόν να νιώθουν 

και να ικανοποιήσουν την ανάγκη τους για εκτίμηση και αποδοχή. Τέλος, το ομαδικό 

παιχνίδι διδάσκει σε όλους τους μαθητές διάφορους ρόλους, οι οποίοι ουσιαστικά 

αναπαριστούν τους ρόλους που θα αναλάβουν αργότερα τα παιδιά σαν ενήλικες στην 

κοινωνία (Αυγητίδου, 2001). 

2.5 Η ένταξη των αλβανόφωνων μαθητών στο σχολείο και στην κοινωνία  

 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για να μπορέσει η διδασκαλία των ελληνικών σε 

αλβανόφωνους να γίνει με αποτελεσματικό τρόπο θα πρέπει πρώτα να επιτευχθεί η 

ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Από εδώ και στο εξής ο όρος «ένταξη» θα 

αναφέρεται στην ισότιμη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία όλων των παιδιών 

ανεξαρτήτως των βιολογικών, θρησκευτικών και λοιπών πολιτιστικών διαφορών. Η 

διαδικασία της ένταξης ατόμων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο είναι ένα πολύ 

δύσκολο εγχείρημα συγκριτικά με την απλή εκμάθηση της κυρίαρχης γλώσσας της 

χώρας υποδοχής και με την απόκτηση της υπηκοότητας. Σε αυτό το σημείο πρέπει να 

γίνει σαφές ότι η ένταξη αναφέρεται σε μια πολύ πιο συνολική διαδικασία από την 

απλή εκμάθηση της γλώσσας, καθώς αφορά τη δυνατότητα του ενταγμένου 

αλβανόφωνου μαθητή να αλληλεπιδρά με τον κοινωνικό του περίγυρο. Το κρίσιμο 

ζήτημα είναι αυτή η διαδικασία  να μην πραγματοποιηθεί με απότομο τρόπο, αλλά 

δίνοντας βάση στην αποδοχή και κατανόηση της διαφορετικότητας, τον σεβασμό 

απέναντι σε όλους τους αλβανόφωνους μαθητές και την συνύπαρξη μεταξύ όλων των 

μαθητών. 

 Όσον αφορά την ένταξη των αλβανόφωνων στην ελληνική κοινωνία, ο 

σημαντικότερος θεσμός ένταξης είναι το σχολείο το οποίο καλείται να 

πραγματοποιήσει τον στόχο της ενσωμάτωσής τους. Ειδικότερα, για την ένταξη 

απαιτούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εκπαιδευτικοί 

ενός εκπαιδευτικού συστήματος στο οποίο υπάρχουν ανομοιογενείς τάξεις. 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε θέση να διεξάγουν το μάθημα χωρίς να 

αποκλείουν κανέναν μαθητή ανεξάρτητα της διαφορετικότητας που μπορεί να έχει. Το 

μάθημα θα πρέπει να διεξάγεται σε συνεργατικό κλίμα που η τάξη θα λειτουργεί ενιαία. 

Έχει αποδειχθεί ότι είναι υγιές για τη λειτουργία της τάξης οι μαθητές να διακρίνονται 

με βάση τις επιδόσεις τους ή τα ταλέντα τους παρά με βάση την εθνικότητα ή την 
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πολιτισμική τους κουλτούρα. Για να μπορέσει να αποφευχθεί ο αποκλεισμός θα πρέπει 

ο εκπαιδευτικός να προβάλει στους μαθητές του τις σωστές αξίες, οι οποίες θα πρέπει 

να περιλαμβάνουν τον αντιρατσισμό, την ανοχή στη διαφορετικότητα και τον σεβασμό 

στις πολιτιστικές και εθνικές αξίες του κάθε λαού, ακόμα θα πρέπει να φροντίσει ότι ο 

ίδιος θα προετοιμάσει τους μαθητές για τη μελλοντική κοινωνική τους ένταξη 

εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του σχολείου που μπορεί να 

ιδωθεί σαν μια μικρογραφία της κοινωνίας, ώστε να αναπτυχθούν οι δυνατότητες και 

οι δεξιότητες τους. 

 

2.6 Η αφομοιωτική εκπαιδευτική πολιτική  

 

 

Αρχικά, η αφομοίωση είναι μια διαδικασία κατά την οποία όλα τα μέλη μιας 

μειονότητας με διαφορετική εθνική προέλευση σταδιακά απεμπολούν τα εθνικά τους 

χαρακτηριστικά ώστε να επιτευχθεί η ένταξή τους στην κοινωνία της χώρας υποδοχής 

του. Το μοντέλο της αφομοίωσης προβλέπει αρχικά τη συμμετοχή όλων των πολιτών 

σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής τους. Στο τελικό 

του στάδιο, το μοντέλο της αφομοίωσης προβλέπει τον μετασχηματισμό μιας 

πολυπολιτισμικής κοινωνίας σε κοινωνία με μοναδικό πολιτισμό, τον πολιτισμό της 

χώρας υποδοχής των μεταναστών. Αυτό το στάδιο ονομάζεται «επιπολιτισμός» και 

διεξάγεται μέσα από τη σύγκρουση των πολιτισμών και την επιβολή του ισχυρότερου 

που ανήκει και στη χώρα υποδοχής. 

Το συγκεκριμένο μοντέλο ένταξης θεωρείται πλέον ξεπερασμένο καθώς είχε 

υιοθετηθεί από τις χώρες υποδοχής μεταναστών κατά τη δεκαετία του 1960. Το 

μοντέλο αυτό παραβλέπει τις ιδιαίτερες ανάγκες που μπορεί να έχουν οι αλλοδαποί 

μαθητές και απλά προβλέπει την παροχή γνώσεων και ικανοτήτων που θα τους 

βοηθήσουν να ενταχθούν στην κοινωνία όπως οι γηγενείς πολίτες. Το ξεπερασμένο 

αυτό μοντέλο αντιμετώπιζε τους μαθητές με διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο, σαν 

ένα εμπόδιο στην εκπαιδευτική διαδικασία και για αυτόν τον λόγο πρότεινε την 

ταχύρρυθμη εκπαίδευση τους στη γλώσσα και τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής, σε 

βάρος πάντα της μητρικής γλώσσας και της κουλτούρας της χώρας καταγωγής. Έτσι, 

ήταν λογικό να προκύπτουν πολλά λειτουργικά προβλήματα στις ανομοιογενείς τάξεις, 

καθώς οι αλλοδαποί μαθητές υστερούσαν όπως είναι φυσικό στο μάθημα και 

καθυστερούσαν τη γνωστική εξέλιξη και των υπολοίπων μαθητών. 
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 2.7 Η εκπαιδευτική πολιτική της ενσωμάτωσης 

 

Όσον αφορά τους μετανάστες, η πολιτική της ενσωμάτωσης αναφέρεται σε μια 

αντιμετώπιση τους από τη χώρα υποδοχής, η οποία αποδέχεται όλα τα στοιχεία της 

διαφορετικής κουλτούρας τους και την αλληλεπίδρασή τους με τον πολιτισμό της. Η 

συγκεκριμένη θεωρία θεωρεί λογικό να υπάρχει πολιτιστική ετερότητα εφόσον αυτή 

δεν παρεμποδίζει την ομαλή ενσωμάτωση του ατόμου στην κοινωνία. 

Η εκπαιδευτική πολιτική της ενσωμάτωσης, εφαρμόζεται δίνοντας τη δυνατότητα 

στους μαθητές με διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα να μαθαίνουν κανονικά τη 

μητρική τους γλώσσα σε ειδικά διαμορφωμένα τμήματα. Παράλληλα, οι μαθητές αυτοί 

συμμετέχουν σε ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα που φροντίζουν για την 

ενσωμάτωσή τους στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Η θεωρία ένταξης 

της ενσωμάτωσης θεωρεί θετικό για τους μαθητές με πολιτιστική ετερότητα να είναι 

σε επαφή με τα πολιτιστικά στοιχεία της χώρας προέλευσης τους, καθώς με αυτόν τον 

τρόπο εντάσσονται πιο ομαλά στην κοινωνία και στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας 

υποδοχής τους. 

 

 

 

 2.8 Η διαπολιτισμική εκπαιδευτική πολιτική και η σημασία της  

 

α) Περιγραφή των αρχών  της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Αρχικά, θεωρείται δεδομένη η αναγκαιότητα αλλαγής της στάσης των 

εκπαιδευτικών θεσμών απέναντι στους μαθητές με διαφορετικά πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά. Μελλοντικά είναι πολύ πιθανό οι λαοί να συμβιώνουν μαζί σε ένα 

παγκόσμιο πλαίσιο λόγω των μεγάλων κοινωνικών αλλαγών που σήμερα βρίσκονται 

σε εξέλιξη. Έτσι, η διαπολιτισμική εκπαιδευτική πολιτική είναι και η πλέον σύγχρονη 

στον τρόπο που αντιμετωπίζει την πολιτισμική διαφορετικότητα και αγγίζει ζητήματα 

πέρα από την απλή μάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής. Θεωρώντας ότι ο 

βασικός ρόλος της εκπαίδευσης είναι να εμπνεύσει στον μαθητή την αγάπη για τη 

γνώση, την κατάκτηση της οποίας θα πρέπει να θεωρεί μια βασική πλευρά της ζωής 

του. Ο χαρακτήρας της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι ανθρωπιστικός με ειδική 

βαρύτητα στη διδασκαλία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει σαν βασική αρχή να δώσει τις απαραίτητες αρχές 
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στους μαθητές, ώστε να ενταχθούν ομαλά στις σύγχρονες διαπολιτισμικές κοινωνίες. 

Τέτοιες αρχές είναι ο σεβασμός και η κατανόηση του διαφορετικού πολιτισμού. 

Ακριβώς επειδή τα προηγούμενα μοντέλα που αναφέρθηκαν απέτυχαν, πλέον οι 

ευρωπαϊκές χώρες και η Ελλάδα προσπαθούν να δημιουργήσουν εκπαιδευτικά 

προγράμματα, τα οποία θα οργανώνονται με βάση τις αρχές της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης και θα εντάσσουν με ομαλό τρόπο τους μαθητές με διαφορετική εθνική 

και πολιτισμική προέλευση. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση προσφέρει τη δυνατότητα στο εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα να 

πραγματοποιήσει τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να αντιστοιχηθεί με τις υπάρχουσες 

κοινωνικές ανάγκες. Για αυτόν τον λόγο το σχολείο και η εκπαιδευτική διαδικασία θα 

πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή σύνδεση με τους θεσμικούς, πολιτικούς, 

πολιτιστικούς, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας, όπως 

φυσικά και με τους γονείς των μαθητών του κάθε σχολείου. 

Από εννοιολογική άποψη η διαπολιτισμική εκπαίδευση αναφέρεται στην 

εκπαίδευση, η οποία χρησιμοποιεί πολυπολιτισμικά στοιχεία που αξιοποιούνται ως 

διδακτικά εργαλεία. Φυσικά τα πολυπολιτισμικά στοιχεία τα οποία θα αξιοποιηθούν 

στην κάθε περίπτωση εξαρτώνται από τους διδακτικούς στόχους που τίθενται κάθε 

φορά. Είναι όμως δεδομένο ότι ο κάθε εθνικός πολιτισμός έχει προσφέρει σημαντικά 

κομμάτια γνώσης στον παγκόσμιο πολιτισμό τα οποία είναι αξιόλογα για να 

αποτελέσουν κομμάτι ενός μαθήματος. Άρα προκύπτει σαν λογικό συμπέρασμα ότι τα 

εκπαιδευτικά μοντέλα τα οποία ήταν βασισμένα στην αφομοίωση στερούσαν γνωστικά 

πεδία από τους μαθητές τους λόγω της μονόπλευρης προβολής του πολιτισμού της 

χώρας υποδοχής. Πέρα όμως από το καθαρά γνωστικό κομμάτι αυτού του είδους, η 

διδασκαλία άρει όπως είναι λογικό τις όποιες προκαταλήψεις και διαχωρισμούς που 

πιθανόν να υπάρχουν μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα απέναντι στους μαθητές με 

διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση είναι βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, του σεβασμού της 

διαφορετικότητας και της δικαιοσύνης, για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να αποτελεί και 

τον στόχο όλων των μελλοντικών αλλαγών που θα γίνονται στα εκπαιδευτικά 

συστήματα. 

β) Η διαπολιτισμική επικοινωνία 

Με τον όρο «διαπολιτισμική επικοινωνία» περιγράφεται εκείνη η μορφή 

επικοινωνίας που μπορεί να επιτευχθεί ανάμεσα σε άτομα  με διαφορετική εθνική και 

πολιτιστική ταυτότητα. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της είναι να μπορέσουν 
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οι δύο πλευρές να κατανοήσουν που ακριβώς διαφέρουν και το τι ακριβώς δυσχεραίνει 

την επικοινωνία, καθώς πολλές φορές η συμπεριφορά της μιας πλευράς είναι 

ακατανόητη για την άλλη και τα μηνύματα αδυνατούν να φτάσουν στον δέκτη τους. 

Αυτή η κατανόηση του διαφορετικού μπορεί να έρθει μόνο μέσα από την κατάλληλη 

παρέμβαση του εκπαιδευτικού, ο οποίος θα πρέπει εκ’ των προτέρων να γνωρίζει τα 

δύσκολα σημεία στην κάθε διαπολιτισμική επικοινωνία (πχ Ελλήνων μαθητών και 

Αλβανών) (Μπαλτατζής, 2009) .  

 

Πιο συγκεκριμένα η επικοινωνία είναι μια συνάρτηση των ακόλουθων τριών 

παραγόντων : 

➢ Της αντίληψης 

Η αντίληψη αφορά τη μεθοδολογία που ακολουθεί ο κάθε εγκέφαλος ώστε να 

ταξινομήσει και να επεξεργαστεί τα ερεθίσματα που συλλέγει. Είναι δεδομένο ότι η 

αντίληψη του κάθε ανθρώπου είναι κομμάτι της πολιτισμικής και γλωσσικής 

ταυτότητάς του, καθώς από αυτήν καθορίζονται τα μεθοδολογικά εργαλεία της 

αντίληψής του. Όπως είναι λογικό οι ενέργειες των ανθρώπων προκύπτουν από τον 

τρόπο που αντιλαμβάνονται τον κόσμο άρα και την πολυπολιτισμική επικοινωνία. 

➢ Της γλώσσας 

Η γλώσσα είναι το βασικότερο όργανο επικοινωνίας, η μορφή της κάθε γλώσσας και 

οι έννοιες που περιλαμβάνει το λεξιλόγιο της καθορίζονται από τις κοινωνικές 

συνθήκες διαμόρφωσής της. Είναι συχνό φαινόμενο μια γλώσσα να περιλαμβάνει 

λέξεις που δεν υπάρχουν σε μια άλλη. 

➢ Των μη λεκτικών σημάτων 

Η επικοινωνία επιτυγχάνεται και μέσω της κινησιολογίας κατά τη διάρκεια της ομιλίας. 

Οι κινήσεις των χεριών και του σώματος, οι παύσεις αποτελούν στοιχεία τα οποία 

μπορούν να δώσουν ιδιαίτερη χροιά σε αυτό που εκφράζεται μέσα από την ομιλία. Για 

την διαπολιτισμική επικοινωνία απαιτείται η κατανόηση αυτών των ιδιαίτερων 

στοιχείων του κάθε πολιτισμού ώστε να επιτευχθεί μια ουσιαστική επικοινωνία 

(Μπαλτατζής, 2009) . 

γ) Η δυνατότητα κατανόησης του διαφορετικού πολιτισμού 

Ένας βασικός στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι να επιτευχθεί η 

μετατροπή της κάθε πληροφορίας, κατάστασης ή αντίληψης μέσω  της χρήσης  

κατάλληλων διδακτικών μέσων, στη μορφή εκείνη που να μπορεί να γίνει κατανοητή 

από τον πολιτισμικά διαφορετικό μαθητή. Αυτού του είδους η μετατροπή πολλές φορές 
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αποδεικνύεται δύσκολη λόγω των διαφορετικών πολιτιστικών υποβάθρων που πιθανόν 

να υπάρχουν. Είναι προφανές ότι σε παγκόσμιο επίπεδο ο ανθρώπινος πολιτισμός έχει 

παραγάγει έναν ανεξάντλητο αριθμό διαφορετικών πολιτιστικών ταυτοτήτων, οι οποίες 

εξελίχθηκαν ταυτόχρονα με την εξέλιξη της ανθρώπινης εμπειρίας. Με αυτήν την 

έννοια κάθε σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στοχεύει στη διαπολιτισμική 

επικοινωνία, θα πρέπει να διδάσκει πρώτα την έννοια του «παγκόσμιου ανθρώπινου 

πολιτισμού» που αυτόματα κάνει πέρα κάθε διάκριση. Στην περίπτωση που αυτή η 

βασική έννοια αρχίσει να διδάσκεται από μικρή ηλικία, επιτυγχάνεται η ανάπτυξη του 

αλληλοσεβασμού και της αλληλεγγύης για τον πολιτιστικά διαφορετικό. Ουσιαστικά, 

η διαπολιτισμική εκπαίδευση συμβάλλει συνολικά στη βελτίωση των ανθρώπινων 

σχέσεων και της ποιότητας ζωής τους, προβάλλοντας μια θετική προσέγγιση της 

διαφορετικότητας μέσα στην κοινωνία (Μπαλτατζής, 2009) .   

 

2.9 Σύντομη αναφορά στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο σε σχέση με την πρόσβαση 

αλλοδαπών μαθητών στην ελληνική εκπαίδευση 

 

Με βάση μια σύντομη επισκόπηση της ελληνικής νομοθεσίας σε σχέση με την 

πρόσβαση των αλλοδαπών μαθητών στην ελληνική εκπαίδευση, προέκυψε ότι τις 

τελευταίες δεκαετίες το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο υπέστη πολλές θετικές 

τροποποιήσεις, οι οποίες διευκόλυναν την πρόσβαση σε όλες τις κατηγορίες 

αλλοδαπών μαθητών. Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά ορισμένα αποσπάσματα 

του νόμου Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α 212/23-08-2005) με τίτλο «Είσοδος, διαμονή και 

κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». 

 

 

 α) Ορισμός κατηγοριών αλλοδαπών μαθητών για τους οποίους υπάρχει πρόβλεψη 

στον Ν. 3386/20059 

Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες κατηγορίες 

προσώπων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του: 

α. Στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την έννοια του άρθρου 17 παρ. 1 της 

Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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β. Στους διαπιστευμένους σε Πρεσβείες, Προξενεία ή διεθνείς οργανισμούς με έδρα 

την Ελλάδα υπαλλήλους, καθώς και στους υπηκόους τρίτων χωρών που 

προσλαμβάνονται στις ως άνω υπηρεσίες ως διοικητικό προσωπικό, στις συζύγους και 

τα τέκνα αυτών. 

γ. Στους πρόσφυγες και στα πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση 

του καθεστώτος του πρόσφυγα, κατά την έννοια της Σύμβασης της Γενεύης του 1951, 

η οποία έχει κυρωθεί με το ν.δ. 3989/1959 (ΦΕΚ 201 Α'), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

δ. Στα πρόσωπα που έχουν την άδεια να παραμείνουν στην Ελλάδα με βάση προσωρινή 

προστασία ή ζήτησαν την άδεια να παραμείνουν για τον λόγο αυτόν και αναμένουν τη 

σχετική απόφαση. 

ε. Στα πρόσωπα που έχουν την άδεια να παραμείνουν στην Ελλάδα με βάση 

επικουρικές μορφές προστασίας, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις και την εθνική 

νομοθεσία, ή ζήτησαν την άδεια να παραμείνουν για τον λόγο αυτόν και αναμένουν τη 

σχετική απόφαση. 

2. Πρόσωπα που έχουν περισσότερες ιθαγένειες, από τις οποίες η μία είναι ελληνική, 

ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούνται Έλληνες ή πολίτες των 

κρατών-μελών αντίστοιχα και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού. 

β) Προϋποθέσεις για την άδεια παραμονής  

 

 

β) Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής 

Το δικαίωμα διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται νόμιμα στην Ελλάδα, 

για έναν από τους λόγους του νόμου αυτού, τελεί υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

α) Να είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου που 

αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις. 

https://www.forin.gr/laws/law/2912/eisodos-diamonh-kai-koinwnikh-entaksh-uphkown-tritwn-xwrwn-sthn-ellhnikh-epikrateia#!/?article=10&bn=1
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β) Να μη συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. 

Η εξέταση λόγων που αφορούν στη δημόσια τάξη και ασφάλεια της Χώρας αποτελεί 

προαπαιτούμενο στοιχείο κατά την αρχική χορήγηση της άδειας διαμονής του υπηκόου 

τρίτης χώρας, για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και για τη 

χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, κατά την πρόβλεψη της παρ. 2 του 

άρθρου 91. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών 

υποχρεούνται στο τέλος κάθε μήνα να αποστέλλουν στις κατά τόπους αστυνομικές 

διευθύνσεις ή διευθύνσεις ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας καταστάσεις με τα 

ακριβή στοιχεία των υπηκόων τρίτων χωρών, των οποίων ανανεώθηκαν οι άδειες 

διαμονής. Η συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, που ανακύπτουν μετά τη 

χορήγηση της αρχικής άδειας διαμονής, συνιστούν αιτία ανάκλησής της. 

γ) Να μην αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Οι μόνες ασθένειες που μπορούν 

να δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου ή του δικαιώματος διαμονής είναι εκείνες που 

προβλέπονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, καθώς και άλλες λοιμώδεις, 

μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την 

προστασία της δημόσιας υγείας. Η διαπίστωση, μετά την έκδοση της αρχικής άδειας 

διαμονής, ότι ο ενδιαφερόμενος πάσχει από ασθένεια, από την οποία προσεβλήθη μετά 

την είσοδό του στη Χώρα, δεν αποτελεί λόγο για τη μη ανανέωση της άδειας διαμονής 

του ή την απομάκρυνσή του από το έδαφος της Χώρας. 

δ) Να διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθένειας, για το σύνολο των κινδύνων που 

καλύπτονται για τους ημεδαπούς. 

ε) Να διαθέτουν πόρους για την κάλυψη των εξόδων επιστροφής τους στη Χώρα 

προέλευσης. Σε περίπτωση που για την επιστροφή τους προκαλείται δημόσια δαπάνη, 

υποχρεούνται να την καλύψουν. 

 

γ) Δικαιώματα των αλλοδαπών μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Πρόσβαση των ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση 

1. Ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών, που διαμένουν στην Ελληνική Επικράτεια, 

υπάγονται στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση, όπως και οι ημεδαποί. 

https://www.forin.gr/laws/law/2912/eisodos-diamonh-kai-koinwnikh-entaksh-uphkown-tritwn-xwrwn-sthn-ellhnikh-epikrateia#!/?article=72&bn=1
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2. Οι ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών, που φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης, έχουν, χωρίς περιορισμούς, πρόσβαση στις δραστηριότητες της σχολικής 

ή εκπαιδευτικής κοινότητας. 

3. Για την εγγραφή ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στα δημόσια σχολεία 

απαιτούνται τα αντίστοιχα με τα προβλεπόμενα για τους ημεδαπούς δικαιολογητικά. 

Κατ' εξαίρεση, με ελλιπή δικαιολογητικά μπορεί να εγγράφονται στα δημόσια σχολεία 

και τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών, εφόσον: 

α. Προστατεύονται από το ελληνικό κράτος με την ιδιότητα του πρόσφυγα και όσων 

τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών. 

β. Προέρχονται από περιοχές, στις οποίες επικρατεί έκρυθμη κατάσταση. 

γ. Έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση ασύλου. 

δ. Είναι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα, ακόμη και αν δεν έχει 

ρυθμισθεί η νόμιμη διαμονή τους σε αυτήν. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να 

καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν στη Χώρα προέλευσης και οι 

προϋποθέσεις κατάταξης σε βαθμίδες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, 

καθώς και εγγραφής μαθητών, οι οποίοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, στα δημόσια 

σχολεία. Με όμοια απόφαση μπορεί να ρυθμίζονται θέματα προαιρετικής διδασκαλίας 

της μητρικής γλώσσας και πολιτισμού εκεί όπου υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών που 

ενδιαφέρονται, στο πλαίσιο των ενισχυτικών δράσεων του Υπουργείου Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και να καθορίζονται η εργασιακή σχέση και τα προσόντα 

των εκπαιδευτικών που θα διδάσκουν τη μητρική γλώσσα και τα στοιχεία πολιτισμού 

της Χώρας προέλευσής τους. 

5. Υπήκοοι τρίτων χωρών, που έχουν αποφοιτήσει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

στην Ελλάδα, έχουν πρόσβαση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, υπό τους αυτούς 

όρους και προϋποθέσεις, όπως και οι ημεδαποί. 
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2.10 Προβλήματα της εφαρμογής της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

α) Η μικρή δυνατότητα συμμετοχής των αλλοδαπών μαθητών στο μάθημα 

Αρχικά, μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ότι ο αλλοδαπός μαθητής ξεκινά τη συμμετοχή 

του στην εκπαιδευτική διαδικασία έχοντας ένα χαμηλό επίπεδο προφορικού λόγου, το 

οποίο λειτουργεί σαν εμπόδιο στην επικοινωνία του. Όσο χαμηλότερο είναι αυτό το 

επίπεδο τόσο μικρότερη είναι η δυνατότητα του αλλοδαπού μαθητή να κατανοήσει το 

τι συμβαίνει στην τάξη.  

Ακόμη, κάθε παιδί όταν ξεκινήσει τη φοίτηση του στο δημοτικό σχολείο έχει 

κατακτήσει ένα συγκεκριμένο επίπεδο του ελληνικού προφορικού λόγου, το οποίο 

μπορεί να είναι: 

• Η απόλυτη άγνοια του λόγου 

• Η σχετική άγνοια του λόγου 

• Η μέτρια γνώση του λόγου 

• Η καλή γνώση του λόγου 

Όσον αφορά τους αλλοδαπούς μαθητές, είναι αυτοί που ξεκινούν πάντα από ένα 

χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με τους Έλληνες μαθητές, διότι δεν έχουν  επαφή με την 

ελληνική γλώσσα στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον. Έτσι, είναι αναμενομένη 

μια ελλιπής και προβληματική συμμετοχή στο μάθημα το οποίο διεξάγεται στα 

ελληνικά με αντικείμενα πολύ διαφορετικά από τις ανάγκες που έχουν βάση του 

επιπέδου τους. Ταυτόχρονα, οι αλλοδαποί μαθητές έχουν μεγάλη δυσκολία στην 

επικοινωνία τους και με τον εκπαιδευτικό, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι 

εκπαιδευμένος για τη διδασκαλία των ελληνικών σαν δεύτερη ή ξένη γλώσσα. 

Αντικειμενικό αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η περιθωριοποίηση των 

αλλοδαπών μαθητών, η εκδήλωση επιθετικών συμπεριφορών και εν τέλει μια συνολική 

αρνητική στάση απέναντι στην ελληνική κοινωνία  (Γεωργογιάννης, 1999) . 

 

β) Η αδυναμία ανάγνωσης και κατανόησης ελληνικών κειμένων από τους 

αλλοδαπούς μαθητές 

  

Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα η εκμάθηση της γραφής και της 

ανάγνωσης από τους μαθητές θεωρείται μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία 

(που ολοκληρώνεται συχνά στη δεύτερη τάξη), η οποία απαιτεί μεγάλη υπομονή και 

από μεριάς του εκπαιδευτικού. Συνεπώς όπως είναι λογικό η εκμάθηση γραφής και 

ανάγνωσης από τους αλλοδαπούς μαθητές θα πρέπει να γίνεται μέσω ειδικής μέριμνας 

από μεριάς του εκπαιδευτικού. Η έλλειψη αυτής της κατάρτισης μαζί με την 
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ανεπάρκεια του υλικού και ειδικών κείμενων για αλλοδαπούς, δυσκολεύουν κατά πολύ 

την εκπλήρωση αυτών των βασικών διδακτικών  στόχων (Γεωργογιάννης, 1999) . 

 

γ) Συμπτώματα άγχους στους αλλοδαπούς μαθητές λόγω των δυσκολιών 

προσαρμογής 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνει μια αναφορά στην επίδραση της 

μετανάστευσης στον ψυχισμό του μικρού παιδιού, το οποίο καλείται να αλλάξει με 

ξαφνικό τρόπο τη συμπεριφορά του, ώστε να μπορέσει να προσαρμοστεί στο νέο 

περιβάλλον της χώρας υποδοχής του.  Με αυτήν την έννοια η διαδικασία της 

μετανάστευσης αποδεικνύεται τραυματική για τον μικρό μαθητή, καθώς του προκαλεί 

μεγάλους φόβους και αναστάτωση που προέρχονται από την αβεβαιότητα που βιώνει 

στη χώρα που το υποδέχεται αλλά και από τη λύπη για όσα αφήνει πίσω στη χώρα που 

εγκαταλείπει. 

 

Αναλυτικότερα, τα ψυχικά προβλήματα των αλλοδαπών μαθητών προέρχονται από 

την ανεπάρκεια τους απέναντι στη γρήγορη προσαρμογή αλλά και τη σύγκρουση των 

διαφορετικών πολιτισμών που βιώνουν στην καθημερινότητά τους. Αν υπήρχε 

ψυχολογική εκτίμηση των αλλοδαπών μαθητών σε αυτήν την κατάσταση τότε θα 

μπορούσε να διαπιστωθεί ότι στην πλειοψηφία τους έχουν συμπτώματα αγχώδους 

διαταραχής. Αντικειμενικά, οι μαθητές οι οποίοι βιώνουν τέτοια συναισθήματα 

υστερούν σε σχέση με τους υπόλοιπους και οδηγούνται σταδιακά στη σχολική 

αποτυχία. Κατά συνέπεια ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι σε θέση να δώσει λύσεις 

και σε τέτοια θέματα διευκολύνοντας τη διαδικασία της προσαρμογής των αλλοδαπών 

μαθητών. Ακόμη, μια μεγάλη έλλειψη των ελληνικών σχολείων είναι αυτής των 

ψυχολογικών υπηρεσιών που θα στηρίζουν οποιονδήποτε μαθητή βιώνει τέτοια 

συναισθήματα (Γεωργογιάννης, 1999) . 
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KΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ : « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ» 

 

3.1. Σκοπός της έρευνας 

 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

τη δεκαετία του 1990 ήταν ανέτοιμο να εντάξει τους αλβανόφωνους μαθητές στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλές δυσλειτουργίες 

λόγω της απουσίας διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Βασικός σκοπός της έρευνας, τα 

αποτελέσματα της οποίας θα παρουσιαστούν σε αυτό το κεφάλαιο, είναι να 

διερευνήσει τα προβλήματα που προέκυψαν στην εκπαιδευτική διαδικασία, όταν 

ξεκίνησε η μαζική είσοδος αλβανόφωνων μαθητών στα ελληνικά σχολεία. 

Αναλυτικότερα, η χρονική περίοδος που διερευνήθηκε αφορά τα έτη από 1995 έως 

2005 και η συλλογή στοιχείων έγινε με την συμπλήρωση ερωτηματολογίων από 

ενήλικες, οι οποίοι εκείνη την περίοδο υπήρξαν μαθητές σε ελληνικά σχολεία και 

καλέστηκαν να αναφέρουν τις προσωπικές τους εμπειρίες. Κατά την επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων θα γίνει μια προσπάθεια να υπάρξει συσχετισμός ανάμεσα στον τρόπο 

που τα υποκείμενα της έρευνας βίωσαν ως μαθητές την αλληλεπίδραση με τους 

αλβανόφωνους μαθητές και των αντιλήψεων που έχουν σήμερα σε σχέση με αυτούς. 

Επίσης, θα γίνει ανάλυση τόσο της στάσης των φορέων και των εκπαιδευτικών, όσο 

και των μαθητών της συγκεκριμένης περιόδου σε σχέση με τους αλβανόφωνους 

μαθητές. Τέλος, θα γίνει διερεύνηση του βαθμού ένταξης των αλβανόφωνων μαθητών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, της ύπαρξης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και των 

φαινόμενων ρατσισμού στα ελληνικά σχολεία εκείνης της περιόδου. 

 

3.2 Διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων 

Τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία έγινε προσπάθεια να διερευνηθούν είναι τα εξής : 

➢ Η απουσία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κατά την περίοδο της έρευνας 

δημιούργησε δυσλειτουργίες στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

➢ Η απουσία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κατά την περίοδο της έρευνας εμπόδισε 

την ομαλή ένταξη των αλβανόφωνων μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

κατά την κοινωνική ένταξη τους. 

➢ Η απουσία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κατά την περίοδο της έρευνας ενίσχυσε 

τα φαινόμενα ρατσισμού στην ελληνική κοινωνία και επηρέασε τη σημερινή 
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στάση των υποκειμένων σε σχέση με τους αλβανόφωνους αλλά συνολικά σε σχέση 

με τους μετανάστες. 

➢ Η απουσία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κατά την περίοδο της έρευνας 

δημιούργησε ανταγωνιστικές σχέσεις ανάμεσα στους ελληνόφωνους και 

αλβανόφωνους μαθητές. Το συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον καθώς συνδέεται με την εχθρική στάση που είχε η ελληνική κοινωνία 

σε σχέση με τις διακρίσεις των αλβανόφωνων μαθητών τη συγκεκριμένη περίοδο.  

 

3.3. Μεθοδολογία της έρευνας 

Εισαγωγικά, μπορεί να αναφερθεί ότι σε μια έρευνα σε σχέση με ένα κοινωνικό 

ζήτημα, όπως στάση του εκπαιδευτικού συστήματος προς τους αλβανόφωνους και η 

αποτελεσματικότητα του στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αυτούς, μπορεί να 

γίνει μόνο με συλλογή δεδομένων που θα παρέχουν όσοι ήρθαν σε επαφή με την 

εκπαιδευτική διαδικασία εκείνη την περίοδο. Τα δεδομένα αυτά μετά από τη 

στατιστική τους επεξεργασία θα μπορέσουν σε έναν βαθμό να επαληθεύσουν τις 

θεωρητικές υποθέσεις με βάση τις οποίες διεξήχθη η έρευνα. Η μεθοδολογία έρευνας 

κατά την οποία ο ερευνητής συλλέγει δεδομένα από ένα μεγάλο πλήθος υποκειμένων 

και στη συνέχεια τα αναλύει στατιστικά ονομάζεται «ποσοτική μεθοδολογική 

προσέγγιση έρευνας». Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση του εργαλείου του 

ερωτηματολογίου, το οποίο περιλαμβάνει γραπτές ερωτήσεις με ειδικά διαμορφωμένα 

ερωτήματα από τον ερευνητή. Για τη σωστή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα 

πρέπει πάντα να διασφαλίζεται η ανωνυμία, ώστε οι απαντήσεις να δίνονται χωρίς 

κανέναν φόβο και να είναι ειλικρινείς ώστε να καταγράψουν τις πραγματικές τάσεις. 

 

 

 

α) Συλλογή των δεδομένων και τρόπος ανάλυσης τους 

Αρχικά θεωρήθηκε σκόπιμο ο τόπος διαμονής των υποκειμένων που συμμετείχαν 

στην έρευνα να είναι περιοχές της βόρειας Ελλάδας, στα σχολεία των οποίων κατά τη 

χρονική περίοδο της έρευνας φοίτησε η πλειοψηφία των αλβανόφωνων μαθητών. Όλα 

τα υποκείμενα της έρευνας είχαν μόνιμο τόπο διαμονής την πόλη της Θεσσαλονίκης 

και η ηλικία τους ήταν από 25 έως 30 ετών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με διανομή 

ερωτηματολογίων και οι συμμετέχοντες ήταν 140 άτομα, οπότε το δείγμα σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή γενικών συμπερασμάτων. 
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Ωστόσο, έγινε η προσπάθεια τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα να έχουν φοιτήσει 

σε σχολεία τόσο της Ανατολικής όσο και της Δυτικής Θεσσαλονίκης, καθώς 

θεωρήθηκε ότι  υπάρχει διαφορά στο βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού ανάμεσα σε αυτές 

τις περιοχές.  Τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν αυτά στα οποία υπήρξε πιο 

εύκολη πρόσβαση ώστε να απαντήσουν τις ερωτήσεις των ερωτηματολογίων.  

Η μέθοδος συλλογής δεδομένων που ακολουθήθηκε είναι η καταμέτρηση των 

στάσεων των υποκειμένων σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα μέσω της 

συμπλήρωσης ερωτηματολογίων, τα οποία περιείχαν 8 ερωτήσεις με δυνατότητα 

πολλαπλής σταθμισμένης επιλογής. Το δείγμα πριν την συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου ενημερώθηκε για τους σκοπούς της έρευνας, την ανωνυμία που 

τηρήθηκε στις απαντήσεις όπως και για τις γενικές οδηγίες σωστής συμπλήρωσης του. 

Κάθε ερωτηθέντας έπρεπε να απαντήσει υποχρεωτικά σε όλες τις ερωτήσεις ούτως 

ώστε οι απαντήσεις να αντιστοιχηθούν σε στατιστικά ποσοστά και να καταγραφούν οι 

στάσεις σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα. 

Η διατύπωση των ερωτημάτων είναι τέτοια ώστε τα υποκείμενα της έρευνας είτε να 

επιλέξουν ανάμεσα σε δύο αντίθετες απαντήσεις, είτε να εντάξουν τον εαυτό τους σε 

μια κλίμακα που θα αντικατοπτρίζει τη στάση τους για ένα ερώτημα. Υπήρξε ιδιαίτερη 

μνεία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και για τη δυνατότητα 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να θιχτούν τα 

προσωπικά πιστεύω των συμμετεχόντων (όποια και να είναι αυτά). 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας έγινε μέσω του προγράμματος excel 

στο οποίο εισήχθησαν τα δεδομένα που προέκυψαν από τη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων και κατασκευάστηκαν τα σχετικά διαγράμματα «μορφής πίτας». 

 

β) Κατηγορίες ερωτημάτων ερωτηματολογίου 

 

Τα ερωτήματα του ερωτηματολογίου της έρευνας εντάχθηκαν στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

1. Παρουσία αλβανόφωνων μαθητών στα ελληνικά σχολεία.ισ 

2. Ένταξη των αλβανόφωνων μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

3. Εκμάθηση των ελληνικών από αλβανόφωνους μαθητές. 

4. Αλβανόφωνοι και εθνική ταυτότητα. 

5. Ύπαρξη στοιχείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο. 

6. Ρατσισμός απέναντι στους αλβανόφωνους μαθητές. 
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7. Γενική στάση απέναντι στους Αλβανούς μετανάστες στην ενήλικη ζωή. 

 

3.4 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

α) Δημογραφικά στοιχεία των υποκειμένων που απάντησαν τα ερευνητικά 

ερωτηματολόγια  

 

➢ Φύλο 

Όσο αφορά το φύλο το 40,8% ήταν γυναίκες ενώ το 59,2% ήταν άντρες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Ηλικία 

Όσον αφορά την κατανομή της ηλικίας, η μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων του 

δείγματος ήταν άτομα κάτω των 30 ετών, ώστε ηλικιακά να φοίτησαν στο σχολείο την 

χρονική περίοδο όπου έγινε η μεγάλη είσοδος των αλβανόφωνων μαθητών στα 

ελληνικά σχολεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1: Παρουσίαση της ποσοστιαίας 
κατανομής του δείγματος σε άντρες και γυναίκες 

(συνολίκο δείγμα των 140 ατόμων). 

Διάγραμμα 2 Παρουσίαση της ποσοστιαίας κατανομής 
της ηλικίας των ατόμων του δείγματος (συνολίκο δείγμα 
των 140 ατόμων) . Επιλέχθηκαν στην πλειοψηφία τους 

άτομα κάτω των 30 ετών.  
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➢ Εκπαίδευση 

 

Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην 

έρευνα έχουν ένα σχετικά υψηλό επίπεδο μόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, το 59% 

είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΕ), το 14% έχει 

μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, το 26% έχει αποφοιτήσει από το 

Λύκειο ή το Γυμνάσιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Αναλυτική παρουσίαση των απαντήσεων των ατόμων του δείγματος 

Σε αυτήν την ενότητα θα γίνει η παρουσίαση των απαντήσεων του δείγματος. 

Για κάθε ερώτηση θα γίνει η καταγραφή των ποσοστών των απαντήσεων που 

δόθηκαν όπως και το αντίστοιχο διάγραμμα πίτας που αντιστοιχεί στα δεδομένα. 

 

➢ Παρουσία αλβανόφωνων μαθητών στα ελληνικά σχολεία. 

Ερώτηση 1 

 Α) Κατά την διάρκεια της φοίτησης σας στο δημοτικό σχολείο υπήρχε παρουσία 

αλβανόφωνων μαθητών εντός της σχολικής κοινότητας; 

 

Από τους 140 ερωτηθέντες σε σχέση με την ύπαρξη αλβανόφωνων μαθητών 

στο σχολείο που φοίτησαν, οι 113 απάντησαν θετικά (ποσοστό 80,71%) ενώ οι 

27 απάντησαν αρνητικά (ποσοστό 19,28 %). 

Διάγραμμα 3 Παρουσίαση της ποσοστιαίας 
κατανομής του επιπέδου εκπαίδευσης των ατόμων 

του δείγματος στο συνολίκο δείγμα των 140 ατόμων 
. Τα περισσότερα άτομα του δείγματος ήταν 

απόφοιτοι ανώτερης εκπαίδευσης. 
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Β) Αν απαντήσατε ΝΑΙ στην ερώτηση 1Α, υπήρχαν αλβανόφωνοι μαθητές τους 

οποίους θα θεωρούσατε φίλους σας;  

 

Από τους 113 ερωτηθέντες που απάντησαν θετικά στο προηγούμενο ερώτημα 

οι 70 (ποσοστό 61,94%) δήλωσαν ότι δεν θεωρούσαν φίλους αλβανόφωνους 

μαθητές ενώ οι 43 (ποσοστό 38,05%) δήλωσαν ότι θεωρούσαν φίλο τους 

κάποιον αλβανόφωνο. 

 

 

  

 

 

 

 

 

➢ Ένταξη των αλβανόφωνων μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ερώτηση 2 

Με βάση τις εμπειρίες σας από το σχολικό περιβάλλον, θεωρείτε ότι η συμμέτοχή 

των αλβανόφωνων μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι καλή / μάλλον 

καλή/ κακή / μάλλον κακή; 

 

Διάγραμμα 4 Παρουσίαση της ποσοστιαίας κατανομής 
των απαντήσεων των ατόμων του δείγματος σε σχέση 
με την παρουσία αλβανόφωνων μαθητών στο σχολείο 

που φοίτησαν (συνολίκο δείγμα των 140 ατόμων). 

Διάγραμμα 5 Παρουσίαση της ποσοστιαίας κατανομής των απαντήσεων των ατόμων του 
δείγματος σε σχέση με την ανάπτυξη φιλίας ανάμεσα σε αυτούς και τους αλβανόφωνους 

μαθητές που υπήρχαν  στο σχολείο που φοίτησαν (συνολίκο δείγμα 113 ατόμων). 
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Από τους 113 ερωτηθέντες που  απάντησαν θετικά στο ερώτημα 1Α, οι 87 

(ποσοστό 62,85%) δήλωσαν ότι θεωρούν τη συμμετοχή των αλβανόφωνων 

μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία κακή ή μάλλον κακή ενώ οι 26 

(ποσοστό 40,71%) την θεώρησαν καλή ή μάλλον καλή. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Εκμάθηση των ελληνικών από αλβανόφωνους μαθητές.  

Ερώτηση 3 

Με βάση τις εμπειρίες σας από το σχολικό περιβάλλον, θεωρείτε ότι η εκμάθηση 

της ελληνικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος) από αλβανόφωνους 

μαθητές, μέσα από τη σχολική εκπαιδευτική διαδικασία, είναι εφικτή / μάλλον 

εφικτή/ καθόλου εφικτή; 

 

Από τους 113 ερωτηθέντες που  απάντησαν θετικά στο ερώτημα 1Α, οι 42 

(ποσοστό 37,16%) δήλωσαν ότι θεωρούν την εκμάθηση των ελληνικών από 

αλβανόφωνους μάλλον εφικτή, οι 38 (ποσοστό 33,62%) εφικτή ενώ οι 33 

(ποσοστό 29,20%)  καθόλου εφικτή. 

 

Διάγραμμα 6 Παρουσίαση της ποσοστιαίας κατανομής των 
απαντήσεων των ατόμων του δείγματος σε σχέση με την 

συμμετοχή των αλβανόφωνων μαθητών του σχολείου τους 
στην εκπαιδευτική διαδικασία (συνολίκο δείγμα 113  

ατόμων). 
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Ερώτηση 4 

Με βάση τις εμπειρίες σας από το σχολικό περιβάλλον, θεωρείτε ότι  η εκμάθηση 

της ελληνικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος) από  τους 

αλβανόφωνους μαθητές, συντέλεσε στις κοινωνικές τους επαφές με τα άτομα της 

σχολικής κοινότητας καθόλου / λίγο/ αρκετά / πολύ / πάρα πολύ ; 

 

Από τους 113 απάντησαν θετικά στο ερώτημα 1Α, οι 65 (ποσοστό 57,50%) 

θεώρησαν ότι μάλλον η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από αλβανόφωνους 

μαθητές έχει μεγάλη επίδραση στη δυνατότητα δημιουργίας κοινωνικών 

επαφών με τον σχολικό τους περίγυρο, ενώ οι 48 (ποσοστό 39,80%) θεώρησαν 

ότι η επίδραση δεν είναι και τόσο σημαντική. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 7 Παρουσίαση της ποσοστιαίας 
κατανομής των απαντήσεων των ατόμων του 
δείγματος σε σχέση με την ανάπτυξη φιλίας 
ανάμεσα σε αυτούς και τους αλβανόφωνους 

μαθητές που υπήρχαν  στο σχολείο που φοίτησαν 
(συνολίκο δείγμα 113  ατόμων). 

 

Διάγραμμα 8 Παρουσίαση της ποσοστιαίας κατανομής των 
απαντήσεων των ατόμων του δείγματος σε σχέση με την 

επίδραση της εκμάθησης των ελληνικών από αλβανόφωνους 
μαθητές και στην δυνατότητα δημιουργίας κοινωνικών επαφών 

στον σχολικό περίγυρο (συνολίκο δείγμα 113  ατόμων). 
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➢ Ύπαρξη στοιχείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο 

Ερώτηση 5 

Με βάση τις εμπειρίες σας από το σχολικό περιβάλλον, κατά πόσο θεωρείτε ότι 

υπήρξε ειδική μέριμνα για την ομαλή ένταξη και συμμετοχή των αλβανόφωνων 

μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία  καθόλου / λίγο / αρκετά / πολύ / πάρα 

πολύ ; 

 

Από τους 113 απάντησαν θετικά στο ερώτημα 1Α, οι 88 (ποσοστό 77,87 %) 

θεώρησαν ότι μάλλον δεν υπήρξε ειδική εκπαιδευτική μέριμνα προς τους 

αλβανόφωνους μαθητές  ενώ οι υπόλοιποι 25 (ποσοστό 22,10%) θεώρησαν ότι 

στο σχολείο που φοίτησαν υπήρξε ειδική εκπαιδευτική μέριμνα για τους 

αλβανόφωνους μαθητές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 6 

Με βάση τις εμπειρίες σας από το σχολικό περιβάλλον, κατά πόσο θεωρείτε ότι ο 

δάσκαλος έκανε αναφορά σε διαφορετικούς πολιτισμούς μέσα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία  καθόλου / λίγο / αρκετά / πολύ / πάρα πολύ ; 

 

Διάγραμμα 9 Παρουσίαση της ποσοστιαίας κατανομής των 
απαντήσεων των ατόμων του δείγματος σε σχέση με 

ύπαρξη ειδικής εκπαιδευτικής μέριμνας για τους 
αλβανόφωνους μαθητές στο σχολείο που φοίτησαν 

(συνολικό δείγμα 113  ατόμων). 
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Από τους 113 απάντησαν θετικά στο ερώτημα 1Α, οι 86 (ποσοστό 76,10 %) 

θεώρησαν ότι μάλλον δεν υπήρχαν αναφορές σε διαφορετικούς πολιτισμούς 

από τον δάσκαλο,  ενώ οι υπόλοιποι 27 (ποσοστό 23,8%) θεώρησαν ότι στο 

σχολείο που φοίτησαν υπήρξαν τέτοιες αναφορές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Ρατσισμός απέναντι στους αλβανόφωνους μαθητές. 

Ερώτηση 7 

Με βάση τις εμπειρίες σας από το σχολικό περιβάλλον, κατά πόσο θεωρείτε ότι 

υπήρξαν φαινόμενα ρατσισμού εντός της σχολικής κοινότητας  απέναντι σε 

αλβανόφωνους μαθητές καθόλου / λίγο / αρκετά / πολύ / πάρα πολύ ; 

 

Από τους 113 απάντησαν θετικά στο ερώτημα 1Α, οι 77 (ποσοστό 68,14 %) 

θεώρησαν ότι μάλλον υπήρχαν φαινόμενα ρατσισμού στο σχολείο που 

φοίτησαν,  ενώ οι υπόλοιποι 36 (ποσοστό 31,85%) θεώρησαν ότι στο σχολείο 

που φοίτησαν δεν υπήρξαν τέτοια φαινόμενα. 

 

Διάγραμμα 10 Παρουσίαση της ποσοστιαίας κατανομής των 
απαντήσεων των ατόμων του δείγματος σε σχέση με την 

ύπαρξη αναφορών σε διαφορετικούς πολιτισμούς από τον 
δάσκαλο του σχολείου που φοίτησαν (συνολικό δείγμα 113  

ατόμων). 
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➢ Γενική στάση απέναντι στους Αλβανούς μετανάστες στην ενήλικη ζωή. 

Ερώτηση 8 

Κατά πόσο θα συμφωνούσατε με τη φράση «οι Αλβανοί μετανάστες πρέπει να 

είναι ισότιμα μέλη της Ελληνικής κοινωνίας» καθόλου / λίγο / αρκετά / πολύ / 

πάρα πολύ ; 

Από τους 140 ερωτηθέντες, οι 96 (ποσοστό 68,14 %) θεώρησαν ότι μάλλον 

συμφωνούν με την φράση της ερώτηση ενώ οι υπόλοιποι 44 (ποσοστό 31,85%) 

θεώρησαν ότι μάλλον διαφωνούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 11 Παρουσίαση της ποσοστιαίας 
κατανομής των απαντήσεων των ατόμων του 

δείγματος σε σχέση με την ύπαρξη ρατσιστικών 
φαινομένων απέναντι σε αλβανόφωνους μαθητές 

εντός του σχολείου που φοίτησαν (συνολικό δείγμα 
113  ατόμων). 

Διάγραμμα 12 Παρουσίαση της ποσοστιαίας κατανομής 
των απαντήσεων των ατόμων του δείγματος σε σχέση με 

την στάση τους προς τους Αλβανούς μετανάστες (συνολικό 
δείγμα 140  ατόμων). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

α) Γενικά 

Η βασική έλλειψη του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος σε σχέση με τη 

διδασκαλία των ελληνικών σε αλβανόφωνους έχει να κάνει κατά βάση με τον τρόπο 

οργάνωσης του, ο οποίος είναι κατά βάση μονοπολιτισμικός. Τα μεγάλα ελλείματα του 

σε σχέση με την αντιμετώπιση των μαθητών που δεν έχουν τα ελληνικά ως μητρική 

γλώσσα δημιούργησαν προβλήματα στη λειτουργία του τα οποία επεκτάθηκαν και 

πέρα από το καθαρά εκπαιδευτικό κομμάτι: από τα ψυχολογικά προβλήματα των 

πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών μέχρι τις εκδηλώσεις αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς και την ύπαρξη ρατσισμού μέσα στα ελληνικά σχολεία και στην 

ελληνική κοινωνία. Η περίοδος όπου τα προβλήματα αυτά ήταν ιδιαίτερα έντονα ήταν 

αυτή που συνέβη η πρώτη μαζική είσοδος Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα, στην 

οποία υπήρχε απουσία νομοθετικού πλαισίου για την διαπολιτισμική εκπαίδευση αλλά 

και μεγάλη απουσία σχετικής εμπειρίας και εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε σχέση 

με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Σταδιακά όμως συνέβησαν πολλές αλλαγές στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και στην ελληνική νομοθεσία οι οποίες και έθεσαν και 

τα θεμέλια για να διευκολυνθεί το έργο των Ελλήνων εκπαιδευτικών και να 

καθιερωθούν λύσεις όπως τα φροντιστηριακά τμήματα και τα τμήματα υποδοχής τα 

οποία εξομαλύνουν την ένταξη των αλβανόφωνων και γενικά των αλλοδαπών 

μαθητών. 

β) Σχετικά με την έρευνα του τρίτου κεφαλαίου 

Αναλύοντας τα ποσοστά των απαντήσεων που δόθηκαν μπορούν να προκύψουν 

ορισμένα συμπεράσματα: 

1. Οι ερωτηθέντες στην πλειοψηφία τους θεωρούν ότι οι μετανάστες θα πρέπει να 

έχουν ίσα δικαιώματα με τους γηγενείς πολίτες της χώρας εφόσον ζουν και 

εργάζονται σε αυτήν. Αυτή η στάση αποδεικνύει ότι δεν απάντησαν το 

ερωτηματολόγιο όντας αρνητικά προκατειλημμένοι σε σχέση με τους 

αλβανόφωνους μαθητές. 

2. Οι ερωτηθέντες στην πλειοψηφία τους θεωρούν ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα δεν ήταν καθόλου αποτελεσματικό στο να μπορέσει να εντάξει τους 

αλβανόφωνους μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως και στη διδασκαλία 
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της ελληνικής γλώσσας σε αυτούς. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη σημασία 

που αναγνωρίζουν ότι έχει η χρήση της ελληνικής στην κοινωνικοποίηση των 

μεταναστών υποδεικνύει τις ευθύνες που έχει το εκπαιδευτικό σύστημα για την 

περιθωριοποίηση των αλβανόφωνων αλλά και γενικά των αλλοδαπών μαθητών. 

3. Μετά από τα δύο σημεία που παρατέθηκαν είναι και αναμενόμενη η ύπαρξη 

ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσα στη σχολική κοινότητα, η οποία αδυνατούσε να 

εντάξει τα πολιτισμικά διαφορετικά άτομα εντός της. 

 

Συνοψίζοντας οι απαντήσεις που έδωσαν τα άτομα του ερευνητικού δείγματος μπορεί 

να θεωρηθεί ότι επιβεβαίωσαν τα όσα αναλύθηκαν στα δύο πρώτα θεωρητικά 

κεφάλαια μετά από μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας. Είναι επίσης φανερή η 

σύνδεση του αποκλεισμού του πολιτιστικά διαφορετικού με την ύπαρξη ρατσισμού, 

γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της ύπαρξης πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης 

σήμερα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΙ 

ΜΑΘΗΤΕΣ» 

 

Ερώτηση 1 

 Α) Κατά την διάρκεια της φοίτησης σας στο δημοτικό σχολείο υπήρχε παρουσία 

αλβανόφωνων μαθητών εντός της σχολικής κοινότητας; 

o ΝΑΙ  

o ΟΧΙ 

Β) Αν απαντήσατε ΝΑΙ στη προηγούμενη ερώτηση, υπήρχαν αλβανόφωνοι μαθητές 

τους οποίους θα θεωρούσατε φίλους σας;  

o ΝΑΙ  

o ΟΧΙ 

Αν απαντήσατε ΝΑΙ στην ερώτηση 1 Α απαντήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις. 

 

Ερώτηση 2 

Με βάση τις εμπειρίες σας από το σχολικό περιβάλλον, θεωρείτε ότι η συμμέτοχή των 

αλβανόφωνων μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι καλή / μάλλον καλή/ κακή / 

μάλλον κακή; 

o Καλή 

o Μάλλον καλή 

o Μάλλον κακή 

o Κακή 

 

Ερώτηση 3 

Με βάση τις εμπειρίες σας από το σχολικό περιβάλλον, θεωρείτε ότι η εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος) από αλβανόφωνους μαθητές, μέσα 

από τη σχολική εκπαιδευτική διαδικασία είναι εφικτή/μάλλον εφικτή/καθόλου εφικτή; 

o Μάλλον εφικτή 

o Εφικτή 

o Καθόλου εφικτή 
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Ερώτηση 4 

Με βάση τις εμπειρίες σας από το σχολικό περιβάλλον, θεωρείτε ότι  η εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος) από  τους αλβανόφωνους μαθητές, 

συντέλεσε στις κοινωνικές τους επαφές με τα άτομα της σχολικής κοινότητας; 

o Καθόλου 

o Λίγο 

o Αρκετά 

o Πολύ 

o Πάρα πολύ  

 

Ερώτηση 5 

Με βάση τις εμπειρίες σας από το σχολικό περιβάλλον, κατά πόσο θεωρείτε ότι υπήρξε 

ειδική μέριμνα για την ομαλή ένταξη και συμμετοχή των αλβανόφωνων μαθητών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία ; 

o  Καθόλου 

o Λίγο 

o Αρκετά 

o Πολύ 

o Πάρα πολύ 

 

Ερώτηση 6 

Με βάση τις εμπειρίες σας από το σχολικό περιβάλλον, κατά πόσο θεωρείτε ότι ο 

δάσκαλος έκανε αναφορά σε διαφορετικούς πολιτισμούς μέσα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία  καθόλου / λίγο / αρκετά / πολύ / πάρα πολύ ; 

o Καθόλου 

o Λίγο 

o Αρκετά 

o Πολύ 

o Πάρα πολύ 
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Ερώτηση 7 

Με βάση τις εμπειρίες σας από το σχολικό περιβάλλον, κατά πόσο θεωρείτε ότι 

υπήρξαν φαινόμενα ρατσισμού εντός της σχολικής κοινότητας  απέναντι σε 

αλβανόφωνους μαθητές; 

o Καθόλου 

o Λίγο 

o Αρκετά 

o Πολύ 

o Πάρα πολύ 

 

Ερώτηση 8 

Κατά πόσο θα συμφωνούσατε με την φράση «οι Αλβανοί μετανάστες πρέπει να είναι 

ισότιμα μέλη της Ελληνικής κοινωνίας»; 

o Καθόλου 

o Λίγο 

o Αρκετά 

o Πολύ 

o Πάρα πολύ 
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