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Περίληψη 

 

Η εργασία αυτή εκπονείται λόγω του ενδιαφέροντος του ερευνητή για τη 

διαχείριση της πολιτισμικής ετερογένειας στα σχολεία, η οποία δημιουργήθηκε στην 

Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες και άλλαξε τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Ασχολείται 

με παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές που συμβάλλουν στη διαχείριση της 

πολιτισμικής ετερότητας στη σχολική τάξη. Αρχικά, διερευνά πρακτικές και 

εκπαιδευτικά μοντέλα που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν για αυτό το σκοπό και στη 

συνέχεια παρουσιάζει μια ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε με ημιδομημένες 

συνεντεύξεις σε εκπαιδευτικούς που έχουν εργαστεί σε πολυπολιτισμικά 

περιβάλλοντα. Σκοπός της ήταν να διαπιστώσει ποιες πρακτικές εφαρμόζονται  στην 

πράξη. Τα αποτελέσματά της έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί, αν και εφαρμόζουν 

ορισμένες πρακτικές, δεν ακολουθούν το διαπολιτισμικό μοντέλο όπως προτείνεται 

μέσα από την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: διαπολιτισμικότητα, ετερότητα, μοντέλα, πρακτικές 

Abstract 

This thesis is written because of the researcher’s interest for the management 

of cultural diversity in Greece, which was increased the last decades and changed the 

educational requirements. It deals with pedagogical and didactic practices that 

contribute to the management of cultural diversity at school. Fist, it explores practices 

and educational models that have been used at past for this specific purpose. Then, it 

presents a qualitative research that was made through semi-structured interviews to 

teachers that have worked in multicultural environments in order to find out which of 

these practices are used effectively. The results show that even if the teachers use 

some practices, they do not follow the intercultural model as it is suggested by the 

academic bibliography. 

 

 

Key words: interculturalism, diversity, models, practices 
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Εισαγωγή 

 

 

Πριν από την τελευταία εικοσιπενταετία, η σχολική τάξη του ελλαδικού 

χώρου, χαρακτηριζόταν από σχετική ομοιογένεια ως προς την προέλευση των 

μαθητών. Διακρίνονταν δύο ομάδες πολιτισμικής ετερότητας, αυτή των αθίγγανων 

και αυτή των μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης. Οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν έρθει 

αντιμέτωποι με πιο πολύπλοκες καταστάσεις που αφορούν τη διαχείριση της 

πολιτισμικής ετερότητας. Μετά το 1990, μεγάλος αριθμός μεταναστών και 

παλιννοστούντων εισήλθε στην Ελλάδα με σκοπό την αναζήτηση μιας καλύτερης 

τύχης, περισσότερων επαγγελματικών και κοινωνικών ευκαιριών, μετατρέποντας την 

πλέον σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Πιο συγκεκριμένα, αιτία αποτέλεσε κυρίως η 

πτώση των σοσιαλιστικών καθεστώτων στην  Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η 

προέλευση των μεταναστών ήταν από βαλκανικές χώρες, κυρίως από την Αλβανία 

και από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Γεωργογιάννης, 1999:37-38,42 και 

Νικολάου, 2011:127,152). 

Όπως αναφέρει ο Γκόβαρης (στο Pentini, 2005:9), οι μετανάστες και 

παλιννοστούντες μαθητές αντιμετωπίζουν στο σχολικό χώρο δυσκολίες μαθησιακές 

και κοινωνικές και σημειώνουν χαμηλές επιδόσεις. Από διεθνείς έρευνες φαίνεται 

πως οι περισσότεροι μαθητές που οδηγούνται σε σχολική αποτυχία προέρχονται, 

μεταξύ άλλων, από οικογένειες Τσιγγάνων, προσφύγων, μεταναστών και 

παλιννοστούντων. Η σχολική αποτυχία σημαίνει την αδυναμία ανταπόκρισης στις 

σχολικές απαιτήσεις, είτε με χαμηλή επίδοση είτε με προβλήματα συμπεριφοράς και 

συχνά οδηγεί στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό αποκλεισμό, επιφέρει συναισθήματα 

ντροπής και απογοήτευσης και χαμηλής αυτοεκτίμησης (Ευαγγέλου & Παλαιολόγου, 

2007:45-46). Πολλοί  θεωρούν ότι η παρουσία αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία 

είναι υπεύθυνη για την πτώση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε αυτά και 

αποφεύγουν την επιλογή σχολείων με υψηλό ποσοστό αλλοδαπών για τη φοίτηση 

των παιδιών τους (Ευαγγέλου & Παλαιολόγου, 2007: 15). 

 Προκειμένου να αλλάξουν τα παραπάνω, το σχολείο οφείλει να ξεπεράσει τον 

μονοπολιτισμικό και εθνοκεντρικό του ρόλο και να συμβαδίσει με τις κοινωνικές 

αλλαγές, ώστε να διαχειριστεί αποτελεσματικά την πολυπολιτισμική 

πραγματικότητας με μέσο την διαπολιτισμική εκπαίδευση. Αυτή η προσέγγιση της 
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διαπολιτισμικότητας σημαίνει την συνεργασία και αλληλεπίδραση ατόμων 

διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων (Γεωργογιάννης, όπ:π:50-51). Στοχεύει στην 

υπέρβαση των πολιτισμικών διαφορών και στην ανάδειξη κοινών  πολιτισμικών 

στοιχείων (Γκόβαρης, 2013:21). 

Η συγκεκριμένη εργασία αρχικά περιγράφει τα μοντέλα διαχείρισης της 

πολυπολιτισμικότητας που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν, των οποίων  το ενδιαφέρον 

μετατοπίζεται σταδιακά από τον ξένο μαθητή στον μαθητή της κυρίαρχης ομάδας και 

τον εκπαιδευτικό (Δαμανάκης, 2004:98-99). Επιπλέον, διερευνά μέσα από την 

ακαδημαϊκή βιβλιογραφία τις παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές που 

συμβάλλουν στη αξιοποίηση της ετερότητας στη σύγχρονη τάξη με βάση το επίκαιρο 

μοντέλο της διαπολιτισμικότητας, όπως παιδαγωγικούς χειρισμούς του 

εκπαιδευτικού, αναδιαμόρφωση του σχολικού χώρου και τεχνικές διαφοροποίησης 

της διδασκαλίας. Η διαπολιτισμική παιδαγωγική πραγματεύεται το πώς θα είναι  

διαχειρίσιμες οι πολιτισμικές διαφορές με τρόπο τέτοιο, ώστε οι φορείς τους να έχουν 

ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης (Γκόβαρης, όπ:π:17). Στη συνέχεια, παρουσιάζει την 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο ημιδομημένης συνέντευξης, η οποία 

απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς που έχουν εργαστεί σε πολυπολιτισμικά 

περιβάλλοντα. Σκοπός της ήταν να διαπιστώσει αν και κατά πόσο χρησιμοποιούνται 

παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές για τη διαχείριση της πολιτισμικής 

ετερότητας στην εκπαιδευτική πρακτική του σημερινού ελληνικού σχολείου, χωρίς 

όμως να επιδιώκει κάποια γενίκευση των αποτελεσμάτων. Από αποτελέσματά που  

προέκυψαν από τη διεξαγωγή της φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν μερικές 

πρακτικές, αλλά δεν γνωρίζουν βασικές αρχές του διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού 

μοντέλου και κατά συνέπεια δεν το ακολουθούν. 

 

 

 

Α. Θεωρητικό μέρος 

 

1.Διάκριση των εννοιών πολυπολιτισμικότητα  και διαπολιτισμικότητα 

 

Στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν συνθήκες πολυπολιτισμικότητας μετά τη δεκαετία 

του 1990, η οποία συνδέεται με την είσοδο παλιννοστούντων και οικονομικών 
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μεταναστών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και την Αλβανία 

(Γεωργογιάννης, όπ:π:38-39)  

Συχνά ανάμεσα στις έννοιες της πολυπολιτισμικότητας και της 

διαπολιτισμικότητας επικρατεί μια σημασιολογική σύγχυση, χρησιμοποιούνται 

εναλλακτικά και θεωρούμε σκόπιμο να τις διακρίνουμε διότι δεν είναι ταυτόσημες. 

Και οι δύο τους περιέχουν τη λέξη «πολιτισμός» η οποία σημαίνει τις αξίες, την 

κουλτούρα, τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς μιας κοινωνίας. Η  

πολυπολιτισμικότητα χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση και είναι 

συνέπεια της μετακίνησης πληθυσμών για οικονομικούς, πολιτικούς και άλλους 

λόγους. Η διαπολιτισμικότητα, προϋποθέτει μεν την πολυπολιτισμικότητα, όμως δεν 

περιγράφει μια κατάσταση αλλά μια διαδικασία, μια σχέση αλληλεπίδρασης, όπως 

προαναφέραμε. Ο Hohmann (1983) ορίζει την πολυπολιτισμικότητα ως κατάσταση, 

δηλαδή «το τι είναι» και την διαπολιτισμικότητα ως «το τι θα έπρεπε να είναι». Το 

πρώτο είναι το δεδομένο και το δεύτερο το ζητούμενο (Δαμανάκης, όπ:π:39). 

Σύμφωνα με τον Γεωργογιάννη (όπ:π:50-51), ο όρος διαπολιτισμικότητα δεν δηλώνει 

μια κατάσταση, όπως η πολυπολιτισμικότητα, αλλά «μια διαλεκτική σχέση, μια 

δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας αναγνώρισης και συνεργασίας 

ανάμεσα σε άτομα διαφορετικών εθνικών μεταναστευτικών ομάδων». Ακόμα, η 

έννοια της διαπολιτισμικότητας διέπεται από τέσσερις βασικές αρχές, δηλαδή την 

ενσυναίσθηση μεταξύ των ατόμων, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό στην 

πολιτισμική ετερότητα και την εξάλειψη του εθνικιστικού τρόπου σκέψης (Essinger,  

στο Γεωργογιάννης, όπ:π:50-51). 

 Σε μια πολιτισμική κοινωνία οι πολιτισμοί μπορούν είτε να συνυπάρχουν 

αυτόνομα διατηρώντας της διαφορές τους είτε να συναντώνται διαπολιτισμικά και να 

αλληλεπιδρούν. Εάν ληφθεί υπόψη ότι δεν μπορεί να υπάρχει συμβίωση χωρίς 

αλληλεπίδραση, στόχος είναι να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση της 

αλληλεπίδρασης αυτής (Pentini, όπ:π:27). Προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματική 

αλληλεπίδραση και επικοινωνία πρέπει να προϋπάρχει θετική στάση απέναντι στο 

ανοίκειο αλλά και διαπολιτισμική δεξιότητα. Σύμφωνα με την Παπαδοπούλου 

(2008:61) «Η διαπολιτισμική δεξιότητα (επάρκεια κατ΄ άλλους) αναφέρεται στην 

ικανότητα για κατάλληλη συμπεριφορά και αποτελεσματική επικοινωνία σε συνθήκες 

διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης με σκοπό όχι μόνο την κατανόηση, αλλά και την 

αποδοχή ανθρώπων που ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς.» 
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Ακόμη, το επίθετο διαπολιτισμικός «πρέπει να χρησιμοποιείται για το 

χαρακτηρισμό παιδαγωγικών, πολιτισμικών και κοινωνικών αντιλήψεων και 

προγραμματικών στόχων» (Hohmann στο Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1998:12-13). Οι 

Pozzi-Escot, Escobar, Wolik, Bratt-Paulston ορίζουν τη διαπολιτισμική αγωγή ως 

στρατηγική με την οποία επιτυγχάνεται ομαλά η βιωματική λειτουργία μέσα σε μια 

κοινωνία με πολυπολιτισμικό υπόβαθρο (1988 στο Κανακίδου & Παπαγιάννη,  

όπ:π:12-13) 

 

 

2.Θεωρητικά μοντέλα διαχείρισης της πολιτισμικής ετερότητας 

 

Tο φαινόμενο της μετανάστευσης είχε εκδηλωθεί σε μεγάλο βαθμό μετά τον 

Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πολλοί οικονομικοί μετανάστες εγκαταστάθηκαν στην 

Δυτική Ευρώπη, τις Η.Π.Α. και την Αυστραλία και αντιμετώπιζαν προβλήματα κατά 

την προσπάθεια τους να ενταχθούν ομαλά στις χώρες υποδοχής, τα οποία αφορούσαν 

την γλώσσα, την εκπαίδευση, την κοινωνική αποδοχή και την ενσωμάτωση 

(Γεωργογιάννης, όπ:π:45). Κατά συνέπεια, οι χώρες υποδοχής ανέπτυξαν 

εκπαιδευτικές πολιτικές που προσέγγιζαν το ζήτημα από ποικίλες πλευρές με στόχο 

μια καλύτερη κοινωνία και διαμόρφωσαν πέντε διαδοχικά εκπαιδευτικά μοντέλα: το 

αφομοιωτικό μοντέλο, το μοντέλο ενσωμάτωσης, το πολυπολιτισμικό, το 

αντιρατσιστικό και το διαπολιτισμικό μοντέλο.  

Τα δύο πρώτα στηρίζονται στην υπόθεση του ελλείμματος ενώ τα υπόλοιπα 

στην υπόθεση της διαφοράς (Δαμανάκης, όπ:π:98-99). Στο πρώτο από τις δύο, το 

μορφωτικό κεφάλαιο των αλλοδαπών θεωρείται ελλειμματικό και ο κάθε αλλοδαπός 

μαθητής πρέπει να καλύψει το μαθησιακό κενό για να είναι ισάξιος με τους 

υπόλοιπους, να αφομοιωθεί. Τα μέτρα που λαμβάνονται για αυτό το σκοπό είναι 

αντισταθμιστικά και αφορούν μόνο τους αλλοδαπούς μαθητές. Αυτή η λογική 

αφαιρεί από τους μαθητές εκπαιδευτικές ευκαιρίες, διότι δεν επιτρέπει την 

αξιοποίηση του μορφωτικού κεφαλαίου τους, των γλωσσικών και πολιτισμικών 

στοιχείων τους. Αντιθέτως, στην υπόθεση της διαφοράς το μορφωτικό κεφάλαιο δεν 

θεωρείται ελλειμματικό, αλλά απλώς διαφορετικό και μπορεί να εμπλουτίσει 

πολιτισμικά την κοινωνία υποδοχής. Όλα τα μέλη της, στα οποία απευθύνεται και 
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αυτή η πολιτική, οφείλουν να το σεβαστούν και να το αποδεχτούν (Δαμανάκης, 

όπ:π:77-78, 99). 

 Στην συγκεκριμένη εργασία, κρίνεται σκόπιμη η ανάλυση των εκπαιδευτικών 

προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για τη διαχείριση της 

πολυπολιτισμικής ετερότητας, καθώς από αυτά απορρέουν και οι πρακτικές που 

χρησιμοποιούνται στις μέρες μας. Μέσα από την σύγκριση παλαιότερων και 

σύγχρονων πρακτικών, μπορεί κανείς να αντιληφθεί καλύτερα τα επιχειρήματα υπέρ 

της διαπολιτισμικής αγωγής, η οποία επιτάσσει εκτός από το σεβασμό στο 

διαφορετικό,  την αλληλεπίδραση μεταξύ ντόπιων και αλλοδαπών μαθητών. 

 

2.1. Το μοντέλο της αφομοίωσης 

 Το αφομοιωτικό μοντέλο εμφανίστηκε στη δεκαετία του 1950 και επικράτησε 

μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Έχει ως βασική αρχή ότι το έθνος αποτελεί 

ενιαίο σύνολο από εθνική και πολιτισμική άποψη και δεν πρέπει να διαταραχθεί η 

ομοιογένεια του (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003:87). Μάλιστα, στην Αγγλία, 

προκειμένου να  μην διαταραχθεί η ομοιογένεια των σχολείων και συνεπώς η 

εκπαίδευση τους  ακολουθήθηκε πολιτική διασκορπισμού, δηλαδή το επιτρεπτό όριο 

που προσδιόριζε το ποσοστό των αλλοδαπών στο καθένα δεν θα υπερέβαινε το 30% 

(Singh, στο Παλαιολόγου & Ευαγγέλου 2003:60). Σύμφωνα με τον Γεωργογιάννη  

(όπ:π:46), «Μια ολοκληρωμένη μορφή αφομοίωσης είναι ταυτόσημη με την 

ανυπαρξία εθνικών ή φυλετικών χαρακτηριστικών που διαχωρίζουν τη δομή μιας 

πολυεθνικής-πολυφυλετικής κοινωνίας» Θεωρείται ακόμα το τρίτο στάδιο της 

διαδικασίας επιπολιτισμού των μεταναστών, δηλαδή η προσαρμογή, που έπεται της 

επαφής και της σύγκρουσης. 

Μια χώρα υποδοχής, που ακολουθεί αφομοιωτική πολιτική, αντιμετωπίζει τις 

μειονότητες ως πρόβλημα που δυσχεραίνει την λειτουργικότητα της και προσπαθεί να 

το αντιμετωπίσει μέσω της καθολικής επανακοινωνικοποίησης των μεταναστών. 

Τους καλεί να εγκαταλείψουν την μητρική τους γλώσσα και την νοοτροπία τους, 

καθώς και να  την εξομοιώσουν  σύμφωνα με την δικιά της προκειμένου να 

καλύψουν το πολιτισμικό τους έλλειμμα. Η γρήγορη εκμάθηση της επίσημης 

γλώσσας θεωρείται ως μοναδικός τρόπος για να αποκτήσουν τις ίδιες ευκαιρίες. Η 

ένταξη των αλλοδαπών είναι αποκλειστικά δική τους ευθύνη και εξαρτάται από την 

ετοιμότητα προσαρμογής τους. (Γκόβαρης 2001:49-50) Τα κοινωνικά ζητήματα που 

τους  απασχολούσαν αγνοήθηκαν. Χαρακτηρίστηκε με την μεταφορά «melting pot» ή 
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αλλιώς «χωνευτήρι» διότι οι κοινωνικές ομάδες αναμειγνύονται σε τέτοιο βαθμό που 

δεν ξεχωρίζουν τελικά η μία από την άλλη (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, όπ:π:87 και 

Coelho, 2007: 82). 

Ο Δαμανάκης (όπ:π:77) υποστηρίζει ότι  η επιθυμία για όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη ομοιογένεια δεν επιτρέπει την εκτίμηση του πολιτισμικού πλούτου που 

συνοδεύει άλλες εθνικότητες και η πολιτική που ακολουθείται αφαιρεί από την 

κυρίαρχη ομάδα ευκαιρίες για εμπλουτισμό και ανανέωση. Καταδικάζει το 

μετανάστη σε ρόλο παρατηρητή. Θεωρείται δεδομένη η πολιτισμική και φυλετική 

ανωτερότητα της κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας, ενισχύεται ο ρατσισμός και οι 

ανισότητες. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό μοντέλο σχολιάζεται ως μη 

αποτελεσματικό, αφού οδήγησε πολλούς μαθητές στην σχολική αποτυχία και τον 

κοινωνικό αποκλεισμό. Υποβιβάζει την αυτοεικόνα τους, δεν εκτιμά το πολιτισμικό 

τους κεφάλαιο και τους εξαναγκάζει να αποκοπούν από τις ρίζες και την ταυτότητα 

τους. Ο Banks επισημαίνει ότι «η αναγκαστική αφομοίωση δεν δουλεύει πολύ καλά. 

Δεν είναι αυθεντική, δεν θεωρείται νόμιμη από τους μη κυρίαρχους πληθυσμούς, δεν 

διαθέτει ηθική εξουσία και δεν συνάδει με τα δημοκρατικά ιδεώδη» (1994 στο 

Coelho, όπ:π:85). 

2.2. Το μοντέλο της ένταξης 

Το μοντέλο της ένταξης εμφανίζεται κατά τη δεκαετία του 1970. Σε αυτή την 

περίπτωση, η χώρα υποδοχής επηρεάζεται από κάποια πολιτισμικά στοιχεία των 

μειονοτήτων, ενώ αυτές αποδέχονται το status quo της χώρας υποδοχής 

(Παλαιολόγου & Ευαγγέλου,  2003:87). Με τον τρόπο αυτό, η νέα εθνική ταυτότητα 

των μεταναστών αποτελεί συνδυασμό των δύο πολιτισμών. Ωστόσο, η 

διαφορετικότητα είναι σεβαστή μόνο όταν δεν διακυβεύονται οι αρχές της κυρίαρχης 

ομάδας. Περιορίζεται σε θρησκευτικές πεποιθήσεις, ήθη, έθιμα, μουσική και γιορτές 

που δεν επηρεάζουν τη δομή της κοινωνίας. Όσον αφορά την εκπαίδευση, οι 

αλλοδαποί διδάσκονται τη μητρική τους γλώσσα, ενώ η σχολική και κοινωνική 

ένταξη τους ενισχύεται από προγράμματα. (Γεωργογιάννης, όπ:π:47). Με αυτήν την 

πολιτική επιχειρείται οι αλλοδαποί μαθητές να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες 

που θα αποτελέσουν εφόδια για την συμμετοχή στον ιδιαίτερο πολιτισμό τους. 

Στόχος της είναι η διαφύλαξη της σταθερότητας και συνοχής του υπάρχοντος 

κοινωνικού συστήματος. Ουσιαστικά είναι ένας τρόπος για να επιτευχθεί πιο ομαλά 
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και αποτελεσματικά η αφομοίωση, μέσα από συνθήκες κοινωνικής ελευθερίας. Ο 

πραγματικός λόγος της εκμάθησης της μητρικής γλώσσας είναι αυτή να 

χρησιμοποιηθεί ως ένα μέσο που θα διευκολύνει τους μαθητές να εξοικειωθούν 

γρηγορότερα με την δεύτερη γλώσσα, της οποίας θα γίνεται μοναδική χρήση 

αργότερα (Γκόβαρης 2001:52). 

Το σημείο στο οποίο διαφέρει, επομένως, από την αφομοίωση είναι ότι 

πρόκειται για αμφίδρομη διαδικασία προσαρμογής και επιπολιτισμού. Ενώ 

θεωρητικά το μοντέλο αυτό έχει πλεονεκτήματα σε σχέση με το προηγούμενο, στην 

πράξη αποδείχθηκε επιφανειακό. Δέχτηκε κριτική διότι δεν υφίσταται ισότητα 

ευκαιριών ανάμεσα στα παιδιά των γηγενών και των αλλοδαπών Ακόμα και σήμερα 

στις Η.Π.Α., ενώ υπάρχει πολιτισμικός πλουραλισμός και ισότιμη αντιμετώπιση από 

τον νόμο, οι ανισότητες εξακολουθούν να υφίστανται. (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου,  

2003:88 και Coelho όπ:π:87-88 ). 

2.3. Το πολυπολιτισμικό μοντέλο 

Το πολυπολιτισμικό μοντέλο εμφανίστηκε στη δεκαετία του 1970 στις 

Η.Π.Α., την Αυστραλία και την Ευρώπη λόγω του ότι τα προηγούμενα δεν 

αποδείχτηκαν ικανοποιητικά. Στην περίπτωση αυτή διακρίνεται ένας χαρακτήρας πιο 

δημοκρατικός, καθώς γίνεται μετάβαση από τον εθνοκεντρισμό στον πλουραλισμό 

και πλέον η διαφοροποίηση θεωρείται πλεονέκτημα. Στόχος αποτελεί μια κοινωνία με 

συνοχή και ισότητα στην οποία κάθε πολιτισμική ομάδα συνυπάρχει με τις άλλες, 

διατηρώντας παράλληλα την ιδιαιτερότητά της. Όλοι πρέπει να μάθουν να ζουν σε 

μια πολυφυλετική κοινωνία και για αυτό το λόγο η αλλαγή δεν αφορά μόνο τους 

αλλοδαπούς αλλά το σύνολο των μαθητών. Στον εκπαιδευτικό χώρο, θεωρείται 

απαραίτητο να γνωρίζει ο αλλοδαπός μαθητής την εθνική του παράδοση προκειμένου 

να ανταποκριθεί επιτυχώς στις σχολικές του υποχρεώσεις. Δημιουργούνται 

προγράμματα που ενισχύουν τον σεβασμό και την αποδοχή της πολιτισμικής, 

φυλετικής και θρησκευτικής διαφορετικότητας.  Μια μεταφορά προσδιορίζει εύστοχα 

την λογική του μοντέλου, όπως αναφέρει η Coelho, αυτή «…του «πολυπολιτισμικού 

μωσαϊκού», όπου κάθε πολιτισμός συνεισφέρει εξίσου στο συνολικό σχεδιασμό, ενώ 

παράλληλα διατηρεί μια ξεχωριστή ταυτότητα» (όπ:π:88-89 και Γεωργογιάννης 

όπ:π:48). 
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Το συγκεκριμένο μοντέλο  πιστεύεται ότι έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στις 

πολιτισμικές διαφορές παρά στην εξάλειψη των ανισοτήτων (Milner 1982 στο 

Παλαιολόγου & Ευαγγέλου  2003:165). Ενώ αυτή τη φορά περιορίζεται η αντίληψη 

ανωτερότητας της κοινωνίας υποδοχής και τείνει να αναγνωριστεί η ισοτιμία των 

πολιτισμών, το μοντέλο κατακρίθηκε διότι δεν έθεσε ζητήματα αλλαγής των 

κοινωνικών δομών της κοινωνίας υποδοχής (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003:88). 

Επίσης, ο Γκόβαρης (2001:65-66) αναφέρει ότι το αμφισβήτησαν αφενός οι 

συντηρητικοί οπαδοί του αφομοιωτικού,  λόγω του ότι απειλεί το έθνος και δεν 

επιτρέπει στους αλλοδαπούς μαθητές να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην κοινωνία 

αποδοχής και αφετέρου οι ριζοσπαστικοί επειδή δεν ανιχνεύει τις αληθινές αιτίες του 

κοινωνικού αποκλεισμού. Η απλή αναγνώριση της διαφορετικότητας δεν επαρκεί για 

να λύσει το πρόβλημα, μιας και δεν γίνονται θεσμικές αλλαγές και οι αλλοδαποί 

εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στην πολιτική εξουσία. Οι επιδόσεις των 

μεταναστών δεν βελτιώθηκαν ή επηρεάζονταν σε μεγάλο βαθμό από την χώρα 

προέλευσης. Η όλη αλλαγή αφορούσε το σχολικό περιβάλλον, ενώ εκτός σχολείου ο 

ρατσισμός εξακολουθούσε να υπάρχει. Ο Bullivant, μετά από μελέτη 

πολυπολιτισμικών προγραμμάτων σε έξι χώρες, συμπέρανε ότι η πολυπολιτισμική 

εκπαίδευση δεν ήταν παρά μια τακτική που αποσκοπούσε στον κοινωνικό έλεγχο των 

μεταναστών, που δεν κατάφερε να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση τους, ούτε να 

διαμορφώσει κατάλληλες προϋποθέσεις για ίσες ευκαιρίες μάθησης (1981 στο 

Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003:166). 

2.4. Το αντιρατσιστικό μοντέλο 

  Το αντιρατσιστικό μοντέλο εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 

1980 κυρίως στην Αγγλία, την Ολλανδία και την Αμερική. Η αντιρατσιστική 

εκπαίδευση έχει αφετηρία τις κοινωνικές συγκρούσεις  και στόχοι της αποτελούν η 

εκπαιδευτική ισότητα ανεξάρτητα από την προέλευση των μαθητών, η δικαιοσύνη 

και η παροχή ευκαιριών από το κράτος σε όλους, καθώς και η εξάλειψη του 

ρατσισμού, των διακρίσεων και της αδικίας μιας κοινωνίας (Γεωργογιάννης, όπ:π:49 

και Δαμανάκης,  όπ:π:109). Στην Αγγλία πραγματοποιήθηκαν σχετικά προγράμματα 

«ευαισθητοποίησης στο ρατσισμό». Πρόκειται για μια παιδαγωγική πράξη που 

αντιτίθεται στη συνήθεια των λευκών να απαξιώνουν κάποιες μορφές εκπαίδευσης 

που δεν είναι ευρωκεντρικές. Η αντιρατσιστική προσέγγιση δεν περιορίζεται στην 
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παιδαγωγική. Αντιθέτως, διεκδικεί αλλαγές αφενός σε κοινωνικό επίπεδο και 

αφετέρου σε θεσμικό, στους νόμους  και τους θεσμούς όπου διακρίνεται ο ρατσισμός 

(Γκόβαρης 2001:65-67). 

Για πρώτη φορά αμφισβητήθηκε το γεγονός ότι η αφετηρία των προβλημάτων 

στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες ήταν η έλλειψη ετοιμότητας των αλλοδαπών να 

ενταχθούν και η ευθύνη μετατοπίστηκε στις στάσεις των γηγενών. Υποστηρίχθηκε 

από την άλλη πλευρά ότι το μοντέλο δεν είναι θεωρητικά άρτιο, αφού περιορίζεται 

στον φυλετικό ρατσισμό και δεν επεκτείνεται σε άλλες διαστάσεις όπως το φύλο, την 

κοινωνική τάξη ή τη θρησκεία. Ακόμα, δέχτηκε κριτική για την απολυτότητα του 

διαχωρισμού των λευκών σε θύτες και των μαύρων σε θύματα (Γκόβαρης 

2001:66,68-69). Το μοντέλο δεν προσέφερε στους εκπαιδευτικούς την δέουσα 

υποστήριξη και οι ίδιοι αμφισβητούσαν τις απόψεις των μαθητών και δεν άφηναν τις 

συνειδήσεις τους ανεπηρέαστες. Δεν αποδείχθηκε αποτελεσματικό και αξιόπιστο, 

καθώς έρευνες που διεξήχθησαν την περίοδο εφαρμογής του έδειξαν  περιστατικά 

εκφοβισμού, υβρεολογίας και συμπεριφορές που δεν συγκλίνουν με την ιδεολογία 

του ( Jeffcoate, 1984 και Figuerora, 1998 στο Παλαιολόγου & Ευαγγέλου 2003:168). 

2.5. Το διαπολιτισμικό μοντέλο 

Το διαπολιτισμικό μοντέλο παρουσιάστηκε κατά τη δεκαετία του 1980 κυρίως 

στην Ευρώπη. γιατί κανένα από τα προηγούμενα δεν αποδείχθηκε επαρκώς 

αποτελεσματικό. Σύμφωνα με τον Γεωργογιάννη (όπ:π:50-51), ο όρος 

διαπολιτισμικότητα δεν δηλώνει μια κατάσταση, όπως η πολυπολιτισμικότητα, αλλά 

«μια διαλεκτική σχέση, μια δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας 

αναγνώρισης και συνεργασίας ανάμεσα σε άτομα διαφορετικών εθνικών 

μεταναστευτικών ομάδων». Αποτελεί μέσο για την κοινωνική ένταξη και την επίτευξη 

της ισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών. Επηρεάζεται από την ίδια την εμπειρία 

των παιδιών στις χώρες υποδοχής και αναθεωρεί τα εθνοκεντρικά σχολικά κριτήρια. 

 Ο Helmut Essinger επισημαίνει ότι «το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης 

διέπεται από τέσσερις βασικές αρχές: 

• Την ενσυναίσθηση, δηλαδή την κατανόηση των προβλημάτων των άλλων και 

της διαφορετικότητάς τους. 

• Την αλληλεγγύη, η οποία ξεπερνά τα όρια των ομάδων, των κρατών και των 

φυλών και παραμερίζει την κοινωνική ανισότητα και αδικία. 
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• Το σεβασμό στην πολιτισμική ετερότητα που πραγματοποιείται με το άνοιγμά 

μας στους άλλους πολιτισμούς και τη συμμετοχή αυτών στο δικό μας πολιτισμό 

• Την εξάλειψη του εθνικιστικού τρόπου σκέψης και την απαλλαγή από εθνικά 

στερεότυπα και προκαταλήψεις, ώστε οι διαφορετικοί λαοί να μπορούν να 

επικοινωνήσουν μεταξύ τους.» (Γεωργογιάννης, όπ:π:50-51) 

Τα βασικά αξιώματα  της διαπολιτισμικότητας είναι τρία. Το πρώτο είναι η 

ισοτιμία των πολιτισμών. Οι πολιτισμοί δεν αξιολογούνται μεταξύ τους συγκριτικά, 

αλλά με εσωτερικά κριτήρια. Σημασία έχει από παιδαγωγική άποψη η 

λειτουργικότητά του. Το δεύτερο είναι η ισοτιμία του μορφωτικού κεφαλαίου ατόμων 

διαφορετικής προέλευσης. Όταν δεν εκτιμάται ένα μορφωτικό κεφάλαιο που διαφέρει 

από αυτό της χώρας υποδοχής, ο μαθητής το αντιλαμβάνεται σαν απόρριψή του ίδιου 

και έτσι αναστέλλεται η μαθησιακή διαδικασία. Το τελευταίο αξίωμα συνδέει την 

εκπαίδευση των αλλοδαπών με την οικονομία και την πολιτική της κοινωνίας. 

Πρόκειται για την παροχή ίσων ευκαιριών, στόχος οποίος επιτυγχάνεται με την 

προώθηση της μητρικής τους γλώσσας και την αναγνώριση του πολιτισμού τους. 

(Δαμανάκης, όπ:π:99,103-104).  

Οι αξίες της διαπολιτισμικότητας είναι η αλληλοαποδοχή και η 

αλληλεξάρτηση των πολιτισμών. Δεν απευθύνεται μόνο στις διαφορετικές 

πολιτισμικές ομάδες αλλά στο σύνολο των πολιτών μιας κοινωνίας, μεταξύ των 

οποίων πρέπει να υπάρχει αρμονική αλληλεπίδραση (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου 

2003:89-90). Η διαπολιτισμικότητα ξεφεύγει από τα όρια του σχολικού χώρου και 

αποτελεί νοοτροπία. «Διατυπώνει μια καινούργια άποψη για τις διαδικασίες 

διαμόρφωσης ενός νέου πολίτη, ικανού να…διαπραγματεύεται αποτελεσματικά και 

ειρηνικά στις νέες πολυσύνθετες σχέσεις του.» (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 

όπ:π:15,9) 

Αναφορικά με το σχολικό χώρο, η διαπολιτισμικότητα καταπολεμά την 

άγνοια και τον φόβο απέναντι στη διαφορετικότητα και διαπερνά όλα τα μαθησιακά 

περιεχόμενα του σχολικού προγράμματος. Δεν πρέπει να αποτελεί ξεχωριστό 

αντικείμενο που απλώς πληροφορεί για άλλους πολιτισμούς, διότι κάτι τέτοιο 

παραπέμπει σε μάθημα λαογραφίας και δεν συνάδει με τις απαιτήσεις της 

πραγματικής κατάστασης (Νικολάου, 2011:201 και Κανακίδου & Παπαγιάννη,  

1998:50). Ακόμη, πρέπει να λειτουργούν με βάση αυτό όλα τα σχολεία, ανεξάρτητα 

από το αν έχουν μαθητές διαφορετικής προέλευσης. Κάθε σχολείο είναι δυνάμει 

διαπολιτισμικό επειδή η σύνθεσή του μεταβάλλεται και όλοι επωφελούνται από αυτή 
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την προσέγγιση (Νικολάου, 2011:201 και Ευαγγέλου, 2007:90).  Προκειμένου να 

υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία σε ένα πολυπολιτισμικό σχολείο, η καλλιέργεια 

διαπολιτισμικής δεξιότητας κρίνεται απαραίτητη (Παπαδοπούλου, όπ:π:61). Η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση οφείλει να λαμβάνει υπόψη της το περιβάλλον ζωής και 

το μαθησιακό επίπεδο του κάθε μαθητή, να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ 

μαθητών και την ανταλλαγή εμπειριών τους. Η σχολική τάξη έχει καθήκον να 

ενισχύει την αυτοπεποίθηση και να διαμορφώνει τις ταυτότητες των μαθητών 

(Κανακίδου & Παπαγιάννη,  όπ:π:46-47).  Σε μια τάξη με πολιτισμική ποικιλία, ο 

κάθε μαθητής αντιλαμβάνεται και επεξεργάζεται το διδακτικό περιεχόμενο με βάση 

το διαφοροποιημένο γνωστικό του κεφάλαιο που έχουν διαμορφώσει τα προσωπικά 

του βιώματα και η κουλτούρα της προέλευσής του (Ευαγγέλου & Παλαιολόγου, 

2007:25). Αυτό, λοιπόν, καλείται να αξιοποιήσει η διαπολιτισμική εκπαίδευση. 

Το διαπολιτισμικό μοντέλο είναι αυτό που ενδείκνυται σήμερα για τη 

διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας. Σε σχέση με τα υπόλοιπα μοντέλα, οι θέσεις 

του περιγράφονται αναλυτικότερα και πιο ξεκάθαρα, είναι πιο ρεαλιστικές και 

προσδιορίζουν τις πραγματικές ανάγκες για την επικοινωνία των κοινωνικών ομάδων. 

Στόχος της δεν είναι μια ένταξη ή αφομοίωση που δεν αφήνει περιθώρια για 

πολιτισμικό εμπλουτισμό και θεωρεί ελλειμματικό το μορφωτικό κεφάλαιο των 

μεταναστών, αλλά ούτε μια διαδικασία απλής ιδιαιτεροποίησης και συντήρησης των 

ιδιαιτεροτήτων  που μακροπρόθεσμα εντείνει τις κοινωνικές διακρίσεις (Δαμανάκης, 

όπ:π:85). Η βασική διαφορά του με το αντιρατσιστικό πρότυπο, είναι  ότι αυτό είναι 

συγκρουσιακά προσανατολισμένο και έχει θεωρητικές αδυναμίες, αφού περιορίζεται 

στον φυλετικό ρατσισμό (Δαμανάκης, όπ:π:109 και Γκόβαρης 2001:68-69). 

 

 

3.Παιδαγωγικές  πρακτικές για τη διαχείριση της πολιτισμικής 

ετερότητας στη σχολική τάξη 

 

3.1. Η στάση  και οι παιδαγωγικοί χειρισμοί του εκπαιδευτικού σε πολυπολιτισμικό 

περιβάλλον 

 Η υιοθέτηση κατάλληλων παιδαγωγικών χειρισμών είναι απαραίτητη για την 

καλή διεξαγωγή της διδασκαλίας και την σχολική επιτυχία των μαθητών. Όπως 
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προαναφέρθηκε, η διαπολιτισμική προσέγγιση απευθύνεται στο σύνολο των 

μαθητών, επομένως και οι χειρισμοί που θα αναλυθούν παρακάτω.  

 Η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συνήθως εξαρτάται από το αν 

διαθέτει ορισμένα προσόντα και από τις στάσεις του. Θα πρέπει μην προσκολλάται 

στο σχολικό εγχειρίδιο, να είναι ευέλικτος όταν το απαιτούν οι συνθήκες και να 

εμπλέκεται σε διαδικασία αναστοχασμού πάνω  στο έργο του, αναζητώντας 

προσεγγίσεις που αξιοποιούν την πολιτισμική ετερότητα (Δημητριάδου, 2008:79,81). 

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί που θα κληθούν να 

εργαστούν σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον, δηλαδή το σχολείο της σύγχρονης 

πραγματικότητας, σύμφωνα με τον Zeichner (στο Tiedt & Tiedt, 2006:122-123) είναι 

« 

• σαφή αίσθηση της δικής τους εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας 

• μεγάλες προσδοκίες για την επιτυχία των μαθητών 

• δέσμευση για δίκαιη μεταχείριση όλων των μαθητών και γνώση για τον χειρισμό 

διαφορετικών τρόπων μάθησης και ικανοτήτων 

• τη ικανότητα να δημιουργούν σχέση με τους μαθητές, ειλικρινές ενδιαφέρον για 

τους νέους ανθρώπους και τα προβλήματα τους  

• μια γερή βάση πολυπολιτισμικών γνώσεων που περιλαμβάνει τόσο βάθος όσο 

και εύρος αναφορικά με τις εθνικές σπουδές, τους προβληματισμούς αναφορικά 

με τα φύλα και την ευαισθησία προς τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες». 

Αυτά είναι μερικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο κάθε παιδαγωγός επειδή 

η πολυπολυτισμικότητα είναι η σύγχρονη πραγματικότητα. Επειδή δηλαδή, καλείται 

να αντιμετωπίσει συνθήκες αυξημένης ετερογένειας των μαθητών στις μέρες μας 

(Γκόβαρης, 2013:18). Σύμφωνα με τον Gay (2000, στο Banks,.2004:42) οι 

εκπαιδευτικοί λειτουργούν αποτελεσματικά όταν κατανοούν σε βάθος την καταγωγή 

των μαθητών τους και έχουν την ικανότητα να μετατρέπουν αυτού του είδους τη 

γνώση σε διδασκαλία. Ακόμα, θα πρέπει να διαθέτουν δεξιότητες που τους 

επιτρέπουν αφενός να διαγνώσουν τις μαθησιακές ανάγκες και προβλήματα των 

μαθητών που διαφοροποιούνται πολιτισμικά και αφετέρου να επιλέγουν τις 

κατάλληλες στρατηγικές που δίνουν κίνητρα για μάθηση με απώτερο σκοπό τη 

δημιουργία ενός περιβάλλοντος σεβασμού και αλληλεπίδρασης (Μάρκου, 1998:60) 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι πολύ σημαντικό ο εκπαιδευτικός να έχει 

υψηλές προσδοκίες για όλους τους μαθητές, είτε γηγενείς είτε αλλοδαπούς και να μην 
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έχει στο μυαλό του παγιωμένες αντιλήψεις για την πορεία τους, καθώς αυτές 

επηρεάζουν την συμπεριφορά τους και την αυτοαντίληψή τους. Επομένως, δεν θα 

ήταν δόκιμο ένας εκπαιδευτικός που διδάσκει σε αλλοδαπούς μαθητές με χαμηλή 

επίδοση να στοχεύει σε μια βελτίωση της επίδοσής τους μικρότερη από αυτήν που 

επιδιώκει για τους γηγενείς μαθητές του γιατί με αυτό τον τρόπο θέτει όρια στην 

πορεία των αλλοδαπών.  Πολλές φορές, συμβαίνει οι προσδοκίες που έχει σχηματίσει 

ένας εκπαιδευτικός για τους μαθητές του να λειτουργήσουν ως αυτοεκπληρούμενες 

προφητείες, οδηγώντας τον σε τέτοια συμπεριφορά που τελικά τις επαληθεύει 

(Μπίκος, 2011:46). Ενισχύει με αυτό τον τρόπο τους καλούς μαθητές, τους δίνει το 

λόγο και τους επιβραβεύει συχνότερα και παραμελεί τους πιο αδύναμους. Η αλλαγή 

των προσδοκιών του δασκάλου μπορεί να βελτιώσει την επίδοση του μαθητή 

(Rosenthal  & Jacobson 1968 στο Μπίκος, όπ:π:48).  

 

3.2.Παιδαγωγικές δραστηριότητες στα πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

 Ο εκπαιδευτικός, προκειμένου οι μαθητές να ενστερνιστούν αξίες της 

διαπολιτισμικότητας, όπως η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός στο 

διαφορετικό και η εξάλειψη του εθνικιστικού τρόπου σκέψης, μπορεί να οργανώνει 

δραστηριότητες παιδαγωγικού χαρακτήρα σε κάποιες ενότητες μαθημάτων ή στα 

πλαίσια της ευέλικτης ζώνης. Σκοπός τέτοιου είδους πρακτικών και δραστηριοτήτων 

είναι οι μαθητές να μπουν στη θέση του άλλου, να κατανοήσουν τις δυσκολίες της 

μετανάστευσης, να γίνει ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων και εμπειριών και 

γνωριμία με άλλες νοοτροπίες, ώστε η διαφορετικότητα να θεωρηθεί από όλα τα μέλη 

της ομάδας συμπληρωματική και ενδιαφέρουσα (Tiedt & Tiedt,  όπ:π:213-214). Ο 

όρος «καλές πρακτικές» προσδιορίζει ένα σύνολο δράσεων που επιδιώκουν να 

βελτιώσουν όχι μόνο την μαθησιακή και εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και τις 

κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των υποκειμένων με σκοπό την τοποθέτησή των μαθητών 

διαφορετικής προέλευσης μέσα στην κυρίαρχη πολιτισμικά μαθητική ομάδα 

(Μπονίδης & Παπαδοπούλου, 2014:9-10). Τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν με 

προβολή βίντεο και φωτογραφιών ή με αφήγηση κάποιας ιστορίας που δείχνουν 

εμπειρίες μετανάστευσης, προσφυγιάς ή τη ζωή των παιδιών σε άλλες χώρες. Ακόμα, 

τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν σε αθλήματα και παιχνίδια άλλων πολιτισμών ή 

να γνωρίσουν τη μουσική τους. Μια  πρακτική για τη δημιουργία της ενσυναίσθησης 

είναι και το παιχνίδι ρόλων, καθώς το παιδί διεισδύει στον χαρακτήρα και κατανοεί 

καλύτερα μια κατάσταση, χρησιμοποιώντας και τη γλώσσα του σώματος. 
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Διαπολιτισμικές δράσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με αφορμή το περιεχόμενο 

μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος ή με αφορμή επίκαιρα γεγονότα που 

αφορούν θέματα πολυπολιτισμικά (Γκόβαρης, 2013:201,202). 

 

3.3 Η διαμόρφωση του σχολικού χώρου σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον 

Ο σχολικός χώρος παίζει μεγάλο ρόλο στην παιδαγωγική λειτουργία και 

πρέπει να διαμορφώνεται με κατάλληλο τρόπο, ώστε να εξυπηρετεί την διδασκαλία 

και τις ανάγκες των μαθητών.  Τα στοιχεία της σχολικής αίθουσας που καθορίζουν 

την παιδευτική της λειτουργία είναι το μέγεθος, το σχήμα, ο φωτισμός, ο αερισμός, το 

χρώμα, η επίπλωση και ο λοιπός εξοπλισμός . Θεωρώντας ως δεδομένο το γεγονός 

ότι ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να επέμβει στη δομή του κτιρίου, θα πρέπει να 

αναζητά τρόπους με τους οποίους  θα επέμβει στα στοιχεία που μπορούν να 

αλλάξουν. Το παραδοσιακό σχολείο, στοιχείο του οποίου είναι η μετωπική διάταξη 

των θρανίων, κατακρίνεται λόγω του ότι θεωρεί τη μάθηση ατομική υπόθεση και 

χρησιμοποιεί τον ανταγωνισμό ως κίνητρο για τη μαθητική συμμετοχή, που στο 

μέλλον συχνά γίνεται στάση ζωής.. Η μετωπική διάταξη δεν επιτρέπει διαφορετικές 

προσεγγίσεις, δεν διευκολύνει την επικοινωνία των μαθητών και σημαίνει τον 

απόλυτο έλεγχο από τον διδάσκοντα. Ο χώρος του παραδοσιακού σχολείου δεν είναι 

φιλόξενος, πόσο μάλλον για τους μαθητές με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, τους 

οποίους συνήθως συναντάμε στα πίσω θρανία. Η διακόσμηση είναι στατική και 

συνήθως περιλαμβάνει αντικείμενα θρησκευτικού περιεχομένου και απεικονίσεις 

φυσικών τοπίων (Ματσαγγούρας, 1995:148-149 και  Νικολάου 2011:256-257,259). 

Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (1995) και τον Νικολάου (2011), η διάταξη 

των θρανίων στη σύγχρονη τάξη θα πρέπει να είναι σε ομάδες ή να μπορεί εύκολα να 

μεταβάλλεται σε ομάδες, ώστε να ευνοεί τη μαθητοκεντρική διδασκαλία. Αυτό 

συμβαίνει επειδή, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το ζητούμενο για την εφαρμογή 

του διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού μοντέλου είναι η αλληλεπίδραση των μαθητών.  

Η διακόσμηση του χώρου πρέπει ανανεώνεται συχνά με τρόπο που έχει λειτουργική 

σχέση με το μάθημα και να έχει στοιχεία από προσωπική δουλειά των μαθητών. 

(Ματσαγγούρας,  1995:148-149 και  Νικολάου, 2011:259,261). Ο σχολικός χώρος 

μεταδίδει πολλά μηνύματα και μέσα από αυτά οφείλει να αντανακλά την 

πολυπολιτισμική του φύση και την παρουσία όλων των ομάδων που περιλαμβάνει.. 

Στους τοίχους της τάξης μπορούν να τοποθετηθούν για παράδειγμα φωτογραφίες που 

απεικονίζουν παιδιά διαφορετικών πολιτισμών να συμμετέχουν σε ποικίλες 
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δραστηριότητες. Ο Νικολάου (2000) επισημαίνει ότι «αυτό «νομιμοποιεί» και 

αναβαθμίζει στα μάτια των γηγενών την παρουσία των μεταναστόπουλων, των 

οποίων το πολιτισμικό παράδειγμα φαίνεται να γίνεται και αποδεκτό και άξιο «να 

καταλάβει κάποιο χώρο» στην τάξη». Τα στοιχεία αυτά καλό θα ήταν να βρίσκονται  

και στους διαδρόμους του σχολείου,  και οι πινακίδες που κατευθύνουν σε διάφορα 

σημεία του σχολείου μπορούν να είναι γραμμένες σε πολλές γλώσσες (Coelho, όπ:π: 

259-260 και Νικολάου, 2000:216) 

Ωστόσο, όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συνοδεύονται από άλλους 

παράγοντες διότι, όπως τονίζει ο Νικολάου (2011:261) «μια αλλαγή στο χώρο δεν 

είναι αρκετή από μόνη της για να προκαλέσει αντίστοιχη αλλαγή στη δομή του 

μαθήματος». 

 

4.Διδακτικές  πρακτικές για τη διαχείριση της πολιτισμικής 

ετερότητας στη σχολική τάξη 

 

4.1 Τεχνικές διαφοροποίησης και εναλλακτικές μεθοδεύσεις της διδασκαλίας 

 Ένας εκπαιδευτικός που καλείται να επιτελέσει αποτελεσματικά το έργο του 

πρέπει να αντιμετωπίσει μαθητές με διαφορετικό πολιτισμικό ή κοινωνικό υπόβαθρο 

και διαφορετική μαθησιακή ετοιμότητα. Για να πετύχει το σκοπό του, οφείλει να 

διαφοροποιήσει τη διδασκαλία του και να μην ακολουθεί μια τυποποιημένη. Η 

διαφοροποίηση είναι απαραίτητη για όλες τις τάξεις, οι οποίες θεωρούνται μικτές 

γιατί η έννοια του μέσου μαθητή δεν υφίσταται. Προϋπόθεση για να γίνει η 

διαφοροποίηση είναι να παρατηρήσει και να διαγνώσει ποιες ακριβώς είναι οι 

ανάγκες των παιδιών. Αφού οι ανάγκες διαγνωστούν, η διδασκαλία μπορεί να 

διαφοροποιηθεί ως προς το περιεχόμενο, δηλαδή τις ζητούμενες γνώσεις, ως προς τη 

διαδικασία, δηλαδή τις δραστηριότητες που θα ακολουθηθούν και ως προς τα 

αποτελέσματα που είναι οι τρόποι με τους οποίους δείχνουν οι μαθητές τι έχουν 

μάθει. Παρόλα αυτά, η διαφοροποίηση είναι μια διαδικασία δύσκολη γιατί  κάθε τάξη 

είναι μοναδική και έχει διαφορετικές ανάγκες κάθε φορά. Παρακάτω αναφέρονται 

μερικά παραδείγματα τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν οι δάσκαλοι για να 

πραγματοποιήσουν διαφοροποίηση (Tomlinson, 2010:9-10,22) 

• Συζήτηση 
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Σύμφωνα με τον Elliot (1993, στο Φρυδάκη 2009:348) η συζήτηση και όχι η 

διδαχή είναι το μέσο με το οποίο πρέπει να διεξάγονται οι δραστηριότητες στη 

σχολική τάξη. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επιτρέπουν τη διατύπωση διαφορετικών 

απόψεων και να διατηρούν μια στάση ουδετερότητας. 

• Χρήση νέων τεχνολογιών 

Οι μαθητές στην εποχή μας είναι εξοικειωμένοι με μέσα τεχνολογίας και πολύ 

συχνά επιλέγουν να ασχολούνται με αυτά στον ελεύθερο τους χρόνο. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η επεξεργασία κειμένου ώστε να εξασκηθούν στη γραφή και να 

παρουσιάζουν με ωραίο τρόπο τη δουλειά τους. Ακόμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 

διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών, επικοινωνία με άλλα σχολεία κ.α. (Tiedt & 

Tiedt, όπ:π: 145,147).  Η διδασκαλία με χρήση νέων τεχνολογιών είναι πιο ελκυστική 

για τους μαθητές από ότι η παραδοσιακή βιβλιοκεντρική διδασκαλία και ευνοεί την 

βιωματική και δημιουργική μάθηση (Δημητριάδου, όπ:π76). 

• Μεγαλόφωνη ανάγνωση 

Η μεγαλόφωνη ανάγνωση δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα στην αίθουσα και 

μια αίσθηση της συντροφικότητας, επειδή οι μαθητές μοιράζονται συναισθήματα 

κατά τη διάρκειά της. Μπορεί να συνδυαστεί και με καλή λογοτεχνία. Με τον τρόπο 

αυτό οι μαθητές με γλωσσική ανεπάρκεια ακούνε τον σωστό τονισμό, τον τρόπο 

γραφής και ένα πιο επίσημο λεξιλόγιο από το προφορικό, που μακροπρόθεσμα 

μπορεί να συμβάλλει στην βελτίωση των δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου 

(Tiedt & Tiedt, όπ:π: 138,140). 

 

• Τραγούδια ή μνημονικές επινοήσεις 

Όταν για το περιεχόμενο της διδασκαλίας απαιτείται απομνημόνευση, όπως 

για παράδειγμα στην προπαίδεια, μπορεί να συμβάλλουν σε αυτή διάφορα τραγούδια, 

ποιηματάκια ή μνημονικές επινοήσεις (Coelho, όπ:π:435). Αυτό κάνει την εκμάθηση 

του υλικού πιο ευχάριστη στα παιδιά και παράλληλα πιο εύκολη. 

• Κέντρα μάθησης 

Τα κέντρα μάθησης είναι ένα τμήμα της σχολικής αίθουσας που 

δημιουργείται για τη μελέτη ενός θέματος, το οποίο περιλαμβάνει συναφείς εικόνες 

αντικείμενα και υλικό. Εκεί μπορεί να εργάζεται ένας ή περισσότεροι μαθητές 

ταυτόχρονα και να ασχολούνται με δραστηριότητες σχετικές με τα ενδιαφέροντά 
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τους. Με αυτόν τον τρόπο ο μαθητής μαθαίνει να ερευνά και να μελετά ανεξάρτητα 

(Tiedt & Tiedt, όπ:π:160-161) 

• Εποπτικότητα 

Η αξιοποίηση εικόνων, σχημάτων και εννοιολογικών χαρτών και γενικά το 

εποπτικό υλικό συμπληρώνει και επεξηγεί το διδακτικό περιεχόμενο και κεντρίζει πιο 

εύκολα την προσοχή των μαθητών. Μάλιστα, μια εικόνα μπορεί να ερμηνευθεί 

διαφορετικά από ανθρώπους που έχουν διαφορετική κουλτούρα. Αποτελεί εργαλείο 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς τα παιδιά που κατασκευάζουν μια εικόνα 

μπορούν να προβάλλουν σε αυτήν στοιχεία της πολιτισμικής διαφορετικότητάς τους 

(Γκόβαρης, 2013:251,263). Δίνει την ευκαιρία στους αλλοδαπούς μαθητές να 

αφηγηθούν προσωπικά τους βιώματα και να αναδείξουν το πολιτισμικό τους 

κεφάλαιο στην τάξη, δίνοντας έτσι την ευκαιρία και στους γηγενείς μαθητές να 

αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα (Δημητριάδου όπ:π:78). 

• Ανεξάρτητη μελέτη 

Ζητούμενο είναι ο μαθητής να αποκτήσει τη δεξιότητα να μελετά ανεξάρτητα. 

Προκειμένου η μελέτη να γίνει σωστά, ο παιδαγωγός θα φροντίσει αφενός να 

ανταποκρίνεται στα μέτρα και την ετοιμότητα του παιδιού και αφετέρου να άπτεται 

των ενδιαφερόντων του (Tomlinson, όπ:π:151). 

• Ομαδική Ιδεοθύελλα 

Στην ιδεοθύελλα, ή αλλιώς καταιγισμό ιδεών, τα παιδιά προτείνουν πολλές 

διαφορετικές ιδέες για ένα συγκεκριμένο θέμα που τους ζητείται. Συνήθως τίθεται 

ένα χρονικό περιθώριο. Έπειτα, ο εκπαιδευτικός, που καλό είναι να αξιοποιεί όσον το 

δυνατό περισσότερες από τις ιδέες, τις ομαδοποιεί αν αυτό εξυπηρετεί το θέμα και 

πιθανόν να πάρουν τη μορφή ενός εννοιολογικού χάρτη. Οι μαθητές κατά την 

ιδεοθύελλα είναι πιο αυθόρμητοι και εκφράζονται πιο ελεύθερα από ότι συνήθως που 

διστάζουν να εκθέσουν τις ιδέες τους (Coelhο, όπ:π:366 και Φρυδάκη, όπ:π: 349-

350). 

• Στρατηγική αξιολόγησης portfolio 

Ως στρατηγική αξιολόγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί το portfolio, καθώς 

είναι ιδιαίτερα εξατομικευμένη, ολοκληρωμένη και έχει βάθος χρόνου ώστε να 

γίνεται εύκολα αντιληπτή η πορεία του μαθητή και επιμέρους λεπτομέρειες σχετικές 

με αυτή (Tiedt & Tiedt, όπ:π: 148-149). 
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4.2 Ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι 

Οι Johnson και Johnson (1991 στο Coelho, όπ:π:412) αναφέρουν πως 

υπάρχουν ως μέθοδοι οργάνωσης των δραστηριοτήτων της σχολικής τάξης από τη 

μια οι ανταγωνιστικές και εξατομικευμένες και από την άλλη οι συνεργατικές 

μέθοδοι. Στην πρώτη περίπτωση, οι μαθητές λειτουργούν ανταγωνιστικά, επιζητούν 

επαίνους και υψηλή βαθμολογία και έχουν ατομικούς στόχους. Στην δεύτερη 

περίπτωση, τα παιδιά εργάζονται με σχέσεις αλληλεξάρτησης σε μια μικρή ομάδα και 

έχουν κοινό στόχο (Coelho, όπ:π:413-414). Σύμφωνα με τον Kagan (1986), η 

διαφορά που υπάρχει στις επιδόσεις ανάμεσα στην πλειοψηφία των μαθητών και την 

μειονοτική ομάδα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη τάση των σχολείων να 

χρησιμοποιούν σχεδόν αποκλειστικά ανταγωνιστικές πρακτικές που ανταμείβουν τα 

παιδιά της πλειοψηφίας (Coehlo, όπ:π:415).  Στα πλαίσια της διαπολιτισμικής 

αγωγής, η συνεργατική διδασκαλία κρίνεται πιο κατάλληλη και αποτελεσματική. Οι 

συνθήκες ως προς την ομοιογένεια της σχολικής τάξης έχουν αλλάξει και, ως 

συνέπεια, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αλλάξουν τις μεθόδους της διδασκαλία τους.  

Σύμφωνα με τον Νικολάου (2000:217-218), οι ιδιαίτερες ανάγκες των 

μεταναστών, βασική εκ των οποίων είναι η ένταξη στην κυρίαρχη ομάδα και η 

επικοινωνία τους με αυτήν, μας κατευθύνουν στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία η 

οποία θεωρείται αποτελεσματική λόγω του ότι η θετική αλληλεπίδραση συμβάλλει 

στη μάθηση, ενώ παράλληλα ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και συναισθηματική 

ασφάλεια του αλλοδαπού μαθητή. Εκτός από τα παιδιά των μεταναστών,  όλα τα 

μέλη της ομάδας αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα, τις κοινωνικές τους 

δεξιότητες και τα μαθησιακά κίνητρα είναι πιο ισχυρά. Επιπλέον, τονίζει ότι σε 

σύγκριση με άλλα μοντέλα, τα συνεργατικά παράγουν μεγαλύτερη ακαδημαϊκή 

μάθηση. Έρευνες αποκαλύπτουν ότι μέσα από αυτά δημιουργείται διαπροσωπική 

εμπιστοσύνη στην ομάδα (Slavin 1983 στο Νικολάου, 2000:218). Ο Allport (1954 

στο Banks όπ:π:87) υποστηρίζει ότι «η προκατάληψη θα μειωθεί αν οι καταστάσεις 

διαφυλετικής επαφής έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Είναι καταστάσεις μάλλον συνεργασίας παρά ανταγωνισμού. 

• Τα άτομα απολαμβάνουν την ίδια θέση. 

• Η επαφή εγκρίνεται από αυθεντίες, όπως οι γονείς, οι διευθυντές σχολείου και 

οι δάσκαλοι.» 
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Η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει ως αρχή της το σεβασμό στο διαφορετικό και 

επιδιώκει την άρση προκαταλήψεων, οπότε εύκολα γίνεται αντιληπτή η σύνδεση 

μεταξύ των ομαδοσυνεργατικών μεθόδων και της διαπολιτισμικότητας. 

 Υπέρ της ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης τίθενται πολλοί παιδαγωγοί και 

ερευνητές. Δραστηριότητες οι οποίες βασίζονται στην αλληλεξάρτηση δείχνουν να 

είναι κατάλληλες για μειονοτικές ομάδες μαθητών. (Kagan, 1986, Slavin, 1983, 1990, 

Pine και Hilliard, 1990, McGee Banks, 1993, Banks, 1993, 1994 στο Coehlo,  

όπ:π:415) Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία παρέχει τις πιο ανοιχτές, 

μαθητοκεντρικές και δημοκρατικές εμπειρίες μάθησης (Coehlo, όπ:π:373) Οι 

Johnson και Johnson (1991 στο Coelho, όπ:π:416) προτρέπουν τους εκπαιδευτικούς 

να χρησιμοποιούν συνεργατικές μεθόδους ειδικά «οποτεδήποτε οι εκπαιδευτικοί 

θέλουν να μάθουν τα παιδιά περισσότερα, να συμπαθήσουν πιο πολύ το σχολείο, να 

συμπαθήσουν περισσότερο το ένα το άλλο, να έχουν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και να 

μάθουν πιο αποτελεσματικές κοινωνικές δεξιότητες» Για να είναι η διαχείριση της 

διαφορετικότητας από τους εκπαιδευτικούς αποτελεσματική, οφείλει να είναι 

συνεργατική και βιωματική (Betelaan 1998, Zeichner 1996,1997 στο Παλαιολόγου & 

Ευαγγέλου, 2003:90). 

 Στην συνέχεια παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιες ομαδοσυνεργατικές 

μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της διαπολιτισμικής 

διδακτικής. 

4.2.1 Ομαδική έρευνα 

Κατά την ομαδική έρευνα οι μαθητές εργάζονται σε μικρές ομάδες για να 

εκπονήσουν εργασίες, συζητήσεις και σχέδια εργασίας. Γίνεται καταμερισμός των 

καθηκόντων και τμημάτων  που αναλαμβάνει να μελετήσει κάθε ομάδα και γίνεται 

παρουσίαση του τελικού αποτελέσματος της έρευνας (Νικολάου, όπ:π:288 και 

Tomlinson, όπ:π:152)  

4.2.2. Το σχέδιο εργασίας (project) 

Το σχέδιο εργασίας είναι μια  μορφή ομαδικής έρευνας  γύρω από ένα θέμα 

που γίνεται μέσα από συστηματοποιημένες διαδικασίες. Το θέμα επιλέγεται από τους 

μαθητές και άλλοτε συνδέεται με τη διδακτική ύλη και άλλοτε με επίκαιρα γεγονότα. 

Η επεξεργασία του θέματος γίνεται διαθεματικά και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί 

να σχετίζεται ακόμα και με όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. 

Πραγματοποιείται μέσα από παρατήρηση, καταγραφή δεδομένων και συγκέντρωση 

πληροφοριών. Οι εργασίες κατανέμονται σε μια ομάδα ή από πολλές υποομάδες 
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μαθητών, η σύνθεση των οποίων πρέπει να είναι ανομοιογενής.. Αποφασίζεται ο 

τρόπος παρουσίασης του project, το οποίο τελικά έχει τη μορφή ενός προϊόντος και 

τίθεται το χρονικό περιθώριο της επεξεργασίας του. Η γνώση προσεγγίζεται 

βιωματικά μέσα από ποικίλους τρόπους που συνδέονται με τις απαιτήσεις του 

περιβάλλοντος. Ο δάσκαλος κατά τη διάρκεια της έρευνας παρέχει διακριτική 

καθοδήγηση και αν προκύψουν προβλήματα δεν τα λύνει αλλά προτείνει τρόπους για 

την επίλυσή τους. Η Coelho (όπ:π:373) υποστηρίζει ότι «τα συνεργατικά σχέδια 

εργασίας παρέχουν τις περισσότερο ανοικτές, μαθητοκεντρικές και δημοκρατικές 

εμπειρίες μάθησης». Η συγκεκριμένη μέθοδος θεωρείται ωφέλιμη, ιδιαίτερα για τις 

μικτές τάξεις., καθώς ο κάθε μαθητής μπορεί να νιώσει χρήσιμος και να συμβάλλει 

στη διεξαγωγή της, αξιοποιώντας το μορφωτικό του κεφάλαιο. Πρόκειται για έναν 

ενεργητικό τρόπο πρόσληψης τη γνώσης και συχνά παράγει προϊόντα υψηλής 

ποιότητας (Ματσαγγούρας, 1987:76-78 και Νικολάου,  2011:289,291,293 και 

Φρυδάκη, όπ:π:381-382 και Coelho, όπ:π:373). 

Ο Σιμόπουλος (2008, στο Γκόβαρης 2013:203) υποστηρίζει ότι τα σχέδια 

εργασίας συμβάλλουν σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, αναπτύσσουν 

την συνεργατικότητα, την επικοινωνία και περιορίζουν τα στερεότυπα. Ακόμα, ο 

Μάγος σχολιάζει ότι είναι από τους καταλληλότερους τρόπους για να διδαχτούν τα 

παιδιά την ισότιμη αποδοχή και να καταργηθούν οι διακρίσεις (2002 στο Γκόβαρης 

2013:203). Επομένως, μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι τα  πλεονεκτήματα των 

σχεδίων εργασίας συνδέονται με τις διαστάσεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

4.2.3 Μάθησή σε ομάδες μαθητών (STAD) 

Ο σκοπός της μεθόδου STAD (Students Teams Achievement Divisions) είναι 

η ομαδική κατάκτηση της γνωστικής ύλης από τους μαθητές. Δεν έχουν να κάνουν 

κάτι μαζί αλλά να μάθουν κάτι μαζί, μέσα από ποικιλία μέσων και υλικού. Έχουν 

κοινούς στόχους και κοινή επιτυχία. Η αξιολόγηση είναι ατομική και η επίδοση του 

κάθε μαθητή συγκρίνεται με την προηγούμενη του επίδοση. Στη συνέχεια, 

προστίθενται οι βαθμοί όλων των μελών της ομάδας και αν τελικά συγκεντρωθεί η 

απαιτούμενη προκαθορισμένη βαθμολογία απονέμεται πιστοποιητικό καλής 

επίδοσης. Η STAD προτιμάται για σαφείς ενότητες που μπορούν να αξιολογηθούν 

αντικειμενικά, καθώς η σωστή απάντηση είναι μία (π.χ. μαθηματικά, γεωγραφία) Τα 

αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθόδου είναι πολύ ικανοποιητικά. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι δεν αξιολογείται μόνο η ατομική απόδοση αλλά και η ομαδική, 
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δημιουργώντας το αίσθημα της ευθύνης στους μαθητές. (Ματσαγγούρας, 1995:80 και 

Νικολάου, 2001:285-286). 

4.2.4. Η μέθοδος Jigsaw 

Κατά την μέθοδο Jigsaw, οι μαθητές συγκροτούν ομάδες των 6 ατόμων και 

αναλαμβάνουν να μελετήσουν κάποιο θέμα. Το καθένα από τα μέλη της ομάδας 

αναλαμβάνει μια συγκεκριμένη πτυχή του θέματος. Στη συνέχεια ενώνεται με τα 

μέλη των υπόλοιπων ομάδων που έχουν την ίδια πτυχή και σχηματίζουν μια 

υποομάδα ειδικών. Τα μέλη της κάθε υποομάδας ανταλλάζουν πληροφορίες και 

στρατηγικές για το πώς θα διδάξουν το υλικό στις αρχικές τους ομάδες και 

επιστρέφουν σε αυτές. Οι ειδικοί έχουν ισχυρό κίνητρο για να συνεργαστούν μεταξύ 

τους, αφού η ομάδα του καθενός έχει πρόσβαση στις πληροφορίες μόνο μέσα από τον 

ειδικό. Η μέθοδος αναπτύσσει γνωστικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου όπως 

αξιολόγηση και σύνθεση γεγονότων και απόψεων (Νικολάου, 2011:287-288 και 

Coelho όπ:π:370). 

4.2.5. Συνεργατική λύση προβλήματος 

 Οι μαθητές αναλαμβάνουν να έχουν ενεργό ρόλο και να λύσουν ένα 

πρόβλημα, όπως συμβαίνει και στην πραγματική ζωή. Αναζητούν δεδομένα από 

ποικίλες πηγές, προτείνουν λύσεις και παίρνουν αποφάσεις. Το προς επίλυση 

πρόβλημα πρέπει να έχει νόημα για αυτούς και να συνδέεται με τα ενδιαφέροντά 

τους. Οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με ανώτερες διεργασίες όπως της σύνθεσης 

των δεδομένων και καλλιεργούνται οι σχετικές δεξιότητές τους (Φρυδάκη, όπ:π:393-

396 και Tomlinson, όπ:π:150-151). 

 

5. Άλλα ερευνητικά δεδομένα  

 Πολλές φορές η διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας απασχόλησε 

μελετητές και ερευνητές. Ακολουθούν μερικά συναφή δεδομένα: 

Η έρευνα των Futrell, Gomez &Bedden (2003 στο Θεοδοσιάδου 2015:53) που 

έγινε σε εκπαιδευτικούς έδειξε πως το 80% από αυτούς αισθάνονται απροετοίμαστοι 

να διδάξουν σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον. 

Η έρευνα της Χατζηθεοδούλου-Λοϊζίδου (2008 στο Θεοδοσιάδου όπ:π:54) σε 

φιλολόγους έδειξε πως ο κύριος παράγοντας που διαφοροποιεί τους αλλοδαπούς 

μαθητές από τους ημεδαπούς είναι οι δυσκολίες στον χειρισμό της ελληνικής 

γλώσσας. 
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Με την παραπάνω έρευνα συμφωνεί η έρευνα του Οικονομίδη και της 

Κοντογιάννη (2011 στο Θεοδοσιάδου όπ:π:53) που μελέτησε απόψεις εκπαιδευτικών 

για τη διαχείριση της ετερότητας έδειξε πως η ετερότητα των παιδιών γίνεται αισθητή 

από γλωσσική άποψη. Επιπλέον, έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν αντιμετωπίζουν με 

προκατάληψη τα παιδιά αυτά.  

Η έρευνα των Παλαιολόγου και Ευαγγέλου (2012 στο Θεοδοσιάδου όπ:π:54) 

έδειξε ότι η ένταξη και η επίδοση των μεταναστών μαθητών επηρεάζονται από 

κοινωνικοπολιτικούς, οικογενειακούς και σχολικούς παράγοντες. 

Η έρευνα της Θεοδοσιάδου (όπ:π:125) έδειξε πως εκπαιδευτικοί που 

διδάσκουν σε πολυπολιτισμικές τάξεις δεν κάνουν ιδιαίτερη προετοιμασία για 

διαφοροποιημένη διδασκαλία. 

Η έρευνα των Νικολάου και Σπινθουράκη (2004 στο Χαρίτος, 2011:12) έδειξε 

ότι οι δάσκαλοι χρειάζονται πιο εστιασμένη εκπαίδευση για τη διαχείριση της 

πολυπολιτισμικότητας. 

Η έκθεση της UNESCO (2008 στο Χαρίτος, όπ:π:12) ότι οι Έλληνες 

εκπαιδευτικοί είναι πιο ευαισθητοποιημένοι και γνωστικά προετοιμασμένοι σε σχέση 

με το παρελθόν αναφορικά με την χρήση κατάλληλου διδακτικού υλικού για τους 

αλλοδαπούς μαθητές. 

Έρευνες του εξωτερικού (Causey et al, 2000. Garmon, 2004 και Moliner & 

Garcia 2005 στο Χαρίτος, όπ:π:13) δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι 

προετοιμασμένοι να διαχειριστούν την εθνιπολιτισμική ετερότητα στο σχολείο. 

Έρευνες (Rist 1977 στο Ανδρούσου, Ασκούνη, Μάγος & Χρηστίδου-

Λιοναράκη, 2001:34)καταδεικνύουν τον συσχετισμό ανάμεσα στις χαμηλές σχολικές 

επιδόσεις των αλλοδαπών μαθητών και τις χαμηλές προσδοκίες των εκπαιδευτικών. 

Από πολλές έρευνες (Βασιλογιάννης, 2010, Γεωργογιάννης 2009, Γκανέτσου, 

2006, στο Θεοδοσιάδου όπ:π:133) φαίνεται πως η επιβράβευση  των αλλοδαπών 

μαθητών και οι φιλικές τους σχέσεις με τους γηγενείς επηρεάζουν θετικά την 

αυτοπεποίθησή τους. 

Από έρευνα του Βασιλογιάννη (2010, στο Θεοδοσιάδου όπ:π:133) φαίνεται 

πως οι δάσκαλοι σχηματίζουν μικτές ομάδες εργασίας Ελλήνων και αλλοδαπών 

μαθητών με σκοπό να διαχειριστούν την πολυπολιτισμικότητα. 

Τέλος, από πλήθος ερευνών (Βασιλογιάννη, 2010, Λυκίδη 2012, 

Τζώρτζογλου και Κοτζαμάνη, 2008, στο Θεοδοσιάδου όπ:π:133) υποστηρίζεται ότι οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν θεωρούν ότι γίνονται διακρίσεις εις βάρος των 
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αλλοδαπών στα ελληνικά σχολεία. Αντίθετα, από έρευνα της Unicef (2001 στο 

Θεοδοσιάδου όπ:π:133) προκύπτει αντίθετο συμπέρασμα, δηλαδή ότι τέτοιου είδους 

διακρίσεις είναι πραγματικότητα. 

 

 

 

Β. Ερευνητικό μέρος 

 

 

6. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

 

Η εργασία αυτή έχει σκοπό να διερευνήσει, μέσα από συνεντεύξεις 

εκπαιδευτικών που έχουν εργαστεί σε πολυπολιτισμικά αστικά περιβάλλοντα, αν 

εφαρμόζουν πρακτικές για τη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας στη σχολική 

τάξη και ποιές είναι αυτές. Επιπλέον, διερευνά κατά πόσο οι εφαρμοζόμενες 

πρακτικές σχετίζονται με το διαπολιτισμικό μοντέλο, το οποίο είναι το πιο αποδεκτό 

από τα μοντέλα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας στις μέρες μας. Οι ερωτήσεις 

που θα τέθηκαν αφορούν τη διαμόρφωση του σχολικού χώρου, τις διδακτικές 

μεθόδους που χρησιμοποιούνται, τον διαπολιτισμικό προσανατολισμό της 

διδασκαλίας, την πιθανή διαφοροποίηση της διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς 

μαθητές και τις κοινωνικές σχέσεις που έχουν διαμορφώσει οι αλλοδαποί μαθητές 

στο σχολικό χώρο. 

 

7.Μεθοδολογία της έρευνας 

 

Για  να διερευνηθούν οι πρακτικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για τη 

διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος της 

ημιδομημένης συνέντευξης. Σύμφωνα με τους Cannell και Kahn (1968, στο Cohen, 

Manion & Morrison, 2007:452) η ερευνητική συνέντευξη έχει οριστεί ως «συζήτηση 

δύο ατόμων, που αρχίζει από τον συνεντευκτή, με ειδικό σκοπό την απόκτηση σχετικών 

με την έρευνα πληροφοριών, και επικεντρώνεται από αυτόν […] σε περιεχόμενο 

καθορισμένο από τους στόχους της έρευνας με συστηματική περιγραφή, πρόβλεψη ή 

ερμηνεία». Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη μέθοδος έναντι των ερωτηματολογίων, καθώς 
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μερικά από τα πλεονεκτήματά της έναντι αυτών είναι ότι επιτρέπει μεγαλύτερο 

βάθος, παρέχει ευκαιρίες για καλύτερο χειρισμό ανοιχτού τύπου ερωτήσεων και 

διευκρίνηση των απαντήσεων. Ακόμα, το ποσοστό ανταπόκρισης είναι μεγάλο, 

καθώς οι συνεντευξιαζόμενοι εμπλέκονται περισσότερο στη διαδικασία και είναι πιο 

κινητοποιημένοι. Από τη άλλη πλευρά, η συνέντευξη είναι επιρρεπής στην 

υποκειμενικότητα και ο αριθμός του δείγματος είναι περιορισμένος (Cohen, Manion 

& Morrison, όπ:π:453-454) 

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο-Μάιο του 2017 μέσα στο 

σχολικό χώρο όπου εργάζονται οι συμμετέχοντες της έρευνας, ενώ για δύο από 

αυτούς η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στις κατοικίες τους.  

 

7.1 Δείγμα της έρευνας και περιορισμοί 

Το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας αποτελούνταν από οκτώ εκπαιδευτικούς-

συμμετέχοντες που έχουν εργαστεί σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, οι οποίοι 

διαθέτουν διαφορετικά χαρακτηριστικά ως προς την εκπαίδευσή και την εμπειρία 

τους, τα οποία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Χαρακτηριστ

ικά: 
Φύλο Εκπαίδευση 

Πρόσθετη 

επιμόρφωση 

Χρόνια 

προϋπηρεσίας 

Εμπειρία από 

διαπολιτισμικ

ό σχολείο 

Εμπειρία 

από τάξη  

υποδοχής 

εκπαιδευτικός 

α 
Θ 

Παιδαγωγικό 

Τμήμα 

Δημοτικής 

Εκπαίδευσης 

Σεμινάρια 

ΠΕΚ και 

μεταπτυχιακό 

στην 

Οργάνωση και 

Διοίκηση των 

Εκπαιδευτικών 

Μονάδων 

4 όχι όχι 

εκπαιδευτικός 

β 
Α 

Παιδαγωγική 

Ακαδημία 

Εξομοίωση 

πτυχίου 
22 ναι όχι 

εκπαιδευτικός 

γ 
Θ 

Παιδαγωγική 

Ακαδημία 

Εξομοίωση 

πτυχίου 
28 όχι όχι 
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εκπαιδευτικός 

δ 
Θ 

Παιδαγωγικό 

Τμήμα 

Δημοτικής 

Εκπαίδευσης 

όχι 16 όχι όχι 

εκπαιδευτικός 

ε 
Θ 

Παιδαγωγική 

Ακαδημία 

Σεμινάρια 

ΠΕΚ και 

επιμορφωτικά 

σεμινάρια για 

τα γνωστικά 

αντικείμενα 

19 όχι ναι 

εκπαιδευτικός 

στ 
Α 

Παιδαγωγική 

Ακαδημία 

Εξομοίωση 

πτυχίου και 

μεταπτυχιακό 

στην 

εκπαίδευση 

ενηλίκων στη 

δια βίου 

μάθηση. 

 

25 όχι όχι 

εκπαιδευτικός 

ζ 
Θ 

Παιδαγωγικό 

Τμήμα 

Δημοτικής 

Εκπαίδευσης 

όχι 6 όχι ναι 

εκπαιδευτικός 

θ 
Θ 

Παιδαγωγικό 

Τμήμα 

Δημοτικής 

Εκπαίδευσης 

Επιμόρφωση 

για 

νεοδιόριστους 

εκπαιδευτικούς 

 

16 όχι ναι 

 

 

Για την επιλογή του παραπάνω δείγματος ακολουθήθηκε η στρατηγική της 

«βολικής» ή αλλιώς ευκαιριακής δειγματοληψίας, κατά την οποία ο ερευνητής 

επιλέγει άτομα τα οποία βρίσκονται πιο κοντά του και στα οποία έχει εύκολη 
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πρόσβαση. Καθώς το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό δεν τίθεται θέμα γενίκευσης 

των αποτελεσμάτων της έρευνας (Cohen, Manion & Morrison, όπ:π:170), παρά μόνο 

ερμηνείας αυτών στα όρια του συγκεκριμένου δείγματος. 

 Ως περιορισμός της έρευνας θεωρείται ο μικρός αριθμός του δείγματος, ο 

οποίος αιτιολογείται από την επιλογή της μεθόδου της συνέντευξης κατά την οποία ο 

αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος.  

 

7.2 Εγκυρότητα και αξιοπιστία 

 Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της συνέντευξης μπορούν να επηρεαστούν 

από διάφορους παράγοντες, όπως η προσωπικότητα του ερευνητή και το γεγονός ότι 

τα δεδομένα συλλέγονται σε μια ιδιωτική κατάσταση και δεν είναι βέβαιο το αν ο 

ερευνητής θα αντιδρούσε όπως παρουσιάζει ότι θα αντιδρούσε και δημόσια 

(Βαμβούκας 1993 στο Ευαγγέλου & Παλαιολόγου όπ:π:296).  

 Προκειμένου να ελεγχθεί αν το ερευνητικό εργαλείο της συνέντευξης είναι 

κατάλληλο, δηλαδή αν είναι εύκολα κατανοητό και σαφές από τον 

συνεντευξιαζόμενο και παράλληλα επιτρέπει την συλλογή των ζητούμενων 

δεδομένων, πραγματοποιήθηκε πιλοτική συνέντευξη και στη συνέχεια η ακολούθησε 

η διεξαγωγή των συνεντεύξεων. Ακόμα, λήφθηκαν μέτρα ώστε οι 

συνεντευξιαζόμενοι να αισθανθούν άνετα και να απαντήσουν με ειλικρίνεια, όπως η 

διατήρηση της ανωνυμίας τους και η διεξαγωγή των συνεντεύξεων στο χώρο του 

σχολείου, το οποίο αποτελεί για αυτούς ένα οικείο περιβάλλον. 

 

7.3 Εργαλείο της έρευνας 

 Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας είναι ένας 

οδηγός ημιδομημένης συνέντευξης, ο οποίος κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της 

έρευνας. Ο οδηγός της συνέντευξης αποτελείται από τέσσερις γενικούς θεματικούς 

άξονες, ο πρώτος εκ των οποίων δίνει πληροφορίες για το προφίλ του εκπαιδευτικού. 

Ο δεύτερος και ο τρίτος άξονας αναφέρονται στις παιδαγωγικές και διδακτικές 

πρακτικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για να διαχειριστούν την πολιτισμική 

ετερότητα αντίστοιχα. Ο τελευταίος άξονας αφορά την κοινωνική αλληλεπίδραση 

των αλλοδαπών μαθητών μέσα στην τάξη σε σχέση με τον εκπαιδευτικό και τους 

συμμαθητές τους. Ο οδηγός ημιδομημένης συνέντευξης ακολουθεί παρακάτω και 

αποτελείται κυρίως από ανοιχτού τύπου ερωτήσεις: 
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Οδηγός ημιδομημένης συνέντευξης 

 

Θεματικός άξονας: Προφίλ του εκπαιδευτικού 

Ερώτηση  

 Ποια εκπαίδευση έχετε λάβει ως εκπαιδευτικός;  

Ερώτηση   

Έχετε λάβει κάποια πρόσθετη επιμόρφωση; Τι είδους; Σε τι αναφερόταν ; Πότε ήταν 

η τελευταία (είχε κάποια από αυτές σχέση με τη διαχείριση της πολιτισμικής 

ετερότητας;)   

Ερώτηση  

Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός; 

Ερώτηση  

Εργάζεστε ή έχετε εργαστεί στο παρελθόν σε διαπολιτισμικό σχολείο; Αν ναι πόσο 

καιρό; 

Ερώτηση   

 Έχετε εμπειρία από τάξη υποδοχής; Αν ναι πόσο καιρό;  

 

 

Θεματικός άξονας: : Παιδαγωγικές πρακτικές για τη διαχείριση της 

πολιτισμικής ετερότητας 

(επιπλέον ερώτηση  αν έχει εργαστεί σε τάξη υποδοχής ή διαπολιτισμικό σχολείο: 

Ποια είναι τα εφόδια που πιστεύετε πως πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός που 

εργάζεται σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και 

στάσεων; 

Ερώτηση  
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Ποια είναι η διάταξη των θρανίων στην τάξη σας; 

Ερώτηση  

Για ποιο λόγο επιλέξατε τη συγκεκριμένη διάταξη;  

Ερώτηση  

Η  διακόσμηση της τάξης σας έχει στοιχεία που προάγουν την πολυπολιτισμικότητα.; 

Αν ναι ποια είναι αυτά;  

Ερώτηση  

Είναι γνωστό πως η επίδοση των μαθητών και μαθητριών σχετίζεται άμεσα με την 

αυτό-εικόνα, την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση τους. Έχετε παρατηρήσει 

κάτι τέτοιο σε σχέση με τους αλλοδαπούς μαθητές;  

Ερώτηση  

Με ποια μέσα επιδιώκετε να ενισχύσετε την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση 

των αλλοδαπών μαθητών σας; 

 Ερώτηση  

Κατά την κρίση σας οι αλλοδαποί μαθητές συμμετέχουν  ισότιμα με τους  γηγενείς 

μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία; Αν όχι που οφείλεται αυτό κατά τη γνώμη 

σας; Ποια μέτρα λαμβάνετε ώστε να ενισχύσετε τη συμμετοχή τους;   

Ερώτηση  

Οργανώνετε δραστηριότητες που προάγουν την ενσυναίσθηση ώστε οι γηγενείς 

μαθητές να αντιληφθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί μαθητές; 

(αν ναι περιγράψτε) 

Ερώτηση  

Οργανώνετε δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ανταλλαγή πολιτισμικών 

στοιχείων μεταξύ γηγενών και αλλοδαπών μαθητών; (αν ναι περιγράψτε κάποια) 

Ερώτηση  

Οργανώνετε κάποια δραστηριότητα που καταδεικνύει την ισοτιμία των λαών; (αν ναι 

περιγράψτε) 
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Ερώτηση  

Αξιοποιείτε το μορφωτικό κεφάλαιο των αλλοδαπών μαθητών; (αν ναι, με ποιο 

τρόπο;) 

 

Θεματικός άξονας: Διδακτικές πρακτικές για τη διαχείριση της πολιτισμικής 

ετερότητας 

Ερώτηση  

Κατά την διδασκαλία σας ποιες είναι οι συνηθέστερες μορφές διδασκαλίας που 

ακολουθείτε;  

 

Ερώτηση  

Χρησιμοποιείτε την ομαδοσυνεργατική μέθοδο  

για να ενισχύσετε την αλληλεπίδραση αλλοδαπών και γηγενών μαθητών; (αν ναι, με 

ποιον τρόπο επηρεάζει τις σχέσεις των μαθητών;) 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε τους μαθησιακούς στόχους για τους αλλοδαπούς μαθητές ανάλογα με 

την ετοιμότητά τους; (αν ναι, με ποιο τρόπο;) 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε το περιεχόμενο της διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς μαθητές ώστε 

να καταστεί πιο εύκολη η πρόσκτηση του; (αν ναι, με ποιο τρόπο;) 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε τα διδακτικά μέσα για τους αλλοδαπούς μαθητές;(π.χ. έχετε 

προβλέψει κάποια εποπτικά μέσα που θα διευκολύνουν την παρουσίαση της 

γνωστικής ύλης σε όσους έχουν ενδεχομένως  προβλήματα με τη γλώσσα) 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε το ρυθμό της διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς μαθητές; (π.χ τους 

δίνετε περισσότερο χρόνο να απαντήσουν όταν κάνετε ερωτήσεις; ) 

Ερώτηση  
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Διαφοροποιείτε τη διδασκαλία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των αλλοδαπών 

μαθητών; (αν ναι, με ποιο τρόπο;) 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε την αξιολόγηση δίνοντας ασκήσεις διαφορετικής δυσκολίας στους 

αλλοδαπούς μαθητές; 

 

 

 

Θεματικός άξονας: κοινωνική αλληλεπίδραση στην τάξη 

Ερώτηση  

Πώς θα περιγράφατε την παιδαγωγική αλληλεπίδραση που έχετε με  με τους 

αλλοδαπούς μαθητές της τάξης σας; 

Ερώτηση  

Πώς θα περιγράφατε τις σχέσεις που έχουν οι γηγενείς με τους αλλοδαπούς μαθητές 

στην τάξη σας; Δώστε μερικά παραδείγματα 

Ερώτηση  

Πώς ενισχύετε την αλληλεπίδρασή των αλλοδαπών μαθητών(μεταναστών ή άλλων)  

με τους γηγενείς μαθητές; 

 

 

8.  Αποτελέσματα της έρευνας 

 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται μέσα από θεματικούς άξονες-

κατηγορίες και υποκατηγορίες των δεδομένων. Σε ορισμένα σημεία της παρουσίασης, 

παρατίθενται αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις για να παρουσιαστούν οι 

απαντήσεις αναλλοίωτες και με μεγαλύτερη ακρίβεια. 

 

Κατηγορία 1: Προφίλ των εκπαιδευτικών 

• Φύλο 

• Εκπαίδευση 

• Χρόνια προϋπηρεσίας 
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• Εμπειρία από διαπολιτισμικό σχολείο 

• Εμπειρία από τάξη υποδοχής 

 

Κατηγορία 2: Παιδαγωγικές πρακτικές για τη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας 

• Υποκατηγορία 2.1: Τα εφόδια του εκπαιδευτικού για διδασκαλία σε 

πολυπολιτισμικό περιβάλλον 

• Υποκατηγορία 2.2: Διαμόρφωση του σχολικού χώρου 

• Υποκατηγορία 2.3: Μέσα για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της 

συμμετοχής των αλλοδαπών μαθητών 

• Υποκατηγορία 2.4: Ανάδειξη των αρχών της διαπολιτισμικότητας 

 

Κατηγορία 3: Διδακτικές πρακτικές για τη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας 

• Υποκατηγορία 3.1: Μέθοδοι διδασκαλίας 

• Υποκατηγορία 3.2: Διαφοροποίηση της διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς 

μαθητές 

 

Κατηγορία 4: Κοινωνική αλληλεπίδραση αλλοδαπών και γηγενών μαθητών στην 

τάξη 

 

 

Τα αποτελέσματα για κάθε επιμέρους κατηγορία που προαναφέρθηκε 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Κατηγορία 1: Προφίλ των εκπαιδευτικών 

Φύλο 

Στην έρευνα συμμετείχαν έξι (6) γυναίκες εκπαιδευτικοί και δύο (2) άντρες 

εκπαιδευτικοί. 

 

Εκπαίδευση 

Οι τέσσερις από τους εκπαιδευτικούς φοίτησαν σε Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης και οι άλλοι τέσσερις σε Παιδαγωγική Ακαδημία. Οι 

τελευταίοι, πλην μιας εκπαιδευτικού, παρακολούθησαν μαθήματα για την εξομοίωση 

του πτυχίου τους με το νεότερο πτυχίο. Όσον αφορά την πρόσθετη επιμόρφωση, δύο 
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από αυτούς ολοκλήρωσαν μεταπτυχιακές σπουδές, ο ένας εκπαιδευτικός στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων και η άλλη εκπαιδευτικός στην Οργάνωση και Διοίκηση των 

Εκπαιδευτικών Μονάδων. Δύο εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν σεμινάρια ΠΕΚ και 

σεμινάρια που αφορούσαν τα γνωστικά αντικείμενα. Μια εκπαιδευτικός ανέφερε ότι 

έλαβε την επιμόρφωση για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. 

 Στο σημείο αυτό παρατηρείται ότι όσον αφορά την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών δεν γίνεται καμία αναφορά σε επιμορφώσεις που αφορούν τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη διαχείριση της ετερότητας γενικότερα. 

 

Χρόνια προϋπηρεσίας 

Οι άνδρες εκπαιδευτικοί είχαν είκοσι πέντε (25) και είκοσι δύο (22) χρόνια 

προϋπηρεσίας ο καθένας. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί είχαν είκοσι οχτώ (28), 

δεκαεννέα (19), δεκαέξι (16), δεκαέξι (16), έξι (6) και τέσσερα (4) χρόνια 

προϋπηρεσίας. 

Παρατηρείται, λοιπόν, ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είχαν αρκετή 

εμπειρία στο αντικείμενό τους. 

 

Εμπειρία από διαπολιτισμικό σχολείο 

Εμπειρία από διαπολιτισμικό σχολείο είχε ένας εκπαιδευτικός για μια χρονιά. 

 

Εμπειρία από τάξη υποδοχής 

Εμπειρία από τάξη υποδοχής είχαν τρεις γυναίκες εκπαιδευτικοί, και διήρκησε 

για την μια τρία χρόνια, για την άλλη έναν χρόνο και για την τελευταία τρεις μήνες. 

 

Κατηγορία 2: Παιδαγωγικές πρακτικές για τη διαχείριση της πολιτισμικής 

ετερότητας 

 

Τα εφόδια του εκπαιδευτικού για διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον 

Σχετικά με το τι είδους εφόδια θα πρέπει να διαθέτει ένας εκπαιδευτικός σε 

επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων ρωτήθηκαν μόνο όσοι εκπαιδευτικοί είχαν 

εμπειρία από διαπολιτισμικό σχολείο ή από τάξη υποδοχής. Αυτό συνέβη επειδή 

θεωρήθηκε ότι αυτή τους η εμπειρία τους έχει επιτρέψει να έχουν μια πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα για τις ανάγκες των αλλοδαπών μαθητών και να μην 

βασιστούν σε υποθέσεις. Στην ερώτηση αυτή απάντησαν ότι βοηθητικό ρόλο θα είχε 
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η γνώση ξένων γλωσσών και μια στάση θετική και φιλική, απαλλαγμένη από 

προκαταλήψεις. Μόνο μια εκπαιδευτικός επισήμανε ότι απαραίτητο προσόν θα ήταν 

μια ειδική επιμόρφωση. Επιπλέον, η ίδια αναφέρει ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να 

διαθέτει δεξιότητες που καθιστούν την διαδικασία κατάκτησης της γλώσσας 

ευκολότερη. 

 

Διαμόρφωση του σχολικού χώρου 

Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών, συγκεκριμένα έξι από αυτούς, προτιμούν 

την διάταξη των θρανίων σε σχήμα Π λόγω της καλύτερης οπτικής επαφής που 

προσφέρει αλλά και λόγω του ότι διευκολύνει τον έλεγχο της τάξης και την επιβολή 

της πειθαρχίας. Δύο εκπαιδευτικοί μίλησαν για την αλληλεπίδραση και την 

συνεργασία μεταξύ των μαθητών που τους παρέχει αυτή η διάταξη αυτή. Οι 

υπόλοιποι δύο που δεν χρησιμοποιούν τη διάταξη θρανίων σε σχήμα Π επιλέγουν την 

ομαδοσυνεργατική, ώστε να αντιληφθούν τα παιδιά την αξία της βοήθειας, την 

ομαδικότητα και να συσφίξουν τις μεταξύ τους σχέσεις. Παρατηρείται ότι κανείς από 

τους εκπαιδευτικούς δεν επιλέγει την μετωπική διάταξη θρανίων, που θεωρείται και η 

πιο ανταγωνιστική. 

Όσον αφορά τη διακόσμηση της τάξης μόνο δύο από τους οκτώ 

εκπαιδευτικούς έχουν κάποια στοιχεία πολυπολιτισμικότητας. Συγκεκριμένα έκαναν 

λόγο για φωτογραφίες και ζωγραφιές των παιδιών με παιδιά άλλων πολιτισμών. Ένας 

τρίτος εκπαιδευτικός ανέφερε ότι ενώ στην τάξη του υπάρχουν στοιχεία 

πολυπολιτισμικότητας, υπάρχουν τέτοιου είδες εικόνες αλλά και μηνύματα που 

προάγουν τον σεβασμό και την αλληλεγγύη στους διαδρόμους του σχολείου. 

 

Μέσα για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της συμμετοχής των αλλοδαπών 

μαθητών 

 Όλοι ανεξαιρέτως οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν την ανάλογη σχέση μεταξύ 

της επίδοσης και της αυτοπεποίθησης των αλλοδαπών μαθητών και σχολίασαν πως 

αυτό ισχύει και για τους γηγενείς μαθητές. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, όσο πιο 

άνετα αισθάνονται οι μαθητές, τόσο περισσότερο συμμετέχουν ενεργά στη 

μαθησιακή διαδικασία, ενώ όσοι έχουν χαμηλές επιδόσεις νιώθουν ανασφάλεια, είναι 

επιφυλακτικοί και μιλούν χαμηλόφωνα. Για να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση των 

αλλοδαπών μαθητών τους χρησιμοποιούν μέσα όπως η συζήτηση, η ενθάρρυνση, η 

ανάθεση ηγετικού ρόλου στην τάξη, η συνεχής επιβράβευση, η ανάπτυξη κλίματος 
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δικαίου στην τάξη μέσω της επίλυσης συγκρούσεων και η ανάθεση ευκολότερων 

εργασιών ώστε να νιώσουν ότι πετυχαίνουν κάποιους στόχους. 

 Η ερώτηση με την οποία ζητήθηκε η άποψη των εκπαιδευτικών για το αν οι 

αλλοδαποί μαθητές συμμετέχουν ισότιμα με τους γηγενείς στην μαθησιακή 

διαδικασία, δίχασε τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών. Αυτό πιθανόν συνέβη διότι, 

όπως φαίνεται από τα λεγόμενά τους η ερώτηση ερμηνεύτηκε με δύο τρόπους: από τη 

μια αν οι αλλοδαποί μαθητές δέχονται ίδια αντιμετώπιση και ευκαιρίες χωρίς 

διακρίσεις από την πλευρά των εκπαιδευτικών και των συμμαθητών τους, άρα και 

συμμετέχουν ισότιμα και από την άλλη αν η προσωπική συμμετοχή τους κατά τη 

διδασκαλία και η ανταπόκρισή τους στα μαθησιακά τους καθήκοντα είναι ισότιμη με 

αυτή των ημεδαπών μαθητών. Οι τρεις από αυτούς, λοιπόν, απάντησαν πως η 

συμμετοχή των μαθητών είναι ισότιμη, χωρίς να υπάρχουν διακρίσεις απέναντί τους. 

Οι υπόλοιποι πέντε εκπαιδευτικοί απάντησαν πως κάτι τέτοιο συχνά δεν συμβαίνει. 

Ως πιθανές αιτίες για αυτό το φαινόμενο οι δύο εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι αυτό 

οφείλεται σε γλωσσικές δυσκολίες, ενώ άλλοι δύο εκπαιδευτικοί σε οικογενειακή και 

κοινωνική ετερότητα που στέκονται εμπόδιο στην ισότιμη συμμετοχή τους. Μια 

εκπαιδευτικός αποδίδει το γεγονός αυτό στην έλλειψη του κατάλληλου χρόνου ώστε 

οι δάσκαλοι να ασχοληθούν με όλους τους μαθητές στον βαθμό που χρειάζεται.  Για 

να ενισχύσουν τη συμμετοχή τους, άλλοτε χρησιμοποιούν το παιχνίδι και τη 

συζήτηση και άλλοτε φροντίζουν ώστε να μπορούν να συμμετέχουν μέσα από ομάδες 

και να νιώθουν ότι πετυχαίνουν κάποιους στόχους. 

 

Ανάδειξη των αρχών της διαπολιτισμικότητας 

Έπειτα, οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν για το αν μέσα από τη διδασκαλία τους 

αναδεικνύονται αρχές της διαπολιτισμικότητας, όπως η ενσυναίσθηση, η ανταλλαγή 

πολιτισμικών στοιχείων, η ισοτιμία των λαών και του μορφωτικού κεφαλαίου. 

Δραστηριότητες που προάγουν την ενσυναίσθηση οργανώνουν τέσσερις 

εκπαιδευτικοί. Αναλυτικότερα: η μια με την προβολή εκπαιδευτικών βίντεο και 

παιχνίδια ρόλων, η άλλη ευκαιριακά μέσα από ένα λογοτεχνικό κείμενο ή μαθήματα 

του αναλυτικού προγράμματος μια τρίτη μέσα από δραστηριότητες που αφορούν την 

καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού (bullying). Ένας εκπαιδευτικός επιδιώκει 

την ενίσχυση της ενσυναίσθησης μέσα από το κοινωνικό παραμύθι και σχολιάζοντας 

την επικαιρότητα μέσα από καταστάσεις που παραλληλίζονται με αυτές που έχουν 

βιώσει οι μετανάστες. 
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Δραστηριότητες ανταλλαγής πολιτισμικών στοιχείων οργανώνουν πέντε από 

τους εκπαιδευτικούς, λέγοντας ωστόσο ότι γίνονται περιστασιακά και με αφορμή 

θρησκευτικές γιορτές κατά τις οποίες ζητείται από τους αλλοδαπούς μαθητές να 

περιγράψουν δικά τους ήθη και έθιμα. Μια εκπαιδευτικός επεκτείνεται περισσότερο, 

καθώς ανέφερε ότι οι μαθητές της έχουν κατασκευάσει πολυπολιτισμικά βιβλία. 

Αναφέρει: «Είναι βιβλία που φτιάξαμε με τα παιδιά με τα παιχνίδια του κόσμου, 

φέρνοντας τα παιδιά από κάθε χώρα ένα παιχνίδι δικό του και το βιβλίο του 

οικουμενικού λαογράφου, παίρνοντας συνήθειες, έθιμα και ήθη από τις χώρες που 

προέρχονται». 

Πέντε από τους εκπαιδευτικούς δεν οργανώνουν καθόλου δραστηριότητες που 

καταδεικνύουν την ισοτιμία των λαών. Δύο εκπαιδευτικοί την καταδεικνύουν κυρίως 

μέσω συζήτησης για την ισότητα και τη διαφορετικότητα με αφορμές που δίνονται 

μέσα από τα μαθήματα. Ένας από τους εκπαιδευτικούς επισημαίνει πιο συγκριμένα: 

«Οργανώνουμε τέτοιες δραστηριότητες κατά περιόδους, τουλάχιστον μια φορά το 

τρίμηνο, όπου μιλάμε για τους διεθνείς οργανισμούς όπως είναι ο ΟΗΕ, η Unicef και 

όλοι οι οργανισμοί οι οποίοι έχουν ως κύριο στόχο την προαγωγή της ελευθερίας και 

της δημοκρατίας και το δικαίωμα για ζωή και για μόρφωση.» 

Επτά από τους εκπαιδευτικούς δεν αξιοποιούν με κανέναν τρόπο το 

μορφωτικό κεφάλαιο των αλλοδαπών μαθητών. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός που το 

αξιοποιεί σχολιάζει: «Οι αλλοδαποί μαθητές συνήθως προέρχονται από χώρες στις 

οποίες στις οποίες η εκπαίδευσή τους σε εργαστηριακό επίπεδο είναι σε πολύ καλύτερο 

επίπεδο από ότι είναι η εκπαίδευση των Ελλήνων μαθητών. Οι αλλοδαποί μαθητές έτσι 

αναλαμβάνουν τουλάχιστον σε μαθήματα όπως είναι η Γεωγραφία και η Φυσική να 

οργανώσουν πειράματα στο εργαστήριο του σχολικού κτιρίου κα να γίνουνε 

καθοδηγητές οι ίδιοι». 

 

Κατηγορία 3:Διδακτικές πρακτικές για τη διαχείριση της πολιτισμικής 

ετερότητας 

 

Μέθοδοι διδασκαλίας 

 Δυο από τους εκπαιδευτικούς ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν μόνο την 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και είναι οι ίδιες εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν την 

ομαδοσυνεργατική διάταξη θρανίων. Δυο άλλοι εκπαιδευτικοί απάντησαν πως 
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χρησιμοποιούν πιο παραδοσιακή προσέγγιση, κάνοντας πρώτα δασκαλοκεντρικά την  

εισήγηση και στη συνέχεια με ερωταποκρίσεις. Μια άλλη εκπαιδευτικός απάντησε 

πως όλο το μάθημα γίνεται με ερωταποκρίσεις και ακολουθώντας το βιβλίο. Οι 

υπόλοιποι τρεις εκπαιδευτικοί κάνουν μικτή διδασκαλία, είτε με ερωταποκρίσεις είτε 

χρησιμοποιώντας την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Ο ένας από αυτούς χρησιμοποιεί 

ποικιλία μεθόδων: «Οι μορφές διδασκαλίας που χρησιμοποιώ είναι οι ερωταπαντήσεις, 

ο καταιγισμός ιδεών, οι μελέτες περίπτωσης, η χιονοστιβάδα, η ομαδοσυνεργατική 

εργασία και η αυτοαξιολόγηση πολλές φορές.» 

 Για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

μιλούν δύο από τους εκπαιδευτικούς. Αναλυτικότερα, ο πρώτος σχολιάζει: «Την 

χρησιμοποιώ και μέσα στην τάξη πολλές φορές αλλάζοντας τις ομάδες με τις οποίες 

συνεργάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε όλοι να περάσουν από μια ομάδα 

σε κυκλικό σχήμα. Παροτρύνω τους μαθητές μου να συνεργάζονται και σε εργασίες τις 

οποίες θα κάνω στο σπίτι βάζοντάς τους σε ομάδες, ώστε να αναγκαστούν και εκτός 

του σχολικού χώρου να συνεργαστούν με τους αλλοδαπούς συμμαθητές τους, να 

γνωριστούν κοινωνικά περισσότερο και έτσι να γίνει πιο προσιτή η διαδικασία εκείνη 

με την οποία θα γίνει η αποδοχή τους ευκολότερη. Όταν χρησιμοποιώ, όμως, 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία δεν αλλάζω την διάταξη της τάξης την οποία έχω μόνιμα 

σε Π, απλά οι μαθητές αλλάζουν θέσεις έχοντας δίπλα τους, από τα αριστερά και από τα 

δεξιά έναν καινούργιο συμμαθητή τους, ο οποίος έρχεται να συμπληρώσει την 

καινούργια ομάδα.». Η δεύτερη εκπαιδευτικός όταν ρωτήθηκε για το αν χρησιμοποιεί 

την ομαδοσυνεργατική μέθοδο χωρίς να αλλάζει την διάταξη των θρανίων, την οποία 

έχει σε Π, όπως προανέφερε, απάντησε: «Αυτό στις μικρές τάξεις ναι γιατί είμαστε στο 

Π, αλλά και στο Π μέσα τα παιδάκια κάθονται ανά δύο. Οπότε ξεκινάμε από τη 

συνεργασία ανά δύο και μετά όταν προχωράει η διδασκαλία στη χρονιά που τα 

παιδάκια είναι πιο ώριμα ως προς τη μαθησιακή διαδικασία εκεί οι ομάδες μπορούν να 

μεγαλώσουν. Ξεκινάμε δηλαδή από τη δυάδα για να πάμε σε μεγαλύτερες ομάδες.» 

 Από τους έξι εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν την ομαδοσυνεργατική 

μέθοδο, είτε μόνιμα είτε περιστασιακά, οι πέντε από αυτούς μόνο θετικά σχόλια 

έχουν να κάνουν για τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζει τις σχέσεις των 

μαθητών: «τους ενώνει», «οι σχέσεις δένονται», «μαθαίνουν την αξία της βοήθειας», 

«η αποδοχή των αλλοδαπών από τους ημεδαπούς γίνεται ευκολότερη, όπως και η 

ένταξή τους», «αποδέχονται και οι ίδιοι την διαφορετικότητά τους, «ενισχύεται η 

αυτοεικόνα, η αυτοπεποίθηση». Μια εκπαιδευτικός αναγνωρίζει τα θετικά στοιχεία 
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που αποφέρει η μέθοδος και στη συνέχεια περιγράφει πώς χειρίζεται κάποιες 

επιπλοκές: «…πιστεύω πως ενισχύει την ομάδα. Οι μαθητές δουλεύουν σε 

ανομοιογενείς ομάδες και μπορούν να συνεργαστούν. Αυτό πολλές φορές βοηθάει την 

ομάδα και τους αλλοδαπούς μαθητές, άλλες φορές δημιουργεί κάποια προβλήματα γιατί 

οι ημεδαποί μαθητές δεν έχουν την υπομονή, ή μπορεί μια ομάδα να μην ταιριάξει 

απόλυτα και να μην υπάρχει συνεργατικότητα. Εκεί όμως πρέπει να αντιληφθείς την 

κατάσταση, να αλλάξεις την ομάδα και να ενισχύσεις σωστά τα παιδιά». 

 

Διαφοροποίηση της διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς μαθητές 

Έξι από τους εκπαιδευτικούς διαφοροποιούν τους στόχους της διδασκαλίας 

για τους αλλοδαπούς μαθητές με βάση παράγοντες όπως η ετοιμότητά τους και το 

γνωστικό αντικείμενο, θέτοντας αρχικά μικρότερους και ευκολότερους στόχους, ενώ 

δύο εκπαιδευτικοί δεν κάνουν καμία διαφοροποίηση ως προς τους στόχους. 

Πέντε από τους εκπαιδευτικούς δεν διαφοροποιούν το περιεχόμενο της 

διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς μαθητές, δύο μειώνουν την ύλη και ένας 

εκπαιδευτικός κάνει περισσότερη πρακτική εφαρμογή πάνω στο στόχο με συνεχείς 

επαναλήψεις για τους αλλοδαπούς μαθητές. 

Δυο από τους εκπαιδευτικούς δεν χρησιμοποιούν διαφορετικά εποπτικά μέσα 

για τους αλλοδαπούς μαθητές, πέντε χρησιμοποιούν ή χρησιμοποιούσαν στο 

παρελθόν όταν αυτό ήταν απαραίτητο περισσότερες εικόνες και μια εκπαιδευτικός 

εκτός από εικόνες είχε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν διαφορετικά βιβλία ειδικά για 

την ενίσχυση του προφορικού λόγου. Αναφέρει πως η χρήση αυτών των βιβλίων 

γίνεται παράλληλα με τη γενική διδασκαλία. 

Οι επτά από τους οκτώ εκπαιδευτικούς διαφοροποιούν το ρυθμό της 

διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς μαθητές, παρέχοντάς τους περισσότερο χρόνο και 

συχνά περισσότερες διευκρινήσεις, ενώ μια εκπαιδευτικός δεν κάνει διαφοροποίηση 

του ρυθμού. 

Πέντε από τους τρεις εκπαιδευτικούς απάντησαν ότι δεν λαμβάνουν υπόψη τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών για να διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία τους. Οι 

υπόλοιποι τρεις το κάνουν περιστασιακά, όπως περιγράφουν παρακάτω: 

Εκπαιδευτικός ε: «Ναι, σπάνια βέβαια, αλλά όποτε το έκανα το έκανα με βάση αυτά 

που τους αρέσουν. Για παράδειγμα, στα αγόρια άρεσαν τα αυτοκίνητα και 

δημιουργούσα ένα παραμύθι με ράλι. Αν στα κορίτσια άρεσαν οι πριγκίπισσες έφτιαχνα 

προβλήματα με πριγκίπισσες και πρίγκιπες, κάπως έτσι.» 
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Εκπαιδευτικός στ: «Πολλές φορές ναι αλλά όχι σε ένα επίπεδο στο οποίο θα χαθούν οι 

στόχοι της τάξης. Για παράδειγμα, αν ένας αλλοδαπός μαθητής ενδιαφέρεται για την 

Γεωγραφία ή την Ιστορία της χώρας του, τότε σίγουρα η διδασκαλία διαφοροποιείται 

και επεκτείνεται και σε εκείνο το σημείο ώστε και εκείνος να εισπράξει ικανοποίηση 

και χαρά» 

Εκπαιδευτικός ζ: «Αυτό είχε συμβεί με τα Ρομά που είχα στην τάξη μου, τα οποία ήταν 

θετικά προς το τραγούδι, τραγουδούσαν και χόρευαν καλά. Για αυτό οργανώσαμε 

κάποιες δραστηριότητες στις οποίες παρουσίασαν αυτά τα παιδιά ένα θεατρικό με χορό 

και τραγούδι.» 

 Έξι από τους οκτώ εκπαιδευτικούς απάντησαν ότι διαφοροποιούν την 

αξιολόγηση των αλλοδαπών μαθητών και δύο εκπαιδευτικοί ότι δεν την 

διαφοροποιούν. Οι πρώτοι την διαφοροποιούν απλοποιώντας ή μειώνοντας τις 

ασκήσεις, χρησιμοποιώντας διαφορετικά φύλλα αξιολόγησης προσαρμοσμένα στα 

μέτρα των μαθητών. Ένας εκπαιδευτικός λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες των 

αλλοδαπών μαθητών κάνοντας κάτι διαφορετικό και χωρίς να δίνει ασκήσεις 

διαφορετικής δυσκολίας: «Διαφορετικής δυσκολίας όχι. Αυτό δεν γίνεται γιατί, 

τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου ένας αλλοδαπός μαθητής ο οποίος βλέπει τις ασκήσεις 

του συμμαθητή του νιώθει πολύ δύσκολα και η αυτοεικόνα του καταρρακώνεται αν δει 

ένα γραπτό με ασκήσεις διαφορετικής δυσκολίας. Απλά προσπαθώ να προσαρμόσω τις 

ασκήσεις ώστε οι πρώτες να είναι πολύ εύκολες και εφικτές για τους αλλοδαπούς 

μαθητές. Τους δίνω μικρό χρόνο ώστε όλη η τάξη να μην προχωρήσει στις δύσκολες, 

τις οποίες τις κάνουμε όλοι μαζί σαν ομάδα, υπερασπιζόμενος έτσι την αυτοεικόνα και 

τον συναισθηματικό κόσμο του μαθητή μου.»  

 

Κατηγορία 4: Κοινωνική αλληλεπίδραση αλλοδαπών και γηγενών μαθητών στην 

τάξη 

 

 Όλοι οι εκπαιδευτικοί έδωσαν θετικούς χαρακτηρισμούς για να περιγράψουν 

τη σχέση αλληλεπίδρασης που έχουν οι ίδιοι με τους αλλοδαπούς μαθητές της τάξης 

τους. Την χαρακτήρισαν ως «καλή», «ικανοποιητική», «ίδια με τους γηγενείς 

μαθητές», «σχέση εμπιστοσύνης» και «σχέση συνεργασίας». 

 Για τη σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ των παιδιών μόνο θετικά σχόλια είχαν 

να κάνουν, περιγράφοντάς την ως «καλή», «πολύ καλή», «άριστη, «απόλυτα 
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αρμονική», «ομαλή και συνεργατική εντός και εκτός τάξης». Αναφέρουν ότι τα 

παιδιά αλληλοβοηθιούνται, παίζουν, συμμετέχουν σε κοινές δραστηριότητες και ότι 

στα διαλείμματα οι γηγενείς βοηθούν τους αλλοδαπούς να μάθουν. Ακόμα, ένας 

εκπαιδευτικός σχολιάζει ότι στις μεταξύ τους σχέσεις δεν λαμβάνεται καν υπόψη ο 

παράγοντας της καταγωγής. Μια εκπαιδευτικός έδωσε ένα πιο συγκεκριμένο 

παράδειγμα: «ένα παιδάκι από τη Συρία που ήρθε φέτος το οποίο δεν μιλούσε καθόλου 

ελληνικά στην αρχή, το αγκάλιασαν από την αρχή, θέλησαν να παίξουν μαζί του, ήταν 

πρόθυμοι να καθίσουν μαζί του και να του δείξουν πώς δουλεύουμε και επειδή είναι και 

μικρά αυτά ένιωσαν σίγουρα και περήφανα για αυτά που ξέρουν και θέλησαν να 

μεταδώσουν την εμπειρία τους και στον καινούργιο μαθητή…. ήταν κέρδος και για τις 

δύο πλευρές, οι γηγενείς να προσφέρουν αλλά και να πάρουν γιατί στην πορεία ήθελαν 

να τον ακούσουν και να δουν τι ανταπόκριση είχαν αυτά που του  πρόσφεραν από 

μέρους τους.» 

Όταν οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν για το πώς ενισχύουν την αλληλεπίδραση 

μεταξύ γηγενών και αλλοδαπών μαθητών, οι τρεις από αυτούς απάντησαν ότι δεν την 

ενισχύουν επιπλέον γιατί τα παιδιά είναι ήδη ενταγμένα. Πιο συχνά απάντησαν πως 

ενισχύουν την αλληλεπίδρασή τους με ένταξη σε ομάδες που εναλλάσσονται και 

ομαδικά παιχνίδια. Δύο από τους εκπαιδευτικούς χρησιμοποιούν περισσότερες 

πρακτικές και οι απαντήσεις τους παρατίθεται παρακάτω: 

Ερώτηση: Πώς ενισχύετε την αλληλεπίδραση των αλλοδαπών μαθητών με τους 

γηγενείς μαθητές; 

Απάντηση: 

Εκπαιδευτικός ε΄: 

«Αναπτύσσοντας κύριες δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας, επισκέψεις 

εκπαιδευτικές, ομάδες συνεργασίας, προετοιμασία για ομαλή συνύπαρξη μέσα στην 

τάξη, ενίσχυση αυτοπεποίθησης αλλοδαπών με στόχο τις καλές σχολικές επιδόσεις ώστε 

να μην υπάρχει αίσθημα μειονεξίας και να μην πυροδοτηθούν εστίες συγκρούσεων.» 

Εκπαιδευτικός στ΄: 

«Η αλληλεπίδραση των αλλοδαπών με τους γηγενείς μαθητές ενισχύεται οργανώνοντας 

μέσα στην τάξη εφαλτήρια γνώση και αλληλεπίδραση από ένα τυχαίο γεγονός, από μια 

ημερομηνία η οποία σημαίνει κάτι για τους αλλοδαπούς μαθητές, το κάνουμε βιωματικό 

ή με παιχνίδι ρόλων ή με αφηγήσεις ή δημιουργώντας τέτοιες γνωστικές διαδικασίες 

που οι αλλοδαποί μαθητές να νιώθουν άνετα, να νιώσουν ότι όλη η τάξη ασχολείται και 

σέβεται τα δικά τους χαρακτηριστικά και οι γηγενείς μαθητές έρχονται πιο κοντά με 
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αυτούς και αναγνωρίζουν την πολιτισμική τους ταυτότητα ερχόμενοι σε μια συγκριτική 

διαδικασία με εκείνους.» 

 

 

9. Συζήτηση 

 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα ποίκιλαν ως προς τα χρόνια 

προϋπηρεσίας και την εκπαίδευση που είχαν. Κανείς από αυτούς δεν είχε κάποια 

εξειδίκευση ως προς την διαπολιτισμική εκπαίδευση και αυτός είναι ένας πιθανός 

λόγος που οι περισσότεροι απάντησαν «όχι» στις ερωτήσεις οι οποίες συνδέονται με 

την ανάδειξη βασικών αρχών της διαπολιτισμικότητας που μπορούν να αναδειχθούν 

μέσα από τη διδασκαλία. Πιο συχνά απάντησαν θετικά στην ερώτηση που έχει να 

κάνει με την οργάνωση δραστηριοτήτων ανταλλαγής πολιτισμικών στοιχείων, αλλά 

σχολίασαν ότι κάτι τέτοιο γίνεται ευκαιριακά και όχι συστηματικά. Μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι οι εκπαιδευτικοί β και γ που απάντησαν «όχι» σε πολλές 

ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με την ανάδειξη των αρχών της διαπολιτισμικότητας 

και την διαφοροποίηση της διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς μαθητές μάλλον 

κινήθηκαν σε μια πιο αφομοιωτική λογική. Παρατηρείται, ότι και οι δυο από αυτούς 

έχουν πολλή προϋπηρεσία, είκοσι οκτώ και είκοσι δύο χρόνια αντίστοιχα, επομένως 

αποφοίτησαν παλαιότερα από άλλους και υιοθέτησαν μια λιγότερο σύγχρονη 

εκπαιδευτική προσέγγιση κατά την εκπαίδευσή τους. Ακόμα, και οι δύο έχουν 

απαντήσει ότι κινούνται δασκαλοκεντρικά στην τάξη, ξεκινώντας με εισήγηση, ενώ 

δηλώνουν πως δεν χρησιμοποιούν καθόλου την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Οι 

υπόλοιποι έξι όμως την χρησιμοποιούν, έστω και περιστασιακά και αυτό συμφωνεί 

με την έρευνα του Βασιλογιάννη (2010, στο Θεοδοσιάδου όπ:π:133)από την οποία 

φαίνεται πως οι δάσκαλοι σχηματίζουν μικτές ομάδες εργασίας με σκοπό να 

διαχειριστούν την πολυπολιτισμικότητα. 

Μία από τους εκπαιδευτικούς σχολίασε πως κρίνει ως απαραίτητο εφόδιο για 

τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να εργαστούν σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα 

η ειδική επιμόρφωση τουλάχιστον. Με την άποψή της συμφωνεί η έρευνα των 

Νικολάου και Σπινθουράκη (2004 στο Χαρίτος, 2011:12) που  έδειξε ότι οι δάσκαλοι 

χρειάζονται πιο εστιασμένη εκπαίδευση για τη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας. 

Ακόμα, η έρευνα των Futrell,Gomez &Bedden (2003 στο Θεοδοσιάδου 2015:53) που 

έγινε σε εκπαιδευτικούς έδειξε πως το 80% από αυτούς αισθάνονται απροετοίμαστοι 
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να διδάξουν σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον, αλλά και άλλες έρευνες (Causey et al, 

2000. Garmon, 2004 και Moliner & Garcia 2005 στο Χαρίτος, όπ:π:13) έδειξαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί δεν είναι προετοιμασμένοι να διαχειριστούν την εθνοπολιτισμική 

ετερότητα στο σχολείο. Οι  υπόλοιποι δάσκαλοι όταν ρωτήθηκαν για τα εφόδια που 

πρέπει να διαθέτουν όσοι καλούνται να εργαστούν σε πολυπολιτισμικά 

περιβάλλοντα, έδωσαν έμφαση σε επιπλέον ξένες γλώσσες και μια θετική στάση προς 

τους αλλοδαπούς μαθητές.  

Η διάταξη θρανίων που προτιμάται είναι αυτή σε Π, κυρίως λόγω της οπτικής 

επαφής και ελέγχου της τάξης που προσφέρει. Μάλιστα κάποιοι από τους 

εκπαιδευτικούς χρησιμοποιούν ομαδοσυνεργατικές μεθόδους με αυτή τη διάταξη. Ο 

εκπαιδευτικός της έκτης συνέντευξης αναφέρει συγκεκριμένα «Όταν χρησιμοποιώ, 

όμως, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία δεν αλλάζω την διάταξη της τάξης την οποία 

έχω μόνιμα σε Π, απλά οι μαθητές αλλάζουν θέσεις έχοντας δίπλα τους, από τα 

αριστερά και από τα δεξιά έναν καινούργιο συμμαθητή τους, ο οποίος έρχεται να 

συμπληρώσει την καινούργια ομάδα.» Γεγονός είναι ότι κανείς από τους 

εκπαιδευτικούς δεν επιλέγει την μετωπική διάταξη θρανίων, που θεωρείται και η πιο 

ανταγωνιστική. Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται πλην της 

συνεργατικής είναι οι ερωταποκρίσεις και η εισήγηση. 

Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησης των 

αλλοδαπών μαθητών υιοθετούν ενθαρρυντική και επιβραβευτική στάση απέναντί 

τους. Με αυτό έρχονται σε συμφωνία πολλές έρευνες (Βασιλογιάννης, 2010, 

Γεωργογιάννης 2009, Γκανέτσου, 2006, στο Θεοδοσιάδου όπ:π:133) από τις οποίες 

φαίνεται πως η επιβράβευση  των αλλοδαπών μαθητών και οι φιλικές τους σχέσεις με 

τους γηγενείς επηρεάζουν θετικά την αυτοπεποίθησή τους. 

Στην ερώτηση που αφορά την άποψη των εκπαιδευτικών σχετικά με το αν οι 

αλλοδαποί μαθητές συμμετέχουν ισότιμα με τους γηγενείς στην εκπαιδευτική 

διαδικασία οι απαντήσεις διχάστηκαν. Αυτό πιθανόν να συμβαίνει επειδή, όπως 

φαίνεται από τα λεγόμενά τους η ερώτηση ερμηνεύτηκε με δύο τρόπους: από τη μια 

αν οι αλλοδαποί μαθητές δέχονται ίδια αντιμετώπιση και ευκαιρίες χωρίς διακρίσεις 

από την πλευρά των εκπαιδευτικών και των συμμαθητών τους άρα και συμμετέχουν 

ισότιμα και από την άλλη αν η προσωπική συμμετοχή τους κατά τη διδασκαλία και η 

ανταπόκρισή τους στα μαθησιακά τους καθήκοντα είναι ισότιμη με αυτή των 

ημεδαπών μαθητών. Οι μισοί δάσκαλοι, λοιπόν, απάντησαν πως η συμμετοχή είναι 

ισότιμη και δεν γίνονται διακρίσεις, κάτι με το οποίο συμφωνούν κάποιες έρευνες 



 47 

(Βασιλογιάννη, 2010, Λυκίδη 2012, Τζώρτζογλου και Κοτζαμάνη, 2008, στο 

Θεοδοσιάδου όπ:π:133) αλλά διαφωνεί έρευνα της Unicef (2001 στο Θεοδοσιάδου 

όπ:π:133). Από την άλλη πλευρά και ερμηνεία της ερώτησης, δύο από τους 

εκπαιδευτικούς που απάντησαν ότι η συμμετοχή των αλλοδαπών δεν είναι ισότιμη με 

των ημεδαπών αποδίδουν αυτό το φαινόμενο σε οικογενειακή και κοινωνική 

ετερότητα. Με αυτή την αιτία συμφωνεί η έρευνα των Παλαιολόγου και Ευαγγέλου 

(2012 στο Θεοδοσιάδου όπ:π:54) που έδειξε ότι η ένταξη και η επίδοση των 

μεταναστών μαθητών επηρεάζονται από κοινωνικοπολιτικούς, οικογενειακούς και 

σχολικούς παράγοντες. 

Πολύ θετικό είναι το γεγονός ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί που ρωτήθηκαν έκαναν 

λόγο για πολύ καλές σχέσεις μεταξύ γηγενών και αλλοδαπών μαθητών, την 

ανυπαρξία διακρίσεων με βάση την καταγωγή και τη μη διαφοροποίηση των σχέσεων 

μεταξύ γηγενών και αλλοδαπών μαθητών από αυτή των γηγενών μαθητών μεταξύ 

τους. Οι μαθητές ανεξάρτητα από την εθνοπολιτισμική τους ταυτότητα φαίνεται, 

τουλάχιστον μέσα από τα λεγόμενα των εκπαιδευτικών, ότι είναι κοινωνικά 

ενταγμένοι στο μαθητικό σύνολο, είτε είναι μετανάστες δεύτερης/τρίτης γενιάς είτε 

νεοαφιχθέντες, όπως για παράδειγμα το παιδί από τη Συρία στο οποίο αναφέρθηκε η 

εκπαιδευτικός θ΄ στην όγδοη συνέντευξη, το οποίο οι συμμαθητές του υποδέχθηκαν 

θερμά.  

Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι εν λόγω εκπαιδευτικοί, 

παρόλο που καλούνται συνεχώς να διδάσκουν σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, δεν 

είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και για 

το ότι η διαπολιτισμικότητα πρέπει να διαπερνά όλο το σχολικό πρόγραμμα. Ακόμη, 

οι αλλοδαποί μαθητές σε μικρό βαθμό λαμβάνονται υπόψη για τη διαφοροποίηση της 

διδασκαλίας στην τάξη. Με αυτό συμφωνεί η έρευνα της Θεοδοσιάδου (όπ:π:125) 

που έδειξε πως εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε πολυπολιτισμικές τάξεις δεν κάνουν 

ιδιαίτερη προετοιμασία για διαφοροποιημένη διδασκαλία. Οι δάσκαλοι με βάση τις 

γνώσεις και την εμπειρία τους. Με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία τους, πολλές 

φορές πλησιάζουν σε αυτές και τις χρησιμοποιούν για να διαχειριστούν την τάξη τους 

και μάλιστα σχολιάζουν ότι έχουν θετικά αποτελέσματα, όμως δεν τις αξιοποιούν 

συστηματικά και με τρόπο τέτοιο που ενδείκνυται μέσα από την ακαδημαϊκή 

βιβλιογραφία. Συχνά χρησιμοποιούν κάποιες πρακτικές για τη διαχείριση της 

πολιτισμικής ετερότητας και διατηρούν ένα οικείο και φιλικό κλίμα μεταξύ των 
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μαθητών στην τάξη, υιοθετώντας μια προσέγγιση που μάλλον ενταξιακή θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί. 
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Πρώτη συνέντευξη-εκπαιδευτικός α 

 

(φύλο εκπαιδευτικού: Θ)  

Θεματικός άξονας: Προφίλ του εκπαιδευτικού 

Ερώτηση  

 Ποια εκπαίδευση έχετε λάβει ως εκπαιδευτικός;   

Απάντηση  

Είμαι απόφοιτη του παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης 

Ερώτηση   

Έχετε λάβει κάποια πρόσθετη επιμόρφωση;  

Απάντηση 

Έχω παρακολουθήσει σεμινάρια ΠΕΚ το 2013 και αυτή τη στιγμή κάνω ένα 

μεταπτυχιακό στην Οργάνωση και Διοίκηση των Εκπαιδευτικών Μονάδων 

Ερώτηση  

Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός; 

Απάντηση  

Αυτή είναι η τέταρτη χρονιά 

Ερώτηση  

Εργάζεστε ή έχετε εργαστεί στο παρελθόν σε διαπολιτισμικό σχολείο; Αν ναι πόσο 

καιρό; 

Απάντηση 

Όχι 

Ερώτηση   

 Έχετε εμπειρία από τάξη υποδοχής; Αν ναι πόσο καιρό;  

Απάντηση 
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Όχι 

 

 

Θεματικός άξονας: : Παιδαγωγικές πρακτικές για τη διαχείριση της 

πολιτισμικής ετερότητας 

(επιπλέον Ερώτηση  αν έχει εργαστεί σε τάξη υποδοχής ή διαπολιτισμικό σχολείο: 

Ποια είναι τα εφόδια που πιστεύετε πως πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός που 

εργάζεται σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και 

στάσεων;  

Ερώτηση  

Ποια είναι η διάταξη των θρανίων στην τάξη σας; 

Απάντηση 

Προτιμώ την ομαδοσυνεργατική διάταξη, χωρίζω τους μαθητές σε ομάδες των τριών 

θρανίων 

Ερώτηση  

Για ποιο λόγο επιλέξατε τη συγκεκριμένη διάταξη;  

Απάντηση  

Προτιμώ αυτόν τον τρόπο διότι τα παιδιά έρχονται πιο κοντά το ένα με το άλλο και 

καταλαβαίνουν την αξία της βοήθειας, το να βοηθάς και να βοηθιέσαι από το 

συμμαθητή σου 

Ερώτηση  

Η  διακόσμηση της τάξης σας έχει στοιχεία που προάγουν την πολυπολιτισμικότητα.; 

Αν ναι ποια είναι αυτά;  

Απάντηση 

Υπάρχουν κάποιες εικόνες τις οποίες έχουν ζωγραφίσει τα ίδια τα παιδιά, με πολλούς 

πολιτισμούς και πολλούς λαούς 
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Ερώτηση  

Είναι γνωστό πως η επίδοση των μαθητών και μαθητριών σχετίζεται άμεσα με την 

αυτό-εικόνα, την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση τους. Έχετε παρατηρήσει 

κάτι τέτοιο σε σχέση με τους αλλοδαπούς μαθητές;  

Απάντηση  

Φυσικά και ισχύει αυτό, διότι όταν το παιδί νιώθει καλά μέσα στην τάξη αυτό 

ανεβάζει ταυτόχρονα και την επίδοσή του και υπάρχει μια αυτοεικόνα και μια 

αυτοπεποίθηση πολύ καλή για αυτό. 

Ερώτηση  

Με ποια μέσα επιδιώκετε να ενισχύσετε την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση 

των αλλοδαπών μαθητών σας;  

Απάντηση  

Πάντα μέσω παιχνιδιού, μέσω συζήτησης και επιβράβευσης 

 Ερώτηση  

Κατά την κρίση σας οι αλλοδαποί μαθητές συμμετέχουν  ισότιμα με τους  γηγενείς 

μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία; Αν όχι που οφείλεται αυτό κατά τη γνώμη 

σας; Ποια μέτρα λαμβάνετε ώστε να ενισχύσετε τη συμμετοχή τους;   

Απάντηση  

Προσπαθούνε, αλλά δεν τα καταφέρνουνε πάντα. Αυτό πιστεύω ότι οφείλεται στις 

γλωσσικές τους δυσκολίες. Λαμβάνω κάποια μέτρα, σε οποιαδήποτε στιγμή, είτε 

αυτό (το παιδί) βρίσκεται στην τάξη είτε στο διάλειμμα. Κυρίως με το παιχνίδι και τη 

συζήτηση. 

Ερώτηση  

Οργανώνετε δραστηριότητες που προάγουν την ενσυναίσθηση ώστε οι γηγενείς 

μαθητές να αντιληφθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί μαθητές; 

(αν ναι περιγράψτε) 

Απάντηση 

Φυσικά, έχουμε δει κάποια εκπαιδευτικά βίντεο που κυκλοφορούν στο ίντερνετ, αλλά 
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και δραστηριότητες που φτιάχνουμε εμείς οι ίδιοι με τα παιδιά. Φανταζόμαστε 

διάφορους ρόλους, διάφορα παιχνίδια. 

Ερώτηση  

Οργανώνετε δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ανταλλαγή πολιτισμικών 

στοιχείων μεταξύ γηγενών και αλλοδαπών μαθητών; (αν ναι περιγράψτε κάποια) 

Απάντηση 

Όχι 

Ερώτηση  

Οργανώνετε κάποια δραστηριότητα που καταδεικνύει την ισοτιμία των λαών; (αν ναι 

περιγράψτε) 

Απάντηση 

Όχι 

Ερώτηση  

Αξιοποιείτε το μορφωτικό κεφάλαιο των αλλοδαπών μαθητών; (αν ναι, με ποιο 

τρόπο;) 

Απάντηση 

 Όχι 

 

Θεματικός άξονας: Διδακτικές πρακτικές για τη διαχείριση της πολιτισμικής 

ετερότητας 

Ερώτηση 

Κατά την διδασκαλία σας ποιες είναι οι συνηθέστερες μορφές διδασκαλίας που 

ακολουθείτε;  

Απάντηση 

Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος 

 

Ερώτηση  

Χρησιμοποιείτε την ομαδοσυνεργατική μέθοδο  
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για να ενισχύσετε την αλληλεπίδραση αλλοδαπών και γηγενών μαθητών; (αν ναι, με 

ποιον τρόπο επηρεάζει τις σχέσεις των μαθητών;) 

 

Απάντηση 

Ναι. Τους ενώνει περισσότερο, τους κάνει ομάδα και μαθαίνουν την αξία της 

βοήθειας 

 

Ερώτηση 

Διαφοροποιείτε τους μαθησιακούς στόχους για τους αλλοδαπούς μαθητές ανάλογα με 

την ετοιμότητά τους; (αν ναι, με ποιο τρόπο;) 

Απάντηση 

Τους διαφοροποιώ, θέτοντας βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε το περιεχόμενο της διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς μαθητές ώστε 

να καταστεί πιο εύκολη η πρόσκτηση του; (αν ναι, με ποιο τρόπο;)  

Απάντηση 

Το περιεχόμενο είναι το ίδιο 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε τα διδακτικά μέσα για τους αλλοδαπούς μαθητές;(π.χ. έχετε 

προβλέψει κάποια εποπτικά μέσα που θα διευκολύνουν την παρουσίαση της 

γνωστικής ύλης σε όσους έχουν ενδεχομένως  προβλήματα με τη γλώσσα) 

Απάντηση  

Χρησιμοποιώ περισσότερες εικόνες 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε το ρυθμό της διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς μαθητές; (π.χ τους 

δίνετε περισσότερο χρόνο να απαντήσουν όταν κάνετε ερωτήσεις; ) 

Απάντηση 
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Φυσικά τους δίνουμε περισσότερο χρόνο 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε τη διδασκαλία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των αλλοδαπών 

μαθητών; (αν ναι, με ποιο τρόπο;) 

Απάντηση  

Όχι 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε την αξιολόγηση δίνοντας ασκήσεις διαφορετικής δυσκολίας στους 

αλλοδαπούς μαθητές; 

Απάντηση 

Φυσικά, πολλές φορές απλοποιώ τις ασκήσεις ή μειώνω των αριθμό των ασκήσεων 

ανάλογα με τη δυσκολία 

 

 

 

Θεματικός άξονας: κοινωνική αλληλεπίδραση στην τάξη 

Ερώτηση  

Πώς θα περιγράφατε την κοινωνική αλληλεπίδραση που έχετε με  τους αλλοδαπούς 

μαθητές της τάξης σας; 

Απάντηση 

Ικανοποιητική, έχουμε δημιουργήσει πολύ καλές σχέσεις 

Ερώτηση  

Πώς θα περιγράφατε τις σχέσεις που έχουν οι γηγενείς με τους αλλοδαπούς μαθητές 

στην τάξη σας; Δώστε μερικά παραδείγματα 

Απάντηση 

Πολύ καλή, αλληλοβοηθιούνται, παίζουνε, συμμετέχουν σε κοινές δραστηριότητες 

 

Ερώτηση  
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Πώς ενισχύετε την αλληλεπίδρασή των αλλοδαπών μαθητών(μεταναστών ή άλλων)  

με τους γηγενείς μαθητές;  

Απάντηση 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση (της τάξης της εκπαιδευτικού) είναι πολύ θετική η 

αλληλεπίδραση διότι έχουν ενσωματωθεί μέσα στην τάξη με τη βοήθεια των 

μαθητών, των γονιών και του διευθυντή 

 

Δεύτερη συνέντευξη-εκπαιδευτικός β 

 (φύλο εκπαιδευτικού: Α) 

Θεματικός άξονας: Προφίλ του εκπαιδευτικού 

Ερώτηση  

 Ποια εκπαίδευση έχετε λάβει ως εκπαιδευτικός;  

Απάντηση  

Έχω τελειώσει διετή Παιδαγωγική Ακαδημία 

Ερώτηση   

Έχετε λάβει κάποια πρόσθετη επιμόρφωση;  

Απάντηση  

(Έλαβα την επιμόρφωση) στα πλαίσια της εξομοίωσης για την ισοτιμία των δύο 

πτυχίων, η οποία διήρκησε δύο χρόνια 

Ερώτηση  

Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός; 

Απάντηση 

Είκοσι δύο  χρόνια 

Ερώτηση  

Εργάζεστε ή έχετε εργαστεί στο παρελθόν σε διαπολιτισμικό σχολείο; Αν ναι πόσο 

καιρό; 
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Απάντηση 

Μια χρονιά 

Ερώτηση   

 Έχετε εμπειρία από τάξη υποδοχής; Αν ναι πόσο καιρό;  

Απάντηση  

Όχι 

 

Θεματικός άξονας: : Παιδαγωγικές πρακτικές για τη διαχείριση της 

πολιτισμικής ετερότητας 

(επιπλέον Ερώτηση 6 αν έχει εργαστεί σε τάξη υποδοχής ή διαπολιτισμικό σχολείο: 

Ποια είναι τα εφόδια που πιστεύετε πως πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός που 

εργάζεται σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και 

στάσεων;  

Απάντηση  

Καλό θα ήταν να γνωρίζει μια επιπλέον ξένη γλώσσα ώστε να μπορεί να πλησιάσει 

και να επικοινωνήσει με τα παιδιά. Ταυτόχρονα να είναι ευγενικός και φιλικός 

απέναντί τους ώστε να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. 

Ερώτηση  

Ποια είναι η διάταξη των θρανίων στην τάξη σας; 

Απάντηση  

Σε σχήμα Π 

Ερώτηση  

Για ποιο λόγο επιλέξατε τη συγκεκριμένη διάταξη;  

Απάντηση  

Πιστεύω ότι έχω καλύτερη οπτική επαφή με τα παιδιά, όπως και αυτά με το δάσκαλο 

και τον πίνακα 
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Ερώτηση  

Η  διακόσμηση της τάξης σας έχει στοιχεία που προάγουν την πολυπολιτισμικότητα.; 

Αν ναι ποια είναι αυτά;  

Απάντηση  

Όχι, αλλά στους χώρους του σχολείου υπάρχουν πολλές εικόνες, εργασίες και 

μηνύματα που προσφέρονται για αλληλεγγύη και σεβασμό μεταξύ τους 

Ερώτηση  

Είναι γνωστό πως η επίδοση των μαθητών και μαθητριών σχετίζεται άμεσα με την 

αυτό-εικόνα, την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση τους. Έχετε παρατηρήσει 

κάτι τέτοιο σε σχέση με τους αλλοδαπούς μαθητές;  

Απάντηση 

Είναι γεγονός ότι τα παιδιά των μεταναστών που μπορούν και ανταποκρίνονται 

πλήρως στα μαθησιακά τους (καθήκοντα), έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση και 

προβάλλουν πολύ εύκολα τον εαυτό τους. Σε αντίθετη περίπτωση τα παιδιά που δεν 

μπορούν να ανταποκριθούν μαθησιακά νιώθουν μεγάλη ανασφάλεια μέσα στην τάξη. 

Ερώτηση  

Με ποια μέσα επιδιώκετε να ενισχύσετε την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση 

των αλλοδαπών μαθητών σας;  

Απάντηση  

Συνήθως προσπαθούμε να επιβραβεύσουμε την παραμικρή προσπάθεια που κάνουν 

μέσα στην τάξη, ώστε να τα ενθαρρύνουμε να συμμετέχουν και να νιώθουν ενεργά 

μέλη μέσα στην τάξη 

 Ερώτηση  

Κατά την κρίση σας οι αλλοδαποί μαθητές συμμετέχουν  ισότιμα με τους  γηγενείς 

μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία; Αν όχι που οφείλεται αυτό κατά τη γνώμη 

σας; Ποια μέτρα λαμβάνετε ώστε να ενισχύσετε τη συμμετοχή τους;   

Απάντηση  

Ναι, πιστεύω ότι δεν υπάρχουν διακρίσεις και όλα τα παιδιά συμμετέχουν  και είναι 
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ισότιμα μέλη στην σχολική δραστηριότητα 

Ερώτηση  

Οργανώνετε δραστηριότητες που προάγουν την ενσυναίσθηση ώστε οι γηγενείς 

μαθητές να αντιληφθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί μαθητές; 

(αν ναι περιγράψτε) 

Απάντηση 

Όχι, γιατί πιστεύω ότι αυτά τα προβλήματα με το χρόνο έχουν εξαλειφθεί. 

Ερώτηση  

Οργανώνετε δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ανταλλαγή πολιτισμικών 

στοιχείων μεταξύ γηγενών και αλλοδαπών μαθητών; (αν ναι περιγράψτε κάποια) 

Απάντηση 

Όχι συστηματικά, αλλά με αφορμή κάποιες θρησκευτικές γιορτές όπως τα 

Χριστούγεννα μπορούμε να τους ζητήσουμε να μας περιγράψουν τα παιδιά διάφορα 

ήθη και έθιμα από την πατρίδα τους ή από τον χώρο όπου έχουν ζήσει 

Ερώτηση  

Οργανώνετε κάποια δραστηριότητα που καταδεικνύει την ισοτιμία των λαών; (αν ναι 

περιγράψτε) 

Απάντηση 

Όχι  

Ερώτηση  

Αξιοποιείτε το μορφωτικό κεφάλαιο των αλλοδαπών μαθητών; (αν ναι, με ποιο 

τρόπο;) 

Απάντηση 

Όχι  

 

 

Θεματικός άξονας: Διδακτικές πρακτικές για τη διαχείριση της πολιτισμικής 
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ετερότητας 

Ερώτηση  

Κατά την διδασκαλία σας ποιες είναι οι συνηθέστερες μορφές διδασκαλίας που 

ακολουθείτε;  

Απάντηση  

Συνήθως σε πρώτη φάση παρουσιάζω τη νέα ύλη μέσα από εισήγηση ξεκινώντας με 

αφορμή από κάποια εικόνα του κειμένου και στη συνέχεια υπάρχουν 

ερωτοαπαντήσεις με τους μαθητές 

Ερώτηση  

Χρησιμοποιείτε την ομαδοσυνεργατική μέθοδο  

για να ενισχύσετε την αλληλεπίδραση αλλοδαπών και γηγενών μαθητών; (αν ναι, με 

ποιον τρόπο επηρεάζει τις σχέσεις των μαθητών;) 

Απάντηση  

Όχι 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε τους μαθησιακούς στόχους για τους αλλοδαπούς μαθητές ανάλογα με 

την ετοιμότητά τους; (αν ναι, με ποιο τρόπο;) 

Απάντηση 

Όχι 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε το περιεχόμενο της διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς μαθητές ώστε 

να καταστεί πιο εύκολη η πρόσκτηση του; (αν ναι, με ποιο τρόπο;)  

Απάντηση 

Όχι, το περιεχόμενο είναι το ίδιο για όλους τους μαθητές 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε τα διδακτικά μέσα για τους αλλοδαπούς μαθητές;(π.χ. έχετε 

προβλέψει κάποια εποπτικά μέσα που θα διευκολύνουν την παρουσίαση της 

γνωστικής ύλης σε όσους έχουν ενδεχομένως  προβλήματα με τη γλώσσα) 
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Απάντηση 

Τώρα δεν παρουσιάζονται τέτοια προβλήματα, στο παρελθόν όμως που είχαμε 

προβλήματα με παιδιά που είχαν ιδιαίτερες δυσκολίες στη γλώσσα παρουσιάζαμε και 

δίναμε βοήθεια με φωτογραφικό υλικό, με εικόνες και ό,τι άλλα μέσα διέθετε το 

σχολείο 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε το ρυθμό της διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς μαθητές; (π.χ τους 

δίνετε περισσότερο χρόνο να απαντήσουν όταν κάνετε ερωτήσεις; ) 

Απάντηση 

Φυσικά και τους δίνουμε χρόνο και πολλές φορές επαναλαμβάνουμε την ερώτηση για 

να κατανοήσουν και να μπορέσουν να έχουν το χρόνο να σκεφτούν για να 

απαντήσουν χωρίς βιασύνη 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε τη διδασκαλία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των αλλοδαπών 

μαθητών; (αν ναι, με ποιο τρόπο;) 

Απάντηση  

Όχι 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε την αξιολόγηση δίνοντας ασκήσεις διαφορετικής δυσκολίας στους 

αλλοδαπούς μαθητές; 

Απάντηση  

Στα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες σαφώς και πολλές φορές δίνουμε 

διαφορετικά φύλλα αξιολόγησης έτσι ώστε να μπορούν κι αυτά να συμμετέχουν κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας και να μην νιώσουν την απόρριψη μέσα στην τάξη 

 

 

 

Θεματικός άξονας: κοινωνική αλληλεπίδραση στην τάξη 
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Ερώτηση  

Πώς θα περιγράφατε την κοινωνική αλληλεπίδραση που έχετε με  με τους 

αλλοδαπούς μαθητές της τάξης σας; 

Απάντηση 

Με τους αλλοδαπούς μαθητές της τάξης η αλληλεπίδραση και  οι σχέσεις μας είναι το 

ίδιο ακριβώς με τους γηγενής μαθητές που έχουμε. Προσπαθούμε στα πλαίσια της 

αλληλεγγύης και συνεργασίας να διατηρούμε ένα άριστο κλίμα. 

Ερώτηση  

Πώς θα περιγράφατε τις σχέσεις που έχουν οι γηγενείς με τους αλλοδαπούς μαθητές 

στην τάξη σας; Δώστε μερικά παραδείγματα 

Απάντηση 

 Πιστεύω ότι τα παιδιά των μεταναστών πλέον είναι πλήρως ενταγμένα στο σχολικό 

περιβάλλον και οι σχέσεις μεταξύ των παιδιών είναι άριστες και διατηρούν ένα πολύ 

καλό κλίμα μέσα στην τάξη 

Ερώτηση  

Πώς ενισχύετε την αλληλεπίδρασή των αλλοδαπών μαθητών(μεταναστών ή άλλων)  

με τους γηγενείς μαθητές;  

Απάντηση  

Τώρα πλέον που έχουν περάσει τα χρόνια, έχουμε περάσει ση δεύτερη και τρίτη γενιά 

μεταναστών και έτσι τα παιδιά είναι πλήρως ενταγμένα και έχουν πολύ καλή και 

θετική αλληλεπίδραση μεταξύ τους 

 

 

Τρίτη συνέντευξη-εκπαιδευτικός γ 

 

 (φύλο εκπαιδευτικού: Θ) 

Θεματικός άξονας: Προφίλ του εκπαιδευτικού 

Ερώτηση  

 Ποια εκπαίδευση έχετε λάβει ως εκπαιδευτικός;  
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Απάντηση 

Έχω τελειώσει παιδαγωγική ακαδημία 

Ερώτηση   

Έχετε λάβει κάποια πρόσθετη επιμόρφωση 

Απάντηση 

Την εξομοίωση του πτυχίου 

Ερώτηση  

Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός; 

Απάντηση 

Είκοσι οχτώ χρόνια 

Ερώτηση  

Εργάζεστε ή έχετε εργαστεί στο παρελθόν σε διαπολιτισμικό σχολείο; Αν ναι πόσο 

καιρό; 

Απάντηση 

Όχι 

Ερώτηση   

 Έχετε εμπειρία από τάξη υποδοχής; Αν ναι πόσο καιρό;  

Απάντηση 

Όχι 

 

 

Θεματικός άξονας: : Παιδαγωγικές πρακτικές για τη διαχείριση της 

πολιτισμικής ετερότητας 

(επιπλέον Ερώτηση αν έχει εργαστεί σε τάξη υποδοχής ή διαπολιτισμικό σχολείο: 

Ποια είναι τα εφόδια που πιστεύετε πως πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός που 
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εργάζεται σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και 

στάσεων;  

Ερώτηση  

Ποια είναι η διάταξη των θρανίων στην τάξη σας; 

Απάντηση 

Είναι σε σχήμα Π 

Ερώτηση  

Για ποιο λόγο επιλέξατε τη συγκεκριμένη διάταξη;  

Απάντηση 

Την προτιμώ εδώ και πολλά χρόνια γιατί δεν θεωρώ ότι με εξυπηρετεί ούτε η 

ομαδοσυνεργατική ούτε και η μετωπική. 

Ερώτηση  

Η  διακόσμηση της τάξης σας έχει στοιχεία που προάγουν την πολυπολιτισμικότητα.; 

Αν ναι ποια είναι αυτά;  

Απάντηση 

Όχι 

Ερώτηση  

Είναι γνωστό πως η επίδοση των μαθητών και μαθητριών σχετίζεται άμεσα με την 

αυτό-εικόνα, την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση τους. Έχετε παρατηρήσει 

κάτι τέτοιο σε σχέση με τους αλλοδαπούς μαθητές;  

Απάντηση 

Ναι, κάτι τέτοιο ισχύει. 

Ερώτηση  

Με ποια μέσα επιδιώκετε να ενισχύσετε την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση 

των αλλοδαπών μαθητών σας;  
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Απάντηση 

Δεν χρησιμοποιώ κάποιο ιδιαίτερο μέσο 

 Ερώτηση  

Κατά την κρίση σας οι αλλοδαποί μαθητές συμμετέχουν  ισότιμα με τους  γηγενείς 

μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία; Αν όχι που οφείλεται αυτό κατά τη γνώμη 

σας; Ποια μέτρα λαμβάνετε ώστε να ενισχύσετε τη συμμετοχή τους;   

Απάντηση 

Ναι απόλυτα. Αυτό το φροντίζουν και οι συμμαθητές τους και εμείς οι δάσκαλοι. 

Ερώτηση  

Οργανώνετε δραστηριότητες που προάγουν την ενσυναίσθηση ώστε οι γηγενείς 

μαθητές να αντιληφθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί μαθητές; 

(αν ναι περιγράψτε) 

Απάντηση 

Όχι, μόνο στις περιπτώσεις που το μάθημα του σχολικού βιβλίου αναφέρεται σε 

άλλους πολιτισμούς και κάποια παιδιά παίρνουν το λόγο και μιλούν για τη χώρα τους. 

Ερώτηση  

Οργανώνετε δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ανταλλαγή πολιτισμικών 

στοιχείων μεταξύ γηγενών και αλλοδαπών μαθητών; (αν ναι περιγράψτε κάποια) 

Απάντηση 

Όχι 

Ερώτηση  

Οργανώνετε κάποια δραστηριότητα που καταδεικνύει την ισοτιμία των λαών; (αν ναι 

περιγράψτε) 

Απάντηση 

Όχι 

Ερώτηση  

Αξιοποιείτε το μορφωτικό κεφάλαιο των αλλοδαπών μαθητών; (αν ναι, με ποιο 
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τρόπο;) 

Απάντηση 

Όχι 

 

Θεματικός άξονας: Διδακτικές πρακτικές για τη διαχείριση της πολιτισμικής 

ετερότητας 

Ερώτηση  

Κατά την διδασκαλία σας ποιες είναι οι συνηθέστερες μορφές διδασκαλίας που 

ακολουθείτε;  

Απάντηση 

Αρχικά κάνω εισήγηση και στη συνέχεια το  μάθημα γίνεται μέσα από 

ερωταποκρίσεις για την κατανόηση και την ανάλυση του κειμένου 

Ερώτηση  

Χρησιμοποιείτε την ομαδοσυνεργατική μέθοδο  

για να ενισχύσετε την αλληλεπίδραση αλλοδαπών και γηγενών μαθητών; (αν ναι, με 

ποιον τρόπο επηρεάζει τις σχέσεις των μαθητών;) 

Απάντηση  

Όχι 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε τους μαθησιακούς στόχους για τους αλλοδαπούς μαθητές ανάλογα με 

την ετοιμότητά τους; (αν ναι, με ποιο τρόπο;) 

Απάντηση  

Όχι 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε το περιεχόμενο της διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς μαθητές ώστε 

να καταστεί πιο εύκολη η πρόσκτηση του; (αν ναι, με ποιο τρόπο;)  

Απάντηση 
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Όχι 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε τα διδακτικά μέσα για τους αλλοδαπούς μαθητές;(π.χ. έχετε 

προβλέψει κάποια εποπτικά μέσα που θα διευκολύνουν την παρουσίαση της 

γνωστικής ύλης σε όσους έχουν ενδεχομένως  προβλήματα με τη γλώσσα) 

Απάντηση 

Όχι 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε το ρυθμό της διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς μαθητές; (π.χ τους 

δίνετε περισσότερο χρόνο να απαντήσουν όταν κάνετε ερωτήσεις; ) 

Απάντηση 

Όχι 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε τη διδασκαλία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των αλλοδαπών 

μαθητών; (αν ναι, με ποιο τρόπο;) 

Απάντηση 

Όχι 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε την αξιολόγηση δίνοντας ασκήσεις διαφορετικής δυσκολίας στους 

αλλοδαπούς μαθητές; 

Απάντηση 

Όχι 

 

 

Θεματικός άξονας: κοινωνική αλληλεπίδραση στην τάξη 

Ερώτηση  

Πώς θα περιγράφατε την κοινωνική αλληλεπίδραση που έχετε με  με τους 

αλλοδαπούς μαθητές της τάξης σας; 
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Απάντηση 

Δεν υπάρχει κάτι το διαφορετικό, είναι η ίδια με τους γηγενείς μαθητές. Οι σχέσεις 

είναι καλές. 

Ερώτηση  

Πώς θα περιγράφατε τις σχέσεις που έχουν οι γηγενείς με τους αλλοδαπούς μαθητές 

στην τάξη σας; Δώστε μερικά παραδείγματα 

Απάντηση 

Απόλυτα αρμονική θα έλεγα 

Ερώτηση  

Πώς ενισχύετε την αλληλεπίδρασή των αλλοδαπών μαθητών(μεταναστών ή άλλων)  

με τους γηγενείς μαθητές;  

Απάντηση  

Δεν την ενισχύω γιατί δεν θεωρώ ότι χρειάζεται κάποια επιπλέον ενίσχυση, τα παιδιά 

είναι απόλυτα ενσωματωμένα 

 

 

 

Τέταρτη συνέντευξη-εκπαιδευτικός δ 

 

 (φύλο εκπαιδευτικού: Θ) 

Θεματικός άξονας: Προφίλ του εκπαιδευτικού 

Ερώτηση  

 Ποια εκπαίδευση έχετε λάβει ως εκπαιδευτικός;  

Απάντηση 

Τεταρτοετή φοίτηση τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης 

Ερώτηση   

Έχετε λάβει κάποια πρόσθετη επιμόρφωση;  
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Απάντηση 

Όχι 

Ερώτηση  

Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός; 

Απάντηση 

δεκαέξι 

Ερώτηση  

Εργάζεστε ή έχετε εργαστεί στο παρελθόν σε διαπολιτισμικό σχολείο; Αν ναι πόσο 

καιρό; 

Απάντηση 

Όχι 

Ερώτηση   

 Έχετε εμπειρία από τάξη υποδοχής; Αν ναι πόσο καιρό;  

Απάντηση 

Όχι 

 

 

Θεματικός άξονας: : Παιδαγωγικές πρακτικές για τη διαχείριση της 

πολιτισμικής ετερότητας 

(επιπλέον Ερώτηση αν έχει εργαστεί σε τάξη υποδοχής ή διαπολιτισμικό σχολείο: 

Ποια είναι τα εφόδια που πιστεύετε πως πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός που 

εργάζεται σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και 

στάσεων;  

Ερώτηση  

Ποια είναι η διάταξη των θρανίων στην τάξη σας; 
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Απάντηση  

Κατά ομάδες 

Ερώτηση  

Για ποιο λόγο επιλέξατε τη συγκεκριμένη διάταξη;  

Απάντηση 

Για να πετύχω την ομαδικότητα, συνεργατικότητα μεταξύ των παιδιών και να 

συσφιχτούν περισσότερο οι σχέσεις τους 

Ερώτηση  

Η  διακόσμηση της τάξης σας έχει στοιχεία που προάγουν την πολυπολιτισμικότητα.; 

Αν ναι ποια είναι αυτά;  

Απάντηση 

Δυστυχώς όχι 

Ερώτηση  

Είναι γνωστό πως η επίδοση των μαθητών και μαθητριών σχετίζεται άμεσα με την 

αυτό-εικόνα, την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση τους. Έχετε παρατηρήσει 

κάτι τέτοιο σε σχέση με τους αλλοδαπούς μαθητές;  

Απάντηση  

Ναι, θεωρώ ότι ισχύει για όλους τους μαθητές αυτό 

Ερώτηση  

Με ποια μέσα επιδιώκετε να ενισχύσετε την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση 

των αλλοδαπών μαθητών σας;  

Απάντηση  

Πιο πολύ με την ενθάρρυνση, με την επιβράβευση, με τη δική μου την παρέμβαση 

πρωτίστως 

 Ερώτηση  

Κατά την κρίση σας οι αλλοδαποί μαθητές συμμετέχουν  ισότιμα με τους  γηγενείς 
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μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία; Αν όχι που οφείλεται αυτό κατά τη γνώμη 

σας; Ποια μέτρα λαμβάνετε ώστε να ενισχύσετε τη συμμετοχή τους;   

Απάντηση 

Ναι, συμμετέχουν εξίσου. 

Ερώτηση  

Οργανώνετε δραστηριότητες που προάγουν την ενσυναίσθηση ώστε οι γηγενείς 

μαθητές να αντιληφθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί μαθητές; 

(αν ναι περιγράψτε) 

Απάντηση 

Δεν χρειάστηκε να οργανώσω τέτοιου είδους δραστηριότητες γιατί τα παιδιά είναι 

δεμένα μεταξύ τους. Δεν έχουν μικρότερες κλίκες και δεν διαχωρίζονται με βάση την 

προέλευσή τους. Δεν τέθηκε καν τέτοιο θέμα. 

Ερώτηση  

Οργανώνετε δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ανταλλαγή πολιτισμικών 

στοιχείων μεταξύ γηγενών και αλλοδαπών μαθητών; (αν ναι περιγράψτε κάποια) 

Απάντηση 

Όχι 

Ερώτηση  

Οργανώνετε κάποια δραστηριότητα που καταδεικνύει την ισοτιμία των λαών; (αν ναι 

περιγράψτε) 

Απάντηση 

 Όχι 

 

Ερώτηση  

Αξιοποιείτε το μορφωτικό κεφάλαιο των αλλοδαπών μαθητών; (αν ναι, με ποιο 

τρόπο;) 

Απάντηση 

Όχι 
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Θεματικός άξονας: Διδακτικές πρακτικές για τη διαχείριση της πολιτισμικής 

ετερότητας 

Ερώτηση  

Κατά την διδασκαλία σας ποιες είναι οι συνηθέστερες μορφές διδασκαλίας που 

ακολουθείτε;  

Απάντηση  

Η ομαδοκεντρική διδασκαλία 

Ερώτηση  

Χρησιμοποιείτε την ομαδοσυνεργατική μέθοδο  

για να ενισχύσετε την αλληλεπίδραση αλλοδαπών και γηγενών μαθητών; (αν ναι, με 

ποιον τρόπο επηρεάζει τις σχέσεις των μαθητών;) 

Απάντηση 

Ναι, σίγουρα βελτιώνει τις σχέσεις τους. 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε τους μαθησιακούς στόχους για τους αλλοδαπούς μαθητές ανάλογα με 

την ετοιμότητά τους; (αν ναι, με ποιο τρόπο;) 

Απάντηση 

Διαφοροποιώ τους μαθησιακούς στόχους αλλά δεν έχω σαν γνώμονα ότι προέρχονται 

από άλλη χώρα γιατί γνωρίζουν πολύ καλά τα ελληνικά, γεννήθηκαν εδώ. 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε το περιεχόμενο της διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς μαθητές ώστε 

να καταστεί πιο εύκολη η πρόσκτηση του; (αν ναι, με ποιο τρόπο;)  

Απάντηση 

Όχι 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε τα διδακτικά μέσα για τους αλλοδαπούς μαθητές;(π.χ. έχετε 

προβλέψει κάποια εποπτικά μέσα που θα διευκολύνουν την παρουσίαση της 
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γνωστικής ύλης σε όσους έχουν ενδεχομένως  προβλήματα με τη γλώσσα) 

Απάντηση  

Όχι 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε το ρυθμό της διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς μαθητές; (π.χ τους 

δίνετε περισσότερο χρόνο να απαντήσουν όταν κάνετε ερωτήσεις; ) 

Απάντηση 

Ναι, αυτό εννοείται. 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε τη διδασκαλία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των αλλοδαπών 

μαθητών; (αν ναι, με ποιο τρόπο;) 

Απάντηση 

Όχι 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε την αξιολόγηση δίνοντας ασκήσεις διαφορετικής δυσκολίας στους 

αλλοδαπούς μαθητές; 

Απάντηση 

Όχι 

 

 

Θεματικός άξονας: κοινωνική αλληλεπίδραση στην τάξη 

Ερώτηση  

Πώς θα περιγράφατε την κοινωνική αλληλεπίδραση που έχετε με  με τους 

αλλοδαπούς μαθητές της τάξης σας; 

Απάντηση  

Το ίδιο κλίμα εμπιστοσύνης επικρατεί και ανάμεσα στα παιδιά και ανάμεσα στα 
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παιδιά και εμένα. 

Ερώτηση  

Πώς θα περιγράφατε τις σχέσεις που έχουν οι γηγενείς με τους αλλοδαπούς μαθητές 

στην τάξη σας; Δώστε μερικά παραδείγματα 

Απάντηση 

Καλές, δεν υπάρχει κάποιος διαχωρισμός ή αντίδραση. 

Ερώτηση  

Πώς ενισχύετε την αλληλεπίδρασή των αλλοδαπών μαθητών(μεταναστών ή άλλων)  

με τους γηγενείς μαθητές;  

Απάντηση 

Είναι ενταγμένα στις ομάδες όλα τα παιδιά. Και με τα ομαδικά παιχνίδια 

 

 

Πέμπτη συνέντευξη-εκπαιδευτικός ε 

 

 (φύλο εκπαιδευτικού: Θ) 

Θεματικός άξονας: Προφίλ του εκπαιδευτικού 

Ερώτηση  

 Ποια εκπαίδευση έχετε λάβει ως εκπαιδευτικός;  

Απάντηση 

Διετή παιδαγωγική ακαδημία 

Ερώτηση   

Έχετε λάβει κάποια πρόσθετη επιμόρφωση;  

Απάντηση 

Σεμινάρια ΠΕΚ που αφορούσαν την οργάνωση, διοίκηση, τη διαχείριση της τάξης 

και καταστάσεων, καθώς και επιμορφωτικά σεμινάρια στα γνωστικά αντικείμενα. 
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Ερώτηση  

Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός; 

Απάντηση  

Δεκαεννέα  

Ερώτηση  

Εργάζεστε ή έχετε εργαστεί στο παρελθόν σε διαπολιτισμικό σχολείο; Αν ναι πόσο 

καιρό; 

Απάντηση 

Όχι 

Ερώτηση   

 Έχετε εμπειρία από τάξη υποδοχής; Αν ναι πόσο καιρό;  

Απάντηση 

Ναι, τρία χρόνια 

 

 

Θεματικός άξονας: : Παιδαγωγικές πρακτικές για τη διαχείριση της 

πολιτισμικής ετερότητας 

(επιπλέον Ερώτηση  αν έχει εργαστεί σε τάξη υποδοχής ή διαπολιτισμικό σχολείο: 

Ποια είναι τα εφόδια που πιστεύετε πως πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός που 

εργάζεται σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και 

στάσεων;  

Απάντηση 

Σε επίπεδο γνώσεων θα πρέπει να έχει ειδική επιμόρφωση τουλάχιστον, εγώ δεν είχα, 

και από δεξιότητες πρέπει συνεχώς να εφευρίσκει τρόπους ώστε να βοηθάει αυτά τα 

παιδιά να μπουν σιγά σιγά στη διαδικασία της κατάκτησης της γλώσσας. Η δε στάση 

του απέναντι σε αυτά τα παιδιά πρέπει να είναι στάση-ομπρέλα, δηλαδή 
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προστατευτική. 

Ερώτηση  

Ποια είναι η διάταξη των θρανίων στην τάξη σας; 

Απάντηση 

Σε Π 

Ερώτηση  

Για ποιο λόγο επιλέξατε τη συγκεκριμένη διάταξη;  

Απάντηση 

Για ταυτόχρονη συνεργασία και έλεγχο της τάξης 

Ερώτηση  

Η  διακόσμηση της τάξης σας έχει στοιχεία που προάγουν την πολυπολιτισμικότητα.; 

Αν ναι ποια είναι αυτά;  

Απάντηση 

Όχι  

Ερώτηση  

Είναι γνωστό πως η επίδοση των μαθητών και μαθητριών σχετίζεται άμεσα με την 

αυτό-εικόνα, την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση τους. Έχετε παρατηρήσει 

κάτι τέτοιο σε σχέση με τους αλλοδαπούς μαθητές;  

Απάντηση 

Ναι, φυσικά, όπως και στους γηγενείς, το ίδιο ισχύει και στους αλλοδαπούς. Είναι το 

Α και το Ω. 

Ερώτηση  

Με ποια μέσα επιδιώκετε να ενισχύσετε την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση 

των αλλοδαπών μαθητών σας;  

Απάντηση 
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(Επιδιώκω) πρώτα να νιώσουν ασφάλεια, να νιώθουν ότι είναι ενταγμένοι σε αυτή 

την τάξη με την επίλυση συγκρούσεων και με την ανάπτυξη του κλίματος δικαίου 

στην τάξη. 

 Ερώτηση  

Κατά την κρίση σας οι αλλοδαποί μαθητές συμμετέχουν  ισότιμα με τους  γηγενείς 

μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία; Αν όχι που οφείλεται αυτό κατά τη γνώμη 

σας; Ποια μέτρα λαμβάνετε ώστε να ενισχύσετε τη συμμετοχή τους;   

Απάντηση 

Κάποιοι ναι και κάποιοι όχι, λόγω περιβάλλοντος και οικογένειας. Υπάρχει δηλαδή 

οικογενειακή και κοινωνική ετερότητα που τους εμποδίζει να συμμετέχουν ισότιμα, 

μειονεκτούν σε αυτό. 

Για να ενισχύσω τη συμμετοχή τους λαμβάνω μέτρα κυρίως παιδαγωγικά, 

φροντίζοντας να μπορούν να απαντήσουν και αυτοί μέσα από τις ομάδες τους, ώστε 

να νιώσουν ότι και αυτοί πετυχαίνουν κάποιους στόχους. 

Ερώτηση  

Οργανώνετε δραστηριότητες που προάγουν την ενσυναίσθηση ώστε οι γηγενείς 

μαθητές να αντιληφθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί μαθητές; 

(αν ναι περιγράψτε) 

Απάντηση  

Κυρίως όσο αναφορά το bullying είναι αυτές οι δραστηριότητες και έχουν να κάνουν 

με εργαλεία του τύπου επιβραβεύσεις, με μικρούς στόχους ώστε να τους 

πετυχαίνουμε και να θέτουμε μεγαλύτερους, με παιχνίδια, δικά τους κουκλάκια που 

φέρνουν στην τάξη, στα οποία φερόμαστε άσχημα κάνοντας ότι είναι ζωντανά 

παιδάκια και ακούγοντας τις φωνές τους και έπειτα τα χαϊδεύουμε, τους φερόμαστε 

καλά ώστε να καταλάβουν πώς αισθάνεται ο συμμαθητής τους όταν του φερόμαστε 

αντίστοιχα άσχημα ή καλά. 

Ερώτηση  

Οργανώνετε δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ανταλλαγή πολιτισμικών 

στοιχείων μεταξύ γηγενών και αλλοδαπών μαθητών; (αν ναι περιγράψτε κάποια) 
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Απάντηση 

Είναι βιβλία που φτιάξαμε με τα παιδιά με τα παιχνίδια του κόσμου, φέρνοντας τα 

παιδιά από κάθε χώρα ένα παιχνίδι δικό του και το βιβλίο του οικουμενικού 

λαογράφου, παίρνοντας συνήθειες, έθιμα και ήθη από τις χώρες που προέρχονται. 

Ερώτηση  

Οργανώνετε κάποια δραστηριότητα που καταδεικνύει την ισοτιμία των λαών; (αν ναι 

περιγράψτε) 

Απάντηση 

Όχι 

 

Ερώτηση  

Αξιοποιείτε το μορφωτικό κεφάλαιο των αλλοδαπών μαθητών; (αν ναι, με ποιο 

τρόπο;) 

Απάντηση 

Όχι 

 

Θεματικός άξονας: Διδακτικές πρακτικές για τη διαχείριση της πολιτισμικής 

ετερότητας 

Ερώτηση  

Κατά την διδασκαλία σας ποιες είναι οι συνηθέστερες μορφές διδασκαλίας που 

ακολουθείτε;  

Απάντηση 

Κυρίως είναι μικτή (η διδασκαλία), κεντρικός παράγοντας συνήθως είμαι εγώ, 

δυστυχώς ενώ δεν θέλω, θέλω να είναι μαθητοκεντρική η μέθοδος και να είμαι εγώ 

καθοδηγήτρια. 

Ερώτηση  

Χρησιμοποιείτε την ομαδοσυνεργατική μέθοδο  

για να ενισχύσετε την αλληλεπίδραση αλλοδαπών και γηγενών μαθητών; (αν ναι, με 
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ποιον τρόπο επηρεάζει τις σχέσεις των μαθητών;) 

Απάντηση 

Ναι. Επηρεάζει τις σχέσεις τους θετικά γιατί ενισχύεται η αυτοεικόνα, η 

αυτοπεποίθηση, η αυτοεκτίμηση, μέσω της συνεργασίας στην ομάδα και των στόχων 

που πετυχαίνουν αυτά. 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε τους μαθησιακούς στόχους για τους αλλοδαπούς μαθητές ανάλογα με 

την ετοιμότητά τους; (αν ναι, με ποιο τρόπο;) 

Απάντηση 

Ναι, βάζοντας μειωμένης δυσκολίας στόχους στους (αλλοδαπούς) μαθητές, χωρίς να 

έχω τις ίδιες απαιτήσεις. 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε το περιεχόμενο της διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς μαθητές ώστε 

να καταστεί πιο εύκολη η πρόσκτηση του; (αν ναι, με ποιο τρόπο;)  

Απάντηση 

Ναι, πάντα, δίνοντας τους λιγότερη ύλη και ευκολότερη. Κάνοντάς την ευκολότερη 

στα μάτια τους. 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε τα διδακτικά μέσα για τους αλλοδαπούς μαθητές;(π.χ. έχετε 

προβλέψει κάποια εποπτικά μέσα που θα διευκολύνουν την παρουσίαση της 

γνωστικής ύλης σε όσους έχουν ενδεχομένως  προβλήματα με τη γλώσσα) 

Απάντηση 

Ναι, κυρίως χρησιμοποιώ εικόνες και καρτέλες με λέξεις. 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε το ρυθμό της διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς μαθητές; (π.χ τους 

δίνετε περισσότερο χρόνο να απαντήσουν όταν κάνετε ερωτήσεις; ) 

Απάντηση 
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Ναι, κάνοντας εξατομικευμένη (διδασκαλία) 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε τη διδασκαλία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των αλλοδαπών 

μαθητών; (αν ναι, με ποιο τρόπο;) 

Απάντηση 

Ναι, σπάνια βέβαια, αλλά όποτε το έκανα το έκανα με βάση αυτά που τους αρέσουν. 

Για παράδειγμα, στα αγόρια άρεσαν τα αυτοκίνητα και δημιουργούσα ένα παραμύθι 

με ράλι. Αν στα κορίτσια άρεσαν οι πριγκίπισσες έφτιαχνα προβλήματα με 

πριγκίπισσες και πρίγκιπες, κάπως έτσι. 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε την αξιολόγηση δίνοντας ασκήσεις διαφορετικής δυσκολίας στους 

αλλοδαπούς μαθητές; 

Απάντηση 

Ναι, φυσικά. 

 

 

 

Θεματικός άξονας: κοινωνική αλληλεπίδραση στην τάξη 

Ερώτηση  

Πώς θα περιγράφατε την κοινωνική αλληλεπίδραση που έχετε με  τους αλλοδαπούς 

μαθητές της τάξης σας; 

Απάντηση 

Σχέση εμπιστοσύνης θα την έλεγα 

Ερώτηση  

Πώς θα περιγράφατε τις σχέσεις που έχουν οι γηγενείς με τους αλλοδαπούς μαθητές 

στην τάξη σας; Δώστε μερικά παραδείγματα 

Απάντηση  

Ομαλή και συνεργατική εντός και εκτός τάξης. 
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Ερώτηση  

Πώς ενισχύετε την αλληλεπίδρασή των αλλοδαπών μαθητών(μεταναστών ή άλλων)  

με τους γηγενείς μαθητές;  

Απάντηση 

Αναπτύσσοντας κύριες δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας, επισκέψεις 

εκπαιδευτικές, ομάδες συνεργασίας, προετοιμασία για ομαλή συνύπαρξη μέσα στην 

τάξη, ενίσχυση αυτοπεποίθησης αλλοδαπών με στόχο τις καλές σχολικές επιδόσεις 

ώστε να μην υπάρχει αίσθημα μειονεξίας και να μην πυροδοτηθούν εστίες 

συγκρούσεων. 

 

 

Έκτη συνέντευξη-εκπαιδευτικός στ 

 

 (φύλο εκπαιδευτικού: Α) 

Θεματικός άξονας: Προφίλ του εκπαιδευτικού 

Ερώτηση  

 Ποια εκπαίδευση έχετε λάβει ως εκπαιδευτικός;  

Απάντηση 

Είμαι απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, της διετούς. 

Ερώτηση   

Έχετε λάβει κάποια πρόσθετη επιμόρφωση;  

Απάντηση  

Εξομοίωση στο τεταρτοετές επίπεδο των παιδαγωγικών σπουδών και έχω ένα 

μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση ενηλίκων στη δια βίου μάθηση. 

Ερώτηση  

Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός; 
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Απάντηση 

Ο φετινός χρόνος είναι ο εικοστός πέμπτος 

Ερώτηση  

Εργάζεστε ή έχετε εργαστεί στο παρελθόν σε διαπολιτισμικό σχολείο; Αν ναι πόσο 

καιρό; 

Απάντηση 

Όχι 

Ερώτηση   

 Έχετε εμπειρία από τάξη υποδοχής; Αν ναι πόσο καιρό;  

Απάντηση 

Όχι 

 

 

Θεματικός άξονας: : Παιδαγωγικές πρακτικές για τη διαχείριση της 

πολιτισμικής ετερότητας 

(επιπλέον Ερώτηση αν έχει εργαστεί σε τάξη υποδοχής ή διαπολιτισμικό σχολείο: 

Ποια είναι τα εφόδια που πιστεύετε πως πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός που 

εργάζεται σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και 

στάσεων;  

Ερώτηση  

Ποια είναι η διάταξη των θρανίων στην τάξη σας; 

Απάντηση 

Είναι σε σχήμα Π 

Ερώτηση  

Για ποιο λόγο επιλέξατε τη συγκεκριμένη διάταξη;  
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Απάντηση 

(Με  αυτόν τον τρόπο) είναι πιο εύκολη η αλληλεπίδραση των μαθητών με εμένα και 

των μαθητών, τουλάχιστον σε οπτικό επίπεδο, μεταξύ τους. 

Ερώτηση  

Η  διακόσμηση της τάξης σας έχει στοιχεία που προάγουν την πολυπολιτισμικότητα.; 

Αν ναι ποια είναι αυτά;  

Απάντηση 

Έχει κάποια στοιχεία, φωτογραφίες από παιδιά του κόσμου που είναι πιασμένα χέρι 

χέρι και ο χάρτης που έχουμε απεικονίζει όλες τις χώρες από τις οποίες προέρχονται 

οι μαθητές της τάξης 

Ερώτηση  

Είναι γνωστό πως η επίδοση των μαθητών και μαθητριών σχετίζεται άμεσα με την 

αυτό-εικόνα, την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση τους. Έχετε παρατηρήσει 

κάτι τέτοιο σε σχέση με τους αλλοδαπούς μαθητές;  

Απάντηση  

Ναι, έχω παρατηρήσει ότι η βελτίωση της αυτοεικόνας των αλλοδαπών μαθητών 

προάγει τη μαθησιακή τους ετοιμότητα και τη συμμετοχικότητά τους στη μαθησιακή 

διαδικασία και όσο βελτιώνεται αυτή η εικόνα βελτιώνονται και οι μαθητές σε όλα τα 

επίπεδα 

Ερώτηση  

Με ποια μέσα επιδιώκετε να ενισχύσετε την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση 

των αλλοδαπών μαθητών σας;  

Απάντηση  

Με την ανάθεση ρόλων που τους δίνουμε μέσα στην τάξη, δίνοντάς τους ρόλο ηγέτη, 

ρόλο καθοδηγητή και παροτρύνοντας στην τάξη κάποια παρέμβαση του αλλοδαπού 

μαθητή, να αφηγηθεί κάτι βιωματικό, να χειροκροτήσει η τάξη και να αποδεχτεί ο 

ίδιος αυτή την αποδοχή από τους άλλους. 
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 Ερώτηση  

Κατά την κρίση σας οι αλλοδαποί μαθητές συμμετέχουν  ισότιμα με τους  γηγενείς 

μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία; Αν όχι που οφείλεται αυτό κατά τη γνώμη 

σας; Ποια μέτρα λαμβάνετε ώστε να ενισχύσετε τη συμμετοχή τους;   

Απάντηση 

Όχι πάντα, κατά την κρίση μου πολλές φορές οι αλλοδαποί μαθητές είναι 

επιφυλακτικοί με τον εαυτό τους, είναι επιφυλακτικοί με τη συμμετοχικότητά τους, 

με τις απαντήσεις που θα δώσουν. Κατά τη γνώμη μου το κάνουν αυτό γιατί το  παιδί 

δεν συμμετέχει μόνο στην σχολική κοινότητα, συμμετέχει και σε μια κοινωνία και σ 

αυτή την κοινωνία έχουν επιρροές από τους γονείς τους, από τους συγγενείς τους, και 

όλα αυτά τα στοιχεία και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία παίρνουν από το 

οικογενειακό τους περιβάλλον και είναι συνήθως αρνητικά για την χώρα υποδοχής 

στην οποία βρίσκονται, τα μεταφέρουν στο σχολείο και τα βιώνουν με έναν πολύ 

διαφορετικό τρόπο, ο οποίος είναι η εσωστρέφεια και η μη ανάδειξη των 

χαρακτηριστικών τους στο σχολείο. 

Ερώτηση  

Οργανώνετε δραστηριότητες που προάγουν την ενσυναίσθηση ώστε οι γηγενείς 

μαθητές να αντιληφθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί μαθητές; 

(αν ναι περιγράψτε) 

Απάντηση 

Ναι, οργανώνουμε κάποιες δράσεις οι οποίες είναι είτε μέσα από κοινωνικό 

παραμύθι, είτε σχολιάζοντας την επικαιρότητα σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν 

πόλεμοι, υπάρχει φτώχεια, υπάρχουν παιδιά που δουλεύουν από μικρή ηλικία και 

υπάρχει γενικά ένας κοινωνικός αναβρασμός, όπου ο άνθρωπος χάνει την ανθρώπινη 

υπόστασή του, την ελευθερία της σκέψης, της δράσης και τα δικαιώματά του και τότε 

αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη χώρα του. Τότε ερχόμαστε σε άμεση αντιπαράθεση 

με τους αλλοδαπούς μαθητές που βρίσκονται στην τάξη μας για να μας αφηγηθούν οι 

ίδιοι πώς ξεκίνησαν αυτή τη φυγή από την χώρα τους για να έρθουν σε μια χώρα στην 

οποία περίμεναν πως οι συνθήκες ζωής θα ήταν καλύτερες 

Ερώτηση  
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Οργανώνετε δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ανταλλαγή πολιτισμικών 

στοιχείων μεταξύ γηγενών και αλλοδαπών μαθητών; (αν ναι περιγράψτε κάποια) 

Απάντηση 

Γίνεται κατά κόρων αυτό, συνήθως σε Χριστούγεννα, Πάσχα ή σε κάποιες γιορτές 

εθνικές η μη. Οι αλλοδαποί μαθητές δημιουργούν δικό τους υλικό, είτε παραμύθια 

είτε εποπτικό υλικό όπως φωτογραφίες από περιοδικά της χώρας τους κτλ. 

Αφηγούνται στην τάξη το τί γιορτάζουν, πώς το γιορτάζουν και γιατί το γιορτάζουν, 

κάνουμε αντιστοίχιση με την χώρα υποδοχής που είναι η Ελλάδα σήμερα και οι 

μαθητές έρχονται σε επαφή μαζί τους και βλέπουν ότι όλοι οι λαοί έχουν κοινά 

στοιχεία πολιτιστικά και πολιτισμικά, αρκεί να τα αναδείξουμε και να μπορέσουμε να 

τα δούμε με καθαρή ματιά. 

Ερώτηση  

Οργανώνετε κάποια δραστηριότητα που καταδεικνύει την ισοτιμία των λαών; (αν ναι 

περιγράψτε) 

Απάντηση 

Οργανώνουμε τέτοιες δραστηριότητες κατά περιόδους, τουλάχιστον μια φορά το 

τρίμηνο, όπου μιλάμε για τους διεθνείς οργανισμούς όπως είναι ο ΟΗΕ, η Unicef και 

όλοι οι οργανισμοί οι οποίοι έχουν ως κύριο στόχο την προαγωγή της ελευθερίας και 

της δημοκρατίας και το δικαίωμα για ζωή και για μόρφωση. 

Ερώτηση  

Αξιοποιείτε το μορφωτικό κεφάλαιο των αλλοδαπών μαθητών; (αν ναι, με ποιο 

τρόπο;) 

Απάντηση 

Αξιοποιείται το μορφωτικό κεφάλαιο των αλλοδαπών μαθητών και αυτό νομίζω ότι 

είναι πάρα πολύ χρήσιμο και για τους ίδιους και για τους δικούς μας τους μαθητές 

τους γηγενείς. Οι αλλοδαποί μαθητές συνήθως προέρχονται από χώρες στις οποίες 

στις οποίες η εκπαίδευσή τους σε εργαστηριακό επίπεδο είναι σε πολύ καλύτερο 

επίπεδο από ότι είναι η εκπαίδευση των Ελλήνων μαθητών. Οι αλλοδαποί μαθητές 

έτσι αναλαμβάνουν τουλάχιστον σε μαθήματα όπως είναι η Γεωγραφία και η Φυσική 

να οργανώσουν πειράματα στο εργαστήριο του σχολικού κτιρίου κα να γίνουνε 
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καθοδηγητές οι ίδιοι 

 

Θεματικός άξονας: Διδακτικές πρακτικές για τη διαχείριση της πολιτισμικής 

ετερότητας 

Ερώτηση  

Κατά την διδασκαλία σας ποιες είναι οι συνηθέστερες μορφές διδασκαλίας που 

ακολουθείτε;  

Απάντηση 

Οι μορφές διδασκαλίας που χρησιμοποιώ είναι οι ερωταπαντήσεις, ο καταιγισμός 

ιδεών, οι μελέτες περίπτωσης, η χιονοστιβάδα, η ομαδοσυνεργατική εργασία και η 

αυτοαξιολόγηση πολλές φορές. 

Ερώτηση  

Χρησιμοποιείτε την ομαδοσυνεργατική μέθοδο  

για να ενισχύσετε την αλληλεπίδραση αλλοδαπών και γηγενών μαθητών; (αν ναι, με 

ποιον τρόπο επηρεάζει τις σχέσεις των μαθητών;) 

Απάντηση 

Ναι, την χρησιμοποιώ και μέσα στην τάξη πολλές φορές αλλάζοντας τις ομάδες με τις 

οποίες συνεργάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε όλοι να περάσουν από μια 

ομάδα σε κυκλικό σχήμα. Παροτρύνω τους μαθητές μου να συνεργάζονται και σε 

εργασίες τις οποίες θα κάνω στο σπίτι βάζοντάς τους σε ομάδες, ώστε να 

αναγκαστούν και εκτός του σχολικού χώρου να συνεργαστούν με τους αλλοδαπούς 

συμμαθητές τους, να γνωριστούν κοινωνικά περισσότερο και έτσι να γίνει πιο 

προσιτή η διαδικασία εκείνη με την οποία θα γίνει η αποδοχή τους ευκολότερη. Όταν 

χρησιμοποιώ, όμως, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία δεν αλλάζω την διάταξη της 

τάξης την οποία έχω μόνιμα σε Π, απλά οι μαθητές αλλάζουν θέσεις έχοντας δίπλα 

τους, από τα αριστερά και από τα δεξιά έναν καινούργιο συμμαθητή τους, ο οποίος 

έρχεται να συμπληρώσει την καινούργια ομάδα. 

Οι σχέσεις επηρεάζονται πάρα πολύ, βλέπω ότι οι αλλοδαποί μαθητές χαίρονται και 

ανοίγουν τον εαυτό τους όταν ένας ημεδαπός μαθητής τους πλησιάσει και 

συνεργαστεί μαζί τους, παίξει μαζί τους, τους καλέσει σε μια γιορτή στο σπίτι του ή 

όταν καλέσουν οι ίδιοι τον συμμαθητή τους και ο συμμαθητής τους εμφανιστεί και 
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τους κάνει την τιμή. Τότε οι σχέσεις δένονται και η αποδοχή των αλλοδαπών 

μαθητών από τους ημεδαπούς γίνεται ευκολότερη, όπως και η ένταξή τους. 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε τους μαθησιακούς στόχους για τους αλλοδαπούς μαθητές ανάλογα με 

την ετοιμότητά τους; (αν ναι, με ποιο τρόπο;) 

Απάντηση  

Ναι, διαφοροποιούνται οι στόχοι πολλές φορές ανάλογα με την ετοιμότητα και 

ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο που επεξεργαζόμαστε. 

Ερώτηση 20 

Διαφοροποιείτε το περιεχόμενο της διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς μαθητές ώστε 

να καταστεί πιο εύκολη η πρόσκτηση του; (αν ναι, με ποιο τρόπο;)  

Απάντηση 

Διαφοροποιείται κι αυτό όταν χρειάζεται, οι στόχοι γίνονται μικρότεροι, ο χρόνος 

απλώνεται και γίνεται περισσότερος και η πρακτική εφαρμογή πάνω στο στόχο με 

συνεχείς επαναλήψεις είναι όλο και συχνότερη. 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε τα διδακτικά μέσα για τους αλλοδαπούς μαθητές;(π.χ. έχετε 

προβλέψει κάποια εποπτικά μέσα που θα διευκολύνουν την παρουσίαση της 

γνωστικής ύλης σε όσους έχουν ενδεχομένως  προβλήματα με τη γλώσσα) 

Απάντηση 

Είναι ολοφάνερο ότι οι αλλοδαποί μαθητές με την εμπράγματη διδασκαλία 

λειτουργούνε καλύτερα, και καταφέρνουν εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς 

στόχους με μεγαλύτερη ευκολία. Έτσι, γίνονται προβολές και χρησιμοποιείται 

φωτογραφικό υλικό. 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε το ρυθμό της διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς μαθητές; (π.χ τους 

δίνετε περισσότερο χρόνο να απαντήσουν όταν κάνετε ερωτήσεις; ) 

Απάντηση 
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Πάντα διαφοροποιείται και σε εξατομικευμένο επίπεδο οι αλλοδαποί μαθητές 

παίρνουν τον χρόνο που χρειάζονται και συνήθως τους δίνω την ευχέρεια να 

καταλάβουν ότι το να ρωτήσουν και να ζητήσουν βοήθεια από το δάσκαλο για 

ανατροφοδότηση δεν σημαίνει ότι δυσκολεύονται, σημαίνει ότι η συμμετοχή τους 

είναι σε πολύ καλό επίπεδο και έτσι κατακτιούνται οι στόχοι τους καλύτερα. 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε τη διδασκαλία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των αλλοδαπών 

μαθητών; (αν ναι, με ποιο τρόπο;) 

Απάντηση 

Πολλές φορές ναι αλλά όχι σε ένα επίπεδο στο οποίο θα χαθούν οι στόχοι της τάξης. 

Για παράδειγμα, αν ένας αλλοδαπός μαθητής ενδιαφέρεται για την Γεωγραφία ή την 

Ιστορία της χώρας του, τότε σίγουρα η διδασκαλία διαφοροποιείται και επεκτείνεται 

και σε εκείνο το σημείο ώστε και εκείνος να εισπράξει ικανοποίηση και χαρά. 

Ερώτηση 24 

Διαφοροποιείτε την αξιολόγηση δίνοντας ασκήσεις διαφορετικής δυσκολίας στους 

αλλοδαπούς μαθητές; 

Απάντηση 

Διαφορετικής δυσκολίας όχι. Αυτό δεν γίνεται γιατί, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου 

ένας αλλοδαπός μαθητής ο οποίος βλέπει τις ασκήσεις του συμμαθητή του νιώθει 

πολύ δύσκολα και η αυτοεικόνα του καταρρακώνεται αν δει ένα γραπτό με ασκήσεις 

διαφορετικής δυσκολίας. Απλά προσπαθώ να προσαρμόσω τις ασκήσεις ώστε οι 

πρώτες να είναι πολύ εύκολες και εφικτές για τους αλλοδαπούς μαθητές. Τους δίνω 

μικρό χρόνο ώστε όλη η τάξη να μην προχωρήσει στις δύσκολες, τις οποίες τις 

κάνουμε όλοι μαζί σαν ομάδα, υπερασπιζόμενος έτσι την αυτοεικόνα και τον 

συναισθηματικό κόσμο του μαθητή μου. 

 

 

Θεματικός άξονας: κοινωνική αλληλεπίδραση στην τάξη 

Ερώτηση  
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Πώς θα περιγράφατε την κοινωνική αλληλεπίδραση που έχετε με  τους αλλοδαπούς 

μαθητές της τάξης σας; 

Απάντηση 

Θα την περιέγραφα αρκετά καλή, αλλά θα έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο να 

δημιουργηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης, τις οποίες χρειάζεται να έχει ο δάσκαλος με 

τους αλλοδαπούς μαθητές, περνάει από πολλά κύματα , αλλά θέλω να πιστεύω ότι 

όταν υπάρχει διάθεση από όλους τότε γίνεται και εφικτός ο στόχος της ένταξης των 

αλλοδαπών μαθητών. 

Ερώτηση  

Πώς θα περιγράφατε τις σχέσεις που έχουν οι γηγενείς με τους αλλοδαπούς μαθητές 

στην τάξη σας; Δώστε μερικά παραδείγματα 

Απάντηση 

Στην τάξη μου θα την περιέγραφα πάρα πολύ καλή, οι αλλοδαποί μαθητές δεν 

νιώθουν ξένοι ή καθόλου φιλοξενούμενοι σε μια χώρα. Είναι οι σχέσεις παιδιών 

αυτής της ηλικίας που γαλουχούνται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο παράγοντας  ότι ο 

ένας είναι ημεδαπός και ο άλλος αλλοδαπός. 

Ερώτηση  

Πώς ενισχύετε την αλληλεπίδρασή των αλλοδαπών μαθητών(μεταναστών ή άλλων)  

με τους γηγενείς μαθητές;  

Απάντηση 

Η αλληλεπίδραση των αλλοδαπών με τους γηγενείς μαθητές ενισχύεται 

οργανώνοντας μέσα στην τάξη εφαλτήρια γνώση και αλληλεπίδραση από ένα τυχαίο 

γεγονός, από μια ημερομηνία η οποία σημαίνει κάτι για τους αλλοδαπούς μαθητές, το 

κάνουμε βιωματικό ή με παιχνίδι ρόλων ή με αφηγήσεις ή δημιουργώντας τέτοιες 

γνωστικές διαδικασίες που οι αλλοδαποί μαθητές να νιώθουν άνετα, να νιώσουν ότι 

όλη η τάξη ασχολείται και σέβεται τα δικά τους χαρακτηριστικά και οι γηγενείς 

μαθητές έρχονται πιο κοντά με αυτούς και αναγνωρίζουν την πολιτισμική τους 

ταυτότητα ερχόμενοι σε μια συγκριτική διαδικασία μ εκείνους 

 

 

Έβδομη συνέντευξη-εκπαιδευτικός ζ 
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 (φύλο εκπαιδευτικού: Θ) 

Θεματικός άξονας: Προφίλ του εκπαιδευτικού 

Ερώτηση  

 Ποια εκπαίδευση έχετε λάβει ως εκπαιδευτικός;  

Απάντηση 

Παιδαγωγικό Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Ερώτηση   

Έχετε λάβει κάποια πρόσθετη επιμόρφωση;  

Απάντηση 

Όχι 

Ερώτηση  

Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός; 

Απάντηση 

Έξι 

Ερώτηση  

Εργάζεστε ή έχετε εργαστεί στο παρελθόν σε διαπολιτισμικό σχολείο; Αν ναι πόσο 

καιρό; 

Απάντηση 

Όχι 

Ερώτηση   

 Έχετε εμπειρία από τάξη υποδοχής; Αν ναι πόσο καιρό;  

Απάντηση 

Ναι, μια χρονιά 
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Θεματικός άξονας: : Παιδαγωγικές πρακτικές για τη διαχείριση της 

πολιτισμικής ετερότητας 

(επιπλέον Ερώτηση αν έχει εργαστεί σε τάξη υποδοχής ή διαπολιτισμικό σχολείο: 

Ποια είναι τα εφόδια που πιστεύετε πως πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός που 

εργάζεται σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και 

στάσεων;  

Απάντηση 

Να μην έχει ρατσιστική συμπεριφορά σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, να είναι 

συνεργάσιμος, ευέλικτος και καλό θα ήταν να γνωρίζει κάποιες ξένες γλώσσες ώστε 

να βοηθήσει τα παιδιά των ξένων χωρών. 

Ερώτηση  

Ποια είναι η διάταξη των θρανίων στην τάξη σας; 

Απάντηση 

Φέτος είναι σε Π 

Ερώτηση  

Για ποιο λόγο επιλέξατε τη συγκεκριμένη διάταξη;  

Απάντηση 

Τα παιδιά κάνουν περισσότερη ησυχία με αυτόν τον τρόπο. Επειδή η συγκεκριμένη 

τάξη είναι αρκετά ζωηρή χρειάστηκε να κάνουμε αυτή τη διάταξη για να 

επιβάλλουμε πειθαρχία. 

Ερώτηση  

Η  διακόσμηση της τάξης σας έχει στοιχεία που προάγουν την πολυπολιτισμικότητα.; 

Αν ναι ποια είναι αυτά;  

Απάντηση 

Φέτος δεν έχει. 

Ερώτηση  
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Είναι γνωστό πως η επίδοση των μαθητών και μαθητριών σχετίζεται άμεσα με την 

αυτό-εικόνα, την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση τους. Έχετε παρατηρήσει 

κάτι τέτοιο σε σχέση με τους αλλοδαπούς μαθητές;  

Απάντηση  

Ναι, πιστεύω πως ισχύει κάτι τέτοιο και όχι μόνο στους αλλοδαπούς μαθητές αλλά 

και σε όλους τους μαθητές. 

Ερώτηση  

Με ποια μέσα επιδιώκετε να ενισχύσετε την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση 

των αλλοδαπών μαθητών σας;  

Απάντηση 

Με τη συνεχή επιβράβευση, με εύκολες εργασίες στις οποίες θα μπορούν να 

ανταπεξέλθουν 

 Ερώτηση  

Κατά την κρίση σας οι αλλοδαποί μαθητές συμμετέχουν  ισότιμα με τους  γηγενείς 

μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία; Αν όχι που οφείλεται αυτό κατά τη γνώμη 

σας; Ποια μέτρα λαμβάνετε ώστε να ενισχύσετε τη συμμετοχή τους;   

Απάντηση 

Όχι πάντα. Οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία και μέσα στην τάξη δεν έχουν τον 

κατάλληλο χρόνο να ασχοληθούν ισότιμα και με τους αλλοδαπούς και με τους 

ημεδαπούς μαθητές και έτσι πιστεύω πως λίγο παραμελούνται οι αλλοδαποί μαθητές. 

Τα μέτρα που λαμβάνουν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι τα ομαδικά παιχνίδια 

και οι ομαδικές εργασίες. Είναι το  λιγότερο που μπορούν να κάνουν γιατί ο χρόνος 

τους είναι πολύ περιορισμένος γιατί οι τάξεις είναι μεγάλες. 

Ερώτηση  

Οργανώνετε δραστηριότητες που προάγουν την ενσυναίσθηση ώστε οι γηγενείς 

μαθητές να αντιληφθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί μαθητές; 

(αν ναι περιγράψτε) 

Απάντηση 
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Όχι 

Ερώτηση  

Οργανώνετε δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ανταλλαγή πολιτισμικών 

στοιχείων μεταξύ γηγενών και αλλοδαπών μαθητών; (αν ναι περιγράψτε κάποια) 

Απάντηση  

Ναι, μια χρονιά θυμάμαι είχα βάλει μια εργασία στην οποία έπρεπε τα παιδιά να 

γράψουν ήθη και έθιμα από τη χώρα καταγωγής τους, και τα αλλοδαπά παιδιά και τα 

ημεδαπά. Μετά έπρεπε να παρουσιάσουν την εργασία μέσα στην τάξη και τα 

υπόλοιπα παιδιά και εγώ σχολιάζαμε την κάθε περιγραφή και έτσι γνωρίσαμε 

καλύτερα την κάθε χώρα προέλευσης των παιδιών. 

Ερώτηση  

Οργανώνετε κάποια δραστηριότητα που καταδεικνύει την ισοτιμία των λαών; (αν ναι 

περιγράψτε) 

Απάντηση 

Ναι, μιλούμε συνέχεια για την ισότητα, τη συνεργατικότητα και τη διαφορετικότητα. 

Ερώτηση  

Αξιοποιείτε το μορφωτικό κεφάλαιο των αλλοδαπών μαθητών; (αν ναι, με ποιο 

τρόπο;) 

Απάντηση 

Δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. 

 

Θεματικός άξονας: Διδακτικές πρακτικές για τη διαχείριση της πολιτισμικής 

ετερότητας 

Ερώτηση  

Κατά την διδασκαλία σας ποιες είναι οι συνηθέστερες μορφές διδασκαλίας που 

ακολουθείτε;  

Απάντηση 
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Το μάθημα γίνεται είτε με συνεργατική μάθηση είτε με ερωταπαντήσεις 

Ερώτηση  

Χρησιμοποιείτε την ομαδοσυνεργατική μέθοδο  

για να ενισχύσετε την αλληλεπίδραση αλλοδαπών και γηγενών μαθητών; (αν ναι, με 

ποιον τρόπο επηρεάζει τις σχέσεις των μαθητών;) 

Απάντηση 

Ναι τη χρησιμοποιώ όσο μπορώ. Αυτό πιστεύω πως ενισχύει την ομάδα. Οι μαθητές 

δουλεύουν σε ανομοιογενείς ομάδες και μπορούν να συνεργαστούν. Αυτό πολλές 

φορές βοηθάει την ομάδα και τους αλλοδαπούς μαθητές, άλλες φορές δημιουργεί 

κάποια προβλήματα γιατί οι ημεδαποί μαθητές δεν έχουν την υπομονή, ή μπορεί μια 

ομάδα να μην ταιριάξει απόλυτα και να μην υπάρχει συνεργατικότητα. Εκεί όμως 

πρέπει να αντιληφθείς την κατάσταση, να αλλάξεις την ομάδα και να ενισχύσεις 

σωστά τα παιδιά. 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε τους μαθησιακούς στόχους για τους αλλοδαπούς μαθητές ανάλογα με 

την ετοιμότητά τους; (αν ναι, με ποιο τρόπο;) 

Απάντηση 

Προσπαθώ να δίνω στα αλλοδαπά παιδιά διαφορετική ύλη γιατί δεν μπορούν να 

ανταπεξέλθουν στις εργασίες της κανονικής τάξης και φυσικά οι ρυθμοί είναι 

διαφορετικοί. 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε το περιεχόμενο της διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς μαθητές ώστε 

να καταστεί πιο εύκολη η πρόσκτηση του; (αν ναι, με ποιο τρόπο;)  

Απάντηση 

Ναι, οι εργασίες τους είναι πολύ πιο απλές από ότι των άλλων μαθητών και η ύλη 

είναι λιγότερη για να μπορούν να ανταπεξέλθουν και να μην νιώθουν μειονεκτικά, 

γιατί κάθε αποτυχία θα τους έκοβε τα φτερά. 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε τα διδακτικά μέσα για τους αλλοδαπούς μαθητές;(π.χ. έχετε 
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προβλέψει κάποια εποπτικά μέσα που θα διευκολύνουν την παρουσίαση της 

γνωστικής ύλης σε όσους έχουν ενδεχομένως  προβλήματα με τη γλώσσα) 

Απάντηση 

Ναι, τη χρονιά που είχα τάξη υποδοχής και ήταν τα περισσότερα τσιγγανάκια 

χρησιμοποιήσαμε κάποιες εικόνες για να αντιληφθούν τις ονομασίες των πραγμάτων. 

Τα εποπτικά μέσα φυσικά βοηθούν στη διδασκαλία 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε το ρυθμό της διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς μαθητές; (π.χ τους 

δίνετε περισσότερο χρόνο να απαντήσουν όταν κάνετε ερωτήσεις; ) 

Απάντηση 

Ναι, οι ρυθμοί είναι διαφορετικοί 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε τη διδασκαλία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των αλλοδαπών 

μαθητών; (αν ναι, με ποιο τρόπο;) 

Απάντηση 

Αυτό είχε συμβεί με τα ρομά που είχα στην τάξη μου, τα οποία ήταν θετικά προς το 

τραγούδι, τραγουδούσαν και χόρευαν καλά. Για αυτό οργανώσαμε κάποιες 

δραστηριότητες στις οποίες παρουσίασαν αυτά τα παιδιά ένα θεατρικό με χορό και 

τραγούδι. 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε την αξιολόγηση δίνοντας ασκήσεις διαφορετικής δυσκολίας στους 

αλλοδαπούς μαθητές; 

Απάντηση 

Ναι, οι εργασίες τους είναι πολύ πιο απλές από ότι των άλλων μαθητών για να 

μπορούν να ανταπεξέλθουν 
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Θεματικός άξονας: κοινωνική αλληλεπίδραση στην τάξη 

Ερώτηση  

Πώς θα περιγράφατε την κοινωνική αλληλεπίδραση που έχετε με  με τους 

αλλοδαπούς μαθητές της τάξης σας; 

Απάντηση 

Υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας 

Ερώτηση  

Πώς θα περιγράφατε τις σχέσεις που έχουν οι γηγενείς με τους αλλοδαπούς μαθητές 

στην τάξη σας; Δώστε μερικά παραδείγματα 

Απάντηση 

Τα παιδιά συνεργάζονται μεταξύ τους αρμονικά, δεν υπάρχουν ρατσιστικά φαινόμενα 

και τις περισσότερες φορές τα γηγενή παιδιά βοηθούν στον τρόπο εκμάθησης των 

αλλοδαπών μαθητών με το να τους παίρνουν στα διαλείμματα και να τους διδάσκουν 

πράγματα, λέξεις κτλ. 

Ερώτηση  

Πώς ενισχύετε την αλληλεπίδρασή των αλλοδαπών μαθητών(μεταναστών ή άλλων)  

με τους γηγενείς μαθητές;  

Απάντηση 

Μέσω ομαδικών παιχνιδιών 

  

 

Όγδοη συνέντευξη-εκπαιδευτικός θ 

 (φύλο εκπαιδευτικού: Θ) 

Θεματικός άξονας: Προφίλ του εκπαιδευτικού 

Ερώτηση  

 Ποια εκπαίδευση έχετε λάβει ως εκπαιδευτικός;  

Απάντηση 

Έχω τελειώσει το παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης τετραετούς φοίτησης 
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Ερώτηση   

Έχετε λάβει κάποια πρόσθετη επιμόρφωση;  

Απάντηση 

Την επιμόρφωση για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, διάρκειας τριών μηνών, όταν 

διορίστηκα 

Ερώτηση  

Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός; 

Απάντηση 

Δεκαέξι 

Ερώτηση  

Εργάζεστε ή έχετε εργαστεί στο παρελθόν σε διαπολιτισμικό σχολείο; Αν ναι πόσο 

καιρό; 

Απάντηση 

όχι 

Ερώτηση   

 Έχετε εμπειρία από τάξη υποδοχής; Αν ναι πόσο καιρό;  

Απάντηση 

Από τάξη υποδοχής ναι, για τρεις μήνες 

 

 

Θεματικός άξονας: : Παιδαγωγικές πρακτικές για τη διαχείριση της 

πολιτισμικής ετερότητας 

(επιπλέον Ερώτηση  αν έχει εργαστεί σε τάξη υποδοχής ή διαπολιτισμικό σχολείο: 

Ποια είναι τα εφόδια που πιστεύετε πως πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός που 

εργάζεται σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και 
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στάσεων;  

Απάντηση 

Σε επίπεδο γνώσεων θα ήταν χρήσιμο να κατέχει αρκετές ξένες γλώσσες, κατά 

προτίμηση τις γλώσσες που μιλούν οι αλλοδαποί μαθητές αν και αυτό είναι δύσκολο 

και να είναι θετικός και ανοιχτός απέναντι σε όλα τα περιβάλλοντα από τα οποία 

προέρχονται τα παιδιά  

Ερώτηση  

Ποια είναι η διάταξη των θρανίων στην τάξη σας; 

Απάντηση 

Σε σχήμα Π, ένα μικρό μπροστά και ένα μεγάλο από πίσω 

Ερώτηση  

Για ποιο λόγο επιλέξατε τη συγκεκριμένη διάταξη;  

Απάντηση 

Για να μπορούνε, ειδικά τα μικρά παιδιά που έχω εγώ να μπορούνε να με 

παρακολουθούν και να έχουν καλή οπτική επαφή 

Ερώτηση  

Η  διακόσμηση της τάξης σας έχει στοιχεία που προάγουν την πολυπολιτισμικότητα.; 

Αν ναι ποια είναι αυτά;  

Απάντηση 

Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, τα γνωστά που κοσμούν μια τάξη με μικρά παιδιά 

Ερώτηση  

Είναι γνωστό πως η επίδοση των μαθητών και μαθητριών σχετίζεται άμεσα με την 

αυτό-εικόνα, την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση τους. Έχετε παρατηρήσει 

κάτι τέτοιο σε σχέση με τους αλλοδαπούς μαθητές;  

Απάντηση 

Ισχύει, γιατί βλέπουμε ότι οι αλλοδαποί μαθητές συνήθως, μέχρι να αποκτήσουν μια 
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σχετική άνεση με τη γλώσσα μιλούν χαμηλόφωνα, δεν σηκώνουν συχνά το χέρι και 

προσπαθούν να περνούν απαρατήρητοι 

Ερώτηση  

Με ποια μέσα επιδιώκετε να ενισχύσετε την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση 

των αλλοδαπών μαθητών σας;  

Απάντηση  

Προσπαθώ να τους κάνω να συμμετέχουν σε οτιδήποτε γίνεται στην τάξη, δίνοντάς 

τους το ερέθισμα να απαντήσουν και να πουν τη γνώμη τους ακόμη και όταν οι ίδιοι 

δεν σηκώνουν το χέρι και δεν το ζητούν οι ίδιοι. 

 Ερώτηση  

Κατά την κρίση σας οι αλλοδαποί μαθητές συμμετέχουν  ισότιμα με τους  γηγενείς 

μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία; Αν όχι που οφείλεται αυτό κατά τη γνώμη 

σας; Ποια μέτρα λαμβάνετε ώστε να ενισχύσετε τη συμμετοχή τους;   

Απάντηση 

Δεν θα το έλεγα απόλυτα με την έννοια ότι η γλώσσα είναι σίγουρα δεσμευτική, δεν 

είναι η μητρική τους γλώσσα και σίγουρα κάποια πράγματα δεν μπορούν να τα 

καταλάβουν καλά ή δεν μπορούν να τα αποδώσουν έτσι όπως θα ήθελαν ή όπως θα 

το έκαναν στη μητρική τους. Όσον αφορά τα μέτρα, αυτά που είπα και πριν, 

ενσωμάτωση στην ομάδα και εναλλαγή, να μην δένονται με συγκεκριμένα παιδιά για 

να εναλλάσσονται οι παρέες για να γίνονται πιο εύκολα αποδεκτοί. 

Επιπλέον ερώτημα: 

Οπότε θεωρείτε ότι ο τρόπος να ενισχύσετε την συμμετοχή και ο τρόπος να 

ενισχύσετε τη αυτοπεποίθηση συνδέονται ο ένας με τον άλλον; 

Ναι, όσο πιο σίγουροι είναι για αυτά που λένε και για αυτά που καταλαβαίνουν τόσο 

πιο σίγουροι αισθάνονται και για τον εαυτό τους και αυτό βγαίνει σε όλες τους τις 

δραστηριότητες 

Ερώτηση  

Οργανώνετε δραστηριότητες που προάγουν την ενσυναίσθηση ώστε οι γηγενείς 
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μαθητές να αντιληφθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί μαθητές; 

(αν ναι περιγράψτε) 

Απάντηση 

Προσπαθώ αν υπάρχει ένα βιβλίο λογοτεχνικό που μπορεί να βοηθήσει να το 

διαβάσουμε στην τάξη για να μπορέσουμε να μπούμε στην θέση των παιδιών που 

έρχονται από μακριά άλλα και μέσα από τα κεφάλαια της Γλώσσας και της Μελέτης 

Περιβάλλοντος να μπούμε στη θέση του άλλου. 

Ερώτηση  

Οργανώνετε δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ανταλλαγή πολιτισμικών 

στοιχείων μεταξύ γηγενών και αλλοδαπών μαθητών; (αν ναι περιγράψτε κάποια) 

Απάντηση 

Όταν δίνεται η ευκαιρία, ακόμη και στην διατύπωση μιας ευχής για παράδειγμα να το 

πούμε σε  όσες γλώσσες υπάρχουνε μέσα στην τάξη, ο καθένας στη γλώσσα του 

Ερώτηση  

Οργανώνετε κάποια δραστηριότητα που καταδεικνύει την ισοτιμία των λαών; (αν ναι 

περιγράψτε) 

Απάντηση 

Μιλάμε πάλι μέσα από τις αφορμές που δίνουν τα μαθήματα για τη διαφορετικότητα 

και προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται σε διάφορες χώρες και ότι όλα είναι αποδεκτά 

ακόμη κι αν είναι διαφορετικά. 

Ερώτηση  

Αξιοποιείτε το μορφωτικό κεφάλαιο των αλλοδαπών μαθητών; (αν ναι, με ποιο 

τρόπο;) 

Απάντηση 

όχι 

 

Θεματικός άξονας: Διδακτικές πρακτικές για τη διαχείριση της πολιτισμικής 

ετερότητας 
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Ερώτηση  

Κατά την διδασκαλία σας ποιες είναι οι συνηθέστερες μορφές διδασκαλίας που 

ακολουθείτε;  

Απάντηση 

Είναι ο προοργανωτής πρώτα από όλα, ξεκινάμε από έναν τίτλο ή από μια εμπειρία, 

συζητάμε για το τί γνωρίζουμε βιωματικά για το θέμα, συνεχίζουμε με την 

προσέγγιση του βιβλίου και περνάμε στην εμπέδωση μέσω των ασκήσεων 

Ερώτηση  

Χρησιμοποιείτε την ομαδοσυνεργατική μέθοδο  

για να ενισχύσετε την αλληλεπίδραση αλλοδαπών και γηγενών μαθητών; (αν ναι, με 

ποιον τρόπο επηρεάζει τις σχέσεις των μαθητών;) 

Απάντηση 

Ναι, τη χρησιμοποιώ για να μπορούν να γίνουν πιο εύκολα αποδεχτά αυτά τα παιδιά. 

Στα πλαίσια της ομάδας και στα πλαίσια της συνεργασίας αυτό γίνεται ανεπαίσθητα 

και πιο εύκολα. 

Επιπλέον ερώτημα:  

Αυτό το εφαρμόζετε με τη συγκεκριμένη διάταξη θρανίων που αναφέρατε 

προηγουμένως; 

Απάντηση 

Αυτό στις μικρές τάξεις ναι γιατί είμαστε στο Π, αλλά και στο Π μέσα τα παιδάκια 

κάθονται ανά δύο. Οπότε ξεκινάμε από τη συνεργασία ανά δύο και μετά όταν 

προχωράει η διδασκαλία στη χρονιά που τα παιδάκια είναι πιο ώριμα ως προς τη 

μαθησιακή διαδικασία εκεί οι ομάδες μπορούν να μεγαλώσουν. Ξεκινάμε δηλαδή από 

τη δυάδα για να πάμε σε μεγαλύτερες ομάδες. 

Επιπλέον ερώτημα:  

Και με ποιον τρόπο επηρεάζει τις σχέσεις τους η συγκεκριμένη διαδικασία; 

Απάντηση 

Γίνονται εύκολα αποδεκτοί από τους γηγενείς μαθητές αλλά αποδέχονται και οι ίδιοι 

την διαφορετικότητά τους και από ένα σημείο και μετά δεν την κρύβουν. 

Ερώτηση  
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Διαφοροποιείτε τους μαθησιακούς στόχους για τους αλλοδαπούς μαθητές ανάλογα με 

την ετοιμότητά τους; (αν ναι, με ποιο τρόπο;) 

Απάντηση 

Ναι, ας πούμε τους δίνω άλλο κομματάκι για ανάγνωση, άλλη ορθογραφία, άλλη 

αντιγραφή, σύμφωνα πάντα με το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται και με το πώς 

μπορούν να ανταποκριθούν. 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε το περιεχόμενο της διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς μαθητές ώστε 

να καταστεί πιο εύκολη η πρόσκτηση του; (αν ναι, με ποιο τρόπο;)  

Απάντηση 

Αυτό είναι λίγο δύσκολο όταν εντάσσονται στη γενική τάξη. Όταν δίνεται η ευκαιρία 

το κάνω, εάν γνωρίζω κάτι το οποίο ξέρω ότι γίνεται στη χώρα τους θα το αναφέρω 

για να μπορούν να δουν τους συσχετισμούς. 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε τα διδακτικά μέσα για τους αλλοδαπούς μαθητές;(π.χ. έχετε 

προβλέψει κάποια εποπτικά μέσα που θα διευκολύνουν την παρουσίαση της 

γνωστικής ύλης σε όσους έχουν ενδεχομένως  προβλήματα με τη γλώσσα) 

Απάντηση 

Χρησιμοποιώ κάποιες εικόνες και πολλές φορές διαφορετικά βιβλία, δηλαδή βιβλία 

εγκεκριμένα από το υπουργείο για τους αλλοδαπούς μαθητές ειδικά όσον αφορά τον 

προφορικό λόγο. Έχει εικόνες δηλαδή που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να 

μάθουν να επικοινωνούν καλύτερα. 

Επιπλέον ερώτημα: 

Η χρήση αυτών των βιβλίων γίνεται παράλληλα με τη γενική διδασκαλία; 

Ναι, γίνεται παράλληλα. Φροντίζω δηλαδή όσο οι άλλοι είναι απασχολημένοι με κάτι 

άλλο, εγώ με συγκεκριμένους μαθητές να κάνουμε κάτι πιο εξειδικευμένο στα μέτρα 

τους μέσα από αυτά τα βιβλία. Κάποιο διάλογο καθημερινό δηλαδή, το πώς 

συστηνόμαστε, ανάλογα πάντα με το γνωστικό επίπεδο του μαθητή. 
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Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε το ρυθμό της διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς μαθητές; (π.χ τους 

δίνετε περισσότερο χρόνο να απαντήσουν όταν κάνετε ερωτήσεις; ) 

Απάντηση  

Ναι, τους δίνω περισσότερο χρόνο και τους δίνω και όσο πιο πολλές ευκαιρίες 

μπορώ. 

Ερώτηση  

Διαφοροποιείτε τη διδασκαλία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των αλλοδαπών 

μαθητών; (αν ναι, με ποιο τρόπο;) 

Απάντηση 

Αυτό είναι λίγο δύσκολο να ληφθεί υπόψη μέσα στην όλη διαδικασία 

Ερώτηση 24 

Διαφοροποιείτε την αξιολόγηση δίνοντας ασκήσεις διαφορετικής δυσκολίας στους 

αλλοδαπούς μαθητές; 

Απάντηση  

Ναι, γιατί σίγουρα ένα παιδάκι που έχει έρθει  από μακριά, ειδικά στις πρώτες τάξεις 

δεν μπορεί να παρακολουθήσει τη δική μας ροή. Πρέπει να είναι στα μέτρα του για 

να αισθανθεί και το ίδιο καλά με τον εαυτό του. 

 

 

 

Θεματικός άξονας: κοινωνική αλληλεπίδραση στην τάξη 

Ερώτηση  

Πώς θα περιγράφατε την κοινωνική αλληλεπίδραση που έχετε με  με τους 

αλλοδαπούς μαθητές της τάξης σας; 

Απάντηση 

Είναι καλή, γιατί συνήθως είναι παιδάκια που θέλουν να ενταχθούν, προσπαθούν και 

ανταποκρίνονται καλά όταν δουν ενδιαφέρον από το μέρος του εκπαιδευτικού. 
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Ερώτηση  

Πώς θα περιγράφατε τις σχέσεις που έχουν οι γηγενείς με τους αλλοδαπούς μαθητές 

στην τάξη σας; Δώστε μερικά παραδείγματα 

Απάντηση 

Είναι πολύ καλή. Θα δώσω ένα παράδειγμα: ένα παιδάκι από τη Συρία που ήρθε 

φέτος το οποίο δεν μιλούσε καθόλου ελληνικά στην αρχή, το αγκάλιασαν από την 

αρχή, θέλησαν να παίξουν μαζί του, ήταν πρόθυμοι να καθίσουν μαζί του και να του 

δείξουν πώς δουλεύουμε και επειδή είναι και μικρά αυτά ένιωσαν σίγουρα και 

περήφανα για αυτά που ξέρουν και θέλησαν να μεταδώσουν την εμπειρία τους και 

στον καινούργιο μαθητή. 

Επιπλέον ερώτημα: 

Άρα ήταν ωφέλιμο και για τις δύο πλευρές; 

Απάντηση 

Ναι, ήταν κέρδος και για τις δύο πλευρές, οι γηγενείς να προσφέρουν αλλά και να 

πάρουν γιατί στην πορεία ήθελαν να τον ακούσουν και να δουν τί ανταπόκριση είχαν 

αυτά που του  πρόσφεραν από μέρους τους. 

Ερώτηση  

Πώς ενισχύετε την αλληλεπίδρασή των αλλοδαπών μαθητών(μεταναστών ή άλλων)  

με τους γηγενείς μαθητές;  

Απάντηση 

Προσπαθώ να τους εντάσσω σε ομάδες οι οποίες εναλλάσσονται και τους βοηθώ 

ώστε να έχουν ισότιμη συμμετοχή 

 


