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Περίληψη 

Η αυξημένη ετερότητα και η πολιτισμική ποικιλία σε κοινωνικό και 

εκπαιδευτικό επίπεδο προβάλλουν νέες απαιτήσεις από την εκπαίδευση και τον 

εκπαιδευτικό. Για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να ανταποκριθεί στην νέα 

πραγματικότητα, χρειάζεται να καθιερωθεί μια συνεχής συστηματική επιμορφωτική 

διαδικασία από την είσοδό του στο επάγγελμα μέχρι την αφυπηρέτησή  του.  

Η επιμόρφωση θεωρείται σήμερα στη χώρα μας, περισσότερο από ποτέ, 

σημαντικό μέσο για να επιλυθούν χρόνια προβλήματα της εκπαίδευσης μας ή μέσο 

για να εισαχθούν με επιτυχία καινοτομικά μέτρα στα σχολεία. Από τη μεριά των 

ίδιων των εκπαιδευτικών, η επιμόρφωση είναι από τα βασικά αιτήματα του κλάδου 

από τις αρχές του 1980. Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας πολλά κονδύλια για 

επιμόρφωση συνοδεύουν τα νέα μέτρα, ενώ δεν υπάρχει Έργο που δεν της αφιερώνει 

σεβαστό μέρος των δράσεων και του προϋπολογισμού του. 

Η αποτίμηση των μέχρι τώρα επιμορφωτικών δραστηριοτήτων επισημαίνει 

ελλείψεις, αδυναμίες και προβλήματα. Οι σχετικές μελέτες διαπιστώνουν θετική 

στάση των εκπαιδευτικών στην ανάγκη επιμόρφωσης, αλλά συγχρόνως αμφισβητούν 

την ποιότητα της παρεχόμενης επιμόρφωσης, εντοπίζουν προβλήματα με κυριότερο 

αυτό της διάστασης ανάμεσα στις πραγματικές ανάγκες  των εκπαιδευτικών και στα 

εφαρμοζόμενα προγράμματα, με συνέπεια τα παρεχόμενα επιμορφωτικά 

προγράμματα να μην είναι αποτελεσματικά. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία φιλοδοξεί να συμβάλλει στην πλήρωση 

αυτού του κενού διερευνώντας τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών σε 

θέματα διαπολιτισμικότητας. Η έρευνα υλοποιήθηκε κατά το διάστημα Μαΐου-

Ιουνίου του 2012 και περιλαμβάνει 111 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κατά τη διεξαγωγή 

της έρευνας εργάζονταν σε Δημοτικά σχολεία της Βεροίας. Ως εργαλείο συλλογής 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο αντίστοιχης έρευνας, η οποία 

πραγματοποιήθηκε το 2006 στην περιοχή της Αθήνας από την κα Γκανέτσου Σοφία-

Χαρά. Προκειμένου να κατανοήσουμε ακόμη περισσότερο την προβληματική του 

συγκεκριμένου θέματος προβήκαμε στην συγκριτική μελέτη των δεδομένων της 

παρούσης έρευνας με την αντίστοιχη έρευνα της κα Γκανέτσου, ο τίτλος της οποίας 

είναι «Ανίχνευση Επιμορφωτικών Αναγκών των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης για να ανταπεξέλθουν στο σημερινό πολυπολιτισμικό σχολείο». 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί εκφράζουν μεγάλη ανάγκη επιμόρφωσης στο σύνολο 

των θεμάτων που τους δόθηκαν. Μεγαλύτερα ποσοστά προτίμησης σημειώθηκαν στις  

εξής θεματικές: α) θέματα που άπτονται της βελτίωσης της διδακτικής τους πράξης 

και της αποτελεσματικότερης μάθησης (όπως Διαχείριση της διαφορετικότητας, 

διαφορετικοί γνωστικοί τρόποι μάθησης των αλλοδαπών και παλιννοστούντων 

μαθητών), β) νέες μέθοδοι διδασκαλίας (όπως η Ομαδοσυνεργατική), γ) καινοτόμα 

προγράμματα που εφαρμόζονται στην Ελλάδα (π.χ. η Ευέλικτη ζώνη και η μέθοδος 

project) και στις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Όσον αφορά τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, οι συμμετέχοντες προτείνουν την τρίμηνη, ενδοσχολική επιμόρφωση. 

Τέλος, θεωρούν ότι η καταλληλότερη συχνότητα παροχής επιμορφωτικών 

προγραμμάτων μετά το διορισμό είναι η ετήσια.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Διαπολιτισμική εκπαίδευση, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, 

Επιμορφωτικές ανάγκες, Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών, Επιμορφωτικό 

πρόγραμμα. 
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Abstract 

The increased diversity and cultural variety in social and educational level 

shows new demands regarding education and educators. In order to be able, the 

educator to respond to this new reality, a systematic continuous learning process has 

to be established from entering the profession until his/her retirement. 

 Training is now in our country, more than ever, an important tool to solve 

chronic problems of our education or a mean to successfully introduce innovative 

measures in schools. From the side of educators, training is one of the main demands 

of their sector from the early 80’s. On the part of Ministry of Education, the new 

measures for training are accompanied by many fundings, while there is no project 

that doesn't dedicates to training a respectable part of its actions and budget. 

 The evaluation of training activities so far highlights shortcomings, 

weaknesses and problems. The relevant researches show the scholars' positive attitude 

towards need for training, but at the same time question its quality, they identify 

problems, with the major one the dimension between the real needs of educators and 

the applied programs, having as consequence the provided training programs to be 

less effective.         

 This thesis aims to contribute in filling this gap by investigating the training 

needs of educators in issues of interculturalism. The survey was implemented during 

the period of May-June 2012 and includes 111 teachers who during the survey worked 

in elementary schools in Veria. A questionnaire of a relevant survey was used  as a 

data collection tool, which took place in 2006 in Athens by Mrs. Ganetsou-Sofia- 

Chara. To understand further the problematic of this issue we proceeded to a 

comparative research of this study's results with the relevant research of Mrs. 

Ganetsou, the title of which is "Detection of Educators Training Needs in Primary 

Education in order to cope with today's multicultural school."  

 According to the survey results, it was found that participants educators 

express great need of training in all subjects they were given. Higher rates of 

preference were recorded in the following topics: a) issues of improving their teaching 

and efficient learning (e.g. diversity management, different cognitive learning styles 

of immigrants and repatriated students) and  b) new teaching methods (e.g. teaching 

teamwork), c) innovative programs which are applied in Greece (e.g. flexible zone, 

methods of project) and in other European countries.   
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 Regarding the desired characteristics of the training programs, participants 

suggest a three month in-school training. Finally, they consider that the most 

appropriate frequency provision of training programs after the appointment is the 

annual. 
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Εισαγωγή 

Η πολυπολιτισμική πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας αναπόφευκτα 

επηρεάζει το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 

αντιμετωπίσουν με επιτυχία την ανομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού. 

Ανομοιογένεια, η οποία πρέπει να τονίσουμε δεν είναι καινούρια, αλλά ιδιαίτερα τα 

τελευταία χρόνια αναδεικνύεται στο πλαίσιο μιας άλλης παιδαγωγικής αντιμετώπισης 

που οφείλει να σέβεται τον κάθε μαθητή και την κάθε μαθήτρια με βάση τις ανάγκες, 

τις επιθυμίες, τα εφόδια και τα προσόντα τους, αξιοποιώντας τα στο μέγιστο βαθμό. 

Με άλλα λόγια οι απαιτήσεις της κοινωνίας και του σχολείου στη σημερινή 

εποχή καλούν τον εκπαιδευτικό να λειτουργήσει σε συνθήκες συνεχούς ρευστότητας 

και αλλαγών που επιβάλλονται σ' όλα τα επίπεδα. Να μετασχηματίσει το ρόλο του 

ώστε να αντιμετωπίζει τις νέες καταστάσεις, τα νέα προβλήματα της 

πολυπολιτισμικότητας, τις καινούργιες δυσκολίες και παράλληλα να δίνει 

απαντήσεις, που δεν μπορεί να στηρίζονται σε συνταγές του παρελθόντος. 

Ως απάντηση σε αυτά τα εκπαιδευτικά προβλήματα, καθώς και σε πλήθος 

άλλων, προβάλλεται ο εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης, με βασικό της άξονα την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Για να μπορέσει, δηλαδή, να αντεπεξέλθει ο 

εκπαιδευτικός με επιτυχία στο έργο του, έχει ανάγκη παροχής και αξιοποίησης εκ 

μέρους του μίας συνεχούς και αδιάλειπτης επιμορφωτικής ενίσχυσης, η οποία θα 

οργανώνεται και θα πραγματοποιείται με βάση τις διαπιστωμένες επιμορφωτικές τους 

ανάγκες. Συνεπώς, η επιμόρφωση θεωρείται επιτακτική, η οποία μπορεί να συμβάλει 

στην ενίσχυση και στην διερεύνηση της διαπολιτισμικής ικανότητας των 

εκπαιδευτικών, δηλαδή να καταστούν επαρκείς προκειμένου να παράσχουν μια 

επιτυχή, αποτελεσματική και ποιοτική εκπαίδευση στις εθνοπολιτισμικές ομάδες. 

Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε και διεξήχθη κατά τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς 2011-2012 και απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης της Βεροίας. Η έρευνα προτίθεται να ανιχνεύσει την στάση και τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την 

προσαρμογή των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στο ελληνικό σχολείο, 

να εντοπίσει τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών σε θέματα 

διαπολιτισμικότητας, να ανιχνεύσει την επίδραση κάποιων παραγόντων στη 

διαμόρφωση αυτών των αναγκών και να αναδείξει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός 

επιμορφωτικού προγράμματος. 
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Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη 

θεωρητική προσέγγιση στην οποία στηρίχθηκε η έρευνα και αποτελείται από πέντε 

κεφάλαια. 

Στο πρώτο κεφάλαιο προσδιορίζεται ο σκοπός της έρευνας και γίνεται η 

απαραίτητη εννοιολογική αποσαφήνιση βασικών εννοιών, που λήφθηκαν υπόψη 

κατά τη διάρκεια της συγγραφής της.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η πολυπολιτισμικότητα της σύγχρονης 

ελληνικής κοινωνίας, καθώς και οι μεταρρυθμίσεις που θέσπισε τα κράτος 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί η νέα πραγματικότητα. Επίσης, προσδιορίζεται και ο 

σύγχρονος ρόλος του εκπαιδευτικού, όπως προκύπτει από την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας.  

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο θεσμό της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

Ειδικότερα επιχειρείται μια σύντομη ιστορική αναδρομή του συγκεκριμένου θεσμού 

και τονίζεται η αναγκαιότητα και η σημασία της. Γίνεται αναφορά στις τυπολογίες 

οργάνωσης της, σε βασικές παραμέτρους ενός μοντέλου διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης και τέλος επιχειρείται η αξιολόγηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων 

που έχουν υλοποιηθεί.  

Το τέταρτο κεφάλαιο εστιάζεται στην ανάλυση της διαδικασίας «διερεύνηση 

επιμορφωτικών αναγκών». Ειδικότερα, επιχειρείται η αποσαφήνιση βασικών όρων,  

περιγράφονται οι φάσεις που ακολουθούνται στη διερεύνηση των επιμορφωτικών 

αναγκών και οι μέθοδοι καταγραφής αυτών. Επίσης, τονίζεται η αναγκαιότητα του 

συγκεκριμένου σταδίου που οδηγεί στον σωστό σχεδιασμό και στην υλοποίηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την κριτική 

παρουσίαση ερευνών συναφών με το θέμα της παρούσης έρευνας. 

Το δεύτερο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την εμπειρική προσέγγιση της και 

αποτελείται από πέντε κεφάλαια.  Έτσι, το πέμπτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην 

παρουσίαση της ερευνητικής μεθοδολογίας που υιοθετήθηκε. Συγκεκριμένα, 

προσδιορίζονται ο σκοπός και οι στόχοι της παρούσης έρευνας, το δείγμα-πληθυσμός 

και η διαδικασία συλλογής των δεδομένων. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την 

αναλυτική περιγραφή του ερωτηματολογίου της έρευνας.  

Στο έκτο κεφάλαιο επιχειρείται η παρουσίαση και η ανάλυση των δεδομένων 

της παρούσης έρευνας και των δεδομένων με την εν συγκρίσει έρευνα της κα 

Γκανέτσου, ο τίτλος της οποίας είναι «Ανίχνευση Επιμορφωτικών Αναγκών των 
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Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για να αντεπεξέλθουν στο σημερινό 

πολυπολιτισμικό σχολείο».  

Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και επιχειρείται η 

κριτική αποτίμησή τους, καταγράφονται οι περιορισμοί της έρευνας και 

διατυπώνονται οι προτάσεις της ερευνήτριας, οι οποίες απορρέουν από τα 

συμπεράσματα της έρευνας.  

Στο παράρτημα που ακολουθεί μετά την παράθεση της βιβλιογραφίας, 

περιλαμβάνονται η συνοδευτική επιστολή μαζί με το ερωτηματολόγιο, οι πίνακες των 

αποτελεσμάτων και ο χάρτης που απεικονίζει τον τόπο διεξαγωγής της έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

Σκοπός, σημασία και περιεχόμενο της μελέτης 

 

1.1.  Σκοπός και σημασία της μελέτης 

Τα τελευταία χρόνια, η σημαντική ανάπτυξη του χώρου της εκπαίδευσης 

παιδιών με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, σε συνδυασμό με την άμεση 

προοπτική της σχολικής ένταξής τους στο περιβάλλον της «κανονικής» τάξης, έχει 

οδηγήσει στην ανάδειξη νέων αναγκών επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς. Ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού γίνεται πολυδιάστατος, δυσκολότερος και απαιτεί συνεχή 

ενημέρωση και επιμόρφωση, στο πλαίσιο μιας κοινωνίας πολυπολιτισμικής και 

ανοικτής στο διαφορετικό.  

Ωστόσο, η απουσία παροχής γνώσεων και δεξιοτήτων διαπολιτισμικής 

προσέγγισης κατά τις προπτυχιακές σπουδές των εκπαιδευτικών δεν επιτρέπει την 

ορθή αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ιδιαιτεροτήτων των παλιννοστούντων και των 

αλλοδαπών μαθητών. Η αρνητική προοπτική που διαγράφεται με αυτές τις συνθήκες 

για την ποιοτική εκπαίδευση όλων των παιδιών, γηγενών και αλλοδαπών, και την 

αποφυγή του σχολικού τους διαχωρισμού, επιδεινώνεται από την ελλιπή επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Οι 

εκπαιδευτικοί αφήνονται ουσιαστικά χωρίς στήριξη να αντιμετωπίσουν μόνοι τους τα 

ιδιαίτερα προβλήματα των παιδιών στην τάξη και δυστυχώς συχνά αποτυγχάνουν ή 

ακόμη αρνούνται να αναλάβουν οποιαδήποτε ευθύνη. 

Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια, καταβάλλονται κάποιες προσπάθειες για την 

ανατροπή αυτής της εικόνας και τη βελτίωση των δυνατοτήτων των εκπαιδευτικών 

για παροχή ποιοτικής αγωγής και της επαγγελματικής ανάπτυξης τους. Όμως, τα 

βήματα αυτά έχουν στηριχθεί κυρίως σε θεωρητικές ή πολιτικές επιλογές, χωρίς την 

ανάλυση της πραγματικότητας και τη συμμετοχή των ίδιων των εκπαιδευτικών. Τα 

περισσότερα επιμορφωτικά προγράμματα σχεδιάζονται βιαστικά και με μορφές που 

δεν συναντούν συχνά την επιδοκιμασία και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. 

Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι η διερεύνηση των επιμορφωτικών 

αναγκών των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Βεροίας, σε θέματα 

διαπολιτισμικότητας. Ειδικότερα, προτίθενται: α) να εντοπίσει τη στάση των 
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εκπαιδευτικών απέναντι στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, β) να διερευνηθεί η άποψη 

τους για την προσαρμογή των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών, γ) να 

εντοπίσει τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών σε ζητήματα 

διαπολιτισμικότητας, όπως τις καθορίζουν και τις αξιολογούν οι ίδιοι, δ) να 

ανιχνεύσει την επίδραση των παραγόντων φύλο, ηλικία, έτη προϋπηρεσίας στη 

διαμόρφωση των συγκεκριμένων αναγκών και τέλος ε) να αποτυπώσει τις απόψεις 

τους για το είδος, τη μορφή και γενικότερα τον τρόπο επιμόρφωσης που επιθυμούν. 

Για να κατανοήσουμε ακόμη περισσότερο την προβληματική του συγκεκριμένου 

θέματος προβήκαμε στη συγκριτική μελέτη των δεδομένων της παρούσης έρευνας με 

την έρευνα της κα Γκανέτσου. 

Η ερευνήτρια εργάζεται ως εκπαιδευτικός σε σχολική μονάδα της Βεροίας. 

Μάλιστα, τα καθήκοντα της εστιάζονται στην διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε 

μαθητές αλλοδαπούς και παλιννοστούντες. Με την ιδιότητα αυτή, διαπίστωσε αφενός 

ότι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι ελλιπής και αφετέρου ότι τα επιμορφωτικά 

προγράμματα τα οποία οργανώνονται είναι αναποτελεσματικά και δεν καλύπτουν σε 

μεγάλο βαθμό τις ανάγκες τους. Η θεματολογία των επιμορφωτικών προγραμμάτων 

χαρακτηρίζονται από την αποσπασματικότητα και την τυποποιημένη μορφή, ενώ 

απουσιάζουν οι διαδικασίες ανίχνευσης και διερεύνησης των πραγματικών αναγκών 

των εκπαιδευτικών.  

Εν τέλει, θεωρούμε ότι η παρούσα εργασία έχει επιστημονικό ενδιαφέρον και 

μπορεί να συμβάλλει: 

 Στην παροχή πληροφοριών προς κάθε ενδιαφερόμενο (κατά κύριο λόγο τους 

Σχολικούς Συμβούλους και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) για τις επιμορφωτικές 

ανάγκες των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

 Στην παροχή βοήθειας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών 

προγραμμάτων με αφετηρία τις διαπιστωμένες ανάγκες των εκπαιδευτικών 

της Βεροίας. 

 Στην εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς του παράγοντες που επηρεάζουν τη 

διαμόρφωση των επιμορφωτικών αναγκών. 

 Στην αναγκαιότητα και τη σημασία της διερεύνησης των επιμορφωτικών 

αναγκών πριν το σχεδιασμό προγραμμάτων. 
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 Στην παροχή πληροφοριών προς όλους τους ενδιαφερόμενους για τη μορφή 

και γενικώς για τον τρόπο επιμόρφωσης που επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί. 

 

 

1.2.  Εννοιολογική αποσαφήνιση όρων 

Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που απασχολούν το χώρο της 

εκπαίδευσης είναι η πολυσημία των όρων της. Αν και οι περισσότεροι όροι που 

χρησιμοποιούνται στη μελέτη αυτή είναι πολυσυζητημένοι και γνωστοί, μερικοί από 

αυτούς χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή στον καθορισμό τους, ώστε να μπορεί ο 

αναγνώστης να κατανοεί αμέσως την έννοια που δίνει ο συγγραφέας. 

Η εννοιολογική αυτή αποσαφήνιση είναι αναγκαία, δεδομένου ότι υπάρχει 

ένα πλήθος  παραπλήσιων  ή  και  ταυτόσημων   όρων  που   αφορούν  τις     

μαθησιακές-εκπαιδευτικές δραστηριότητες των ενηλίκων (Κόκκος, 1999٠Καραλής, 

2003). Όπως επισημαίνει ο Rogers (1999) το ζήτημα των ορισμών παρουσιάζει 

μεγάλη δυσκολία, καθώς οι διάφορες έννοιες που χρησιμοποιούνται, όπως και οι 

ορισμοί και τα αξιολογικά συστήματα που υποδηλώνουν μεταβάλλονται με την 

πάροδο του χρόνου, ακολουθώντας τις ιστορικές συγκυρίες και τις 

κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις των καιρών. 

 

 
1.2.1.  Η έννοια του όρου «εκπαίδευση» 

Ο όρος «εκπαίδευση» είναι κάθε οργανωμένη παιδαγωγική διαδικασία, εκ 

μέρους της πολιτείας ή άλλου φορέα, μέσω της οποίας παράγεται α) η γνώση και η 

αγωγή και β) αναπτύσσονται οι ικανότητες στα εκπαιδευόμενα νέα κυρίως άτομα, τα 

οποία έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν ένα σύνολο γνώσεων και ικανοτήτων και 

να διαμορφώσουν όχι μόνο ένα σύνολο ηθικών αξιών, αλλά και να αυξήσουν την 

οικονομική τους αξία (Σαΐτη, 2000). Στόχος της εκπαίδευσης είναι η μεταφορά 

γνώσεων ή δεξιοτήτων η οποία πραγματοποιείται από έναν πομπό (εκπαιδευτή) σε 

ένα δέκτη (εκπαιδευόμενο) μέσω μιας τυπικής διαδικασίας (διδασκαλία) πάνω σε ένα 

ή περισσότερα αντικείμενα (Rogers, 1999). 

Οι βασικές μορφές εκπαίδευσης είναι η Τυπική ή Επίσημη εκπαίδευση και η 

Μη τυπική εκπαίδευση. Η Τυπική εκπαίδευση είναι το θεσμοθετημένο, ιεραρχικά 

δομημένο και χρονικά διαβαθμισμένο εκπαιδευτικό σύστημα από την πρωτοβάθμια 
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εκπαίδευση έως το πανεπιστήμιο. Στη Μη-τυπική εκπαίδευση περιλαμβάνεται κάθε 

οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού 

συστήματος, είτε μεμονωμένη είτε ως μέρος μιας ευρύτερης δραστηριότητας, που 

στοχεύει σε συγκεκριμένο κοινό και έχει συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους 

(Νόμος  3879/2010, άρθρο 2, παράγραφος 2 & 4, Coombs & Ahmed, 1974).  

Κατά τον Rogers  ο όρος «εκπαίδευση» χρησιμοποιείται συχνά με αόριστο 

τρόπο. Επισημαίνει ότι η εκπαίδευση είναι η σχεδιασμένη και συγκροτημένη μάθηση, 

με συγκεκριμένο στόχο και αποβλέπει σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Κάθε 

εκπαιδευτική διεργασία, κάθε περιεχομένου, επιπέδου ή μεθόδου είτε πρόκειται για 

Τυπική εκπαίδευση είτε όχι, τα εκπαιδευόμενα άτομα αναπτύσσουν τις διανοητικές 

και ψυχοσωματικές δυνάμεις τους (Νόμος Υπ.Αρ. 1566/1985, άρθρο 1, παράγραφος 

1), τις  ικανότητές τους, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και επιφέρουν αλλαγές στις 

στάσεις ή τη συμπεριφορά τους με τη διπλή προοπτική της πλήρους προσωπικής 

ανάπτυξης και της συμμετοχής σε μία εναρμονισμένη και αυτοδύναμη κοινωνική, 

οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη (UNESCO, 1976 ٠ Rogers, 1999). 

Η εκπαίδευση εκπληρώνει μία διπλή αποστολή-λειτουργία: την αναπαραγωγή 

και την ανανέωση. Προσπαθεί να εξασφαλίσει τη συνέχεια του συνόλου των 

γνώσεων, των εμπειριών και των αξιών κάθε κοινωνίας, αλλά συγχρόνως και το 

σχηματισμό ατομικών και ομαδικών (συνολικών) ικανοτήτων, αναγκαίων για τη 

συνέχιση της προόδου. Γενικά, ευνοεί και προωθεί την ανανέωση κάθε κοινωνίας, 

σεβόμενη τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα.  

Εν τέλει, η εκπαίδευση μπορεί να οριστεί ως η αλληλουχία των εμπειριών ή 

ευκαιριών που έχουν σκοπό να τροποποιήσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά για την 

επίτευξη κάποιου στόχου. Είναι η δραστηριότητα που προσπαθεί είτε να 

προετοιμάσει το άτομο για την ομαλή ένταξη του στην κοινωνία είτε να βελτιώσει τις 

ικανότητες του ατόμου, για να μπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις 

απαιτήσεις της θέσης εργασίας (Μπαλασσά-Φλέγκα, 2003).  

 

 

1.2.2.  Η έννοια του όρου «Διαπολιτισμική εκπαίδευση» 

Το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1980. Η 

θεώρηση περί διαπολιτισμικότητας προβλήθηκε ως μία αναγκαιότητα εξεύρεσης 

λύσεων στα πολλαπλά κοινωνικά, εκπαιδευτικά προβλήματα και γενικότερα στα 
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προβλήματα κοινωνικοποίησης των διακινούμενων πληθυσμών, οι οποίοι στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχονται από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα 

(Δαμανάκης, 2005). 

Ο διαπολιτισμός δηλώνει μια διαλεκτική σχέση και δυναμική διαδικασία 

αλληλεπίδρασης, αμοιβαίας αναγνώρισης και συνεργασίας μεταξύ των ατόμων που 

ανήκουν σε διαφορετικές μεταναστευτικές ομάδες. Ουσιαστικά, το συγκεκριμένο 

μοντέλο επιχειρεί μια σύνθεση αρχών, θεωριών και ιδεών για τη στρατηγική 

αντιμετώπιση της πολιτισμικής διαφορετικότητας και λειτουργεί με τέτοιο τρόπο 

ώστε να επιτρέψει την ισότητα των ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους. Ο 

σημαντικότερος παράγοντας κοινωνικής αλλαγής προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η 

εκπαίδευση (Μάρκου, 1997a٠ Κογκούλης, 2005).  

Η δυσκολία με την έννοια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι ότι δεν μπορεί 

να δοθεί ένας σύντομος, σαφής, καθολικά αποδεκτός ορισμός. Η έννοια της είναι 

δυνατόν να διαφέρει και να μεταβάλλεται, όπως διαφέρει και μεταβάλλεται στο χώρο 

και στο χρόνο ο πολιτισμός που αποτελεί τη σημασιολογική της βάση (Παπάς, 1998). 

Ο Μάρκου (1997a) υποστηρίζει ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση μπορεί να 

οριστεί: α) ως αρχή, β) ως προσέγγιση και τέλος γ) ως κίνημα μεταρρύθμισης του 

σχολείου και της κοινωνίας: 

Α)  Ως Αρχή, δηλώνει ότι το σχολείο και η κοινωνία πρέπει να διασφαλίζουν σε 

όλους τους νέους ίσες ευκαιρίες, ανεξάρτητα από την εθνική, φυλετική, πολιτισμική 

και κοινωνική τους προέλευση. 

Β) Ως Προσέγγιση, είναι αντίθετη σε κάθε διαχωριστική και αφομοιωτική 

αντίληψη και πρακτική. Δεν αρκείται σε αντισταθμικής φύσεως παρεμβάσεις, αλλά 

προχωρεί σε βαθύτερες και ουσιαστικές αναθεωρήσεις των προγραμμάτων, των 

δομών και των καθιερωμένων διαδικασιών και πρακτικών του σχολείου για να 

μπορέσει να διευρύνει τον κοινωνικό περίγυρο, όπως αυτός παρουσιάζεται με τις 

αντιθέσεις και τις συγκρούσεις του. 

Γ) Ως Κίνημα, σηματοδοτεί τον μετασχηματισμό των εκπαιδευτικών και 

κοινωνικών θεσμών μέσα από μια διαδικασία συνεχών μεταρρυθμιστικών 

παρεμβάσεων, ώστε να παρέχονται σε όλους τα μέσα να εκφραστούν σε  ατομικό και 

συλλογικό επίπεδο, να προβάλλουν τις δικές τους πολιτισμικές απαιτήσεις, έχοντας 

παράλληλα την υποστήριξη του κράτους. 

Η διαπολιτισμική θεωρία αναπτύχθηκε βασιζόμενη στο αξίωμα: 1) της ισοτιμίας 

των πολιτισμών, 2) της ισοτιμίας του μορφωτικού κεφαλαίου ατόμων διαφορετικής 
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προέλευσης και 3) της παροχής ίσων ευκαιριών (Δαμανάκης, 2005). Η συγκεκριμένη 

προσέγγιση δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς την ανάπτυξη: 

 της ενσυναίσθησης, δηλαδή της κατανόηση των προβλημάτων των άλλων 

και της διαφορετικότητάς τους,   

 της αλληλεγγύης, η οποία ξεπερνά τα όρια των ομάδων, των κρατών και 

των φυλών και παραμερίζει την κοινωνική ανισότητα και αδικία,  

 του σεβασμού της πολιτισμικής ετερότητας, ετερότητα που επιτυγχάνεται 

µε την προσέγγιση των γηγενών στους άλλους πολιτισμούς και τη 

συμμετοχή των διαφορετικών πολιτισμών στον πολιτισμό των γηγενών 

και  

 της εξάλειψης εθνοκεντρικών στάσεων και συμπεριφορών ώστε οι 

διαφορετικοί λαοί να μπορέσουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους 

(Μάρκου, 1996b ٠ Παπαγιάννη & Κανακίδου, 1994   ٠  Παλαιολόγου & 

Ευαγγέλου, 2003) . 

Το διαπολιτισμικό μοντέλο είναι η πιο σύγχρονη πρόταση και τείνει να είναι η 

κοινά αποδεκτή λύση στο ζήτημα της εκπαίδευσης των μεταναστών, αφού τονίζει την 

αναγκαιότητα αλληλεπίδρασης και ισονομίας μεταξύ ατόμων διαφορετικής εθνικής ή 

φυλετικής προέλευσης. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση τοποθετεί στο κέντρο τον 

άνθρωπο, τα δικαιώματα του, την αξιοπρέπεια του και την αξία του διαφορετικού 

πολιτισμού και προσπαθεί να πετύχει τη διεθνή κατανόηση και να συμβάλλει στη 

παγκόσμια ειρήνη αποφεύγοντας την ιεράρχηση των πολιτισμών και 

αντιμετωπίζοντας τους όλους ως ίσους.  

 
 

1.2.3.  Η έννοια του όρου «Κατάρτιση»  

Απ’ ό, τι φαίνεται σήμερα, στον τομέα της εκπαιδευτικής πολιτικής, ο όρος 

χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σαν μηχανική μεταφορά του ξενικού όρου 

«Training». Αν και συχνά προβάλλεται με τη φιλοδοξία να υποκαταστήσει την έννοια 

της εκπαίδευσης, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε τη στενότητα του όρου κατάρτιση 

(Training) με ό, τι αυτό συνεπάγεται. Έτσι, η κατάρτιση είναι κατά μια έννοια 

εκπαίδευση, όμως μόνο όταν η τελευταία περιορίζεται στην καλλιέργεια μιας 

συγκεκριμένης δεξιότητας, που ίσως μπορεί να αναπτυχθεί κι άμεσα στην κοινωνική 

παραγωγή. Δεν είναι τυχαίο ότι ο όρος αποσαφηνίζεται ακριβώς, όταν αναφέρεται σε 
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πεδία επαγγελματικής φύσεως της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Garmonsway G.N., & 

Norman G., 1989).  

Σύμφωνα με τον Παπασταμάτη (2011) η κατάρτιση αποσκοπεί στη απόκτηση 

συγκεκριμένων πρακτικών, οι οποίες αποβλέπουν στη βελτίωση και στην ανάπτυξη 

ενός καλύτερου επιπέδου συμπεριφοράς και αποτελεσματικότητας, ενώ η εκπαίδευση 

αποβλέπει προς το εσωτερικό του ανθρώπου, με σκοπό να τον βοηθήσει να 

ανακαλύψει νέες διαστάσεις του εαυτού του, να επιτύχει την ολοκλήρωση της 

προσωπικότητας του. Η λειτουργία της κατάρτισης αφορά στο πλαίσιο της 

εκμάθησης κάποιας δεξιότητας (πρακτικής ή πνευματικής) μέσα από τις διαδικασίες 

επίτευξης στενών, αυστηρά καθοδηγούμενων και περιορισμένων στόχων σε 

αντιπαράθεση με τους ευρύτερους στόχους της εκπαίδευσης που επιτρέπουν την 

ευελιξία του τρόπου σκέψης και δράσης.   

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η έννοια της «κατάρτισης» και της 

«εκπαίδευσης» είναι διαφορετικές. Η κατάρτιση αποτελεί μέρος της εκπαίδευσης, 

δηλαδή ως έννοια και ως περιεχόμενο υπακούει σε ό, τι ορίζεται ως εκπαίδευση. Η 

εκπαίδευση, όμως δεν εμπερικλείει πάντοτε την κατάρτιση. Για παράδειγμα, η 

εκμάθηση της φιλοσοφίας, των μαθηματικών δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύεται 

συμπληρωματικά και από κατάρτιση (Ξωχέλλης, 2007). Επίσης, ο άνθρωπος που 

απέκτησε πολλές, αλλά αποσπασματικές γνώσεις και επιδεξιότητες, μπορεί να 

θεωρηθεί καταρτισμένος, δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί τη δική του ζωή να 

βελτιώσει.   

 

 

1.2.4.  Η έννοια του όρου «Επαγγελματική ανάπτυξη» 

Ο όρος «επαγγελματική ανάπτυξη» (professional development) απαντά 

σχεδόν αποκλειστικά στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία με ποικίλο εννοιολογικό 

περιεχόμενο. Άλλοτε χρησιμοποιείται ως συνώνυμος του όρου «επιμόρφωση» και 

άλλοτε είναι προσανατολισμένος στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού 

έργου. Είναι δύσκολο να δοθεί ένας σαφής ορισμός της συγκεκριμένης έννοιας. Η 

αποφυγή ενός κλειστού ορισμού της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού 

υπαγορεύεται από την διαπίστωση ότι αποτελεί αυτή καθαυτή έννοια αυξημένης 

πολυσημίας (Σαλτερής, 2006).   

 25



Οι Fullan & Hagreaves ορίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη ως την 

απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε καινούργια θέματα, τη συμπλήρωση γνώσεων 

που έχουν αποκτηθεί, την προώθηση της διδακτικής ικανότητας, την ανάπτυξη της 

ικανότητας συνεργασίας και τη βαθύτερη συνειδητοποίηση του επαγγέλματος του 

εκπαιδευτικού (Φωτεινός & Μπαρτζάκλη, 2007). Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα 

(Μπαγάκης, 2005) η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συνίσταται στην 

μέσω φυσικών εμπειριών και σχεδιασμένων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων1, 

σταδιακή απόκτηση: (α) εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων, 

αποτελεσματικών στη διαχείριση της εκπαιδευτικής πράξης, (β) προσωπικών 

σχημάτων κατανόησης των εκπαιδευτικών καταστάσεων και (γ) ικανοτήτων 

διακριτικής παρέμβασης, που είναι απαραίτητα στοιχεία, ώστε ο εκπαιδευτικός, με 

αίσθημα επαγγελματικής επάρκειας και ευθύνης να προβαίνει στη στοχαστικο-

κριτική ανάλυση των εκπαιδευτικών καταστάσεων, αντιλήψεων και πρακτικών και 

στην αποτελεσματική παρέμβαση, με στόχο να προωθήσει τους μαθησιακούς, 

αναπτυξιακούς, κοινωνικούς, πολιτικούς και ηθικούς σκοπούς της εκπαίδευσης. 

Η Παπαναούμ (2003), θέλοντας να διευρύνει τον ορισμό της επαγγελματικής 

ανάπτυξης, υποστηρίζει ότι η τελευταία περιλαμβάνει το σύνολο των τυπικών και 

άτυπων μαθησιακών εμπειριών που αποκτά ο εκπαιδευτικός κατά την περίοδο της 

επαγγελματικής του σταδιοδρομίας μέχρι την αφυπηρέτησή του από τον 

επαγγελματικό στίβο. Αυτό αποτελεί το σύνολο των συστηματικών δραστηριοτήτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και των δραστηριοτήτων της μη-κατευθυντικής 

εμπειρικής μάθησης στο χώρο εργασίας.  

Μάλιστα, η επαγγελματική ανάπτυξη σχετίζεται άμεσα με την προσωπική 

ανάπτυξη, σύμφωνα με κάποιους μελετητές. Συγκεκριμένα, η επαγγελματική και η 

προσωπική ανάπτυξη δεν είναι εύκολο να διαχωριστούν, αλλά αλληλοεξαρτώνται και 

αλληλοπροσδιορίζονται. Επομένως, ο όρος επαγγελματική ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού έχει διττή σημασία, αφού περιλαμβάνει από τη μια τη διαδικασία της 

συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης και σταδιοδρομίας του εκπαιδευτικού και από την 

άλλη την ανάπτυξη της προσωπικότητας του. Αναπτύσσει λοιπόν μαθησιακές 

διεργασίες, οι οποίες θα τον βοηθήσουν να αντιμετωπίσει άμεσα και αποτελεσματικά 

                                                 
1 Τα τελευταία χρόνια ο όρος «επαγγελματική ανάπτυξη» τείνει να αντικαταστήσει στη βιβλιογραφία 
τον όρο «επιμόρφωση» που θεωρείται παρωχημένος διεθνώς. Παραταύτα παρατηρείται ακόμη μια 
εμμονή στη χρήση του όρου «επιμόρφωση», ώστε να γίνεται αναγκαίο στη παρούσα εργασία να 
χρησιμοποιείται ο όρος «επιμόρφωση» χωρίς να ταυτίζεται με τον όρο «επαγγελματική ανάπτυξη».  
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τα ουσιαστικά προβλήματα που συναντά καθημερινά μέσα στο διαρκώς 

μεταβαλλόμενο εργασιακό, κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι (Eurydice, 1995).  

Ο όρος επαγγελματική ανάπτυξη, παρά τη συνεχώς αυξανόμενη χρήση του 

στα σχετικά με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών κείμενα, ιδιαίτερα από τη 

δεκαετία του 1990 και μετά, δεν εμφανίζεται πάντα με το ίδιο εννοιολογικό 

περιεχόμενο. Οι περισσότεροι, πάντως ορισμοί συσχετίζουν την επαγγελματική 

ανάπτυξη με την απόκτηση ή τη διερεύνηση των γνώσεων γύρω από ένα θέμα ή την 

απόκτηση δεξιοτήτων γύρω από τη διδασκαλία (Day, 2003).  

 

 

1.2.5.  Η έννοια του όρου «Επιμόρφωση» 

Η «επιμόρφωση» των εκπαιδευτικών είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται σε 

μεγάλο βαθμό στην ελληνική πραγματικότητα, προκειμένου να εκφράσει ένα σύνολο 

από εκπαιδευτικές δραστηριότητες, δομές και διαδικασίες που απευθύνονται κυρίως 

σε ενήλικες και εξελίσσεται σε έναν τομέα στρατηγικής σημασίας για την υλοποίηση 

της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής (Βεργίδη, 1998). 

Σχετικά με την εννοιολογική προσέγγιση θα μπορούσε να αναφέρει κανείς ότι 

η επιμόρφωση: 

α) μπορεί να οριστεί ως το σύνολο των μέτρων και των δραστηριοτήτων που 

υιοθετούνται και εφαρμόζονται με πρωταρχικό ή αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση 

και την παραπέρα ανάπτυξη των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών, θεωρητικών και 

πρακτικών γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών 

κατά τη διάρκεια της θητείας τους (Χατζηπαναγιώτου, 2001), 

β) μπορεί να θεωρηθούν οι οργανωμένες διαδικασίες, θεσμοθετημένες και μη, 

που στοχεύουν στη συμπλήρωση και ανανέωση της αρχικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης του εκπαιδευτικού, ώστε να είναι σε θέση, κατά τη διάρκεια της θητείας 

του, αφενός να βελτιώσει τις σχετικές με το διδακτικό του έργο γνώσεις, δεξιότητες 

και στάσεις, αφετέρου να εξελίσσεται ο ίδιος ως άτομο. Αυτό σημαίνει ότι η 

επιμόρφωση συμβάλλει στην επαγγελματική ανέλιξη των εκπαιδευτικών και στην 

ποιοτική αναβάθμιση του έργου της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού 

συστήματος (Μπουζάκης, 2000).   

Η επιμόρφωση είναι εκπαίδευση, αφού αποτελεί σχεδιασμένη και 

συγκροτημένη μάθηση με σαφείς στόχους και αποβλέπει σε συγκεκριμένο 
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αποτέλεσμα (Rogers, 1999). Ουσιαστικά, η επιμόρφωση είναι η παροχή 

σχεδιασμένων μαθησιακών δραστηριοτήτων σε άτομα που είναι ώριμα με κριτήριο 

την υπευθυνότητά τους, την κοινωνική τους εμπειρία και τον ισορροπημένο τρόπο 

ύπαρξής τους και όχι την ημερομηνία γέννησής τους (Κόκκος, 1999). Κεντρικός 

σκοπός της τίθεται η ανάπτυξη της αυτογνωσίας του εκπαιδευτικού μέσα από 

διαδικασίες αυτο-επίγνωσης, αυτο-κριτικής και αυτο-συνειδητοποίησης και με 

εργαλεία τον προσωπικό στοχασμό και την κριτική σκέψη (Hargreaves and Fullan, 

1993). 

Η επιμόρφωση έχει ως επίκεντρο τον εκπαιδευτικό. Περιλαμβάνει 

δραστηριότητες είτε προγράμματα με στόχο την προσωπική  και επαγγελματική 

ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και κατά συνέπεια την αποδοτικότητα του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Τα τελευταία χρόνια γίνεται συνεχής λόγος για την 

σημασία της επιμόρφωσης, καθώς συνδέεται με την αποτελεσματικότητα του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Μάλιστα, ο  Elmore (1992) αναφέρει ότι οποιαδήποτε 

μεταρρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, σχετικά με τα προγράμματα σπουδών και τον 

καθορισμό στόχων για την αύξηση των επιδόσεων των μαθητών, δεν επαρκούν για να 

βελτιωθούν ούτε οι διδακτικές πρακτικές, ούτε η μάθηση και οι επιδόσεις των 

μαθητών, αν δεν αναβαθμιστούν οι γνώσεις και οι επιδόσεις των εκπαιδευτικών (Day, 

2003٠Χατζηπαναγιώτου, 2001).  

 

 

1.2.6.  Η έννοια του όρου «Ανάγκη» 

Η «ανάγκη» είναι μια πολυσυζητημένη έννοια και θα λέγαμε ότι για το 

εννοιολογικό της περιεχόμενο δεν υπάρχει συμφωνία, καθώς και ο συγκεκριμένος 

όρος προσδιορίζεται κάθε φορά σε σχέση με το κοινωνικο-οικονομικό και 

επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται και ερμηνεύεται (Χατζηπαναγιώτου, 

2001). Εντούτοις, η λέξη ανάγκη συχνά χρησιμοποιείται καταχρηστικά τόσο στον 

προφορικό όσο και στον επιστημονικό λόγο, αντικαθιστώντας έννοιες παρεμφερείς, 

όπως αναγκαιότητα, επιθυμία, ζήτηση.  

Ο όρος «ανάγκη» αποτελεί το αίσθημα υστέρησης ή έλλειψης, το οποίο ωθεί 

τους ανθρώπους σε ενέργειες που αποσκοπούν στην ικανοποίηση τους. Αυτό το 

αίσθημα της υστέρησης τεκμαίρεται από την διάσταση που υπάρχει ανάμεσα στην 

τρέχουσα και στην επιθυμητή κατάσταση.  Η ανάγκη δημιουργεί την τάση ή την ορμή 
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για την ικανοποίηση της. Ουσιαστικά, δηλαδή είναι το κίνητρο που ωθεί το άτομο να 

δράσει και να υλοποιήσει το στόχο του. Η τάση αυτή μπορεί να πάρει υποχρεωτικό 

χαρακτήρα, ο οποίος εξαρτάται από τις επιπτώσεις της κατάστασης έλλειψης 

(Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1989). Η διαδικασία ικανοποίησης των αναγκών, εφόσον 

προβάλλει ως μεθοδευμένη δραστηριότητα, αποτελεί πηγή ενεργητικότητας του 

ατόμου και ώθηση για δράση. Η ανάγκη είναι, δηλαδή, ένα είδος κινήτρου μέσω του 

οποίου διαφοροποιείται η ανθρώπινη συμπεριφορά. Η μη ικανοποίηση μιας βασικής 

ανάγκης οδηγεί σε δυσλειτουργία είτε σε βιοσωματικό είτε σε ψυχολογικό επίπεδο 

(Maslow, 1987).   

Μία από τις θεμελιώδεις ανάγκες του ανθρώπου σε όλη τη διάρκεια της ζωής 

του είναι η ανάγκη για μάθηση. Η ανάγκη αυτή προκύπτει, όταν ο ενήλικας 

συνειδητοποιήσει την ανεπάρκεια των γνώσεων και των δεξιοτήτων (Jarvis, 

2004٠Χασάπης, 2000) είτε, όταν δημιουργούνται στις ενδοψυχικές ή/και 

διαπροσωπικές αλλαγές που συμβαίνουν στην ζωή των ανθρώπων ή/και στις αλλαγές 

που γίνονται στο περιβάλλον του, η εκπαίδευση αποτελεί μία απάντηση που 

συμβάλλει στην προσαρμογή τους στη νέα κατάσταση (Βεργίδης, 2003).  

Όταν λοιπόν μιλούμε για ανάγκες, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν 

έχουμε να κάνουμε με αντικειμενικές, επιστημονικές αλήθειες, αλλά με προϊόντα 

ανθρώπινων εκτιμήσεων, αξιών και διαπροσωπικών σχέσεων (Καψάλης & 

Παπασταμάτης, 1999). Βέβαια οι εκπαιδευτικές ανάγκες κατά τον Βεργίδη έχουν μία 

αντικειμενική και μία υποκειμενική διάσταση. Στην πρώτη περίπτωση υπάγονται οι 

ανάγκες που προκύπτουν από την συνειδητοποίηση μιας έλλειψης ενώ στην δεύτερη 

περίπτωση κατατάσσονται οι ανάγκες που προσδιορίζονται από τις αλλαγές 

θεσμοθετημένων κανόνων (κανόνες οι οποίοι αφορούν τον εκπαιδευτικό τομέα, το 

επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, κ.α.). Πάντως σε κάθε περίπτωση οι 

εκπαιδευτικές ανάγκες ορίζονται και εξαρτώνται από το εκάστοτε 

κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και συνδέονται με τη διαρκή προσπάθεια των 

ανθρώπων για την ολοκλήρωση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

Η πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας και 

η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα εξετάσουμε το πολυπολιτισμικό προφίλ της 

σύγχρονης κοινωνίας, καθώς και τις  μεταρρυθμίσεις που θέσπισε το κράτος 

προκειμένου να αντιμετωπίσει την νέα πραγματικότητα. Επίσης, θα αναφερθούμε και 

στον ρόλο του δασκάλου και συγκεκριμένα κατά πόσον έχει επηρεαστεί ή όχι από το 

νέο και διαρκώς μεταβαλλόμενο σχολικό σκηνικό.  

 

 

2.1. Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της ελληνικής 

κοινωνίας  

Οι οικονομικές και γεωπολιτικές αλλαγές που συντελέστηκαν στην Ευρώπη 

κατά τις τελευταίες ιδιαίτερα δεκαετίες ήταν αδύνατον να αφήσουν ανεπηρέαστη και 

την Ελλάδα. Η χώρα μας, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, ήδη από το τέλος της 

δεκαετίας του ’80 από χώρα αποστολής μεταναστών μετατρέπεται σε χώρα υποδοχής 

αλλοδαπών. Αποτέλεσμα της εισροής των μεταναστών είναι η αλλοίωση της μέχρι 

πρότινος πληθυσμιακής ομοιογένειας και η διαμόρφωση μιας σύγχρονης 

πολυπολιτισμικής κοινωνίας, η οποία επέφερε σημαντικές αλλαγές στον οικονομικό, 

πολιτικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό επίπεδο (Αθανασίου, 2001). 

Με βάση πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών (Υπουργείο 

Εσωτερικών, Ιούλιος 2004), οι αλλοδαποί που βρίσκονται στην Ελλάδα και έχουν άδεια 

παραμονής ανέρχονται σε 198.374 και προέρχονται από 134 χώρες. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό αλλοδαπών κατέχει η Αλβανία, ως η χώρα προέλευσης απ’ όπου προέρχεται το 

63,24%. (σε απόλυτους αριθμούς: 119.763 εργαζόμενοι αλβανικής υπηκοότητας). Τη 

δεύτερη θέση καταλαμβάνει σε απόσταση η Βουλγαρία με 10,58% (σε απόλυτους 

αριθμούς: 20.041 εργαζόμενοι βουλγαρικής υπηκοότητας), ενώ την τρίτη θέση 

καταλαμβάνει η Ρουμανία με 4,08% (σε απόλυτους αριθμούς: 7.734 εργαζόμενοι 

 30



ρουμανικής υπηκοότητας). Την τελευταία θέση της κλίμακας μοιράζονται 18 χώρες 

προέλευσης (Σκούρτου, Βρατσάλης, & Γκόβαρης, 2004).  

Η πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας δεν προσδιορίζεται 

αποκλειστικά από την παρουσία αλλοδαπών, αλλά και από τους παλιννοστούντες 

Έλληνες.  Συγκεκριμένα, η παλιννόστηση τη δεκαετία του 1970 ταυτίζεται ποσοτικά 

με το ρεύμα της μετανάστευσης (ο αριθμός των παλλινοστούντων υπολογίζεται 

περίπου στους 400.000), ενώ την επόμενη δεκαετία το ποσοστό των 

παλιννοστούντων υπερκαλύπτει αυτό των αλλοδαπών (Εμκέ-Πουλοπούλου, 1986). 

Αρκεί να αναφερθεί ότι οχτώ από τους δέκα μετανάστες Έλληνες στη Γερμανία 

επιστρέφει στην πατρίδα του. Την δεκαετία του 1990 η εικόνα αυτή αλλάζει με το 

ρεύμα παλιννόστησης να μειώνεται αισθητά (Μάρκου, 1996b). Στον ελληνικό 

πληθυσμό, εκτός από τους αλλοδαπούς και τους παλιννοστούντες, περιλαμβάνονται 

και η παρουσία κάποιων μειονοτικών ομάδων. Οι πιο σημαντικές είναι α) η 

τσιγγάνικη μειονότητα και β) η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, η μόνη 

αναγνωρισμένη από το ελληνικό και κράτος (Φώτου, 2002).  

Η μεταμόρφωση της ελληνικής κοινωνίας σε πολυπολιτισμική επηρέασε, 

όπως ήταν αναμενόμενο και το ελληνικό σχολείο που απέκτησε και αυτό 

πολυπολιτισμικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, το έτος 2002-2003 το ποσοστό της 

επαναπατρισθέντων ή τα παιδιά των μεταναστών αποτελούσαν το 8,9% του 

συνολικού μαθητικού πληθυσμού, εκτιμώντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών 

των παιδιών ήταν εγγεγραμμένα στα σχολεία των δύο μεγαλύτερων πόλεων της 

χώρας, την Αθήνα (54,1%) και την Θεσσαλονίκη (8,1%) (Sakka, 2010).  

Η συνεχής παλιννόστηση των Ελλήνων σε συνδυασμό με την εισροή χιλιάδων 

αλλοδαπών και την ύπαρξη πολιτισμικών μειονοτικών ομάδων διαμορφώνουν 

συνθήκες πολυπολιτισμικότητας στην ελληνική κοινωνία. Ο πολυπολιτισμικός 

χαρακτήρας της ελληνικής κοινωνίας υπαγορεύει την υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων 

στην εκπαίδευση, την κοινωνία για την αποφυγή προβλημάτων που παρουσιάζονται 

σε μια κοινωνία με πολλούς πολιτισμούς και γλώσσες. Ουσιαστικά, χρειάζεται μία 

οργανωμένη πολιτική διαμόρφωση ενός σχολικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, 

που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις όλων των πολιτισμικών και 

κοινωνικών ομάδων.  
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2.2.  Η εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας 

Στο επίπεδο της εκπαιδευτικής πολιτικής με το Νόμο 2413 του 1996 

αναγνωρίζεται και επισήμως η πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας. Ως η 

μόνη απάντηση στη διαχείριση του πλουραλισμού θεωρήθηκε και καθιερώθηκε με 

τον ίδιο νόμο η  διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στο άρθρο 34 αναφέρεται ότι «σκοπός 

της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η οργάνωση και λειτουργία σχολικών 

μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή 

εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές 

ιδιαιτερότητες».  

Ταυτόχρονα θεσμοθετήθηκε η ίδρυση «Σχολείων Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης» με Πρόγραμμα Σπουδών προσαρμοσμένα στις εκπαιδευτικές ανάγκες 

των συγκεκριμένων μαθητών (Νόμος 2419/1996, ΦΕΚ 124 τ.Α’). Από το 1996 μέχρι 

σήμερα ιδρύθηκαν και λειτουργούν 26 σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε όλη 

την Ελλάδα. Τα σχολεία αυτά εγγυώνται την ισότητα των ευκαιριών για όλους τους 

μαθητές χωρίς διακρίσεις και διαποτίζουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με 

σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα σχολεία 

αυτά επιμορφώνονται και όσοι καλούνται να καλύψουν τα κενά που δημιουργούνται, 

επιλέγονται με κριτήριο τις γνώσεις τους στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και στη 

διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Στα σχολεία αυτά 

χρησιμοποιούνται δίγλωσσα προγράμματα με πρώτη γλώσσα την αγγλική σαν μέσο 

συνεννόησης και όχι την ελληνική (Μιλέση & Πασχαλιώρη, 2003).  

Στο πλαίσιο της προώθησης των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η 

ελληνική πολιτεία με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

υλοποιεί από το 1997 Προγράμματα που αφορούν στην εκπαίδευση: α) αλλοδαπών 

και παλιννοστούντων μαθητών, β) μαθητών ρομά, γ) μουσουλμανοπαίδων και δ) 

ομογενών μαθητών. Τα δύο πρώτα έχουν εθνικό ορίζοντα δράσης, ενώ το τρίτο 

επικεντρώθηκε στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στόχος 

των συγκεκριμένων δράσεων είναι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, η βελτίωση 

των επιδόσεων τους, η βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα, 

η διασφάλιση της αποδοχής των παιδιών αυτών από την εκπαιδευτική κοινότητα, 

αλλά και από την ευρύτερη κοινωνία, η αποφυγή της περιθωριοποίηση και της 

κοινωνικής ανισότητας των παιδιών αυτών. Τα μέτρα και οι παρεμβάσεις που 

προβλέπονται στα πλαίσια του έργου έχουν αφετηρία τον πολυπολιτισμικό 
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χαρακτήρα της σχολικής κοινότητας και προσβλέπουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

συμπεριφορών που μπορούν να βελτιώσουν τους όρους επικοινωνίας, μάθησης και 

δράσης για όλους τους μαθητές, γηγενείς και αλλοδαπούς (Χριστοδούλου, 2011).  

Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1,  ιδρύεται το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών 

και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.). Βασική του αποστολή είναι η 

προώθηση της ελληνικής παιδείας στους ομογενείς, κυρίως στα παιδιά και τους 

νέους, και η υποβοήθηση της εκπαιδευτικής ένταξης των μεταναστών και των 

παλιννοστούντων μαθητών, καθώς επίσης των μαθητών που προέρχονται από 

ευάλωτα, στον εκπαιδευτικό αποκλεισμό, κοινωνικοπολιτισμικά περιβάλλοντα. 

Ενεργοποιείται ταυτόχρονα για τη διδασκαλία, η διάδοση της ελληνικής γλώσσας και 

στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού στην Ευρώπη, τις Η.Π.Α., τον Καναδά, την 

Αυστραλία και σε άλλα μέρη του κόσμου, όπου εκδηλώνεται σχετικό ενδιαφέρον. 

 Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτές, το I.Π.Ο.Δ.Ε. έκανε χρήση των 

αρμοδιοτήτων του οι οποίες ανάμεσα στα άλλα του επέτρεπαν: 1) να καταρτίζει 

Προγράμματα Σπουδών, 2) να παράγει διδακτικά εγχειρίδια και διδακτικά 

βοηθήματα, 3) να επιμορφώνει εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης, 4) να 

παρακολουθεί την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε   επίπεδο σχολικής 

μονάδας και να τα ενισχύει στην πράξη, 5) να αξιολογεί από παιδαγωγική σκοπιά 

παρεμβάσεων στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 6) να διεξάγει 

εκπαιδευτική έρευνα στον τομέα της αρμοδιότητάς του, 7) να συμβουλεύει την 

Πολιτεία για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής και την εφαρμογή εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων και καινοτομιών στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

(http://archive.minedu.gov.gr/ el_ec_page783 .htm.).  

Στόχος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. είναι η ποιοτική αναβάθμιση των ελληνικών σχολείων 

προς όφελος των γηγενών και παλιννοστούντων – αλλοδαπών μαθητών. Αυτό 

επιτυγχάνεται και μέσα από τη θέσπιση λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ. Ι 

και Τ.Υ. ΙΙ) και των Φροντιστηριακών Τμημάτων (Φ.Τ.). Οι τάξεις αυτές λειτουργούν 

μέσα στις σχολικές μονάδες που φοιτούν τα γηγενή παιδιά με στόχο την εντατική 

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και  ολοκληρώνεται σε δύο κύκλους: Στις Τάξεις 

Υποδοχής Ι εφαρμόζεται εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης 

ή ξένης γλώσσας για μαθητές που θα ενταχθούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Η φοίτηση διαρκεί ένα διδακτικό έτος και ανατίθεται η διδασκαλία σε διδακτικό 

προσωπικό, κατά προτίμηση εξειδικευμένο στη διδασκαλία της ελληνικής ως 

δεύτερης γλώσσας. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας του μαθητή προκειμένου να 
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φοιτήσει στο Τ.Υ.Ι είναι ελάχιστη ή μηδενική, με αποτέλεσμα η κατανόηση και  

παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου να είναι ανεπαρκείς σε όλες τις κοινωνικές 

και εκπαιδευτικές περιστάσεις. Η ταχύτερη επανένταξη των μαθητών στην κανονική 

τάξη αποτελεί το βασικό σκοπό. Στις Τάξεις Υποδοχής ΙΙ εφαρμόζεται μικτό 

πρόγραμμα εσωτερικής και εξωτερικής γλωσσολογικής και μαθησιακής υποστήριξης 

των μαθητών που έχουν ενταχθεί σ' αυτές και το οποίο πραγματοποιείται μέσα στις 

κανονικές τάξεις με παράλληλη υποστηρικτική γλωσσική διδασκαλία. Η φοίτηση 

διαρκεί μέχρι δύο διδακτικά έτη, μετά την παρακολούθηση του κύκλου Τ.Υ. Ι. Για να 

ενταχθεί στην Τ.Υ. ΙΙ θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι το επίπεδο ελληνομάθειας τους 

μαθητή είναι μέτριο, δηλαδή παρουσιάζει μια ασταθή επάρκεια στην ελληνική 

γλώσσα με αποτέλεσμα να λειτουργεί ανεπαρκώς στο σύνολο του αναλυτικού 

προγράμματος (αρ.Φ10/20/Γ1/708).  

Το πρόγραμμα των Φ.Τ. παρακολουθείται από μαθητές παλιννοστούντες ή 

αλλοδαπούς που είτε δεν φοίτησαν σε Τ.Υ. Ι ή/και ΙΙ και αντιμετωπίζουν γλωσσικές 

δυσκολίες είτε εντάχθηκαν στα υποστηρικτικά γι' αυτούς μέτρα και παρακολούθησαν 

τα σχετικά μαθήματα, αλλά εξακολουθούν να δυσκολεύονται γλωσσικά κατά την 

ένταξή τους στην «κανονική» τάξη. Η λειτουργία των Φ.Τ. πραγματοποιείται εκτός 

σχολικού ωραρίου.  Τα τμήματα αυτά λειτουργούν μέσα σε ένα ευέλικτο σχήμα 

διδακτικής και θεσμικής παρέμβασης, το οποίο επιτρέπει στο Σύλλογο διδασκόντων 

κάθε σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αφού 

σταθμίσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών αυτών και τις δυνατότητες της 

σχολικής μονάδας να επιλέξει εκείνο το σχήμα που μπορεί να λειτουργήσει 

ουσιαστικά και αποδοτικά. Προβλέπεται η πρόσληψη δίγλωσσου δασκάλου ενώ δεν 

παρέχεται καμιά επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, πριν την πρόσληψη τους στα διαπολιτισμικά σχολεία 

(αρ.Φ10/20/Γ1/708). 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών, το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και άλλοι φορείς, εποπτεύουν επιμορφωτικές ημερίδες 

και σεμινάρια μικρής ή μεγάλης διάρκειας, ενδοσχολικά ή διασχολικά, και με 

πανελλήνια συχνά εμβέλεια. Σκοπός είναι οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν 

προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης να μπορούν να ανταποκρίνονται στις 

αυξημένες απαιτήσεις των προγραμμάτων αυτών και να καθίστανται ικανοί να 

αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη επιτυχία τις μαθησιακές δυσκολίες που παρουσιάζουν 

οι μαθητές τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε όλα σχεδόν τα Παιδαγωγικά Τμήματα 
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της χώρας έχουν εισαχθεί και διδάσκεται το μάθημα της Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης, ενώ διεξάγεται και αντίστοιχη επιστημονική έρευνα. Το ίδιο ακριβώς 

συμβαίνει και στο Διδασκαλείο και στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα, 

προκειμένου οι δάσκαλοι να συμπληρώσουν το μαθησιακό κενό από την αρχική τους 

κατάρτιση (Γούσης, 1997). 

Στο τομέα της παραγωγής κατάλληλου παιδαγωγικού και διδακτικού υλικού 

στήριξης έχει εκπονηθεί διδακτικό υλικό από Πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας 

για τη στήριξη της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας (http://6dim-diap-

elefth.thess.sch.gr/Greek/Diapolitismiki_Ekpaidefsi/DidaktikoYliko/Ekpaideytiko         

DidaktikoYliko.htm.). Ωστόσο πολλοί θεώρησαν τις προσπάθειες των πανεπιστημίων 

στο τομέα της παραγωγής υλικού, ως μεμονωμένες και στη βάση μη ύπαρξης μιας 

οργανωμένης κρατικής προσπάθειας το Υ.ΠΕ.Π.Θ., στα πλαίσια του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, προέβη στη συγγραφή βιβλίων για τους μαθητές που θα στελεχώσουν τις 

Τάξεις Υποδοχής και τα Φροντιστηριακά Τμήματα. Έτσι, συγγράφηκαν εγχειρίδια 

για δύο επίπεδα μαθητών αρχαρίων-Ά επιπέδου και προχωρημένου-Β’ επιπέδου και 

ταυτοχρόνως εκπονήθηκαν και αναλυτικά προγράμματα με οδηγίες για τη διδασκαλία 

της ελληνικής σε παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές (Μιλέση & Πασχαλιώρη, 

2002).  

Η ελληνική πολιτεία αναγνωρίζοντας τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται 

στα ελληνικά σχολεία με το συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των αλλοδαπών και 

παλιννοστούντων μαθητών επιδεικνύει ιδιαίτερη μέριμνα στα θέματα εκπαίδευσης 

των συγκεκριμένων μαθητών. Με τη λήψη διαφόρων μέτρων επιδιώκεται η 

διευκόλυνση της ένταξης των μη γηγενών μαθητών, σεβόμενη ταυτοχρόνως την 

ταυτότητα και την ιδιαιτερότητα τους. Η εκπαίδευση των «διαφοροποιημένων» 

μαθητών, η καλούμενη διαπολιτισμική, προβάλλει ως μόνη λύση για την 

αντιμετώπιση της κατάστασης・ μια εκπαίδευση κοινή, παρεχόμενη σε όλους και όχι 

διαχωριστική, απευθυνόμενη σε μειονότητες. 

 

 

2.3.  Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

Πριν κάνουμε λόγο για το ρόλο του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο, 

χρήσιμο θα ήταν να αποσαφηνίσουμε την έννοια «ρόλος». Δεδομένου ότι αποτελεί 
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έναν όρο με ευρύ περιεχόμενο και προς αποφυγή ταύτισης με παραπλήσιο ή και 

ταυτόσημο όρο, η εννοιολογική της αποσαφήνιση θεωρείται αναγκαία.  

Η έννοια «ρόλος» αναφέρεται στις πράξεις, στις ενέργειες και τις 

συμπεριφορές που αναμένονται από ένα συγκεκριμένο άτομο, με βάση τις 

προσδοκίες που διαμορφώνει γι’ αυτόν η κοινωνία. Ο όρος «ρόλος» αποτελεί μία 

έννοια μεταβαλλόμενη, η οποία νοείται με βάση τα χαρακτηριστικά και τις 

απαιτήσεις τις εκάστοτε εποχή-κοινωνίας  και κάθε άτομο καλείται από την κοινωνία 

να ενσαρκώσει μία πλειάδα ρόλων (Πυργιωτάκης, 1992٠Πολυζωάκης, 2008).   

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού προσδιορίζεται από τις συνειδητές ή ασυνείδητες 

προσδοκίες και απαιτήσεις όλων των κοινωνικών ομάδων και φορέων που έχουν 

άμεση ή έμμεση σχέση με το σχολείο. Οι κοινωνικές αυτές ομάδες (μαθητές, γονείς, 

σύλλογοι – κυρίως κοινωνικο-πολιτιστικοί– κοινή γνώμη, συνδικαλισμός, διοίκηση, 

πολιτεία κ.λπ.) εξελίσσονται και μεταβάλλονται, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται και 

ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού προσδιορίζεται, ακόμη, από 

την επιστημονική του κατάρτιση, από το νόημα και τη βαρύτητα που ο ίδιος δίνει στο 

ρόλο του, καθώς και από την ίδια τη σχολική πραγματικότητα στο πλαίσιο της οποίας 

υλοποιείται ο ρόλος αυτός (Ντούσκας, 2007٠ Καψάλης, 2006).  

Με βάση τις κοινωνικές λειτουργίες του σχολείου (τρεις βασικές λειτουργίες: 

ιδεολογική-κοινωνικοποιητική λειτουργία, τεχνική-μαθησιακή λειτουργία και 

επιλεκτική) στις οποίες πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει ο εκπαιδευτικός, 

διαμορφώνονται και οι αντίστοιχοι ρόλοι (Κωνσταντίνου, 1994). Έτσι, ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να είναι ο εκπρόσωπος της κοινωνίας στο σχολείο, ο κάτοχος 

της γνώσης, το πρότυπο, ο βοηθός, ο αρχηγός ομάδας, ο φίλος. Ο ρόλος του μπορεί 

να είναι συμβουλευτικός, βοηθητικός, συνεργατικός, δημιουργικός, αντιαυταρχικός, 

κοινωνικός, πολιτικός (Παπάς, 1988). Μπορεί να είναι ο κρατικός υπάλληλος, ο 

επιστήμονας, ο ψυχοπαιδαγωγός, ο τεχνοκράτης, ο διαλογιζόμενος, ο μεταπράτης του 

αναλυτικού προγράμματος. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να είναι ο οργανωτής των 

μαθησιακών εργασιών, ένας εισβολέας ή ελευθερωτής κατά τον Freire (Jarvis, 2005), 

ένας διευκολυντής της μάθησης (Rogers, 1983), ένας αυτοκριτικός ερευνητής 

(Kernan, 1988), ένας επαναστάτης και διανοούμενος (Giroux, 1988).  

Ο ρόλος του δασκάλου στη σύγχρονη εποχή: Στην εποχή της ύστερης 

νεωτερικότητας, οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης σηματοδοτούν ραγδαίες αλλαγές 

στην οικονομική, τεχνολογική, πολιτική, πολιτιστική και κοινωνική πραγματικότητα, 

αλλαγές που δεν αφήνουν ανεπηρέαστο το χώρο της εκπαίδευσης και κατά συνέπεια 
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και του ανθρώπινου κεφαλαίου της/του εκπαιδευτικού. Για την επιτυχή ανταπόκριση 

του σχολείου στις γενικότερες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές αλλαγές, 

θεωρήθηκε αναγκαίος ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου του εκπαιδευτικού ως 

στοχαζόμενου επαγγελματία και ως μέλος μιας επαγγελματικής ομάδας, του 

διδακτικού προσωπικού του σχολείου (Παπαναούμ, 2003). 

Ο εκπαιδευτικός ως στοχαζόμενος επαγγελματίας λειτουργεί μέσα σε ένα 

προκαθορισμένο πλαίσιο, το οποίο όμως χαράζει μόνο γενικές κατευθύνσεις, ενώ ο 

ίδιος αξιολογεί τις εκάστοτε συνθήκες, ερμηνεύει τις συνθήκες που καλείται να 

διδάξει, συγκεντρώνει τις πληροφορίες που του είναι απαραίτητες και με γνώμονα 

αυτές τις πληροφορίες παίρνει αποφάσεις για την παιδαγωγική και διδακτική του 

συμπεριφορά. Προϋπόθεση για την διαμόρφωση του προφίλ του επαγγελματία 

εκπαιδευτικού είναι η επιστημονική κατάρτιση, καθώς και η διαρκής αφοσίωση στη 

μάθηση με στόχο την συνεχή επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη (Day, 2003). 

Ο εκπαιδευτικός για να χαρακτηριστεί επαγγελματίας, εκτός από τα στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν έναν οποιονδήποτε επαγγελματία, θα πρέπει να διακρίνεται από τα α-

κόλουθα χαρακτηριστικά (Καλαϊτζοπούλου, 2001): 

1. Ο εκπαιδευτικός ως διαμεσολαβητής στη μάθηση 

- Να έχει υψηλές, αλλά ρεαλιστικές, προσδοκίες. 

- Να βοηθά τον κάθε μαθητή να φθάνει στη μέγιστη για τον ίδιο το μαθητή   

απόδοση. 

- Να χρησιμοποιεί τεχνικές και στρατηγικές που στηρίζονται. 

              σε παιδαγωγικές, ψυχολογικές, κοινωνικές κ.λπ. θεωρίες και έρευνες. 

- Να είναι ανοιχτός στην αλλαγή. 

2. Στοιχεία προσωπικότητας του εκπαιδευτικού 

- Να έχει ως αξία τη διαβίου μάθηση. 

- Να μπορεί να επικοινωνεί αποτελεσματικά με όλες τις ομάδες που   

εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

- Να σέβεται τις αξίες των μαθητών. 

3. Ο εκπαιδευτικός ως μέλος της κοινωνίας 

- Να συνεργάζεται με συναδέλφους, γονείς και οποιονδήποτε άλλο φορέα 

μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. 

- Να μπορεί να προσαρμόζεται στο πλαίσιο που κάθε φορά εργάζεται. 

- Να διακατέχεται από αίσθημα ευθύνης απέναντι στους μαθητές. 

- Να τον διακρίνει αίσθημα δέσμευσης στο επάγγελμα. 
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Όπως προκύπτει από όλα τα παραπάνω, ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν είναι 

στατικός, βρίσκεται σε μια διαρκή διαδικασία εξέλιξης και γίνεται όλο και πιο 

πολύπλοκος. Η ρευστότητα της σημερινής κοινωνίας σήμανε την ανάληψη 

περισσότερων ευθυνών και καθηκόντων από τους εκπαιδευτικούς (Καράμηνας, 

2001). Η απόκτηση των απαιτούμενων χαρακτηριστικών από τον υποψήφιο 

εκπαιδευτικό, η ανανέωση των γνώσεων του εκπαιδευτικού, αλλά και η απόκτηση 

νέων δεξιοτήτων δεν μπορεί να είναι ούτε προσωπική υπόθεση, ούτε μπορεί να 

επιτευχθεί με τη γνώση και μόνο του αντικειμένου που θα διδάξει. Όλες αυτές οι 

απαιτήσεις δεν γίνεται να ικανοποιηθούν παρά μόνο στα πλαίσια της διαβίου 

μάθησης. Η διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

ΟΟΣΑ (www.oecd.org), αποτελεί το κλειδί για τη προαγωγή τις ευελιξίας του στις 

συνεχείς μεταβαλλόμενες καταστάσεις και την διατήρηση του επαγγελματικού status.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

                            

Ο θεσμός της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

 

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο θεσμό της επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών. Ειδικότερα επιχειρείται μια σύντομη ιστορική αναδρομή του 

συγκεκριμένου θεσμού και τονίζεται η αναγκαιότητα και η σημασία της. Γίνεται 

αναφορά στις τυπολογίες οργάνωσης της, σε βασικές παραμέτρους ενός μοντέλου 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και τέλος επιχειρείται η αξιολόγηση των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων που έχουν υλοποιηθεί.  

 

 

3.1.  Ιστορική αναδρομή του θεσμού της επιμόρφωσης  

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα 

μας υφίσταται ως έννοια εδώ και πολλά χρόνια. Πρόσφατα, όμως, ο θεσμός της 

επιμόρφωσης άρχισε να απασχολεί τόσο την Πολιτεία όσο και τους εκπαιδευτικούς. 

Απόδειξη αποτελεί ο μεγάλος αριθμός των νομοθετικών ρυθμίσεων και τα συνεχή 

αιτήματα των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση και επαγγελματική ανέλιξη.  

Η εξέλιξη του θεσμού της επιμόρφωσης στο σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα, με κριτήριο τους στόχους και την οργάνωση του, μπορεί να διακριθεί σε 

τρεις χρονικές περιόδους: 

Α) Κατά την περίοδο 1977 -1992: Η επιμόρφωση οργανώνεται και παρέχεται 

κυρίως από την Σ.Ε.Λ.Δ.Ε. Κατά την περίοδο αυτή η επιμόρφωση υπόκειται σε 

άμεσο έλεγχο από την πολιτική εξουσία, η οποία ελέγχει το διδακτικό προσωπικό και 

τα Προγράμματα Σπουδών, τα οποία αγνοούν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των 

εκπαιδευτικών. Τα επιμορφωτικά προγράμματα έχουν μακρά διάρκεια (μονοετή 

προγράμματα) και επιτρέπουν συμμετοχή μικρού αριθμού εκπαιδευτικών. Από το 

1985 μέχρι το 1992 υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις, χωρίς όμως να εφαρμόζονται. 

Το 1985 με τον Νόμο 1566/85, επιχειρείται μια πρώτη αποκέντρωση του θεσμού της 

επιμόρφωσης με την ίδρυση των Π.Ε.Κ., τα οποία όμως δεν λειτουργούν πριν από το 
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1992 (Μαυροειδής & Τύπας, 2001)2. Ενισχύεται ο ρόλος του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου στην άσκηση επιμορφωτικής πολιτικής και ιδρύεται το Τμήμα 

Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα 

Π.Ε.Κ., που είναι οι βασικοί φορείς επιμόρφωσης, υπάγονται απευθείας στον 

Υπουργό Παιδείας. Μετά από γνωμοδότηση του Π.Ι., με Υπουργική Απόφαση ορίζε-

ται ο Πρόεδρος και τα μέλη του πενταμελούς Συντονιστικού Συμβουλίου κάθε Π.Ε.Κ. 

(Διευθυντής, Υποδιευθυντές, εκπρόσωποι διδασκόντων), η διάρκεια των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων, η μορφή τους και το Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο 

όμως δεν συνδέεται με τη βασική εκπαίδευση ούτε με την έρευνα (Μαυρογιώργος, 

1996).            

 Β) Κατά την περίοδο 1992 – 1995: Η περίοδος αυτή μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως μεταβατική από τα ελεγχόμενα από την πολιτική εξουσία 

μακρόχρονα επιμορφωτικά σεμινάρια με μαζική συμμετοχή εκπαιδευτικών. Το 1992, 

όπως προαναφέρθηκε, ισχυροποιείται ο κεντρικός ρόλος του Π.Ι. ως εθνικού φορέα 

για τον γενικό σχεδιασμό, συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Η επιμόρφωση πραγματοποιείται από τα Π.Ε.Κ., τα 

οποία έχουν αυτοτελή διοίκηση. Αυτό διευκολύνει την απορρόφηση και την 

απευθείας χρηματοδότηση της επιμόρφωσης από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Τα επιμορφωτικά 

προγράμματα προτείνονται από το Π.Ι., ενώ την ευθύνη λειτουργίας και εφαρμογής 

τους την έχουν τα κατά τόπους Π.Ε.Κ., τα οποία λειτουργούν για πρώτη φορά το 

ακαδημαϊκό έτος 1992-93. Υλοποιούνται τρίμηνα υποχρεωτικά επιμορφωτικά 

προγράμματα σε 14 Π.Ε.Κ. ανά την Ελλάδα. Στη φάση αυτή διατηρείται ο άμεσος 

έλεγχος από την πολιτική εξουσία, μειώνεται η διάρκεια των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, αλλά αυξάνεται ο αριθμός των επιμορφουμένων (Γρόλλιος, 1998). 

Γ) Από το 1995-έως σήμερα: Εισάγεται ο θεσμός των ευέλικτων 

προγραμμάτων επιμόρφωσης σε πιλοτική μορφή, ενώ αναγνωρίζεται για πρώτη φορά 

η ανάγκη χαρτογράφησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών. Το 

ακαδημαϊκό έτος 1995-96 αρχίζει η δεύτερη φάση λειτουργίας των Π.Ε.Κ., κατά την 

οποία μειώνεται ο έλεγχος από την πολιτική εξουσία, αναπτύσσονται 

βραχυπρόθεσμα, αμειβόμενα, ελεύθερης επιλογής επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία 

οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν στον ελεύθερο χρόνο τους, και παρατηρείται 

                                                 
2 Τα Π.Ε.Κ. ιδρύονται με τον Ν. 1566/85 και καταργούνται οι Σ.Ε.Λ.Δ.Ε. και Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., που συνεχίζουν όμως να 
λειτουργούν μέχρι την οριστική παύση τους την 1.9.1989. Τα Π.Ε.Κ. αρχίζουν, τελικά, να λειτουργούν μόλις το 1992, 
δηλαδή το διάστημα 1989-1992 δεν παρατηρείται καμιά επίσημη επιμορφωτική δραστηριότητα. 
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αύξηση της συμμετοχής τους (Γρόλλιος, 1998). Το περιεχόμενο των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων αφορά σε ένα μαθησιακό αντικείμενο, το οποίο σχεδιάζει μια ομάδα 

επιμορφωτών και προτείνεται από τα Π.Ε.Κ. στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 

επιλέγουν. 

Από το 1996 έως και το 1999 η επιμόρφωση ενισχύεται και χρηματοδοτείται 

από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ι. Κατά την περίοδο αυτή υπάρχει ποικιλία επιμορφωτικών 

προγραμμάτων (εισαγωγική, ενδοσχολική, ταχύρρυθμη, μέσης διάρκειας), ενώ 

επιχειρείται η χαρτογράφηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, 

καθώς και η μελέτη θεσμικών πλαισίων επιμόρφωσης (Γκόλιαρης, 1998). Τα 

επόμενα χρόνια, από τις προσπάθειες ανάπτυξης επιμορφωτικών σεμιναρίων 

απουσιάζουν η δια βίου και η εξ αποστάσεως επιμόρφωση, η αυτο-επιμόρφωση 

καθώς και η ενδοσχολική. Επιπλέον απουσιάζει παντελώς η ετήσια επιμόρφωση. 

Φαίνεται να υπάρχει διάσταση ανάμεσα στα ζητούμενα της επιμόρφωσης και στα 

προσφερόμενα επιμορφωτικά προγράμματα, ενώ οι επιμορφούμενοι προέρχονται 

κυρίως από τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς (Μαυροειδής & Τύπας, 2001). 

Τέλος, φορείς της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μπορεί να είναι: το Π.Ι., 

τα Π.Ε.Κ., τα Α.Ε.Ι., τα Τ.Ε.Ι., οι σχολικές μονάδες ή Δίκτυα Σχολείων, οι Σχολικοί 

Σύμβουλοι, το Ε.Α.Π., η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), το Ι.Δ.Ε.Κ.Ε., 

επιστημονικές ενώσεις εκπαιδευτικών, επιστημονικά κέντρα ή Ινστιτούτα των 

συνδικαλιστικών φορέων (π.χ. Ν. 1824/88 Άρθρο 12 κ.ά.). 

 

 

3.2.  Αναγκαιότητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

Στη νέα πολυπολιτισμική πραγματικότητα ο ρόλος του δασκάλου είναι 

κομβικός. Είναι κοινός τόπος ότι το μεγαλύτερο μέρος ευθύνης για την πλήρη και 

ισότιμη ένταξη της νέας γενιάς στο κοινωνικό γίγνεσθαι την έχει ο εκπαιδευτικός. Οι  

εκπαιδευτικοί καλούνται σήμερα να είναι  επαρκείς επιστήμονες, αλλά και ικανοί 

παιδαγωγοί, έτοιμοι να κοινωνικοποιήσουν επιτυχώς, πολιτικά, πολιτισμικά και  

ηθικά τους μαθητές τους. Οφείλουν να προετοιμάσουν τους μαθητές γνωστικά, 

πνευματικά και ηθικοκοινωνικά ώστε να διαδραματίσουν το δικό τους ρόλο σε ένα 

διαρκώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών 

προκλήσεων (Χατζηπαναγιώτου, 2001). 
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Κατά πόσο όμως ο εκπαιδευτικός κατέχει τα κατάλληλα εφόδια και γενικά 

είναι προετοιμασμένος προκειμένου να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις τη σύγχρονης 

πολυπολιτισμικής κοινωνίας; Όταν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι 

με την έννοια της διαπολιτισμικότητας, οι περισσότεροι ήταν εντελώς 

απροετοίμαστοι να διαχειριστούν την διαφορετικότητα είτε λόγω έλλειψης 

κατάρτισης, είτε λόγω μιας γενικότερης ξενοφοβικής διάθεσης που αντικατοπτρίζει 

το «ξάφνιασμα» της κοινωνίας απέναντι στο διαφορετικό (Δαμανάκης, 1997). 

Ουσιαστικά, η χαμηλή διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση, η έλλειψη εμπειριών των 

εκπαιδευτικών σε διαπολιτισμικές καταστάσεις σε συνδυασμό με την ανεπαρκή 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αποτελούν εμπόδιο στον πολιτισμικό πλουραλισμό 

και γενικά στην διαχείριση εθνοπολιτισμικών διαφορών.  

Εξετάζοντας την κατάσταση της βασικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών 

διαπιστώνεται ότι αυτή δεν είναι καθόλου ικανοποιητική, αφού παρουσιάζει αρκετές 

αδυναμίες στο πνεύμα, στους στόχους, στα περιεχόμενα σπουδών και στις πρακτικές. 

(Ξωχέλλης, 2001٠ Παπακωνσταντίνου,1996). Η απόκτηση ενός πτυχίου δεν φαίνεται  

να είναι επαρκής προϋπόθεση επιτυχίας του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη. Ο 

εκπαιδευτικός τις περισσότερες φορές φτάνει στη σχολική πράξη χωρίς την αναγκαία 

εμπειρία, εφοδιασμένος με μια κατάρτιση που αποκτήθηκε μακριά και έξω από το 

σχολείο. Αυτό που ονομάζουμε βασική μόρφωση είναι στην πραγματικότητα μια 

μόρφωση προκαταρκτική, προεπαγγελματική (Μαυροειδής, 2001). Δεν είναι τυχαίο 

και το γεγονός ότι και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί  θεωρούν τους εαυτούς τους ελάχιστα 

αποτελεσματικούς να ανταποκριθούν στα διδακτικά τους καθήκοντα σε τάξεις με 

μαθητές γλωσσικά και πολιτισμικά διαφοροποιημένους, καθώς ο βαθμός 

ενημέρωσης, κατάρτισης και επάρκειας από τις βασικές σπουδές τους σε θέματα 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι μικρός. (Unicef, 2001٠ Καρατζιά & Σπινθουράκη, 

2004). 

Η ελληνική Πολιτεία παρά τα μέτρα που έχει λάβει ώστε ο εκπαιδευτικός να 

μπορεί να ανταποκρίνεται στις ραγδαίες και ριζικές αλλαγές δεν απέφεραν τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα. Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε θέματα 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, δείχνουν και επιβεβαιώνουν συνεχώς τις μεγάλες 

ελλείψεις και τα τεράστια προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν οι Έλληνες 

εκπαιδευτικοί. Συγκεκριμένα οι τελευταίοι διακατέχονται σε μεγάλο ή μικρότερο 

βαθμό από εθνοκεντρικές και ξενοφοβικές απόψεις, ομολογούν διακρίσεις σε βάρος 

των πολιτισμικά διαφερόντων μαθητών, δεν έχουν σαφή προσανατολισμό για τη 
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διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (Γκόβαρης, 2005٠Σκούρτου, 2005٠ 

Ρουσσάκης & Χατζηνικολάου, 2005٠ Μπαραλός, 2008). Αντιμετωπίζουν τους 

αλλόγλωσσους μαθητές ως «άγλωσσους», μη δίνοντας αξία στις εμπειρίες και τη 

γλώσσα των μαθητών, δεν επιτρέπουν τη μητρική γλώσσα των μαθητών στην τάξη 

(Μάγος, 2005) και αποδέχονται ότι οι προκαταλήψεις και η μεροληπτική τους 

συμπεριφορά στο σχολείο επηρεάζει τη σχολική επίδοση των μαθητών. 

Πολλοί εκπαιδευτικοί εκφράζουν την επιφύλαξη  για την αναγκαιότητα και το 

περιεχόμενο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μία 

νέα μόδα στο χώρο της Παιδαγωγικής που δεν προσφέρει καμία ουσιαστική βοήθεια 

ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που απορρέουν από την 

πολυπολιτισμικότητα. Οι εκπαιδευτικοί των θετικών επιστημών κατά βάση δεν 

αναγνωρίζουν την σημασία της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής προσέγγισης για τα 

πρακτικά μαθήματα, παρά μόνο για τα μαθήματα θεωρητικής φύσεως.  

Έρευνες επίσης έχουν δείξει ότι ακόμη και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 

διδάσκουν σε τάξεις με αλλοδαπούς και παλιννοστούντες, ενώ φαίνεται να κατανοούν 

και να αποδέχονται θεωρητικά τις αρχές της διαπολιτισμικής προσέγγισης και κατά 

συνέπεια την σημασία της ένταξης των μη γηγενών μαθητών, εντούτοις 

δυσκολεύονται να την εφαρμόσουν στην πράξη (Unicef, 2001). Έτσι, λοιπόν, όταν 

προκύπτουν προβλήματα στις τάξεις με γηγενείς και μη μαθητές είτε τα αγνοούν είτε 

τα αντιμετωπίζουν με ακατάλληλους τρόπους.  

Σε αυτή την νέα πραγματικότητα ο ρόλος του δασκάλου είναι καθοριστικός 

καθότι από αυτόν εξαρτάται στην ουσία η ένταξη του μειονοτικού μαθητή · η ευθύνη  

που του αποδίδεται είναι μέγιστη, αλλά η εκπαίδευση και η κατάρτιση του είναι 

ελλιπής. Κατά τον Rey, το πραγματικό κλειδί για την διαπολιτισμική εκπαίδευση 

είναι η κατάλληλη επιμόρφωση (Rollandi-Rici, 1996). Άλλωστε η Ευρωπαϊκή 

επιτροπή ήδη από το 1997 στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ενοποίησης προέτρεπε και 

τόνιζε τη σημασία της συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Η κατάλληλη 

επιμόρφωση μπορεί να οδηγήσει τους εκπαιδευτικούς στο να εγκαταλείψουν 

παραδοσιακές στάσεις που αναπαράγουν ποικιλόμορφες στερεοτυπικές αντιλήψεις 

και να αναπτύξουν ευαισθησίες και διαπολιτισμικές στρατηγικές, οι οποίες προωθούν 

τις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης: την ενσυναίσθηση, την 

αλληλεγγύη, το σεβασμό της πολιτισμικής ετερότητας και την εξάλειψη του 

εθνικιστικού τρόπου σκέψης (Γεωργογιάννης, 1977).  
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Μέσω επιμορφώσεων μπορεί ο εκπαιδευτικός να αποκτήσει τις κατάλληλες 

κοινωνικές γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα τον βοηθήσουν αποκτήσουν κριτική 

στάση απέναντι στη σύγχρονη πραγματικότητα και θα μπορεί να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις της συνεχούς μεταβαλλόμενης κοινωνίας. Ο συνδυασμός επιμόρφωση και 

εσωτερική αναζήτηση μπορεί να οδηγήσει τον εκπαιδευτικό στην επαγγελματική και 

προσωπική ολοκλήρωση και κατά συνέπεια στην επιτυχή πορεία, κοινωνική και 

σχολική των μη γηγενών μαθητών.   

 

 

3.3.  Τυπολογίες οργάνωσης της επιμόρφωσης 

Η πολλαπλότητα των επιμορφωτικών αναγκών προϋποθέτει και απαιτεί 

πολλαπλότητα μορφών επιμόρφωσης, οι οποίες διαφοροποιούνται αναλόγως των 

σκοπών και των στόχων στους οποίους αποβλέπουν, των διατιθεμένων μέσων, 

μεθόδων και βεβαίως του οργανωτικού φορέα ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη 

διεξαγωγής τους (Ράπτης, 1993), τις αντίστοιχες θεωρητικές υποθέσεις και κατ’ 

επέκταση προσδιορίζονται από διαφορετικές πρακτικές εφαρμογές (Κωστίκα, 2004).  

Οι τυπολογίες της επιμόρφωσης που έχουν προταθεί παρουσιάζουν ποικιλία 

και βασίζονται σε διαφορετικά κριτήρια, τα οποία σχετίζονται με: 

Το περιεχόμενο της επιμορφωτικής διαδικασίας: Το περιεχόμενο μπορεί να είναι 

επιστημονικό, πρακτικό, παιδαγωγικό κ.α. Ο καθορισμός του διαμορφώνεται με 

βάση: α) τη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, β) τις τοπικές-σχολικές ή 

περιφερειακές ανάγκες, γ) τις γενικές και ατομικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δ) τις 

αλλαγές/νεωτερισμούς. Το περιεχόμενο πάντως προσδιορίζεται από την ιδεολογία 

των σχεδιαστών της, σχετικά με τον ρόλο και το έργο των εκπαιδευτικών 

(Χατζηδήμου & Στραβάκου, 2003).  

Το σκοπό της επιμόρφωσης: Στόχος της επιμορφωτικής προσέγγισης είναι: α) η  

αντιμετώπιση της ανεπάρκειας των εκπαιδευτικών σε επίπεδο γνωστικό και 

δεξιοτήτων, β) η αντιμετώπιση συγκεκριμένων νέων αναγκών, γ) η αντιμετώπιση 

ενδοσχολικών προβλημάτων, δ) ο αναπροσδιορισμός του ρόλου του εκπαιδευτικού. 

Οι μεταρρυθμιστικές πολιτικές των τελευταίων ετών έχουν υιοθετήσει τον 

συγκεκριμένο στόχο, επειδή ο εκπαιδευτικός και η εκπαίδευση αποτελούν δυναμικά 

στοιχεία της κοινωνίας, τα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες 
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συνθήκες της εκπαίδευσης και να ασκούν αποτελεσματικά το έργο τους (Eraut, 

1988٠. Γιαννοπούλου, 2004).  

Τον έλεγχο οργάνωσης και λειτουργίας  της: Με βάση το συγκεκριμένο κριτήριο 

διακρίνουμε: α) το συγκεντρωτικό σύστημα, σύμφωνα με το οποίο όλες οι αποφάσεις 

λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα εκπονείται ερήμην 

των επιμορφωτών και οι επιμορφωτικές ανάγκες προκύπτουν από μελέτες 

αξιολόγησης της εκπαίδευσης. Β) Το αποκεντρωτικό: Ο συντονισμός των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων ανατίθεται από την κεντρική διοίκηση σε 

περιφερειακά κέντρα. Η μερική αυτονομία που δίδεται σε αυτούς τους φορείς τους 

επιτρέπει να διερευνούν και να διαπραγματευτούν σε τοπικό τουλάχιστον επίπεδο τις 

επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών. Γ) Το σύστημα αυτοδιοίκησης: Η 

άσκηση της επιμορφωτική λειτουργίας δίνεται εξολοκλήρου σε περιφερειακά ή 

αυτοδιοικούμενα όργανα και η οργάνωση και η διεξαγωγή των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων γίνεται με βάση τις απόψεις των συμμετεχόντων (Χατζηπαναγιώτου, 

2001).   

Σχεδιασμός έρευνας: Στην συγκεκριμένη τυπολογία περιλαμβάνονται οι εξής 

προσεγγίσεις: α) Η ανάπτυξη της επιμόρφωσης με βάση το μοντέλο 

 

Έρευνα ► Ανάπτυξη ► Διάχυση ► Υιοθέτηση 

 

Στη φάση της Έρευνας, οι ερευνητικές ομάδες δημιουργούν τη γνωσιολογική βάση 

πάνω στην οποία θα στηριχτεί η επιμόρφωση. Στη φάση της Ανάπτυξης, η θεωρητική 

γνώση μετατρέπεται σε εφαρμόσιμα προγράμματα, τα οποία στη φάση της Διάχυσης 

γνωστοποιούνται στον εκπαιδευτικό και στο τελευταίο στάδιο υλοποιούνται 

(Κωστίκα, 2004).  Β) Η ανάπτυξη της επιμόρφωσης με τη θεωρία της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης: Δίνεται έμφαση στις κοινωνικές σχέσεις και τις αξίες των ατόμων, 

ως μελών μιας ομάδας και λιγότερο ως προσωπικότητες και βασικό σκοπό έχουν να 

ικανοποιηθούν οι επιμορφωτικές ανάγκες του συνόλου του διδακτικού προσωπικού. 

Γ) Η ανάπτυξη της επιμόρφωσης με βάση τη θεωρία της επίλυσης του προβλήματος: 

Οποιαδήποτε εκπαιδευτική αλλαγή δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά μια 

συνεχής διαδικασία, κατά την οποία ο εκπαιδευτικός οφείλει να μάθει να 

προσαρμόζεται. Επομένως, η έμφαση δίνεται στον αποδέκτη της αλλαγής, τον 

εκπαιδευτικό με σκοπό την επίλυση συγκεκριμένων αναγκών (Κωστίκα, 2004). 
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Επιμορφωτικές ανάγκες: Με βάση το συγκεκριμένο κριτήριο διακρίνουμε: α) 

Υπαρκτές ανάγκες, οι οποίες καταγράφονται για να αντιμετωπιστούν τα άμεσα 

προβλήματα του εκπαιδευτικού πλαισίου και β) Ενδεχόμενες ανάγκες, οι οποίες θα 

προκύψουν μακροπρόθεσμα στο πλαίσιο της μεταβολής των επιστημονικών και 

κοινωνικών δεδομένων (Χατζηπαναγιώτου, 2001).   

Τον φορέα και τον χώρο διεξαγωγής: Η συγκεκριμένη τυπολογία παρουσιάζει τις 

ακόλουθες μορφές: α) επιμόρφωση έξω από το σχολείο (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Π.Ε.Κ. Α.Ε.Ι. 

κ.α.), β) επιμόρφωση μέσα στο σχολείο/ενδοσχολική (η συγκεκριμένη μορφή 

επιμόρφωσης εφαρμόζεται συχνά), γ) επιμόρφωση με επίκεντρο το σχολείο: Η μορφή 

αυτή αποτελεί συνδυασμό των δύο παραπάνω  (Γιαννοπούλου, 2004).  Βασικός 

στόχος της είναι η αντιμετώπιση των άμεσων ειδικών αναγκών του σχολείου ως 

επίκεντρου και των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών. Η επιμόρφωση 

αυτή είναι δυνατόν να διεξαχθεί είτε μέσα είτε έξω από το σχολείο και υπεύθυνοι για 

την διοργάνωση των επιμορφώσεων αυτών είναι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. 

Διάρκεια και χρόνος διεξαγωγής : Στο συγκεκριμένο σχήμα εμπεριέχονται οι εξής 

τύποι: α) προγράμματα σύντομης ή μακράς διάρκειας, β) πλήρους ή μερικής 

απασχόλησης, γ) εντός ή εκτός του ημερησίου ωραρίου εργασίας, δ) εντός του 

χρόνου εργασίας ή στο διάστημα των διακοπών και ε) με παροχή βεβαίωσης 

παρακολούθησης ή όχι ( Μαυρογιώργος, 1986).   

Συμμετοχή επιμορφωτών: Ο αριθμός  και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων 

αποτελούν σημαντικά κριτήρια για τον καθορισμό του κόστους, την επιλογή της 

μεθοδολογίας και εν γένει του σχεδιασμού των επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

Φορέας χρηματοδότησης: Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών απασχολεί ποικίλους 

φορείς και εκπαιδευτικές ενώσεις. Συχνό φαινόμενο αποτελεί η συνεργασία δύο ή 

περισσότερων φορέων, προκειμένου να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν πληρέστερη και 

αποτελεσματικότερη επιμόρφωση. Ο φορέας χρηματοδότησης δεν αναλαμβάνει μόνο 

την χρηματοδότηση της επιμορφωτικής δράσης, αλλά μπορεί να ελέγχει όλες τις 

φάσεις της επιμορφωτικής διαδικασίας. 

Μεθόδευση: Με βάση το συγκεκριμένο κριτήριο υπάρχουν οι εξής κατηγορίες: α) 

Μέθοδοι επικεντρωμένες στον εκπαιδευτή: οι εκπαιδευτές καθοδηγούν το μάθημα 

(επίδειξη, κατευθυνόμενη συζήτηση, ελεγχόμενη συζήτηση, εισήγηση-συζήτηση 

κ.α.), β) μέθοδοι επικεντρωμένες στην εκπαιδευόμενη ομάδα: η διδακτική κατάσταση 

στηρίζεται στις εμπειρίες των επιμορφούμενων και ο επιμορφωτής έχει το ρόλο του 

εμψυχωτή (καταιγισμός ιδεών, ομάδες συζήτησης, ανοιχτή συζήτηση, ομαδική 
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συζήτηση, ομαδικές εργασίες και μελέτες περιπτώσεων κ.α.), γ) μέθοδοι 

επικεντρωμένες στα άτομα: οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται εστιάζουν στο κάθε 

εκπαιδευτικό ξεχωριστά (ατομικές εργασίες, εκπαιδευτικό συμβόλαιο, 

αυτοκατευθυνόμενη μάθηση κ.α.)(Jarvis, 2003). 

 Οι ποικίλες μορφές επιμόρφωσης συνιστούν ένα πολύπλοκο και πολυδύναμο 

πλέγμα αλληλεπιδραστικών σχέσεων που αποσκοπούν στην αναβάθμιση του 

εκπαιδευτικού συστήματος, σε συνδυασμό με την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού και 

την αναθεώρηση του ρόλου του. Οι πολλαπλές μορφές επιμόρφωσης και οι 

πολύπλοκες σχέσεις που αναπτύσσονται κατά την εφαρμογή τους, δημιουργούν ένα 

πλαίσιο επισήμανσης των βασικών στοιχείων που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν κατά 

τον σχεδιασμό της επιμορφωτικής πολιτικής και τη χάραξη των κατευθυντήριων 

αξόνων της. 

 

 

3.4. Βασικοί παράμετροι ενός Μοντέλου Διαπολιτισμικής 

Επιμόρφωσης 

Στόχος των προγραμμάτων διαπολιτισμικής επιμόρφωσης είναι οι 

εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν όλες εκείνες τις γνώσεις και τις δεξιότητες/ικανότητες 

προκειμένου να λειτουργούν αποτελεσματικά σε μεικτές τάξεις. Έτσι, με βάση τα 

προαναφερθέντα θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε ορισμένους παραμέτρους, ως 

βασικά στοιχεία στη διαπολιτισμική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Επομένως, 

καλό θα ήταν οι παράμετροι να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό των 

προγραμμάτων χωρίς, ωστόσο να καταστούν προκαθορισμένοι στόχοι και 

προκαθορισμένο περιεχόμενο των προγραμμάτων επιμόρφωσης.  

Επομένως, για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο εκπαιδευτικός 

σε μεικτές τάξεις χρειάζεται : 

Κοινωνική γνώση: Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να λαμβάνουν εκπαίδευση που θα 

τους επιτρέπει να κατανοούν την κοινωνική πραγματικότητα και να προωθούν την 

πολιτισμική ελευθερία.  Αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να εμπλακούν στη 

διαδικασία απόκτησης της γνώσης, όπου θα πρέπει να αναλύουν γενικεύσεις, θεωρίες 

ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν σωστές αντιλήψεις για τη φύση και τους 

περιορισμούς της γνώσης και να κατανοήσουν το βαθμό που η γνώση αντανακλά το 

κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή διατυπώνεται. 
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Συμμετέχοντες σε διαδικασίες στις οποίες οι ίδιοι διατυπώνουν και δομούν διάφορες 

μορφές γνώσης, θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν πως οι διάφορες κοινωνικές 

ομάδες διαχειρίζονται τη γνώση και διαχέουν αυτή που υποστηρίζει τα συμφέροντα 

τους και νομιμοποιεί την εξουσία τους (Μάρκου, 1996a).   

Η γνώση που πολλοί εκπαιδευτικοί φέρνουν στην τάξη μπορεί να οδηγήσει 

στην διαιώνιση της ανισότητας και της περιθωριοποίησης των αδύναμων 

εθνοπολιτισμικών ομάδων. Οι εκπαιδευτικοί μέσα από τα επιμορφωτικά 

προγράμματα πρέπει να αποκτήσουν γνώσεις για τις πολιτισμικές καταβολές των μη 

γηγενών μαθητών, καθώς και για τα χαρακτηριστικά των κοινωνιών στις οποίες ζουν.  

Έτσι, στη διάρκεια της σχολικής πράξης οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να 

αξιοποιήσουν το πολιτισμικό κεφάλαιο και το γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών, 

στοιχεία τα οποία θα τους βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της ανισότητας. Οι 

εκπαιδευτικοί έχουν τη δύναμη να επιδρούν στην διαμόρφωση της προσωπικότητας 

και της υπόστασης των νέων, ώστε να μπορούν να αποκτούν κριτική σκέψη και να 

αναγνωρίζουν και να διαπιστώνουν την αρνητική πλευρά της κοινωνίας για να είναι 

σε θέση με την πάροδο του χρόνου να συμμετάσχουν στη διαδικασία αναμόρφωσης 

τους. 

Εν τέλει, για να επιτευχθεί η ομαλή κοινωνικοποίηση των μη γηγενών 

μαθητών και η αντιμετώπιση των ανισοτήτων θα πρέπει  να γίνουν κατανοητές από 

τους εκπαιδευτικούς οι κοινωνικές διαφορές των αλλοδαπών μαθητών, ώστε να 

μπορεί να ερμηνευθούν οι δυσκολίες προσαρμογής τους. Ο εκπαιδευτικός μέσω της 

επιμόρφωσης θα πρέπει να αναπτύξει κατάλληλες μεθόδους και στρατηγικές 

προκειμένου να συμβάλλει καταλυτικά στην επιτυχή ένταξη και στην γρήγορη 

εξάλειψη των μαθησιακών ανισοτήτων.     

Ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση: Μία από τις συμφωνίες των μελών της Ευρώπης 

είναι  η δημιουργία ενός ενοποιημένου ευρωπαϊκού χώρου-κράτους. Στα πλαίσια 

αυτής της προοπτικής κινείται και θα πρέπει να κινείται ο σημερινός εκπαιδευτικός. 

Ο σημερινός εκπαιδευτικός πρέπει να διαθέτει την ικανότητα να αντιμετωπίζει την 

πραγματικότητα αφενός σε εθνικό επίπεδο και αφετέρου να είναι ανοιχτός και να 

σκέφτεται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών σχέσεων. Αυτό περιλαμβάνει αναφορές στις 

διεθνείς συνεργασίες και  την ικανότητα για σεβασμό και αποδοχή διαφορετικών 

προτύπων συμπεριφοράς σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, επί το πλείστον οι 

πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών κινούνται σε κοινωνικά προκαθορισμένα πρότυπα 
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συμπεριφοράς, τα οποία βασίζονται στη λογική της ενσωμάτωσης και του 

αποκλεισμού του «διαφορετικού» (Μάρκου, 1996a).  

Η διαπολιτισμική επιμόρφωση των δασκάλων δεν πρέπει να αγνοεί αυτήν την 

καινούργια πραγματικότητα. Θα πρέπει να αποβλέπει στο να προετοιμάζει να ζουν 

και να εργάζονται σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, να περιλαμβάνει πρακτικές για 

αλλαγή συμπεριφοράς και σκέψης και υιοθέτηση θετικών στάσεων απέναντι στο 

διαφορετικό, να εκριζωθούν οι προκαταλήψεις και να διαλυθούν τα στερεότυπα.  

Οι εκπαιδευτικοί, αν θέλουν να ζουν αλλά και να μάθουν στους μαθητές να 

συμβιώνουν με διαφορετικούς πολιτισμούς, θα πρέπει να διαμορφώσουν μια κριτική 

στάση τόσο για το δικό τους σύστημα αξιών όσο και για τα πολιτισμικά πρότυπα που 

προβάλλονται από το κυρίαρχο κοινωνικό σύστημα. Επίσης, η συμβίωση με το 

«διαφορετικό» δεν επιτυγχάνεται με την γνώση ή την αναφορά στα χαρακτηριστικά 

των ξένων πληθυσμών, αλλά κυρίως με τη διερεύνηση των κοινωνικών μηχανισμών 

που δημιουργούν προκαταλήψεις. 

Αν μέχρι τώρα η διαπολιτισμική επιμόρφωση περιορίζεται σε διαδικασίες 

μάθησης ανάμεσα σε διάφορες εθνοπολιτισμικές ομάδες στο πλαίσιο των εθνικών 

συνόρων, πρέπει η διάσταση «διεθνής» μάθηση να κάνει σαφής την υπερεθνική 

προοπτική. Η διεθνής διάσταση, πρέπει να αποτελεί μία μέθοδο για να 

συνειδητοποιήσουν οι  συμμετέχοντες σε διαπολιτισμικές διαδικασίες μάθησης τις 

προκαταλήψεις τους. Μία διαπολιτισμική οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας 

σημαίνει ότι οι συγκρούσεις και οι αντιθέσεις που προκύπτουν από διάφορες 

πολιτισμικές εκδοχές δεν είναι ανάγκη να συγκαλύπτονται, αλλά να γίνονται αιτία για 

τη δημιουργία μίας νέας σύνθεσης μέσα από τη δημιουργική αντιπαράθεση (Μάρκου, 

1997b٠ ΕΚΠΑ, 2012). Τέτοιες αντιπαραθέσεις που προκύπτουν σε εθνικό επίπεδο 

από τις σχέσεις ανάμεσα στις εθνοπολιτισμικές ομάδες και τις σχέσεις ανάμεσα σε 

διάφορες χώρες σε υπερεθνικό επίπεδο, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.  

Παιδαγωγικές γνώσεις και δεξιότητες: Η επιτυχία ενός εκπαιδευτικού σε 

πολυπολιτισμικές τάξεις εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις παιδαγωγικές του 

γνώσεις και ικανότητες. Ο εκπαιδευτικός συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει: α) γνώσεις 

για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους τρόπους μάθησης των μη γηγενών μαθητών 

καθώς και δεξιότητες για αποτελεσματική διδασκαλία, β) γνώση για τη φύση των 

προκαταλήψεων καθώς και του ρατσισμού και στρατηγικές για την αντιμετώπισή 

τους και γ) γενικές γνώσεις και δεξιότητες για διδακτικές προσεγγίσεις που μπορούν 
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να προσαρμόζονται, ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των μη 

γηγενών μαθητών.  

Α) Τρόποι μάθησης μη γηγενών μαθητών: Έρευνες έχουν δείξει ότι οι 

παλιννοστούντες και αλλοδαποί μαθητές διαφοροποιούνται από τους γηγενείς στον 

τρόπο μάθησης και πρόκτησης της γνώσης. Οι πρώτοι προτιμούν συνήθως να 

εργάζονται ομαδικά για την επίτευξη οποιαδήποτε στόχου και πιστεύουν ότι οι ίδιοι 

μπορούν να κάνουν ελάχιστα πράγματα για να οδηγηθούν στην επιτυχία ή μη εν 

αντιθέσει με τους γηγενείς. Οι διαφορές στον τρόπο πρόσκτησης αναφέρονται: α) στη 

διαδικασία κοινωνικοποίησης στην οικογένεια και β) στην ευρύτερη εθνοπολιτισμική 

ομάδα, όπου δίνονται διαφορετικές προτεραιότητες για την επίτευξη διαφόρων 

στόχων. Ικανότητες, δεξιότητες και πολιτισμικά επιτεύγματα αξιολογούνται με 

διαφορετικό τρόπο χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ορισμένα είναι ανώτερα και άλλα 

κατώτερα. Σημαίνει ότι απλά είναι διαφορετικά και έχουν ως συνέπεια διαφορετικά 

πρότυπα γνωστικής ικανότητας μάθησης, όταν οι μαθητές έρχονται στο σχολείο 

(Μπουζάκης, 2005).  Η γνώση των διαφορετικών γνωστικών τρόπων μάθησης, 

θεωρείται ότι αποτελεί αναγκαίο όρο για την ανάπτυξη πολιτισμικά ευαίσθητων 

προσεγγίσεων (τεχνικές κινήτρων και ενίσχυσης, διδακτικές τεχνικές, κ.α.) που θα 

παρέχουν σε όλα τα παιδιά ίσες ευκαιρίες μάθησης. Η διαφορετική πολιτισμική 

προέλευση σχετίζεται με διαφορές στο σύστημα αξιών και το κίνητρο για τον κάθε 

μαθητή εξαρτάται και καθορίζεται από το δικό του σύστημα αξιών (Vasquez, 1978). 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί με επιτυχία να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στην τάξη, 

αφού μπει στη διαδικασία να συμμετέχει σε εμπειρίες που θα τον βοηθήσουν να 

αποκτήσει τις κατάλληλες γνώσεις για τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά του τρόπου 

μάθησης και παρακίνησης των μη γηγενών μαθητών, καθώς και τις αντίστοιχες 

αναγκαίες δεξιότητες. 

Προκαταλήψεις-ρατσισμός : Έρευνες δείχνουν ότι οι προκαταλήψεις, ο ρατσισμός 

και οι διακρίσεις εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα 

στην ελληνική κοινωνία. Με βάση τα σύγχρονα κοινωνιολογικά δεδομένα προκύπτει 

ότι το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί κοινωνικό θεσμό, που συμβάλλει, μέσω της 

επιλεκτικής του λειτουργίας, στη διαιώνιση των κοινωνικών ανισοτήτων και των 

ανισοτήτων εις βάρος των «διαφορετικών» μαθητών.   

Επομένως, η μείωση των προκαταλήψεων προϋποθέτει παρέμβαση σε 

θεσμικό επίπεδο ή μεταρρύθμιση όλων των σημαντικών πλευρών του σχολείου 

συμπεριλαμβανομένων των κανόνων, των σχέσεων εξουσίας, τη λεκτική επικοινωνία 
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ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, τη στάση έναντι των γλωσσών των 

μαθητών κ.α.  Παιδαγωγοί και εκπαιδευτικοί που έχουν εργασθεί για την αλλαγή του 

σχολικού προγράμματος, γνωρίζουν ότι αναπτύσσοντας στους εκπαιδευτικούς νέες 

δεξιότητες, αλλά τοποθετώντας τους σε θεσμικά περιβάλλοντα των οποίων οι 

κανόνες είναι αντίθετοι και δεν τους ενθαρρύνουν να χρησιμοποιούν τις 

αποκτηθείσες δεξιότητες, οδηγούν συνήθως στην αποτυχία (Bank, 1994). Έτσι, 

οποιαδήποτε προσέγγιση για σχολική μεταρρύθμιση έχει πιθανότητες να επιτύχει, 

όταν εστιάζεται σε όλα τα κύρια στοιχεία του σχολικού περιβάλλοντος. 

Ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης με στόχο να καταστήσει τους εκπαιδευτικούς 

ικανούς μέσα από την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων να παρεμβαίνουν και να 

βοηθούν τους μαθητές τους να αλλάξουν στάση και αντιλήψεις έναντι των άλλων 

«διαφορετικών» συμμαθητών είναι αποτελεσματικό, όταν περιλαμβάνει τη μελέτη 

της θεωρίας και της έρευνας αναφορικά με τη διαμόρφωση και τη μείωση των 

προκαταλήψεων, καθώς και σχετικές εμπειρίες στο σχολικό χώρο. Στο σχολικό χώρο 

οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να μπορούν να παρατηρούν και να συμμετέχουν στις 

προσπάθειες που αποσκοπούν στην υποβοήθηση των γηγενών μαθητών να 

αναπτύξουν θετικότερες στάσεις και συμπεριφορές έναντι των «ξένων» μαθητών 

(Παπάς, 1998). 

Διδακτικές προσεγγίσεις: Αφού η σύνθεση της ελληνικής σχολικής τάξης έχει 

διαφοροποιηθεί με την έλευση παιδιών από άλλες χώρες απαιτείται μια σύγχρονη 

διδακτική προσέγγιση. Απαιτείται η εύρεση νέων διδακτικών και παιδαγωγικών 

προσεγγίσεων, οι οποίες θα στοχεύουν και θα ικανοποιούν κυρίως την ανάγκη για 

επικοινωνία, αλληλεπίδραση και αλληλογνωριμία μεταξύ των μαθητών, ανάπτυξη 

του αυτοαισθήματος και του αμοιβαίου σεβασμού των μαθητών της μεικτής τάξης. 

Στις τάξεις θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να διαμορφώσουν ένα θετικό διδακτικό 

πλαίσιο που να εξασφαλίζει τη αποδοχή και ενθάρρυνση κάθε μαθητή, να θεσμοθετεί 

τη μαθητική συμμετοχή και τη διαμαθητική συνεργασία, να κινητοποιεί τη μαθητική 

αυτενέργεια και να του δίνει την απαραίτητη καθοδήγηση που σταδιακά παραχωρεί 

τη θέση της στη μαθητική αυτορρύθμιση και αυτενέργεια. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί 

θα πρέπει να επιμορφωθούν και να εξοικειωθούν σε έναν άλλο τρόπο διδασκαλίας 

(βιωματικό-διερευνητικό-ανακαλυπτικό, χρήση εναλλακτικών τρόπων αξιολόγησης – 

portfolio, χάρτες εννοιών, ) κι ένα άλλο τρόπο κοινωνικής οργάνωσης της τάξης –

ομαδοσυνεργατικό όχι ανταγωνιστικό, με ιδιαίτερη έμφαση στις ετερογενείς ομάδες, 

όπου οι υποκειμενικές διαφορές (γλωσσικές, πολιτισμικές, θρησκευτικές) να 
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λειτουργούν ως ευκαιρίες μάθησης και συγκρότησης μιας συλλογικής ταυτότητας με 

βασικά γνωρίσματα τον πλουραλισμό. (Ματσαγγούρας, 2000٠ Μάρκου, 1999).  

  

 

3.5.  Αξιολόγηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης 

Στην Ελλάδα το ζήτημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών βρέθηκε από τις 

αρχές της δεκαετίας του 1980 στην εκπαιδευτική επικαιρότητα και επικράτησε 

έντονος προβληματισμός για την αποτελεσματική υλοποίησή της, αλλά και εν γένει 

για την αποτελεσματικότητά τους. Μεγάλος αριθμός προγραμμάτων διαπολιτισμικής 

επιμόρφωσης οργανώθηκαν και υλοποιηθήκαν, ωστόσο μελέτες έχουν δείξει ότι τα 

επιμορφωτικά προγράμματα επί το πλείστον δεν φέρουν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα (Μαυρογιώργος, 1996٠ Νικολοκάκη, 2003).  

Οι λόγοι οι οποίοι συμβάλλουν σε αυτήν την κατάσταση είναι ποικίλοι. Ο 

βασικότερος και καθοριστικός παράγοντας είναι η αρνητική στάση των 

εκπαιδευτικών απέναντι στην γενικότερη μορφή της επιμόρφωσης, η οποία 

επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, την οργάνωση και το περιεχόμενο των 

προγραμμάτων χωρίς την σωστή εκτίμηση των αναγκών και χωρίς σαφείς στόχους. 

Έτσι, τα επιμορφωτικά προγράμματα δεν ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις 

επαγγελματικές και προσωπικές ανάγκες των εκπαιδευτικών (Βαλαβανίδης, 1992٠ 

Papaioannou & Palios, 1994).  

Η μη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις διάφορες φάσεις σχεδιασμού, 

οργάνωσης, υλοποίησης και αξιολόγησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων 

(διερεύνηση και εντοπισμός των επιμορφωτικών αναγκών, καθορισμός 

επιμορφωτικών περιεχομένων, επιλογή επιμορφωτών, αξιολόγηση κ.λ.π.) επηρεάζει 

αρνητικά τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών. Οι επιμορφούμενοι 

εκπαιδευτικοί αισθάνονται πως κανείς δεν ενδιαφέρεται για το τι έχουν ανάγκη 

πραγματικά να μάθουν και ότι αδυνατούν να έχουν οποιαδήποτε πρόσβαση στην 

επιλογή των περιεχομένων της επιμόρφωσης, στην επιλογή των διδακτικών μεθόδων 

καθώς και στην επιλογή του τρόπου και των μέσων αξιολόγησης (Βεργίδης & 

Καραλής, 1999). Η τακτική που συνήθως ακολουθείται, με κύρια χαρακτηριστικά τον 

κεντρικό σχεδιασμό του επιμορφωτικού προγράμματος και τη συμμετοχή των 

επιμορφούμενων να εξαντλείται μόνο στην παρακολούθηση του προγράμματος, 

γίνεται αποδεκτή μόνο από μια μικρή μειοψηφία. Ακόμη, η πιθανότητα να 
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συμμετάσχουν οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί σε διαδικασίες αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων του επιμορφωτικού προγράμματος με εξετάσεις, αποθαρρύνει τη 

συμμετοχή ενός σημαντικού αριθμού εκπαιδευτικών. 

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά προγράμματα είναι προκατασκευασμένα. Αυτό 

σημαίνει ότι έχουν προκαθορισμένους στόχους, προκαθορισμένα μαθησιακά 

περιεχόμενα και μεθόδους, στοιχεία που δεν επιτρέπουν τον αυτοκαθορισμό, την 

ελεύθερη έκφραση των εκπαιδευόμενων, δεν παίρνουν υπόψη τις πραγματικές τους 

ανάγκες και αποθαρρύνουν τη συμμετοχή τους. 

Οι στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρέπει να είναι κατανοητοί και 

φυσικά να γίνονται αποδεκτοί από τους συμμετέχοντες. Γι’ αυτό οι στόχοι πρέπει να 

είναι σαφείς και συναφείς με τις προσδοκίες των εκπαιδευομένων. Ωστόσο, τα 

επιμορφωτικά προγράμματα που προσφέρονται στους εκπαιδευτικούς της 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται από σύγχυση και ασαφή στόχο, 

αναφορικά με τις επαγγελματικές προσδοκίες και επιδιώξεις των εκπαιδευτικών. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά επηρεάζουν αρνητικά τη στάση και τη συμπεριφορά τους, τους 

δημιουργεί άγχος και μειώνει τη διάθεσή τους για ειλικρινή και ενεργητική 

συμμετοχή στην επιμορφωτική διαδικασία (Papaioannou, S., & Palios, 1994). 

Συνήθως τα προγράμματα επικεντρώνονται στην παροχή γνώσεων και 

πληροφοριών αγνοώντας τη διαδικασία και τα προβλήματα μεταφοράς των γνώσεων 

και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στη σχολική τάξη, όπου οι συνθήκες είναι 

διαφορετικές από αυτές που επικρατούν στα επιμορφωτικά προγράμματα. 

(Βαλαβανίδης, 1994). Οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ότι η νέα γνώση δεν συνδέεται με 

αυτά που ήδη γνωρίζουν και εφαρμόζουν στην καθημερινή τους ζωή (Courau, 2000). 

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι αρκετοί επιμορφούμενοι κρατούν αρνητική στάση 

απέναντι στη νέα γνώση και εμμένουν στην παλιά.  

Η αξιολόγηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων έδειξε ότι λίγα από αυτά 

είναι αποτελεσματικά. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους στο οποίο οφείλεται 

αυτό είναι ότι οι φορείς υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων δεν 

διαθέτουν μηχανισμούς διερεύνησης και καταγραφής επιμορφωτικών αναγκών, 

κυρίως λόγω του οικονομικού κόστους μιας τέτοιας μελέτης. Έτσι, τα επιμορφωτικά 

προγράμματα σπάνια ανταποκρίνονται σε διαπιστωμένες ανάγκες των εκπαιδευτικών  

και μάλιστα σε ελάχιστες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται σε αυτά μέθοδοι 

εκπαίδευσης ενηλίκων προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες τους.  
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Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολύ λόγοι οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτυχία των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων. Ωστόσο η βασικότερη προϋπόθεση για την 

οργάνωση επιτυχημένων προγραμμάτων θεωρείται ο προσδιορισμός προγραμμάτων 

και κυρίως η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών στο στάδιο 

του σχεδιασμού, γιατί θα αποτελούν οδηγό για τη διαμόρφωση και την σωστή 

επιλογή του γενικού σκοπού και των επιμέρων στόχων,  μεθόδων και τεχνικών οι 

οποίες θα οδηγήσουν στην επαγγελματική και προσωπική πραγμάτωση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

Η διαδικασία διερεύνησης των εκπαιδευτικών 

αναγκών 

 

Το τέταρτο κεφάλαιο εστιάζεται στην ανάλυση της διαδικασίας «διερεύνηση 

εκπαιδευτικών αναγκών». Ειδικότερα, επιχειρείται η αποσαφήνιση βασικών όρων,  

περιγράφονται οι φάσεις που ακολουθούνται στη διερεύνηση των επιμορφωτικών3 

αναγκών και οι μέθοδοι καταγραφής αυτών. Επίσης, τονίζεται η αναγκαιότητα του 

συγκεκριμένου σταδίου που οδηγεί στον σωστό σχεδιασμό και στην υλοποίηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την κριτική 

παρουσίαση ερευνών συναφών με το θέμα της παρούσης έρευνας. 

 

 

4.1. Ο όρος «Εκπαιδευτικές ανάγκες» και «Διερεύνηση 

αναγκών» 

Ο όρος «εκπαιδευτική ανάγκη» εντάσσεται στο γενικότερο προσδιορισμό της 

έννοιας ανάγκη και συνδέεται με την ικανοποίηση εσωτερικών επιθυμιών και 

καταστάσεων που κατευθύνουν τη συμπεριφορά του ατόμου προς την επίτευξη 

κάποιων στόχων. Ο όρος εκπαιδευτική ανάγκη στον επαγγελματικό χώρο δηλώνει 

οποιαδήποτε γνώση, δεξιότητα ή στάση που είναι αναγκαία, αλλά μη διαθέσιμη από 

ένα άτομο, για την επαρκή και πλήρη εκτέλεση μιας εργασίας ή γενικότερα μιας 

δραστηριότητας που περιλαμβάνει ένα σύνολο εργασιών. Η εκπαιδευτική ανάγκη 

προκύπτει, όταν οι γνώσεις και δεξιότητες είναι ελλιπείς, οπότε απαιτείται 

εκπαιδευτική παρέμβαση.  

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες συναρτώνται µε το βαθμό συνειδητοποίησης της 

έλλειψης γνώσεων, των δεξιοτήτων/ικανοτήτων, των αλλαγών στην εργασία και στο 

θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των δημοσίων φορέων. Ακόμη κι όταν ο πληθυσμός –

στόχος έχει υψηλό βαθμό συνειδητοποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών του,  οι 

                                                 
3 Στην παρούσα εργασία οι έννοιες επιμορφωτικές και εκπαιδευτικές ανάγκες χρησιμοποιούνται ως 
συνώνυμες.  
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ανάγκες αυτές δεν εκφράζονται πάντα ρητά ή εκφράζονται με έμμεσο και υπαινικτικό 

τρόπο. Επομένως, μπορούμε να διακρίνουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες σε τρεις 

κατηγορίες: α. συνειδητές και ρητές, β. συνειδητές και µη ρητές, γ. λανθάνουσες (και 

βεβαίως άρρητες). Η διάκριση αυτή δεν είναι τυχαία καθώς, ανάλογα µε την 

κατηγορία εκπαιδευτικών αναγκών που επιδιώκει ένας ερευνητής θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές (Βεργίδης, 1999).  

Στον τομέα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μπορούμε να διακρίνουμε 

τρεις κυρίως κατηγορίες αναγκών: α) διδακτικές ανάγκες, β) επαγγελματικές ανάγκες 

και γ) προσωπικές ανάγκες. Οι διδακτικές ανάγκες πηγάζουν από την καθημερινή 

διδακτική πράξη και μπορεί να αφορούν άμεσα το επάγγελμα ή απλώς να σχετίζονται 

με αυτό. Οι επαγγελματικές ανάγκες αναφέρονται είτε στην απόκτηση ή στη 

βελτίωση κάποιας δεξιότητας είτε στην προετοιμασία για την ανάληψη ενός νέου 

ρόλου είτε στην αναβάθμιση του επαγγελματικού κύρους του εκπαιδευτικού. 

Ουσιαστικά, οι επαγγελματικές ανάγκες σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη 

του εκπαιδευτικού. Οι προσωπικές ανάγκες αναφέρονται στην προσωπική ανάπτυξη 

του εκπαιδευτικού, μέσω της ικανοποίησης των ατομικών ενδιαφερόντων (είτε 

σχετίζονται είτε όχι με το επάγγελμα) (Hewton, 1989). 

Η έννοια της διερεύνησης αποτελεί μία διαδικασία συλλογής και ανάλυσης 

πληροφοριών, η οποία καταλήγει στον εντοπισμό των αναγκών ομάδων, ατόμων, 

ιδρυμάτων κ.α  Πρόθεση της διερεύνησης αναγκών είναι ο εντοπισμός περιοχών στις 

οποίες είτε υπάρχει έλλειμμα είτε μία επιθυμητή επίδοση που δεν έχει ακόμη 

επιτευχθεί είτε αναμένονται διάφορα προβλήματα στο μέλλον (Καψάλης & 

Παπασταμάτης, 2000).  

Η σημασία της διερεύνησης αναγκών έγκειται στην σύλληψη και στην 

ικανοποίηση μιας ανάγκης. Η επιταγή να διερευνηθούν οι ανάγκες συχνά πηγάζει από 

την απογοήτευση και το αίσθημα κενού μεταξύ της τρέχουσας και της επιθυμητής 

κατάστασης. Η συγκεκριμένη διαδικασία στοχεύσει στην αναζήτηση και στην 

αποκάλυψη αναγκών είτε εμφανών είτε λανθανουσών. Η διερεύνηση αναγκών δεν 

αποτελεί μια διαδικασία απλής καταγραφής πληροφοριών για τις ανάγκες μιας 

ομάδας, αλλά προκειμένου να οδηγήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες που θα 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες αυτές. Το αποτέλεσμα της διερεύνησης των 

εκπαιδευτικών αναγκών αποτελεί τη βάση για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη 

προγραμμάτων, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση.  
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Η διερεύνηση αναγκών αφορά τον προσδιορισμό στόχων και την αναγνώριση 

της διαφοράς μεταξύ των στόχων και της υπάρχουσας κατάστασης. Διερεύνηση 

αναγκών είναι, λοιπόν, η διαδικασία προσδιορισμού της απόστασης μεταξύ του «τι 

είναι» και του «τι θα ’πρεπε να είναι». Σε αυτό το σημείο, διευκρινίζουμε τη διάκριση 

μεταξύ της απόστασης στα αποτελέσματα (δεξιότητες/ικανότητες) και της απόστασης 

σε πόρους και δομές. Το «τι θα ’πρεπε να είναι» αντιστοιχεί στη στοχοθεσία και 

εξαρτάται από το επίπεδο εμβάθυνσης της διερεύνησης αναγκών (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2010). 

 

 

4.2. Η αναγκαιότητα και η αποτελεσματικότητα της 

διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών 

Η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, πριν την 

έναρξη ενός προγράμματος επιμόρφωσης,  είναι μια πολύ σημαντική και απαραίτητη 

διαδικασία για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος.  Όπως προκύπτει και από 

τη διεθνή βιβλιογραφία, όταν η επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών 

σχεδιάζεται με βάση τις επιμορφωτικές ανάγκες τους, εκτιμάται ως 

αποτελεσματικότερη (Duncombe και Armour, 2004), ιδιαίτερα όταν οι εκπαιδευτικοί 

εμπλέκονται στη διαδικασία σχεδιασμού,  δόμησης και εφαρμογής της επιμόρφωσής 

τους (National Foundation for the Improvement of Education, 1996). 

Οι Καψάλης & Παπασταμάτης (2000) ορίζουν πέντε στάδια σχεδιασμού ενός 

επιμορφωτικού προγράμματος. Συγκεκριμένα, το πρώτο στάδιο αφορά τη μελέτη της 

υπάρχουσας κατάστασης, τη διερεύνηση και καταγραφή των επιμορφωτικών 

αναγκών του πληθυσμού-στόχου, την ανάλυση των σημαντικών δεδομένων και 

προβλημάτων. Στο δεύτερο στάδιο γίνεται ο καθορισμός του γενικότερου 

επιμορφωτικού σκοπού και των επιμέρους στόχων του προγράμματος. Ακολουθεί η 

επιλογή των περιεχομένων και η δόμηση του προγράμματος. Στο τέταρτο στάδιο 

γίνεται ο σχεδιασμός των στρατηγικών διδασκαλίας και η επιλογή των 

επιμορφωτικών μεθόδων και πρακτικών. Στο τελευταίο στάδιο πραγματοποιείται η 

δόμηση και η εφαρμογή του προγράμματος.  

Ο κύριος σκοπός της διερεύνησης των αναγκών είναι η εξασφάλιση 

πληροφοριών απαραίτητων για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς 

μπορεί να προσφέρει χρήσιμα στοιχεία για αποφάσεις σχετικές με το περιεχόμενο και 

την έκταση του προγράμματος, τον τρόπο διδασκαλίας, την μέθοδο και τις τεχνικές 
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κ.α. Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί απαραίτητο στάδιο για τον καθορισμό των 

σκοπών και των στόχων ενός προγράμματος, για τον καθορισμό της έκτασης 

επίτευξης επιθυμητών σκοπών και στόχων, καθώς και τον προσδιορισμό περιοχών 

και πεδίων στα οποία πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες ή να γίνουν 

μεγαλύτερες επενδύσεις. (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2000).   

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το πρώτο στάδιο σχεδιασμού ενός 

επιμορφωτικού προγράμματος είναι η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών και η 

ανάλυση των σημαντικών δεδομένων και προβλημάτων. Αυτό σημαίνει ότι τα 

δεδομένα που χρειάζονται είναι τα εξής: 

Α)  τα βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας-στόχου: δημογραφικά στοιχεία 

(φύλο, ηλικία), εκπαιδευτικά και μορφωτικά χαρακτηριστικά (επίπεδο εκπαίδευσης, 

ύπαρξη προηγούμενης επιμόρφωσης), επαγγελματική εμπειρία (χρονική διάρκεια), 

είδος εργασιακής σχέσης (θέση), παρουσίαση των βασικών προβλημάτων και  

Β) η ανάλυση του πλαισίου-πεδίου αναφοράς: 1) την αποτύπωση της 

οργανωτικής δομής και λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων, όπως και τον 

προσδιορισμό των στόχων και του περιεχομένου των βασικών δραστηριοτήτων που 

επιτελούν, 2) τον προσδιορισμό και την περιγραφή των σημαντικότερων παραγόντων 

που επηρεάζουν τη λειτουργία και την οργάνωση των εκπαιδευτικών μονάδων, 3) την 

καταγραφή του περιεχομένου και των πρακτικών των καθιερωμένων δραστηριοτήτων 

επιμόρφωσης που αναπτύσσονται για τους εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτικών 

μονάδων, 4) τον εντοπισμό και την καταγραφή των αναγκαίων γνώσεων, δεξιοτήτων 

και στάσεων που απαιτούνται για την επαρκή εκτέλεση των καθηκόντων τους 

(Χασάπης, 2000). 

Η αποτελεσματικότητα της διερεύνησης αναγκών εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες ανάμεσα στους οποίους είναι η επιθυμία των ενηλίκων για μάθηση, η 

ύπαρξη εσωτερικών κινήτρων και γενικά η ενεργός συμμετοχή. Χωρίς τα 

προαναφερθέντα δεν δύναται να ευδοκιμήσει οποιαδήποτε διαδικασία μάθησης. Η 

διερεύνηση αναγκών είναι μία διαδικασία η οποία απαιτεί χρόνο, προκειμένου οι 

εκπαιδευτικοί να εντοπίσουν χωρίς πίεση τις ανάγκες τους. Δεν είναι καθόλου 

σπάνιο, η διαδικασία της διερεύνησης να εκλαμβάνεται από μερικούς εκπαιδευτικούς 

ως ένας τρόπος εύρεσης ελλείψεων στην απόδοσή τους. Έτσι, αποφεύγουν να 

εκφράσουν ανοιχτά τις πραγματικές ανάγκες τους. 

Η δυσκολία της έκφρασης εντείνεται, αν οι σχέσεις του διευθυντή της 

σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών ή των τελευταίων μεταξύ τους είναι μη 
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συνεργάσιμες. Έχει αποδειχθεί ότι οι αρνητικές σχέσεις συνεπάγεται και αρνητική 

επίδραση στην διαδικασία διερεύνησης αναγκών.  Επομένως, αν δεν εντοπιστούν με 

ακρίβεια οι ανάγκες, τότε η επιμόρφωση δε θα λύσει τα προβλήματα των 

εκπαιδευτικών και δεν θα συμβάλλει στην επαγγελματική και προσωπική τους 

ανέλιξη. Η έλλειψη ικανοποίησης των εκπαιδευτικών σημαίνει ότι αφενός δεν θα 

παρατηρήσουν αλλαγές στο διδακτικό τους έργο και αφετέρου δεν θα έχουν τη 

θέληση συμμετοχής σε μελλοντικό επιμορφωτικό πρόγραμμα (Χριστοφιλοπούλου, 

2004).  

Από τα προαναφερθέντα γίνεται σαφές η σπουδαιότητα της διαδικασίας της 

ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών. Χωρίς το συγκεκριμένο στάδιο κάθε 

επιμορφωτικό πρόγραμμα επί το πλείστον οδηγεί στην μη ικανοποίηση των 

επιμορφούμενων. Ωστόσο, η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών δεν αποτελεί 

μία προσωπική υπόθεση του εκάστοτε εκπαιδευτικού, αλλά μία συμμετοχική 

διαδικασία στην οποία λαμβάνει μέρος και συμβάλλει κάθε άτομο με το δικό του 

τρόπο.  

 

 

4.3.  Φάσεις διερεύνησης αναγκών 

Πολλά μοντέλα διερεύνησης αναγκών έχουν αναπτυχθεί ωστόσο, όμως 

κανένα δεν θεωρείται διεθνώς αναγνωρισμένο. Στην παρούσα εργασία θα 

παρουσιάσουμε ένα εξ’  αυτών των οργανωτικών μοντέλων, το οποίο ανέπτυξαν το 

1995 οι Β. R. Witkin και W. Altschuld.  

Κατά τους Witkin και W. Altschuld (1995), η διαδικασία διερεύνησης 

αναγκών αποτελείται από τρία στάδια/φάσεις. Το πρώτο στάδιο είναι η προ-

διερευνητική, κατά την οποία πραγματοποιείται ο σχεδιασμός της διερεύνησης 

αναγκών. Το δεύτερο στάδιο είναι η κύρια φάση, κατά την οποία διερευνώνται οι 

ανάγκες. Το τελευταίο στάδιο είναι η μετα-διερευνητική, όπου τίθεται σε εφαρμογή 

το πρόγραμμα και το οποίο ακολούθως θα αξιολογηθεί.  

Α) Η Πρo-διερευνητική φάση της διερεύνησης αναγκών: Η συγκεκριμένη 

φάση έχει καθαρά οργανωτικό ρόλο.  Τίθενται ως στόχοι: α) η συγκεκριµενοποίηση 

της ομάδας αναφοράς, β) η ανάλυση των υπαρχουσών πληροφοριών για τις ανάγκες 

της συγκεκριμένης ομάδας-στόχου  και γ) η διεξαγωγή µιας προκαταρκτικής έρευνας 

πριν από το σχεδιασμό της επόμενης φάσης. Ακολούθως, αναζητούνται πληροφορίες 
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προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθούν και να ιεραρχηθούν οι ανάγκες της ομάδας- 

στόχου. Οι πληροφορίες αυτές λαμβάνονται από διάφορες πηγές είτε από παλιότερες 

μελέτες είτε από νεώτερες που προκύπτουν μέσα από την διαδικασία. Στη συνέχεια 

γίνεται ένας προκαταρκτικός σχεδιασμός και των δυο επόμενων φάσεων µε 

περιθώρια για ενδεχόμενες αλλαγές στην πορεία. Έπειτα διενεργείται η κοστολόγηση 

προγράμματος µε βάση τα προϋπολογιζόμενα έξοδα υλοποίησής του. Τέλος,  

οργανώνεται το σχέδιο  αξιολόγησης της όλης διαδικασίας,  το οποίο ενημερώνει για 

το κατά πόσο εκπληρώθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί εξ αρχής και παρέχει 

πληροφορίες για μελλοντικές διερευνήσεις αναγκών.    

Β) Η «κύρια φάση» διερεύνησης αναγκών: Σε αυτήν την φάση της 

διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών αναλύεται και συγκρίνεται η τρέχουσα µε 

την επιθυμητή κατάσταση,  καθορίζεται η σπουδαιότητα των αναγκών και τα αίτια 

που τις προκάλεσαν. Όσον αφορά για την ομάδα-στόχο αναζητούνται πληροφορίες 

κυρίως δημογραφικές (όπως, η ηλικία, το φύλο, βαθμίδα εκπαίδευσης κ.α) και οι 

απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις τομείς που τους ενδιαφέρουν και που 

θεωρούν ότι θα τους βοηθήσουν στην επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη.  

Στο επόμενο στάδιο της «κύριας φάσης» διευκρινίζεται η κατάσταση που επιδιώκει 

το πρόγραμμα. Αυτό πραγματοποιείται µε τον καθορισμό της πραγματικής 

κατάστασης και την σύγκριση της µε την επιδιωκόμενη,  ώστε να εξεταστεί αν 

υπάρχει κάποια ασυμφωνία ή κενό.  Απαραίτητο είναι να είναι σαφής η επιθυμητή 

κατάσταση, ώστε να μπορούν οι αξιολογητές να κρίνουν κατά πόσο τα άτομα 

έφτασαν στο επιθυμητό επίπεδο (Williams, 1991). Με βάση τα μέχρι δεδομένα 

διαμορφώνεται το προφίλ των επιμορφούμενων, βάσει των οποίων θα σχεδιαστούν 

και θα επιλεγούν οι αντίστοιχες επιμορφωτικές δραστηριότητες.  

Γ) Η µετα-διερευνητική φάση: Σε αυτό το τελευταίο στάδιο 

συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες από τις δύο προηγούμενες φάσεις και 

αξιοποιούνται προκειμένου να επιλεγούν, να οργανωθούν και να εφαρμοστούν 

κατάλληλες επιμορφωτικές δραστηριότητες. Η συγκριμένη φάση αποτελείται από 

τρία στάδια: α) Η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, β) η επιλογή στρατηγικών 

ικανοποίησης των αναγκών και γ) η αξιολόγηση της ποιότητας της διαδικασίας 

διερεύνησης αναγκών.  

Στο πρώτο στάδιο, ιεραρχούνται οι ανάγκες των επιμορφούμενων σε αυτές 

που χρήζουν άμεσης δράσης, ώστε να ικανοποιηθούν και σε εκείνες οι οποίες 

µακροπρόθεσµα θα ικανοποιηθούν.  Στόχος στο δεύτερο στάδιο είναι η επιλογή των 
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στρατηγικών ικανοποίησης των αναγκών των ατόμων. Επιλέγονται μία ή 

περισσότερες στρατηγικές επίλυσης για καθεμία από τις ανάγκες και προτείνεται ένα 

πιθανό σχέδιο εφαρμογής τους,  το οποίο περιλαμβάνει την περιγραφή των λύσεων, 

το προτεινόμενο χρονοδιάγραµµα, τους πόρους, ανθρώπινους και φυσικούς, και 

τέλος, την εκτίμηση του κόστους. Στόχος στο τρίτο είναι η αξιολόγηση της ποιότητας 

της διαδικασίας διερεύνησης αναγκών. Η αξιολόγηση παρέχει πληροφορίες 

ανατροφοδότησης στους εξής τομείς: α) στην αποτελεσματικότητα του 

προγράµµατος, β)  στην επίτευξη των στόχων του και γ) στην ικανοποίηση των 

αναγκών. Στόχος της αξιολόγησης είναι αφενός η βελτίωση της ποιότητας της 

διερεύνησης αναγκών και αφετέρου ο εντοπισμός προβλημάτων τα οποία είναι 

πιθανό να μείωσαν την αποτελεσµατικότητα της (Bramley, 1991٠ Βεργίδης, 1995). 

 
 

4.4.  Μέθοδοι καταγραφής αναγκών 

Η επιλογή της μεθόδου για την συλλογή των αναγκών αποτελεί συνάρτηση 

των πληροφοριών που επιθυμούμε να συλλέξουμε καθώς και του προφίλ της ομάδας-

στόχου. Συγκεκριμένα η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες, 

όπως ο διαθέσιμος προϋπολογισμός, η εθελούσια ή μη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών, ο διαθέσιμος χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της 

διερεύνησης και γενικά το πλαίσιο και τις ευρύτερες συνθήκες διεξαγωγής της 

(Χατζηπαναγιώτης, 2001).  

Για την καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών χρησιμοποιούνται είτε 

ποιοτικές είτε ποσοτικές μέθοδοι. Οι συχνότερες χρησιμοποιούμενες ερευνητικές 

μέθοδοι είναι: Επικοινωνιακές μέθοδοι (ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, ο καταιγισμός 

ιδεών και οι ομαδικές συζητήσεις, η μέθοδος DELPHI, η παρατήρηση κ.α.) 

αναλυτικές μέθοδοι συλλογής, μέθοδος έρευνας αρχειακού υλικού, όπως 

δημογραφικά δεδομένα, πληροφορίες απογραφής, εκθέσεις αξιολόγησης 

προγραμμάτων, αυτοαξιολογήσεις, ιστορίες ζωής, μελέτες περίπτωσης κ.α. 

(Χατζηπαναγιώτης, 2001٠ Ιωσηφίδης, 2003٠ Witkin, & Altschuld, 1995). 

Ο πληθυσμός-στόχος µας άλλοτε  µπορεί να διαθέτει ικανοποιητικό βαθμό 

συνειδητοποίησης των εκπαιδευτικών του αναγκών κι άλλοτε όχι.  Συνεπώς οι 

εκπαιδευτικές ανάγκες άλλοτε  µπορεί να είναι ρητές και συνειδητές κι άλλοτε  µη 

ρητές.  Στην πρώτη κατηγορία αναγκών όπου οι ανάγκες είναι συνειδητές από την 

ομάδα-στόχο, η οποία είναι και σε θέση να τις διατυπώσει, η εκπαιδευτική έρευνα 
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συνήθως διενεργείται στη βάση της δειγματοληπτικής  µεθόδου  µε ερωτηµατολόγια 

και στατιστικές  µεθόδους ανάλυσης.  Ουσιαστικά πρόκειται για ποσοτική  µέθοδο 

έρευνας.  Στη δεύτερη περίπτωση,  όταν δηλαδή οι εκπαιδευτικές ανάγκες δεν είναι 

συνειδητές και ρητές,  επιλέγουμε περισσότερο ποιοτικές  μεθόδους έρευνας.  Στην 

έρευνα οι ποιοτικές  μέθοδοι είναι οι Μελέτες Περίπτωσης, οι Ιστορίες Ζωής, 

ανάλυση εκθέσεων, συστηματικές παρατηρήσεις κλπ. (Βαλκάνος, 2006).  

Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξαρτάται από τα δεδομένα που θέλει να 

συλλέξει ο ερευνητής, το είδος των αναγκών που εξετάζει και τις πληροφορίες που 

έχει στη διάθεσή του. Κάθε μέθοδος έχει τα θετικά και τα αρνητικά σημεία του. Το 

ζητούμενο είναι οποιαδήποτε μέθοδο και αν επιλέξει ο ερευνητής αυτή να αποβεί 

χρήσιμη για τον σκοπό του ερευνητή. Για να επιλέξει λοιπόν ποια μέθοδο θα 

ακολουθήσει, πρέπει να εστιάσει στα βασικά της σημεία, να εντοπίσει τις ευκολίες 

που προσφέρονται και τις δυσκολίες που ελλοχεύει και ανάλογα με την περίσταση να 

κάνει τη σωστή επιλογή, ώστε να διαθέτει την απαραίτητη αξιοπιστία, εγκυρότητα 

και αντικειμενικότητα στην έρευνα. Στις περισσότερες πάντως διαδικασίες 

διερεύνησης αναγκών για την επισφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων, θεωρείται 

προτιμότερο να γίνει συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων μεθόδων (Χασάπης, 2000).  

 

 

4.5.  Επισκόπηση συναφών ερευνών-μελετών 

Η έρευνα των Ρουσσάκη- Χατζηνικολάου (2005) διερευνά τις αντιλήψεις 

των δασκάλων για τις δυσκολίες προσαρμογής των αλλόγλωσσων/αλλοδαπών 

μαθητών στο ελληνικό σχολείο του σήμερα.  Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη 

βοήθεια ερωτηματολογίου σε 208 εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

των δημόσιων σχολείων του νομού Αττικής, κατά το χρονικό διάστημα 2003-2004. 

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί 

δηλώνουν ότι δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι για θέματα που αφορούν τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση και συνακόλουθα πιστεύουν ότι αυτό δυσκολεύει την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο 

μέσα στην τάξη. Στην πλειοψηφία τους, οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί θεωρούν πως 

για να είναι αποτελεσματική η διδασκαλία των αλλοδαπών μαθητών, πρέπει οι 

διδάσκοντες αφενός να έχουν ειδικές γνώσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως 

δεύτερης γλώσσας και αφετέρου να έχουν στοιχειώδεις γνώσεις της γλώσσας της 
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πλειοψηφίας των αλλοδαπών μαθητών της τάξης. Οι αλλόγλωσσοι μαθητές, κατά την 

άποψη τους, θα πρέπει να διδάσκονται παράλληλα με την ελληνική και τη μητρική 

τους γλώσσα. Εν τέλει, με ανοιχτή ερώτηση, τους ζητήθηκε να επιλέξουν 

συγκεκριμένα μαθήματα στα οποία η διδασκαλία και στη μητρική γλώσσα θα ήταν 

χρήσιμη. Στις πρώτες τρεις θέσεις των πολλαπλών επιλογών βρέθηκε η διδασκαλία 

της Γλώσσας, της Ιστορίας ενώ με πολύ χαμηλότερο ποσοστό ακολούθησαν τα 

Θρησκευτικά. 

Οι Αθ. Ζησιμοπούλου και Κ. Κουτρούμπα (2006) το χρονικό διάστημα 

2001-2003 πραγματοποίησαν δύο πανελλαδικές έρευνες οι οποίες στόχευαν στην 

διερεύνηση των εκπαιδευτικών για τις επιμορφωτικές τους ανάγκες και τη γονεϊκή 

συμμετοχή στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολείο. Στόχος της συγκεκριμένης 

έρευνας ήταν να δώσει απαντήσεις στα εξής θέματα: α) Πού στηρίζουν οι 

εκπαιδευτικοί τη διδακτική τους προσέγγιση; β) Πώς αποκτώνται πιο αποτελεσματικά 

οι κατάλληλες γνώσεις και διδακτικές δεξιότητες για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση; 

γ) Ποιο πρέπει να είναι το προφίλ του σύγχρονου εκπαιδευτικού,  ώστε να χειρίζεται 

επιτυχώς ζητήματα διαφορετικότητας μέσα στην πολυπολιτισμική τάξη; δ) Οι 

δυσκολίες επικοινωνίας των εκπαιδευτικών με τους γονείς των μαθητών διαφορετικής 

γλωσσικής και πολιτισμικής προέλευσης. ε) Σε ποιο βαθμό οι γλωσσικές και 

μαθησιακές δυσκολίες εστιάζονται στην οικογενειακή κατάσταση των μαθητών; στ) 

Διερεύνηση του βαθμού συμμετοχής των γονέων στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας.   

Βάσει των απαντήσεων που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί διαπιστώθηκε ότι: α) η 

διδακτική προσέγγιση που ακολουθούν οι ίδιοι, στο πλαίσιο της διδασκαλίας 

μαθητών με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες στηρίζεται κατά κύριο λόγο, 

στις γνώσεις και την εμπειρία που απέκτησαν μόνοι τους, στις επιμορφώσεις, στις 

αρχικές τους σπουδές, στην καθοδήγηση από τους οικείους σχολικούς συμβούλους 

και στις συμβουλές και υποδείξεις συναδέλφων. β) Η απόκτηση κατάλληλων 

γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης δύναται να 

επιτευχθεί με την επιμόρφωση και  μάλιστα με την ενδοσχολική επιμόρφωση. γ) Οι 

εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους υποστηρίζουν ότι οι γλωσσικές και μαθησιακές 

δυσκολίες των αλλοδαπών μαθητών οφείλονται κατά κύριο λόγο στις γλωσσικές 

αδυναμίες του ίδιου του μαθητή, στην οικογενειακή και ατομική τους κατάσταση 

(όπως έλλειψη συνεργασίας με τους γονείς των αλλόγλωσσων παιδιών), στην έλλειψη 

διαπολιτισμικών δεξιοτήτων του διδάσκοντα και στη ελλιπή επιμόρφωση ως προς τη 
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διαχείριση της διαφορετικότητας. δ) Οι γονείς των αλλόγλωσσων μαθητών δεν 

εκδηλώνουν μεγάλη διάθεση για ουσιαστική συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των 

παιδιών τους, με στόχο την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων και 

δυσκολιών των τελευταίων. Η δυσκολία του σχολείου να ενεργοποιήσει τους 

δίαυλους επικοινωνίας με την οικογένεια του μαθητή συσχετίζεται με το συναίσθημα 

επιφυλακτικότητας-διστακτικότητας που χαρακτηρίζει τους γονείς των αλλοδαπών 

μαθητών, η οποία με τη σειρά τους, συσχετίζεται και με τη δυσχέρεια της γλωσσικής 

επικοινωνίας που αντιμετωπίζουν οι γονείς αυτοί και τα παιδιά τους. Οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ο σεβασμός, η διερεύνηση και η αξιοποίηση από τη 

σχολική κοινότητα του υπάρχοντος γνωστικού και πολιτισμικού υποβάθρου των 

γονέων σε ποικίλες δραστηριότητες της σχολικής ζωής, θα μπορούσε να αποτελέσει 

δημιουργική αφορμή επικοινωνίας μεταξύ του σχολείου και της πολιτισμικά-

γλωσσικά διαφορετικής οικογένειας.  

Η έρευνα του Κ. Παπαχρήστου και Ν. Παλαιολόγου (2000) διερευνά τις 

ανάγκες των εκπαιδευτικών και την αξιολόγηση τους σε θέματα εκπαίδευσης και 

διδακτικής. Οι περιοχές διεξαγωγής ήταν η Αθήνα, η Χαλκίδα, η Κόρινθος, η 

Σαλαμίνα, η Τρίπολη, η Καλαμάτα και οι Κυκλάδες. Η έρευνα απευθύνονταν σε 

εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (201 άτομα).   

Ο απώτερος στόχος της έρευνας είναι ουσιαστικά η κατάθεση προτάσεων για 

την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επιμόρφωση  των εκπαιδευτικών σε ζητήματα 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι: α) Ποιο το 

περιεχόμενο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών (πανεπιστημιακής, περαιτέρω 

κατάρτισης/επιμόρφωσης) σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης; β) Ποιες είναι οι 

ερμηνευτικές προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση των όρων 

«Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» και «Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση»; γ) Ποιες είναι οι 

προτάσεις των εκπαιδευτικών για τον τύπο εκπαίδευσης των παλιννοστούντων και 

αλλοδαπών μαθητών; 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία 

τους δυσκολεύονται να προσεγγίσουν ερμηνευτικά το περιεχόμενο της έννοιας 

«Διαπολιτισμική Εκπαίδευση». Η δυσκολία αυτή οφείλεται και στην παντελή 

έλλειψη σχετικών μαθημάτων στο περιεχόμενο προγράμματος σπουδών των 

προπτυχιακών σπουδών των εκπαιδευτικών (Παιδαγωγικές Ακαδημίες) και στην 

παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση στους θεσμούς συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 

(Μ.Δ.Δ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., επιμορφωτικά σεμινάρια κ.λπ.). Όσον αφορά τις προτάσεις 
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τους προς την Πολιτεία για μια αποτελεσματική εκπαίδευση για τους 

παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές, το σύνολο των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι 

η Πολιτεία θα πρέπει να δώσει μεγάλη σημασία στη διαρκή επιμόρφωση και 

κατάρτισή τους, στην παιδαγωγική γνώση και στις αποτελεσματικές στρατηγικές 

οργάνωσης και διδασκαλίας που θα διευκολύνουν την σχολική επιτυχία των 

μαθητών.   

Η έρευνα των Κολτσίδα-Τσάμη πραγματοποιήθηκε το 2005 στην περιοχή 

του Μεσολογγίου με θέμα «Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Θέσεις και αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». Ο πληθυσμός αυτής της έρευνας 

αποτελεί το εκπαιδευτικό προσωπικό της περιοχής του Μεσολογγίου, Αιτωλικού και 

Δήμου Οινιάδων. Το δείγμα περιέλαβε τις περιπτώσεις 65 εκπαιδευτικών επί συνόλου 

145 της περιοχής.  

Η συγκεκριμένη έρευνα έχει τους εξής στόχους: α) να επιχειρήσει να 

προσδώσει απαντήσεις, να αξιολογήσει μέσω της καταγραφής των γνώσεων, των 

εμπειριών των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Διαπολιτισμική 

εκπαίδευση, β) να ανιχνεύσουν, να διερευνήσουν τη συμπεριφορά, τις αντιδράσεις, τα 

συναισθήματα και γενικότερα τις στάσεις, τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών  

απέναντι στους αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές, γ) να γίνει αξιολόγηση 

των παραμέτρων εφαρμογής και υλοποίησης της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, τόσο 

των θετικών στοιχείων όσο και των βασικών ελλείψεων προκειμένου να γίνουν 

προτάσεις για μεθόδους και μέσα για τη βελτίωση της.  

Η έρευνα έδειξε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών δεν έχει 

διδαχθεί ή παρακολουθήσει κάποιας μορφής επιμόρφωση και η ενημέρωσης τους στα 

θέματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης προέρχεται κυρίως από τα ΜΜΕ, από τα 

βιβλία, από τους Σχολικούς Συμβούλους και κάποια σεμινάρια για τη διαπολιτισμική. 

Σχετικά για τον αποτελεσματικότερο τρόπο διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας 

στους αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές, απάντησαν ότι πραγματοποιείται: 

α) μέσα στα τμήματα ένταξης που λειτουργούν στα κανονικά σχολεία και 

παρακολουθούν οι μαθητές για ορισμένες ώρες την ημέρα μαθήματα της ελληνικής 

γλώσσας, β) μέσα στην κανονική τάξη μαζί με τους γηγενείς μαθητές, ακολουθώντας 

εξατομικευμένο πρόγραμμα, γ) σε φροντιστηριακό τμήμα, που πηγαίνουν μετά το 

τέλος του σχολικού προγράμματος, δ) στις τάξεις υποδοχής που λειτουργούν 

παράλληλα μέσα στο ίδιο το σχολείο και αρχικά παρακολουθούν δίγλωσσο 
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πρόγραμμα σπουδών μαθαίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο πιο αποτελεσματικά την 

ελληνική γλώσσα.   

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί με σκοπό την 

αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων αυτών των μαθητών και την ομαλή ένταξή τους 

στην ομάδα της τάξης είναι η ομαδοσυνεργατική, η εξατομικευμένη και η ενισχυτική 

διδασκαλία. Η επιλογή της κατάλληλης διδακτικής μεθόδου σε συνδυασμό με 

ορισμένους παράγοντες, όπως η γρήγορη εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, η 

πρόοδος στη σχολική επίδοση, η δημιουργία φιλικών σχέσεων με τους γηγενείς 

μαθητές, το αίσθημα ότι αποτελεί ισότιμο μέλος στην τάξη  μπορούν να συμβάλλουν 

στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των αλλοδαπών μαθητών.   

Η Παλαιολόγου Νεκταρία διεξήγαγε  έρευνα (2000) με θέμα 

«Διαπολιτισμικότητα και ρατσισμός στην εκπαίδευση: καταγραφή κατάστασης». 

Στόχος αυτής της έρευνας είναι η διερεύνηση των μεθόδων επικοινωνίας και των 

μέσων που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός για να επικοινωνεί με τους μαθητές του σε 

μία σύγχρονη πολυπολιτισμική τάξη. Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι : α) να 

διερευνήσει τις δυνατότητες που έχουν οι εκπαιδευτικοί για εναλλακτικές μεθόδους 

κατά τη διδασκαλία σε μία πολυπολιτισμική τάξη, β) να διερευνήσει τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών για την εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών 

προσεγγίσεων μέσα στη σχολική τάξη. 

Στα πλαίσια αυτής της έρευνας οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι οι μέθοδοι 

διδασκαλίας, οι οποίες  διευκολύνουν την επικοινωνία  των ιδίων με τους μαθητές 

μέσα στην τάξη είναι η συνεργατική, ομαδοσυνεργατική και η εξατομικευμένη. Οι 

συγκεκριμένες ουσιαστικά ευνοούν την ομαλή ένταξη των αλλοφώνων μαθητών 

μέσα στην τάξη γι’ αυτό και προσπαθούν να τις εφαρμόζουν. Όσον αφορά την 

προσέγγιση και την επικοινωνία των Ελλήνων μαθητών με τους αλλόφωνους, η 

πλειοψηφία κρίνει ότι ο πιο κατάλληλος τρόπος για το σκοπό αυτό είναι η 

συνεργασία μεταξύ όλων των μαθητών. Επομένως, σκοπός είναι να επιτευχθεί η 

οικειότητα ανάμεσα στους γηγενείς και μη μαθητές. Σε αυτό συμβάλλουν και τα 

μαθήματα στα οποία χρησιμοποιείται ο διάλογος και κατά συνέπεια μπορούν οι 

μαθητές να συνεργαστούν μεταξύ τους, όπως για παράδειγμα η Γλώσσα.

 Σημαντικά είναι τα στοιχεία της έρευνας του Δαμανάκη, η οποία έγινε την 

περίοδο μεταξύ Μαΐου και Δεκεμβρίου του 1995. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας 

ήταν να καταγράψει την υπάρχουσα κατάσταση, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

οι αλλόγλωσσοι μαθητές και οι οικογένειες τους και τον τρόπο που βιώνουν αυτή την  
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κατάσταση οι εκπαιδευτικοί. Το δείγμα της έρευνας ήταν κυρίως δάσκαλοι, 540 το 

σύνολο. 

 Αξίζει να αναφερθεί ότι ένα ποσοστό (10%) γνώριζαν κάποια από τις γλώσσες 

των μαθητών που δίδασκαν. Τα 3/4 των εκπαιδευτικών είχε συμμετοχή και άμεση 

εμπλοκή με την εκπαίδευση των αλλόγλωσσων μαθητών, καθώς  δίδασκαν είτε σε 

τάξεις υποδοχής είτε σε φροντιστηριακά τμήματα. Η επιμόρφωση τους σε θέματα 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ήταν περιορισμένη έως και ανύπαρκτη. Αναπόφευκτο 

ήταν σε πολλές άλλες ερωτήσεις να εκφράζουν δυσκολίες κατά τη διδασκαλία τους 

σε ποσοστό 74%, αλλά και σοβαρά προβλήματα στην επικοινωνία τους με τους 

γονείς των μαθητών. Η ενημέρωσή τους για τη χώρα προέλευσης, τις 

κοινωνικοπολιτισμικές καταβολές των μαθητών, το εκπαιδευτικό σύστημα από το 

οποίο προέρχονται οι μαθητές (χώρα προέλευσης) ήταν αρκετά ελλιπής, αφού μόνο 

το 15% των εκπαιδευτικών δήλωσαν «πολύ καλά» ενημερωμένοι. Ιδιαίτερα μεγάλα 

προβλήματα παρατηρήθηκαν στις γυναίκες εκπαιδευτικούς, στους νέους και άπειρους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διδάσκουν κυρίως ως αναπληρωτές στα αστικό κέντρο.   

 Εν τέλει, οι εκπαιδευτικοί στην πλειονότητα τους δήλωσαν ότι οι μεγαλύτερες 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν είναι τα γλωσσικά προβλήματα των μαθητών, η 

επικοινωνία με τους μαθητές και τους γονείς τους, ο τρόπος μάθησης των 

αλλόγλωσσων μαθητών, η έλλειψη ενδιαφέροντος ή κινήτρων για το σχολείο από 

τους ίδιους τους μαθητές. Βασικό αίτημα των εκπαιδευτικών ήταν η εκπαίδευση και η 

συνεχιζόμενη επιμόρφωση σε θέματα διαπολιτισμικής. Πρέπει να σημειώσουμε ότι 

τα συμπεράσματα της ερευνάς που πραγματοποιήθηκε το 1995 (πριν δεκαεφτά δηλ 

χρονιά) είναι όπως φαίνεται και σήμερα, επίκαιρα.    

 Το 2004 συντάχθηκε εμπειρογνωμοσύνη κατ’ εντολή και με πόρους του 

Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.) συγγραφείς της οποίας ήταν ο 

Χ. Γκόβαρης, η Ε. Σκούρτου και ο Κ. Βρατσάλης. Το θέμα της εμπειρογνωμοσύνης 

ήταν «Μετανάστευση στην Ελλάδα και Εκπαίδευση: Αποτίμηση της υπάρχουσας 

κατάστασης – Προκλήσεις και Προοπτικές βελτίωσης Πρόγραμμα 5».  

 Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διατύπωση συγκεκριμένων 

προτάσεων για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε μετανάστες μαθητές με 

πρώτη γλώσσα άλλη από την ελληνική, μέσα σε μια λογική βελτίωσης των επιπέδων 

σχολικής επίδοσης όλων των μαθητών. Οι προτάσεις τους στηρίζονται σε θεωρητικές 

αρχές για τη μάθηση, τη διαπολιτισμική παιδαγωγική και τη διγλωσσία και στα 

πορίσματα από διεθνείς εκθέσεις, έρευνες και τη σχολική εμπειρία από άλλες χώρες. 
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Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στη νησιωτική Ελλάδα (νησιά της 

Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Μυτιλήνη) παρατηρήθηκε ότι το δείγμα, που ήταν τυχαίο, 

έδινε πληροφορίες για μια αρκετά εκτεταμένη εμπειρία σπουδών σε παιδαγωγικά 

πανεπιστημιακά τμήματα και σε τμήματα επιμόρφωσης. Αυτό σημαίνει ότι οι 

εκπαιδευτικοί του δείγματος είχαν στην πλειοψηφία τους ήδη κάποια επαφή με τη 

θεωρία και την έρευνα για τη διγλωσσία και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Παρ’ όλα 

αυτά, οι εκπαιδευτικοί φάνηκαν να έχουν κάποιες ανθεκτικές απόψεις για τον τρόπο 

που κατακτιούνται οι γλώσσες και για τις σχέσεις μεταξύ τους, αλλά και κάποιους 

φόβους για τις συνέπειες της γλωσσική πολυμορφίας στο κοινωνικό σύνολο. Έτσι, 

ενώ στην πλειοψηφία τους δέχονται θετικά τη γλωσσική πολυμορφία, ως μία μορφή 

γενικότερης γλωσσομάθειας και μάλιστα απαντούν ότι η ύπαρξη άλλων γλωσσών σε 

μία τάξη είναι κέρδος για ολόκληρη την τάξη, δεν βλέπουν να ισχύει κάτι τέτοιο για 

τον ίδιο το δίγλωσσο μαθητή. Δεν θεωρούν ότι η γνώση της μίας γλώσσας έχει σχέση 

με την εκμάθηση μίας άλλης. Συγκεκριμένα, δεν θεωρούν ότι η γνώση της πρώτης 

γλώσσας των μεταναστών συσχετίζεται με την κατάκτηση/εκμάθηση της ελληνικής 

ούτε ότι η διγλωσσία μπορεί να έχει σχέση με τη μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί επίσης, 

εκφράζουν την αντίληψη ότι η διγλωσσία (άρα και οι άλλες γλώσσες) 

αντιπροσωπεύει ένα πρόβλημα και σε επίπεδο μάθησης και σε επίπεδο κοινωνικής 

συνοχής. Κάποιες φορές εκφράζεται η άποψη ότι η διγλωσσία ευθύνεται για τυχόν 

μαθησιακά προβλήματα. Σπανιότερα εκφράζεται η άποψη ότι η διγλωσσία μπορεί να 

συμβάλλει θετικά στη μάθηση. Στην συγκεκριμένη έρευνα καταγράφτηκαν μια σειρά 

αντιφάσεων που προέκυψαν από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών και 

επιβεβαιώνουν από την μια τη σύγχυση που έχουν απέναντι στην έννοια της 

διγλωσσίας και από την άλλη τονίζεται η ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση.  

 Η μελέτη των Δ. Σπυροπούλου, Α, Ανασταστάκη, Δ. Δεληγιάννη, Χ. 

Κούτρα, Ε. Λουκά και Σ. Μπούρα (2007) αφορά το Καινοτόμα προγράμματα που 

εφαρμόζονται στην εκπαίδευση. Η συγκεκριμένη μελέτη διερευνά την ποιότητα των 

υλοποιουμένων Καινοτόμων Προγραμμάτων. Το ερωτηματολόγιο και η συνέντευξη 

αποτέλεσαν τα βασικά εργαλεία της έρευνας. Οι ομάδες-στόχου που έλαβαν μέρος 

στην έρευνα είναι: τα Διοικητικά και Επιστημονικά Στελέχη της Εκπαίδευσης, οι 

Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων του δείγματος, οι εκπαιδευτικοί, οι 

μαθητές/τριες Δημοτικού Σχολείου/Γυμνασίου/Γενικού και Επαγγελματικού 

Λυκείου, οι γονείς των μαθητών/τριών των σχολικών  μονάδων του δείγματος. Σε ό, 

τι αφορά στην ποιότητα των υλοποιούμενων Καινοτόμων Προγραμμάτων, η 
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προστιθέμενη αξία τους είναι κυρίως η παιδαγωγική ευελιξία  και η διεύρυνση των 

γνωστικών πεδίων των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών. Αναλυτικότερα, τα 

Καινοτόμα Προγράμματα αποτιμώνται από τους ερωτηθέντες ως ακολούθως: α) 

εξοικειώνουν εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες σε νέους τρόπους προσέγγισης της 

γνώσης, γεγονός που γεννά προσδοκίες για τον εμπλουτισμό της διδακτικής και 

μαθησιακής διαδικασίας, β) δίνουν τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και 

εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες να ασχοληθούν με θέματα τα οποία είναι επίκαιρα 

και σημαντικά και απασχολούν είτε τη διεθνή κοινότητα είτε άπτονται της βελτίωσης 

της ποιότητας ζωής, γ) καλλιεργούν αξίες, θετικές στάσεις και συμπεριφορές των 

μαθητών/τριών. Αναλυτικότερα, τα Καινοτόμα Προγράμματα ενθαρρύνουν την 

ομαδική εργασία, γεγονός που δεν συμβαίνει με τα συμβατικά μαθήματα, με 

αποτέλεσμα να γίνεται δυνατή η μετάβαση από τη δασκαλοκεντρική στην 

ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας και στα υπόλοιπα μαθήματα. Οι 

μαθητές/τριες οι οποίοι συμμετέχουν  στα Καινοτόμα Προγράμματα μιλούν 

περισσότερο για την αλλαγή των συναισθημάτων τους απέναντι στα άτομα με τα 

οποία είναι καθημερινά μαζί, η διεύρυνση των σχέσεων και η ανάπτυξη μεγαλύτερης 

οικειότητας μαζί τους. Το ίδιο ισχυρίζονται και οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν 

στα προγράμματα.  

 Παρ’ όλα αυτά αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί δεν 

αξιοποιούν τις μεθόδους διδασκαλίας των Καινοτόμων Προγραμμάτων στην 

καθημερινή διδακτική πρακτική, με αποτέλεσμα να ακυρώνεται στην πράξη ο διττός 

σκοπός της εισαγωγής των Καινοτόμων Προγραμμάτων στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Επιπλέον, εύλογο είναι το ερώτημα της μειωμένης συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε 

αντίστοιχα επιμορφωτικά προγράμματα και το γεγονός του χαμηλού ποσοστού των 

συμμετεχόντων σε καινοτόμες δράσεις.  

 Αναφορικά με την αλλαγή της στάσης των μαθητών/τριών, διαπιστώνεται ότι 

υπάρχει βελτίωση της στάσης τους και είναι άλλοτε σημαντική και άλλοτε λιγότερο. 

Το γεγονός ότι δεν σημειώνεται σε όλους τους μαθητές/τριες σημαντική αλλαγή στη 

στάση τους οφείλεται ενδεχομένως είτε στην ελλιπή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

είτε σε εξωγενείς παράγοντες, όπως η ελλιπής υποστήριξη των Καινοτόμων 

Προγραμμάτων από τους Υπευθύνους των Σχολικών Δραστηριοτήτων λόγω, κυρίως 

αντικειμενικών δυσκολιών. 

Η ελλιπής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι σημαντικός ανασταλτικός 

παράγοντας καθώς δημιουργεί παρανοήσεις αναφορικά με τη χρησιμότητα των 
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προγραμμάτων. Χαρακτηριστική είναι η ομολογία ενός εκπαιδευτικού: «θέλει κόπο, 

δηλαδή πρέπει να κάθεσαι παραπάνω ώρες στο σχολείο…….αλλά, επειδή βασικά δεν 

υπάρχει βιβλίο, πρέπει μόνος σου να σκεφτείς τι θα πεις, μόνος σου να ψάξεις πηγές και 

γενικά να ετοιμάζεις δραστηριότητες και δεν είναι μόνο να τα σκεφτείς, αλλά και να τα 

υλοποιήσεις…..και γενικά όλα να τα κάνεις μόνος σου», γεγονός που καταδεικνύει ότι 

οι εκπαιδευτικοί έχουν παρεξηγήσει τη φιλοσοφία εισαγωγής Καινοτόμων 

Προγραμμάτων.  

Συμπερασματικά, η πλειονότητα των ερωτηθέντων εκφράζει θετικά σχόλια 

για τα Καινοτόμα Προγράμματα. Για την  διασφάλιση της βιωσιμότητας των 

συγκεκριμένων προγραμμάτων πρώτη προτεραιότητα είναι η επιμόρφωση όλων των 

εμπλεκομένων στη σχολική κοινότητα για την φιλοσοφία και τη μεθοδολογία τους.  

Η έρευνα των Κ. Παπαχρήστου και της Μ. Πανταζοπούλου (2005) 

διαπραγματεύεται αν η διαπολιτισμικότητα αφορά το Ολοήμερο σχολείο. Κύριος 

σκοπός της έρευνάς ήταν η διερεύνηση της ικανότητας (παιδαγωγικής – διδακτικής – 

κοινωνικής) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, να 

αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που προκύπτουν από την πολυπολιτισμικότητα του 

ελληνικού σχολείου και να προωθούν τις αρχές της διαπολιτισμικής αγωγής σ’ αυτό. 

Μια επιμέρους θεματική αφορούσε το Ολοήμερο σχολείο, ως προνομιακό χώρο 

αλληλεπιδράσεων. Τα διερευνητικά ερωτήματα αφορούσαν τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών για την προώθηση των κοινωνικών και παιδαγωγικών στόχων του 

Ολοήμερου σχολείου, στόχων που σ’ ένα βαθμό εμπεριέχουν διαπολιτισμικές αρχές 

και αξίες και υπό προϋποθέσεις μπορούν να βοηθήσουν στην ομαλή ένταξη των 

αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών.  

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 726 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας 

Εκπ/σης σ’ όλη την Ελλάδα. Για τις ανάγκες της έρευνας κατασκευάστηκε 

ερωτηματολόγιο.  

Βάσει των απαντήσεων των εκπαιδευτικών η εικόνα που έχουν οι ίδιοι για την 

χρησιμότητα το Ολοήμερου είναι θετική και αυτό φαίνεται από τα εξής: α) η 

παρουσία των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών είναι πολύ μεγάλη, β) 

θεωρούν ότι στο Ολοήμερο σχολείο καλλιεργείται ένα κλίμα που ευνοεί τις 

αλληλεπιδράσεις, την επικοινωνία, την κατανόηση και την αποδοχή του «άλλου», γ) 

βοηθά στην ομαλή ένταξη των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών, δ) βοηθά 

στην γρήγορη εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ε) λειτουργεί αντισταθμιστικά, στην 

κατεύθυνση άρσης των ανισοτήτων και καταπολέμησης της σχολικής αποτυχίας και 
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διαρροής, στ) παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές, η) οι εκπαιδευτικοί 

πιστεύουν ότι το Ολοήμερο λειτουργεί ικανοποιητικά και δεν χρειάζεται αλλαγή η 

φιλοσοφία του. 

Ωστόσο, αναφορικά με τον τομέα της δικής τους επιμόρφωσης στα θέματα 

που άπτονται του Ολοήμερου σχολείου, οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν έντονη 

δυσαρέσκεια. Προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία του Ολοήμερου σχολείου οι 

εκπαιδευτικοί θεώρησαν επιτακτική ανάγκη την συνεχή επιμόρφωση στα ζητήματα 

της διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας στους μαθητές και της ελληνικής στους 

γονείς, της διεύρυνσης της συνεργασίας με τις οικογένειες των μαθητών και της 

παροχής συμβουλευτικής.  

Η έρευνα της Γκανέτσου (2006) πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2006, 

με κεντρικό σκοπό την λεπτομερή καταγραφή των προτεραιοτήτων των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όσον αφορά την παροχή και τη 

λειτουργία κατάλληλων επιμορφωτικών προγραμμάτων ώστε να ανταποκρίνονται 

αποτελεσματικότερα στο ρόλο τους μέσα στην πολυπολιτισμική πια σχολική τάξη. Το 

δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που 

υπηρετούν στο τρίτο Γραφείο Αθηνών και στο δεύτερο Γραφείο Δυτικής Αττικής.  

Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δήλωσε ότι δεν έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά 

προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Έτσι, η ενημέρωση τους στην 

συγκεκριμένη θεματολογία στηρίζεται κατά κύριο λόγο στις γνώσεις και στις 

εμπειρίες που απέκτησαν οι ίδιοι. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης οι εκπαιδευτικοί 

νιώθουν έντονη επιθυμία επιμόρφωσης σε πολλές θεματικές της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι οι εξής: 1) Προγράμματα που 

εφαρμόζονται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2) Καινοτόμα προγράμματα, 

όπως για παράδειγμα η μέθοδος project και η ευέλικτη ζώνη. 3) Διδακτική 

μεθοδολογία της πολυπολιτισμικής τάξης, Διδασκαλία ελληνικής σε αλλοδαπούς, 

Θεωρίες εκπαιδευτικής προσέγγισης της πολυπολιτισμικότητας και τη διγλωσσία, 

πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι τους ενδιαφέρει πολύ το «γίγνεσθαι» στη σχολική 

τάξη ουσιαστικά ο ρόλος τους στη διδακτική κυρίως προσέγγισή της. 4) Σε μεθόδους 

διδασκαλίας και κυρίως στην ομαδοσυνεργατική.  

Εν τέλει, η τρίμηνη διάρκεια καθώς και η ενδοσχολική επιμόρφωση 

προτιμάται από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών. Επίσης, η 
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επιθυμητή συχνότητα παροχής επιμορφωτικών προγραμμάτων θεωρείται αμέσως 

μετά το διορισμό και κάθε δύο χρόνια. 

Ο Βεργίδης στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος (2008) 

«Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ 

(ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) πραγματοποίησε μια έρευνα σχετικά με τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι στην εκτέλεση του εκπαιδευτικού τους 

έργου. Η έρευνα αυτή ολοκληρώθηκε το 2008. Τα στοιχεία της συγκεκριμένης 

έρευνας συμβάλλουν στην ενδεχόμενη προσαρμογή του προγράμματος σπουδών και 

του περιεχομένου των μαθημάτων, ώστε να αντιμετωπίζονται εκ των προτέρων οι 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι στην επιτέλεση του έργου τους με την 

κατάλληλη εκπαίδευση, αλλά και την κατάλληλη επιμόρφωση τους.   

Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι είναι: α) η 

ανομοιογένεια στην τάξη, λόγω έλλειψης τμημάτων ένταξης για αλλοδαπούς και 

παλιννοστούντες μαθητές, β) η παθητική έλλειψη συμμετοχής των μαθητών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, γ) η έλλειψη συνεργασίας των γονέων στα σχολικά 

προβλήματα και η έλλειψη βοήθειας των μαθητών από τους γονείς τους, δ) η έλλειψη 

επιμόρφωσης στη διαχείριση διαφορετικών ρυθμών μάθησης, στην οργάνωση σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα και στη διαχείριση συγκρούσεων. Αναφορικά με τη 

διδακτική μεθοδολογία το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων αφορά στην 

έλλειψη επιμόρφωσης στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο λόγω της δυσκολίας 

εφαρμογής των ομάδων εργασίας, στη μέθοδο project, στη διδασκαλία των 

αλλοδαπών μαθητών στην ελληνική γλώσσα  και στη διδακτική μεθοδολογία.  

Μεγάλη έμφαση δόθηκε από τους εκπαιδευτικούς στην ενδοσχολική 

επιμόρφωση. Ο στόχος είναι να ληφθούν υπόψη οι επικρατούσες συνθήκες και οι 

ιδιαιτερότητες στον κοινωνικό αυτό χώρο και η προσωπικότητα συγκεκριμένων 

παιδιών με προβλήματα. Προτείνουν οι επιμορφώσεις να χαρακτηρίζονται από την 

οργανωτικότητα και την αποτελεσματικότητα και να σχεδιάζονται με βάση τις 

ανάγκες των εκπαιδευτικών. Ως προς το χρόνο επιμόρφωσης οι περισσότερο 

πρότειναν να διοργανώνονται εντός του διδακτικού ωραρίου και σε συχνή συχνότητα, 

καθόλα την διάρκεια του έτους είτε ετήσια είτε ανά εξάμηνο. Ως προς το περιεχόμενο 

της επιμόρφωσης δόθηκε έμφαση σε θέματα, όπως η αντιμετώπιση συμπεριφοράς 

των παιδιών και η αντιμετώπιση των μαθησιακών προβλημάτων μαθητών με 

διγλωσσία.  
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Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι οι δάσκαλοι αναγνωρίζουν την 

αναγκαιότητα της επιμόρφωσης βάσει των εκπαιδευτικών προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν. Αυτό που ουσιαστικά υποστηρίζουν είναι η αλλαγή μορφής 

προκειμένου τα επιμορφωτικά προγράμματα να είναι αποτελεσματικά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

 

Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας 

 

5.1.  Σκοπός της έρευνας 

Στο πρώτο μέρος της παρούσας έρευνας έγινε προσπάθεια ανάλυσης της 

πολυπολιτισμικού χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας, καθώς και η εκπαιδευτική 

πολιτική που ακολούθησε το κράτος, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη νέα 

κατάσταση. Μέσα σε αυτή την αυξημένη πολιτισμική ετερότητα επηρεάστηκε και ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού. Έτσι κρίθηκε αναγκαίο να σκιαγραφηθεί ο σύγχρονος 

ρόλος του δασκάλου και να καταγραφούν οι κοινωνικές γνώσεις και δεξιότητες που 

οφείλει ο εκπαιδευτικός να διαθέτει προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις της συνεχούς μεταβαλλόμενης κοινωνίας.  

Μέσω των επιμορφωτικών προγραμμάτων ο εκπαιδευτικός δύναται να 

αποκτήσει και να ασκήσει τα «προσόντα» που οφείλει να διαθέτει. Επομένως, έγινε 

προσπάθεια να καταδειχθεί η αναγκαιότητα επιμόρφωσης, καθώς και ανάδειξη της 

σημασίας της ανάλυσης αναγκών ως βασικού σταδίου κατά το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης ενηλίκων.  

Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι η διερεύνηση των επιμορφωτικών 

αναγκών των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Βεροίας, σε θέματα 

διαπολιτισμικότητας. Ειδικότερα, προτίθενται α) να εντοπίσει τη στάση των 

εκπαιδευτικών απέναντι στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, β) να διερευνηθεί η άποψη 

τους για την προσαρμογή των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών, γ) να 

εντοπίσει τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών σε ζητήματα 

διαπολιτισμικότητας, όπως τις καθορίζουν και τις αξιολογούν οι ίδιοι, δ) να 

ανιχνεύσει την επίδραση των παραγόντων φύλο, ηλικία, έτη προϋπηρεσίας στη 

διαμόρφωση των συγκεκριμένων αναγκών και τέλος ε) να αποτυπώσει τις απόψεις 

τους για τη μορφή και γενικότερα τον τρόπο επιμόρφωσης που επιθυμούν. Για να 

κατανοήσουμε ακόμη περισσότερο την προβληματική του συγκεκριμένου θέματος 

προβήκαμε στη συγκριτική μελέτη των δεδομένων της παρούσης έρευνας με την 

έρευνα της κα Γκανέτσου. 
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Επομένως, με βάση τα παραπάνω βασικός στόχος μέσα από αυτήν την έρευνα 

είναι να απαντήσουμε στα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

 Οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας θεωρούν ότι είναι ενημερωμένοι όσον 

αφορά τη διαπολιτισμική εκπαίδευση; 

 Πώς κρίνουν την προσαρμογή των αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό 

σχολείο; 

 Ποιες είναι οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της Βεροίας, σε θέματα διαπολιτισμικότητας σύμφωνα με τις 

απόψεις των ιδίων; 

 Υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τις ανάγκες που εκφράζονται από τους 

εκπαιδευτικούς ως προς: α) Φύλο, β) Ηλικία, γ) Έτη προϋπηρεσίας;  

 Ποια είναι τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός προγράμματος επιμόρφωσης ως 

προς τη διάρκεια, το χρόνο και τόπο επιμόρφωσης; 

 

 

5.2.  Το δείγμα της έρευνας 

Τον πληθυσμό της παρούσας έρευνας απαρτίζουν εκπαιδευτικοί της 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι εργάζονται στην περιοχή της Βέροιας. Για τις 

ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας διενεμήθηκαν εκατόν ογδόντα (180) 

ερωτηματολόγια όσος  ήταν και το σύνολο  των εκπαιδευτικών της περιοχής.  

Από τα εκατόν ογδόντα (180) ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν εκατόν 

τριάντα πέντε  (135) ερωτηματολόγια. Ωστόσο, όμως από τα συμπληρωμένα 

ερωτηματολόγια έγκυρα ήταν τα εκατόν έντεκα (111). Ως άκυρα θεωρήθηκαν 

ερωτηματολόγια που περιελάμβαναν αναπάντητες ερωτήσεις, ανακρίβειες, 

αντιφάσεις στις απαντήσεις και τυχόν σφάλματα από απροσεξία στο τσεκάρισμα (14 

ερωτηματολόγια) ή κρίθηκε από την ερευνήτρια ότι συμπληρώθηκαν με τυχαίο τρόπο 

(10 ερωτηματολόγια). Συνεπώς, το τελικό δείγμα της έρευνας μας αποτελούν εκατόν 

έντεκα (111) εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που κατά το σχολικό 

έτος 2011-2012 εργάζονταν στην Βέροια.  
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5.3.  Ο σχεδιασμός  της έρευνας 
 

Η παρούσα έρευνα, βάσει των σκοπών που αναφέραμε παραπάνω, μπορούμε 

να την ταξινομήσουμε στις λεγόμενες «περιγραφικές μεθόδους». Η διαδικασία των 

περιγραφικών ερευνών, όπως και της συγκεκριμένης δεν επικεντρώνεται στην απλή 

συλλογή και αξιολόγηση των πραγματικών δεδομένων. Δεν αποτελεί μόνο μία 

δομημένη προσπάθεια για να συλλεχθούν γεγονότα και απόψεις για την σημερινή 

κατάσταση. Αυτό που ουσιαστικά επιχειρείται είναι να εντοπιστεί η φύση των 

παραγόντων και να ερμηνευθεί η σημασία ή η σπουδαιότητα αυτού που 

περιγράφεται. 

Για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήσαμε 

την επισκόπηση. Οι επισκοπήσεις περιλαμβάνουν τη συλλογή περιορισμένων 

δεδομένων από ένα σχετικά μεγάλο αριθμό περιπτώσεων σε μία συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται και για να επισημάνει επικρατούσες 

καταστάσεις ή συγκεκριμένες τάσεις. Δεν ασχολείται με τα χαρακτηριστικά 

μεμονωμένων ατόμων, αλλά με την παροχή πληροφοριών για τα χαρακτηριστικά 

πληθυσμών.  

Η συγκεκριμένη έρευνα αποσκοπούσε στη συγκέντρωση των εξής δεδομένων: 

Α) Ανεξάρτητες μεταβλητές: Προσωπικά-γενικά στοιχεία των συμμετεχόντων, όπως: 

φύλο, ηλικία, έτη προϋπηρεσίας, προηγούμενη επιμόρφωση, κατοχή πτυχίων ξένων 

γλωσσών, έτη που μεσολάβησαν ανάμεσα στην ημερομηνία κτήσης πτυχίου και το 

διορισμό, το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών στις τάξεις των εκάστοτε 

εκπαιδευτικών, ανάληψη μαθημάτων στήριξης ή αλφαβητισμού. Β) Εξαρτημένες 

μεταβλητές: Τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός επιμορφωτικού προγράμματος και η  

αποτίμηση των επιμορφωτικών αναγκών των συμμετεχόντων στη έρευνα, σύμφωνα 

με τις προσωπικές τους απόψεις.  

Ως εργαλείο συλλογής των δεδομένων επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο, που 

αποτελεί τη συνηθέστερη επιλογή των ερευνών επισκόπησης, καθώς επιτρέπει τη 

συλλογή δεδομένων από μεγάλα δείγματα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Με 

το γραπτό ερωτηματολόγιο διευκολύνεται η άμεση και αποδοτική συλλογή των 

δεδομένων, ενώ παράλληλα οι συμμετέχοντες μπορούν να απαντήσουν ανώνυμα και 

αβίαστα. Στη βιβλιογραφία καταγράφονται και αρνητικές πλευρές του 

ερωτηματολογίου, κυρίως η ελλιπής επιστροφή των συμπληρωμένων 

ερωτηματολογίων και η πιθανή ανειλικρίνεια των απαντήσεων  (Cohen & 
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Manion,2000). Η ελαχιστοποίηση των αρνητικών του εργαλείου μας θα επιχειρηθεί 

με την εξασφάλιση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων και η επιδίωξη της 

προσωπικής επαφής της ερευνήτριας με τους συμμετέχοντες στην έρευνα.  

 

 

5.4.  Το ερωτηματολόγιο 

 Για την πραγματοποίηση των σκοπών της συγκεκριμένη έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε ως βάση ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο κατασκευάστηκε από την 

κα Γκανέτσου Σοφία-Χαρά για τις ανάγκες της δικής της έρευνας, ο τίτλος της οποίας 

είναι «Ανίχνευση Επιμορφωτικών Αναγκών των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης για να ανταπεξέλθουν στο σημερινό πολυπολιτισμικό σχολείο». Η 

έρευνα της κα Γκανέτσου πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2006. Το δείγμα της 

έρευνας της αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που 

υπηρετούσαν στο τρίτο Γραφείο Αθηνών και στο δεύτερο Γραφείο Δυτικής Αττικής. 

Κατόπιν συνεννοήσεως με την κα Γκανέτσου δέχθηκε αφενός να χρησιμοποιήσουμε 

το ερωτηματολόγιο της για τις ανάγκες της δικής μας έρευνας και αφετέρου να 

προβούμε στην συγκριτική μελέτη των δεδομένων των δύο ερευνών.  

 Προτού διεξαχθεί η κυρίως έρευνα διενεργήθηκε η λεγόμενη πιλοτική έρευνα, 

η οποία έδωσε τη δυνατότητα ελέγχου σειράς στοιχείων, δεδομένων και απαντήσεων, 

που αναφέρονται στη λεκτική διατύπωση των ερωτημάτων, πιθανές ασάφειες στη 

διατύπωση τους και προβλήματα στη διαδικασία απάντησης, κωδικοποίησης και 

ανάλυσης των ερωτημάτων, τα οποία είναι σημαντικό να ελεγχθούν και να 

αποφευχθούν πριν την κυρίως μελέτη. Επίσης, η δοκιμαστική χορήγηση του 

ερωτηματολογίου παρέχει τη δυνατότητα στον ερευνητή να κάνει μία προκαταρκτική 

ανάλυση των απαντήσεων και των προβλημάτων στο στάδιο της ανάλυσης των 

κυρίως πληροφοριών και συμβάλλει, ώστε οι συμμετέχοντες στην κυρίως έρευνα να 

μη συναντήσουν δυσκολίες κατά τη συμπλήρωσή του. Μετά τη σύνταξη των 

ερωτήσεων, κρίθηκε, λοιπόν, απαραίτητη η δοκιμαστική χορήγηση του 

ερωτηματολογίου σε ένα μικρό δείγμα εκπαιδευτικών, προκειμένου να ελεγχθεί η 

σαφήνεια των ερωτήσεων και των οδηγιών, να αφαιρεθούν τα θέματα που δεν 

παρείχαν χρήσιμες πληροφορίες και να εντοπισθούν εκείνα που είχαν παραλειφθεί. 

Ακόμη, προκειμένου να προσδιοριστεί η διάρκεια συμπλήρωσής του και να 

διαπιστωθεί αν οι χρησιμοποιούμενοι όροι γίνονταν εύκολα κατανοητοί, αν η σειρά 
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των ερωτήσεων προκαλούσε τάσεις πιθανής διαστρέβλωσης και αν ο τρόπος 

διατύπωσης τους επέτρεπε τη συλλογή των επιθυμητών στοιχείων. Συγκεκριμένα, το 

ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε ιδιοχείρως προς συμπλήρωση σε δείγμα δεκα (10) 

εκπαιδευτικούς Δημοτικών σχολείων του Νομού Ημαθίας. Ακολούθησε συζήτηση με 

καθένα από αυτά τα άτομα και με βάση τις απαντήσεις και τις υποδείξεις τους, οι 

οποίες καταγράφηκαν, έγινε τροποποίηση των ερωτημάτων και η τελική διατύπωση 

και σύνταξη του ερωτηματολογίου. 

 

 

5.5.  Παρουσίαση του τελικού μέσου συλλογής δεδομένων 

Το μέσο συλλογής δεδομένων στην τελική μορφή αποτελείται από 23 

ερωτήσεις, οι οποίες συνιστούν δύο βασικά μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει οχτώ 

(8) ερωτήσεις και αναφέρεται σε γενικά και προσωπικά στοιχεία των εκπαιδευτικών, 

όπως φύλο, ηλικία, έτη προϋπηρεσίας, προηγούμενη επιμόρφωση, γνώσεις ξένων 

γλωσσών, έτη που μεσολάβησαν μεταξύ της απόκτησης πτυχίου και το διορισμό, το 

ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που υπάρχει στις τάξεις των εκπαιδευτικών και 

τέλος, αν έχουν αναλάβει κάποια μαθήματα στήριξης ή αλφαβητισμού στο σχολείο 

τους. 

Το δεύτερο μέρος του μέσου συλλογής δεδομένων αποτελείται συνολικά από 

δεκαπέντε (15) ερωτήσεις, οι οποίες ενοποιούνται σε τρεις θεματικές ενότητες που 

είναι οι ακόλουθες: α) Ενημέρωση πάνω στη διαπολιτισμική εκπαίδευση (βαθμός 

ενημέρωσης του οιονδήποτε εκπαιδευτικού και πηγές-τρόποι ενημέρωσης), β) 

προσαρμογή αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών (η άποψη των εκπαιδευτικών 

για την προσαρμογή των αλλοδαπών μαθητών, οι βασικές αιτίες μαθησιακών 

προβλημάτων τους, οι παράγοντες ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης τους, 

συγκεκριμένες αξίες που προσπαθούν οι εκπαιδευτικοί, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής 

διάστασης της εκπαίδευσης να καλλιεργήσουν στους μαθητές τους). γ) 

Επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών (ανάγκη επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών σε προγράμματα που εφαρμόζονται στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες, 

θέματα που άπτονται της βελτίωσης της διδακτικής τους πράξης και της 

αποτελεσματικότερης μάθησης, καινοτόμα προγράμματα, μέθοδοι διδασκαλίας, 

γνωστικά αντικείμενα. Επίσης ζητείτο διευκρινίσεις όσον αφορά τη διάρκεια, τον 
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χώρο της επιμόρφωσης και τέλος την κατάλληλη συχνότητα παροχής επιμορφωτικών 

προγραμμάτων μετά το διορισμό. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου. Οι ερωτήσεις 

κλειστού τύπου έχουν το πλεονέκτημα ότι συμπληρώνονται εύκολα, απαιτούν λίγο 

χρόνο να απαντηθούν, περιορίζουν τον εξεταζόμενο στο θέμα, εξασφαλίζουν 

αντικειμενικές πληροφορίες, οι απαντήσεις κωδικοποιούνται και αναλύονται 

στατιστικά εύκολα. Πρέπει να σημειωθεί ότι επειδή συνήθως, εκ των πραγμάτων, 

είναι δύσκολο οι προτεινόμενες απαντήσεις να καλύπτουν όλο το εύρος των πιθανών 

περιπτώσεων-προτιμήσεων των ερωτώμενων, η λύση η οποία υιοθετήθηκε είναι η 

προσθήκη μιας εναλλακτικής απάντησης «Άλλο». Με τον τρόπο αυτόν, παρέχεται 

στον ερωτώμενο η δυνατότητα να δώσει οποιαδήποτε απάντηση εκείνο επιθυμεί 

(Παρασκευόπουλος 1993).  

Από το σύνολο των ερωτήσεων του δευτέρου μέρους 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 είναι 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, στις οποίες οι ερωτώμενοι απαντούν δηλώνοντας το 

βαθμό προτίμησης τους σε μία τετραβάθμια κλίμακα έντασης, τύπου Likert, η οποία 

κυμαίνεται από το 1 που αντιστοιχεί στο χαρακτηρισμό «Πάρα πολύ» έως το 4 που 

αντιστοιχεί στον χαρακτηρισμό «Καθόλου», με ενδιάμεσους χαρακτηρισμούς το 

«Πολύ» που αντιστοιχεί στον αριθμό 2 και τον χαρακτηρισμό «Λίγο» που εκφράζεται 

με τον αριθμό 3. Για την ερώτηση 3 (Β’ μέρος) χρησιμοποιήθηκε τετραβάθμια 

κλίμακα απάντησης όπου έχουμε: 1: Απόλυτα επιτυχής, 2: Επιτυχής, 3: 

Προβληματική, 4: Δεν γνωρίζω. Οι ερωτήσεις 2, 4, 5, 13, 14, 15 είναι ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής από δεδομένο εύρος απαντήσεων στις οποίες οι ερωτώμενοι 

έχουν την δυνατότητας επιλογής μίας ή περισσοτέρων απαντήσεων. Επίσης, η 

ερώτηση 12 (Β’ μέρος) πρόκειται για ερώτηση διευθέτησης πολλαπλών επιλογών σε 

τακτική σειρά, όπου οι πολλές προτεινόμενες πιθανές απαντήσεις διευθετούνται σε 

αύξουσα σειρά με βάση κάποιο αξιολογικό κριτήριο. Κατά τη διατύπωση των 

ερωτήσεων του πρώτου μέρους: 4, 5 και του δευτέρου μέρους: 2, 10 υπάρχει η 

επιλογή «Άλλο» προκειμένου οι ερωτώμενοι να έχουν τη δυνατότητα να δώσουν την 

απάντηση, που οι ίδιοι επιθυμούν και τους αντιπροσωπεύει.   
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5.6. Διαδικασία χορήγησης του ερωτηματολογίου-Συλλογή 

δεδομένων 

Μετά την οριστική διαμόρφωση του ερωτηματολογίου, ακολούθησε η 

διαδικασία χορήγησης του στους εκπαιδευτικούς ιδιοχείρως. Επίσης, περιελάμβανε 

και μια συνοδευτική επιστολή. Στόχος μας ήταν η συνοδευτική επιστολή να είναι 

ιδιαίτερα προσεγμένη. Επομένως, η πρώτη παράγραφο της επιστολής αναφέρεται σε 

στοιχεία του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, της Σχολής, του Τμήματος, των σκοπών 

και στόχων της έρευνας.  Στη συνέχεια περιλαμβάνει στοιχεία όπως, η εκτίμηση του 

χρόνου συμπλήρωσης που απαιτείται, διαβεβαίωση για το σεβασμό της ανωνυμίας 

και των προσωπικών δεδομένων του ερωτώμενου, και αναφορά στον τρόπο που θα 

χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα που θα συλλεχθούν. Στο τέλος της επιστολής, ο 

ερευνητής παραθέτει τα στοιχεία επικοινωνίας που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο 

συμμετέχων προκειμένου να ρωτήσει οτιδήποτε σχετικό με την έρευνα.    

Η διαδικασία χορήγησης του ερωτηματολογίου στο δείγμα της έρευνας 

διήρκησε δύο (2) μήνες και συγκεκριμένα από τον Μάιο μέχρι τον Ιούνιο του 2012. 

Για τις ανάγκες της έρευνας, η ερευνήτρια χορήγησε το ερωτηματολόγιο ιδιοχείρως. 

Επιδίωξη της ερευνήτριας ήταν κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου να παραβρίσκεται, έτσι ώστε να δίδονται οι απαραίτητες οδηγίες 

και διευκρινίσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενική συμπλήρωση του. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης και συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου ακολούθησε ο προκαταρτικός έλεγχος καθεμίας απάντησης, για να 

εντοπιστούν τυχόν σφάλματα που έχει κάνει ο ερωτώμενος κατά τη συμπλήρωση του. 

Ελέγξαμε σχολαστικά, αν υπήρχαν αναπάντητες ερωτήσεις, ανακρίβειες, αντιφάσεις 

στις απαντήσεις και τυχόν σφάλματα από απροσεξία στο τσεκάρισμα (π.χ. ο 

εξεταζόμενος να έχει τσεκάρει τρεις επιλογές σε ερωτήσεις που ζητείται μέχρι δύο). 

Συνολικά λάβαμε συμπληρωμένα ερωτηματολόγια εκατόν τριάντα πέντε (135). Μετά 

τον γενικό έλεγχο, χρησιμοποιήσαμε για την παρούσα έρευνα 111, καθώς τα 

υπόλοιπα θεωρήθηκαν άκυρα, επειδή παρατηρήθηκαν σφάλματα κατά την 

συμπλήρωση τους.  
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5.7.  Στατιστική ανάλυση 

Το στάδιο της διαδικασίας των μετρήσεων και της στατιστικής ανάλυσης των 

δεδομένων περιελάμβανε την καταχώρηση των στοιχείων σε βάση δεδομένων. Μετά 

την ολοκλήρωση της καταχώρησης πραγματοποιήθηκε επανέλεγχος για τη 

διαπίστωση της ακρίβειας εισαγωγής των στοιχείων, για τον εντοπισμό πιθανών 

σφαλμάτων εισαγωγής και τη διόρθωσή τους. Για τη στατιστική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, χρησιμοποιήθηκε το SPSS 20V for Windows (Statistical Package for 

Social Sciences), όπου έγινε η επεξεργασία τους και η εξαγωγή των σχετικών 

(συσχέτιση μεταξύ των εξαρτημένων και των ανεξάρτητων μεταβλητών, στατιστικός 

έλεγχος με τη βοήθεια πινάκων συνάφειας και της στατιστικής chi-square-ελέγχου 

ανεξαρτησίας απαντήσεων ανά κατηγορία).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

 

                Τα αποτελέσματα της έρευνας 

 

Όπως έχουμε αναφέρει προηγουμένως το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 

δύο κυρίως μέρη. Το πρώτο μέρος (πρώτες 8 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου) 

περιλαμβάνει τις ανεξάρτητες μεταβλητές της έρευνας και το δεύτερο μέρος 

περιλαμβάνει τις εξαρτημένες (15 τελευταίες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου). 

Θα ξεκινήσουμε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές (αφορά προσωπικά και γενικά στοιχεία των εκπαιδευτικών) που 

συνθέτουν τη φυσιογνωμία (προφίλ) των συμμετεχόντων και ακολούθως θα γίνει η 

παρουσίαση των εξαρτημένων μεταβλητών (αφορά την ενημέρωση πάνω στη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση, την αποτίμηση της προσαρμογής των αλλοδαπών και 

παλιννοστούντων μαθητών και την αποτίμηση των επιμορφωτικών αναγκών των 

συμμετεχόντων). Στο τέλος κάθε ενότητας παραθέτουμε τα αποτελέσματα της 

συγκριτικής μελέτης των δύο ερευνών, δηλαδή της παρούσης (Π1) και της Γκανέτσου 

(Π2).  

 
 

6.1.  Η φυσιογνωμία (προφίλ) των εκπαιδευτικών 
 
6.1.1.  Φύλο των συμμετεχόντων 
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Γράφημα 1: Το φύλο των συμμετεχόντων στην έρευνα 
 
Όπως προκύπτει από το Γράφημα 1, σε ό, τι αφορά το φύλο των εκπαιδευτικών της 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το δείγμα που μελετήθηκε αποτελείται κατά 40.5% από 

άντρες (45 άτομα στα 111 στο σύνολο) και κατά 59.5% από γυναίκες (66 στα 111 στο 

σύνολο).  

 

 

6.1.2.  Ηλικία των συμμετεχόντων 

 

Γράφημα 2: Η ηλικία των συμμετεχόντων στην έρευνα 
 

Από το Γράφημα 2 παρατηρούμε ότι το 11.7% (13 άτομα στα 111 συνολικά) είναι 

κάτω των 30 ετών. Το μεγαλύτερο ποσοστό παρατηρείται στις ηλικίες 31-45 και 46-

55 με ποσοστό 37.8% αντίστοιχα (42 άτομα αντίστοιχα). Τέλος, ένα ποσοστό ίσο με 

12.6% αναφέρεται σε άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω (13 άτομα επί του συνόλου).  

 

 
6.1.3.  Χρόνια υπηρεσίας των συμμετεχόντων 

Σε ό, τι αφορά τα χρόνια υπηρεσίας, βάσει του Γραφήματος 3, το δείγμα 

περιλαμβάνει περισσότερους εκπαιδευτικούς με 11-20 έτη υπηρεσίας σε ποσοστό 

34.2% (38 άτομα). Ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί με 21 και πάνω έτη προϋπηρεσίας 

σε ποσοστό 30.6% (34 άτομα), οι εκπαιδευτικοί με έτη υπηρεσίας από 1 ως 5 σε 
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ποσοστό 18% (20 άτομα) και τέλος άτομα με προϋπηρεσία από 6 έως 10 έτη σε 

ποσοστό 17.1% (19 άτομα).   

 

Γράφημα 3: Τα χρόνια υπηρεσίας των συμμετεχόντων στην έρευνα 
 
 

6.1.4.  Προηγούμενη επιμόρφωση των συμμετεχόντων 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΕΚ (Τρίμηνα)
40.3%

ΠΕΚ (40 ωρών)
33.6%

ΆΛΛΗ
8.2%

ΣΕΛ∆Ε
2.2%

 

Γράφημα 4: Συμμετοχή των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών σε προηγούμενα 

επιμορφωτικά προγράμματα  

 

Από το παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι ποσοστό του δείγματος ίσο με 40,3% 

(54 άτομα επί του συνόλου) δήλωσε ότι έχει παρακολουθήσει κάποιο τρίμηνο 

πρόγραμμα επιμόρφωση των Π.Ε.Κ. Το 33,6% (45 άτομα επί του συνόλου) έχει 

συμμετάσχει σε επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 40 ωρών οιονδήποτε Π.Ε.Κ, το 
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2.2% (3 άτομα επί του συνόλου) σε κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα των Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.  

και τέλος ένα ποσοστό 8.2% από λοιπές πηγές (4 άτομα Διδασκαλείο, 3 άτομα 

εξομοίωση, 4 άτομα σεμινάρια Πανεπιστημίου). Από τα σύνολο των 

ερωτηματολογίων ποσοστό 81% απάντησε θετικά στο ερώτημα αν έχει λάβει 

προηγούμενη επιμόρφωση. 

 

 
6.1.5.  Κατοχή πτυχίου ξένης γλώσσας 

51,70%

9,50%

7.50%

15,60%

15,60%

0 10 20 30 40 50 60

Αγγλικά

Αλβανικά

Ρωσικά

άλλη

Καμία 

 

Γράφημα 5: Κατοχή πτυχίου ξένης γλώσσας των συμμετεχόντων 

 

Βάσει του Γραφήματος 5, το 84.4% δηλώνει ότι γνωρίζει και είναι κάτοχος πτυχίου 

ξένης γλώσσας. Συγκεκριμένα, το 51.7% (76 άτομα) απάντησε ότι κατέχει πτυχίο ή 

πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στα αγγλικά. Ποσοστό 9.5% (14 άτομα) απάντησε 

θετικά στη γνώση της αλβανικής γλώσσας, ποσοστό 7.5% (11 άτομα) απάντησε ότι 

γνωρίζει τη ρωσική γλώσσα και τέλος ποσοστό 15.6% δήλωσε ότι είναι κάτοχος 

πτυχίου σε άλλη γλώσσα (3 άτομα γαλλικά, 18 άτομα γερμανικά, 3 άτομα ιταλικά). 

 
 
6.1.6.  Ανάληψη υπηρεσίας 

Σε ό, τι αφορά τα έτη που μεσολάβησαν ανάμεσα στο διορισμό και την απόκτηση 

πτυχίου, ποσοστό 55.9% των εκπαιδευτικών απάντησε έως 5 έτη (62 άτομα), 35.1% 

(39 άτομα) ανέμενε από 5 έως 10 έτη και τέλος το 9% (10 άτομα) δήλωσε ότι ανέμενε 

πάνω από 10 έτη για την ανάληψη υπηρεσίας. 
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Γράφημα 6: Έτη που μεσολάβησαν για την ανάληψη υπηρεσίας των συμμετεχόντων 
 

 
6.1.7.  Ποσοστό αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στις 

τάξεις των εκπαιδευτικών 

  

Γράφημα7: Ποσοστό αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στις τάξεις των 
συμμετεχόντων. 
 
Από τις τιμές του Γραφήματος  παρατηρούμε ότι το 78.4% των εκπαιδευτικών 

απάντησε ότι το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών κυμαίνεται έως 10%, το 17.1% 

δήλωσε από 10%-30% και τέλος το 4.5% απάντησε ότι το ποσοστό των αλλοδαπών 

μαθητών στις τάξεις τους είναι 30% και άνω.  
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6.1.8. Ανάληψη μαθημάτων στήριξης ή αλφαβητισμού των 

εκπαιδευτικών 

 
Γράφημα 8: Ανάληψη μαθημάτων σε τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά τμήματα  

 

Όσον αφορά την ανάληψη μαθημάτων στήριξης ή αλφαβητισμού σε αλλόγλωσσους 

μαθητές, 77 (ποσοστό 69.4%) απάντησαν αρνητικά και 34 (ποσοστό 30.6%) 

απάντησαν θετικά.  
 
 
6.1.9.  Συγκριτική μελέτη δεδομένων των δύο ερευνών ως προς το 

προφίλ των εκπαιδευτικών 

Στην συγκεκριμένη ενότητα θα επιχειρηθεί η συγκριτική μελέτη και 

παρουσίαση των στοιχείων και δεδομένων της παρούσας έρευνας (Π1) και της 

έρευνας της κα Γκανέτσου Σοφίας-Χαράς (Π2). Όπως έχει προαναφερθεί η παρούσα 

έρευνα υλοποιήθηκε στην περιοχή της Βέροιας και η Π2 στην περιοχή της Αθήνας 

και της Δυτικής Αττικής το 2006.   Συγκεκριμένα: 

 Και στις δύο έρευνες, όσον αφορά το φύλο των εκπαιδευτικών 

υπερτερεί αυτό των γυναικών (Π1→ Άντρες 40.5% και Γυναίκες 

59.5%. Π2→ Άντρες 29% και Γυναίκες 71%). Επομένως, 

επιβεβαιώνεται ότι η πλειοψηφία του εκπαιδευτικού κόσμου της 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελείται από γυναίκες ή όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει η Γκανέτσου διαπιστώνεται το διεθνές 

φαινόμενο της «γυναικοποίησης» του εκπαιδευτικού επαγγέλματος. 
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 Όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες στην Π1 το μεγαλύτερο ποσοστό 

παρατηρείται μεταξύ 31-45 και 45-55, εν αντιθέσει με την Π2 που 

παρατηρείται στην δεύτερη κατηγορία, δηλαδή μεταξύ 31 και 45 ετών. 

Και στις δύο έρευνες, όμως, επιβεβαιώνονται τα μικρά ποσοστά στις 

μικρότερες και μεγαλύτερες ηλικιακά ομάδες.  

 Σχετικά με τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και στις δύο 

έρευνες τα μεγαλύτερα ποσοστά παρατηρούνται στις δύο τελευταίες 

κατηγορίες, δηλαδή από 11-20 και από 21 και πάνω (Π1→ 11-20: 

34.2% και 21 και πάνω: 30.6%.  Π2 → 11-20: 31.5% και 21 και πάνω: 

32.5%).  

 Στο ερώτημα από πού προέρχεται η προηγούμενη επιμόρφωση τους, 

στην Π2 οι μισοί εκπαιδευτικοί του δείγματος (ποσοστό 51.5%) 

απάντησαν θετικά εκ των οποίων το 26% (η πλειοψηφία) συμμετείχε 

σε επιμορφωτικό πρόγραμμα 40 ωρών. Στην Π1 τα ποσοστά των 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε επιμορφωτική διαδικασία είναι 

μεγαλύτερα (81%) εκ των οποίων η πλειοψηφία παρακολούθησε τα 

τρίμηνα επιμορφωτικά προγράμματα (40.3%). Από τα παραπάνω 

συνεπάγεται ότι από το 2006 (έτος που υλοποιήθηκε η έρευνα της κα 

Γκανέτσου) μέχρι σήμερα αφενός έχουν οργανωθεί αρκετά 

επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία κάλυψαν το σύνολο των 

εκπαιδευτικών της Βεροίας και αφετέρου το ποσοστό συμμετοχής των 

επιμορφούμενων δηλώνει και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των 

εκπαιδευτικών στο θεσμό της επιμόρφωσης.  

 Όσον αφορά την κατοχή πτυχίου ή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τα 

ποσοστά κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με την πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών να γνωρίζει επαρκώς την αγγλική γλώσσα. Ωστόσο, 

αξιοσημείωτο είναι ότι στην Π1 ένα ποσοστό 17% είναι κάτοχοι 

πτυχίου ρωσικής και αλβανικής γλώσσας, στοιχείο που αποδεικνύει το 

ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για την εκμάθηση των γλωσσών των 

αλλοδαπών με τα μεγαλύτερα ποσοστά παρουσίας στην Ελλάδα.  

 Σχετικά με το ζήτημα της ανάληψης υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και 

στις δύο έρευνες τα ποσοστά κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα. Η 
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πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι ο χρόνος αναμονής για το 

διορισμό τους είναι μέχρι πέντε έτη.  

 Σχετικά με την παρουσία των αλλοδαπών και παλιννοστούντων 

μαθητών στις τάξεις των εκπαιδευτικών η εικόνα είναι διαφορετική 

στις δύο έρευνες. Συγκεκριμένα, στην Π1 το μεγαλύτερο ποσοστό των 

εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι η παρουσία των αλλοδαπών υπολογίζεται 

ως 10% εν αντιθέσει με την Π2 με την παρουσία των συγκεκριμένων 

μαθητών να κυμαίνεται από 10%-20%. Αυτό αποδεικνύει την 

μεγαλύτερη παρουσία των αλλοδαπών στα μεγάλα αστικά κέντρα.  

 

 

6.2.  Ενημέρωση πάνω στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 
 
6.2.1. Βαθμός ενημερότητας στα θέματα της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης 
 
Ο Πίνακας 9 που ακολουθεί παρουσιάζει το βαθμό ενημερότητας των 

συμμετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα 

θέματα της διαπολιτισμικότητας. 

Θεωρείτε ότι πάνω στα θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είστε 
ενημερωμένος; 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent 

(Αθροιστική 

συχνότητα) 

Πάρα πολύ καλά 3 2,7 2,7 2,7

Πολύ καλά 50 45,0 45,0 47,7

Λίγο 51 45,9 45,9 93,7

Καθόλου 7 6,3 6,3 100,0

 Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Πίνακας 9: Οι συχνότητες και τα ποσοστά για το βαθμό ενημέρωσης στην 
διαπολιτισμική εκπαίδευση 

 
 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 9 το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (ποσοστό 

45.9%, 51 άτομα) δηλώνει ότι είναι «λίγο» ενημερωμένο στο συγκεκριμένο θέμα. Το 

45% (50 άτομα) θεωρεί τον εαυτό του «πολύ  καλά» ενημερωμένου, το 6.3%  (7 

άτομα) δηλώνει ότι είναι «καθόλου» ενημερωμένο και μόνο το 2.7% (3 άτομα) είναι 

«πάρα  πολύ  καλά» ενημερωμένο. 
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6.2.2. Πηγές-τρόποι ενημέρωσης σε θέματα διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης 
 
Ο Πίνακας 10α  που ακολουθεί παρουσιάζει τους τρόπους και τις πηγές ενημέρωσης 

των συμμετεχόντων στην έρευνα σε ζητήματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

   

Τρόποι-πηγές ενημέρωσης σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Responses  

N Percent 

Percent of Cases 

Υ.Π.Ε.Π.Θ. 56 24,9% 51,9%

ΣΕΜ.Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 15 6,7% 13,9%

ΤΥΠΟΣ-ΜΜΕ 62 27,6% 57,4%

ΒΙΒΛΙΑ 86 38,2% 79,6%

$ΤΡ.ΕΝΗ

Μ a 

ΑΛΛΟ 6 2,7% 5,6%

Total 225 100,0% 208,3%

Πίνακας 10α: Οι συχνότητες και τα ποσοστά ως προς τους τρόπους ενημέρωσης σε 
θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

 

Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα 10 το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 

εκπαιδευτικών απάντησε ότι η ενημέρωση του προέρχεται από τα βιβλία (ποσοστό 

38.2%, άτομα 86) και ακολουθούν ο Τύπος και τα ΜΜΕ που αντιπροσωπεύει το 

27.6% (άτομα 62). Ποσοστό 24.9% (56 άτομα) δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί από τα 

επιμορφωτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. Τέλος, τα μικρότερα ποσοστά 

παρατηρούνται στα Σεμινάρια Ιδιωτικών Φορέων (ποσοστό 6.7%, άτομα 15) και στις 

λοιπές πηγές ενημέρωσης (ποσοστό 2.7%, άτομα 6).   

 

 

6.2.3.  Συγκριτική μελέτη των δύο ερευνών ως προς το βαθμό και τις 

πηγές ενημέρωσης στη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Στην συγκεκριμένη ενότητα θα γίνει η συγκριτική μελέτη των δεδομένων των δύο 

ερευνών ως προς α) το βαθμό ενημέρωσης, β) τις πηγές ενημέρωση των 

συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα: 

 Στην Π1 ο βαθμός ενημέρωσης των εκπαιδευτικών σε διαπολιτισμικά θέματα 

είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον αντίστοιχο της Π2 (Π1→47.7%: Πολύ 
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καλά ενημερωμένοι και 52.2%: Λίγο-Καθόλου ενημερωμένοι. Π2→19%: 

Πολύ καλά ενημερωμένοι και  81%: Λίγο-Καθόλου ενημερωμένοι). Ωστόσο, 

και στις δύο έρευνες η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δηλώνει την έλλειψη 

ενημέρωσης τους σε διαπολιτισμικά ζητήματα.  

 Ως προς τις πηγές ενημέρωσης των συμμετεχόντων και στις δύο έρευνες 

αποδεικνύεται ότι η βασική πηγή πληροφόρησης και ενημέρωσης για τους 

εκπαιδευτικούς στηρίζεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία των ιδίων, μέσω των 

βιβλίων και των ΜΜΕ και λιγότερο στην παροχές πληροφόρησης που 

προσφέρει το Υ.ΠΕ.Π.Θ. και οι λοιποί Ιδιωτικοί Φορείς.  

 

 

6.3. Προσαρμογή των αλλοδαπών-παλιννοστούντων 

μαθητών στο ελληνικό σχολείο 

 

6.3.1. Βαθμός προσαρμογής των αλλοδαπών-παλιννοστούντων 

μαθητών 

 

Ο Πίνακας 11 παρουσιάζει την κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών στο ερώτημα που αφορά το βαθμό προσαρμογής των αλλοδαπών 

μαθητών στο ελληνικό σχολείο. 

Θεωρείτε ότι η προσαρμογή των αλλοδαπών μαθητών στο σχολείο είναι: 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent 

(Αθροιστική 

συχνότητα) 

Απόλυτα επιτυχής 6 5,4 5,4 5,4

Αρκετά επιτυχής 49 44,1 44,1 49,5

Προβληματική 53 47,7 47,7 97,3

∆εν γνωρίζω 3 2,7 2,7 100,0

Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Πίνακας 11: Οι συχνότητες και τα ποσοστά ως προς την προσαρμογή των 
αλλοδαπών-παλιννοστούντων μαθητών στο ελληνικό σχολείο 
 

Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα 11, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του 

δείγματός μας με ποσοστό 47.7% (53 άτομα) απάντησε ότι θεωρεί την προσαρμογή 
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προβληματική. Το 44.1% (49 άτομα) των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι είναι αρκετά 

επιτυχής και το 5.4% (6 άτομα) ότι είναι απόλυτα επιτυχής. Ένα ποσοστό 2.7% (3 

άτομα) απάντησε ότι δεν γνωρίζει. 

 

 
6.3.2.  Αιτίες μαθησιακών προβλημάτων  

 

Ο Πίνακας 12 παρουσιάζει την κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών στο ερώτημα που αφορά τις σημαντικότερες αιτίες μαθησιακών 

προβλημάτων που δυσχεραίνουν την προσαρμογή τους στο ελληνικό σχολείο. 

Αιτίες μαθησιακών προβλημάτων 

Responses  

N Percent 

Percent of Cases 

Έλλειψη κινήτρων 41 21,7% 36,9%

Ελλ. Επικοινωνίας λόγω 

έλλειψης γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας 

53 28,0% 47,7%

Ανεπ.επιμορφ στη 

διαφορετικότητα 
48 25,4% 43,2%

$ΑΜΠa 

Μη συνεργασία γονείς-

σχολείο 
47 24,9% 42,3%

Total 189 100,0% 170,3%

Πίνακας 12: Οι συχνότητες και τα ποσοστά ως προς τις αιτίες μαθησιακών 
προβλημάτων 

 

 

Με βάση τα δεδομένα του Πίνακα 12 η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών 

(ποσοστό 28%, 53 άτομα)  απέδωσε τα μαθησιακά προβλήματα των αλλοδαπών 

μαθητών στην αναποτελεσματική επικοινωνία λόγω έλλειψης γνώσης της ελληνικής 

γλώσσας. Η δεύτερη σημαντικότερη επιλογή των ερωτηθέντων με ποσοστό 25.4% 

(άτομα 48) είναι η αναποτελεσματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη διαχείριση 

της διαφορετικότητας. Το 24.9% (47 άτομα) των εκπαιδευτικών θεωρεί ως σημαντική 

αιτία τη δυσχερή συνεργασία της οικογένειας με το σχολείο και τέλος το 21.7% (41 

άτομα) απάντησε την έλλειψη κινήτρων των μαθητών. 
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6.3.3.  Παράγοντες ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης των μαθητών  
 
Ο Πίνακας 13 παρουσιάζει την κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών όσον αφορά τους παράγοντες που συμβάλουν στην ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης των αλλοδαπών μαθητών 

Παράγοντες ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης των αλλοδαπών και 

παλιννοστούντων μαθητών 

Responses  

N Percent 

Percent of Cases 

Εκμ. 

Ελλ.γλώσσας 
61 28,8% 55,0%

Φιλ.σχεσεις 62 29,2% 55,9%

Επιβράβευση 32 15,1% 28,8%

$Ε.Α.Μ.a 

Ισότιμο μέλος 57 26,9% 51,4%

Total 212 100,0% 191,0%

Πίνακας 13: Οι συχνότητες και τα ποσοστά ως προς τους παράγοντες ενίσχυσης της 
αυτοπεποίθησης των μαθητών 
 

Βάσει των αποτελεσμάτων του Πίνακας 13 η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

(ποσοστό 29.2%, 62 άτομα) θεωρεί τη δημιουργία φιλικών σχέσεων ως τον 

σημαντικότερο παράγοντα ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης των μαθητών. Ακολουθεί ο 

παράγοντας γρήγορη εκμάθηση της ελληνική γλώσσας με ποσοστό 28.8% (άτομα 

61). Το 26.9% (57 άτομα) θεωρεί την αντίληψη εκ μέρους των αλλοδαπών μαθητών 

ότι αποτελούν ισότιμα και χρήσιμα μέλη στην τάξη και τέλος το 15.1% (άτομα 32) 

απάντησε θετικά στον παράγοντα επιβράβευση των μαθητών από τους ίδιους.  

 

 

6.3.4.  Βαθμός καλλιέργειας αξιών σχετικές με τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση 

 
Ο Πίνακες 14 παρουσιάζει την κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών όσον αφορά το βαθμό καλλιέργειας αξιών άμεσα συσχετιζόμενες με 

την διαπολιτισμική εκπαίδευση.  
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Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση ποιες από τις 
παρακάτω αξίες και σε ποιο βαθμό προσπαθείτε να καλλιεργήσετε; 
(Κριτική συνείδηση) 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική 

συχνότητα) 

Πάρα πολύ 31 27,9 27,9 27,9

Πολύ 72 64,9 64,9 92,8

Λίγο 6 5,4 5,4 98,2

Καθόλου 2 1,8 1,8 100,0

Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση ποιες από τις 
παρακάτω αξίες και σε ποιο βαθμό προσπαθείτε να καλλιεργήσετε; 
(Διαπολιτισμικότητα) 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική 

συχνότητα) 

Πάρα πολύ 22 19,8 19,8 19,8

Πολύ 61 55,0 55,0 74,8

Λίγο 25 22,5 22,5 97,3

Καθόλου 3 2,7 2,7 100,0

Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση ποιες από τις 
παρακάτω αξίες και σε ποιο βαθμό προσπαθείτε να καλλιεργήσετε; 
(Υπευθυνότητα) 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική 

συχνότητα) 

Πάρα πολύ 52 46,8 46,8 46,8

Πολύ 53 47,7 47,7 94,6

Λίγο 5 4,5 4,5 99,1

Καθόλου 1 ,9 ,9 100,0

Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση ποιες από τις 
παρακάτω αξίες και σε ποιο βαθμό προσπαθείτε να καλλιεργήσετε; 
(Αξία σεβασμού) 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική 

συχνότητα) 
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Πάρα πολύ 70 63,1 63,1 63,1

Πολύ 40 36,0 36,0 99,1

Λίγο 1 ,9 ,9 100,0

Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση ποιες από τις 
παρακάτω αξίες και σε ποιο βαθμό προσπαθείτε να καλλιεργήσετε; 
(Αξία συνεργασίας) 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική 

συχνότητα) 

Πάρα πολύ 62 55,9 55,9 55,9

Πολύ 49 44,1 44,1 100,0Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Πίνακας 14: Οι συχνότητες και τα ποσοστά ως προς το βαθμό καλλιέργειας  αξιών 
άμεσα συσχετιζόμενες με την διαπολιτισμική εκπαίδευση. 
 
 

Με βάση τα στοιχεία του πίνακα, οι εκπαιδευτικοί με ποσοστό 100% (111 άτομα) 

δήλωσαν ότι προωθούν την αξία της Συνεργασίας σε βαθμό «πάρα πολύ» και «πολύ». 

Ποσοστό 99.1% (110 άτομα) δήλωσε ότι προσπαθεί να καλλιεργεί στον ίδιο βαθμό 

την αξία του Σεβασμού. Ποσοστό 94.5% (105 άτομα) δήλωσε ότι προωθεί σε βαθμό 

«πάρα πολύ» και «πολύ» την αξία της Υπευθυνότητας, ποσοστό 92.8% (103 άτομα) 

της αξία της Κριτικής Συνείδησης και τέλος ποσοστό 74.8% (83 άτομα) την αξία της 

Διαπολιτισμικότητας.  

 

 

6.3.5.  Σύγκριση των δύο ερευνών ως προς το θέμα προσαρμογής των 

αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών 

Η συγκριτική μελέτη των δύο ερευνών αφορά τα ακόλουθα ερωτήματα:  

α) πως χαρακτηρίζετε την προσαρμογή των αλλοδαπών και παλιννοστούντων 

μαθητών στο ελληνικό σχολείο; 

β) ποιες είναι οι σημαντικότερες δύο αιτίες μαθησιακών προβλημάτων;  

γ) ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην τόνωση της αυτοπεποίθησης των 

αλλοδαπών μαθητών και ποιες αξίες προσπαθούν να καλλιεργούν οι εκπαιδευτικοί 

στους μαθητές προκειμένου να γίνουν υπεύθυνοι μελλοντικοί πολίτες; 

Συγκρίνοντας τις δύο έρευνες συμπεραίνουμε τα εξής: 
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 Και στις δύο έρευνες οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί θεωρούν την 

προσαρμογή των αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό σχολείο ως 

προβληματική. Αξιοσημείωτο είναι ότι και στις δύο η διαφορά μεταξύ 

των εκπαιδευτικών που εκφράζουν θετική και των εκπαιδευτικών που 

εκφράζουν αρνητική άποψη για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι μικρή 

(Π1→ επιτυχής προσαρμογή 49.5% και προβληματική 47.7.3%  Π2→ 

επιτυχής προσαρμογή 46.5% και προβληματική 47%).  

 Όσον αφορά τις σημαντικότερες αιτίες των μαθησιακών προβλημάτων 

που αντιμετωπίζουν οι αλλόγλωσσοι μαθητές, στην Π2 είναι, σύμφωνα 

με τη γνώμη των εκπαιδευτικών, η αναποτελεσματική επικοινωνία, 

λόγω έλλειψης γνώσης της ελληνικής γλώσσας και η δυσχερής 

συνεργασία μεταξύ οικογένειας και σχολείου. Η Π1 διαφοροποιείται 

όσον αφορά τη δεύτερη αιτία, καθώς οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

επέλεξαν την ανεπαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη 

διαχείριση της διαφορετικότητας.  

 Οι σημαντικότεροι παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην τόνωση 

της αυτοπεποίθησης των αλλοδαπών μαθητών είναι κοινοί και στις 

έρευνες. Συγκεκριμένα πρόκειται για: α) γρήγορη εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας και β) δημιουργία φιλικών σχέσεων στην τάξη. 

 Σχετικά με την καλλιέργεια αξιών οι οποίες προωθούν την Ευρωπαϊκή 

διάσταση στην εκπαίδευση, χαρακτηριστικό είναι ότι και στις δύο 

έρευνες οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι προσπαθούν σε μεγάλο βαθμό 

να δημιουργήσουν εκείνες τις προϋποθέσεις έτσι ώστε οι μαθητές να 

τις υιοθετήσουν. 

 

 

6.4.  Επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 
 
6.4.1.  Επιμόρφωση ως προς τα Ευρωπαϊκά προγράμματα 
 

Οι Πίνακες 15 παρουσιάζει την κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών όσον αφορά την αναγκαιότητα επιμόρφωσης τους σε προγράμματα 

που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε σχετικά με τα προγράμματα που 
εφαρμόζονται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent 

(Αθροιστική 

συχνότητα) 

Πάρα πολύ 55 49,5 49,5 49,5

Πολύ 50 45,0 45,0 94,6

Λίγο 5 4,5 4,5 99,1

Καθόλου 1 ,9 ,9 100,0

Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Πίνακας 15: Οι συχνότητες και τα ποσοστά ως προς την αναγκαιότητα επιμόρφωσης 
σε ευρωπαϊκά προγράμματα 

 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακας 15 η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (ποσοστό 

94.5%, 105 άτομα) απάντησε ότι θα ήθελε σε βαθμό «πάρα πολύ» και «πολύ» να 

επιμορφωθεί στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Μόνο το 5.4% (6 άτομα) δεν θεωρεί 

αναγκαία την επιμόρφωση τους σε αυτή τη θεματολογία.  
 
 
6.4.2.  Επιμόρφωση σε θέματα με σκοπό τη βελτίωση της διδακτικής 

τους πράξης και της αποτελεσματικότερης μάθησης   

 

Ο Πίνακες 16α και 16β  παρουσιάζει την κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων 

των εκπαιδευτικών όσον αφορά την αναγκαιότητα επιμόρφωσης σε θέματα άπτονται 

της βελτίωσης της διδακτικής τους πράξης και της αποτελεσματικότερης μάθησης. 

 

 

Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: (κοινωνικοπολιτισμικές καταβολές 

των αλλοδαπών μαθητών) 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική 

συχνότητα) 

Πάρα πολυ 26 23,4 23,4 23,4 

Πολύ 65 58,6 58,6 82,0 

Λίγο 18 16,2 16,2 98,2 

Καθόλου 2 1,8 1,8 100,0 

Valid 

Total 111 100,0 100,0  
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Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: (διαφορετικοί γνωστικοί τρόποι 

μάθησης των αλλοδαπών μαθητών) 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική 

συχνότητα) 

Πάρα πολύ 44 39,6 39,6 39,6 

Πολύ 58 52,3 52,3 91,9 

Λίγο 8 7,2 7,2 99,1 

Καθόλου 1 ,9 ,9 100,0 

Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: (∆ιαχείριση της διαφορετικότητας) 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική 

συχνότητα) 

Πάρα πολύ 54 48,6 48,6 48,6 

Πολύ 54 48,6 48,6 97,3 

Λίγο 3 2,7 2,7 100,0 
Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: (Συνεργασία γονέων-δασκάλων) 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική 

συχνότητα) 

Πάρα πολύ 42 37,8 37,8 37,8 

Πολύ 58 52,3 52,3 90,1 

Λίγο 8 7,2 7,2 97,3 

Καθόλου 3 2,7 2,7 100,0 

Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Πίνακας 16α: Οι συχνότητες και τα ποσοστά ως προς την ανάγκη επιμόρφωσης 
σε θέματα με σκοπό τη βελτίωση της διδακτικής τους πράξης και της 
αποτελεσματικότερης μάθησης 

Βάσει των τιμών του παραπάνω Πίνακα, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

εκπαιδευτικών 97.2% (108 άτομα) δήλωσε ότι επιθυμεί να επιμορφωθεί «πάρα πολύ» 

και «πολύ» στο θέμα της διαχείρισης της διαφορετικότητας. Το 91.9% (102 άτομα) 

θεωρεί αναγκαία την επιμόρφωση σε ζητήματα που πραγματεύονται τους 

διαφορετικούς γνωστικούς τρόπους μάθησης των αλλοδαπών μαθητών. Ποσοστό 

90.1% (100 άτομα) επιθυμεί να επιμορφωθεί σε θέματα συνεργασίας γονέων και 

δασκάλων και τέλος το 82% (91 άτομα) σε θέματα που αφορούν τις 

κοινωνικοπολιτισμικές καταβολές των αλλόγλωσσων μαθητών. 
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Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: (Θεωρητική προσέγγιση της 

διαπολιτισμικότητας) 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική συχνότητα)

Πάρα πολύ 23 20,7 20,7 20,7

Πολύ 57 51,4 51,4 72,1

Λίγο 27 24,3 24,3 96,4

Καθόλου 4 3,6 3,6 100,0

Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: (Θεωρητική προσέγγιση της ∆ιγλωσσίας)

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική 

συχνότητα) 

Πάρα πολύ 22 19,8 19,8 19,8

Πολύ 62 55,9 55,9 75,7

Λίγο 25 22,5 22,5 98,2

Καθόλου 2 1,8 1,8 100,0

Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: (∆ιδακτική μεθοδολογία της 

πολυπολιτισμικής τάξης) 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική 

συχνότητα) 

Πάρα πολύ 38 34,2 34,2 34,2

Πολύ 63 56,8 56,8 91,0

Λίγο 7 6,3 6,3 97,3

Καθόλου 3 2,7 2,7 100,0

Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: (∆ιδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε 

αλλοδαπούς) 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική 

συχνότητα) 

Πάρα πολύ 50 45,0 45,0 45,0

Πολύ 48 43,2 43,2 88,3

Λίγο 11 9,9 9,9 98,2

Καθόλου 2 1,8 1,8 100,0

Valid 

Total 111 100,0 100,0  
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Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: Γνώσεις γύρω από την εισαγωγή 

καινοτόμων προγραμμάτων) 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική 

συχνότητα) 

Πάρα πολύ 39 35,1 35,1 35,1

Πολύ 63 56,8 56,8 91,9

Λίγο 8 7,2 7,2 99,1

Καθόλου 1 ,9 ,9 100,0

Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Πίνακας 16β: Οι συχνότητες και τα ποσοστά ως προς την ανάγκη επιμόρφωσης σε 
θέματα με σκοπό τη βελτίωση της διδακτικής τους πράξης και της 
αποτελεσματικότερης μάθησης 

 

Βάσει του παραπάνω Πίνακα 16β, συμπεραίνουμε ότι η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων θεωρεί σημαντική την επιμόρφωση του –σε ποσοστό 91.9%- στο 

θέμα των Γνώσεων γύρω από την εισαγωγή καινοτόμων προγραμμάτων. Ποσοστό 

91% στο θέμα της Διδακτικής μεθοδολογίας της πολυπολιτισμικής τάξης. Ποσοστό 

88.2% απάντησε θετικά σε βαθμό «πολύ καλά» και «πολύ» στο θέμα της 

Διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς μαθητές. Ακολουθούν σε 

ποσοστό 75.7% η επιμόρφωση στη Θεωρητική προσέγγιση της Διγλωσσίας και τέλος 

ποσοστό 72.1% στη Θεωρητική προσέγγιση της διαπολιτισμικότητας.  

 

 
6.4.3.  Επιμόρφωση ως προς μεθόδους διδασκαλίας 

 

Ο Πίνακες 17 παρουσιάζει την κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών όσον αφορά την αναγκαιότητα επιμόρφωσης σε μεθόδους διδασκαλίας 

Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: (Ομαδοσυνεργατική 
μέθοδο) 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική 

συχνότητα) 

Πάρα πολύ 47 42,3 42,3 42,3

Πολύ 53 47,7 47,7 90,1

Λίγο 9 8,1 8,1 98,2

Καθόλου 2 1,8 1,8 100,0

Valid 

Total 111 100,0 100,0  
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Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: (Ενισχυτική μέθοδο) 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική 

συχνότητα) 

Πάρα πολύ 24 21,6 21,6 21,6

Πολύ 47 42,3 42,3 64,0

Λίγο 37 33,3 33,3 97,3

Καθόλου 3 2,7 2,7 100,0

Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: (Αλληλοδιδακτική) 
 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική 

συχνότητα) 

Πάρα πολύ 14 12,6 12,6 12,6

Πολύ 36 32,4 32,4 45,0

Λίγο 55 49,5 49,5 94,6

Καθόλου 6 5,4 5,4 100,0

Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: (Άλλη μέθοδο) 
 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική 

συχνότητα) 

Πάρα πολύ 12 10,8 10,8 10,8

Καθόλου 99 89,2 89,2 100,0Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Προσδιορίστε ποια (άλλη) μέθοδο 
 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική 

συχνότητα) 

Εξατομικευμένη 12 10,8 10,8 10,8

Καμία 99 89,2 89,2 100,0Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Πίνακας 17: Οι συχνότητες και τα ποσοστά ως προς την ανάγκη επιμόρφωσης σε 
μεθόδους διδασκαλίας 

 

Βάσει των τιμών του Πίνακας 17 παρατηρούμε ότι το 90% (100 άτομα) ενδιαφέρεται 

σε βαθμό «πάρα πολύ» και «πολύ» για την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, το 63.9% (71 
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άτομα) για την ενισχυτική μέθοδο. Ποσοστό 54.9% (61 άτομα) ενδιαφέρεται σε 

βαθμό «λίγο» ή «καθόλου» για την Αλληλοδιδακτική μέθοδο και το 89.2% (99 

άτομα) για καμία άλλη προτεινόμενη από τους ίδιους εκπαιδευτικούς μέθοδο 

διδασκαλίας.  

 

 
6.4.4.  Επιμόρφωση σε καινοτόμα προγράμματα 

 

Ο Πίνακες 18 παρουσιάζει την κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών όσον αφορά την αναγκαιότητα επιμόρφωσης στα προγράμματα της 

ευέλικτης ζώνη, του ολοήμερου σχολείου και της μεθόδου project. 

Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι θα σας ενδιέφερε η επιμόρφωση πάνω στην 
ευέλικτη ζώνη 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική 

συχνότητα) 

Πάρα πολύ 21 18,9 18,9 18,9 

Πολύ 66 59,5 59,5 78,4 

Λίγο 22 19,8 19,8 98,2 

Καθόλου 2 1,8 1,8 100,0 

Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι θα σας ενδιέφερε η επιμόρφωση πάνω στο 
Ολοήμερο Σχολείο 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική 

συχνότητα) 

Πάρα πολύ 14 12,6 12,6 12,6 

Πολύ 36 32,4 32,4 45,0 

Λίγο 55 49,5 49,5 94,6 

Καθόλου 6 5,4 5,4 100,0 

Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι θα σας ενδιέφερε η επιμόρφωση πάνω στην 
μέθοδο project 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική 

συχνότητα) 

Πάρα πολύ 71 64,0 64,0 64,0 Valid 

Πολύ 31 27,9 27,9 91,9 
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Λίγο 6 5,4 5,4 97,3 

Καθόλου 3 2,7 2,7 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

Πίνακας 18: Οι συχνότητες και τα ποσοστά ως προς την ανάγκη επιμόρφωσης σε 
καινοτόμα προγράμματα 

 

Από τις τιμές του Πίνακα 18 διαπιστώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν σε 

μεγάλα ποσοστά -78.4% και 91.9% αντίστοιχα- να επιμορφωθούν σε βαθμό «πάρα 

πολύ» και «πολύ» στο πρόγραμμα της ευέλικτης ζώνης και στη μέθοδο project. 

Εντούτοις, το 54.9% του δείγματος επιθυμεί «λίγο» και «καθόλου» να επιμορφωθεί 

στο πρόγραμμα του Ολοήμερου σχολείου.  

 

 

6.4.5.  Επιμόρφωση σε γνωστικά αντικείμενα 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά

Αθλητικές δεξιότητες 

Καλλιτεχνικά

Μουσική

Ιστορία

Γεωγραφία

Θρησκευτικά

 
Γράφημα 9: Μαθήματα που βοηθούν στην ένταξη των αλλοδαπών 
 
Στην ερώτηση του ερωτηματολογίου σχετικά με τα μαθήματα που βοηθούν στην 

ένταξη των αλλόγλωσσων μαθητών και θα ήθελαν οι εκπαιδευτικοί να αποτελέσει 

αντικείμενο επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ποσοστό 82% ως πρώτη 

επιλογή το μάθημα της Γλώσσας, ως δεύτερη τα Μαθηματικά και ακολουθούν οι 

Αθλητικές δεξιότητες, τα Καλλιτεχνικά, η Μουσική, η Ιστορία, η Γεωγραφία και 

τέλος το μάθημα των Θρησκευτικών.  
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6.4.6.  Διάρκεια των προγραμμάτων επιμόρφωσης 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, όπως φαίνεται από το 

Γράφημα που ακολουθεί, θεωρεί ως καταλληλότερο επιμορφωτικό πρόγραμμα σε 

διάρκεια την τρίμηνη επιμόρφωση σε ποσοστό 56.8% (63 άτομα). Το 26.1% (29 

άτομα) επέλεξε την μηνιαία επιμόρφωση και τέλος το 17.1% (19  άτομα) επέλεξε την 

ετήσια επιμόρφωση ως καταλληλότερη.  
 

 
Γράφημα 10: Διάρκεια επιμόρφωσης 
 
 
 
6.4.7.  Χώρος διεξαγωγής των προγραμμάτων επιμόρφωσης 

 
Γράφημα 11: Κατάλληλος χώρος διεξαγωγής της επιμόρφωσης 
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Από το σύνολο των ερωτηθέντων ποσοστό ίσο με 80.2% (89 άτομα) θεωρεί ότι ο 

καταλληλότερος χώρος οργάνωσης και υλοποίησης των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων είναι εντός του σχολικού χώρου. Ποσοστό 19.8% (22 άτομα) θεωρεί  

την εξωσχολική επιμόρφωση ως την πλέον λειτουργική και αποτελεσματική.  

 
 

6.4.8.  Κατάλληλη συχνότητα παροχής επιμορφωτικών 

προγραμμάτων μετά το διορισμό των εκπαιδευτικών 

 
Γράφημα 12: Η κατάλληλη συχνότητα παροχής επιμορφωτικών προγραμμάτων μετά  
το διορισμό 
 

Από τις τιμές του παραπάνω Γραφήματος συμπεραίνουμε ότι οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετείχαν στην έρευνα, σε 

ποσοστό 44.1% (49 άτομα) δήλωσαν ότι η καταλληλότερη συχνότητα παροχής 

επιμορφωτικών προγραμμάτων μετά τον διορισμό είναι ανά έτος. Ποσοστό 27.9% 

(31 άτομα) προτείνει την επιμόρφωση ανά δύο έτη, το 17.1% (19 άτομα) ανά 

εξάμηνο και τέλος ποσοστό 10.8% (12 άτομα) ανά πέντε έτη.  

 
 
6.4.9.  Συγκριτική μελέτη δεδομένων των δύο ερευνών ως προς τις 

επιμορφωτικές ανάγκες  

Η σύγκριση των δύο ερευνών αφορά τις επιμορφωτικές ανάγκες των 

συμμετεχόντων της έρευνας σε θέματα τα οποία σχετίζονται άμεσα με την 
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αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου στον τομέα της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης. Ειδικότερα: 

 Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για τα προγράμματα που εφαρμόζονται 

στις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εξίσου μεγάλο και στις δύο 

έρευνες (Π1→ 94.5%.  Π2→ 90%). 

 Τα μεγάλα ποσοστά σε θέματα που άπτονται της βελτίωσης της διδακτικής 

τους πράξης και της αποτελεσματικότερης μάθησης αποδεικνύει το εξαιρετικά 

μεγάλο ενδιαφέρον τους και την ανάγκη που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί για τις 

συγκεκριμένες ενότητες. 

 Όσον αφορά τις μεθόδους διδασκαλίας και στις δύο έρευνες η ανάγκη 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την ομαδοσυνεργατική είναι ιδιαίτερα 

μεγάλη (Π1→ 90%. Π2→ 89%). Διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στην 

ενισχυτική και αλληλοδιδακτική μέθοδο διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, τα 

ποσοστά της Π1 όσον αφορά την ενισχυτική μέθοδο είναι μειωμένα σε σχέση 

με τα αντίστοιχα της Π2 (Π1→ 63.9%. Π2→79.5%).  Στην αλληλοδιδακτική 

μέθοδο οι εκπαιδευτικοί της Π1 δεν εκδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον εν 

αντιθέσει με τους εκπαιδευτικούς της Π2 (Π1→ Λίγο-Καθόλου: 54.9% και 

Π2→ Πάρα πολύ-πολύ: 58%).  

 Και στις δύο έρευνες η ανάγκη των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση στα 

προγράμματα της ευέλικτης ζώνης και της μεθόδου project είναι εξίσου 

ανάλογη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ποσοστά της Π1 σε σύγκριση με την Π2 

είναι ελαφρώς αυξημένα (Π1→ Ευέλικτη Ζώνη: 78.4%, Project: 91.9% και 

Π2→ Ευέλικτη Ζώνη: 74%, Project: 77%).  

 Οι απόψεις των συμμετεχόντων των δύο ερευνών συγκλίνουν ως προς τη 

διάρκεια και τον χώρο διεξαγωγής των επιμορφώσεων. Η προτεινόμενη 

διάρκεια είναι η τρίμηνη και ο κατάλληλος χώρος επιμόρφωσης είναι η 

ενδοσχολική.  

 

 

6.5.  Διαφοροποίηση των επιμορφωτικών αναγκών ως προς 

το Φύλο, την Ηλικία και τα  Έτη Προϋπηρεσίας 

Σε αυτήν την ενότητα θα επιχειρήσουμε να δώσουμε απάντηση στο τέταρτο 

ερευνητικό ερώτημα που αφορά τη διαφοροποίηση των εξαρτημένων μεταβλητών 
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που αναφέρονται στις επιμορφωτικές ανάγκες και των ανεξάρτητων μεταβλητών 

Φύλο, Ηλικία και έτη προϋπηρεσίας.  

 
 
6.5.1. Διαφοροποίηση επιμορφωτικών αναγκών ανάλογα με την 

μεταβλητή Φύλο 

Στην συγκεκριμένη ενότητα θα επιχειρήσουμε να εξετάσουμε τη σχέση των 

μεταβλητών Φύλο και αντικείμενα επιμορφωτικών αναγκών. Έτσι, συσχετίζοντας τις 

μεταβλητές παρατηρούμε τα εξής: 

1) Όσον αφορά την ανάγκη επιμόρφωσης στις κοινωνικοπολιτισμικές καταβολές 

των αλλοδαπών μαθητών παρατηρούμε ότι μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

εκφράζουν οι γυναίκες. Το 49.5% (55 άτομα) των γυναικών έναντι του 32.4% 

(36 άτομα) των ανδρών επιθυμεί να επιμορφωθεί στη συγκεκριμένη 

θεματολογία.  

2) Ως προς τους διαφορετικούς γνωστικούς τρόπους μάθησης των αλλοδαπών 

μαθητών παρατηρείται η ίδια εικόνα. Οι γυναίκες με ποσοστό 54% (60 άτομα) 

έναντι των ανδρών με ποσοστό 37.8% (42άτομα) δήλωσαν το ενδιαφέρον 

τους να επιμορφωθούν στην συγκεκριμένη ενότητα σε βαθμό «πάρα πολύ» 

και «πολύ». 

3) Σχετικά με το θέμα «Διαχείριση της διαφορετικότητας» η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε την ανάγκη επιμόρφωση στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο. Το 57.6% (64 άτομα) αντιστοιχεί στο γυναικείο 

πληθυσμό του δείγματος και το 39.6% (44 άτομα) στο ανδρικό πληθυσμό.  

4) Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της έρευνας δήλωσε ότι χρειάζεται να 

επιμορφωθεί στο ζήτημα «Θεωρητική προσέγγιση της διαπολιτισμικότητας». 

Συγκεκριμένα, οι γυναίκες με ποσοστό 42.3% (47άτομα) έναντι των ανδρών 

29.7% (33 άτομα) επιθυμούν σε βαθμό «πάρα πολύ» και «πολύ» να 

επιμορφωθούν στην συγκεκριμένη ενότητα. Επίσης, το 17.1% (19 άτομα) των 

γυναικών έναντι του 10.8% (12 άτομα) των ανδρών δήλωσε ότι επιθυμεί σε 

βαθμό «λίγο» και «καθόλου» τη συγκεκριμένη επιμόρφωση.  

5) Όσον αφορά την ανάγκη επιμόρφωσης στη «Θεωρητική προσέγγιση της 

Διγλωσσίας» παρατηρούμε ότι και στη συγκεκριμένη θεματική το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον εκφράζουν οι γυναίκες (50 άτομα ή 45% των γυναικών έναντι του 

30.6% των ανδρών ή 34 άτομα). Τέλος, το 14.4% (16 άτομα) των γυναικών 

 108



δεν επιθυμεί ή επιθυμεί σε βαθμό «λίγο» τη συγκεκριμένη επιμόρφωση. Τα 

αντίστοιχα ποσοστά των ανδρών είναι 9.9% (11 άτομα) σε βαθμό «λίγο» και 

0% σε βαθμό «καθόλου». 

6) Σχετικά με το θέμα «Γνώσεις γύρω από την εισαγωγή καινοτόμων 

προγραμμάτων» το 56.7% (63 άτομα) των γυναικών και το 35.1% (39 άτομα) 

των ανδρών είναι θετικοί στο ενδεχόμενο επιμόρφωσης στο συγκεκριμένο 

θέμα.  

7) Ερωτώμενοι οι εκπαιδευτικοί για την Ομαδοσυνεργατική μέθοδο το 53.1% 

(59 άτομα) των γυναικών απάντησε θετικά σε βαθμό «πάρα πολύ» και 

«πολύ». Την ίδια επιθυμία και στον ίδιο βαθμό απάντησε το 36.9% (41 άτομα) 

των ανδρών. 

8) Ως προς την συχνότητα παροχής επιμορφωτικών προγραμμάτων μετά τον 

διορισμό: α) Ανά εξάμηνο επέλεξε το 1.8% (2 άτομα) των ανδρών έναντι του 

15.3% (17 άτομα) των γυναικών. Β) Ανά έτος το 22.5% (25 άτομα) των 

ανδρών έναντι του 21.6% (24 άτομα) των γυναικών. Γ) Ανά δύο έτη το 10.8% 

(12 άτομα) των ανδρών έναντι του 17.1% (19 άτομα) των γυναικών και τέλος 

Δ) Ανά πέντε έτη επέλεξε το 5.4% (6 άτομα αντίστοιχα) των ανδρών και των 

γυναικών αντίστοιχα (Πίνακας 23, Παράρτημα ΙΙ).  

 

 

6.5.2.  Διαφοροποίηση επιμορφωτικών αναγκών ανάλογα με την 

μεταβλητή Ηλικία 

Σε αυτήν την ενότητα θα επιχειρήσουμε να εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ των 

μεταβλητών Ηλικία των εκπαιδευτικών και αντικείμενα επιμορφωτικών αναγκών. 

Επομένως, συσχετίζοντας τις δύο ομάδες μεταβλητών παρατηρούμε τα εξής: 

 Ως προς τα προγράμματα που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, οι εκπαιδευτικοί 

της δεύτερης και τρίτης ομάδας δήλωσαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη 

συγκεκριμένη επιμόρφωση (31-45 ετών→ 35.1%, 39 άτομα και 46-55→ 36%, 

40 άτομα). Ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί της τέταρτης και πέμπτης ομάδας με 

ποσοστό 11.7% (13 άτομα) αντίστοιχα. 

 Όσον αφορά το θέμα «Διαφορετικοί γνωστικοί τρόποι μάθησης των 

αλλοδαπών μαθητών» δήλωσαν την επιθυμία άμεσης επιμόρφωσης η  

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα απάντησαν θετικά ποσοστό 
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36% (40 άτομα) της τρίτης ομάδας, το 34.2% (38 άτομα) της δεύτερης 

ομάδας, το 12.6% (14 άτομα) της πέμπτης ομάδας και ποσοστό 9% (10 

άτομα) της πρώτης ομάδας.  

 Το θέμα «Διαχείριση της διαφορετικότητας» αποτελεί για του εκπαιδευτικούς 

ένα σημαντικό ζήτημα της επιμόρφωσης τους. Ειδικότερα, το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον δήλωσαν οι εκπαιδευτικοί της γ’ ομάδας (με ποσοστό 36.9%, 41 

άτομα) και της β’ ομάδας (με ποσοστό 36%, 40 άτομα). Ακολουθούν οι 

εκπαιδευτικοί της δ’ ομάδας με ποσοστό 12.6% (14 άτομα) και τέλος τα μέλη 

της α’ ομάδας με ποσοστό 11.7% (13 άτομα).  

 Αναφορικά με το θέμα «Θεωρητική προσέγγιση της διαπολιτισμικότητας και 

της Διγλωσσίας» οι εκπαιδευτικοί της β’, γ’ και δ’ ομάδας (θεωρούν αναγκαίο 

την επιμόρφωση τους στις συγκεκριμένες θεματικές σε βαθμό «πάρα πολύ» 

και «πολύ». Αντίθετη άποψη έχουν οι εκπαιδευτικοί της α’ ομάδας, οι οποίοι 

επιθυμούν σε βαθμό «λίγο» να περιλαμβάνονται αυτές στα επιμορφωτικά 

προγράμματα.  

 Σχετικά με το θέμα τη «Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς 

μαθητές» οι εκπαιδευτικοί της γ’ ομάδας  με ποσοστό  34.2% (38 άτομα 

δήλωσαν ότι χρειάζονται να επιμορφωθούν «πάρα πολύ» και «πολύ». Ίδια 

ανάγκη έχουν οι εκπαιδευτικοί των λοιπών ηλικιακών ομάδων, αλλά σε 

μικρότερα ποσοστά σε σύγκριση με την τρίτη ομάδα (α’ ομάδα → 10.8%, 12 

άτομα, β’ ομάδα →31.5%, 35 άτομα, και τέλος η δ’ ομάδα → 11.7%, 13 

άτομα).  

 Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ανεξαρτήτου ηλικιακής ομάδας νιώθει ότι 

χρειάζεται να επιμορφωθεί πολύ στη ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας. 

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί της α’ ομάδας με ποσοστό 10.8% ή 12 άτομα, 

37 άτομα ή 33.3% της β΄ ομάδας, 38 άτομα ή 34.2% της γ’ ομάδας και τέλος 

13 άτομα ή 11.7% της δ’ ομάδας.  

 Σχετικά με την ενισχυτική μέθοδο διδασκαλίας το μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

δήλωσε η δεύτερη ομάδα με ποσοστό 31.5% (35 άτομα). Ακολουθεί η τρίτη 

ομάδα με ποσοστό 20.7% (23 άτομα). Ωστόσο, το 17.1% (19 άτομα) της ίδιας 

ομάδας δεν επιθυμεί ιδιαιτέρως να επιμορφωθεί στο συγκεκριμένο θέμα. Οι 

εκπαιδευτικοί της πρώτης ομάδας επιθυμούν να επιμορφωθούν στην 

ενισχυτική μέθοδο, με ποσοστό 9% (10 άτομα). Τέλος, η πλειοψηφία της 
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τελευταίας ομάδας νιώθει την ανάγκη επιμόρφωσης σε βαθμό «λίγο» με 

ποσοστό 9.9% (11 άτομα).  

 Όσον αφορά την αλληλοδιδακτική μέθοδο διδασκαλίας η πρώτη ομάδα 

επιθυμεί να επιμορφωθεί σε βαθμό «πολύ» με ποσοστό 6.3% (7 άτομα). Την 

ίδια ανάγκη και στον ίδιο βαθμό έχουν και το 15.3% (17 άτομα) της δεύτερης 

ομάδας. Το 18% (20 άτομα) της ίδιας ομάδας επιθυμεί «λίγο» τη 

συγκεκριμένη επιμόρφωση. Οι εκπαιδευτικοί των δύο τελευταίων ομάδων 

δηλώνουν ότι δεν έχουν την ανάγκη επιμόρφωσης (σε βαθμό «λίγο») στην 

αλληλοδιδακτική μέθοδο. 

 Όσον αφορά την ανάγκη επιμόρφωσης στο πρόγραμμα της ευέλικτης ζώνης η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών όλων των ηλικιακών ομάδων δηλώνει την 

ανάγκη αυτή σε μεγάλο βαθμό ( το 33.3% ή 37 άτομα της γ’ ομάδας, το 

24.3% ή 27 άτομα της β’ ομάδας, το 10.8% ή 12 άτομα της δ’ ομάδας και το 

9.9% ή 11 άτομα της α’ ομάδας). Αναφορικά με το δεύτερο καινοτόμο 

πρόγραμμα αυτό του Ολοήμερου σχολείου η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

επιθυμεί σε βαθμό «λίγο» τη επιμόρφωση στην συγκεκριμένη θεματολογία. 

Εξαίρεση, αποτελούν οι εκπαιδευτικοί της πρώτης και δεύτερης ομάδας οι 

οποίοι ενδιαφέρονται σε βαθμό «πολύ». Η μέθοδος project αποτελεί για όλους 

τους εκπαιδευτικούς καίριο θέμα επιμόρφωσης. Απόδειξη αποτελούν τα 

υψηλά ποσοστά εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, όλοι οι 

εκπαιδευτικοί της πρώτης, δεύτερης και τέταρτης ομάδας επιθυμούν την 

επιμόρφωση στη μέθοδο project σε βαθμό «πάρα πολύ» και «πολύ»  

 Όσον αφορά τη διάρκεια επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί της πρώτης ομάδας 

προτιμούν την μηνιαία (ποσοστό 5.4%, 6 άτομα). Το 19.8% (22 άτομα) της 

δεύτερης ομάδας επιθυμούν την τρίμηνη και  το 12.6% (14 άτομα) της ίδιας 

ομάδας την μηνιαία. Οι εκπαιδευτικοί της τρίτης ομάδας (με ποσοστό 24.3%, 

27 άτομα) και της τέταρτης (με ποσοστό 9.9%, 11 άτομα) προτιμούν την 

τρίμηνη επιμόρφωση. 

 Σχετικά με την καταλληλότερη συχνότητα παροχής επιμορφωτικών 

προγραμμάτων μετά το διορισμό οι εκπαιδευτικοί της πρώτης, δεύτερης και 

τέταρτης ομάδας (α’ ομάδα: ποσοστό 6.3% ή 7 άτομα, β’ ομάδα: 18% ή 20 

άτομα, δ’ ομάδα: 9.9% ή 11 άτομα) θεωρούν την ετήσια. Οι εκπαιδευτικοί της 
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τρίτης ομάδας προτείνουν επί το πλείστον, την ανά εξάμηνο συχνότητα 

παροχής επιμορφωτικών προγραμμάτων (Πίνακας 24, Παράρτημα ΙΙ).  

  

 

6.5.3. Διαφοροποίηση επιμορφωτικών αναγκών ανάλογα με την 

μεταβλητή έτη προϋπηρεσίας  

Σε αυτό το σημείο θα επιχειρήσουμε να εξετάσουμε τη σχέση των μεταβλητών 

Χρόνια προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών και αντικείμενα επιμόρφωσης. Έτσι, 

συσχετίζοντας τις συγκεκριμένες μεταβλητές παρατηρούμε τα εξής: 

 Όσον αφορά το ζήτημα «Θεωρητική προσέγγιση της Διαπολιτισμικότητας», 

εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία από 6 χρόνια και άνω επιθυμούν τη 

συγκεκριμένη επιμόρφωση σε βαθμό «πολύ» και «πάρα πολύ». Αυτό που 

αξίζει να αναφερθεί είναι ότι όσο μεγαλύτερα έτη προϋπηρεσίας έχουν οι 

εκπαιδευτικοί τόσο μεγαλύτερη ανάγκη επιμόρφωσης παρατηρείται. Συνεπώς, 

εκπαιδευτικοί με λιγότερα έτη προϋπηρεσίας ( από 0 έως 5 έτη) δεν επιθυμούν 

σε μεγάλο βαθμό να επιμορφωθούν στην διαπολιτισμικότητα.  

 Αναφορικά με το θέμα «Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς 

μαθητές» η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών με έτη προϋπηρεσίας από 11-20 

και 21 και πάνω επιθυμούν την συγκεκριμένη επιμόρφωση σε βαθμό «πάρα 

πολύ» και «πολύ» (11-20 → 29.7% ή 33 άτομα και 21> →  26.1% ή 29 

άτομα). Εκπαιδευτικοί με έτη προϋπηρεσίας από 0-11 επιθυμούν την 

συγκεκριμένη επιμόρφωση και στον ίδιο βαθμό με ποσοστό 16.2% αντίστοιχα 

(36 άτομα).  

 Όσον αφορά την ανάγκη επιμόρφωσης στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο 

διδασκαλίας το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρατηρείται στους εκπαιδευτικούς 

με έτη προϋπηρεσίας από 11-20 με ποσοστό 31.5% (35 άτομα). Ακολουθούν 

οι εκπαιδευτικοί με έτη προϋπηρεσίας από 21 έτη και πάνω με ποσοστό 27% 

(30 άτομα), εκπαιδευτικοί από 0-5 έτη προϋπηρεσίας με ποσοστό 16.2% (18 

άτομα) και τέλος οι εκπαιδευτικοί έχοντας από 6-11 έτη προϋπηρεσίας με 

ποσοστό 15.3% (17 άτομα).  

 Όσον αφορά το καινοτόμο πρόγραμμα του Ολοήμερου σχολείου η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν επιθυμεί την συγκεκριμένη επιμόρφωση. 

Αναλυτικότερα, ποσοστό 20.7% (23 άτομα) εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία 
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από 11-21, ποσοστό 19.8% (22 άτομα) εκπαιδευτικών με έτη υπηρεσία από 21 

και πάνω και τέλος ποσοστό 11.7% (13 άτομα) με έτη προϋπηρεσία από 6-10 

επιθυμεί σε βαθμό «λίγο» και «καθόλου» να επιμορφωθεί. Εξαίρεση 

αποτελούν οι εκπαιδευτικοί με τα λιγότερα έτη προϋπηρεσίας (από 0 έως 5 

έτη), οι οποίοι επιθυμούν σε βαθμό «πάρα πολύ» και «πολύ» με ποσοστό 

15.3% (17 άτομα).  

 Σχετικά με την καταλληλότερη συχνότητα παροχής επιμορφωτικών 

προγραμμάτων μετά το διορισμό, οι εκπαιδευτικοί με έτη προϋπηρεσίας από 

0-5, 6-10, 11-20 (α’ ομάδα: ποσοστό 9% ή 10 άτομα, β’ ομάδα: 9% ή 10 

άτομα, γ’ ομάδα: 18% ή 20 άτομα) θεωρούν την ετήσια. Οι εκπαιδευτικοί με 

έτη προϋπηρεσίας από 21 και πάνω προτείνουν επί το πλείστον την ανά 

εξάμηνο συχνότητα παροχής επιμορφωτικών προγραμμάτων (ποσοστό 9.9% ή 

11 άτομα) (Πίνακας 25, Παράρτημα ΙΙ).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

                       

            Τα συμπεράσματα της έρευνας 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας, 

καταγράφονται οι περιορισμοί και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και 

διατυπώνονται οι προτάσεις της ερευνήτριας, οι οποίες απορρέουν από τα 

συμπεράσματα της έρευνας.  

 

 

7.1.  Τα συμπεράσματα της έρευνας 

Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι η διερεύνηση των επιμορφωτικών 

αναγκών των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Βεροίας, σε θέματα 

διαπολιτισμικότητας. Ειδικότερα, προτίθενται α) να εντοπίσει τη στάση των 

εκπαιδευτικών απέναντι στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, β) να διερευνηθεί η άποψη 

τους για την προσαρμογή των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών, γ) να 

εντοπίσει τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών σε ζητήματα 

διαπολιτισμικότητας, όπως τις καθορίζουν και τις αξιολογούν οι ίδιοι, δ) να 

ανιχνεύσει την επίδραση των παραγόντων φύλο, ηλικία, έτη προϋπηρεσίας στη 

διαμόρφωση των συγκεκριμένων αναγκών και τέλος ε) να αποτυπώσει τις απόψεις 

τους για τη μορφή και γενικότερα τον τρόπο επιμόρφωσης που επιθυμούν.  

Σκιαγραφώντας το προφίλ των εκπαιδευτικών, όπως προέκυψε από την 

έρευνα, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι γυναίκες (με ποσοστό 59.5% έναντι 

40.5% των ανδρών) και ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 31-45 και 45-55 (σε 

ποσοστό 75.6% συνολικά). Σχετικά με τα χρόνια προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών 

τα μεγαλύτερα ποσοστά παρατηρούνται στις δύο τελευταίες κατηγορίες, δηλαδή από 

11-20 και από 21 και πάνω (34.2% και 30.6%).  

Σε παρόμοια συμπεράσματα, όσον αφορά το φύλο, την ηλικία και τα έτη 

προϋπηρεσίας κατέληξε και η έρευνα της Γκανέτσου (2006). Τα αποτελέσματα της 

έδειξαν ότι η πλειοψηφία του δείγματος της ήταν γυναίκες (άντρες 29% και γυναίκες 

71%), ηλικιακά ανήκαν στην ομάδα των 31-45 ετών και είχαν από 11-20 και 21 και 

πάνω έτη προϋπηρεσίας (11-20→31.5% και 21 και πάνω→32.5%). Η ίδια εικόνα 
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παρατηρείται και στις έρευνες των Ρουσσάκη-Χατζηνικολάου, του Παπαχρήστου-

Πανταζοπούλου και των Ζησιμοπούλου-Κουτρούμπα. Συγκρίνοντας τα 

αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών επιβεβαιώνεται η υπεροχή του γυναικείου 

φύλου στον τομέα της εκπαίδευσης, τα μικρά ποσοστά στις μεγαλύτερες και 

μικρότερες ηλικιακά ομάδες και η παρουσία εκπαιδευτικών με πολλά έτη διδακτικής 

εμπειρίας.  

Όσον αφορά την επιμόρφωση μετά την έναρξη του επαγγέλματος ως 

εκπαιδευτικοί, ποσοστό 81% δήλωσε ότι έχει συμμετάσχει σε επιμορφωτικά 

προγράμματα, αποτέλεσμα το οποίο ανέδειξε και οι έρευνες των Ζησιμοπούλου-

Κουτρούμπα. Συγκεκριμένα, το 78% των εκπαιδευτικών της πρώτης έρευνας και το 

85% της δεύτερης έρευνας που διεξήγαγαν, απάντησε ότι έλαβε μέρος σε 

επιμορφώσεις. Συμπεραίνουμε ότι υψηλό ποσοστό συμμετοχής των επιμορφούμενων 

δηλώνει και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών στο θεσμό της 

επιμόρφωσης.  

Σχετικά με την κατοχή πτυχίου ξένης γλώσσας ή πιστοποιητικού 

γλωσσομάθειας, ένα μεγάλο ποσοστό απάντησε θετικά, με επικρατούσα γλώσσα την 

αγγλική. Χαρακτηριστικό είναι ότι ποσοστό 17% είναι κάτοχοι πτυχίου αλβανικής 

και ρωσικής γλώσσας.  Παρόμοια, στην έρευνα του Δαμανάκη, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών είναι κάτοχοι πτυχίου της αγγλικής γλώσσας και ένα ποσοστό 10% 

γνωρίζει κάποια από τις γλώσσες των μαθητών που δίδασκαν. Συμπεραίνουμε ότι η 

παρουσία των αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό σχολείο αποτέλεσε σημαντικό 

παράγοντα ενεργοποίησης του ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών για την εκμάθηση 

των γλωσσών που ομιλούνται από τους αλλοδαπούς με τα μεγαλύτερα ποσοστά 

παρουσίας στο ελληνικό χώρο. 

Σε ό, τι αφορά τα έτη που μεσολάβησαν ανάμεσα στο διορισμό και την 

απόκτηση πτυχίου, ποσοστό 55.9% των εκπαιδευτικών απάντησε έως 5 έτη (62 

άτομα), αποτέλεσμα το οποίο συμφωνεί και με τα δεδομένα της έρευνας της 

Γκανέτσου. Το θέμα των ετών που μεσολάβησαν μέχρι το διορισμό των 

εκπαιδευτικών είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την έρευνά μας, διότι, αν λάβουμε 

υπόψη ότι δεν είναι παρά πρόσφατα που αναγνωρίσθηκε η πολυπολιτισμική φύση του 

ελληνικού σχολείου, αντιλαμβανόμαστε ότι κατά τη διάρκεια της βασικής τους 

εκπαίδευσης, μεγάλο ποσοστό του δείγματός μας δεν πρέπει να ήρθε καθόλου σε 

επαφή με το θέμα. Σχετικά με την παρουσία των αλλοδαπών και παλιννοστούντων 

μαθητών στις τάξεις των εκπαιδευτικών, η πλειοψηφία και συγκεκριμένα το 78.4% 
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απάντησε ότι το ποσοστό κυμαίνεται μέχρι 10%, αποτέλεσμα το οποίο δεν 

επιβεβαιώνεται από αντίστοιχη έρευνα. Εντούτοις, παρά το γεγονός της παρουσίας 

αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στο ελληνικό σχολείο και της 

προβληματικής προσαρμογής των τελευταίων, λίγοι εκπαιδευτικοί ανέλαβαν 

μαθήματα στήριξης ή αλφαβητισμού σε αλλοδαπούς μαθητές. Το τελευταίο 

αποτέλεσμα είναι κοινό και στις έρευνες των Ρουσσάκη-Χατζηνικολάου, των 

Παπαχρήστου-Παλαιολόγου και των Παπαχρήστου-Πανταζοπούλου.  

Ένας από τους στόχους της παρούσης έρευνας είναι να διερευνηθεί ο βαθμός 

ενημέρωσης των εκπαιδευτικών στα διαπολιτισμικά ζητήματα. Ένα γενικό ποσοστό 

52.2% δήλωσε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του επαρκώς ενημερωμένο, αποτέλεσμα το 

οποίο συμφωνεί με την έρευνα της Γκανέτσου (ποσοστό 81%). Σαφώς ο βαθμός 

ενημέρωσης των συμμετεχόντων της παρούσης έρευνας είναι βελτιωμένος με την εν 

συγκρίσει έρευνα, ωστόσο όμως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δήλωσε την ελλιπή 

του ενημέρωση στα διαπολιτισμικά θέματα, γεγονός που οφείλεται ότι η βασική πηγή 

πληροφόρησης και ενημέρωσης στηρίζεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως τα 

βιβλία και τα ΜΜΕ. Η ίδια εικόνα παρατηρείται και στις έρευνες των Ρουσσάκη- 

Χατζηνικολάου και των Κολτσίδα-Τσάμη, του Δαμανάκη και των συγγραφέων του 

Ι.Μ.Ε.Π.Ο, όπου και εδώ οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να πληροφορηθούν για την 

διαπολιτισμική εκπαίδευση ενεργούν βάση της προσωπικής τους βούλησης. Σε καμία 

από τις παραπάνω έρευνες δεν αναφέρονται θετικά οι εκπαιδευτικοί στις παροχές που 

προσφέρει το ΥΠ.Ε.Π.Θ, στοιχείο που αποδεικνύει ότι τα επιμορφωτικά 

προγράμματα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. δεν συμβάλλουν αποτελεσματικά στην κάλυψη των 

αναγκών τους.  

Στο δεύτερο μέρος της έρευνάς μας καταγράφονται οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με την προσαρμογή των αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό 

σχολείο. Παρατηρήσαμε ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματός μας (με 

ποσοστό 47,7%) απάντησε ότι θεωρεί την προσαρμογή «προβληματική», αποτέλεσμα 

το οποίο επιβεβαιώνεται από την έρευνα της Γκανέτσου και των Ρουσσάκη- 

Χατζηνικολάου.  

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών (ποσοστό 28%, 53 άτομα)  

απέδωσαν τα μαθησιακά προβλήματα των αλλοδαπών μαθητών στην 

αναποτελεσματική επικοινωνία, λόγω έλλειψης γνώσης της ελληνικής γλώσσας 

(αποτέλεσμα που συμφωνεί με την εν συγκρίσει έρευνα) και στην αναποτελεσματική 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη διαχείριση της διαφορετικότητας. Επίσης, στην 
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έρευνα των Ζησιμοπούλου-Κουτρούμπα, οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους 

υποστηρίζουν ότι οι γλωσσικές και μαθησιακές δυσκολίες των αλλοδαπών μαθητών 

οφείλονται κατά κύριο λόγο στις γλωσσικές αδυναμίες του ίδιου του μαθητή, στην 

οικογενειακή και ατομική τους κατάσταση (όπως έλλειψη συνεργασίας με τους γονείς 

των αλλόγλωσσων παιδιών), στην έλλειψη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων του 

διδάσκοντα και στην ανεπαρκή επιμόρφωση στην διαχείριση της διαφορετικότητας. 

Οι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν θετικά και να ενισχύσουν 

την αυτοπεποίθηση των αλλοδαπών μαθητών είναι: α) η δημιουργία φιλικών σχέσεων 

(ποσοστό 29.2%) και β) η γρήγορη εκμάθηση της ελληνική γλώσσας (ποσοστό 

28.8%), όπως ακριβώς και στην έρευνα της Γκανέτσου και των Κολτσίδα-Τσάμη. 

Παρατηρούμε ότι ο δεύτερος παράγοντας ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης των 

αλλοδαπών μαθητών έχει καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα, ενώ ο πρώτος σχετίζεται 

με τη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος στην τάξη και εν γένει στο 

σχολείο.  

Η τελευταία ερώτηση της δεύτερης ενότητας στοχεύει να ανακαλύψουμε το 

βαθμό ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών του δείγματός μας σε κάποιες αξίες της 

Ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα σε ποιο βαθμό 

προσπαθούν μέσα από τη διδασκαλία τους να καλλιεργήσουν τις αξίες της κριτικής 

σκέψης, της διαπολιτισμικότητας, της υπευθυνότητας, του σεβασμού του ατόμου και 

της συνεργασίας. Και στις δύο συγκρινόμενες έρευνες οι υψηλές διαβαθμίσεις «πάρα 

πολύ» και «πολύ» που έδωσε η πλειοψηφία του δείγματός, αποτελούν απόδειξη 

αφενός της ευαισθητοποίησής τους στις βασικές αυτές αξίες και αφετέρου της θετική 

τους στάση απέναντι στη διαπολιτισμική διάσταση της εκπαίδευσης (αξία 

σεβασμού→99.9%, Αξία της συνεργασίας→ποσοστό 100%, Αξία της 

υπευθυνότητας→94.5%, Αξία της κριτικής συνείδησης → ποσοστό 92.8% , Αξία της 

Διαπολιτισμικότητας → ποσοστό 74.8%).  

Στόχος του τρίτου μέρους της έρευνας είναι η καταγραφή των απόψεων των 

εκπαιδευτικών για επιμορφωτικές ανάγκες άμεσα σχετιζόμενες με την διαπολιτισμική 

εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικοί εκφράζουν σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη επιμόρφωσης σε όλα τα 

θέματα που απαρτίζουν το ερωτηματολόγιο. Η μεγαλύτερη ανάγκη παρατηρήθηκε 

στα παρακάτω: Διαχείριση της διαφορετικότητας (ποσοστό 97.2%), Προγράμματα 

που εφαρμόζονται στις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες (ποσοστό 94.5%), Γνώσεις γύρω 

από την εισαγωγή καινοτόμων προγραμμάτων (ποσοστό 91.9%), Διαφορετικοί 
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γνωστικοί τρόποι μάθησης των αλλοδαπών μαθητών (ποσοστό 91.9%), Διδακτική 

μεθοδολογία της πολυπολιτισμικής τάξης (91%), Συνεργασία γονέων-σχολείου 

(ποσοστό 90.1%), Διδασκαλία της ελληνική γλώσσας σε αλλοδαπούς μαθητές 

(ποσοστό 88.2%) και οι Κοινωνικοπολιτισμικές καταβολές των αλλοδαπών μαθητών 

(ποσοστό 87.8%). Τα μικρότερα ποσοστά συγκριτικά με τα προηγούμενα κατέχουν η 

Θεωρητική προσέγγιση της διαπολιτισμικότητας και της διγλωσσίας με ποσοστά 

72.1% και 75.7% αντίστοιχα. Τα μεγάλα ποσοστά των ερευνών αποδεικνύει το 

εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον τους και την τεράστια ανάγκη που νιώθουν για 

επιμόρφωση κυρίως σε: α) σε καινοτόμα προγράμματα που εφαρμόζονται στις λοιπές 

Ευρωπαϊκές χώρες και β) σε θέματα που άπτονται της βελτίωσης της διδακτικής τους 

πράξης και της αποτελεσματικότερης μάθησης. Σε παρόμοια συμπεράσματα, όσον 

αφορά τις προαναφερθείσες επιμορφωτικές ανάγκες κατέληξαν οι έρευνες της 

Γκανέτσου, των Ρουσσάκη-Χατζηνικολάου, των Παπαχρήστου-Παλαιολόγου και του 

Δαμανάκη.  Συνεπάγεται από τα παραπάνω ότι η Πολιτεία οφείλει να διοργανώνει 

επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία να στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών, όσον 

αφορά τη παιδαγωγική γνώση και τις αποτελεσματικές στρατηγικές οργάνωσης και 

διδασκαλίας, αφενός για την επαγγελματική ανέλιξη των εκπαιδευτικών και αφετέρου 

για την διευκόλυνση της σχολικής επιτυχία των μαθητών.  

Όσον αφορά την ανάγκη επιμόρφωσης στις μεθόδους διδασκαλίας και στα 

καινοτόμα προγράμματα που εφαρμόζονται στο ελληνικό σχολείο, οι συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικοί στην έρευνα παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά: α) στην 

ομαδοσυνεργατική μέθοδο (ποσοστά 90%) και (β) στη μέθοδο project (ποσοστά  

91.9%). Η ίδια ανάγκη επιμόρφωσης στα προαναφερθέντα διαπιστώθηκε και στις 

έρευνες της Γκανέτσου, του Βεργίδη και των Σπυροπούλου-Ανασταστάκη-

Δεληγιάννη-Κούτρα- Λουκά και Μπούρα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών δεν νιώθει την ανάγκη επιμόρφωσης στην αλληλοδιδακτική μέθοδο 

και στο καινοτόμο πρόγραμμα του Ολοήμερου σχολείου (ποσοστό 54.9% και 54.9% 

αντίστοιχα), αποτελέσματα τα οποία δεν επιβεβαιώνονται από καμία έρευνα. Με τη 

διαφοροποίηση αυτή αποδεικνύεται ο ικανοποιητικός βαθμός ενημέρωσης, 

κατάρτισης και επάρκειας των εκπαιδευτικών της Βεροίας στα συγκεκριμένα θέματα.  

Ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να ταξινομήσουν ιεραρχικά γνωστικά 

αντικείμενα, τα οποία θεωρούν ότι βοηθούν στην ένταξη των αλλοδαπών και 

παλιννοστούντων μαθητών και θα ήθελαν να ληφθούν υπόψη στο περιεχόμενο της 

παρεχόμενης επιμόρφωσης. Η σειρά κατάταξης είναι η εξής: 1) Γλώσσα, 2) 
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Μαθηματικά, 3) Αθλητικές δεξιότητες, 4) Καλλιτεχνικά, 5)  Μουσική, 6) Ιστορία, 7) 

Γεωγραφία και 8) Θρησκευτικά. Την προτίμηση τους στα συγκεκριμένα γνωστικά 

αντικείμενα επέδειξαν εκπαιδευτικοί παλαιότερων ερευνών, όπως της Γκανέτσου 

και της Παλαιολόγου. Παρατηρούμε ότι σε γενικά πλαίσια στις πρώτες θέσεις 

επιλέχθηκαν μαθήματα στα οποία οι εκπαιδευτικοί έχουν  την δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσουν το διάλογο και επομένως μπορεί να επιτευχθεί η οικειότητα, η 

συνεργασία ανάμεσα στους γηγενείς και μη μαθητές.  

Οι τρεις τελευταίες ερωτήσεις του τρίτου μέρους της έρευνας αποσκοπούν 

στο να δώσουν οι εκπαιδευτικοί την προσωπική τους άποψη ως προς α) το χώρο, β) 

τη χρονική διάρκεια της επιμόρφωσης που θα επιθυμούσαν και γ) τη συχνότητα 

παροχής επιμορφωτικών προγραμμάτων μετά το διορισμό. Όσον αφορά το χώρο, η 

πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ της ενδοσχολικής (ποσοστό 80.2%),  αποτέλεσμα το οποίο 

συμφωνεί με τις έρευνες της Γκανέτσου, του Βεργίδη και των Ζησιμοπούλου-

Κουτρούμπα.  Σχετικά με τη διάρκεια και την καταλληλότερη συχνότητα παροχής 

επιμορφωτικών προγραμμάτων οι περισσότεροι (ποσοστό 58.6%), πρότειναν την 

τρίμηνη και την ετήσια αντίστοιχα. Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώνονται και 

από την έρευνα της Γκανέτσου, γεγονός που αποδεικνύει τη μεγάλη ευαισθητοποίηση 

του εκπαιδευτικού κόσμου για τις αυξημένες ανάγκες που παρουσιάζονται στο 

σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολείο σχετικά με το θέμα της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης. 

Όλα τα προαναφερθέντα, ουσιαστικά, αποτελούν την απάντηση στα τρία 

πρώτα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε για την συγκεκριμένη έρευνα. Στο 

τελευταίο ερευνητικό ερώτημα, το οποίο αφορά την ύπαρξη διαφοροποίησης στις 

επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανάλογα 

με τους παράγοντες φύλο, ηλικία, έτη προϋπηρεσίας, διαπιστώσαμε ότι οι 

επιμορφωτικές ανάγκες επηρεάζονται από τις υπό εξέταση μεταβλητές.  

Συγκεκριμένα όσον αφορά το φύλο, σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των 

ανδρών και γυναικών ως προς την ανάγκη επιμόρφωσης στα εξής: 1) 

Κοινωνικοπολιτισμικές καταβολές των αλλοδαπών μαθητών (49.5% των γυναικών 

έναντι του 32.4%), 2) Διαφορετικοί γνωστικοί τρόποι μάθησης των αλλοδαπών 

μαθητών (54% των γυναικών έναντι του 37.8% των ανδρών), 3) Διαχείριση της 

διαφορετικότητας (57.6%  των γυναικών έναντι του 39.6% των ανδρών), 4) 

Θεωρητική προσέγγιση της διαπολιτισμικότητας (οι γυναίκες με ποσοστό 42.3% 

έναντι των ανδρών 29.7%), 5) Θεωρητική προσέγγιση της Διγλωσσίας (το 45% των 
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γυναικών έναντι του 30.6% των ανδρών), 6) Γνώσεις γύρω από την εισαγωγή 

καινοτόμων προγραμμάτων (56.7% των γυναικών έναντι 35.1% των ανδρών), 7) 

Ομαδοσυνεργατική μέθοδο (53.1% των γυναικών έναντι 36.9% των ανδρών) 8) 

Ετήσια συχνότητα παροχής επιμορφωτικών προγραμμάτων μετά τον διορισμό (με 

ποσοστό 22.5% των ανδρών έναντι του 21.6% των γυναικών). Από τα παραπάνω 

γίνεται σαφές ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων σχετικά με την 

θεματολογία που εκτιμούν σκόπιμο να περιλαμβάνεται σε επιμορφωτικά 

προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αν και δεν προέκυψαν, ως αναφέρθηκε, 

διαφορές ως προς τη θεματολογία της επιμόρφωσης, ωστόσο οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί συγκριτικά με τους άνδρες υποστηρίζουν σε υψηλότερο ποσοστό την 

ανάγκη επιμόρφωσης τους στα συγκεκριμένα θέματα.  

 Σχετικά με την ηλικία, διαφοροποίηση διαπιστώθηκε ως προς: 1) 

Προγράμματα που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, 2) Διαφορετικοί γνωστικοί τρόποι 

μάθησης των αλλοδαπών μαθητών, 3) Διαχείριση της διαφορετικότητας, 4) 

Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς μαθητές, 5) Ομαδοσυνεργατική 

μέθοδο διδασκαλίας, 6) Καινοτόμο πρόγραμμα της ευέλικτης ζώνης, 7) Μέθοδο 

project, 8) Θεωρητική προσέγγιση της Διαπολιτισμικότητας και της Διγλωσσίας. Στα 

συγκεκριμένα θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης φαίνεται ότι εντονότερη ανάγκη 

επιμόρφωσης έχουν οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 46-55 και δευτερευόντως οι 

εκπαιδευτικοί ηλικίας 31-45. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί ηλικίας μέχρι 30 ετών δεν 

επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θεωρητικά ζητήματα (όπως η Θεωρητική προσέγγιση 

της διαπολιτισμικότητας και της διγλωσσίας). Ενδεχομένως, οι ανάγκες τους σε αυτά 

τα ζητήματα να έχουν καλυφθεί από προηγούμενα επιμορφωτικά προγράμματα ή να 

έχουν λάβει τις απαραίτητες γνώσεις σε προπτυχιακό επίπεδο.  

Διαφοροποίηση διαπιστώθηκε επίσης και στα εξής: α) ενισχυτική, β) 

αλληλοδιδακτική, γ) Ολοήμερο σχολείο· στα οποία επιθυμούν να επιμορφωθούν σε 

μεγαλύτερο βαθμό οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 31-45. Εν τέλει, διαφοροποίηση 

παρατηρήθηκε και στο ερώτημα σχετικά με τη διάρκεια των επιμορφώσεων και την 

κατάλληλη συχνότητα παροχής επιμορφωτικών προγραμμάτων σε εκπαιδευτικούς 

νεοδιόριστους. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ανήκαν ηλικιακά 

μεταξύ 46-55 και προτίμησαν την τρίμηνη επιμόρφωση. Όσον αφορά την συχνότητα 

παροχής επιμορφωτικών προγραμμάτων η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην 

έρευνα ανήκαν ηλικιακά μεταξύ 31-45 και προτίμησαν την ετήσια. Από τα παραπάνω 

αποδεικνύεται ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν στις ηλικιακές κατηγορίες 31-
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45 και 45-55 νιώθουν μεγαλύτερη ανασφάλεια αναφορικά με τα θέματα της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Γι’ αυτό και αυτές οι δύο ομάδες, όσον αφορά την 

ανάγκη επιμόρφωσης, συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά. 

Αναφορικά με την μεταβλητή έτη προϋπηρεσίας διαφοροποίηση 

παρατηρήθηκε ως προς: 1) Θεωρητική προσέγγιση της Διαπολιτισμικότητας, 2) 

Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς μαθητές, 3) Ομαδοσυνεργατική 

μέθοδο διδασκαλίας με μεγαλύτερη ανάγκη επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με έτη 

προϋπηρεσίας κατά πρώτον από 11-20 και δευτερευόντως από 21 και πάνω. Σχετικά 

με την ανάγκη επιμόρφωσης στο θέμα του Ολοήμερου σχολείου μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον δήλωσαν οι εκπαιδευτικοί με έτη προϋπηρεσίας από 0-5 έτη.  Τέλος, 

αναφορικά με την καταλληλότερη συχνότητα παροχής επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, η μεγαλύτερη πλειοψηφία των συμμετεχόντων που είχαν από 11-20 

έτη προϋπηρεσίας προτίμησαν την ετήσια. Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι 

όσο μεγαλύτερα έτη προϋπηρεσίας έχουν οι εκπαιδευτικοί τόσο μεγαλύτερη ανάγκη 

επιμόρφωσης παρατηρείται. Οι εκπαιδευτικοί με λιγότερα έτη προϋπηρεσίας ( από 0 

έως 5 έτη) δεν επιθυμούν σε μεγάλο βαθμό να επιμορφωθούν σε θεωρητικές 

θεματικές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.  

 

 

7.2.  Περιορισμοί της έρευνας 

Κατά την διεξαγωγή της κύριας έρευνας παρουσιάστηκαν κάποια 

προβλήματα. Συγκεκριμένα επιδίωξη της ερευνήτριας ήταν να έρθει σε επαφή με 

όλους τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην περιοχή της Βέροιας, προκειμένου 

να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και να επιτευχθεί η συλλογή των 

ερωτηματολογίων. Λόγω της απόστασης από τον τόπο διαμονής της ερευνήτριας, 

υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπήρξε η δυνατότητα να έρθει σε επαφή με 

όλους τους εκπαιδευτικούς και να δοθούν οι αρμόζουσες διευκρινίσεις. Βέβαια στις 

περιπτώσεις αυτές τις απαραίτητες διευκρινίσεις τις παρείχε ο διευθυντής της 

εκάστοτε σχολικής μονάδας.  

Επίσης, ένας άλλος περιορισμός είναι ότι  η έρευνα διεξήχθη αποκλειστικά 

στη βάση του ερωτηματολογίου. Η έρευνα δεν συμπεριέλαβε τη συλλογή ποιοτικών 

δεδομένων τα οποία θα εμπλούτιζαν περισσότερο την ερμηνεία των απόψεων των 

συμμετεχόντων στην έρευνα. 
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7.3. Διαπιστώσεις-Προτάσεις για μελλοντικές ερευνητικές 
προσεγγίσεις 

Βάσει των ευρημάτων που προέκυψαν από την παρούσα εργασία – θεωρητικό 

και εμπειρικό μέρος – μπορούν να διατυπωθούν ενδεικτικά ορισμένες προτάσεις για 

τη διοργάνωση αποτελεσματικότερων επιμορφωτικών προγραμμάτων. Οι προτάσεις 

αυτές είναι: 

 Σε οποιαδήποτε προσπάθεια σχεδιασμού και υλοποίησης 

επιμορφωτικών προγραμμάτων το στάδιο της διερεύνησης αναγκών 

θεωρείται επιτακτική ανάγκη. Προκειμένου οι επιμορφώσεις να έχουν 

αποτελεσματικότητα, να ωφελούνται οι εκπαιδευτικοί σε 

επαγγελματικό, ηθικό επίπεδο, να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις της εργασίας τους, οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων 

οφείλουν να διερευνήσουν τις επιθυμίες και τις ανάγκες των 

επιμορφούμενων. 

 Η χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής που αποσκοπεί στην 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρέπει να απαντά στις επιμορφωτικές 

ανάγκες όχι ενός ομοιογενούς, αλλά ενός διαφοροποιημένου 

πληθυσμού ενηλίκων που απαρτίζουν το εκπαιδευτικό επάγγελμα. 

Αρκεί να λάβουμε υπόψη ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν 

πρόσφατα ολοκληρώσει τις σπουδές τους είναι σε μεγαλύτερο βαθμό 

ενημερωμένοι εν συγκρίσει με τους εκπαιδευτικούς με περισσότερα 

έτη προϋπηρεσίας (π.χ. σε θέματα θεωρητικής προσέγγισης). 

Επομένως, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των εκπαιδευτικών 

απαραίτητη θεωρείται η καθιέρωση πιο συστηματικής επιμόρφωσης 

και η αναβάθμιση του ποιοτικού χαρακτήρα της.  

 Παροχή επιμόρφωσης που να καθιστά τους εκπαιδευτικούς ευέλικτους 

στην εξειδίκευση της παιδαγωγικής τους πράξης (σχεδιασμός και 

οργάνωση της διδασκαλίας, ευελιξία στη χρήση διαφορετικών 

μεθόδων διδασκαλίας κ.λ.π.) προκειμένου να επιτύχουν τους 

προκαθορισμένους παιδαγωγικούς στόχους και να καθιστούν το 

μάθημα στο σχολείο ελκυστικό και ενδιαφέρον. 

 Οι οργανωτές των επιμορφωτικών προγραμμάτων οφείλουν να 

λαμβάνουν υπόψη τις εκπαιδευτικές έρευνες. Η διεξαγωγή ερευνών 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα μπορεί να διαγνώσει τις συνεχώς 
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μεταβαλλόμενες ανάγκες των εμπλεκομένων και να αξιολογήσει τις 

όποιες παρεμβάσεις, τόσο πριν όσο και μετά την εφαρμογή τους.  Τα 

αποτελέσματα της όποιας έρευνας, μπορούν να προσδώσουν τα μέγιστα 

δυνατά οφέλη, όταν αξιοποιούνται περισσότερο ως εργαλεία 

προβληματισμού και σαν ένας δίαυλος διαλόγου μεταξύ των ερωτώμενων 

και των ερευνητών 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Α. ΜΕΡΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Φύλο: Άντρας  Γυναίκα    
Ηλικία: Κάτω των 30 

 
31-45 ετών  

 
46-55 ετών 

 
Άνω των 55 

 
 

Χρόνια υπηρεσίας: Από 0-5  6-10   11-20  21και πάνω   
 

Προηγούμενη 
επιμόρφωση: 

Σ.Ε.Λ.Δ.Ε. 
 
 

Π.Ε.Κ. 
(τρίμηνα) 

 

Π.Ε.Κ. 
(40 ωρών) 

 

Άλλη (προσδιορίστε)
…………………
…………………
…………………. 

Κάτοχος πτυχίου ξένης 
γλώσσας: 

Αγγλικά  Αλβανικά   Ρωσικά   Άλλη (προσδιορίστε) 
………………………
……………………… 

Πόσα χρόνια 
μεσολάβησαν ανάμεσα 
στην ημερομηνία κτήσης 
πτυχίου και το 
διορισμό; 

Έως 5  
έτη 
 

από 5  έως 10 
έτη 
 

πάνω από 
10 έτη 
 

 

Ποιο είναι το ποσοστό 
των αλλοδαπών μαθητών 
που υπάρχει στην τάξη 
σας; 

Έως 10% 
 
 

από 10% έως 
30% 
 

πάνω από 
30% 
 

 

Έχετε αναλάβει 
μαθήματα στήριξης ή 
αλφαβητισμού στο 
σχολείο σας (τάξη 
υποδοχής, 
φροντιστηριακά τμήματα 
κ.α.); 

Ναι            Όχι               

  
 
 
 

Β' ΜΕΡΟΣ: 

Α. Ενημέρωση πάνω στη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

 
1) Θεωρείτε ότι πάνω στα θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είστε 
ενημερωμένος:                                             (μία απάντηση) 
 
Πάρα πολύ καλά   Πολύ καλά  Λίγο  Καθόλου  
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2)Η ενημέρωση που έχετε προέρχεται από (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα 
από ένα):   

Σεμινάρια ΥΠ.Ε.Π.Θ.  Σεμινάρια ιδιωτικών φορέων   Τύπος – ΜΜΕ          

Βιβλία                           Άλλο (προσδιορίστε)……………………...…..  

 

 

Β) Προσαρμογή 
των αλλοδαπών- παλιννοστούντων μαθητών 

 
3) Θεωρείτε ότι η προσαρμογή των αλλοδαπών ‐ παλλινοστούντων μαθητών 
στο ελληνικό σχολείο είναι: 
 
Απόλυτα επιτυχής  Αρκετά επιτυχής   Προβληματική  

Δεν γνωρίζω            

 

 

4) Ποιες είναι κατά την γνώμη σας οι σημαντικότερες αιτίες μαθησιακών 
προβλημάτων των αλλοδαπών‐παλιννοστούντων μαθητών;   (οι επιλογές σας 
να είναι μέχρι δύο) 

Έλλειψη κινήτρων             

Αναποτελεσματική επικοινωνία λόγω έλλειψης γνώσης  της ελληνικής γλώσσας      

Ανεπαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη διαχείριση της διαφορετικότητας   

Δυσχερής συνεργασία οικογένειας-σχολείου                                                                   

 
 
5) Τι κατά την γνώμη σας ενισχύει την αυτοπεποίθηση των παλιννοστούντων 
και αλλοδαπών μαθητών; (οι επιλογές σας να είναι μέχρι δύο).  

Γρήγορη εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας                     
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Δημιουργία φιλικών σχέσεων στην τάξη                     

Επιβράβευση των προσπαθειών του               

Αντίληψη ότι αποτελεί ισότιμο μέλος στην τάξη                    

 

 

6) Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση ποιες από τις 
παρακάτω αξίες και σε ποιο βαθμό προσπαθείτε να καλλιεργήσετε;  

Αξίες Πάρα 
πολύ 

Πολύ Λίγο Καθόλου 

Κριτική συνείδηση     
Διαπολιτισμικότητα     
Υπευθυνότητα     
Σεβασμός ατόμου κ.α     
Συνεργασία     
 
 
 

Β) Επιμορφωτικές ανάγκες 
των εκπαιδευτικών 

 
7) Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε σχετικά με προγράμματα που 
εφαρμόζονται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 
 
Πάρα πολύ  Πολύ  Λίγο  Καθόλου   
 
 

 
8) Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: 

 
 Πάρα 

πολύ 
Πολύ Λίγο Καθόλου 

Κοινωνικοπολιτισμικές καταβολές 
των αλλοδαπών μαθητών 

    

Διαφορετικοί γνωστικοί τρόποι 
μάθησης των αλλοδαπών μαθητών 

    

 
Διαχείριση της διαφορετικότητας 

    

 
Συνεργασία γονέων-δασκάλων 
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9) Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι χρειάζεται να επιμορφωθείτε ως προς: 
 
 Πάρα 

πολύ 
Πολύ Λίγο Καθόλου 

Θεωρητική προσέγγιση της 
διαπολιτισμικότητας 

    

Θεωρητική προσέγγιση της 
Διγλωσσίας 

    

Διδακτική μεθοδολογία της 
πολυπολιτισμικής τάξης 

    

Διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας σε αλλοδαπούς 

    

Γνώσεις γύρω από την εισαγωγή 
καινοτόμων προγραμμάτων 

    

 
 
 
 
10) Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι θα σας ενδιέφερε η επιμόρφωση πάνω στις εξής 
μεθόδους διδασκαλίας; 
 
 Πάρα 

πολύ 
Πολύ Λίγο Καθόλου 

Ομαδοσυνεργατική     

Ενισχυτική     
 Αλληλοδιδακτική     
Άλλη (προσδιορίστε) 
………………….. 

    

 
 
 
 
11) Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι θα σας ενδιέφερε η επιμόρφωση που αφορά τα 
εξής προγράμματα; 
 
 Πάρα 

πολύ 
Πολύ Λίγο Καθόλου 

Ευέλικτη ζώνη     
Ολοήμερο σχολείο      
Μέθοδος project     
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12)  Ποια  μαθήματα  θεωρείτε  ότι  βοηθούν  στην  ένταξη  των  αλλοδαπών‐
παλιννοστούντων  μαθητών  και  θα  θέλατε  να  ληφθούν  υπόψη  στο 
περιεχόμενο  της  παρεχόμενης  επιμόρφωσης;  (Ταξινομείστε  τα  όλα  με  σειρά 
προτεραιότητας  χρησιμοποιώντας  τους αριθμούς 1  έως 8,  αρχίζοντας με  το 1 
ως το πιο σημαντικό).  
 
Γλώσσα  
Μαθηματικά    
Ιστορία  
Μουσική  
Αθλητικές δεξιότητες  
Καλλιτεχνικά   
Γεωγραφία  
Θρησκευτικά   
 
 
 
 
13) Ποια νομίζετε ότι πρέπει να είναι η διάρκεια της επιμόρφωσης; 
 
Μηνιαία     Τρίμηνη     Ετήσια   
 
 
 
14) Ποιος εκτιμάτε ότι είναι ο κατάλληλος χώρος διεξαγωγής της επιμόρφωσης; 
 
  Ενδοσχολική   Εξωσχολική   
 
 
 
15) Μετά τον διορισμό του εκπαιδευτικού ποια θεωρείτε ότι είναι η κατάλληλη 
συχνότητα παροχής επιμορφωτικών προγραμμάτων 
 
Ανά εξάμηνο  Ανά έτος   Ανά 2 έτη     Ανά 5 έτη  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
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Στατιστικοί πίνακες των αποτελεσμάτων της έρευνας 
 
 
 

Φύλο 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική συχνότητα) 

Άντρας 45 40,5 40,5 40,5

Γυναίκα 66 59,5 59,5 100,0Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Πίνακας 1: Οι συχνότητες και τα ποσοστά για το Φύλο του δείγματος 
 
 

Ηλικία 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική συχνότητα) 

Κάτω των 30 13 11,7 11,7 11,7

31-45 42 37,8 37,8 49,5

46-55 42 37,8 37,8 87,4

Άνω των 55 14 12,6 12,6 100,0

Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Πίνακας 2: Οι συχνότητες και τα ποσοστά για την ηλικιακή ομάδα 
του δείγματος 
 

 

Χρόνια υπηρεσίας 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική συχνότητα) 

0-5 20 18,0 18,0 18,0

6-10 19 17,1 17,1 35,1

11-20 38 34,2 34,2 69,4

21 και πάνω 34 30,6 30,6 100,0

Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Πίνακας 3: Οι συχνότητες και τα ποσοστά για τα χρόνια υπηρεσίας των 
συμμετεχόντων 
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Προηγουμένη Επιμόρφωση 

Responses  

N Percent 

Percent of Cases 

ΣΕΛ∆Ε 3 2,2% 2,7%

ΠΕΚ_3ΜΗΝΑ 54 40,3% 48,6%

ΠΕΚ_40 ΩΡΩΝ 45 33,6% 40,5%

ΑΛΛΗ 11 8,2% 9,9%

$ΠΡΟ.ΕΠΙΜa 

ΚΑΜΙΑ 21 15,7% 18,9%

Total 134 100,0% 120,7%

Πίνακας 4α: Οι συχνότητες και τα ποσοστά για τα επιμορφωτικά 
προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει οι συμμετέχοντες 

 

 

Προσδιορισμός άλλης επιμόρφωσης 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική συχνότητα) 

∆ιδασκαλείο 4 3,6 3,6 3,6

Εξομοίωση 3 2,7 2,7 6,3

Σεμινάρια 

πανεπιστημίων 
4 3,6 3,6 100,0

Καμία 100 90,1 90,1 96,4

Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Πίνακας 4β: Οι συχνότητες και τα ποσοστά για τον προσδιορισμό άλλης 
επιμόρφωσης 
 

 

Κατοχή πτυχίου ξένης γλώσσας 

Responses  

N Percent 

Percent of Cases 

Κάτοχος πτυχίου ξένης γλώσσας 

(Αγγλικά) 
76 51,7% 68,5%

Κάτοχος πτυχίου ξένης γλώσσας 

(Αλβανικά) 
14 9,5% 12,6%

Κάτοχος πτυχίου ξένης γλώσσας 

(Ρωσικά) 
11 7,5% 9,9%

$Ξένη 

γλώσσαa 

Κάτοχος πτυχίου ξένης γλώσσας 

(άλλη) 
23 15,6% 20,7%
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Κάτοχος πτυχίου ξένης γλώσσας 

(καμία) 
23 15,6% 20,7%

Total 147 100,0% 132,4%

Πίνακας 5α: Οι συχνότητες και τα ποσοστά για την κατοχή πτυχίου ξένης γλώσσας 

 

 

Κάτοχος πτυχίου ξένης γλώσσας (άλλη) 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική συχνότητα) 

Όχι 88 79,3 79,3 79,3

Ναι 23 20,7 20,7 100,0Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Πίνακας 5β: Οι συχνότητες και τα ποσοστά για την κατοχή πτυχίου άλλης ξένης 
γλώσσας 
 
 

Προσδιορισμός άλλης ξένης γλώσσας 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική συχνότητα) 

Γαλλικά 3 2,7 2,7 2,7

Γερμανικά 18 16,2 16,2 18,9

Ιταλικά 3 2,7 2,7 21,6

Καμία 87 78,4 78,4 100,0

Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Πίνακας 5γ: Οι συχνότητες και τα ποσοστά για τον προσδιορισμό κατοχής άλλης 
ξένης γλώσσας 
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Πόσα χρόνια μεσολάβησαν ανάμεσα στην ημερομηνία κτήσης πτυχίου και το 
διορισμό; 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική συχνότητα) 

Έως 5 έτη 62 55,9 55,9 55,9

5-10 39 35,1 35,1 91,0

Πάνω από 10 10 9,0 9,0 100,0
Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Πίνακας 6: Οι συχνότητες και τα ποσοστά για τα έτη που μεσολάβησαν ανάμεσα 
στην ημερομηνία κτήσης πτυχίου και το διορισμό 
 
 

Ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών στις τάξεις των εκπ/κων 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική συχνότητα) 

Έως 10% 87 78,4 78,4 78,4

10%-30% 19 17,1 17,1 95,5

30% και πάνω 5 4,5 4,5 100,0
Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Πίνακας 7: Οι συχνότητες και τα ποσοστά για την παρουσία αλλοδαπών-
παλιννοστούντων μαθητών στις τάξεις των εκπαιδευτικών 
 

 

Έχετε αναλάβει μαθήματα στήριξης ή αλφαβητισμού στο σχολείο σας (ΤΥ, 
ΦΤ); 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική συχνότητα) 

Όχι 77 69,4 69,4 69,4

Ναι 34 30,6 30,6 100,0Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Πίνακας 8: Οι συχνότητες και τα ποσοστά για την ανάληψη μαθημάτων σε τάξεις 
υποδοχής ή φροντιστηριακά τμήματα 
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Προσδιορίστε άλλη πηγή ενημέρωσης 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική συχνότητα) 

Internet 1 ,9 ,9 ,9

∆ιδασκαλείο 1 ,9 ,9 1,8

Καμία 105 94,6 94,6 96,4

Μεταπτυχιακό 1 ,9 ,9 97,3

Σεμ.Πανεπιστημί

ων 
2 1,8 1,8 99,1

Σεμινάρια 1 ,9 ,9 100,0

Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Πίνακας 10β: Οι συχνότητες και τα ποσοστά ως προς τις άλλες πηγές ενημέρωσης 
σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
 

 

Μάθημα: Γλώσσα 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική συχνότητα) 

1 91 82,0 82,0 82,0

2 6 5,4 5,4 87,4

3 2 1,8 1,8 89,2

4 4 3,6 3,6 92,8

5 2 1,8 1,8 94,6

6 1 ,9 ,9 95,5

7 3 2,7 2,7 98,2

8 2 1,8 1,8 100,0

Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Μάθημα: Μαθηματικά 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική συχνότητα) 

1 6 5,4 5,4 5,4

2 49 44,1 44,1 49,5

3 4 3,6 3,6 53,2

4 9 8,1 8,1 61,3

5 25 22,5 22,5 83,8

Valid 

6 7 6,3 6,3 90,1
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7 7 6,3 6,3 96,4

8 4 3,6 3,6 100,0

Total 111 100,0 100,0  

Μάθημα: Ιστορία 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική συχνότητα) 

1 1 ,9 ,9 ,9

2 10 9,0 9,0 9,9

3 30 27,0 27,0 36,9

4 13 11,7 11,7 48,6

5 6 5,4 5,4 54,1

6 33 29,7 29,7 83,8

7 15 13,5 13,5 97,3

8 3 2,7 2,7 100,0

Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Μάθημα: Μουσική 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική συχνότητα) 

1 2 1,8 1,8 1,8

2 32 28,8 28,8 30,6

3 14 12,6 12,6 43,2

4 18 16,2 16,2 59,5

5 31 27,9 27,9 87,4

6 7 6,3 6,3 93,7

7 6 5,4 5,4 99,1

8 1 ,9 ,9 100,0

Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Μάθημα: Αθλητικές δεξιότητες 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική συχνότητα) 

1 8 7,2 7,2 7,2

2 4 3,6 3,6 10,8

3 34 30,6 30,6 41,4

4 17 15,3 15,3 56,8

5 26 23,4 23,4 80,2

Valid 

6 15 13,5 13,5 93,7
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7 4 3,6 3,6 97,3

8 3 2,7 2,7 100,0

Total 111 100,0 100,0  

Μάθημα: Καλλιτεχνικά 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική συχνότητα) 

1 3 2,7 2,7 2,7

2 5 4,5 4,5 7,2

3 15 13,5 13,5 20,7

4 32 28,8 28,8 49,5

5 7 6,3 6,3 55,9

6 27 24,3 24,3 80,2

7 12 10,8 10,8 91,0

8 10 9,0 9,0 100,0

Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Μάθημα: Γεωγραφία 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική συχνότητα) 

2 4 3,6 3,6 3,6

3 9 8,1 8,1 11,7

4 14 12,6 12,6 24,3

5 9 8,1 8,1 32,4

6 15 13,5 13,5 45,9

7 55 49,5 49,5 95,5

8 5 4,5 4,5 100,0

Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Μάθημα: Θρησκευτικά 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική συχνότητα) 

2 1 ,9 ,9 ,9

3 3 2,7 2,7 3,6

4 4 3,6 3,6 7,2

5 6 5,4 5,4 12,6

6 5 4,5 4,5 17,1

7 9 8,1 8,1 25,2

Valid 

8 83 74,8 74,8 100,0
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Total 111 100,0 100,0  

Πίνακας 19: Οι συχνότητες και τα ποσοστά ως προς την ανάγκη επιμόρφωσης σε 
γνωστικά αντικείμενα 

 

Ποια νομίζετε ότι πρέπει να είναι η διάρκεια της επιμόρφωσης; 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική συχνότητα) 

Μηνιαία 29 26,1 26,1 26,1

Τρίμηνη 63 56,8 56,8 82,9

Ετήσια 19 17,1 17,1 100,0
Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Πίνακας 20 : Οι συχνότητες και τα ποσοστά ως προς την καταλληλότερη διάρκεια 
επιμόρφωσης 

 

Ποιος εκτιμάτε ότι είναι ο κατάλληλος χώρος διεξαγωγής της επιμόρφωσης; 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική συχνότητα) 

Ενδοσχολική 89 80,2 80,2 80,2

Εξωσχολική 22 19,8 19,8 100,0Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Πίνακας 21 : Οι συχνότητες και τα ποσοστά ως προς τον καταλληλότερο χώρο 
διεξαγωγής της επιμόρφωσης 

 

Μετά το διορισμό ποια θεωρείτε ότι είναι η κατάλληλη συχνότητα παροχής 
επιμορφωτικών προγραμμάτων; 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Σχετική 

συχνότητα) 

Valid Percent 

(Πραγματική 

συχνότητα) 

Cumulative Percent  

(Αθροιστική συχνότητα) 

Ανά εξάμηνο 19 17,1 17,1 17,1

Ανά έτος 49 44,1 44,1 61,3

Ανά δύο έτη 31 27,9 27,9 89,2

Ανά 5 έτη 12 10,8 10,8 100,0

Valid 

Total 111 100,0 100,0  

Πίνακας 22 : Οι συχνότητες και τα ποσοστά ως προς την καταλληλότερη συχνότητα 
παροχής επιμορφωτικών προγραμμάτων μετά τον διορισμό 
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    1. Φύλο συμμετεχόντων-αντικείμενα επιμόρφωσης 
 
Φύλο * Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: (κοινωνικοπολιτισμικές καταβολές 

των αλλοδαπών μαθητών) Crosstabulation 

Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: 

(κοινωνικοπολιτισμικές καταβολές των αλλοδαπών 

μαθητών) 

 

Πάρα πολύ Πολύ Λίγο Καθόλου 

Total 

Count 3 33 8 1 45
Άντρας 

% of Total 2,7% 29,7% 7,2% 0,9% 40,5%

Count 23 32 10 1 66

Φύλ

ο 
Γυναίκα 

% of Total 20,7% 28,8% 9,0% 0,9% 59,5%

Count 26 65 18 2 111
Total 

% of Total 23,4% 58,6% 16,2% 1,8% 100,0%

X2= 12.1 – DF=1 – P<0.05

Φύλο * Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: (διαφορετικοί 
γνωστικοί τρόποι μάθησης των αλλοδαπών μαθητών) Crosstabulation 

Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: 

(διαφορετικοί γνωστικοί τρόποι μάθησης των 

αλλοδαπών μαθητών) 

 

Πάρα πολύ Πολύ Λίγο Καθόλου 

Total 

Count 11 31 2 1 45
Άντρας 

% of Total 9,9% 27,9% 1,8% 0,9% 40,5%

Count 33 27 6 0 66
Φύλο 

Γυναίκα 
% of Total 29,7% 24,3% 5,4% 0,0% 59,5%

Count 44 58 8 1 111
Total 

% of Total 39,6% 52,3% 7,2% 0,9% 100,0%

X2= 10.7 – DF=3 – P<0.05

Φύλο * Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: (Διαχείριση της 
διαφορετικότητας) Crosstabulation 

Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: 

(∆ιαχείριση της διαφορετικότητας) 

 

Πάρα πολύ Πολύ Λίγο 

Total 

Count 15 29 1 45
Άντρας 

% of Total 13,5% 26,1% 0,9% 40,5%

Διαφοροποίηση των επιμορφωτικών αναγκών ως προς το Φύλο, την 
Ηλικία και τα Έτη Προϋπηρεσίας 
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Count 39 25 2 66
Γυναίκα 

% of Total 35,1% 22,5% 1,8% 59,5%

Count 54 54 3 111
Total 

% of Total 48,6% 48,6% 2,7% 100,0%

X2= 7.6 – DF=2 – P<0.05

Φύλο * Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: (Θεωρητική 
προσέγγιση της διαπολιτισμικότητας) Crosstabulation 

Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: 

(Θεωρητική προσέγγιση της διαπολιτισμικότητας) 

 

Πάρα πολύ Πολύ Λίγο Καθόλου 

Total 

Count 4 29 10 2 45
Άντρας 

% of Total 3,6% 26,1% 9,0% 1,8% 40,5%

Count 19 28 17 2 66
Φύλο 

Γυναίκα 
% of Total 17,1% 25,2% 15,3% 1,8% 59,5%

Count 23 57 27 4 111
Total 

% of Total 20,7% 51,4% 24,3% 3,6% 100,0%

X2= 7.9 – DF=3 – P<0.05

Φύλο * Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: (Θεωρητική 
προσέγγιση της Διγλωσσίας) Crosstabulation 

Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: 

(Θεωρητική προσέγγιση της ∆ιγλωσσίας) 

 

Πάρα πολύ Πολύ Λίγο Καθόλου 

Total 

Count 3 31 11 0 45
Άντρας 

% of Total 2,7% 27,9% 9,9% 0,0% 40,5%

Count 19 31 14 2 66
Φύλο 

Γυναίκα 
% of Total 17,1% 27,9% 12,6% 1,8% 59,5%

Count 22 62 25 2 111
Total 

% of Total 19,8% 55,9% 22,5% 1,8% 100,0%

X2= 12.4 – DF=3 – P<0.05

Φύλο * Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: (Γνώσεις γύρω από 
την εισαγωγή καινοτόμων προγραμμάτων) Crosstabulation 

Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: 

(Γνώσεις γύρω από την εισαγωγή καινοτόμων 

προγραμμάτων) 

 

Πάρα πολύ Πολύ Λίγο Καθόλου 

Total 

Count 9 30 5 1 45
Άντρας 

% of Total 8,1% 27,0% 4,5% 0,9% 40,5%

Φύλο 

Γυναίκα Count 30 33 3 0 66
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% of Total 27,0% 29,7% 2,7% 0,0% 59,5%

Count 39 63 8 1 111
Total   

% of Total 35,1% 56,8% 7,2% 0,9% 100,0%

                                            X2= 9.3 – DF=3 – P<0.05

Φύλο * Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: 
(Ομαδοσυνεργατική μέθοδο) Crosstabulation 

Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: 

(Ομαδοσυνεργατική μέθοδο) 

 

Πάρα πολύ Πολύ Λίγο Καθόλου 

Total 

Count 12 29 3 1 45
Άντρας 

% of Total 10,8% 26,1% 2,7% 0,9% 40,5%

Count 35 24 6 1 66
Φύλο 

Γυναίκα 
% of Total 31,5% 21,6% 5,4% 0,9% 59,5%

Count 47 53 9 2 111
Total 

% of Total 42,3% 47,7% 8,1% 1,8% 100,0%

X2= 9.1 – DF=3 – P<0.05

Φύλο * Μετά το διορισμό ποια θεωρείτε ότι είναι η κατάλληλη συχνότητα 
παροχής επιμορφωτικών προγραμμάτων; Crosstabulation 

Μετά το διορισμό ποια θεωρείτε ότι είναι η 

κατάλληλη συχνότητα παροχής επιμορφωτικών 

προγραμμάτων; 

 

Ανά  

εξάμηνο 

Ανά έτος Ανά 

 δύο έτη 

Ανά 5 έτη 

Total 

Count 2 25 12 6 45
Άντρας 

% of Total 1,8% 22,5% 10,8% 5,4% 40,5%

Count 17 24 19 6 66
Φύλο 

Γυναίκα 
% of Total 15,3% 21,6% 17,1% 5,4% 59,5%

Count 19 49 31 12 111
Total 

% of Total 17,1% 44,1% 27,9% 10,8% 100,0%

X2= 9.8 – DF=3 – P<0.05

Πίνακας 23: Συσχετίσεις για τους παράγοντες που αφορούν το Φύλο και τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες 
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    2. Ηλικία συμμετεχόντων-αντικείμενα επιμόρφωσης 
 

Ηλικία * Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε σχετικά με τα προγράμματα 
που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Crosstabulation 

Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να 

επιμορφωθείτε σχετικά με τα 

προγράμματα που εφαρμόζονται σε άλλες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

 

Πάρα 

πολύ 

Πολύ Λίγο Καθόλου 

Total 

Count 4 9 0 0 13
Κάτω των 30 

% of Total 3,6% 8,1% 0,0% 0,0% 11,7%

Count 15 24 3 0 42
31-45 

% of Total 13,5% 21,6% 2,7% 0,0% 37,8%

Count 24 16 1 1 42
46-55 

% of Total 21,6% 14,4% 0,9% 0,9% 37,8%

Count 12 1 1 0 14

Ηλικία 

Άνω των 55 
% of Total 10,8% 0,9% 0,9% 0,0% 12,6%

Count 55 50 5 1 111
Total 

% of Total 49,5% 45,0% 4,5% 0,9% 100,0%

X2= 18.2 – DF=9 – P<0.05

Ηλικία * Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: (διαφορετικοί 
γνωστικοί τρόποι μάθησης των αλλοδαπών μαθητών) Crosstabulation 

Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να 

επιμορφωθείτε ως προς: (διαφορετικοί 

γνωστικοί τρόποι μάθησης των 

αλλοδαπών μαθητών) 

 

Πάρα 

πολύ 

Πολύ Λίγο Καθόλου 

Total 

Count 9 1 3 0 13
Κάτω των 30 

% of Total 8,1% 0,9% 2,7% 0,0% 11,7%

Count 18 20 4 0 42
31-45 

% of Total 16,2% 18,0% 3,6% 0,0% 37,8%

Count 17 23 1 1 42
46-55 

% of Total 15,3% 20,7% 0,9% 0,9% 37,8%

Count 0 14 0 0 14

 Ηλικία 

Άνω των 55 
% of Total 0,0% 12,6% 0,0% 0,0% 12,6%

Count 44 58 8 1 111
Total 

% of Total 39,6% 52,3% 7,2% 0,9% 100,0%

X2= 28.7 – DF=9 – P<0.05
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Ηλικία * Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: (Διαχείριση της 
διαφορετικότητας) Crosstabulation 

Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να 

επιμορφωθείτε ως προς: (∆ιαχείριση της 

διαφορετικότητας) 

 

Πάρα πολύ Πολύ Λίγο 

Total 

Count 11 2 0 13
Κάτω των 30 

% of Total 9,9% 1,8% 0,0% 11,7%

Count 20 20 2 42
31-45 

% of Total 18,0% 18,0% 1,8% 37,8%

Count 21 20 1 42
46-55 

% of Total 18,9% 18,0% 0,9% 37,8%

Count 2 12 0 14

Ηλικία 

Άνω των 55 
% of Total 1,8% 10,8% 0,0% 12,6%

Count 54 54 3 111
Total 

% of Total 48,6% 48,6% 2,7% 100,0%

X2= 15.2 – DF=6 – P<0.05

 Ηλικία * Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: 
(Θεωρητική προσέγγιση της διαπολιτισμικότητας) Crosstabulation 

Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως 

προς: (Θεωρητική προσέγγιση της 

διαπολιτισμικότητας) 

 

Πάρα 

πολύ 

Πολύ Λίγο Καθόλου 

Total 

Count 2 2 9 0 13
Κάτω των 30 

% of Total 1,8% 1,8% 8,1% 0,0% 11,7%

Count 5 24 13 0 42
31-45 

% of Total 4,5% 21,6% 11,7% 0,0% 37,8%

Count 16 17 5 4 42
46-55 

% of Total 14,4% 15,3% 4,5% 3,6% 37,8%

Count 0 14 0 0 14

Ηλικία 

Άνω των 55 
% of Total 0,0% 12,6% 0,0% 0,0% 12,6%

Count 23 57 27 4 111
Total 

% of Total 20,7% 51,4% 24,3% 3,6% 100,0%

X2= 45.9 – DF=9 – P<0.05

Ηλικία * Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: (Θεωρητική 
προσέγγιση της Διγλωσσίας) Crosstabulation 
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Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως 

προς: (Θεωρητική προσέγγιση της 

∆ιγλωσσίας) 

 

Πάρα 

πολύ 

Πολύ Λίγο Καθόλου 

Total 

Count 2 6 5 0 13
Κάτω των 30 

% of Total 1,8% 5,4% 4,5% 0,0% 11,7%

Count 7 21 14 0 42
31-45 

% of Total 6,3% 18,9% 12,6% 0,0% 37,8%

Count 13 21 6 2 42
46-55 

% of Total 11,7% 18,9% 5,4% 1,8% 37,8%

Count 0 14 0 0 14

Ηλικία 

Άνω των 55 
% of Total 0,0% 12,6% 0,0% 0,0% 12,6%

Count 22 62 25 2 111
Total 

% of Total 19,8% 55,9% 22,5% 1,8% 100,0%

X2= 22.7 – DF=9 – P<0.05

Ηλικία * Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: (Διδασκαλία της 
ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς) Crosstabulation 

Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως 

προς: (∆ιδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε 

αλλοδαπούς) 

 

Πάρα 

πολύ 

Πολύ Λίγο Καθόλου 

Total 

Count 11 1 0 1 13
Κάτω των 30 

% of Total 9,9% 0,9% 0,0% 0,9% 11,7%

Count 15 20 7 0 42
31-45 

% of Total 13,5% 18,0% 6,3% 0,0% 37,8%

Count 22 16 3 1 42
46-55 

% of Total 19,8% 14,4% 2,7% 0,9% 37,8%

Count 2 11 1 0 14

Ηλικία 

Άνω των 55 
% of Total 1,8% 9,9% 0,9% 0,0% 12,6%

Count 50 48 11 2 111
Total 

% of Total 45,0% 43,2% 9,9% 1,8% 100,0%

X2= 22.7 – DF=9 – P<0.05

Ηλικία * Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: 
(Ομαδοσυνεργατική μέθοδο) Crosstabulation 

 Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως 

προς: (Ομαδοσυνεργατική μέθοδο) 

Total 
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Πάρα 

πολύ 

Πολύ Λίγο Καθόλου 

Count 4 8 1 0 13
Κάτω των 30 

% of Total 3,6% 7,2% 0,9% 0,0% 11,7%

Count 15 22 5 0 42
31-45 

% of Total 13,5% 19,8% 4,5% 0,0% 37,8%

Count 26 12 2 2 42
46-55 

% of Total 23,4% 10,8% 1,8% 1,8% 37,8%

Count 2 11 1 0 14

Ηλικία 

Άνω των 55 
% of Total 1,8% 9,9% 0,9% 0,0% 12,6%

Count 47 53 9 2 111
Total 

% of Total 42,3% 47,7% 8,1% 1,8% 100,0%

X2= 22.7 – DF=9 – P<0.05

Ηλικία * Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: (Ενισχυτική 
μέθοδο) Crosstabulation 

Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως 

προς: (Ενισχυτική μέθοδο) 

 

Πάρα 

πολύ 

Πολύ Λίγο Καθόλου 

Total 

Count 3 7 3 0 13
Κάτω των 30 

% of Total 2,7% 6,3% 2,7% 0,0% 11,7%

Count 8 27 7 0 42
31-45 

% of Total 7,2% 24,3% 6,3% 0,0% 37,8%

Count 11 12 16 3 42
46-55 

% of Total 9,9% 10,8% 14,4% 2,7% 37,8%

Count 2 1 11 0 14

Ηλικία 

Άνω των 55 
% of Total 1,8% 0,9% 9,9% 0,0% 12,6%

Count 24 47 37 3 111
Total 

% of Total 21,6% 42,3% 33,3% 2,7% 100,0%

X2= 22.7 – DF=9 – P<0.05

Ηλικία * Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: 
(Αλληλοδιδακτική) Crosstabulation 

Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως 

προς: (Αλληλοδιδακτική) 

 

Πάρα 

πολύ 

Πολύ Λίγο Καθόλου 

Total 

Count 2 7 4 0 13
Κάτω των 30 

% of Total 1,8% 6,3% 3,6% 0,0% 11,7%

Ηλικία 

31-45 Count 4 17 20 1 42
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% of Total 3,6% 15,3% 18,0% 0,9% 37,8%

Count 7 11 19 5 42
46-55 

% of Total 6,3% 9,9% 17,1% 4,5% 37,8%

Count 1 1 12 0 14
Άνω των 55 

% of Total 0,9% 0,9% 10,8% 0,0% 12,6%

Count 14 36 55 6 111
Total 

% of Total 12,6% 32,4% 49,5% 5,4% 100,0%

X2= 22.7 – DF=9 – P<0.05

Ηλικία * Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι θα σας ενδιέφερε η επιμόρφωση πάνω στην 
ευέλικτη ζώνη; Crosstabulation 

Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι θα σας ενδιέφερε η 

επιμόρφωση πάνω στην ευέλικτη ζώνη; 

 

Πάρα 

πολύ 

Πολύ Λίγο Καθόλου 

Total 

Count 1 10 2 0 13
Κάτω των 30 

% of Total 0,9% 9,0% 1,8% 0,0% 11,7%

Count 10 17 15 0 42
31-45 

% of Total 9,0% 15,3% 13,5% 0,0% 37,8%

Count 10 27 3 2 42
46-55 

% of Total 9,0% 24,3% 2,7% 1,8% 37,8%

Count 0 12 2 0 14

Ηλικία 

Άνω των 55 
% of Total 0,0% 10,8% 1,8% 0,0% 12,6%

Count 21 66 22 2 111
Total 

% of Total 18,9% 59,5% 19,8% 1,8% 100,0%

X2= 21.9 – DF=9 – P<0.05

Ηλικία * Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι θα σας ενδιέφερε η επιμόρφωση πάνω στο 
Ολοήμερο Σχολείο; Crosstabulation 

Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι θα σας ενδιέφερε η 

επιμόρφωση πάνω στο Ολοήμερο Σχολείο; 

 

Πάρα 

πολύ 

Πολύ Λίγο Καθόλου 

Total 

Count 1 9 3 0 13
Κάτω των 30 

% of Total 0,9% 8,1% 2,7% 0,0% 11,7%

Count 7 15 19 1 42
31-45 

% of Total 6,3% 13,5% 17,1% 0,9% 37,8%

Count 5 12 21 4 42
46-55 

% of Total 4,5% 10,8% 18,9% 3,6% 37,8%

Count 1 0 12 1 14

Ηλικία 

Άνω των 55 
% of Total 0,9% 0,0% 10,8% 0,9% 12,6%
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Count 14 36 55 6 111
Total 

% of Total 12,6% 32,4% 49,5% 5,4% 100,0%

X2= 19.9 – DF=9 – P<0.05

Ηλικία * Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι θα σας ενδιέφερε η επιμόρφωση πάνω στην 
μέθοδο project; Crosstabulation 

Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι θα σας ενδιέφερε η 

επιμόρφωση πάνω στην μέθοδο project; 

 

Πάρα 

πολυ 

Πολύ Λίγο Καθόλου 

Total 

Count 9 4 0 0 13
Κάτω των 30 

% of Total 8,1% 3,6% 0,0% 0,0% 11,7%

Count 22 14 6 0 42
31-45 

% of Total 19,8% 12,6% 5,4% 0,0% 37,8%

Count 28 11 0 3 42
46-55 

% of Total 25,2% 9,9% 0,0% 2,7% 37,8%

Count 12 2 0 0 14

Ηλικία 

Άνω των 55 
% of Total 10,8% 1,8% 0,0% 0,0% 12,6%

Count 71 31 6 3 111
Total 

% of Total 64,0% 27,9% 5,4% 2,7% 100,0%

X2= 18.2 – DF=9 – P<0.05

Ηλικία * Ποια νομίζετε ότι πρέπει να είναι η διάρκεια της επιμόρφωσης; 
Crosstabulation 

Ποια νομίζετε ότι πρέπει να είναι η 

διάρκεια της επιμόρφωσης; 

 

Μηνιαία Τρίμηνη Ετήσια 

Total 

Count 6 3 4 13
Κάτω των 30 

% of Total 5,4% 2,7% 3,6% 11,7%

Count 14 22 6 42
31-45 

% of Total 12,6% 19,8% 5,4% 37,8%

Count 6 27 9 42
46-55 

% of Total 5,4% 24,3% 8,1% 37,8%

Count 3 11 0 14

Ηλικία 

Άνω των 55 
% of Total 2,7% 9,9% 0,0% 12,6%

Count 29 63 19 111
Total 

% of Total 26,1% 56,8% 17,1% 100,0%

X2= 14 – DF=6 – P<0.05

Ηλικία * Μετά το διορισμό ποια θεωρείτε ότι είναι η κατάλληλη συχνότητα 
παροχής επιμορφωτικών προγραμμάτων; Crosstabulation 
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Μετά το διορισμό ποια θεωρείτε ότι είναι η 

κατάλληλη συχνότητα παροχής επι.προγραμ; 

 

Ανά 

εξάμηνο

Ανά έτος Ανά δύο 

έτη 

Ανά 5 έτη 

Total 

Count 1 7 4 1 13
Κάτω των 30 

% of Total 0,9% 6,3% 3,6% 0,9% 11,7%

Count 3 20 14 5 42
31-45 

% of Total 2,7% 18,0% 12,6% 4,5% 37,8%

Count 14 11 12 5 42
46-55 

% of Total 12,6% 9,9% 10,8% 4,5% 37,8%

Count 1 11 1 1 14

Ηλικία 

Άνω των 55 
% of Total 0,9% 9,9% 0,9% 0,9% 12,6%

Count 19 49 31 12 111
Total 

% of Total 17,1% 44,1% 27,9% 10,8% 100,0%

X2= 20.3 – DF=9 – P<0.05

Πίνακας 24: Συσχετίσεις για τους παράγοντες που αφορούν την Ηλικία και τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες 

 
 
 
 

    3. Χρόνια υπηρεσίας-αντικείμενα επιμόρφωσης 
 

Χρόνια υπηρεσίας * Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: 
(Θεωρητική προσέγγιση της διαπολιτισμικότητας) Crosstabulation 

Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως 

προς: (Θεωρητική προσέγγιση της 

διαπολιτισμικότητας) 

 

Πάρα πολύ Πολύ Λίγο Καθόλου 

Total 

Count 4 6 10 0 20
0-5 

% of Total 3,6% 5,4% 9,0% 0,0% 18,0%

Count 2 11 6 0 19
6-10 

% of Total 1,8% 9,9% 5,4% 0,0% 17,1%

Count 4 27 6 1 38
11-20 

% of Total 3,6% 24,3% 5,4% 0,9% 34,2%

Count 13 13 5 3 34

Χρόνια 

υπηρεσίας 

21 και πάνω 
% of Total 11,7% 11,7% 4,5% 2,7% 30,6%

Count 23 57 27 4 111
Total 

% of Total 20,7% 51,4% 24,3% 3,6% 100,0%

X2= 26.1 – DF=9 – P<0.05
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Χρόνια υπηρεσίας * Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς: 
(Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς) Crosstabulation 

Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως 

προς: (∆ιδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε 

αλλοδαπούς) 

 

Πάρα πολύ Πολύ Λίγο Καθόλου 

Total 

Count 14 4 1 1 20
0-5 

% of Total 12,6% 3,6% 0,9% 0,9% 18,0%

Count 6 12 1 0 19
6-10 

% of Total 5,4% 10,8% 0,9% 0,0% 17,1%

Count 11 22 5 0 38
11-20 

% of Total 9,9% 19,8% 4,5% 0,0% 34,2%

Count 19 10 4 1 34

Χρόνια 

υπηρεσίας 

21 και πάνω 
% of Total 17,1% 9,0% 3,6% 0,9% 30,6%

Count 50 48 11 2 111
Total 

% of Total 45,0% 43,2% 9,9% 1,8% 100,0%

X2= 18 – DF=9 – P<0.05

Χρόνια υπηρεσίας * Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως προς:  
(Ομαδοσυνεργατική μέθοδο) Crosstabulation 

Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να επιμορφωθείτε ως 

προς: (Ομαδοσυνεργατική μέθοδο) 

 

Πάρα πολύ Πολύ Λίγο Καθόλου 

Total 

Count 8 10 2 0 20
0-5 

% of Total 7,2% 9,0% 1,8% 0,0% 18,0%

Count 6 11 2 0 19
6-10 

% of Total 5,4% 9,9% 1,8% 0,0% 17,1%

Count 11 24 3 0 38
11-20 

% of Total 9,9% 21,6% 2,7% 0,0% 34,2%

Count 22 8 2 2 34

Χρόνια 

υπηρεσίας 

21 και πάνω 
% of Total 19,8% 7,2% 1,8% 1,8% 30,6%

Count 47 53 9 2 111
Total 

% of Total 42,3% 47,7% 8,1% 1,8% 100,0%

X2= 17.6 – DF=9 – P<0.05

Χρόνια υπηρεσίας * Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι θα σας ενδιέφερε η επιμόρφωση 
πάνω στο Ολοήμερο Σχολείο; Crosstabulation 

Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι θα σας ενδιέφερε η 

επιμόρφωση πάνω στο Ολοήμερο Σχολείο; 

 

Πάρα πολύ Πολύ Λίγο Καθόλου 

Total 

Χρόνια 0-5 Count 3 14 2 1 20
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% of Total 2,7% 12,6% 1,8% 0,9% 18,0%

Count 3 3 12 1 19
6-10 

% of Total 2,7% 2,7% 10,8% 0,9% 17,1%

Count 5 10 23 0 38
11-20 

% of Total 4,5% 9,0% 20,7% 0,0% 34,2%

Count 3 9 18 4 34

υπηρεσίας 

21 και πάνω 
% of Total 2,7% 8,1% 16,2% 3,6% 30,6%

Count 14 36 55 6 111
Total 

% of Total 12,6% 32,4% 49,5% 5,4% 100,0%

X2= 24.4 – DF=9 – P<0.05

Χρόνια υπηρεσίας * Μετά το διορισμό ποια θεωρείτε ότι είναι η κατάλληλη 
συχνότητα παροχής επιμορφωτικών προγραμμάτων; Crosstabulation 

Μετά το διορισμό ποια θεωρείτε ότι είναι η 

κατάλληλη συχνότητα παροχής επι.προγραμ; 

 

Ανά εξάμηνο Ανά έτος Ανά δύο 

έτη 

Ανά 5 

έτη 

Total 

Count 1 10 7 2 20
0-5 

% of Total 0,9% 9,0% 6,3% 1,8% 18,0%

Count 5 10 3 1 19
6-10 

% of Total 4,5% 9,0% 2,7% 0,9% 17,1%

Count 2 20 13 3 38
11-20 

% of Total 1,8% 18,0% 11,7% 2,7% 34,2%

Count 11 9 8 6 34

Χρόνια 

υπηρεσίας 

21 και πάνω 
% of Total 9,9% 8,1% 7,2% 5,4% 30,6%

Count 19 49 31 12 111
Total 

% of Total 17,1% 44,1% 27,9% 10,8% 100,0%

X2= 18.3 – DF=9 – P<0.05

Πίνακας 25: Συσχετίσεις για τους παράγοντες που αφορούν τα Έτη προϋπηρεσίας 
και τις εκπαιδευτικές ανάγκες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΧΑΡΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
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