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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Η παρούσα εργασία έχει ως βασικό σκοπό την διερεύνηση των επιμορφωτικών 

αναγκών των μειονοτικών εκπαιδευτικών που εργάζονται στην δευτεροβάθμια 

μειονοτική εκπαίδευση στην περιοχή της Θράκης. Αναδεικνύει τα επιθυμητά 

χαρακτηριστικά ως προς το περιεχόμενο της  επιμόρφωσης, τον χρόνο, την μέθοδο  

και την διάρκεια υλοποίησης. 

Οι συνεντεύξεις διενεργήθηκαν τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2012 στην 

πόλη της Ξάνθης και της Κομοτηνής. Οι συνεντευξιαζόμενοι στο τελικό δείγμα της 

έρευνας ήταν δεκαέξι εκπαιδευτικοί εκ των  οποίων συμμετείχαν και δύο μετακλητοί 

εκπαιδευτικοί από Τουρκία. Για την συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των συνεντεύξεων και πιο συγκεκριμένα η ημιδομημένη.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι μειονοτικοί εκπαιδευτικοί εκφράζουν 

την ανάγκη για επιμόρφωση σε ποικίλες θεματικές ενότητες αλλά και την έλλειψη 

προγραμμάτων  επιμόρφωσης με βασικότερες την  δίγλωσση  εκπαίδευση και τις νέες 

διδακτικές μάθησης. Τέλος, αναδεικνύονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 

εν λόγω σχολεία , οι σχέσεις και οι συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ,γονέων  και 

μαθητών.  

 

 

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Δίγλωσση μειονοτική εκπαίδευση, μειονοτικός εκπαιδευτικός, 

μουσουλμανική μειονότητα, μειονοτικά σχολεία, Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών, 

Διαπολιτισμική εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση.    
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ABSTRACT  

 

This paper aims merely at the exploration of educational needs concerning the 

teachers who are occupied at the minority schools of the secondary level in the Thrace 

area. It addresses issues typical of the content of educational needs, the time, the 

method as well as the duration of implementation. 

The interviews contained in the paper were conducted during the months of October 

and November 2012 in the cities of Xanthi and Komotini. The interviewees of the 

final group were sixteen educators, from which two were temporarily relocated from 

Turkey. For the collection and the process of the data I used the method of interviews 

and more specifically the semi-structured. According to the findings of the survey, the 

educators at the minority schools express not only the need for educational feedback 

concerning various modules but also the lack of programmes for education mainly 

about bilingual teaching and new teaching approaches. Finally, problems of the 

according schools surface as well as the relationships and cooperation among 

educators, parents and teachers. 

 

 

KEY-WORDS:  Bilingual minority education, minority teacher, Muslim minority, 

minority schools, explore educational needs, intercultural education, secondary 

education. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού κατέχει θέση κλειδί στην κοινωνία και είναι  

ένα από τα πλέον απαιτητικά λόγω του ενδιαφέροντος του συνόλου στην 

διαμόρφωση μελλοντικών γενεών. Τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζονται από έντονες 

αλλαγές σε κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο. Οι εξελίξεις στην 

τεχνολογία, το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, οι ανάγκες της αγοράς εργασίας για 

άτομα με συνεχή επιμόρφωση, απόκτηση  δεξιοτήτων και η αξία της δια βίου 

μάθησης έχουν αναδείξει την δια βίου εκπαίδευση ως μια από τις πρώτες 

προτεραιότητες για να ανταπεξέλθουν στην σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. 

Για την αντιμετώπιση του φαινόμενου η Ευρωπαϊκή Ένωση την δεκαετία του ‘90 

άρχισε να επενδύει σε μια σειρά προγραμμάτων που ως κύριο στόχο είχαν την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την ισότητα ευκαιριών για όλους, την δια βίου 

εκπαίδευση και τη δυνατότητα της πρόσβασης των πολιτών στην κοινωνία της 

γνώσης (Σιπητάνου, 2005). Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης τα σχολεία και οι 

εκπαιδευτικοί καλούνται να ανταποκριθούν στις νέες συνεχόμενες και 

μεταβαλλόμενες συνθήκες  (Day, 2003). Το έργο των μειονοτικών σχολείων αλλά και 

των εκπαιδευτικών θεωρείται ακόμη δυσκολότερο στο να ανταποκριθούν στις νέες 

απαιτήσεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν λόγω ιδιαίτερων συνθηκών  οι ανάγκες των 

συγκεκριμένων σχολείων και των εκπαιδευτικών. Τι δυνατότητες έχουν στην 

διαδικασία της επιμόρφωσης; Ποιες παρεμβάσεις θα ήταν αποτελεσματικές στην 

ενδυνάμωση και αναδείξει της δίγλωσσης εκπαίδευσης ως πλεονέκτημα στην 

σύγχρονη πραγματικότητα;   

Στην γεωγραφική περιοχή της Δυτικής Θράκης υπάρχουν τα μειονοτικά 

σχολεία που έχουν δημιουργηθεί βάση διεθνών συνθηκών μεταξύ Ελλάδος και 

Τουρκίας και συγκεκριμένα διέπονται από την συνθήκη της Λωζάννης και τα 

μορφωτικά πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών. Στα σχολεία αυτά 

φοιτούν μαθητές από την μουσουλμανική μειονότητα σε ένα δίγλωσσο πρόγραμμα 

μαθημάτων. Η μουσουλμανική μειονότητα αποτελεί την μοναδική αναγνωρισμένη 
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μειονότητα στην Ελλάδα. Η εκπαίδευση τους αποτελείται στο σύνολο από τα  

δημοτικά μειονοτικά σχολεία  και τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς 

την προσχολική αγωγή - νηπιαγωγεία(Ασκούνη, 2006). 

Οι  εκπαιδευτικοί για το ελληνόγλωσσο πρόγραμμα είναι δημόσιοι υπάλληλοι 

του Υπουργείου Παιδείας που έχουν αποσπαστεί ή έχουν τοποθετηθεί με οργανικές 

θέσεις. Η παρούσα εργασία αρχικά αποσκοπούσε στο σύνολο των εκπαιδευτικών που 

εργάζονται στην δευτεροβάθμια μειονοτική εκπαίδευση για διερεύνηση των 

επιμορφωτικών αναγκών, του σχολικού – μαθητικού περιβάλλοντος αλλά και τις 

απόψεις τους για την μειονοτική εκπαίδευση και την  εκπαιδευτική διαδικασία. 

Δεδομένου της μεγάλης καθυστέρησης από τους αρμόδιους φορείς για την έγκριση 

της διαδικασίας, η έρευνα υλοποιήθηκε αποκλειστικά στους μειονοτικούς 

εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε ιδιωτικό καθεστώς. Οι μειονοτικοί καθηγητές στην 

πλειοψηφία τους είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από την Τουρκία και 

διδάσκουν τα αντίστοιχα μαθήματα των τουρκικών.      

Το πρώτο μέρος της εργασίας που είναι η θεωρητική προσέγγιση αποτελείται 

από τέσσερις θεματικές ενότητες.  Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται η μουσουλμανική 

μειονότητα της Θράκης και γενικές πληροφορίες για τον πληθυσμό, τα  κοινωνικο- 

οικονομικά χαρακτηριστικά και  τις συνθήκες από τις οποίες προστατεύεται. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στη μειονοτική εκπαίδευση από την 

προσχολική έως και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα θετικά συμπεράσματα από τις 

παρεμβάσεις με διάφορα προγράμματα προς την μειονοτική εκπαίδευση από το 

Υπουργείο Παιδείας  διακρίνονται από τις μεταβολές και την κινητικότητα των 

μαθητών στην εκπαίδευση. Με σημαντικότερες αυτή της μεγάλης μείωσης της 

σχολικής διαρροής  και την αύξηση φοίτησης των κοριτσιών σε όλες τις βαθμίδες. Τα  

δεδομένα αφορούν μέχρι και την σχολική χρονιά 2011-2012 που προέρχονται από το 

συντονιστικό γραφείο μειονοτικής εκπαίδευσης. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά 

στην δίγλωσση – διαπολιτισμική εκπαίδευση, στους στόχους των δίγλωσσων 

σχολείων σε διεθνές επίπεδο, στις θεωρητικές αρχές από τις οποίες διέπονται καθώς 

και σε ενδεικτικά μοντέλα δίγλωσσων – διαπολιτισμικών σχολείων του εξωτερικού. 

Επίσης γίνεται εκτενή αναφορά για το καθεστώς της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα όπως επίσης και της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού σε 

ενδεικτικές χώρες. Στην τελευταία θεματική ενότητα της θεωρητικής προσέγγισης 
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γίνεται αποσαφήνιση της επαγγελματικής ανάπτυξης, των επιμορφωτικών αναγκών 

και της αναγκαιότητας της επιμόρφωσης. 

 

Στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας που αποτελεί και την εμπειρική 

προσέγγιση  διατυπώνεται ο σκοπός, οι στόχοι και τα ερευνητικά ερωτήματα. Στην 

συνέχεια γίνεται λεπτομερή αναφορά στην μεθοδολογία και τους λόγους επιλογής της 

ποιοτικής έρευνας. Τέλος, εκθέτουμε τα συμπεράσματα της έρευνας σχολιάζοντας 

και συγκρίνοντας τα βασικότερα σημεία των αποτελεσμάτων και προτείνοντας 

μελλοντικές παρεμβάσεις – έρευνες στην μειονοτική εκπαίδευση.   
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
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1. Η Μουσουλμανική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης. 

1.1 Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά  

Το μουσουλμανικό στοιχείο προϋπήρχε στον Ελλαδικό χώρο πολύ πριν την 

ανταλλαγή των πληθυσμών του 1923. Ο Βογιατζής (1998) (στο Μαυρομάτης 

,2005:71) αναφέρεται στην εμφάνιση  τουρκόφωνων μουσουλμάνων στην σημερινή 

Ελληνική Θράκη στα μέσα του 14ου αιώνα. Παρόμοια και ο Popovic (1986) στο 

(Ασημακοπούλου & Χρηστίδου-Λιοναράκη,2002:214) αναφέρει ότι οι ρίζες της 

μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη θα πρέπει να  αναζητηθούν στα χρόνια της 

Οθωμανικής κατάκτησης της χώρας (1354-1715), στους εποικισμούς της περιοχής 

από μουσουλμάνους προερχόμενους από την ανατολή αλλά και  στους 

εξισλαμισμούς. 

Με τον όρο «Μουσουλμανική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης» εννοούμε τους 

μουσουλμάνους στο θρήσκευμα  Έλληνες πολίτες, το νομικό καθεστώς των οποίων 

διέπεται επισήμως από την Συνθήκη της Λωζάννης και την σύμβαση για την 

ανταλλαγή των Ελληνικών και Τουρκικών  πληθυσμών στις 30 Ιανουαρίου 1923. 

Είναι η μοναδική αναγνωρισμένη θρησκευτική μειονότητα στην Ελλάδα από το 1920 

μέχρι και σήμερα (ό.π.:226). Η συνθήκη προέβλεπε την υποχρεωτική ανταλλαγή 

πληθυσμών Ελλάδας και Τουρκίας εκτός του πληθυσμούς  της Δυτικής  Θράκης και 

τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και Τενέδου  οι οποίες 

παρέμειναν ως μειονότητες στις δύο χώρες. Μετά από δεκαετίες οι χώρες 

συνυπέγραψαν συμπληρωματικές συμφωνίες προκειμένου να καλυφτούν διάφορα 

θέματα όπως γλωσσικά, εκπαιδευτικά και θρησκευτικά (π.χ το Ελληνοτουρκικό 

μορφωτικό πρωτόκολλο του 1968 ). 

 Ο όρος μειονότητα συμφώνα με τον Παναγιωτίδη (1995:15) αποτελεί έννοια του 

διεθνές δικαίου με την οποία προσδιορίζονται πληθυσμιακά τμήματα της χώρας και 

διαφέρουν από την πλειονότητα των υπηκόων της χώρας στην οποία βρίσκονται ως 

προς τη θρησκεία , τη γλώσσα, τη φυλετική καταγωγή και την εθνική συνείδηση. Ενώ 

στην επιστήμη της κοινωνιολογίας σύμφωνα με  τον κοινωνιολόγου Giddens 

(2009:789) αναφέρετε ως  «μειονοτική είναι η ομάδα , τα μελή της οποίας υφίστανται 

δυσμενή διακριτική μεταχείριση από τα μέλη της πλειονότητας του πληθυσμού της 

κοινωνίας στην οποία ζουν. Τα μέλη της μειονοτικής ομάδας διακατέχονται συχνά από 
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ένα ισχυρό συναίσθημα ομαδικής αλληλεγγύης, το οποίο προέρχεται μέχρι ενός σημείου 

από την συλλογική εμπειρία της δυσμενούς διάκρισης που υφίστανται.» 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Σύμβαση-πλαίσιο για την προστασία των εθνικών 

μειονοτήτων που τέθηκε σε ισχύ την 1
η
 Φεβρουαρίου το 1998 δεν περιέχεται ένας 

σαφής και αποδεκτός ορισμός της έννοιας «εθνικής μειονότητας» και αυτό επειδή τα 

κράτη μέλη του συμβουλίου της Ευρώπης   δεν έχουν συμφωνήσει σε κάτι από 

κοινού. Έτσι, τους δίνεται η δυνατότητα   σε  κάθε μέρος της σύμβασης -πλαισίου να 

επιλέξουν ποιες ομάδες πρέπει να εμπεριέχονται στην σύμβαση-πλαίσιο. 

Δεσμεύονται στο να γίνει η  επιλογή  με καλή  πίστη και σύμφωνα με τις γενικές 

αρχές του διεθνούς δικαίου και τις θεμελιώδεις αρχές που αναφέρονται στο Άρθρο 3 

της Σύμβασης-πλαισίου. 

Η συνθήκη της Λωζάννης αναφέρεται αποκλειστικά για τους διαμένοντες 

μουσουλμάνους στην γεωγραφική περιοχή της Θράκης. Η γεωγραφική κατανομή του 

μειονοτικού πληθυσμού βρίσκεται με το μεγαλύτερο ποσοστό στην πόλη της 

Κομοτηνής, της Ξάνθης και ένα μικρό ποσοστό στην Αλεξανδρούπολη. Το κύριο 

χαρακτηριστικό της μουσουλμανικής μειονότητας της Δ. Θράκης είναι η 

ανομοιογενής σύνθεση του πληθυσμού και η γεωγραφική κατανομή της. Αποτελείται 

από τρείς συνιστώσες τους α )Τουρκογενείς  β) Πομάκους γ) Ρομά. Συμφώνα, με τον 

Μαυρομάτη (2005:72) οι πλειοψηφία περίπου τα 2/3 του μειονοτικού στοιχείου έχουν 

ως μητρική γλώσσα την Τουρκική  και οι υπόλοιποι την Πομακική μια νότια σλαβική 

γλώσσα  της περιοχής Ροδόπης, ενώ λιγότερο από το 1/20 έχουν ως μητρική γλώσσα 

την Ρομανί (Τσιγγάνικη). Όλοι οι μειονοτικοί γνωρίζουν την Τουρκική και Ελληνική  

γλώσσα σε ποικίλους βαθμούς επάρκειας. 

Ως προς το πληθυσμό της μειονότητας παρατηρείται μια ασαφή εικόνα για τα 

πραγματικά δεδομένα. Σύμφωνα  με τον Βογαζλή (1954, στο Μαυρόματη:2005:71) οι 

μουσουλμάνοι της Δ. Θράκης το 1902 απαριθμούσαν περίπου τους 111.000 και το 

1920 περίπου 84.000 άτομα ενώ στη απογραφή του 1951 αναφέρονται 98.839 άτομα. 

Η Κανακίδου (1994:63 στο ό.π.:72) το  1981  αναφέρει πως  υπάρχουν στην Θράκη 

96.073 μουσουλμάνοι. Στην απογραφή του Υπουργείου Εξωτερικών το 1991 

αναφέρεται πως υπάρχουν 98.000 ή  29% μουσουλμάνοι περίπου στο σύνολο του 

πληθυσμού της Θράκης το οποίο  απαριθμεί 338.000. Σύμφωνα με την ίδια αναφορά 

το 50%   του πληθυσμού είναι Τουρκικής καταγωγής, το 35% είναι Πομάκοι, και ένα 
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15% Αθίγγανοι. Ένα ερώτημα που τίθεται για την απογραφή του Υπουργείου 

Εξωτερικών είναι το πως συλλέχτηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν τα δεδομένα ως προς 

τις τρεις συνιστώσες της μειονότητας;  

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η πλειοψηφία του μειονοτικού στοιχείου 

βρίσκεται στο  νομό Ροδόπης, Ξάνθης και ενός μικρού ποσοστού στον Έβρο. 

Συμφώνα με την Κανακίδου (1994:65, στο Ασκούνη, 2006:48) το μεγαλύτερο μέρος 

των Τούρκων βρίσκεται στην Κομοτηνή, των Πομάκων στην Ξάνθη και των 

Αθίγγανων σε ορισμένες περιοχές του Έβρου. Οι Αθίγγανοι μειονοτικοί Ξάνθης και 

Κομοτηνής βρίσκονται στο περιθώριο των δύο αστικών κέντρων στην περιφέρεια της  

Κομοτηνής στον οικισμό του Ηφαίστου και στην Ξάνθη στην περιοχή του Πούρναλικ 

και Δροσερού ενώ η  πλειοψηφία των Πομάκων κατοικούν στις ορεινές περιοχές των 

πόλεων και οι τουρκόφωνοι στα πεδινά των πόλεων. Στις πεδινές περιοχές 

συνυπάρχουν   πληθυσμοί  μειονοτικών και πλειονοτικών. Επίσης  στην «περιοχή του 

γιακά»  στους πρόποδες Ξάνθης - Κομοτηνής βρίσκεται μεγάλο ποσοστό μειονοτικού 

πληθυσμού  και μόλις ένα 12%  περίπου στους δυο νομούς αποτελείται από μικτές 

κοινότητες (Ασημακοπούλου, Ασκούνη,2000:49).     

      

1.2 Κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της μειονότητας. 

 

  Η  γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού σε συνάρτηση με την  κοινωνική 

οργάνωση και τις οικονομικές δραστηριότητες καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την 

κοινωνική ζωή  των κοινωνικοιοκονομικών πρακτικών του πληθυσμού. Συμφώνα με 

τον Βακαλιό (1991:37) ο αγροτικός και κτηνοτροφικός τομέας αποτελεί  τον 

πρωταρχικό τομέα απασχόλησης της μειονότητας. Οι περισσότεροι εργάζονται ως 

απλοί εργάτες και αγρότες με κύρια δραστηριότητα του ορεινού όγκου την 

κτηνοτροφία. Η γεωργία αποτελεί τον πρωτογενή παράγοντα με διάφορα 

καλλιεργήσιμα προϊόντα όπως καπνό, σιτάρι, βαμβάκι, ντομάτα, καλαμπόκι κ.α.  

Την δεκαετία του 1980 λόγω της οικονομικής στενότητας που αντιμετώπιζαν οι 

κάτοικοι του ορεινού όγκου και της βιομηχανικής ανάπτυξης παρατηρείται μια 

εσωτερική–εποχιακή ή μόνιμη μετανάστευση των πολιτών στις πόλεις. Οι εσωτερικοί 

μετανάστες απασχολούνται στη βιομηχανία ή σε οικοδομικές εργασίες και στις δυο 
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πόλεις. Χαρακτηριστικό είναι το φαινόμενο της εκμετάλλευσης π.χ. ανασφάλιστη 

εργασία, μειωμένα ωρομίσθια (Τρουμπέτα, στο Ασκούνη,2006:50). Στο νομό 

Ροδόπης ο αγροτικός χαρακτήρας του πληθυσμού είναι πιο έντονος από ότι στην 

Ξανθή. Επίσης ,και στις δύο πόλεις (Ξάνθη- Κομοτήνη) με εντονότερη παρουσία 

στην Κομοτηνή υπάρχει αστικός πληθυσμός που αποτελείται από εμπόρους , τεχνίτες 

με σημαντικότερη παρουσία στα παραδοσιακά επαγγέλματα. Μία διερευνητική 

προσπάθεια του προγράμματος «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων» (Πλεξουσάκη 

&Μεϊδανη, ό.π.:51) αναφέρει πως στην Ξάνθη μεγάλο μέρος της μειονότητας 

αποτελείται από εργάτες με κύρια δραστηριότητα την οικοδομή. Η εσωτερική και η  

εξωτερική μετανάστευση των μειονοτικών δεν ήταν μόνο φαινόμενο της δεκαετίας 

του ‘80. Υπάρχει μια συνεχείς μετανάστευση στο εξωτερικό για εργασία από τα μέλη 

της μειονότητας. Δεδομένου της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα  σήμερα, 

παρατηρείται από τον ερευνητή αύξηση του αριθμού των μειονοτικών μεταναστών  

σε ευρωπαϊκές κυρίως χώρες όπως Γερμάνια, Ολλανδία, Δανία, Βέλγιο με βασική 

απασχόληση τις ναυπηγικές και οικοδομικές εργασίες.  

Σύμφωνα με την Ασκούνη (ό.π.:52) ο αριθμός των εργαζομένων από τους 

οποίους απαιτούνται αυξημένα προσόντα εκπαίδευσης, είτε ως ελεύθεροι 

επαγγελματίες είτε ως μισθωτοί είναι πολύ μικρός και οι περισσότεροι βρίσκονται 

στην Κομοτηνή. Στην πλειοψηφία τους έχουν σπουδάσει στην Τουρκία και αυτό έχει 

να κάνει με την δυσκολία πρόσβασης στην Ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα, αρκετοί από τους μειονοτικούς που φοίτησαν στην 

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση του  εξωτερικού (Τουρκία) να μην 

γυρίσουν πίσω στις πόλεις και τα χωριά τους με συνέπεια η μειονότητα να χάνει τα 

μορφωμένα μέλη της. Εξαίρεση αποτελούν οι απόφοιτη δάσκαλοι της Ειδικής 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ) που μετά την ολοκλήρωση των 

σπουδών τους έχουν το δικαίωμα και την προτεραιότητα να διορίζονται στα 

μειονοτικά σχολεία της Θράκης.   

Συμπερασματικά  και με βάση τις βιβλιογραφικές αναφορές θα λέγαμε πως η 

μειονότητα αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από αγρότες, εργάτες, μικρό χαμηλό 

ποσοστό  επιχειρηματιών και δημοσίων υπάλληλων στην πρωτοβάθμια μειονοτική 

εκπαίδευση. Προσωπική άποψη του ερευνητή εκτιμά πως μετά τα μέτρα θετικής 

διάκρισης των μειονοτικών από την πολιτεία το στοιχείο με την χαμηλή εκπαίδευση 
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αλλάζει με αυξητικούς ρυθμούς και αυτό επιβεβαιώνεται με τις μεταβολές που 

παρατηρούνται στην φοίτηση των μειονοτικών μαθητών στις εκπαιδευτικές δομές.  

Μετά το 1990  η πολιτεία αναγνωρίζοντας τα λάθη του παρελθόντος καταργεί 

μια σειρά από νόμους που ίσχυαν  μέχρι τότε και προσφέρει στην μειονότητα μια νέα 

πραγματικότητα σε διάφορους τομείς λαμβάνοντας συνάμα σειρά θετικών μέτρων. 

Τους επιτρέπεται να ασκούνται όλες οι οικονομικές ελευθερίες που προβλέπονται 

από το Σύνταγμα (προστασία ιδιοκτησίας, κοινωνική ασφάλιση, δικαίωμα εργασίας 

κ.α). Έτσι τα μελή τις μειονότητας έχουν πλέον το δικαίωμα να κάνουν 

αγοροπωλησίες ακίνητης περιουσίας  (Κοττάκης,2000:71), διότι μέχρι τότε μη 

έχοντας άλλη επιλογή επένδυαν τις οικονομίες τους όχι στην Θράκη αλλά σε ακίνητα 

της Τουρκίας. Σύμφωνα με την Ασκούνη (2006:55) στόχος της πολιτικής αλλαγής  

είναι «η σταδιακή δημιουργία προϋποθέσεων κοινωνικής ένταξης και βασικό πεδίο 

παρέμβασης η εκπαίδευση ». 

Ιστορική θα μπορούσε να σημειωθεί  και η ημέρα που έπεσε το “τείχος της 

μπάρας”  όπου μέχρι και το 1996 γινόταν αστυνομικός έλεγχος για την μετάβαση των 

πολιτών στις ορεινές περιοχές της Ξάνθης. Οι συνέπειες της απομόνωσης είναι 

εμφανείς ακόμη και στις ημέρες μας. Η άνιση ανάπτυξη και οι εικόνες των 

μειονοτικών χωριών όπως οι δρόμοι, τα σχολεία, τα πυκνοκατοικημένα σπίτια , τα 

μικρομάγαζα  θυμίζουν σε έναν εξωτερικό επισκέπτη  την Ελλάδα το ’50 και αυτό 

συμφώνα με την Ασκούνη (ό.π.:54) δεν έχει να κάνει τόσο με την πολιτισμική 

διαφορετικότητα όσο με την κοινωνική απόσταση στην οποία φαίνεται ότι ζούσε η 

μειονότητα.  Οι περιοχές για πολλές δεκαετίες  είχαν υποστεί σε μεγάλο βαθμό 

οικονομικό αλλά και κοινωνικό αποκλεισμό.  

Η Robbins (1993, στο Μαυρομάτης, 2005:40) για το κοινωνικό αποκλεισμό θεωρεί 

ότι : «για μερικά άτομα μπορεί να αρχίσει με το να παραμείνουν για μια μακρά περίοδο 

άνεργα ή άστεγα ή – πηγαίνοντας ακόμα πιο πίσω – από την ανεπαρκή τους μόρφωση ή 

εκπαίδευση. Μπορεί να αρχίσει από αρνητικές διακρίσεις βάσει φυλής, φύλου, ηλικίας, 

ή θρησκείας  μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας μεγάλης δημογραφικής , τεχνολογικής ή 

περιβαλλοντικής αλλαγής. Ο συνδυασμός των παραγόντων μπορεί να είναι 

διαφορετικός για κάθε άνθρωπο και να τροποποιείται συνεχώς. Άνθρωποι που τη μια 

μέρα βρίσκονται μέσα σε ένα προφανώς αναπόδραστο πλέγμα δυσκολιών και 
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μειονεκτημάτων μπορεί την επομένη μέρα να βρουν τη δουλειά ή την κατοικία που θα 

τους ανοίξει και πάλι την πόρτα σε μια πλήρη συμμέτοχη στη ζωή της κοινότητας»    

 Ο κοινωνικός αποκλεισμός συνδέετε άμεσα και με την έννοια της φτώχειας, της 

ανεργίας, της διάκρισης ,του ρατσισμού κ.α. .Ένας από τους τρόπους αντιμετώπισης  

ίσως είναι η εκπαίδευση τόσο ως εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και ως συνεργασία 

μεταξύ γονέων-εκπαιδευτών και άλλων δημόσιων φορέων.  

 

1.3 Διοικητική οργάνωση -  Σύλλογοι - Δομές της Κοινότητας. 

 

Οι μουσουλμάνοι της Θράκης κατά πλειοψηφία στο θρήσκευμα τους 

αποτελούνται από Σουνίτες. Η μειονότητα στα θρησκευτικά ζητήματα διοικείται από 

τους τρείς μουφτήδες της Θράκης (Ξάνθη, Κομοτηνή, Διδυμότειχο). Το νομικό 

πλαίσιο προβλέπει την ρύθμιση θρησκευτικών, διοικητικών και δικαστικών 

ζητημάτων. Ως θρησκευτικός ηγέτης  θα έχει την εποπτεία όλων των θρησκευτικών 

λειτουργών και των θρησκευτικών ιδρυμάτων της περιφέρειας του. Ως δικαστής θα 

είχε την δικαιοδοσία σε υποθέσεις γάμων, διαζυγίων, διατροφή παιδιών. Επίσης θα 

έχει γνωμοδοτικές αρμοδιότητες  για κάθε θρησκευτικού - οικογενειακού ζητήματος 

όπως και κληρονομικού δικαίου των μουσουλμάνων. Συμφώνα με το νόμο 2345/1920 

μετά από προκήρυξη εκλογής από το τον αρμόδιο διοικητή ή τον νομάρχη οι 

μουφτήδες εκλέγονται από τα μέλη της μειονότητας . Μετά την εκλογή ακολουθεί ο 

διορισμός από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο οποίο 

υπάγεται και μισθοδοτείται. Όμως, με προεδρικό διάταγμα στης 24/12/1990 η 

παραπάνω ρύθμιση αλλάζει και  προβλέπεται ρητά ο διορισμός του μουφτή από της 

Ελληνικές Αρχές (Γεωργούλης,1993 στο Ασημακόπουλου&Χρηστίδου-

Λιοναράκη:2002:232-234) με αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα να υπάρχουν 

προβλήματα σχετικά με τους Μουφτήδες και να υπάρχει αίτημα των μειονοτικών στο 

δικαίωμα εκλογής του μουφτή από τα μέλη της μειονότητας . Έτσι έχει δημιουργηθεί 

ένα παράλληλο σύστημα Μουφτήδων αυτοί που είναι διορισμένοι από την Ελληνική 

Πολιτεία και αυτοί που είναι εκλεγμένοι από τα μελή της μειονότητας, τους οποίους 

και αποκαλούν ως ψευτομουφτήδες. Επισήμανση εκ μέρους του ερευνητή για τον 

διορισμένο Μουφτή της Ξάνθης είναι ότι έχει ελάχιστη απήχηση στην 
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μουσουλμανικοί κοινωνία και επιπλέον παρατηρείται το φαινόμενο αρκετοί νέοι να 

μην επιλέγουν τον θρησκευτικό γάμο αλλά τον πολιτικό.   

Η διπλή νομοθετική  υπαγωγή των μουσουλμάνων τόσο στο Ισλαμικό δίκαιο της 

Σαρία όσο και στο σύνταγμα της Ελλάδος πολλές φόρες αναδεικνύουν προβλήματα 

ως προς την δικαιοδοσία αρμοδιοτήτων. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην 

Ευρώπη αλλά και στα Βαλκάνια που αναγνωρίζει την ισχύ του ιερού 

μουσουλμανικού νόμου για τα μέλη της θρησκευτικής μειονότητας ενώ η Τουρκία 

από το 1926 υπό τον Κεμάλ κατάργησε το θρησκευτικό οικογενειακό δίκαιο και την 

αρμοδιότητα των μουφτήδων στα προηγούμενα αναφερθέντα θέματα, όπως παρόμοια 

και στις βαλκανικές χώρες Αλβανία, Γιουγκοσλαβία και 

Βουλγαρία(Ζεγκίνης,2002:378).   

Ως προς την συλλογική οργάνωση της μειονότητας ο Aydinli στο 

(Ασημακόπουλου & Χρηστίδου-Λιοναράκη,2002:236) αναφέρει τα  σωματεία  που 

λειτουργούσαν το 1971 στην περιοχή της Θράκης. Ενδεικτικά αναφέρεται στον  

Σύλλογο αποφοίτων Ιεροσπουδαστηρίου , Ισλαμικήν Αναγέννησιν , Ισλαμική Ένωση 

1953,Ένωση Τούρκων δασκάλων, Ένωση τουρκικής νεολαίας. Τον Απρίλιο του 1991 

η «Ένωσις Τουρκικής Νεολαίας», η «Ένωση Τούρκων δασκάλων» όπως και η 

«Ένωση Τούρκων Ξανθής» μετά από δικαστικές αποφάσεις θα πρέπει να 

αντικαταστήσουν το όνομα Τούρκος με τη λέξη Μειονοτικός ή θα πρέπει να 

κλείσουν αυτοί οι Σύλλογοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο σύλλογος 

Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης.  Έτσι αυτή την στιγμή δεν λειτουργούν 

σύλλογοι με την ονομασία «Τούρκικος». Όμως υπάρχουν και λειτουργούν σύλλογοι, 

όπως ο Σύλλογος Αθιγγάνων –Ρομά  (Πολιτιστικός μορφωτικός Σύλλογος Ρομά 

γυναικών Δροσερού Ξάνθης «Η ελπίδα») χριστιανών - μουσουλμάνων, και 

Πομάκικοι Σύλλογοι (Πολιτιστικός Σύλλογος Πομάκων Ξανθής). 

 Σε ιδιωτικό κανάλι της Ξανθής μεταδίδονται ειδήσεις στην πομακική διάλεκτο, όπως 

επίσης, κυκλοφορούν εφημερίδες τουρκόφωνες και πομακικής (πομακικά με  

ελληνική γραφή ή στα ελληνικά). Τέλος, υπάρχουν και μειονοτικοί ραδιοφωνικοί 

σταθμοί τόσο στην Ξάνθη όσο και στην Κομοτηνή.   
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2 Μειονοτική Εκπαίδευση . 

 

 2.1 Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά   

 

Ο  Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών μέσω της οικουμενικής διακήρυξης για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα που υπογράφτηκε στις 10 Δεκεμβρίου του 1948 και στο 

άρθρο 26 αναγνωρίζει την αναγκαιότητα πρόσβασης στην βασική - στοιχειώδη 

δωρεάν  εκπαίδευση   όλων των πολιτών. Στην Ελλάδα με το  νόμο 1566/85 άρθρο 2 

παράγραφος 3 θεσμοθετείται η  υποχρεωτική φοίτηση στο δημοτικό σχολείο και στο 

γυμνάσιο, εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16
ο
  έτος της ηλικίας του. Όποιος 

έχει την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την 

εποπτεία του ως προς τη φοίτηση τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού 

Κώδικα. 

Σύμφωνα με το  με το Ν. 694/77 «Περί Μειονοτικών σχολείων της Μουσουλμανικής 

Μειονότητας  είς  Δ. Θράκην»  κύριος σκοπός του μειονοτικού σχολειού είναι η 

εξασφάλιση της σωματικής και ηθικής ανάπτυξης και προόδου των μαθητών 

σύμφωνα  προς τους βασικούς σκοπούς της  γενικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και τα 

προγράμματα των αντίστοιχων  δημόσιων σχολείων.  Τα μειονοτικά σχολεία τελούν 

υπό την εποπτεία του Υπουργού  Παιδείας και Θρησκευμάτων (άρθρο 3 του Ν. 

694/1977), ενώ τον έλεγχο ασκεί το Συντονιστικό Γραφείο Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Μειονοτικής Εκπαίδευσης, το οποίο εδρέυει στην Κομοτηνή.  

Επίσης, στην Κομοτηνή και την Ξάνθη υπάρχουν από δύο Γραφεία Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με διοικητικές αρμοδιότητες αλλά και επιφορτισμένα με την ευθύνη της 

λειτουργίας των δημοτικών σχολείων της περιφέρειάς 

τους(http://www.kleidiakaiantikleidia.net/ ).  

Οι αρμοδιότητες και η λειτουργία του υπηρεσιακού συμβουλίου έχουν οριστεί με 

αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (YΠΕΠΘ-

Ζ2/411/8.11.95(94)). Ενδεικτικά γνωμοδοτεί για μεταθέσεις, τοποθετήσεις, 

διορισμούς, αποσπάσεις και εκδίκαση πειθαρχικών υποθέσεων του εκπαιδευτικού 

προσωπικού των μειονοτικών σχολείων.   

 

 

http://www.kleidiakaiantikleidia.net/
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Η Ασκούνη (2006:62) με τον όρο μειονοτική εκπαίδευση νοηματοδοτεί ένα 

σύνολο σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν 

αποκλειστικά στην Θράκη για τους μειονοτικούς μαθητές  και διέπονται με ένα ειδικό 

καθεστώς λειτουργίας .Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την μειονοτική εκπαίδευση 

είναι κυρίως η συνθήκη της Λωζάννης και τα μορφωτικά πρωτόκολλα - συμφωνίες 

μεταξύ των δυο χωρών. Τα πρωτόκολλα ρυθμίζουν και προβλέπουν το σεβασμό των 

γλωσσικών , θρησκευτικών και εκπαιδευτικών ελευθεριών των μειονοτήτων και στις 

δύο χώρες. Χαρακτηριστικά είναι τα άρθρα 40-41 όπου τα δύο κράτη στη βάση της 

αμοιβαιότητας δεσμεύονται να παρέχουν  την ίδρυση μειονοτικών σχολείων. 

«θα έχωσιν ιδίως ίσον δικαίωμα να συνιστώσι, διευθύνωσι και εποπτεύωσιν, ιδίαις 

δαπάναις, παντός είδους, φιλανθρωπικά, θρησκευτικά ή κοινωφελή ιδρύματα, σχολεία 

και λοιπά εκπαιδευτήρια, μετά του δικαιώματος να ποιώνται ελευθέρως εν αυτοίς 

χρήσιν της γλώσσης των και να τελώσιν ελευθέρως τα της θρησκείας των.»(40),  «Εν 

ταις πόλεσι και περιφερείαις, ένθα διαμένει σημαντική αναλογία μημουσουλμάνων 

υπηκόων, η τουρκική Κυβέρνησις θα παρέχη ως προς τηνδημόσιαν εκπαίδευσιν, τας 

προσήκουσας ευκολίας προς εξασφάλισιν της εντοις δημοτικοίς σχολείοις παροχής εν 

τη ιδία αυτών γλώσση, της διδασκαλίας εις τα τέκνα των εν λόγω Τούρκων 

υπηκόων»(41). 

Εκτός των διεθνών συμφωνιών των δύο κρατών η μειονοτική εκπαίδευση διέπεται 

και από ένα σύνολο πολύπλοκων εσωτερικών κανόνων, διατάγματα και υπουργικές 

αποφάσεις που αφορούν τη δημόσια και παράλληλα την ιδιωτική λειτουργία των 

σχολείων. Το πολύπλοκο θεσμικό πλαίσιο με το οποίο λειτούργει η μειονοτική 

εκπαίδευση συμφώνα με την Ασκούνη (2006:64) επιτρέπει την «άσκηση απόλυτου 

κρατικού έλεγχου από την πλευρά τόσο των κεντρικών όσο και των τοπικών 

εκπαιδευτικών διοικητικών μηχανισμών». Ακόμη η ίδια επισημαίνει, πως για θέματα 

ίδρυσης, διαχείρισης  και λειτουργίας των σχολείων, η ισχύς των ιδιωτικών 

ρυθμίσεων για ιδιωτικά σχολεία είναι περισσότερο τυπική παρά ουσιαστική. 

Σε όλα τα μειονοτικά σχολεία χρησιμοποιείται ένα δίγλωσσο σύστημα 

εκπαίδευσης στα Ελληνικά και Τουρκικά. Τα μαθήματα ελληνικών και τούρκικων 

που διδάσκονται δεν γίνονται μόνο ως προς το γλωσσικό περιεχόμενο αλλά 

χρησιμοποιούνται επίσης και για την διδασκαλία μαθημάτων των θετικών 

κατευθύνσεων .  
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Το μοντέλο της μειονοτικής εκπαίδευσης κατά την Σέλλα – Μάζη (1997:393, στο 

Μαυρομάτης,2005:77) κατατάσσεται στην εξελικτική και ισχυρής μορφής δίγλωσση 

εκπαίδευση (Baker 1993:153 στο ό.π.77).  Επιδιώκει δίγλωσσο αλφαβητισμό,  

καλλιεργεί την μητρική / πρώτη γλώσσα (εξελικτική διατήρηση) στα παιδιά και 

παράλληλα καλλιεργεί την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα ανεξάρτητα από το επίπεδο 

ελληνομάθειας (εξελικτική διατήρηση).  

 Τα παιδιά που φοιτούν στα εν λόγω σχολεία (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης) καταβάλουν μια ετήσια οικονομική εισφορά. Κάτι αντίστοιχο ίσχυε και 

στα ελληνικά δημόσια σχολεία πριν την καθιέρωση της δωρεάν παιδείας.  Το ποσό 

των διδάκτρων παλιότερα το  όριζε ο ιδρυτής του σχολείου, ενώ στις μέρες μας 

ορίζετε από την μουφτεία λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό  μαθητών ανά σχολείο και 

την οικονομική κατάσταση των γονιών. Τα δίδακτρα καταβάλλονται για την κάλυψη 

λειτουργικών αναγκών όπως επίσης και για την μισθοδοσία ορισμένων 

εκπαιδευτικών (Μαυρομάτης,2005:143).       

  

2.2  Προσχολική μειονοτική αγωγή – εκπαίδευση . 

 Η ίδρυση μειονοτικών νηπιαγωγείων θεσμικά δεν προβλέπεται έτσι ώστε η 

προσχολική δίγλωσση αγωγή να θεωρείται ανύπαρκτη για τους μειονοτικούς 

μαθητές. Ο Ν. 1566/1985  αναφέρει ότι η  πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται στα 

νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία (αρθ. 2 παρ.1)  και είναι υποχρεωτική (αρθ.73 

Ν. 3518/2006). Επίσης οι γονείς μαθητών της Α΄ τάξης δημοτικού σχολείου κατά την 

εγγραφή  θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου, η 

οποία είναι ένα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείτε μια προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να 

στελεχώσει τις περιοχές  και να  λειτουργήσουν δημόσια ελληνόγλωσσα νηπιαγωγεία 

τα οποία απουσίαζαν για αρκετά χρόνια από την εκπαίδευση των μειονοτικών 

μαθητών. Σε έρευνα της Ασκούνη (2006:183) την σχολική χρόνια 2002-2003 

λειτούργησαν 22 νηπιαγωγεία σε αμιγές μειονοτικές περιοχές, δεκατέσσερα στον Ν. 

Ξάνθης, τρία στον Ροδόπης και πέντε στο Ν. Έβρου.  Στον επόμενο πίνακα φαίνονται 

οι μεταβολές στην φοίτηση και στην εγγραφή της πρώτης τάξης δημοτικού ανά νομό. 
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Πίνακας1. Φοίτηση σε νήπια και Α’ τάξης δημοτικού 

Μειονοτική μαθητές (νήπια και προνήπια ) νηπιαγωγείων 

Έτος                  Ν. Ξάνθης           Ν. Ροδόπης        Ν. Έβρου            Σύνολο 

1994-95                69                             43                    32                     144 

2002-03               471                          205                 108                       784 

2006-07               547                          297                                              847 

2009-10               995                          478                                           1.482 

 Μαθητές Α΄ τάξης μειονοτικών δημοτικών σχολείων 

1994-95               625                          595                  106                     1.326 

2003-04               624                          575                  165                     1.364 

  

Την σχολική χρονιά 1994-95 το σύνολο των μαθητών της Α’ τάξης ανέρχεται στους 

1.326 ενώ την ίδια χρονιά μόλις 144 μαθητές παρακολούθησαν την προσχολική 

αγωγή. Σε αντίθεση με την χρονιά 2003-2004 οι μαθητές παρουσίασαν μια μικρή 

απόκλιση από την χρονιά του ‘94, ο αριθμός των μαθητών στην προσχολική αγωγή 

έχει πενταπλασιασθεί. Χαρακτηριστικές είναι και οι αποκλίσεις βάση νομών όπου η 

περιοχή της Ξάνθης δείχνει τα μεγαλύτερα ποσοστά επιλογής στην ελληνόγλωσση 

δημόσια προσχολική αγωγή. Στο διαδικτυακό ιστότοπο του προγράμματος 

εκπαίδευσης μουσουλμανοπαίδων ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στην 

προσχολική αγωγή παρουσίασε αύξηση την χρονιά 2006-2007 ενώ την σχολική 

χρόνια 2009-2010 σχεδόν διπλασιάζεται.(www.museduc.gr ).  

Παράλληλα, από το σύλλογο επιστημόνων μειονότητας Δ. Θράκης έχει αναπτυχθεί 

ένα δίκτυο άτυπων νηπιαγωγείων – παιδικών σταθμών  στα χωριά των μειονοτικών 

πληθυσμών όπου η διδασκαλία γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην τουρκική γλώσσα. 

Σύμφωνα με τους Μπαλτσιώτη και Τσιτελίκη στο (Δραγώνα& Φραγκουδάκη, 

2008:63)   το 2006  310 νήπια συμμετείχαν στα προσχολικά τμήματα του συλλόγου. 

http://www.museduc.gr/
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Πολλά από αυτά κλείνουν με την αιτιολογία της μη τήρησης των απαραίτητων 

προδιαγραφών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στην περιοχή του ερευνητή της 

παρούσας μελέτης.       

Δεδομένου ότι δίγλωσσα νηπιαγωγεία  επίσημα δεν υπάρχουν, παρατηρήθηκε το εξής 

προβληματικό φαινόμενο. Οι γονείς των παιδιών αρνούνται να τα στέλνουν στο 

ελληνόγλωσσο δημόσιο νηπιαγωγείο με αποτέλεσμα να έχουν προβλήματα 

πρόσβασης - εγγραφής στο δημοτικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του Εχίνου 

Ξάνθης με τους μαθητές όπου την τελευταία στιγμή με την παρέμβαση των αρμοδίων 

το θέμα επιλύθηκε αφού οι γονείς πείστηκαν για την αναγκαιότητα παρακολούθησης 

της υποχρεωτικής δημόσιας νηπιακής εκπαίδευσης (http://www.kanali6.gr). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το εκπαιδευτικό προσωπικό στο κατά πόσο είναι σε 

θέση να αντεπεξέλθει  με το ελληνόγλωσσο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου 

με αμιγώς μικρούς στην ηλικία μειονοτικούς μαθητές. Ίσως θεωρηθεί απαραίτητο 

στην γεωγραφική περιοχή της Ξάνθης να εξεταστούν άλλα μοντέλα στην προσχολική 

εκπαίδευση και να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των μαθητών. 

Τέλος, σε  επιστολή του κόμματος Ισότητας Ειρήνης και Φιλίας το 2012 σχετικά με 

το αίτημα  της μειονότητας για τη δημιουργία δίγλωσσων νηπιαγωγείων η επίσημη 

απάντηση του Υπουργείο Παιδείας αναφέρει πως «η  ελληνική πολιτεία δεν 

επιβαρύνεται με κάποια συμβατική υποχρέωση περί ίδρυσης μειονοτικών 

νηπιαγωγείων. Ωστόσο στο πλαίσιο της υποχρεωτικότητας της προσχολικής αγωγής 

αλλά και της ισονομίας και ισοπολιτείας, ίδρυσε στους περισσότερους μειονοτικούς 

οικισμούς νέα νηπιαγωγεία, με σκοπό να εκπληρώσει έναν ευρύτερης σημασίας 

αντισταθμιστικό ρόλο, προετοιμάζοντας τους μαθητές για τη σχολική σταδιοδρομία».  

Περαιτέρω στην απάντηση του, το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει: «από εκπαιδευτικής 

πλευράς, η λειτουργία δίγλωσσων νηπιαγωγείων με δύο αναλυτικά πρόγραμμα που 

αποτελούν λογική κατακερματισμού σχολείου, αποτελεί παιδαγωγική αντίληψη και 

διδακτική πρόταση παρωχημένη». Η απάντηση του Υπουργείου, συνεχίζει:  «Ως 

Έλληνες οφείλουμε πρωτίστως να ενστερνιστούμε τον πολιτισμό, τη γλώσσα, τους 

κανόνες και τους νόμους τη χώρας που ζούμε και είμαστε πολίτες παράλληλα με 

σεβασμό των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων και ετεροτήτων».(19.10.2012, 

http://www.thrakitoday.com). 

 

http://www.kanali6.gr/
http://www.thrakitoday.com/
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2.3  Πρωτοβάθμια μειονοτική εκπαίδευση . 

Το 2002-03 στην Θράκη σύμφωνα με την Ασκούνη (2006:65) λειτούργησαν 

221 δημοτικά  μειονοτικά σχολεία με 6.887 μαθητές. Ενώ το σχολικό έτος 2011-12 

σύμφωνα με τα στοιχεία του συντονιστικού γραφείου μειονοτικής εκπαίδευσης  το 

σύνολο των  δημοτικών σχολείων μετά και τις συγχωνεύσεις ανέρχεται στα 174. Ο 

αριθμός των σχολείων το έτος 2013 υπολογίζεται να είναι μειωμένος περίπου κατά 

15, λόγω των  νέων συγχωνεύσεων που πραγματοποιήθηκαν. Παρακάτω αναφέρονται  

αναλυτικά τα σχολεία ανά νομό το 2011-2012, με την Κομοτηνή να έχει τα 

περισσότερα.  

                                Πίνακας 2. Μειονοτικά δημοτικά σχολεία ανά νομό. 

ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΞΑΝΘΗΣ 58 

ΡΟΔΟΠΗΣ 100 

ΕΒΡΟΥ 16 

ΣΥΝΟΛΟ 174 

 

Στα σχολεία αυτά πέραν του δίγλωσσου προγράμματος Ελληνικών και Τουρκικών 

διδάσκεται και το μάθημα των θρησκευτικών. Το πρόγραμμα είναι κατανεμημένο 

στις δύο γλώσσες. Στη γλώσσα των Ελληνικών γίνονται τα μαθήματα της ελληνικής 

γλώσσας, ιστορίας, γεωγραφίας, μελέτης περιβάλλοντος, κοινωνικής και πολιτικής 

αγωγής ενώ στην τουρκική γίνονται τα μαθήματα των Θρησκευτικών, μαθηματικών, 

φυσικής, αισθητικής και φυσικής αγωγής (Ασκούνη,2006:65). 

 Μέχρι το 1992 χρησιμοποιούνταν εγχειρίδια του τουρκόγλωσσου προγράμματος τα 

οποία  είχαν τυπωθεί στην Τουρκία  το 1956. Έγιναν προσπάθειες από την ελληνική 

πολιτεία να αντικατασταθούν τα βιβλία αυτά, εκδίδοντας εγχειρίδια που γραφτήκαν 

και τυπώθηκαν στην Ελλάδα αλλά έτυχαν ελάχιστης αποδοχής από το μειονοτικό 

πληθυσμό.  Από το 2000 χρησιμοποιούνται τα εγχειρίδια που γράφτηκαν και 
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τυπώθηκαν στην Τουρκία σε εφαρμογή σχετικών διατάξεων του πρωτοκόλλου του 

1968. Σε αντίθεση με το ελληνόγλωσσο πρόγραμμα μέχρι και το 1998 

χρησιμοποιούνταν τα βιβλία του ΟΕΔΒ τα οποία στην συνέχεια κρίθηκαν 

ακατάλληλα και αντικαταστάθηκαν με νέα εγχειρίδια λαμβάνοντας τις ιδιαιτερότητες 

των μαθητών (Μαυρομάτη,2005:79). Σύμφωνα με τον  Cummins(1999, στο ό.π.:79) 

το ακατάλληλο περιεχόμενο των βιβλίων όπως επίσης η αγνόηση της 

εθνοπολιτισμικής – θρησκευτικής ιδιαιτερότητας των μαθητών μπορεί να συμβάλει 

στην αρνητική σχολική σταδιοδρομία των μαθητών. 

Οι δάσκαλοι που εργάζονται στα εν λόγω εκπαιδευτικά ιδρύματα 

αποτελούνται από α.) χριστιανούς για το ελληνόγλωσσο πρόγραμμα, οι οποίοι είναι 

απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών – τμημάτων, και καθηγητές ειδικοτήτων. β) 

Μουσουλμάνοι δάσκαλοι, όπου στην πλειοψηφία τους είναι απόφοιτοι της ειδικής 

παιδαγωγικής ακαδημίας (327 ή το 80% ), ενώ πολύ λίγοι είναι προσοντούχοι 

απόφοιτοι τούρκικων διδασκαλικών ακαδημιών (57 ή το 14%), επίσης 16 εν ενεργεία 

δάσκαλοι απόφοιτοι ιεροσπουδαστηρίου, καθώς και ένας μικρός αριθμός 

μετακλητών(8ή το 2%) (Γεωργογίαννης,2006:203). Τέλος,  υπάρχει και ένας μικρός 

αριθμός μουσουλμάνων εκπαιδευτικών που στελεχώνουν την μειονοτική  εκπαίδευση 

του ελληνόγλωσσου προγράμματος.  

Ο διευθυντής του σχολείου ορίζεται μουσουλμάνος δάσκαλος κατά 

προτεραιότητα απόφοιτος της Ε.Π.Α.Θ. ενώ ο υποδιευθυντής ορίζεται να είναι 

χριστιανός. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες  τους ορίζονται από το ΦΕΚ 139 

τ.Β΄12-2-1978 με Αριθμ.16287.   

                Πίνακας3.  Μαθητές μειονοτικών δημοτικών σχολείων  ανά νομό 

ΝΟΜΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ Π.Ε. 

Από σχολικό έτος 2006-07 έως 2011-12 

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

ΞΑΝΘΗΣ 3047 3034 2972 2975 2909 2844 

ΡΟΔΟΠΗΣ 3094 3117 3068 2991 2943 2859 

ΕΒΡΟΣ 553 531 491 447 447 431 

ΣΥΝΟΛΟ 6694 6682 6531 6413 6299 6134 
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Κατά την διάρκεια των σχολικών ετών από το 2006-2007 έως και το 2011-2012 

παρατηρείται μια μείωση στην επιλογή του μειονοτικού σχολείου και στους τρείς 

νομούς. Στον επόμενο πίνακα φαίνεται αναλυτικά η φοίτηση των μειονοτικών 

μαθητών στα δημόσια σχολεία.  

    

 

 

                                                 Πίνακας 4.  Μειονοτικοί μαθητές σε δημόσια σχολεία  ανά νομό 

 ΝΟΜΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Π.Ε. 

Από σχολικό έτος 2002-03 έως 2010-11 

2003-

04 

2004-

05 

2005-

06 

2006-07 2007-

08 

2008-

09 

2009-

10 

2010-

11 

2011-12 

ΞΑΝΘΗΣ 840 824 1119 1265 1350 1409 1621 1728 1602 

ΡΟΔΟΠΗΣ 199 201 287 364 439 460 525 480 576 

ΕΒΡΟΣ 337 383 475 597 637 640 737 717 744 

ΣΥΝΟΛΟ 1376 1408 1881 2226 2426 2509 2883 2925 2.922 

 

 

 

 

         

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗΣ 91% 

ΡΟΔΟΠΗΣ 189,4% 

ΕΒΡΟΥ 120,8% 

ΣΥΝΟΛΟ 112% 

 

 

 



29 
 

Παρατηρείται αύξηση των μειονοτικών μαθητών στην επιλογή του δημόσιου 

σχολείου και στους τρείς νομούς, με το νομό της Ξάνθης να έχει τους περισσότερους 

μαθητές στην δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ενώ στο Ν. Ροδόπης παρουσιάζεται 

το  μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης στην επιλογή του δημοσίου σχολείου.  Τέλος, το 

συνολικό ποσοστό αύξησης επιλογής της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης από το 2003 

έως το 2012 είναι 112%. 

 

2.4 Δευτεροβάθμια μειονοτική εκπαίδευση. 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζοντα τα δυο σχολεία στα οποία διεξήχθη η έρευνα 

αλλά και τα δυο Ιεροσπουδαστήρια που ανήκουν και αυτά στην δευτεροβάθμια 

μειονοτική εκπαίδευση. 

2.4.1 Ιδιωτικά μειονοτικά σχολεία. 

Η επιλογή των μαθητών για τη συνέχιση της  δευτεροβάθμιας μειονοτικής 

εκπαίδευσης τους αποτελείται από τα εξής εκπαιδευτικά ιδρύματα: το «Τζελαλ 

Μπαγιάρ» στην Κομοτηνή με έτος ίδρυσης το 1952, το Μειονοτικό Γυμνάσιο  

Ξάνθης  με έτος ίδρυσης το 1965(Μουζαφέρ Σαλιογλού) καθώς επίσης και τα δύο 

Ιεροσπουδαστήρια (θρησκευτικά σχολεία) στον Εχίνο Ξανθής και το Χαϊριέ 

Μεντρεσέ στην Κομοτηνή. 

Τα ιδιωτικά σχολεία (Τζελαλ Μπαγιάρ& Μουζαφέρ Σαλιογλού) κατά την ίδρυση τους 

ήταν εξατάξια ενώ το 1979 χωρίζονται σε γυμνάσιο και λύκειο. Τα δύο σχολεία με 

βάση τους μαθητές φοίτησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση  δεν αρκούν να 

καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών για δευτεροβάθμια  εκπαίδευση.  Τα σχολεία 

χαρακτηρίζονται ως ιδιωτικά αλλά ταυτοχρόνως διέπονται από βασικές ρυθμίσεις τις 

δημόσιας εκπαίδευσης και ισχύει ότι ισχύει στα αντίστοιχα μειονοτικά της 

πρωτοβάθμιας (Ασκούνη,2006:69).Επίσης λειτουργούν και πέντε ελληνόγλωσσα 

σχολεία στην ορεινή περιοχή της Ξανθής (Σμίνθη, Εχίνος, Θέρμες, Γλαύκη) και 

Κομοτηνής (Οργάνη). Στα εν λόγω σχολεία όλο το πρόγραμμα σπουδών διδάσκεται 

στα ελληνικά εκτός το μάθημα των θρησκευτικών που διδάσκεται στην Τουρκική.  

Τα συγκεκριμένα σχολεία δεν θεωρούνται μειονοτικά ανεξαρτήτως του αμιγώς 

μειονοτικού μαθητικού πληθυσμού. 
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Οι εκπαιδευτικοί του τουρκόγλωσσου προγράμματος είναι εκπαιδευτικοί 

προερχόμενοι από την μειονότητα και εργάζονται με σύμβαση ιδιωτικού  δικαίου, οι 

όποιοι πληρώνονται από τις σχολικές εφορίες. Επίσης, στο σχολείο της Κομοτηνής 

εργάζεται  και ένας μικρός αριθμός μετακλητών εκπαιδευτικών από Τουρκία. Στο 

αντίστοιχο του ελληνόγλωσσου προγράμματος οι περισσότεροι είναι δημόσιοι 

υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί με αποσπάσεις  ενώ στο σχολείο της Κομοτηνής ορισμένοι 

υπηρετούν με οργανικές θέσεις. Πριν το διορισμό οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 

περνούν και από μια τυπική συνέντευξη από το υπηρεσιακό συμβούλιο μειονοτικής 

εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την Υ.Α. Ζ2/103/08-04-1996 του υπουργού παιδείας οι 

διοριζόμενοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να παραμείνουν στα μειονοτικά σχολεία 

τουλάχιστον μια πενταετία,  στην πράξη όμως αυτή η σημαντική ρύθμιση δεν 

τηρείται. Επίσης, όπως αναφέρθηκε και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση διευθυντής 

του σχολείου είναι μουσουλμάνος ενώ την θέση του υποδιευθυντή την κατέχει 

χριστιανός. Οι αρμοδιότητες του υποδιευθυντή είναι περισσότερες εάν συγκριθούν με 

αυτές του διευθυντή(Μπαλτσιώτη & Τσιτελίκη στο Δραγώνα& Φραγκουδάκη, 

2008:63-69), και αυτό  ισχύει μόνο στην μειονοτική και όχι  δημόσια εκπαίδευση.  

Την χρονιά 2000 αναβαθμίστηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μειονοτικών με  

τα αντίστοιχα των δημόσιων λυκείων διατηρώντας την κατανομή ωρών περίπου 

ισοδύναμα και επιβαρύνοντας το ελληνόγλωσσο ωρολόγιο πρόγραμμα με τα 

μαθήματα επιλογών δηλ. πέραν των μαθημάτων των τούρκικων, θρησκευτικών και το 

σύνολο των θετικών μαθημάτων που γίνονται στα τουρκικά όλα τα υπόλοιπα γίνονται 

στα ελληνικά(βλ. παράρτημα 2. Ωρολόγιο πρόγραμμα.). Τα εγχειρίδια για τα 

τουρκικά μαθήματα έρχονται από την Τουρκία πολλές φορές με καθυστερήσεις  ενώ 

στο ελληνόγλωσσο πρόγραμμα χρησιμοποιούνται τα σχολικά εγχειρίδια   του ΟΕΔΒ. 

Το διάστημα 2002-2004 το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων» 

παρήγαγε βοηθητικό εναλλακτικό ή συμπληρωματικό υλικό προσαρμοσμένο στις 

ανάγκες των μειονοτικών μαθητών(Ασκούνη,2006:71). 
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2.4.2 Ιεροσπουδαστήρια.  

  Τα δύο ιεροσπουδαστήρια (θρησκευτικά σχολεία) στον Εχίνο Ξάνθης και το 

Χαϊριέ Μεντρεσέ στην Κομοτηνή είναι τα μοναδικά ιερατικά σχολεία τα οποία 

προσφέρουν τυπική βασική εκπαίδευση για μουσουλμάνους θρησκευτικούς 

λειτουργούς στην περιοχή της Θράκης.  Το 1998 τα σχολεία από πενταετή φοίτηση 

αναβαθμίστηκαν σε εξαετές  και οι τίτλοι σπουδών ορίζονται ισότιμα με αυτά των 

εκκλησιαστικών σχολείων και το ωρολόγιο πρόγραμμα καθορίζεται με  το αντίστοιχο 

των δημοσίων σχολείων. 

 Ενώ στα προηγούμενα σχολεία δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης το 

πρόγραμμα σπουδών ήταν σχεδόν ισοκατανεμημένο στα εν λόγο σχολεία η 

πλειοψηφία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα (βλ. παράρτημα 2. 

Ωρολόγιο πρόγραμμα.).  Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα εκτός των μαθημάτων 

τουρκικών, θρησκευτικών, ισλαμικής ιστορίας, αραβική γλώσσα και του κορανίου 

όλα τα υπόλοιπα γίνονται στην ελληνική. Τα μαθήματα τουρκικών και αραβικών 

περιλαμβάνουν το ¼ των συνολικών ωρών. Για τα μαθήματα του ελληνόγλωσσου 

προγράμματος χρησιμοποιούνται και σε αυτά τα σχολεία τα βιβλία του ΟΕΔΒ ενώ 

για τα υπόλοιπα μαθήματα(τουρκικών, αραβικών κτλ) οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί 

που διαμόρφωναν τα σχολικά εγχειρίδια κατόπιν έγκρισης από το συντονιστικό 

γραφείο μειονοτικής εκπαίδευσης (Ασκούνη,2006:71-74).  

 

2.5 Τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Οι μαθητές της μειονότητας μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1990 ήταν 

πρακτικά αποκλεισμένοι από την πρόσβαση στην τριτοβάθμια ελληνική εκπαίδευση. 

Θεωρητικά είχαν το δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις αλλά λόγου 

του χαμηλού μορφωτικού επίπεδου της μειονοτικής εκπαίδευσης και της ανεπαρκούς 

ελληνομάθειας ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ανταγωνιστούν τους μαθητές των 

δημοσιών σχολείων. Ο Aarbake (2000, στο Ασκούνη 2006:75) αναφέρει  μόνο δύο 

άτομα μέχρι και το 1990 είχαν κατορθώσει να  εισαχθούν στην τριτοβάθμια ελληνική 

εκπαίδευση και ένας μικρός αριθμός που τελείωνε την δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

συνέχιζε τις σπουδές τους στην Τουρκία. 
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Η μοναδική επιλογή για την  συνέχιση των σπουδών εκ μέρους των μειονοτικών  

μαθητών στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι και το 1995 ήταν η Ε.Π.Α.Θ. 

Ιδρύθηκε με το Β.Δ. 31/1968 ΦΕΚ 8/22-1-1969 «για την εκπαίδευση και επιμόρφωση 

Ελλήνων μουσουλμάνων δασκάλων». Μετά την αποφοίτηση τους είχαν την  

δυνατότητα διορισμού και διδασκαλίας του τουρκόφωνου προγράμματος μειονοτικής 

εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την Ασκούνη (2006:75-76) η ίδρυση της είχε στόχο να 

ελέγξει τους μειονοτικούς δάσκαλους και ότι δεν «μπορεί σε καμιά περίπτωση να 

θεωρηθεί ότι υπαγορεύτηκε από οποιαδήποτε μέριμνα για την άμβλυνση του 

εκπαιδευτικού αποκλεισμού της μειονότητας». Η ίδια αναφέρει πως πρόκειται για μια 

ιδιαίτερη και υποβαθμισμένη παιδαγωγική σχολή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα  η 

διδασκαλία των τουρκικών μαθημάτων  που δεν ξεπερνούσε τις τρεις ώρες την 

εβδομάδα ή το  9%  του συνολικού διδακτικού χρόνου.  

Η συγκεκριμένη σχολή κατόπιν αιτήματος της μειονότητας για παροχή καλύτερης 

εκπαίδευσης στους φοιτητές της καταργείται στις 31-08-2013 με Ν.3966/2011, άρθρο 

59 εδάφιο 10 και οι εισαγωγικές εξετάσεις για το  2011-2012 δεν θα διεξαχθούν και 

εφεξής. Σε συνέντευξη της Θ. Δραγώνα (12.11.2011, www.xanthipress.gr) η 

Ακαδημία μετατρέπεται σε πανεπιστημιακή σχολή με «τετραετής εκπαίδευση όχι 

γκετοποιημένη και περιχαρακωμένη, υπάρχει δυνατότητα επιμόρφωσης και 

αναβάθμισης των Πτυχίων για τους παλαιούς αποφοίτους της Ε.Π.Α.Θ. αλλά και τη 

δυνατότητα διορισμού σε όλα τα σχολεία αλλά με αποκλειστικότητα στα μειονοτικά». 

 

2.6 Παρεμβάσεις στην μειονοτική εκπαίδευση.  

 

Μετά τη δεκαετία του 1990 η ελληνική πολιτεία έλαβε μια σειρά θετικών 

μέτρων στην εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων. Με σημαντικότερη αυτή του 

1995 με το Ν. 2341/95 δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους μειονοτικούς μαθητές να  

φοιτούν στα ελληνικά πανεπιστήμια ορίζοντας τα ως επιπλέον - ξεχωριστό ποσοστό 

εισαγωγής της τάξης του 5‰(πέντε επί τοις χιλίοις)  στα Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι της 

χώρας.  Έτσι οι απόφοιτοι  της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είχαν την ευκαιρία 

εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως “υπεράριθμοι”.   

http://www.xanthipress.gr/


33 
 

Το μέτρο της ποσόστωσης  υιοθετεί μια λογική «θετικής διάκρισης» αμβλύνοντας τον 

εκπαιδευτικό αποκλεισμό  που είχε υποστεί η μειονότητα για χρόνια. (ό.π.:79). Έτσι 

για πρώτη φορά τα μέλη της μειονότητας έχουν το κίνητρο να επενδύσουν στην 

ελληνική  δημόσια εκπαίδευση διότι μέχρι τότε μεγάλο ποσοστό των μαθητών για 

συνέχιση των σπουδών τους είχαν την επιλογή του εξωτερικού(Τουρκία). 

 Στα πρώτα χρόνια χρήσης του μέτρου, αρκετοί φοιτητές ανεξαρτήτως από το βαθμό 

επιτυχίας, εισάγονται στις σχόλες της επιθυμίας τους. Αυτό όμως είχε και ένα σοβαρό 

μειονέκτημα . Είχαν πρόσβαση  σε περιζήτητες σχολές  χωρίς τα απαραίτητα εφόδια 

από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση  να 

ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η διερεύνηση των 

φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως προς την ολοκλήρωση των σπουδών  και 

την διαρροή από αυτήν. Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί μια από τις δράσεις όπως 

θα δούμε και παρακάτω από  το πρόγραμμα εκπαίδευσης μουσουλμανοπαίδων.   

Δύο χρόνια αργότερα, το 1997, ξεκινά το μεγαλύτερο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα 

για την εκπαίδευση της μειονότητας, το «Πρόγραμμα Εκπαίδευση 

Μουσουλμανοπαίδων»  (ΠΕΜ)  ώστε να συμβάλει στην βελτίωση των εκπαιδευτικών 

δεδομένων της μειονότητας με κύριους στόχους:  

 την αρμονική ένταξη των μειονοτικών μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα 

και την κοινωνία 

 την αναβάθμιση της εκπαίδευσης τους με έμφαση στην ελληνομάθεια  

 την διασφάλιση της αποδοχής εκ μέρους του εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά 

και της ευρύτερης κοινωνίας 

  την παροχή καταλλήλου υλικού στους  εκπαιδευτικούς και ειδικές γνώσεις 

περί της μειονοτικής εκπαίδευσης.  

 την υποστήριξη και συνεργασία των οικογενειών για να ενισχύσουν τη 

σχολική επίδοση των παιδιών τους. 

Το πρόγραμμα διανύει την τέταρτη φάση ίσως και τελευταία 2010-2013 του 

προγράμματος και περιλαμβάνει τις δράσεις: 
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 Εντός σχολείου με ενισχυτικά μαθήματα στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

συνεργατών του προγράμματος στο δημιουργηθέν εκπαιδευτικό υλικό και 

στις μεθόδους διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερη ξένη γλώσσα.  

 Εκτός σχολείου με την οργάνωση κέντρων στήριξης του προγράμματος 

(ΚΕΣΠΕΜ) δυο κεντρικών στην Ξάνθη και Κομοτηνή και οκτώ 

περιφερειακών. Στα κέντρα αυτά γίνονται ενισχυτικά μαθήματα 

ελληνομάθειας στους μαθητές αλλά και στους γονείς των παιδιών. 

Παιδαγωγικές δραστηριότητες προσχολικής αγωγής και εργαστήρια για 

παιδιά εφήβους με στόχο την εξοικείωση των ελληνικών και τέλος μαθήματα 

τουρκικών στους εκπαιδευτικούς του ελληνόγλωσσου προγράμματος 

προκειμένου να κατανοούν τα λάθη και τις δυσκολίες των μαθητών.  

 Μελέτες για την τεκμηρίωση των εκπαιδευτικών αλλαγών. Έχει ως αντικείμενο 

την διερεύνηση της πορείας των μειονοτικών φοιτητών στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, την μελέτη  για την μαθητική διαρροή από το 2002 και τέλος την  

μελέτη του νομικού πλαισίου με προτάσεις για την βελτίωση του θεσμικού 

πλαισίου της μειονοτικής εκπαίδευσης. 

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του προγράμματος οι παραπάνω δράσεις έχουν ως 

βασικό στόχο την βελτίωση της επίδοσης των μαθητών και παράλληλα την μείωση 

της πρόωρης εγκατάλειψης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (www.museduc.gr ). 

  Το έτος 2006-2007 άρχισε η πιλοτική διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας σε 

ορισμένα δημόσια σχολεία της Θράκης, ως μάθημα επιλογής σε δύο επίπεδα 

(αρχάριων και προχωρημένων). Συγκεκριμένα στο ΦΕΚ 867 αριθ. Φύλλου 867,10 

Ιουλίου 2006  αναφέρεται  το αναλυτικό πρόγραμμα, οι σκοποί και στόχοι από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αυτή η σημαντική ρύθμιση για τους μαθητές που επέλεγαν 

την δημόσια εκπαίδευση και είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν το μάθημα 

της τουρκικής δεν διήρκησε πολύ και καταργήθηκε. Θα πρέπει να αναφερθεί πως οι 

μειονοτικοί μαθητές στα δημόσια σχολεία δεν έχουν την δυνατότητα 

παρακολούθησης και του μαθήματος των Θρησκευτικών (κενή ώρα για τους 

μειονοτικούς μαθητές).  

http://www.museduc.gr/
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Η πρωτοβουλία εκ μέρους της πολιτείας να διευθετήσει το θρησκευτικό 

πρόβλημα στα δημόσια σχολεία με το Ν. 3536/2007(αρθ.36-40) 

(www.muftididymoteicho.com) χωρίς την διαβούλευση με τους αρμόδιους 

μειονοτικούς φορείς δημιούργησε πολλά προβλήματα. Ο Ν. 3536  δεν υπογράφηκε 

από τον μουφτή Κομοτηνής όπως επίσης και η νέα τροπολογία είχε  αντίθετους τους 

μειονοτικούς βουλευτές στην Βουλή αλλά και  διάφορα κόμματα. Η διαδικασία της 

τροπολογίας εξελίχθηκε με φραστικές επιθέσεις  προς τους μειονοτικούς βουλευτές 

από κόμματα της Βουλής. Σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας 

ΕΜΠΡΟΣ Ξάνθης(Ξανθοπούλου:2013)  και με το ΦΕΚ 44154/Α3  εισακούστηκαν τα 

αιτήματα των τριών μουφτήδων για μουσουλμανική σύνθεση της επιτροπής, με 

αποτέλεσμα να ξεκινήσει η διαδικασία των προσλήψεων στο Ν. Ξάνθης. Ενδιαφέρον  

παρουσιάζει πάντως κατά πόσο στην πράξη θα έχει ισχύ και εφαρμογή ο νόμος. 

Επίσης, σημαντικό μέτρο ήταν και η προκήρυξη από το Ίδρυμα Κρατικών 

Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) την ακαδημαϊκή χρονιά 2009-10 πέντε (5)  υποτροφιών 

εσωτερικού για πτυχιούχους Πανεπιστημίων προερχομένους από τη Μουσουλμανική 

Μειονότητα της Θράκης προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές 

στην Ελλάδα (www.iky.gr).  

Τέλος,  με το άρθρο 14 παραγρ. 7 του ν.2190/1994(ΦΕΚ 28Α’ ) δίνεται σε ποσοστό 5 

τις χιλίοις των θέσεων του τακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αόριστου χρόνου κατά κατηγορία ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ, και ΥΕ, που προκηρύσσονται 

με διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ να καλύπτονται από Έλληνες μουσουλμάνους που 

προέρχονται από την Θράκη.  Από προσωπική εμπειρία ελάχιστοι, είναι αυτοί που 

χρησιμοποιούν το μετρό της ποσόστωσης διότι ενώ προκηρύσσονται θέσεις στην 

περιοχή της Θράκης, το ποσοστό της μειονότητας συνήθως προέβλεπε θέσεις για  

εκτός Θράκης με αποτέλεσμα να μένουν ακάλυπτες.    

Οι παρεμβάσεις του κράτους και τα μέτρα στην εκπαίδευση όπως θα δούμε και στην 

κινητικότητα των μειονοτικών μαθητών αποτελούν το δημόσιο σχολείο και την 

ελληνομάθεια από τους γονείς ως επιλογή για την κοινωνική ένταξη  αλλά και την 

ανοδική πρόοδο των παιδιών τους. 

 

 

http://www.muftididymoteicho.com/
http://www.iky.gr/
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2.7 Κινητικότητα - μεταβολές μειονοτικών μαθητών στην δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση.  

 

Στο πίνακα (5) διακρίνεται η κινητικότητα των μαθητών στα δυο θρησκευτικά 

σχολεία. Όπως είναι φανερό ο αριθμός των γυμνασιακών και λυκειακών  μαθητών 

στο ιεροσπουδαστήριο Εχίνου - Ξάνθης είναι αρκετά μικρός (μέσος όρος:27,6) σε 

σχέση με της Κομοτηνής (μέσος όρος:371,8). Ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι 

βρίσκεται στην ορεινή περιοχή της Ξάνθης όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη για 

μεγάλο ποσοστό του συνόλου, ενώ το Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής βρίσκεται στην 

κεντρική αγορά της πόλης. Την σχολική χρονιά 2008-2009 το ιεροσπουδαστήριο 

απαριθμούσε 428 μαθητές. Μεγάλο ποσοστό των μαθητών  μετά το γυμνάσιο  

Κομοτηνής φαίνεται  να  μη συνεχίζουν στις λυκειακές τάξεις.  

 

Πίνακας 5. Μαθητικό δυναμικό στα Ιεροσπουδαστήρια  

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ Δ.Ε. 

ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΑ 

Από σχολικό έτος 2006-07 έως 2011-12 
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ΞΑΝΘΗΣ 14 15 12 13 11 14 14 9 21 9 23 11 

ΡΟΔΟΠΗΣ 240 105 304 109 319 109 260 108 256 105 213 103 

ΣΥΝΟΛΟ 254 120 316 122 330 123 274 117 277 114 236 114 
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  Πίνακας 6. Μαθητικό δυναμικό στα μειονοτικά γυμνάσια λύκεια  

 

Ο πίνακας αναφέρει την κινητικότητα των μαθητών στην Β/μια μειονοτική 

εκπαίδευση με μέσο όρο  των μαθητών για το σχολείο Ξάνθης (γυμνάσιο -λύκειο) να 

κυμαίνεται στους 426 μαθητές  ενώ για το σχολείο της Κομοτηνής στους 575,6. Όπως 

και στα  δυο ιεροσπουδαστήρια και σε αυτά τα σχολεία διακρίνεται μεγάλο ποσοστό 

μαθητών να μην συνεχίζουν στο μειονοτικό λύκειο. 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο παρακάτω πίνακας με τις μεταβολές των 

μειονοτικών μαθητών στην δευτεροβάθμια ελληνόγλωσση εκπαίδευση κατά την 

τελευταία εννεαετία από το  2003-04 έως 2011-12. 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ Δ.Ε. 

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ 

Από σχολικό έτος 2006-07 έως 2011-12 
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ΞΑΝΘΗΣ 279 132 301 131 313 119 285 132 314 124 289 137 

ΡΟΔΟΠΗΣ 379 171 418 182 372 201 394 194 373 197 380 190 

ΣΥΝΟΛΟ 658 303 719 313 685 320 679 326 687 321 669 327 
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        Πίνακας 7. Κίνηση Μουσουλμάνων μαθητών σε Δημόσια Σχολεία Β’/θμιας Εκπ/σης 

 ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ – ΛΥΚΕΙΑ - ΕΠΑΛ 

ΝΟΜΟΣ 2003-

04 

2004-

05 

2005-

06 

2006-

07 

2007-

08 

2008-

09 

2009-

10 

2010-

11 

2011-

12 

ΞΑΝΘΗΣ 2101 2142 2332 2393 2425 2608 2809 2696 3.799 

ΡΟΔΟΠΗΣ 1254 1311 1455 1597 1647 1732 1817 1847 2.123 

ΕΒΡΟΥ 249 294 340 349 401 419 499 537 466 

ΣΥΝΟΛΟ 3604 3747 4127 4339 4473 4759 5125 5080 6388 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΝΑ 

ΝΟΜΟ 

ΞΑΝΘΗΣ 80,81% 

ΡΟΔΟΠΗΣ 69,29% 

ΕΒΡΟΥ 87,14% 

ΣΥΝΟΛΟ 77,24% 

 

Την σχολική χρόνια 2003-04 ο αριθμός των μειονοτικών μαθητών που φοιτά στα 

δημόσια σχολεία ανέρχεται στους 3604 μαθητές στους τρείς νομούς ενώ την 

χρονολογία 2011-12 ανέρχονται στους 6388 με συνολικό ποσοστό αύξησης 77,24%. 

Στην διάρκεια της εννεαετίας και στους τρεις νομούς  υπάρχει αυξητική τάση 

επιλογής προς την δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση με το νομό της Ξάνθης να 

έχει τους περισσότερους μαθητές. Σύμφωνα με τα στοιχειά του συντονιστικού 

γραφείου μειονοτικής εκπαίδευσης το ποσοστό στροφής προς την ελληνόγλωσση 

εκπαίδευση στην Ξάνθη ανέρχεται στο 80,81% στην Κομοτηνή στο 69,29% ενώ στο 

Έβρο στο 87,14%.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα δεδομένα της επιστημονικού υπευθύνου του 

προγράμματος Π.Ε.Μ. σε τοπικό διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης (11.10.2012, 

http://www.xanthipress.gr ). Σύμφωνα με το δημοσίευμα η διαρροή  από το 65% που 

ήταν το 2000 έχει μειωθεί στο 30%. Βεβαίως και οι διάφορες  παρεμβάσεις από τη 

πολιτεία είχαν καθοριστικό ρόλο στην μείωση της διαρροής αλλά προσωπική άποψη 

του ερευνητή είναι και ο λόγος της οικονομικής ευημερίας  που επικρατούσε το 

διάστημα εκείνο με αποτέλεσμα οι γονείς να έχουν την δυνατότητα να μορφώνουν τα 

http://www.xanthipress.gr/
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παιδιά τους. Ενδιαφέρον θα  παρουσιάσουν οι δείκτες στην επομένη δεκαετία που η 

χώρα παρουσιάζει μεγάλα ποσοστά ανεργίας πανελλαδικά.  Συγκεκριμένα στην 

περιοχή της Θράκης τον Μάρτιο του 2013 η ανεργία είχε φτάσει στο 26,9% 

(Φωτίου:2013).  

Στο παρακάτω πίνακα  παρουσιάζονται τα δεδομένα της κας Φραγκουδάκης 

για την κινητικότητα των μαθητών. Από το 1997 έως το 2010 διακρίνονται αύξηση 

της φοίτησης στην Β/μια εκπαίδευση και συγκεκριμένα κατά 163% στο γυμνάσιο και 

402% για το λύκειο. Σημαντικές μεταβολές διακρίνονται και ως προς την φοίτηση 

των κοριτσιών, συγκεκριμένα σε διάστημα 13 ετών έχουμε αύξηση κατά 147% στο 

γυμνάσιο και 143% στο λύκειο. Το ποσοστό των αγοριών στην φοίτηση είναι λίγο 

παραπάνω από το εθνικό μέσο όρο ενώ το ποσοστό των κοριτσιών είναι μικρότερο 

κατά τέσσερις μονάδες. Επίσης όπως παρατηρήθηκε και στους προηγούμενους 

πίνακες και εδώ για τις σχολικές χρονιές 1997-2010  διακρίνεται της τάξης του 207% 

στην επιλογή του δημόσιου γυμνάσιου. Ουσιαστικά 3 στους 4 μειονοτικούς μαθητές 

επιλέγουν την φοίτηση στο δημόσιο σχολείο και 4 στους 5 το δημόσιο λύκειο σε 

ποσοστό 500%. Τέλος, μέσω της ποσόστωσης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 

διακρίνεται μεγάλο ποσοστό(608%) φοίτησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Πίνακας 8. Μεταβολές μαθητών 1997-10 

Μείωση διαρροής από την 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση 
Διαρροή   2000            65% 

              =30% 
Αύξηση πρόσβασης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Πρόσβαση στο γυμνάσιο κατά 163% 
                         1997                         1.501 
                          2010                         3.950 

   
Πρόσβαση στο λύκειο κατά 402% 

                          1997                              547 
                        2010                           2.750 

  
Αύξηση πρόσβασης κοριτσιών στο γυμνάσιο κατά 147% 

                                               Αγόρια                    Κορίτσια              Σύνολο 
1997     1.551 (71,7%)         611 (28,3%)         2.162 
2010     1.974 (56,6%)       1.513 (43,4%)        3.487 

  
Εθνικός μέσος όρος (2010): Αγόρια 52,3%   Κορίτσια 47,7% 

  
Αύξηση πρόσβασης κοριτσιών στο Λύκειο κατά 143% 

         
                   Αγόρια             Κορίτσια           Σύνολο 

     1997   451   (59,2%)     310 (28,3%)            761 
     2010   780   (50,8%)     756 (49,2%)         1.536 
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Εθνικός μέσος όρος (2010): Αγόρια 46,5%   Κορίτσια 53,5% 

  
Αύξηση της πρόσβασης των μειονοτικών μαθητών σε δημόσια σχολεία 

Αύξηση πρόσβασης στο γυμνάσιο κατά 207% 
                     Μειονοτικά           Δημόσια               Σύνολο 
     1997     835 (34,7%)           980 (65,3%)          1.501 
     2010     941 (23,8%)       3.009 (76,2%)           8.882 

  
Σήμερα, τα ¾ των μειονοτικών μαθητών φοιτούν σε δημόσια γυμνάσια 
Αύξηση της πρόσβασης των μειονοτικών μαθητών σε δημόσια σχολεία 

  
Αύξηση πρόσβασης στο Λύκειο κατά 500% 

                      Μειονοτικά           Δημόσια             Σύνολο 
           1997     162 (30%)             387 (68%)                 547 
           2010     443 (16%)         2.307 (84%)             2.750 

  
Σήμερα, τα 4/

5 των μειονοτικών μαθητών φοιτούν σε δημόσια Λύκεια 
  

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
Αύξηση κατά 608% 

                              Αγόρια           Κορίτσια               Σύνολο 

 

                   1997         39                     29                         68 

                   2011        242                   240                       482 

 

 

3.   ΔΙΓΛΩΣΣΗ – ΔΙΑΠΟΛΙΤΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Στο παρών κεφάλαιο εξετάζονται οι έννοιες της Δίγλωσσης– Διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, οι στόχοι και μερικά ενδεικτικά μοντέλα από την προσχολική έως και 

την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.   

 

3.1  Δίγλωσση εκπαίδευση και στόχοι.   

 

Συμφώνα με τον Γεωργογιάννη, (1999, στο Γεωργογιάννης & 

Κουνέλη,:2008:96) διγλωσσία «είναι η εναλλακτική χρήση δύο ή περισσότερων 

γλωσσών, η οποία  προκύπτει, όταν δύο ομάδες ανθρώπων, που μιλούν διαφορετικές 

γλώσσες  έρθουν σε  επαφή ». 
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 Δίγλωσσα θεωρούνται τα άτομα εκείνα που είναι σε θέση να χειρίζονται δύο 

γλώσσες, που βιώνουν  την κοινωνικοποίηση  σε δύο  διαφορετικές κουλτούρες με 

διαφορετικές αξίες παραστάσεις και στυλ. Στην διεθνή βιβλιογραφία  

πρωτοχρησιμοποιήθηκε ο όρος «Diglossia» από τον Fergusson (1959  ό.π.:48) και 

Βilinquality ή Bilinqualism που είναι και ο πιο διαδεδομένος για να δηλώσει την 

ικανότητα χρήσης δύο γλωσσών. Ενώ για τον   Cummins (2005:124) η δίγλωσση 

εκπαίδευση συνήθως αναφέρεται «στη χρήση δύο ή περισσότερων γλωσσών 

διδασκαλίας σε κάποιο σημείο της  εκπαίδευσης του μαθητή». Συμπερασματικά από 

τον προηγούμενο ορισμό η δίγλωσση εκπαίδευση ορίζεται με βάση το μέσο με τη 

βοήθεια του οποίου επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι. 

Ο Reich στο  (Νικολάου,2005:265) κατατάσσει την δίγλωσση εκπαίδευση σε τρία 

είδη: 

 Σε αυτήν που απευθύνεται σε παιδιά ξένων υψηλόβαθμων εργαζομένων σε 

μία χώρα όπου η γλώσσα της χώρας δεν είναι γλώσσα κύρους και η 

εκπαίδευση αυτή παρέχεται από ακριβά ιδιωτικά σχολεία 

 Σε αυτήν όπου απευθύνεται σε οργανωμένες και αναγνωρισμένες μειονότητες, 

τα μέλη των οποίων δεν ανήκουν σε προνομιούχα στρώματα αλλά μπορούν 

να ασκήσουν πολιτική πίεση. 

 Σε αυτήν όπου απευθύνεται σε παιδιά μεταναστών και σε στρώματα  όπου 

κοινωνικά και οικονομικά είναι στερημένες. Το χαρακτηριστικό της ομάδας 

αυτής σε σύγκριση με την προηγούμενη είναι ότι δεν είναι σε θέση να 

ασκήσουν πολιτική πίεση.  

Από την παραπάνω κατηγοριοποίηση είναι φανερό πως η μουσουλμανική μειονότητα 

ανήκει στη δεύτερη κατηγορία δίγλωσσων σχολείων. Έχουν καταχωρημένο το 

δικαίωμα από την συνθήκη της Λωζάννης τη διδασκαλία της μητρικής  γλώσσας και 

άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων. Είναι τα μόνα δίγλωσσα σχολεία στην 

Ελλάδα, τα οποία όμως παρουσιάζουν μια ιδιομορφία στην εκπαιδευτική πορεία  των 

μαθητών επειδή τα παιδιά ξεκινούν αναγκαστικά με ένα μονόγλωσσο νηπιαγωγείο 

χωρίς καμία επαφή με την μητρική τους γλώσσα. Η συνέχιση της  φοίτησης τους  

αποτελεί ένα ερωτηματικό ως προς την επιλογή της μειονοτικής Α’/θμια εκπαίδευσης 

ή του δημόσιου σχολείου. 
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 Στο πρώτο καλούνται να ανταπεξέλθουν σε ένα δίγλωσσο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

όπου λαμβάνεται υπ όψιν η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας και το μάθημα των 

θρησκευτικών ενώ, η επιλογή  του δημόσιου σχολείου  δεν προσεγγίζει καθόλου τα 

πολιτισμικά στοιχεία των μαθητών. Ο μεγάλος αριθμός μαθητών στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση δεν μπορεί να απορροφηθεί από την δευτεροβάθμια μειονοτική 

εκπαίδευση με αποτέλεσμα να μην έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν σε ένα 

δίγλωσσο πρόγραμμα στην συνέχεια. Έτσι θεωρείται μονόδρομος η επιλογή του 

δημόσιου σχολειού από τον δίγλωσσο μαθητή.   

Η δίγλωσση εκπαίδευση συμφώνα με τον Baker (2001:275) μπορεί να στοχεύει  

 Στην διατήρηση της μειονοτικής γλώσσας και την ενίσχυση της πολιτισμικής 

του ταυτότητας (διγλωσσία), οπότε αυτό ονομάζεται δίγλωσση εκπαίδευση με 

στόχο τη διατήρηση. 

   Στην κοινωνική και πολιτισμική αφομοίωση της μειονοτικής γλώσσας από 

την πλειονοτική (Μονογλωσσία), οπότε αυτό ονομάζετε μεταβατική 

δίγλωσση εκπαίδευση. Στόχος της δεν είναι η ικανότητα στις δύο γλώσσες 

αλλά με την κατάκτηση της δεύτερης να διακοπεί η εκμάθηση της πρώτης. 

Ενώ ο Ferguson, Houghton ,και wells (1977) (στο ό.π.:276) δίνουν δέκα διαφορετικά 

παραδείγματα  στόχων στην δίγλωσση εκπαίδευση:     

1. Την αφομοίωση ατόμων ή ομάδας με την πλειονότητα της κοινωνίας έτσι 

ώστε να κοινωνικοποιηθούν και  να έχουν πλήρη συμμέτοχη στην κοινότητα 

2. Η ενοποίηση μιας πολυγλώσσικης κοινωνίας , να φέρει τη ενότητα σε ένα 

πολυεθνικό – γλωσσικό κράτος. 

3.  Δυνατότητα επικοινωνίας με τον έξω κόσμο.  

4. Παροχή εμπορεύσιμων γλωσσικών δεξιοτήτων για διευκόλυνση στην 

εργασιακή απασχόληση και την κοινωνική θέση.  

5. Διατήρηση της θρησκευτικής και εθνικής ταυτότητας. 

6. Η χρήση της ως διαμεσολαβητικό εργαλείο σε γλωσσικές και πολιτικές 

κοινότητες. 
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7. Χρήση μιας αποικιοκρατικής γλώσσας  συμβάλλοντας στην προσαρμογή της 

αποικιοκρατικής κατάστασης ολόκληρου του πληθυσμού. 

8. Η ενίσχυση της ομάδας ελίτ έτσι ώστε να διατηρήσουν την κοινωνική τους 

θέση.  

9. Σε επίπεδο νόμων όλες οι γλώσσες να είναι ισότιμες.  

10. Εμβάθυνση στην κατανόηση της γλώσσας και του πολιτισμού.  

 

3.2 Προγράμματα δίγλωσσης εκπαίδευσης.   

Συμφώνα τον Baker (2001:48) οι δίγλωσσοι μαθητές παρουσιάζουν τέσσερις 

γλωσσικές δεξιότητες: την ακρόαση, την ομιλία, την ανάγνωση και τη γραφή. Ο ίδιος 

τις κατατάσσει σε δυο διαστάσεις, στις δεξιότητες πρόσληψης συμπεριλαμβάνοντας 

την ακρόαση και την ανάγνωση και στην δεξιότητα παραγωγής συμπεριλαμβάνοντας 

την ομιλία και τη γραφή.  

Ο βαθμός κατοχής της κάθε δίγλωσσης δεξιότητας ενδέχεται να μην είναι ίδιος  για 

όλες, με αποτέλεσμα να έχουμε δίγλωσσους όπου είναι σε θέση να διαβάζουν στην 

μία γλώσσα  και να μην είναι σε θέση να  μιλήσουν στην άλλη γλώσσα ή και το 

αντίθετο. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων όπου δεν είναι σε θέση να μιλήσουν,  να 

ακούσουν, να διαβάσουν , ή και να γράψουν τότε συμφώνα με την Skutnabb-Kangas 

(1981) στο (ό.π.:50) η οποία ορίζει μια  ενδεχομένως πέμπτη γλωσσική δεξιότητα  

την  σκέψη.  Την ίδια δεξιότητα ο Cummins (1984b) την ορίζει ως γνωστική 

ικανότητα χρήσης στη μια ή και στις δύο γλώσσες.  

Η δίγλωσση εκπαίδευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλη τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης, όπως θα δούμε και παρακάτω για να αναπτύξουν οι μαθητές τις 

γλωσσικές δεξιότητες και στις δύο γλώσσες. Ο Baker (2001:277-307) κατατάσσει 

δέκα τύπους προγραμμάτων δίγλωσσης εκπαίδευσης για γλωσσικές μειονότητες-

πλειονότητες διαχωρίζοντας τα ως προς τις ασθενές μορφές εκπαίδευσης για 

διγλωσσία, έχοντας ως κύριο κοινωνικό και εκπαιδευτικό στόχο την αφομοίωση και 

τις ισχυρές μορφές εκπαίδευσης για διγλωσσία και δίγλωσσο αλφαβητισμό. Στην 

πρώτη κατηγόρια διακρίνονται οι παρακάτω τύποι προγράμματος:  
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1. Εμβύθιση (Δομημένη εμβάπτιση), αφορά μαθητές της γλωσσικής μειονότητας 

που εντάσσονται στην κύρια εκπαίδευση  με απώτερο σκοπό την 

μονογλωσσία της κυρίαρχης γλώσσας.  

2. Εμβύθιση (με μεταβατικές- αντισταθμικές τάξεις) έχουν  ως κύριο στόχο τα 

παιδιά των γλωσσικών μειονοτήτων να παραμείνουν στην κύρια εκπαίδευση  

και να αποσπώνται για αντισταθμιστικά μαθήματα  στην πλειονοτική 

γλώσσα.(π.χ αγγλικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα στις Η.Π.Α.). 

3. Απομονωτικό, όπου η μειονοτική γλώσσα είναι υποχρεωτική επιλογή. Η 

εκπαιδευτική πολιτική επιβάλει μια μονογλωσσία στην ανίσχυρη ομάδα.  

4. Μεταβατικό, η μειονοτική γλώσσα χρησιμοποιείται για την μετάβαση στην 

κυρίαρχη και έχει ως στόχο την μονογλωσσία. 

5. Κύρια εκπαίδευση με διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας. Αφορά την γλωσσική 

πλειονότητα με μαθήματα ξένων γλωσσών ή σε δεύτερη γλώσσα. 

Επιτυγχάνεται περιορισμένος εμπλουτισμός και διγλωσσία. 

6. Διαχωριστική εκπαίδευση,  αφορά την εκπαίδευση στην μειονοτική γλώσσα 

από επιλογή με κύριο στόχο την αυτονομία και το χωρισμό.  

Στα επόμενα μοντέλα διακρίνονται οι ισχυρές μορφές διγλωσσίας με κύριο στόχο τη 

διγλωσσία και το διγλωσσικό αλφαβητισμό. 

7. Δίγλωσση εκπαίδευση εμβάπτισης. Αφορά τη γλωσσική πλειονότητα όπου τα 

μαθήματα της τάξης αποτελούν ένα δίγλωσσο πρόγραμμα με έμφαση στην 

δεύτερη ξένη γλώσσα και έχουν ως απώτερο γλωσσικό στόχο την διγλωσσία 

και το διγλωσσικό αλφαβητισμό.  Πρωτοχρησιμοποιήθηκε στο Καναδά με την 

γλωσσική πλειονότητα (Αγγλόφωνοι-Γ1) να παρακολουθούν προγράμματα 

Γαλλικών εμβάπτισης (Γ2) και να διαφέρουν ως προς: 

a.  Την ηλικία δηλαδή σε ποια φάση ξεκίνα η εμπειρία για το παιδί νήπιο, 

(πρώιμη εμβάπτιση), στα 9-10 ετών (μέση εμβάπτιση) ή στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση(όψιμη εμβάπτιση).  

b. Το χρόνο που αφιερώνεται για την εμβάπτιση. Η πλήρης έχει να κάνει 

με το 100%  των ωρών την εβδομάδα στην δεύτερη γλώσσα 
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(Γαλλικά), μετά την πάροδο 2-3 ετών μειώνεται στο 80% για τα 

επόμενα 3-4 έτη και τελειώνει στις τάξεις του γυμνασίου στο 50% την 

εβδομάδα (Γαλλίκα - Αγγλικά). Ενώ η μερική εμβάπτιση παρέχει το 

50% στη δεύτερη γλώσσα από τη νηπιακή εκπαίδευση έως και τις 

τάξεις του γυμνάσιου. Παρόμοια και η όψιμη ξεκινά με αρχικό 

ποσοστό Γαλλικών μεταξύ του 50%-100%.  Η πρώιμη πλήρη 

εμβάπτιση είναι και το πιο δημοφιλές πρόγραμμα στο Καναδά για την 

γλωσσική πλειονότητα όπως επίσης είναι και προαιρετική. 

8. Εξελικτική δίγλωσση εκπαίδευση γλωσσικής διατήρησης της κληρονομίας, 

αφορά την γλωσσική μειονότητα με έμφαση στην μητρική  γλώσσα και έχει 

ως κοινωνικό και εκπαιδευτικό στόχο  την διατήρηση, τον πλουραλισμό και 

τον εμπλουτισμό της. Η μητρική γλώσσα προστατεύεται και αναπτύσσετε 

παράλληλα με την κυρίαρχη γλώσσα. Απώτερος στόχος είναι η αθροιστική 

διγλωσσία. Η μητρική γλώσσα περιλαμβάνει πρωταρχικό ρόλο της 

μειονότητας στις αρχικές τάξεις όπου στην συνέχεια μειώνεται ως μέσο 

διδασκαλίας κατά το 50% περίπου την ήμερα (Cummins,2005:125).  

Το συγκεκριμένο μοντέλο  βρίσκει εφαρμογή σε πολλές χώρες. Ενδεικτικά 

στις  Ηνωμένες πολιτείες για την Ισπανική και τη Νάβαχο, στην Ισπανία της 

Καταλανικής, στη Σκοτία της Κέλτικης κ.α.  

 Μερικά από τα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι : 

a. Οι περισσότεροι μαθητές ανήκουν σε οικογένειες από γλωσσικές 

μειονότητες. 

b. Οι γονείς έχουν την ελευθερία επιλογής για το τύπο εκπαίδευσης που 

θα ακολουθήσουν τα παιδιά τους.  

c. Η μητρική γλώσσα καταλαμβάνει συνήθως το μισό ή περισσότερο 

χρόνο των σχολικών μαθημάτων.  

d. Η μεταφορά από τη μια γλώσσα στην άλλη θεωρείται εύκολη εφόσον 

αυτές οι γλώσσες είναι αρκετά αναπτυγμένες . 
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e. Η εκπαίδευση αυτού του τύπου νομιμοποιείται από το γεγονός ότι μια  

μειονοτική γλώσσα εύκολα χάνεται ενώ αντίθετα μια πλειονοτική 

αποκτάται εύκολα. 

f. Τα σχολεία αυτού του τύπου στην πλειοψηφία  είναι δημοτικά αν και 

αυτό δεν ισχύει παντού. 

9. Αμφίδρομη Δίγλωσση εκπαίδευση.  Αφορά περιπτώσεις οπού στην ίδια τάξη ο 

αριθμός των πλειονοτικών και μειονοτικών μαθητών περίπου είναι 

ισοκατανεμημένος.  Χρησιμοποιούνται παράλληλα και η δύο γλώσσες και ως 

γλωσσικό στόχο έχουν την αθροιστική διγλωσσία. Για να επιτύχουν τους 

σκοπούς τους τα αμφίδρομα σχολεία  υιοθετούν διάφορες πρακτικές. 

Αναφορικά:  

a. Οι δύο γλώσσες του σχολείου έχουν ισότιμο Status. 

b. Το κλίμα του σχολείου είναι δίγλωσσο. 

c.  Οι γλώσσες διδάσκονται ως μάθημα έτσι ώστε να αποκτήσουν 

επάρκεια. 

d. Το εκπαιδευτικό προσωπικό στην πλειοψηφία να είναι δίγλωσσο και 

να συνεργάζονται με τους γονείς.  

e. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος  να είναι όσο γίνεται 

μεγαλύτερη.  

10. Δίγλωσση εκπαίδευση σε κυρίαρχες γλώσσες, συνίσταται στην παράλληλη 

χρήση δύο κυρίαρχων γλωσσών στο σχολείο και αφορά μαθητές από την 

γλωσσική πλειονότητα. Στόχοι των σχολείων είναι η γλωσσική ικανότητα στο 

γραπτό λόγο και τον πολιτιστικό πλουραλισμό. Ενδεικτικά παραδείγματα 

έχουμε σε περιοχές όπου  μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι ήδη δίγλωσσοι η 

πολύγλωσσοι (Λουξεμβούργο, Σιγκαπούρη). Παραδείγματα δίγλωσσης 

εκπαίδευσης σε κυρίαρχες γλώσσες είναι τα σχολεία στην Ασία (Αραβικά - 

Αγγλικά), στα επίσημα Κινέζικα – Αγγλικά και στην Ιαπωνία τα Ιαπωνικά με 

την Αγγλική.  Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα Διεθνή και 

Ευρωπαϊκά σχολεία. 
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 Διεθνές σχολείο John F. Kennedy στο Βερολίνο , είναι για μαθητές από 

5 έως 19 ετών με μαθητές στην πλειοψηφία Γερμανούς και 

Αμερικανούς και ένα ποσοστό μαθητών από 20 διαφορετικές 

εθνικότητες. Οι εκπαιδευτικοί είναι 50% Αμερικάνοι και το άλλο 

50%Γερμάνοι. Είναι δίγλωσσο και διπολιτισμικό με διδασκαλία στα 

Αγγλικά και Γερμανικά. 

 Ευρωπαϊκά σχολεία απευθύνονται στην ελίτ εργαζομένων στη 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  Τα σχολεία αυτά έχουν μέχρι και 11 διαφορετικά 

γλωσσικά τμήματα. Οι μικρότεροι  σε ηλικία μαθητές ξεκινούν με τη 

μητρική τους γλώσσα ενώ κατά την διάρκεια φοίτησης τους στο 

δημοτικό διδάσκονται και μια δεύτερη γλώσσα. Οι μεγαλύτεροι 

μαθητές κάνουν ένα μέρος των μαθημάτων τους στη μητρική τους 

γλώσσα και ένα άλλο μέρος σε μια δεύτερη γλώσσα που την επιλέγει ο 

ίδιος (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά). Επίσης διδάσκονται και μια 

τρίτη γλώσσα τουλάχιστον για 360 ώρες.     

 

Από τα παραπάνω μοντέλα το μοντέλο οκτώ περιλαμβάνει παρόμοια  

χαρακτηριστικά  με την μειονοτική  Α’/θμια και Β’/θμια  εκπαίδευση στην Δ. Θράκη. 

Ένα σημαντικό ερώτημα που απασχολεί την κοινή γνώμη έχει να κάνει με το κατά 

πόσο τα δίγλωσσα μοντέλα είναι αποτελεσματικά; Συμφώνα με τον Baker (όπ.:342) 

αν και υπάρχουν επιφυλάξεις, η εκπαίδευση μέσω προγραμμάτων γλωσσικής 

διατήρησης ή κληρονομιάς έχει πλεονεκτήματα για τα παιδιά γλωσσικών 

μειονοτήτων. Ενώ, η αποτελεσματικότητα έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες που 

θα πρέπει να ληφθούν υπ όψιν. Η δίγλωσση εκπαίδευση θα πρέπει να λαμβάνει υπό 

όψιν τους δασκάλους, τα παιδιά, την κοινότητα, το σχολείο και το τύπο του 

εκπαιδευτικού προγράμματος. Θα πρέπει να εξεταστεί το σύνολο των παραπάνω 

συστατικών ταυτοχρόνως μαζί και όχι απομονωμένα  για να αναφερθούμε στο κατά 

πόσο έχει επιτυχία ένα πρόγραμμα. Το κάθε συστατικό έχει τα δικά του 

χαρακτηριστικά που επιδρά και στα υπόλοιπα και χρήζουν προς διερεύνηση. 

Ενδεικτικά το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί το σχολείο 

επηρεάζει τους γλωσσικούς μαθητές σε όλα τα επίπεδα. Έξω από το σχολείο έχουμε 

την επίδραση της κοινότητας ενώ μέσα στην τάξη  υπάρχουν σειρά παραγόντων που 
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ενδεχομένως να επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. Καίριο 

ζήτημα κατά τον Baker(όπ.:343) είναι «ποιες συνθήκες ευνοούν τα παιδιά που είναι 

δίγλωσσα, γίνονται δίγλωσσα ή επιθυμούν να γίνουν δίγλωσσα;» και εδώ η απάντηση 

για τις ευνοϊκές συνθήκες περιλαμβάνει μια δέσμη πολύπλοκων προϋποθέσεων και 

συνθηκών.        

   3.3   Θεωρητικές αρχές για  υποστήριξη δίγλωσσης εκπαίδευσης. 

Οι δύο  θεωρητικές αρχές που προτείνονται για την υποστήριξη της δίγλωσσης 

εκπαίδευση  είναι οι εξής (Cummins,2005:129-138). 

Α. Η αρχή του εμπλουτισμού δια της προσθετικής διγλωσσίας (additive bilinqual 

enrichment principle).  

Σύμφωνα  με την πρώτη αρχή το παιδί που έχει αποκτήσει καλή επάρκεια και 

στις δύο γλώσσες έχει πλεονέκτημα σε σχέση με ένα παιδί που κατέχει μόνο μία 

γλώσσα. Η διγλωσσία μπορεί να επηρεάζει τόσο τη νοητική όσο και τη γλωσσική 

ανάπτυξη.  Οι δίγλωσσοι μαθητές συνειδητοποιούν, ότι υπάρχουν δύο τρόποι για να 

πουν το ίδιο πράγμα, γίνονται πιο επιδέξιοι σε μερικές πλευρές της γλωσσικής 

επεξεργασίας και πιο   εξασκημένοι στην ανάλυση μηνυμάτων από ότι οι 

μονόγλωσσοι.  Επίσης, το επίπεδο της γλωσσικής ικανότητας των δίγλωσσων παιδιών 

μπορεί να επηρεάζει την εκπαιδευτική και πνευματική ανάπτυξη.  Έρευνες, που 

διεξήχθησαν στην Ινδία από τον Mohanty δείχνουν ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ 

της διγλωσσίας και της γνωστικής επίδοσης συμπεριλαμβανόμενης και της 

μεταγλωσσικής ικανότητας.  

 

B.  Η αρχή  αλληλεξάρτησης των γλωσσών. 

Αποτελείται από την χωριστή υποκειμενικής ικανότητας και κοινής υποκειμενικής 

διαγλωσσικής ικανότητας. Συμφώνα με την πρώτη αρχή, αν ένας δίγλωσσος μαθητής 

μαθαίνει μια δεύτερη γλώσσα και  έχει αδυναμίες  τότε χρειάζεται βοήθεια σε 

αυτήν(Γ2) και όχι στην μητρική του(Γ1). Αυτό συνεπάγεται α) ότι η ικανότητα στη 

μητρική γλώσσα(Γ1) είναι ξεχωριστή της δεύτερης ( Γ2) και β)  υπάρχει άμεση σχέση 

μεταξύ της έκθεσης σε μια γλώσσα και την καλή επίδοση σε αυτήν. Με βάση τα 

παραπάνω το περιεχόμενο και οι δεξιότητες που αποκτά κάνεις στην μια γλώσσα δεν 

μεταφέρονται στη δεύτερη και αντίστροφα.  Το παραπάνω  αναφέρεται ως μοντέλο 
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Χωριστής Υποκειμενικής Ικανότητας το οποίο απορρίπτεται από τα εμπειρικά 

δεδομένα, τα οποία δείχνουν μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων στο γραπτό λόγο 

από την  μία γλώσσα στην άλλη αν δοθούν κίνητρα και υπάρξει έκθεση και στις δύο 

γλώσσες στο σχολείο και στο περιβάλλον. Η μεταφορά είναι πιθανότερο να συμβεί 

από την γλώσσα της μειονότητας (Γ1) στην γλώσσα της πλειονότητας (Γ2) λόγω της 

μεγαλύτερης έκθεσης σε μορφές γραπτού λόγου. Με λίγα λόγια η εκμάθηση της 

ξένης δεύτερης γλώσσας δεν εξαρτάται μόνο από το χρόνο έκθεσης στην γλώσσα 

αλλά και από τη γνώση και τις έννοιες που έχουν αποκτήσει τα παιδιά , τα οποία τους 

βοηθούν να την καταλάβουν καλύτερα (κοινής υποκειμενικής διαγλωσσικής 

ικανότητας).            

 

3.4 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Αγωγή.  

Η εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών και των μειονοτήτων γενικότερα 

αντιμετωπίστηκε με ποικίλα μοντέλα στις διάφορες χώρες. Στην παρούσα ενότητα θα 

αναφερθούμε στο κυρίαρχο μοντέλο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης η οποία  

θεωρείται απαραίτητη και αναγκαία συνθήκη για τη διαχείριση της 

πολυπολιτισμικότητας όχι μόνο στην περιοχή της Θράκης αλλά και σε όλη την 

επικράτεια δεδομένου ότι ένα 10% των μαθητών στα δημόσια σχολεία είναι ξένα. 

Για τους μειονοτικούς  μαθητές που έχουν την δυνατότητα να φοιτήσουν στα 

μειονοτικά σχολεία έχουν την θεωρητική δυνατότητα να αξιοποιήσουν κάποια από τα 

χαρακτηριστικά της διαπολιτισμικής -δίγλωσσης εκπαίδευσης. 

 Τι γίνεται με την περίπτωση της πλειοψηφίας των μαθητών που φοίτα στα δημόσια 

σχολεία είτε αυτά είναι αμιγές μουσουλμανικά είτε μεικτά; Από προσωπική εμπειρία 

πως θα αντιδρούσατε εάν βλέπατε μια μουσουλμάνα μαθήτρια να παρουσιάζει στην 

Ε’ δημοτικού για την παλαιά διαθήκη; Να σου λένε οι δίγλωσσοι μειονοτικοί μαθητές 

ότι απαγορεύεται  η ομιλία άλλης γλώσσας στο σχολείο. Κατά πόσο είναι αναγκαία η 

διαμόρφωση μιας νέας εκπαιδευτικής πολιτικής στα πλειονοτικά σχολεία; Είναι 

μερικά από τα ερωτήματα που θα πρέπει να ληφθούν υπ όψιν στην περιοχή της 

Θράκης δεδομένου της στροφής προς την ελληνόγλωσση εκπαίδευση από τους 

μειονοτικούς . 
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Συμφώνα με τους Μπερέρη, Σιασιάκο και Λαζακίδου (2007:19)  

Διαπολιτισμός «είναι η προσέγγιση ενός πολιτισμού , η γνωριμία , η κριτική και η 

αλληλεπίδραση με αυτόν. Δεν ενδιαφέρεται για την εθνική ή τη φυλετική καταγωγή , την 

πολιτική ή θρησκευτική προέλευση του ‘άλλου’, γιατί απλώς αποδέχεται όλες τις 

διαφορετικές ταυτότητες, τις οποίες μάλιστα προσπαθεί να εμπλουτίσει και να ενισχύσει 

καθώς εδράζεται στα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου τα οποία προσπαθεί να 

προασπίσει». Αναφορικά με το Συμβούλιο της  Ευρώπης το 1986, ο Γεωργογιάννης 

(2006:215) νοηματοδοτεί τον  όρο  ‘διαπολιτισμικός’ ως «μια διαλεκτική σχέση, μια 

δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας συνεργασίας ανάμεσα σε άτομα 

διαφόρων εθνικών μεταναστευτικών ομάδων».  Συμπερασματικά ερευνητές, με τον 

όρο ‘διαπολιτισμικός’  αναφέρουν  τις σχέσεις και τους συσχετισμούς μεταξύ των 

πολιτισμών.  

Οι  Κανακίδου & Παπαγίαννη (1997:21-22) τον όρο ‘διαπολιτισμικός’ τον  συνδέουν 

με την έννοια της Αγωγής, τα περιεχόμενα της, και την διαδικασία της 

κοινωνικοποίησης του ανθρώπου στην σύγχρονη πραγματικότητα της 

πολυπολιτισμικότητας. Επίσης αναφέρουν ως στόχο της διαπολιτισμικής αντίληψης 

την διαμόρφωση κοινωνικών ατόμων έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται, 

να επεξεργάζονται και να ερμηνεύουν τα αντιφατικά και πολλαπλά ερεθίσματα 

ανακαλύπτοντας διαρκώς ότι «ο πολιτισμός βρίσκεται ακόμη και σε μία 

κούκλα»(Freire,1997:ό.π). Τέλος, οι συγγραφείς στην έννοια της διαπολιτισμικής 

αγωγής νοηματοδούν εκείνο «το σύνολο των παιδαγωγικών αρχών, με τις οποίες 

ρυθμίζονται τα μέτρα και διαδικασίες που απευθύνονται σε όλα τα μέλη ενός 

κοινωνικού συνόλου, όπου αναπόφευκτα υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη νοοτροπία , 

στις αντιλήψεις, στον τρόπο ζωής ». Ως διαπολιτισμική αγωγή - εκπαίδευση θεωρούν 

εκείνη την εκπαίδευση, η οποία λαμβάνει υπ όψιν τα παρακάτω: 

  Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι   

 Οι πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές χρησιμοποιούνται ως εμπλουτισμός 

στα περιεχόμενα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

 Ισότητα και ευκαιρία για όλους και τέλος 

 Είναι ενάντια σε διακρίσεις και ρατσιστικές συμπεριφορές 
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Ο όρος διαπολιτισμική εκπαίδευση πρωτοεμφανίζεται στις αρχές τις δεκαετίας του 60 

στο Καναδά και στις Η.Π.Α. όταν μέχρι τότε το χρησιμοποιούμενο αφομοιωτικό 

μοντέλο δεν είχε αποτέλεσμα. Βασικός  στόχος του αφομοιωτικού μοντέλου  ήταν η  

αφομοίωση των μαθητών από τη χώρα υποδοχής χωρίς να λαμβάνει υπόψη την 

μητρική  γλώσσα και το πολιτισμικό τους υπόβαθρο.  Στην Γερμάνια χρησιμοποιείται 

ο όρος διαπολιτισμική εκπαίδευση παρόμοια με την έννοια της πολυπολιτισμικής 

εκπαίδευσης της Αγγλίας. Το μοντέλο  παρείχε τη δυνατότητα στους μαθητές να 

διδάσκονται την  γλώσσα τους και τον  πολιτισμό τους στα δημόσια σχολεία.   

Το 1977 δημοσιεύεται κοινοτική οδηγία προτείνοντας μέτρα για την διαπολιτισμική 

εκπαίδευση. 

 Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η διδασκαλία από τις χώρες υποδοχής  σε ειδικές 

τάξεις  

 Να ενισχυθεί η γλώσσα και η κουλτούρα της χώρας προέλευσης  

  Να σχεδιαστούν προγράμματα εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς που 

ασχολούνται με μετανάστες μαθητές (Γεωργογιάννης,2007:48) 

Κατά τον Helmut Essinger  (στο Νικολάου,2005:232) το διαπολιτισμικό μοντέλο  

εκπαίδευσης  διέπεται από τέσσερις βασικές αρχές:  

1. Εκπαίδευση για ενσυναίσθηση(empathy).  Το άτομο εκπαιδεύεται στα  να 

κατανοεί τους άλλους και τα προβλήματα τους και να καλλιεργεί συμπάθεια 

για αυτούς. 

2. Εκπαίδευση για αλληλεγγύη. Το άτομο καλείται να συνδράμει στην συλλογική 

συνείδηση προκειμένου να αρθούν κοινωνικές ανισότητες και διακρίσεις, 

υπερβαίνοντας ακόμη και τα όρια της φυλής της ομάδας ή και του κράτους.      

3. Εκπαίδευση για διαπολιτισμικό σεβασμό. Αναγνώριση και σεβασμό στην 

πολιτισμική ετερότητα πραγματοποιώντας άνοιγμα και συμμετοχή του δικού 

τους πολιτισμού στο δικό μας.  

4. Εκπαίδευση εναντίον του εθνοκεντρικού τρόπου εκπαίδευσης. Εκπαίδευση με 

βασικό στόχο την εξάλειψη του εθνοκεντρικού τρόπου σκέψης ώστε να 
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απαλλαγεί από προκαταλήψεις και στερεότυπα  τα οποία εμποδίζουν την 

επικοινωνία μεταξύ τους.  

   

 3.4.1 Η διαπολιτισμικότητα στην Ελλάδα . 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ‘50  και ‘70 η Ελλάδα υπήρξε χώρα 

εξαγωγής μεταναστών στις χώρες της  Γερμανίας, Αυστραλίας, Γαλλίας, και των 

Η.Π.Α. Οι οικογένειες για να καλύψουν τις καθημερινές και μορφωτικές ανάγκες 

τους μάθαιναν τη γλώσσα υποδοχής. Σημαντικός αριθμός στα μέσα της δεκαετίας του 

΄70 και αργότερα του ΄80 επέστρεψαν για μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα. Έτσι 

δημιουργήθηκε η ανάγκη για ένταξη των απόδημων Ελλήνων στο εκπαιδευτικό 

σύστημα. Οι μαθητές όμως είχαν διαφορετικό γλωσσικό και πολιτιστικό υπόβαθρο με  

αποτέλεσμα το εκπαιδευτικό σύστημα να μην είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις νέες 

συνθήκες (Δαμανάκης,1998). 

Τα διοικητικά μέτρα που ελήφθησαν μπορούν να διακριθούν σε τρεις περιόδους. 

1. Την δεκαετία του ‘70 όπου έγιναν οι πρώτες προσπάθειες για την εκπαίδευση 

των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στη χώρα μας. 

2. Από την δεκαετία του ’80 και μέχρι και το 1996, όπου αλλάζουν ραγδαία τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά της χώρας με την άφιξη των ομογενών ποντίων 

μεταναστών και Βορειοηπειρωτών. 

3. Από το ‘96 και μετά θεσμοθετείται ένα νέο πλαίσιο νόμου ο Ν. 2413/96  

προσφέροντας αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων 

αλλοδαπών – παλιννοστούντων μαθητών.  

Σύμφωνα με τα προηγούμενα 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. Στα εν λόγου σχολεία εφαρμόζονται 

προγράμματα των δημοσίων σχολείων τα οποία προσαρμόζονται κατάλληλα στις 

κοινωνικές και πολιτιστικές ή μορφωτικές ανάγκες των μαθητών». Επίσης στο ίδιο Ν. 

αριθ. (35) διαπολιτισμικά σχολεία είναι τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 

1566/195 νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια και κάθε τύπου και 
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τεχνικές – επαγγελματικές σχολές. Ο νόμος επιτρέπει σε σχολικές μονάδες στις 

οποίες φοιτά μεγάλος αριθμός με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες να μετεξελίσσονται σε 

διαπολιτισμικά σχολεία. Επίσης, ιδρύεται και το Ινστιτούτο Παιδείας ομογενών και 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με βασικό  σκοπό «τη μελέτη και έρευνα των 

εκπαιδευτικών θεμάτων που αφορούν στην Ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, καθώς 

και την ευθύνη και το συντονισμό των προσπαθειών για την έγκυρη και έγκαιρη 

εκτέλεση των ποικίλων προγραμμάτων». Είναι υπεύθυνο για την : 

 Σύνταξη και έγκριση κατάλληλων προγραμμάτων σπουδών.  

  Να παράγει κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. 

  Να επιμορφώνει τα στελέχη εκπαίδευσης εσωτερικού και εξωτερικού.  

 Να παρακολουθεί και να αντιμετωπίζει εγκαίρως θέματα που αφορούν την 

ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό  και το εσωτερικό. 

 Την προσαρμογή των προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης  σύμφωνα 

με τις ιδιαιτερότητες αυτών.  

 Την γνωμοδότηση για την ίδρυση διαπολιτισμικών σχολείων.  

Το Ι.Π.Ο.Δ.Ε. εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας. Η διαπολιτισμική 

εκπαιδευτική πολιτική για τα χρονικά διαστήματα 1997-2000 και 2000-2006 

περιλάμβανε τα παρακάτω έξης προγράμματα μέσω του Γ’ κοινοτικού πλαισίου. 

1. «Εκπαίδευση Ελληνοπαίδων του εξωτερικού» 

2. «Εκπαίδευση Τσιγγανοπαιδών» 

3. «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων – Αλλοδαπών μαθητών» 

4. «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων» 

Με βασικούς στόχους την ευαισθητοποίηση του μαθητικού και εκπαιδευτικού 

πληθυσμού ως προς την πολυπολιτισμική κοινωνία. Επιμορφώνοντας τους 

εκπαιδευτικούς ως προς την πολιτισμική ταυτότητα των παιδιών καθώς και την 

απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων περί της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης και τέλος στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την συμμέτοχη στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση (Νικολάου, 2005:174-180). 
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Με την απόφαση Φ10/20/Γ1/708/7-9-1999 δημιουργούνται τα παρακάτω τμήματα 

στην Α’/θμια και Β’/θμια εκπαίδευση προκειμένου η εκπαίδευση των 

παλιννοστούντων και των αλλοδαπών μαθητών να είναι περισσότερο 

αποτελεσματική και συμμετοχική. Δίνεται η δυνατότητα στο σύλλογο διδασκόντων 

να επιλέξει το σχήμα εκείνο που θεωρεί κατάλληλο και πιο αποδοτικό αφού πρώτα 

σταθμιστούν οι ανάγκες των μαθητών.   

 Τάξη υποδοχής Ι, για μαθητές με χαμηλή επάρκεια στην ελληνική γλώσσα 

ζητείται δήλωση από το γονέα για φοίτηση ή το θέμα παραπέμπεται στην 

ομάδα ψυχοκοινωνικής στήριξης. Προτιμούνται εκπαιδευτικοί που διδάσκουν 

την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.   

 Τάξη υποδοχής ΙΙ,  για αλλόγλωσσους μαθητές στην Α’/θμια και Β’/θμια 

εκπαίδευση. Ζητείται δήλωση από το γονέα για φοίτηση ή το θέμα 

παραπέμπεται στην ομάδα ψυχοκοινωνικής στήριξης. Στην διδακτική 

διαδικασία μπορεί να συμμετάσχει και δίγλωσσος εκπαιδευτικός.   

 Φροντιστηριακό Τµήµα, για μαθητές που δεν παρακολούθησαν τα παραπάνω 

προγράμματα και για αυτούς που κρίνεται πως χρειάζονται και άλλη 

υποστήριξη. Τα μαθήματα γίνονται εκτός σχολικού ωραρίου.  

  Διευρυμένο ωράριο (ολοήμερο σχολείο). 

Το αφομοιωτικό  μοντέλο που ακολουθείται εκ μέρους της πολιτείας σε άλλες χώρες 

έχει καταργηθεί πολύ καιρό πριν όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. Το 

συγκεκριμένο μοντέλο απέτυχε κυρίως για τρείς λόγους. Α) Υποτίμησε τη συμβολή 

του πολιτισμικού κεφαλαίου στη διαμόρφωση νέας γενιάς μεταναστών Β) Αγνόησε 

την συμβολή της μητρικής γλώσσας στην διαμόρφωση της νέας γνώσης και Γ) 

παρανόησε το συναισθηματικό θεσμό του παιδιού με την πολιτισμική του 

κληρονομία (Γουδήρας στο Γεωργιγίαννης,2008:240).   

Άποψη του ερευνητή τόσο για τα  διαπολιτισμικά προγράμματα του Υπουργείου 

Παιδείας ως προς τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όσο και στα τμήματα ένταξης είναι 

ότι δεν εντοπίζεται πουθενά η  ενδυνάμωση  της μητρικής γλώσσας, αλλά ούτε και η 

επαφή με το πολιτισμό προέλευσης. Ουσιαστικά διακρίνεται μια ενίσχυση της 

ελληνομάθειας με διάφορους τρόπους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της πρώην  
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διευθύντριας του 132
ου

 Δημοτικού Σχολείου Αττικής η οποία δικάστηκε λόγω  

παραχώρησης χώρου του σχολείο για εθελοντικά μαθήματα μητρικής γλώσσας 

(Αλβανικά) σε απογευματινές ώρες για μαθητές και γονείς με στόχο την ομαλή 

ένταξη στην σχολική κοινότητα (21.01.2010, www.enet.gr ).   

 

3.5 Δίγλωσσα - Διαπολιτισμικά σχολεία . 

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν ενδεικτικά δίγλωσσα – 

διαπολιτισμικά σχολεία του εξωτερικού ως προς την προσχολική αγωγή αλλά και την 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Τα προγράμματα της δίγλωσσης  εμβάπτισης του Καναδά, της εξελικτικής δίγλωσσης 

εκπαίδευσης γλωσσικής διατήρησης της κληρονομίας στις Η.Π.Α και  δίγλωσσης 

εκπαίδευσης σε κυρίαρχες γλώσσες (διεθνή και ευρωπαϊκά σχολεία), αναφέρθηκαν 

στα μοντέλα 7, 8, & 9 του Baker τα οποία χρησιμοποιούνται από την προσχολική-

πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως και στην δευτεροβάθμια . 

3.5.1 Το πρόγραμμα δίγλωσσης εκπαίδευσης του ιδρύματος φαινομενολογικών 

ερευνών της Καλιφόρνιας.  

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για παιδιά μεταναστών  τα οποία προέρχονται 

από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος κυρίως λατινοαμερικάνικης καταγωγής. 

Θεωρείται από τα πιο πετυχημένα προγράμματα στην νηπιακή ηλικία (Chang &Sakai 

στο Cummins, 1999)και ήταν βασισμένα στην μέθοδο της Μοντεσσόρι. Η 

εκπαίδευση των παιδιών γινόταν στις μητρικές γλώσσες. Επίσης, και το εκπαιδευτικό 

προσωπικό προερχόταν από τα μέλη της κοινότητας στα οποία ανήκαν τα παιδιά. Το 

πρόγραμμα προωθούσε την κοινωνική και γλωσσική ανάπτυξη των νήπιων. Τέλος, τα 

παιδιά που τελείωναν την παρακολούθηση των σχολείων αξιολογούνταν ως 

επιτυχημένα (Πανταζής & Σακλλαροπούλου,:163).     

 

 

 

 

 

http://www.enet.gr/
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3.5.2 Το οικογενειακό μορφωτικό πρόγραμμα του Πατζάρο Βάλλεϋ. 

Ο μειονοτικός πληθυσμός της περιοχής (Πατζάρο Βαλλεϋ - Καλιφόρνιας) 

αποτελείται από ισπανόφωνους με κύρια εργασία την γεωργία. Το πρόγραμμα 

βασίστηκε κατά κύριο λόγο στην συμμετοχή και την συνεργασία των γονέων. Το 

δίγλωσσο πρόγραμμα αφορούσε  συνάντηση των γονέων στην σχολική βιβλιοθήκη 

όπου σε κάθε συνάντηση παρουσιάζονταν βιβλία στα Ισπανικά με ελκυστικές 

ιστορίες. Στην συνέχεια επέλεγαν ένα από αυτά τα βιβλία και ένα κατάλογο 

δραστηριοτήτων όπου τα παιδιά θα έγραφαν τη δική τους ιστορία στην μητρική τους 

γλώσσα. Οι ιστορίες των παιδιών βιντεοσκοπούνταν και παρουσιαζόντουσαν από 

τοπικό κανάλι της περιοχής. Τα αποτελέσματα σύμφωνα με  τον Cummins(1999:47) 

(στο Πανταζής & Σακελλαροπούλου.:162) ήταν  σε διάστημα εννέα μηνών, γονείς 

και παιδιά να πηγαίνουν μαζί στην βιβλιοθήκη και όλοι να έχουν κάρτες 

εισόδου(ό.π:162). 

3.5.3 Πρόγραμμα δίγλωσσης διαπολιτισμικής προσχολικής αγωγής στo 

Gutersloh. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα οργανώθηκε και λειτούργησε από την ενορία 

του Αγίου Θεράποντα με κύριο σκοπό την δίγλωσση αγωγή των Ελλήνων μαθητών 

έτσι ώστε να είναι όσο γίνεται καλύτερα προετοιμασμένα για το Ελληνικό ή 

Γερμανικό σχολείο. Τα παιδιά παρακολουθούσαν τις πρωινές ώρες το Γερμανικό 

νηπιαγωγείο κανονικά και από  της 12-4 το απόγευμα το Ελληνικό νηπιαγωγείο. Στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνεται έμφαση στην Ελληνική γλώσσα ως κώδικας 

επικοινωνίας διότι μεγαλώνοντας στο γερμανικό περιβάλλον χρησιμοποίει πιο 

εύκολα την γερμανική γλώσσα στην καθημερινότητα του. Μερικές από τις 

δραστηριότητες του προγράμματος είναι μουσική, κουκλοθέατρο , σκόπιμες ομαδικές 

δραστηριότητες , παιχνίδια και σε γενικές γραμμές ακολουθούσε το πρόγραμμα του 

γερμανικού νηπιαγωγείου (Καραντζόλα, 2008:33). 
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3.6  Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό . 

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι ελληνικές εκπαιδευτικές δομές στις χώρες της 

Γερμανίας, Αυστραλίας, Η.Π.Α και Καναδάς (Γεωργογιάννης,2006:147153). 

Στην Γερμανία λειτουργούν : 

 Αμιγώς ελληνικά σχολεία . Αναγνωρισμένα ως ιδιωτικά ελληνικά σχολεία και 

υπάγονται στο ΥΠ.Ε.Θ.  Εφαρμόζουν το αναλυτικό πρόγραμμα του 

ελληνικού δημοσίου και οι εκπαιδευτικοί είναι αποσπασμένη από το 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

 Ελληνικά νηπιαγωγεία. Λειτουργούν υπό την εποπτεία του ΥΠ.Ε.Π.Θ , της 

Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και των ελληνικών κοινοτήτων. 

Εφαρμόζουν τα αντίστοιχα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου 

Παιδείας με περισσότερη έμφαση στην ελληνική παράδοση και εκκλησία. 

 Τμήματα ελληνικής γλώσσας. Υπεύθυνο είναι το ΥΠ.Ε.Π.Θ και λειτουργούν 

συνήθως εκτός σχολείου, κυρίως απογευματινά και διδάσκονται  τα 

μαθήματα ιστορίας Ελληνικών, Γεωγραφία, Θρησκευτικά  από 2 έως 12 

ώρες.      

 Τμήματα ελληνικής γλώσσας ενταγμένα στο γερμανικό σχολείο. Υπεύθυνο είναι 

το Υπουργείο Παιδείας της Γερμανίας και τα μαθήματα οργανώνονται είτε 

στο πρωινό πρόγραμμα είτε κατά την διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας. 

 Τάξεις δίγλωσσης εκπαίδευσης ενταγμένες στα σχολεία της Γερμανίας. Το 

πρόγραμμα σπουδών είναι ενσωματωμένο στο πρωινό κύκλο των γερμανικών 

σχολείων και αποτελούνται από δίγλωσσα προγράμματα. Το πρόγραμμα των 

ελληνικών το καλύπτουν Έλληνες εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι από το 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Στην Αυστραλία λειτουργούν : 

  Δίγλωσσες τάξεις .Υπεύθυνο είναι το Πολιτειακό Υπουργείο Παιδείας  και 

λειτουργούν ως ιδιωτικά. Τα μαθήματα των ελληνικών διδάσκονται από 5-8 

ώρες εβδομαδιαίος ως ξένη γλώσσα από την προσχολική αγωγή μέχρι και το 

Λύκειο.  
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 Απογευματινά ή Σαββατιανά τμήματα υπεύθυνη είναι η κοινότητα, η εκκλησιά 

ή ιδιώτες. Το σύνολο των μαθημάτων υπολογίζεται στις 5-6 ώρες.  

 Κρατικά σχολεία όπου η Ελληνική διδάσκεται ως ξένη γλώσσα για 2-3 την 

εβδομάδα. 

 Άλλες μορφές: Τηλεκπαίδευση.  Υποστήριξη μαθημάτων εξ αποστάσεως  σε 

επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με χρήση της αλληλογραφίας.  

 

Στις Η.Π.Α. λειτουργούν : 

 

 Δίγλωσσες τάξεις ενταγμένες στο αμερικάνικο σύστημα (Ημερήσια 

ελληνοαμερικανικά κοινοτικά). Απαριθμούνται 12 σχολεία εκ των οποίων τα  

περισσότερα είναι στην Νέα Υόρκη (New York). Περιλαμβάνουν σε 

καθημερινή βάση μαθήματα Ελληνικών με σύνολο διδακτικών ωρών 8-10 

εβδομαδιαίος. Ξεκινούν από το νηπιαγωγείο,  το δημοτικό, και ένα λύκειο στο 

οποίο οι μαθητές καταβάλουν δίδακτρα.    

 Μη ενταγμένα τμήματα ελληνικής γλώσσας. Απογευματινά & Σαββατιανά 

κοινοτικά. Μαθήματα απογευματινών ωρών και Σαββάτο. Τρεις με τέσσερις 

ώρες την βδομάδα διδάσκεται η ελληνική γλώσσα και μερικές φορές στοιχεία 

από ιστορία και γεωγραφία ενώ οι μαθητές καταβάλλουν δίδακτρα. 

 Ιδιωτικά ανεξάρτητα. Σχολεία που έχουν δημιουργηθεί από ιδιώτες – 

συλλόγους και λειτουργούν συνήθως απογευματινές ώρες. Εκτός των 

μαθημάτων διοργανώνονται και πολιτιστικές εκδηλώσεις.   

 Ελληνικά ως ξένη γλώσσα στα Highschools.  Το μάθημα των Ελληνικών 

συμπεριλαμβάνεται ως ξένη γλώσσα και μπορούν να συμμετάσχουν 

ανεξαρτήτως καταγωγής. Το μοντέλο λειτουργεί σε 11 δημόσια αμερικάνικα 

λύκεια. 
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Στο Καναδά λειτουργούν : 

 Ημερήσια δίγλωσσα σχολεία.  Υπεύθυνοι είναι η εκκλησία, η κοινότητα,  το 

τοπικό γραφείο εκπαίδευσης ή ο συνδυασμός των παραπάνω. Λειτουργούν 

από προσχολική εκπαίδευση. 

 Ιδιωτικά σχολεία  υπό την αρμοδιότητα ιδιωτών στα οποία οι μαθητές 

καταβάλλουν δίδακτρα. 

  Απογευματινά και Σαββατιανά τμήματα- μη ενταγμένα. Λειτουργούν κάποιες 

απογευματινές ώρες και τα Σάββατα. Υπεύθυνοι των προγραμμάτων είναι οι 

φορείς που αναφέρθηκαν και προηγουμένως. 

 Ενταγμένα τμήματα Ελληνικής γλώσσας στο εκπαιδευτικό σύστημα.  Μάθημα 

Ελληνικών στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.  

 Ημερήσια τρίγλωσσα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία.  Ενταγμένα στο 

σύστημα της επαρχίας Κεμπέκ. Τα μαθήματα γίνονται στα Ελληνικά, Αγγλικά 

και Γαλλικά. Το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελείται από αποσπασμένους 

εκπαιδευτικούς αλλά και ομογενείς. 

 

4. Επιμορφωτικές ανάγκες . 

Στην παρούσα ενότητα αποσαφηνίζεται η έννοια επαγγελματική ανάπτυξη 

εκπαιδευτικού, και οι όροι επιμόρφωση - ανάγκη. Αναφορά για την αναγκαιότητα της 

επιμόρφωσης καθώς και για τις τυπολογίες.  

 

4.1 Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικού.  

 Η έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης έχει αρκετές και ποικίλες 

εννοιολογικές προσεγγίσεις. Συμφώνα με τον Lieberman (1994) η παρεχόμενη 

εκπαίδευση από τον εκπαιδευτικό έχει να κάνει σε σημαντικό βαθμό με την 

επαγγελματική ανάπτυξη και την σταδιοδρομία του ιδίου. Συμμετέχοντας σε 

διάφορες μορφές εκπαίδευσης όπως τυπική και άτυπη βελτιώνει και ανανεώνει την  

ποιότητα του εκπαιδευτικού του έργου. Ο εκπαιδευτικός  ξεκίνα την επαγγελματική 
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του ενασχόληση με μια βασική εκπαίδευση   την οποία στην συνεχεία την  ανανεώνει  

λόγω των συνεχών  εκπαιδευτικών μεταβολών στις σύγχρονες κοινωνίες. Ουσιαστικά  

αντιμετωπίζεται ως δια βίου μαθητής. 

Ο Ζορμπάς (1997) θεώρει πως η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 

αποτελεί μια πολύπλοκη και σύνθετη διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι 

σε θέση να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν κριτικά την γνώση, την συναισθηματική 

νοημοσύνη αλλά και όλες εκείνες τις απαραίτητες  δεξιότητες και ικανότητες για το 

σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σχολικό  περιβάλλον όπως επίσης και 

στην επαγγελματική τους ζωή. Παρόμοια και  οι Nathan & Hill (2006:12) αναφέρουν 

πως η επαγγελματική ανάπτυξη διαμορφώνεται σε  όλες τις διαστάσεις της ζωής του 

ατόμου και την σχετίζουν με προσωπικές επιλογές ως προς την εξέλιξη κατά την 

διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.  Χαρακτηριστικά την ορίζουν ως  « η 

δια βίου διαδικασία που περιλαμβάνει ψυχολογικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς, 

οικονομικούς, σωματικούς και τυχαίους παράγοντες, οι οποίοι συνδυάζονται, με 

αποτέλεσμα να διαμορφώνουν τη σταδιοδρομία του ατόμου». Ενώ  η Villegas(2003:12) 

για την επαγγελματική ανάπτυξη αναφέρει πως είναι «μια διαδικασία μακράς 

διαρκείας ενσωματώνοντας  τακτικές ευκαιρίες και εμπειρίες, σχεδιασμένες με τρόπο 

συστηματικό, για την βελτίωση και ανάπτυξη του επαγγέλματος»     

Τέλος, οι Fullan & Hargreaves (1992),  θωρούν πως  η επαγγελματική ανάπτυξη 

συμπεριλαμβάνει την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την 

συμπλήρωση της προϋπάρχουσας γνώσης, την βελτίωση της διδακτικής τους 

ικανότητας άλλα και της συνεργασίας στο επαγγελματικό τους περιβάλλον. 

Κατά τον Ματσαγγούρα (2005)  υπάρχουν τρία διαφορετικά μοντέλα επαγγελματικής 

ανάπτυξης τα οποία απορρέουν από τα αντίστοιχα μοντέλα παιδαγωγικής θεωρίας.  

Α) Το  τεχνοκρατικό μοντέλο το οποίο στηρίζεται στη Θετικιστική Παιδαγωγική 

θεωρία και στο  συμπεριφορισμό. Έχει ως βασικό στόχο τον εξοπλισμό των 

εκπαιδευτικών με δεξιότητες και τεχνικές έτσι ώστε να ανταποκριθούν 

αποτελεσματικότερα στο διδακτικό τους έργο. Το μοντέλο έχει κατηγορηθεί ότι 

εξυπηρετεί τις ανάγκες της αγοράς χωρίς να λαμβάνει υπόψη το ανθρώπινο 

παράγοντα και παραβλέποντας την σύνθεση της τάξης και ότι ευνοεί τον έλεγχο των 

εκπαιδευτικών από την εξωτερική αξιολόγηση που παρέχει. Θεωρείται χρήσιμο για 

νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς χωρίς εμπειρία διότι προσφέρει ακριβές μεθοδολογικές 
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οδηγίες. Β)Το ερμηνευτικό μοντέλο πηγάζει από την ερμηνευτική παιδαγωγική, 

αναφέρει την σπουδαιότητα και την αξία της παραγόμενης πρακτικής γνώσης του 

εκπαιδευτικού από την καθημερινότητα του σε συνδυασμό με την επιστημονική 

γνώση. Το μοντέλο αναβαθμίζει την εκπαιδευτική διαδικασία και τον ίδιο τον 

εκπαιδευτικό, έχει κατηγορηθεί όμως από τους θετικιστές για τον κίνδυνο 

ανακύκλωσης του υποκειμενισμού. Γ) Το στοχαστικό- κριτικό μοντέλο απορρέει από 

την Κριτική Παιδαγωγική. Θεωρεί πως η γνώση δεν είναι ουδέτερη ούτε 

υποκειμενική άλλα αποτέλεσμα κοινωνικών και πολιτικών συμμετοχών. Ο 

εκπαιδευτικός είναι αυτός που  κρίνει και αποφασίζει για κάθε εκπαιδευτική επιλογή. 

Συμπερασματικά η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών λαμβάνεται ως μια δια 

βίου διαδικασία συμπεριλαμβανομένων αρκετών παραγόντων που έχουν να κάνουν 

με την ανάπτυξη στο  επαγγελματικό χώρο. 

       

 

4.2
 
Η έννοια του όρου επιμόρφωση.   

Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στον πολύπλευρο ρόλο  το σχολειό άλλα και 

ο εκπαιδευτικός θα πρέπει η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών να κρίνεται απαραίτητη. 

Η σπουδαιότητα και η σημασία της επιμόρφωσης είναι αναγκαία  λόγω των διαρκώς 

μεταβαλλόμενων συνθηκών άλλα και των ευθυνών που έχουν και απορρέουν από την 

ιδιότητα του εκπαιδευτικού (Κωστίκα,2004:31). Θεωρείται πλέον από τα βασικά 

στοιχεία βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου. Ως προς τον ορισμό δεν υπάρχει ένας 

κοινός αποδεκτός ορισμός αλλά ποικίλες προσεγγίσεις της. Έτσι, με τον όρο 

επιμόρφωση η Χατζηπαναγιώτου (2001:27) νοηματοδοτεί όλες «εκείνες τις 

οργανωμένες διαδικασίες, θεσμοθετημένες ή μη, που στοχεύουν στη συμπλήρωση και 

ανανέωση της αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να είναι σε θέση κατά τη διάρκεια της θητείας 

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

στάσεις και αφετέρου να εξελίσσεται ο ίδιος ως άτομο» και έχει ως στόχο στη «διαρκή 

ενημέρωση και υποστήριξη της επαγγελματικής και ατομικής ανάπτυξης του 

εκπαιδευτικού προσωπικού προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες που σχετίζονται με 

την βελτίωση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας του σχολικού συστήματος». Ενώ η επιμόρφωση κατά 
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Porter&Henderson (στο Μαυρογιωργος,1983:38 ) «είναι το σύνολο των μέτρων και 

των δραστηριοτήτων που υιοθετούνται και εφαρμόζονται με πρωταρχικό ή 

αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση και παραπέρα ανάπτυξη των ακαδημαϊκών ή 

πρακτικών και προσωπικών ή επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και 

ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της θητείας τους».  

Η επιμόρφωση κατά Rogers (1999) είναι εκπαίδευση και αποτελεί σχεδιασμένη 

μάθηση με σαφείς στόχος και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τέλος, κατά Μπουζάκη 

(2000) η επιμόρφωση χαρακτηρίζεται ως διαδικασία εμπλουτισμού, συμπλήρωση 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ως προς την αρχική εκπαίδευση των 

εκπαιδευτών και συμβάλει στην επαγγελματική εξέλιξη τους, καθώς επίσης στην 

ποιοτική αναβάθμιση του έργου των εκπαιδευτικών αλλά και του εκπαιδευτικού 

συστήματος.  

Συμπερασματικά η διαδικασία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών  συνδέεται στενά 

με την φιλοσοφία της δια βίου μάθησης όπου το άτομο έχει την διαρκή ανάγκη για 

βελτίωση, ανανέωση και απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων κατά 

την διάρκεια της ζωής του (Κόκκος, 2005).  

 

 

4.3 Η έννοια του όρου ανάγκη  και διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών . 

Σύμφωνα με την Χατζηπαναγιώτου (2001:83) η ανάγκη αποτελεί μια 

πολυσυζητημένη  έννοια στην οποία δεν υπάρχει καθορισμένη συμφωνία ως προς το 

περιεχόμενο της, αφού το περιεχόμενο προσδιορίζεται κάθε φορά κατά Grifith  σε 

σχέση με το κοινωνικό-οικονομικό, πολιτισμικό, και επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο 

εντάσσεται. Παρόμοια και οι Βεργίδης & Καραλής (1999) θεωρούν πως ο όρος  

ανάγκη είναι μια πολυσύνθετη έννοια και επιδέχεται διαφορετικές εννοιολογικές 

προσεγγίσεις, με βάση  τις παρακάτω θεωρητικά προσεγγίσεις.    

 Ψυχολογική προσέγγιση: Οι ανάγκες προσεγγίζονται ως κίνητρα ανθρώπινης 

συμπεριφοράς και ταξινομούνται με βάση την απαιτητικότητα τους για 

ικανοποίηση. Σημαντικότερη ταξινόμηση είναι η ταξινόμηση αναγκών σε 

μορφή πυραμίδας από τον A.Maslow(1987), όπου οι ανάγκες  διακρίνονται 



63 
 

σε θεμελιώδεις και δευτερεύουσες. Η μη ικανοποίηση βασικών αναγκών 

δημιουργεί προβλήματα σε ψυχολογικό και βιοσωματικό επίπεδο.  Με βάση 

την ταξινόμηση η εκπαιδευτική ανάγκη συνδέεται με άλλες βασικές 

κοινωνικές ανάγκες. Έτσι, στην βάση της πυραμίδας ανήκουν οι θεμελιώδεις 

βιολογικές ανάγκες για επιβίωση όπως αναπνοή, νερό, τροφή. Στο επόμενο 

επίπεδο κατατάσσεται η ανάγκη για ασφάλεια (σωματική, υγεία), και 

συνεχίζει με το επίπεδο της κοινωνικής αποδοχής για αγάπη και της 

αίσθησης του ανήκειν (φιλία, οικογένεια). Στο προτελευταίο επίπεδο 

ορίζεται η ανάγκη της αυτοεκτίμησης (αναγνώριση) και τέλος στην κορυφή 

της πυραμίδας είναι η ανάγκη της αυτοπραγμάτωσης όπου περιλαμβάνει και 

την ανάγκη του ανθρώπου για μάθηση . Τα δυο τελευταία επίπεδα ορίζονται 

ως δευτερεύουσες ανάγκες. 

   Η ψυχο-κοινωνιολογική προσέγγιση: Το πλαίσιο αυτής της προσέγγισης 

εστιάζει στις κοινωνικές ανάγκες ενός συνόλου τα οποία εκφράζονται όταν 

συνειδητοποιηθεί η έλλειψη αναγκών σε συνάρτηση με ένα πρότυπο  

αναγνωρισμένο και καθολικής ισχύος. Οι ανάγκες αυτού του είδους 

αναδεικνύονται με βάση τα πρότυπα που έχουν δημιουργηθεί σε 

συγκεκριμένες ιστορικές και κοινωνικές στιγμές.  

 Η πολιτιστική προσέγγιση: Το πλαίσιο αυτής  τη προσέγγισης εστιάζει στην 

συμβολή των πολιτισμικών παραγόντων μιας καθορισμένης ομάδας όπως 

ήθη, έθιμα  και παραδόσεις, στην διαμόρφωση των αναγκών  μελών της 

ομάδας.   

 Οικονομική προσέγγιση: Στο πλαίσιο αυτό ο όρος ανάγκη απορρέει  από την 

εφαρμογή νόμων της αγοράς όπως «Ο νόμος της προσφοράς και της 

ζήτησης» συνδέεται με την εφαρμογή του συστήματος παράγωγης και 

διανομής των προϊόντων δηλαδη  οι εκπαιδευτικές ανάγκες προκύπτουν από 

την ανάγκη για εξειδίκευση εργαζομένων αλλά και από τις γνώσεις και 

δεξιότητες που απαιτούνται από το σύστημα διανομής. 

  Δομολειτουργική προσέγγιση: Η έννοια του όρου εστιάζει στις ανάγκες που 

προκύπτουν σε μια ομάδα όταν προκύψουν αλλαγές στο εσωτερικό της 

ομάδας ή στην ευρύτερη κοινωνία. Η ανάγκη χαρακτηρίζεται ως ένδειξη 

διαταραχής  λόγω των αλλαγών στο κοινωνικό – οικονομικό και πολιτισμικό 
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περίγυρο και μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω της εκπαίδευσης που συμβάλει 

στην προσαρμογή των ατόμων στη νέα διαμόρφωση της κατάστασης 

(ό.π.:25). 

 

Ο όρος της ανάγκης πολλές φορές συνδέεται και με παρεμφερείς έννοιες όπως η 

αναγκαιότητα η οποία αναφέρεται σε μια επιβαλλόμενη κατάσταση, ή η ζήτηση όπου 

προέρχεται από το χώρο της οικονομίας (προσφορά και ζήτηση), ή η επιθυμία όπου η 

σχέση με τον όρο ανάγκη είναι πολύ κοντινές. (ό.π:19-20).  

 Ο Nixon (1989) επισημαίνει την δυσκολία διάκρισης μεταξύ της επιθυμίας και της 

ανάγκης. Συμφώνα με τον ίδιο τo «θέλω», είναι εκείνο που γίνεται αντιληπτό από τον 

ίδιο τον εκπαιδευτικό ως επιθυμία, ενώ η ανάγκη θα πρέπει να ληφθεί ως αξίωση ή 

απαίτηση η οποία πηγάζει από μια αίσθηση ατέλειας.  Επίσης, οι Wilson&Easen 

(1995:274)  συνδέουν τις ανάγκες με την ύπαρξη στόχων και με μια επιθυμητή τελική 

κατάσταση στην διαδικασία της διδακτικής πράξης (end-state). Οι ίδιοι αναφέρουν 

ότι οι επιθυμίες των εκπαιδευτικών μπορούν να μετατραπούν σε ρητές ανάγκες μέσα 

από την συστηματική ανάλυση των επιθυμιών αλλά και την χρήση διαδικασιών 

αναστοχασμού.  

Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η ομάδα στόχου έχει συνειδητοποιήσει τις 

εκπαιδευτικές τις ανάγκες, ενδέχεται να τις εκφράσει ρητά ή με έμμεσο τρόπο. Έτσι 

οι ανάγκες κατά Βεργίδης (2003) κατηγοριοποιούνται   α) σε συνειδητές και ρητές 

όπου γίνεται αναφορά σε αντιληπτές ανάγκες κατά την προσαρμογή σε μια νέα 

κατάσταση  β) σε συνειδητές και μη ρητές όπου οι ανάγκες είναι γνωστές αλλά δεν 

διατυπώνονται και γ) σε λανθάνουσες (άρρητες) όπου η ύπαρξη των αναγκών αυτών 

αγνοούνται.  

Η διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών σύμφωνα με τον Βεργίδη (2003
α
:113) 

αποτελεί μια «συνεχή διαδικασία» και η «διερεύνηση των αναγκών δεν καταλήγει 

σ΄ένα άκαμπτο πρόγραμμα, αλλά σε ένα συνεχώς αναπροσαρμοζόμενο 

προγραμματισμό».  

 Ως προς τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών η Χριστοφιλοπούλου 

(2004:20) τις διακρίνει σε διδακτικές όπου απορρέουν από την καθημερινή διδακτική 

τους πράξη, προσωπικές όπου πηγάζουν από ατομικά ενδιαφέροντα, και τέλος σε 

επαγγελματικές όπου δίνεται έμφαση στην επαγγελματική εξέλιξη ή το κύρος. Η 

διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των μειονοτικών εκπαιδευτικών στα μειονοτικά 

σχολειά της Θράκης έχει να κάνει και με τις τρεις παραπάνω συνιστώσες κατά 
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Χριστοφιλοπούλου και θα αναδείξει όλες τις μορφές αναγκών με βάση τις 

προσωπικές απόψεις των εκπαιδευτικών. 

4.4. Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης. 

Οι εξελίξεις στην κοινωνία επιβάλλουν την αναθεώρηση του τρόπου 

διδασκαλίας αλλά και της εκπαίδευσης γενικότερα (Ξωχελλής,2001:10). Ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού δεν εστιάζει μόνο στην απλή μετάδοση γνώσεων αλλά καλείται να 

αναπτύξει την ικανότητα – δεξιότητα των μαθητών στις νέες μεταβαλλόμενες 

συνθήκες καθώς επίσης να εστιάσει στις διαδικασίες και στις νέες μορφές μάθησης 

προκείμενου να προετοιμάσει κατάλληλα τους μαθητές. Οι νέες απαιτήσεις κάνουν 

το έργο της διδασκαλίας να είναι «απαιτητικό και σύνθετο» (Παπαναούμ,2005:83). 

Το έργο των εκπαιδευτικών δεν έχει να κάνει πλέον μόνο με τους μαθητές, αλλά 

συνδέεται  άμεσα και με την ευρύτερη κοινωνία αφού στο έργο τους αντανακλάται η 

παιδαγωγική, πολιτική και κοινωνική λειτουργιά της εκπαίδευσης(ό.π:84). Θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ως πολυδιάστατος ο ρόλος τους και η επιμόρφωση 

θεωρείται απαραίτητη και αναγκαία συνθήκη στο να ανταποκριθούν στο δύσκολο 

έργο τους.  

Η επιμόρφωση θεωρείται αναγκαία α) διότι η βασική εκπαίδευση χαρακτηρίζεται 

τόσο από την βιβλιογραφία αλλά και από τους ιδίους τους εκπαιδευτικούς ως 

ανεπαρκής ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών αλλά  και την χρονική 

διάρκεια προετοιμασίας των υποψήφιων εκπαιδευτικών (Ξωχελλής,1984 

Χατζηπαναγιώτου:2001:30). Η απόκτηση ενός πτυχίου ίσως να μην επαρκή στο να 

ανταπεξέλθουν  αποτελεσματικά στις απαιτήσεις στο σχολείο.  β)  Η επιμόρφωση 

επιβάλλεται διότι ενισχύει τη βελτίωση του εκπαιδευτικού στην διαδικασία εκτέλεσης 

των καθηκόντων του και στην κριτική αξιολόγηση της εργασίας του και τον 

αυτοπροσδιορισμό του (Χατζηπαναγιώτου, 2001:31). γ) Διότι η ενδοϋπηρεσιακή 

επιμόρφωση, η οποία  βασίζεται στην αρχική εκπαίδευση,  ανανεώνει, εμπλουτίζει 

και συμπληρώνει την εκπαίδευση του εκπαιδευτικού έτσι ώστε να συμβάλει στην 

εξέλιξη του (Χριστοφιλοπούλου, 2004: 5-6). 
  
Εν κατακλείδι, ο Ξωχέλλης (2005:110-111) θεωρεί ότι η επιμόρφωση  στοχεύει  στο 

να  συμπληρώσει τις  ελλείψεις της αρχικής εκπαίδευσης, να ανανεώσει τις γνώσεις 

των εν ενεργεία εκπαιδευτικών και τέλος να δώσει ώθηση στην επαγγελματική – 

προσωπική εξέλιξη τους. 
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5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. 
 
 

5.1 Σκοπός και στόχοι της έρευνας . Ερευνητικά ερωτήματα. 

Στο πρώτο μέρος της παρούσας έρευνας έγινε προσπάθεια ανάλυσης της 

μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη καθώς επίσης και των εκπαιδευτικών 

δομών της. Έγινε προσπάθεια απαρίθμησης των σχολείων και της κινητικότητας των 

μαθητών στα εν λόγω  αλλά  και στα δημόσια σχολεία. Αποσαφηνίστηκαν συγγενικά 

μοντέλα με την μειονοτική εκπαίδευση  και αναδείχτηκαν οι στόχοι και τα μοντέλα 

τους σε διεθνές επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα. Επίσης, σκιαγραφήθηκε η 

αναγκαιότητα της επιμόρφωσης, και της επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας. 

Από την βιβλιογραφική και διαδικτυακή ανασκόπηση δεν πρόεκυψαν έρευνες που να 

αναδεικνύουν τις επιμορφωτικές ανάγκες των μειονοτικών εκπαιδευτικών και 

γενικώς καμία σχετική διερεύνηση ως προς το σχολικό περιβάλλον και τις ανάγκες 

των εν λόγω εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Παράλληλα η αναγκαιότητα ενδυνάμωσης 

του μειονοτικού σχολείου και προγράμματος καθιστούν την ανάγκη να διερευνηθούν 

οι σχετιζόμενοι παράγοντες. Η επαγγελματική ενασχόληση του ερευνητή αλλά και οι 

παραπάνω λόγοι ώθησαν στην διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος.   

 Με βάση τα παραπάνω βασικός σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι 

επιμορφωτικές ανάγκες των μειονοτικών εκπαιδευτικών στα δύο μειονοτικά 

γυμνάσια – λύκεια. Παράλληλα να αποτυπώσουν  οι ίδιοι απόψεις  για το είδος και 

την μορφή της επιμόρφωσης που επιθυμούν προκειμένου το έργο τους να είναι 

αποτελεσματικότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία.   

 Επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι  

 Να διερευνήσει τις απόψεις των  μειονοτικών εκπαιδευτικών για την 

μειονοτική εκπαίδευση και τους λόγους  εργασίας στα συγκεκριμένα 

σχολεία.  
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 Να αναδείξει  απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές τους αλλά και οι ίδιοι στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

 Να ανιχνεύσει  την συνεργασία  των εκπαιδευτικών  με τους μαθητές, 

γονείς αλλά και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών στα πλαίσια διαφόρων 

προγραμμάτων.  

 

Με βάση τα προαναφερθέντα  τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας μπορούν να 

ταξινομηθούν ως έξης:    

1. Πως χαρακτηρίζουν οι ίδιοι την μειονοτική εκπαίδευση  και ποιοι οι λόγοι 

επιλογής εργασίας στα συγκεκριμένα σχολεία ;  

2. Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές τους αλλά και οι ίδιοι στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές εφαρμόζονται ; 

3.  Πως κρίνουν την συνεργασία στο σχολικό περιβάλλον με μαθητές, γονείς 

αλλά και με τους  υπόλοιπους  εκπαιδευτικούς σε σχολικές δραστηριότητες;  

4. Ποιες επιμορφωτικές ανάγκες εντοπίζουν οι εκπαιδευτικοί της 

δευτεροβάθμιας μειονοτικής εκπαίδευσης και ποια τα επιθυμητά  

χαρακτηριστικά ως προς την μέθοδο  επιμόρφωσης,  τον χρόνο και τόπο;  

 

 

5.2  Ορισμός και χαρακτηριστικά επιστημονικής ερευνητικής 

μεθόδου-μεθοδολογία. 

 
 

Στην προσπάθεια των  ερευνητών για  περιγραφή, ερμηνεία, πρόβλεψη και 

έλεγχο διαφόρων κοινωνικών φαινομένων χρησιμοποιούνται πολλαπλές 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Συμφώνα με τον Παρασκευόπουλο (1993:14) «η 

επιστημονική ερευνητική μέθοδος είναι ένα ιδιαίτερο σύστημα σκέψης και λύσης 
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προβλημάτων» οπού  επαληθεύεται από τα εμπειρικά δεδομένα και αποσκοπεί στην 

γενίκευση αρχών και θεωριών, δηλαδή η γνώση που έχει αποκτηθεί από τη 

διαδικασία να είναι όσο το δυνατόν απρόσωπη - σύστοιχη προς την αντικειμενική 

πραγματικότητα και να έχει τη μεγαλύτερη  καθολική ισχύ.  

Ενδεικτικά, τα κυριότερα χαρακτηριστικά της επιστημονικής ερευνητικής 

μεθόδου είναι τα παρακάτω (ό.π.:15-19):  

I. Βασίζεται αποκλειστικά στη συστηματική μελέτη της εμπειρικής 

πραγματικότητας, με κύριο σκοπό να δώσει λύση στα προβλήματα και 

υποθέσεις με βάση τα εμπειρικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί  απευθείας 

από τα ίδια τα υποκείμενα.  

II. Ασχολείται με την ανάδυση νέων γνώσεων στην επιφάνεια και έχει ως βασικό 

σκοπό την διερεύνηση και επέκταση της υπάρχουσας. 

III. Χρησιμοποιεί για τη συλλογή των εμπειρικών δεδομένων διάφορα 

ψυχοτεχνικά μέσα όπως μηχανικές συσκευές, ερωτηματολόγια, σχέδια 

παρατηρήσεων κ.α.  

IV. Στηρίζεται στην ουδετερότητα του ερευνητή και όχι στο να την κατευθύνει 

προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σκοπός του ερευνητή και της 

ερευνητικής διαδικασίας είναι να παράγουν όσο γίνεται περισσότερα 

αντικειμενικά δεδομένα.      

V. Δίνει έμφαση στην  διερεύνηση γενικών αρχών και διατύπωση θεωριών από 

τα συλλεχθέντα   εμπειρικά δεδομένα. 

VI. Τα αποτελέσματα και συμπεράσματα της επιστημονικής έρευνας δεν είναι 

τελεσίδικα διότι η ίδια η μέθοδος έχει αυτόδιορθωτικές διαδικασίες ως προς 

την  συλλογή δεδομένων, την ερευνητική μέθοδο, αλλά και την κριτική της 

αξιολόγησης κ.α. Ακόμη, στην επιστημονική έρευνα έννοιες όπως  απόλυτη 

αλήθεια έχουν αντικατασταθεί με έννοιες προσέγγιση της αλήθειας. 

VII. Απαιτείται αρκετός χρόνος, θάρρος και τεράστια υπομονή για να 

ολοκληρωθεί και να καταλήξει σε μια γραπτή μελέτη. 
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Παρεμφερής είναι και ο ορισμός από τους Cohen & Manion (2000:66) για το 

περιεχόμενο εκπαιδευτικής μεθοδολογίας.  Οι ίδιοι αναφέρουν ως μέθοδοι « το φάσμα 

των προσεγγίσεων οι οποίες χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική έρευνα προκειμένου 

να συλλέγουν δεδομένα που πρόκειται να αξιοποιηθούν ως βάση συμπερασμάτων και 

ερμηνείας , εξηγήσεις και πρόβλεψης ». 

Συμπερασματικά,  η έρευνα αποσκοπεί σε μια διαδικασία η οποία έχει ως 

βασικό σκοπό την λεπτομερή κατανόηση του υπό διερεύνηση θέματος. Ακολουθεί 

ένα οργανωμένο και συστηματικό τρόπο για να απαντηθούν οι ερευνητικές 

ερωτήσεις.   

Οι ερευνητικές μέθοδοι  ανάλογα με τα παραγόμενα δεδομένα διακρίνονται σε 

ποσοτικές και ποιοτικές. Οι ποσοτικές μέθοδοι αναλύουν  την  ποσότητα εμφάνισης 

του φαινομένου προς ανάλυση,  ενώ οι ποιοτικές αναφέρονται στο είδος και στο 

συγκεκριμένο  χαρακτήρα του φαινομένου  (Kvale,1996) στο ( Παρασκευοπούλου-

Κόλλια:2008).  Η μέθοδος που επιλέχτηκε στην παρούσα  εκπαιδευτική έρευνα για να 

συστηματοποιήσει και να εξασφαλίσει έγκυρα και αξιόπιστα δεδομένα είναι η 

ποιοτική έρευνα. Δεδομένου ότι δεν υπήρξε προηγούμενη μελέτη στο υπό διερεύνηση 

θέμα με τους συγκεκριμένους συνεντευξιαζόμενους, θεωρήθηκε σκόπιμο να 

χρησιμοποιηθεί η ποιοτική μέθοδος, για να δώσει απαντήσεις σε σημαντικά 

ζητήματα. Έχει ερμηνευτικό χαρακτήρα κατόπιν προσέγγισης των υποκειμένων σε 

βάθος και ανάδειξη νέων δεδομένων στην επιφάνεια. Η ποιοτική μέθοδος  

εφαρμόζεται σε ερευνητικές προσεγγίσεις  που έχουν ως βασικό στόχο την 

διερεύνηση  των υποκειμένων για το πώς νοηματοδοτούν σε κοινωνικά φαινόμενα 

και διαδικασίες (Ιωσηφίδης 2008:20).  

 

5.3 Ορισμός ποιοτικής έρευνας και λόγοι επιλογής. 

 

Υπάρχουν αρκετές προσεγγίσεις του ορισμού της ποιοτικής έρευνας. Παρακάτω 

αναφέρονται ενδεικτικά κάποια, τα χαρακτηριστικά που τις διέπουν καθώς επίσης 

τους λόγους επιλογής μιας ποιοτικής έρευνας. 
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 Σύμφωνα με τον Neuman (1997) στο (Σαραφίδου, 2011:16) η ποιοτική 

προσέγγιση στην έρευνα είναι η «συστηματική ανάλυση του νοήματος της κοινωνικής 

δράσης, μέσα από την λεπτομερή παρατήρηση των ανθρώπων στο συγκεκριμένο 

πλαίσιο όπου αυτοί δρουν και αλληλεπιδρούν με σκοπό να κατανοηθεί πως 

νοηματοδοτούν τον κόσμο τους» .  

Τα χαρακτηριστικά που διέπουν την ερμηνευτική ποιοτική έρευνα κατά την 

Merriam (2002) είναι τα παρακάτω: 

 

 Το  πρώτο  χαρακτηριστικό είναι ότι οι ίδιοι  ερευνητές ερμηνεύουν το 

νόημα που έχουν διατυπώσει  τα άτομα σχετικά με τον κόσμο και τις 

εμπειρίες τους.   

 Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι ο ερευνητής είναι υπεύθυνος για 

τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων. 

 Τρίτο σημαντικό χαρακτηριστικό της ποιοτικής έρευνας είναι ότι η 

διαδικασία είναι επαγωγικής φύσεως. Ο ερευνητής κατόπιν 

συγκέντρωσης των δεδομένων δομεί έννοιες, υποθέσεις και θεωρίες. 

Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση κατά Κυριαζή (2002:46) στην 

σύνδεση της θεωρίας με τα εμπειρικά δεδομένα όπως αναφέρει  «Στις 

ερευνητικές πρακτικές η σύνδεση θεωρητικού και εμπειρικού επιπέδου 

συνήθως εμφανίζεται σε δυο εναλλακτικές μορφές: τα εμπειρικά 

δεδομένα α) αντιπαρατίθενται με προκαθορισμένη θεωρία με σκοπό την 

επιβεβαίωση της θεωρίας αυτής ή β) αποτελούν την βάση για την 

ανάπτυξη και την συγκεκριμενοποίηση της θεωρίας». 

 Τα συλλεχθέντα επαγωγικά δεδομένα είναι σε μορφή θεμάτων, 

κατηγοριών – υποκατηγοριών, τυπολόγηση εννοιών, διερευνητικών 

υποθέσεων.   

  Το τελικό προϊόν της έρευνας είναι περιγραφικό. Οι ερευνητές  

χρησιμοποιούν λέξεις, εικόνες αλλά και διάφορες μορφές παραπομπών 

(σημειώσεις, συνεντεύξεις  των συμμετεχόντων κ.α) για να αποδώσουν 

ότι έχουν αποκομίσει σχετικά με το προς διερεύνηση θέμα.  

  

Ανακεφαλαιώνοντας η  ίδια η Merriem (2002) αναφέρει πως η ποιοτική έρευνα 

προσπαθεί να κατανοήσει και να νοηματοδοτήσει  τα  παρατηρούμενα φαινόμενα 

μέσα από την οπτική αντίληψη των υποκειμένων. Όλες οι ποιοτικές έρευνες  
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χαρακτηρίζονται από την αναζήτηση του νοήματος και της κατανόησης, με τον 

ερευνητή ως το πρωταρχικό εργαλείο της συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων, 

όπου μέσα από μία επαγωγική διερευνητική στρατηγική λαμβάνεται ένα πλούσιο 

περιγραφικό τελικό προϊόν, ενώ ο Ιωσηφίδης χαρακτηριστικά αναφέρει πως οι 

ποιοτική έρευνα «στοχεύει στην περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία  και κατανόηση 

κοινωνικών φαινομένων, καταστάσεων και χαρακτηριστικών κοινωνικών ομάδων 

απαντώντας κυρίως στα ερωτήματα πως και γιατί»  και ότι η χρήση τους εξαρτάται 

από τις επιλογές του ερευνητή αλλά και τη φύση του ερευνητικού πεδίου. (Ιωσηφιδης 

2008:22).  

Συμπερασματικά, η  ποιοτική έρευνα είναι η εις βάθος κατανόηση ενός φαινομένου 

από την οπτική των συμμετεχόντων σε βάθος χρόνου.  

 

 Ένα σημαντικό ερώτημα που απασχολεί τον ερευνητή είναι ποια ερευνητική 

προσέγγιση θα ακολουθήσει. Ποσοτική ή ποιοτική και γιατί ; Παρακάτω αναφέρονται 

ενδεικτικοί λόγοι αλλά και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μιας. 

 

Σύμφωνα με την  Ospina(2004) υπάρχουν σημαντικοί λόγοι, για να διεξαγάγει 

κάποιος ποιοτική έρευνα:  

 Πρώτον, να διερευνηθούν φαινόμενα τα οποία δεν έχουν εξερευνηθεί 

νωρίτερα (τα οποία στην συνέχεια μπορούν να αναπτυχθούν και ποσοτικά). 

 Δεύτερον, στο να προστεθεί ποιοτική  πλούσια πληροφορία σε γνώση που έχει 

δημιουργηθεί με ποσοτική μέθοδο.    

  Τρίτον, για την καλύτερη κατανόηση ενός θέματος χρησιμοποιούνται μεικτές 

μέθοδοι (ποσοτική - ποιοτική) ή και τεχνικές τριγωνοποίησης.   

 Τέταρτον, να προωθηθεί καλύτερα ένα πεδίο γνώσης που έχει εξεταστεί με 

ποσοτική μέθοδο αλλά δεν είναι τόσο κατανοητή λόγω μειονεκτήματος της 

μέθοδου. 

 Πέμπτον, για την καλύτερη κατανόηση συνθετών  κοινωνικών φαινομένων 

από τη πλευρά των εμπλεκομένων υποκειμένων, φορέων, παρά την εξήγηση 

τους από την εξωτερική ματιά (ανεπιτυχώς) τα οποία και δύσκολα μπορούν να 

προσεγγιστούν με ποσοτική μέθοδο. 
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 Τα κυριότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ποιοτικής μεθόδου 

αναφέρονται συγκεντρωτικά στο παρακάτω πίνακα (Ιωσηφίδης,2008:23 ). 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 9.  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ποιοτικής έρευνας   

 

Συμπερασματικά, η ποιοτική μέθοδος ενδείκνυται για διερεύνηση κοινωνικών 

φαινομένων που δεν έχουν μελετηθεί πρωτύτερα και  βασίζεται σε μικρότερα 

δείγματα   με βασικό σκοπό τη κατά βάθος διερεύνηση τους από την οπτική εμπειρία 

των υποκειμένων.     

 

 

5.4  Σύγκριση ποιοτικής και ποσοτικής μεθοδολογίας.  

 

Οι ερευνητές συχνά ορίζουν την ερευνητική μέθοδο επιλογής τους 

συγκρίνοντας τις δυο μεθόδους. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο 

προσεγγίσεων. Βασική και κύρια διαφορά είναι το είδος των παραγόμενων  

δεδομένων που επεξεργάζονται. Έτσι στην ποσοτική μεθοδολογία έχουμε αριθμητικά 

– στατιστικά δεδομένα ενώ στην ποιοτική έχουμε ποιοτικά ‘κείμενα’. Οι διαφορές 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Λεπτομερή διερεύνηση σε βάθος 

Διερεύνηση φαινομένων, διαδικασιών 

και συμπεριφορών που δεν είχαν 

προληφθεί  

 

Διερεύνηση εμπειριών και κατανόησης 

της από την οπτική των κοινωνικών 

υποκειμένων 

 

Προσπάθεια αποφυγής a prioriο κρίσεων  

 

Αφορά μικρά δείγματα 

Περιορισμός σε δυνατότητες γενίκευσης 

και σύγκρισης  

 

Εξαρτάται από τις αντιλήψεις του 

ερευνητή και τις επικοινωνιακές 

δεξιότητες 

 

Η συμμετοχή ή εμπλοκή του μπορεί να 

μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά του υπό 

μελέτη  κοινωνικού φαινομένου ή 

διαδικασίας.     
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τους διακρίνονται επίσης σε επίπεδο α) οντολογίας  ως προς την παραδοχή για τη 

φύση της πραγματικότητας και β) επιστημολογίας ως προς τους τρόπους προσέγγισης 

της γνώσης για την πραγματικότητα. Οι ρίζες της ποιοτικής έρευνας απορρέουν από 

τις νατουραλιστικές φιλοσοφίες ενώ της ποσοτικής στις θετικιστικές. 

Βασικός σκοπός των ερευνητών της ποσοτικής έρευνας (θετικιστές-

μεταθετικίστες) είναι να ανακαλύψουν καθολικούς νόμους και κανόνες που συνδέουν 

ένα αίτιο με το αποτέλεσμα έτσι ώστε να μπορεί να ελεγχθεί και να  προβλεφτεί στη 

συνέχεια, δηλαδή να εξασφαλιστεί η επαναληψιμότητα των δεδομένων από 

διαφορετικούς ερευνητές. Ενώ για τους ερευνητές της ποιοτικής έρευνας 

(εποικοδομητισμός)  η κοινωνική πραγματικότητα δομείται υποκειμενικά και ότι η 

αντικειμενικότητα δεν είναι εφικτή διότι παρεμβαίνει το αξιακό σύστημα του 

ερευνητή και έχει  ως  βασικό στόχο όχι την αποκάλυψη γενικών νόμων αλλά σε 

βάθος κατανόηση του φαινομένου με ολιστικό τρόπο (Σαραφίδου,2001:87-89).    

Υπάρχουν  διαφορές  σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης της μεθόδου.  

Σύμφωνα με τον Creswell (1994) (στο Σαραφίδου,2001:89), η ουσιαστικότερη 

διάκριση ποσοτικών και ποιοτικών προσεγγίσεων είναι ότι η πρώτη διέπεται από την 

απαγωγική λογική ενώ η ποιοτική από την επαγωγική λογική  δηλαδή στην ποσοτική 

έχουμε μια δεδομένη θεωρία και ελέγχουμε τα εμπειρικά δεδομένα κατά πόσο  την 

επαληθεύουν ενώ στην ποιοτική κατά Neuman(1997)   στην  (Σαραφίδου,2001:89) οι 

« ερευνητές κατασκευάζουν, με τις ενδείξεις της έρευνας μια εικόνα που υποδεικνύει ότι 

μια θεωρία, μια γενίκευση ή μια ερμηνεία είναι εφικτή». Ακόμη, ο Firestone (στο 

Σαραφίδου,2001:89) διακρίνει μια διαφοροποίηση  και στις μεθόδους ανάλυσης των  

δεδομένων. Οι ερευνητές με την βοήθεια στατιστικών πακέτων χειρίζονται μεγάλο 

όγκο αριθμητικών δεδομένων σε μικρό χρονικό διάστημα  για να ελέγξουν μια 

θεωρητική υπόθεση. Ενώ οι ερευνητές της ποιοτικής έρευνας χειρίζονται κείμενα για 

να παράγουν θεωρία, επεξεργαζόμενοι τα εμπειρικά δεδομένα με  έννοιες. Οι μέθοδοι 

δε σχετίζονται με τυποποιημένες διαδικασίες αλλά εξαρτώνται από την εμπειρία του 

ερευνητή, τη θεωρητική  κατάρτιση και ικανότητα του. 

 

 

Ενδεικτικός είναι ο πινάκας κατά Ιωσιφίδη (2008:22) με τις κυρίαρχες τάσεις 

των δυο μεθοδολογιών. 

 
                                                 Πίνακας 10. Διαφορές ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας 

Ποιοτική έρευνα Ποσοτική έρευνα 
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Φαινομενολική 

Επαγωγική 

Ολιστική 

Υποκειμενική 

Διαδικαστική 

Σχετική αδυναμία ελέγχου 

Στόχευση στην κατανόηση 

Ερμηνευτική 

Διερευνητική 

 

 

Θετικιστική 

Υποθετικό-παραγωγική 

Μερική 

Αντικειμενική 

Στοχεύει σε μετρήσιμα αποτελέσματα 

Στοχεύει στον έλεγχο μεταβλητών 

 

Επιβεβαιωτική  

  

 

    

5.5  Μέθοδοι συλλογής ποιοτικών δεδομένων.  

 

 Στην παρούσα ερευνητική μελέτη, ο σκοπός και οι στόχοι είναι κατά κύριο 

λόγο διερευνητικοί. Λόγω της φύσης του ερευνητικού πεδίου καταλληλότερη 

μέθοδος κρίθηκε η ποιοτική έρευνα. Επίσης για την διεξαγωγή της συγκεκριμένης 

μελέτης συνέβαλαν διάφοροι καταλυτικοί  παράγοντες.  

Οι σημαντικότεροι από αυτούς ήταν το μικρό δείγμα των υποκειμένων και η έλλειψη 

σχετικής βιβλιογραφίας για την διερεύνηση των μειονοτικών εκπαιδευτικών. Επίσης, 

με την επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου θα απαντηθούν ορθότερα ερευνητικά 

ερωτήματα που είναι ο πρωταρχικός στόχος της έρευνας αλλά και να αναδειχθούν 

ποιοτικά πλούσια δεδομένα που έχουν παραμείνει στην αφάνεια μέχρι στιγμής.           

 Ως μέθοδοι συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα μπορεί να οριστεί  μια 

σειρά από δραστηριότητες- διαδικασίες που έχουν ως στόχο την συλλογή εκείνων 

των πληροφοριών που θα χρησιμοποιηθούν μετέπειτα για να απαντηθούν τα 

ερευνητικά ερωτήματα. Πολλές φορές χρησιμοποιείται μόνο μια μέθοδος συλλογής 

δεδομένων, για την ενίσχυση όμως της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των 

ποιοτικών δεδομένων οι πολλαπλές μέθοδοι ενδείκνυνται ως καταλληλότερες. 

Κυριότερες μέθοδοι είναι οι εξής: 

 

1. Ποιοτική συνέντευξη ή συνέντευξη σε βάθος.   Σύμφωνα με τους Canell και 

Kahn στο( Cohen & Manion 200:374) είναι «η συζήτηση δυο ατόμων  που 

αρχίζει από τον συνεντευκτή , με ειδικό σκοπό την απόκτηση σχετικών με την 

έρευνα πληροφοριών, και επικεντρώνεται από αυτόν σε περιεχόμενο  

καθορισμένο από τους στόχους της έρευνας με συστηματική περιγραφή 
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πρόβλεψη ή ερμηνεία».  Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί την συχνότερη 

μέθοδο συλλογής και  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παραχθούν πλούσια 

δεδομένα, να ελεχθούν υποθέσεις και επίσης να χρησιμοποιηθεί  συνδυαστικά 

και με άλλες τεχνικές συλλογής.  

2. Συμμετοχική παρατήρηση. Συμφώνα με Κυριαζή (2001) στο Σαραφίδου 

(2011:51) «ο ερευνητής συμμετέχει  στο κοινωνικό περιβάλλον  και στις υπό 

έρευνα κοινωνικές καταστάσεις καθώς και η δυνατότητα άμεσης προσωπικής 

εμπειρίας του σχετικά με όλα όσα διαδραματίζονται εκεί οδηγούν σε ‘πυκνές’, 

πλούσιες περιγραφές ενώ ταυτόχρονα σκοπεύων στην αποκάλυψη και 

κατανόηση των γενικών χαρακτηριστικών της κοινωνικής ζωής των 

υποκειμένων». Ο βαθμός συμμετοχής του ερευνητή στην διαδικασία  

ποικίλλει από  την πλήρη  έως και την παθητική παρατήρηση (Spradley, 1980) 

στο Σαραφίδου (2011:52). Η μη συμμετοχή του ερευνητή στις καθημερινές 

δραστηριότητες ή και αποφυγή της  αλληλεπίδρασης του με τα υπόλοιπα μέλη 

της ομάδας στο υπό διερεύνηση θέμα τον χαρακτηρίζει ως απλό παρατηρητή 

ή θεατή. Μεγαλύτερη συμμέτοχη εξασφαλίζεται, όταν ο ίδιος συνδράμει στην 

ερευνητική διαδικασία και στις αλληλεπιδράσεις με την ομάδα με διάφορους 

τρόπους όπως του συμβουλευτή, φίλου κτλ. Τέλος, πλήρη συμμετοχή 

επιτυγχάνεται, όταν ενσωματωθεί στην ομάδα και συμμετέχει σε όλες τις 

δραστηριότητες με φυσικό τρόπο.  

3. Ομάδες εστίασης. Το βασικότερο χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι η 

δυνατότητα αξιοποίησης, η κατανόηση και η ερμηνεία της δυναμικής της 

ομάδας. Επιτρέπει την «παρατήρηση, καταγραφή, και ανάλυση της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και 

πάνω σ’ ένα και μόνο αντικείμενο καθορισμένο από τον ερευνητή»(Ιωσηφίδης, 

2008:135) . 

4. Βιογραφική μέθοδος. Δίνεται «έμφαση στην ‘φωνή’ των ιδίων των κοινωνικών 

υποκειμένων, στη δική τους ερμηνεία της κοινωνικής πραγματικότητας , στις 

αναπαραστάσεις και στις προσωπικές και συλλογικές τους εμπειρίες» (ό.π.:149) 

δηλ. τα δεδομένα συλλέγονται από αναμνήσεις και εμπειρίες ζωής  των  

συμμετεχόντων. 
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5.6  Είδη συνεντεύξεων.  

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την συλλογή των ποιοτικών 

δεδομένων είναι η Ποιοτική συνέντευξη ή συνέντευξη σε βάθος.  Βασικός «σκοπός 

της συνέντευξης είναι  η παραγωγή / συλλογή όσο το δυνατόν πλουσιότερων 

δεδομένων  για τις εμπειρίες , στάσεις, και τις αναπαραστάσεις των συμμετεχόντων 

στην ερευνητική διαδικασία»(ό.π.:112).  Συμφώνα με τους Kvale, και 

Rubin&Rubin,(1996, 1995)  στο Σαραφίδου(2011:55)ο ερευνητής  προσπαθεί   να 

δημιουργήσει μια γενική εικόνα  στο υπό διερεύνηση θέμα, αντλώντας νοητικά και 

συναισθηματικά δεδομένα από τις εμπειρίες του υποκειμένου.  

 Ανάλογα με τους στόχους μιας έρευνας η συνέντευξη μπορεί να είναι λιγότερο η 

περισσότερο δομημένη. Η διάκριση τους έχει να κάνει με το βαθμό δόμησης τους.  

Τα κυριότερα  είδη συνεντεύξεων είναι (ό.π., 55:58): 

 Η δομημένη συνέντευξη είναι αυτή στην οποία το είδος των ερωτήσεων και οι 

διαδικασίες είναι προκαθορισμένες από πριν  για όλους τους ερωτούμενους 

με την ίδια σειρά, έτσι ώστε να εκτίθενται στα ίδια ερεθίσματα. Η 

προκαθορισμένη δομή της συνέντευξης δεν επιτρέπει στον ερευνητή 

περιθώρια ευελιξίας, εμβάθυνσης και επέκτασης σε θέματα που δεν είχαν 

προβλεφθεί από πριν. 

 Η μη δομημένη συνέντευξη είναι αυτή με το λιγότερο βαθμό δόμησης, μόνο οι 

θεματικές περιοχές – ενότητες έχουν προκαθοριστεί από πριν. Στοχεύει στην 

παραγωγή δεδομένων κατά την ροή αλληλεπίδρασης του συνεντευκτή και 

του ερευνητή. 

 Μια ενδιάμεση μορφή των δύο προηγούμενων συνεντεύξεων είναι η 

ημιδομημένη συνέντευξη. Στην κατηγορία αυτή οι θεματικές περιοχές και το 

περιεχόμενο των ερωτήσεων προκαθορίζονται από πριν και χαρακτηρίζεται 

από την ευελιξία ως προς την διατύπωση και σειρά των ερωτήσεων. 

Η μη δομημένη και  ημιδομημένη συνέντευξη  κατά τον Ιωσηφίδη (2008:112) είναι  

δυο τύποι συνεντεύξεων όπου χρησιμοποιούνται ευρέως στην κοινωνική ποιοτική 

έρευνα, επιτρέπουν την διερεύνηση σε βάθος των υποκειμένων και ανάδειξη 

δεδομένων που δεν είχαν προκαθοριστεί από πριν.  
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Σύμφωνα με τον ίδιο (ό.π. :113) υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της 

συνέντευξης όπου η καλή γνώση τους επιτρέπει την κατάλληλη εφαρμογή  της 

μεθόδου. Ως πλεονεκτήματα είναι: 

 Πρώτον, επιτρέπει στον ερευνητή την συλλογή δεδομένων όταν 

πρόκειται για πολύπλοκες διαδικασίες, στάσεις, αξίες και 

συμπεριφορές.   

 Δεύτερον, η σχέση αμεσότητας μεταξύ του ερευνητή και του 

συνεντευξιαζόμενου μπορεί να επιφέρει θεματικές ενότητες στην 

επιφάνεια που δεν είχαν προκαθοριστεί από πριν ή και την 

τροποποίηση  σε κάποιο  του ερευνητικού πλαισίου.   

 Τρίτον, επιτρέπει στον ερευνητή να δει το κοινωνικό κόσμο, τα 

πραγματικά φαινόμενα από την οπτική των υποκειμένων. 

Τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της μεθόδου κατά τους Stewart & Cash (1991), και 

Kvale (1996) στο Ιωσηφίδη (ό.π.:113) είναι.  

- Χρονοβόρα ως προς την σχεδίαση και πρόσβαση στα υποκείμενα. 

- Απαιτεί επικοινωνιακά προσόντα όπως ευαισθησία, γνήσιο     

      ενδιαφέρον και ευελιξία. 

- Ενδεχομένως να παραλειφθεί ή να χρησιμοποιηθεί μη απαραίτητο    

   υλικό από τις  συνεντεύξεις. 

- Το υποκειμενικό στοιχείο είναι έντονο σε πολλές περιπτώσεις με  

      αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα αξιοπιστίας των δεδομένων. 

Ανεξάρτητα το είδος της συνέντευξης που θα επιλεχθεί, σύμφωνα με τον Mason, 

(2003) στην Σαραφίδου (2011:59 ) ο ερευνητής δεν απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση  της σύνταξης ενός λεπτομερούς και αναλυτικού σχεδιασμού. Ο οδηγός 

συνέντευξης χρησιμοποιείται ως εργαλείο για θέματα που αφορούν την υλοποίηση- 

σχεδίαση της όλης ερευνητικής διαδικασίας. Ενώ, ο Kvale(1996) στο Ιωσηφίδη 

(2008:118-123) είναι πιο λεπτομερής και αναφέρει τα επτά παρακάτω σταδία που 

πρέπει να διεκπεραιωθούν από την αρχή μέχρι το τέλος της ερευνητικής διαδικασίας.  
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1. Ερευνητικό πρόβλημα  ή ερευνητική περιοχή ενδιαφέροντος  

2. Σχεδιασμός  

3. Διεξαγωγή συνεντεύξεων 

4. Απομαγνητοφώνηση ή προετοιμασία του υλικού για ανάλυση 

5. Ανάλυση 

6.  Έλεγχος  

7. Δημοσιοποίηση  

 

5.7  Είδη Ερωτήσεων. 

Ακολουθώντας την παραπάνω σειρά για την διεκπεραίωση της έρευνας, οι 

ερωτήσεις και οι θεματικές ενότητες που θα πρέπει να καλυφτούν και να απαντηθούν 

για να αναδειχτούν τα ποιοτικά δεδομένα στα ερευνητικά ερωτήματα είναι από τις 

σημαντικότερες διαδικασίες. Τα κυριότερα είδη ερωτήσεων που θα πρέπει να 

διατυπωθούν κατά την Σαραφίδου (2011:59)  είναι:  

1. Ερωτήσεις που αφορούν εμπειρίες και συμπεριφορές. Στις ερωτήσεις αυτές 

λαμβάνεται υπόψη η παράμετρος του χρόνου. 

2. Ερωτήσεις γνώμης ή αξιών. Έχουν ως κύριο στόχο την ανάδειξη των 

δεδομένων από την οπτική των συνεντευξιαζομένων. 

3. Ερωτήσεις που αφορούν συναισθήματα.. Έχουν ως σκοπό την ανάδείξη 

συναισθηματικών διαστάσεων που έχει το θέμα. 

4.  Ερωτήσεις που αφορούν γνώσεις.  

5. Ερωτήσεις που αφορούν αισθητηριακές αντιλήψεις για ένα θέμα. Αφορούν 

ερωτήσεις που θα αναδειχθούν μέσα από τις αισθήσεις  των  ερωτώμενων για 

ένα θέμα. 

6. Δημογραφικές ερωτήσεις. Αποσκοπούν σε πληροφορίες όπως η ηλικία, το 

φύλο, η εκπαίδευση και άλλα χαρακτηριστικά.    
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Ενώ κατά  τους (Dunn 2000, Breakwell 1995,Misher 1996,Rubin και Rubin 2005 

,Seidman 2006) στο Ιωσηφίδη (2008:115) οι βασικές ερωτήσεις που θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν σε μία συνέντευξη είναι οι εξής:   

1. Κλειστές ερωτήσεις.  Στις ερωτήσεις αυτές η απάντηση έχει προληφθεί από 

τον ερευνητή και συνήθως χρησιμοποιείται στην καταγραφή ατομικών 

χαρακτηριστικών όπως ηλικία, φύλο, κ.τ.λ.   

2. Ανοικτές ερωτήσεις. Δίνουν την δυνατότητα στο συνεντευξιαζόμενο να 

διατύπωση την άποψη του  ελεύθερα. 

3. Μικτές ερωτήσεις.  Η χρήση τους είναι περιορισμένη και είναι συνδυασμός 

των δύο παραπάνω κατηγοριών.    

4. Περιγραφικές ερωτήσεις. Στοχεύουν στην άντληση συγκεκριμένων 

πληροφοριών όπως ηλικία, φύλο, ηλικία κ.τ.λ.   

5. Ερωτήσεις γνώμης. Στοχεύουν στην διερεύνηση αντιλήψεων και στάσεων των 

συνεντευξιαζόμενων.  

6. Υποθετικές ερωτήσεις. Αποσκοπούν στην διερεύνηση απαντήσεων για 

υποθετικές μελλοντικές καταστάσεις.  

7. Ερωτήσεις γέφυρα. Αποσκοπούν στην σύνδεση του ενός θέματος με ένα  

άλλο. 

8. Εισαγωγικές και συμπερασματικές. Είναι η ερωτήσεις που εισάγουν τον 

συνεντευξιαζόμενο στο κύριο θέμα και κλείνουν την διαδικασία συνέντευξης. 

 

5.8 Το Δείγμα και οι περιορισμοί της έρευνας.  

 

Αρχικά η έρευνα θα απευθυνόταν στο σύνολο των εκπαιδευτικών που 

εργάζονται στα σχολεία  Μουζαφέρ Σαλιογλού (Μειονοτικό Γυμνάσιο- Λύκειο 

Ξάνθης) και στο Τζελάλ Μπαγιάρ (Μειονοτικό Γυμνάσιο- Λύκειο Κομοτηνής)  

ανεξαρτήτως ποιο πρόγραμμα σπουδών διδάσκουν (Ελληνόγλωσσο ή Τουρκόγλωσο).  

Λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών από τους αρμόδιους φορείς σχετικά με την 

άδεια που υποβλήθηκε μέσω του συντονιστικού γραφείου μειονοτικής εκπαίδευσης 
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για διεξαγωγή της έρευνας, το τελικό μας δείγμα περιορίστηκε αποκλειστικά στους 

μειονοτικούς εκπαιδευτικούς των δυο παραπάνω εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.   

 Ο Merkens (2004) (στο  Ιωσηφίδης,2008:65) αναφέρει πως στην κοινωνική 

ποιοτική έρευνα δεν υπάρχουν σταθεροί κανόνες που να ορίζουν το μέγεθος του 

δείγματος και πως αυτό εξαρτάται συνήθως από τη φύση της ερευνητικής 

διαδικασίας αλλά και από το είδος των ερευνητικών ερωτημάτων. Επίσης, ο ίδιος 

αναφέρει ( 2004:168) ότι όταν οι συμμετοχή των υποκειμένων στην  ερευνητική 

διαδικασία δεν έχει να αναδείξει κάτι  καινούργιο και έχουμε επαναληψιμότητα των 

ποιοτικών δεδομένων τότε το δείγμα  μπορεί να θεωρηθεί επαρκές.    

 Η ακολουθούμενη δειγματοληπτική διαδικασία  στην παρούσα έρευνα  έγινε  

με κύριο σκοπό την επιλογή των υποκειμένων με εμπειρία στην μειονοτική 

εκπαίδευση και όσο το δυνατόν εκπροσώπηση όλων των ειδικοτήτων αλλά και 

μετακλητών εκπαιδευτικών από Τουρκία. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος  

δειγματοληψίας χιονοστιβάδας, όπου οι αρχικοί συμμετέχοντες σύστησαν άλλους 

εκπαιδευτικούς αλλά και η μέθοδος της σκόπιμης δειγματοληψίας, έτσι ώστε «οι 

συμμετέχοντες  να πληρούν κάποιο ή κάποια κεντρικά χαρακτηριστικά που συνάδουν με 

το σκοπό και το χαρακτήρα της ποιοτικής έρευνα» ( Ιωσηφίδης, 2008:64). Στην έρευνα 

συμμετείχαν 16 εκπαιδευτικοί εκ των οποίων και 2 μετακλητοί εκπαιδευτικοί από την 

Τουρκία. 

      

5.9  Εργαλείο οδηγός συνέντευξης  - Διεξαγωγή έρευνας. 

 

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως στόχος της συνέντευξης είναι η αποκάλυψη 

εμπειριών, συμπεριφορών, στάσεων και απόψεων του συνεντευξιαζόμενου. 

Ουσιαστικά προσφέρει στον ερωτώμενο την ελευθερία να απαντήσει σε ερωτήσεις 

κάποιας θεματικής ενότητας στον βαθμό που επιθυμεί ο ίδιος και να κινηθεί σε όλο 

το φάσμα των πιθανών απαντήσεων και να μην περιοριστεί σε μια σειρά 

συγκεκριμένων απαντήσεων  που επιθυμεί ο ερευνητής. 

Για την καλύτερη διερεύνηση του σκοπού, των στόχων αλλά και των 

ερευνητικών ερωτημάτων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο της  

ημιδομημένης συνέντευξης. Κατά τον (Ιωσηφίδης, 2008 :112) χαρακτηρίζεται από 

ένα σύνολο καθορισμένων ερωτήσεων, οι όποιες παρουσιάζουν ανάλογα με τον 

συνεντευξιαζόμενο ευελιξία ως προς την σειρά διατύπωσης,  την τροποποίηση του 
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περιεχομένου τους έως και την προσθαφαίρεση θεμάτων προς συζήτηση.  Η 

διαδικασία αυτού του τύπου συνεντεύξεων έχει ως πλεονέκτημα την ανάδειξη και  

συλλογή δεδομένων που δεν είχαν οριστεί από τον ερευνητή.    

Η τελική διαδικασία συνέντευξης δομήθηκε σε τρεις θεματικούς άξονες, τη 

διερεύνηση απόψεων και αντιλήψεων σχετικά με την μειονοτική εκπαίδευση, την 

διερεύνηση του σχολικού περιβάλλοντος και της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τέλος 

τις επιμορφωτικές ανάγκες όπως οι ίδιοι τις ερμηνεύουν. Για κάθε θεματικό άξονα 

χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις «ανοιχτού τύπου», το είδος των ερωτήσεων 

χρησιμοποιούνται περισσότερο στις ημιδομημένες και μη δομημένες ποιοτικές 

συνεντεύξεις,  όπου κύριο χαρακτηριστικό των ερωτήσεων είναι ο βαθμός ελευθερίας 

που παρέχεται στον ερωτώμενο να απαντήσει χωρίς όρια και προκαθορισμούς, 

ερωτήσεις «περιγραφικού τύπου» για την ανάδειξη συγκεκριμένων πληροφοριών 

όπως τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτωμένων,  και «ερωτήσεις γνώμης» 

έχοντας ως κύριο σκοπό την διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων. 

 Τέλος,  η διατύπωση των ερωτήσεων έγινε με προσοχή και σαφήνεια έτσι ώστε  να 

ελαχιστοποιηθεί η μεροληψία όσο το δυνατόν περισσότερο όπως επίσης 

αποφεύχθηκαν και οι ερωτήσεις καθοδηγητικού τύπου και προκαταλήψεις. 

(Ιωσηφίδης, 115:117). 

Η πιλοτική φάση και εφαρμογή της έρευνας προηγείται της  διεξαγωγής των 

τελικών συνεντεύξεων. Σκοπός της πιλοτικής έρευνας ήταν η καταγραφή 

παρατηρήσεων και σχολίων από τα υποκείμενα για την δομή της ημιδομημένης 

συνέντευξης. Να εντοπιστούν τυχόν δυσκολίες και προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ 

ερευνητή και  εκπαιδευτικών καθώς επίσης και την διάρκεια της συζήτησης. Έτσι, 

κατά την υλοποίηση της σε δύο μειονοτικούς εκπαιδευτικούς και έναν πλειονοτικό 

θεωρήθηκε αναγκαίο προς διευκόλυνση των μειονοτικών συνεντευξιαζόμενων το 

ερευνητικό εργαλείο – οδηγός συνέντευξης να μεταφραστεί στην Τουρκική γλώσσα 

κατόπιν και απαίτησης των ίδιων. Όπως επίσης και ο σχολιασμός εκ μέρους τους να 

γίνει στην τουρκική γλώσσα αλλά και ελληνική. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 

στην πιλοτική φάση δεν έλαβαν μέρος στην τελική ερευνητική διαδικασία. Η  

διαδικασία της μετάφρασης θα γινόταν εξ’ ορισμού διότι στην έρευνα συμμετείχαν 

και δυο μετακλητοί εκπαιδευτικοί από Τουρκία.   
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Ο οδηγός συνέντευξης μεταφράστηκε σε συνεργασία συναδέλφου της τουρκικής 

φιλολογίας αλλά και από τον ίδιο τον ερευνητή. Η τελική διαμόρφωση του εργαλείου  

είναι αυτή στο Παράρτημα Ι.    

Ο τρόπος καταγραφής των ποιοτικών  δεδομένων στην πλειοψηφία αποτέλεσε 

την τεχνική των σημειώσεων κατόπιν απαίτησης των σενεντευξιαζομένων να μην 

ηχογραφηθούν. Μόνο σε δύο συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της 

ηχογράφησης και χρήση σημειώσεων. Κατά την διαδικασία συλλογής των δεδομένων   

από τους ερωτώμενους  κρατήθηκαν σημειώσεις  τόσο στην τουρκική γλώσσα όσο 

και στην ελληνική, τα οποία στην συνέχεια μεταφράστηκαν εξ’ ολοκλήρου στα 

ελληνικά.   

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τους μήνες Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 

του 2012 στην πόλη της Ξάνθης και Κομοτηνής. Δεδομένου της οργανικής θέσης του 

ερευνητή στο Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής ως εκπαιδευτικός Πληροφορικής ώθησε 

στην πλειοψηφία τους συνεντευξιαζόμενους για την διεξαγωγή των συνεντεύξεων 

στο σύλλογο G.T.G.B. απογευματινών ωρών κατόπιν απαίτησης των ίδιων, μιας και 

βρισκόταν ακριβώς διπλά στο Χαϊριέ Μεντρεσέ (Ιεροσπουδαστήριο). Σε αντίθεση με 

την Ξάνθη, η πλειοψηφία των συνεντεύξεων διεκπεραιώθηκε σε καφενέ – καφετέριες 

απογευματινών ωρών. Οι ώρες και ο τόπος διεξαγωγής των συνεντεύξεων είχε ως 

κύριο χαρακτηριστικό να εξασφαλιστεί στο βαθμό που ήταν εφικτό η ησυχία. Το 

γεγονός ότι οι μειονοτική εκπαιδευτικοί εργάζονται σε καθεστώς ιδιωτικού δίκαιο 

διευκολύνει την έρευνα, αφού δεν απαιτήθηκε κάποιο είδος επίσημης άδειας.  Επίσης, 

η επαγγελματική ιδιότητα του ερευνητή ως εκπαιδευτικού του Ιεροσπουδαστηρίου 

Κομοτηνής   λειτούργησε θετικά στο να ανταποκριθούν οι συνεντευξιαζόμενοι στην 

έρευνα.  

Για την ομαλή και επιτυχή ολοκλήρωση της ερευνητικής διαδικασίας, ο 

ερευνητής αρχικά συστήθηκε για το ποιος είναι και προσδιόρισε το σκοπό της 

έρευνάς του (Bell, 1997:151) στο ( Παρασκευοπούλου-Κόλλια:2008) , ενημέρωσε για 

την χρονική διάρκεια και την τήρηση του προβλεπόμενου χρόνου, συζητήθηκε για το 

μέρος και την ώρα διεξαγωγής της προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ίδιοι και να 

αποφευχθούν καταστάσεις πίεσης και άγχους. Ακόμη, ενημερώθηκαν για την 

δυνατότητα επιλογής καταγραφής απαντήσεων δηλ για το αν θα χρησιμοποιηθεί 

μαγνητοφώνηση ή θα κρατηθούν σημειώσεις. 
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Επίσης, ο ερευνητής φρόντισε για την δημιουργία φιλικού κλίματος μεταξύ του ιδίου 

και του υποκειμένου (Βαβουρανάκης,1986:57, στο Παρασκευοπούλου-Κόλλια:2008), 

προκειμένου να διατυπώσουν τις απόψεις τους χωρίς δισταγμούς έτσι ώστε τα 

δεδομένα που θα αντληθούν να είναι όσο το δυνατόν αληθή και πλούσια. 

Προσπάθησε να είναι ουδέτερος σε όλη την διαδικασία, δεν αποκάλυψε τα πιστεύω 

του  προκειμένου να μην επηρεάσει τους συνεντευξιαζόμενους και τους οδηγήσει να 

συνταχθούν με τις δίκες του απόψεις και εμπειρίες για το συζητούμενο 

θέμα(Kvale,1996 στο Σαραφίδου:2011). 

 Σύμφωνα με τον Briggs (1986) στο ( Παρασκευοπούλου-Κόλλια:2008) ο ερευνητής 

όφειλε να αντιμετωπίσει τους συνεντευξιαζόμενους με σεβασμό και δίκαιο τρόπο,  να 

είναι καλός ακροατής έτσι ώστε να μην επηρεάζει την ροή της συζήτησης και να 

παρατηρεί τις εκφράσεις χεριών, προσώπων, αλλά και τον τόνο της φωνής.  «Η μη 

λεκτική  επικοινωνία  πολλές φόρες παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο με τις μορφές και το 

περιεχόμενο της λεκτικής στην κατανόηση και στην ερμηνεία του εκάστοτε φαινομένου 

ή διαδικασίες» (Ιωσηφίδης:2008:170). 

Κατά την διάρκεια επικοινωνίας με τους συνεντευξιαζόμενους μερικοί έδειξαν μια 

διστακτικότητα στη συμμέτοχη, η οποία κατόπιν παρότρυνσης των συναδέλφων τους 

στη συνέχεια περιορίστηκε. Υπήρχαν και εκείνοι που δεν έβλεπαν τη χρησιμότητα  

της έρευνας αφού κατά την γνώμη τους θεωρούσαν πως δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα 

και πως σε γενικές γραμμές είναι γνωστά τα προβλήματα της μειονοτικής  

εκπαίδευσης.  Επίσης, ήταν χαρακτηριστική η στάση και η έκφραση του σώματος σε 

θεματικές  ενότητες όπου έδειχναν την απογοήτευση τους. Στην παρουσίαση των 

ποιοτικών δεδομένων με υπογραμμισμένο κείμενο δηλώνετε η ένταση 

συναισθημάτων ή νοήματος  αλλά και με διάφορες συντομογραφίες η έκφραση του 

προσώπου. Ο μέσος χρόνος  υλοποίησης της συνέντευξης ήταν 30-40 λεπτά πλην 

τριών ατόμων που ήταν επιγραμματικοί στις απαντήσεις τους και ο χρόνος 

υλοποίησης ήταν μικρότερος του προαναφερθέντος.      

5.10 Εγκυρότητα και αξιοπιστία ερευνητικού εργαλείου.  

Η κυριότερη διαφορά ποσοτικής και ποιοτικής μεθόδου όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω έγκειται στην διαφορετική λογική με την οποία προσεγγίζεται η έρευνα. 

Με αποτέλεσμα η λογική της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας να μην μπορεί να 

εφαρμοστεί με παρόμοιο τρόπο και στις δυο μεθόδους. Οι μέθοδοι εγκυρότητας και 
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αξιοπιστίας στην ποιοτική ερευνά έχουν δεχθεί  μεγάλη κριτική και αμφισβήτηση. 

Κριτική  ως προς το δείγμα και  την μέθοδο επιλογής,  ως προς τη γενίκευση των 

αποτελεσμάτων, και ως προς την απουσία επαναληψιμότητας. Ακόμη και για το  

πλεονέκτημα της ευελιξίας που παρουσιάζει η ποιοτική προσεγγίση διότι 

διαφορετικοί ερευνητές στο ίδιο δείγμα και θέμα μπορούν να καταλήξουν σε 

διαφορετικά συμπεράσματα (Σαραφίδου, 2011:85).               

 

 Η εγκυρότητα (Validity) στην ποιοτική κοινωνική έρευνα αναφέρεται στο « κατά 

πόσο τα δεδομένα  που έχουν συλλέγει από το πεδίο καθώς και την ανάλυση του και η 

ερμηνεία τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της έρευνας, αντιστοιχούν στην 

κοινωνική πραγματικότητα ή απαντούν με επαρκή τρόπο στα ερευνητικά ερωτήματα» 

(Berg και Manselt, 2000 στο Ιωσηφίδης, 2008:269). Ενώ η αξιοπιστία σχετίζεται με 

το «βαθμό συνέπειας  της ερευνητικής διαδικασίας καθώς και το βαθμό κατά τον οποίο  

τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν ευρύτερη αξία και σημασία» (Perakyla, 1997 στο 

Ιωσηφίδης 2008:272 ). Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του εργαλείου θα βεβαιωθεί 

από τα ποιοτικά συλλεγόμενα δεδομένα κατά πόσο απαντούν πειστικά στα 

ερευνητικά ερωτήματα και ανταποκρίνονται στους σκοπούς και στόχους της 

παρούσας έρευνας. 

 

5.11  Ανάλυση περιεχομένου.  

Οι συνεντευξιαζόμενοι για την καταγραφή των ποιοτικών δεδομένων εκ 

μέρους του ερευνητή, στην πλειοψηφία επέλεξαν την χρήση της τεχνικής των 

σημειώσεων και μόνο σε δύο συνέντευξης την τεχνική σημειώσεων και 

ηχογράφησης. Το επόμενο στάδιο από τον ερευνητή  ήταν η μετατροπή του υλικού σε 

επεξεργάσιμο γραπτό ηλεκτρονικό κείμενο. Η διαχείριση και η εξοικείωση του 

ερευνητή με τα δεδομένα είναι προϋπόθεση για την ανάλυση των ποιοτικών 

δεδομένων (Ιωσηφίδης, 2008:175). Κατά την διάρκεια της όλης διαδικασίας 

ανάλυσης των κείμενων κρατήθηκαν σημειώσεις , εντυπώσεις και γενικές ιδέες που 

απέρρεαν από τα δεδομένα.  

Για την επεξεργασία των ατομικών διαφορών (φύλο, ηλικία, χρόνια 

προϋπηρεσίας) που προήλθαν από τις περιγραφικές ερωτήσεις προς τους 
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συνεντευξιαζόμενους χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό υπολογιστικού φύλλου 

(Microsof Office Excel 2007). Ενώ για την επεξεργασία του κειμένου 

χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της ανάλυσης περιεχομένου.  Πρόκειται για μια τεχνική 

όπου αφορά κατά κύριο λόγο τις εκφραζόμενες ιδέες που απορρέουν από τα κείμενα. 

Ενδεικτικός ο ορισμός της ανάλυσης περιεχομένου από τον Berelson (1952) 

στη ( Τζανή, 2005:4) είναι μια τεχνική που στοχεύει «στην αντικειμενική, συστηματική 

και ποσοτική περιγραφή του φανερού περιεχομένου της επικοινωνίας γραπτού ή 

προφορικού λόγου» με κύριο σκοπό την ερμηνεία των ποιοτικών κειμένων. Ενώ η 

Κυριαζή (2002:299) αναφέρει πως «είναι μια διαδικασία κατηγοριοποίησης που 

επιτρέπει τη μετατροπή λεκτικού ή άλλου συμβολικού περιεχομένου σε ποσοτικά 

δεδομένα». Συμπερασματικά, οι συνεντεύξεις έχουν κωδικοποιηθεί από λέξεις, 

φράσεις ή και παραγράφους τα οποία ανήκουν σε μια ευρύτερη κατηγορία ή 

υποκατηγορία όπου στη συνέχεια έχουν μετατραπεί σε αριθμητικά δεδομένα.  

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάλυσης του υλικού απαιτείται μια 

σειρά βημάτων τα οποία διακρίνονται: 1. Ορισμός και επιλογή της ενότητας ανάλυσης, 

όπου «αναφέρεται στα σημασιολογικά στοιχειά του περιεχομένου»(Τζανή,2005:6).  Για 

να διεκπεραιωθεί  η ανάλυση μιας επικοινωνίας σύμφωνα με τον Berelson(1948) στη 

Τζανή (2005:5) διακρίνονται πέντε ενότητες: α) λέξη β) θέμα γ) πρόσωπο δ) μέτρο 

χώρου ή χρόνου ε)σύνολο διαθέσιμου υλικού  ενώ για την μελέτη περιεχομένου μιας 

ενότητας  διακρίνονται τρία είδη ανάλυσης : α) Λεξιλογική ανάλυση β) Φραστική 

ανάλυση  και γ) θεματική ή σημασιολογική ανάλυση. Στην παρούσα εργασία 

επιλέχθηκε η θεματική ανάλυση όπου ως ενότητα λαμβάνει υπόψη τo νόημα, έννοιες, 

θέματα ομάδας λέξεων και βασίζεται στην άποψη ότι «ο λόγος είναι μια συμπεριφορά 

δηλωτική και αποκαλυπτική των κέντρων ενδιαφέροντος, γνωμών , πεποιθήσεων, 

φόβων και γενικά των συγκινησιακών καταστάσεων του ατόμου ή μιας ομάδας» Uhrog 

M.C. (1974) ( στον Βαμβούκας 2002 στην Τζανή 2005 ). 

2. Ορισμός και επιλογή της μονάδας μέτρησης αφορά τον τρόπο μέτρησης της 

ενότητας ανάλυσης .  

3. Δημιουργία ενός συστήματος κατηγοριών.  Με τον όρο κατηγορία «δηλώνεται μια 

ομάδα αντικειμένων, πραγμάτων, καταστάσεων, που έχουν έναν ορισμένο αριθμό 

κοινών χαρακτηριστικών ή ιδιοτήτων τα οποία την διαφοροποιούν από τις άλλες 

ομάδες με κριτήρια ποιοτικά»(Τζανή, 2005:7) Συμφώνα με τον Βαμβούκα (2002) 
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στην Τζανή (2005) «Η αυστηρότητα των αποτελεσμάτων της διερεύνησης εξαρτάται 

από την αξία της ανάλυσης που χρησιμοποιείται ως βάση, δηλαδή από την ακρίβεια 

ταξινόμησης, που με τη σειρά της εξαρτάται από την αξία των κατηγόριων» . Επίσης , η 

Κυριαζή (2002:292) αναφέρει πως «Στην ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, τα 

δεδομένα αντιπαρατίθενται με αρχικές, δοκιμαστικές κατηγορίες. Αναλόγως με το πόσο 

κατάλληλες αποδεικνύονται οι κατηγορίες στην πράξη, τροποποιούνται ή 

οριστικοποιούνται. Οι ισχύουσες γνώσεις για το υπό έρευνα θέμα συντελούν βεβαίως  

στην αρχική διαμόρφωση των κατηγοριών , αλλά η τελική τους μορφή είναι αποτέλεσμα 

της συνεχούς διαπλοκής θεωρίας και δεδομένων».  Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε 

ο επαγωγικός τρόπος για την διατύπωση κατηγοριών και υποκατηγοριών μιας και η 

προσέγγιση είναι ποιοτική. Στον επαγωγικό τρόπο το σύστημα κατηγοριών και 

υποκατηγοριών συγκροτούνται κατά την διάρκεια εξέτασης της έρευνας. 

 

6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

6.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων.  

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων φαίνονται στον 

παρακάτω συγκεντρωτικό πινάκα. Θα πρέπει να αναφερθεί για την διασφάλιση της 

ανωνυμίας των συμμετεχόντων 3 από τους συμμετέχοντες  προτίμησαν να μην 

αναφέρουν καμία  σχετική πληροφορία. Όπως επίσης το πεδίο της ειδικότητας 

αφαιρέθηκε για τους παραπάνω λόγους. Έτσι ,στα γραφήματα το συνολικό δείγμα 

είναι 13 έναντι 16 των συνεντεύξεων.      

              Πίνακας 11. Συγκεντρωτικός πίνακας με δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΛΟ ΜΕΤΑΠ. 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΡΟΫΠ. 

Ε1 37 ΓΥΝΑΙΚΑ ΟΧΙ 13 

Ε2 38 ΑΝΔΡΑΣ ΟΧΙ 8 

Ε3 38 ΑΝΔΡΑΣ ΟΧΙ 6 

Ε4 37 ΑΝΔΡΑΣ ΟΧΙ 7 

Ε5 39 ΑΝΔΡΑΣ ΟΧΙ 10 

Ε6 42 ΑΝΔΡΑΣ ΝΑΙ 12 

Ε7 40 ΓΥΝΑΙΚΑ ΟΧΙ 13 
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Ε8 42 ΑΝΔΡΑΣ ΟΧΙ 15 

Ε9 37 ΑΝΔΡΑΣ ΟΧΙ 9 

Ε10 39 ΓΥΝΑΙΚΑ ΟΧΙ 11 

Ε11 41 ΑΝΔΡΑΣ ΟΧΙ 11 

Ε12 35 ΑΝΔΡΑΣ ΟΧΙ 4 

Ε13 35 ΑΝΔΡΑΣ ΝΑΙ 4 

 

Στα επόμενα γραφήματα  αναφέρονται αναλυτικά  τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

των συμμετεχόντων.   

 

Γράφημα 1. Το φύλο των συμμετεχόντων στην έρευνα.  

 Όπως προκύπτει από το γράφημα 1 η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην 

έρευνα είναι άνδρες με 77% ενώ  οι γυναίκες αποτέλεσαν μόλις το 23 %. 
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Γράφημα 2. Η ηλικία των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

Ως προς την ηλικία τους από το γράφημα 3, δεν παρατηρούνται μεγάλες 

αποκλείσεις, με την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών να είναι μεταξύ 35 – 39 ετών. 

 

 

Γράφημα 3. Μεταπτυχιακές σπουδές των συμμετεχόντων.   

Παρατηρείται πως μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών(85%) δεν κατέχουν 

μεταπτυχιακές σπουδές και μόλις 2 (15%) στους 13 έχουν.  
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Γράφημα 4. Προϋπηρεσία στην μειονοτική εκπαίδευση. 

Από το γράφημα 4 παρατηρείται πως η πλειοψηφία των συμμετεχόντων έχουν 

πάνω από 10 χρόνια προϋπηρεσίας στα μειονοτικά σχολεία και ο μέσος όρος 

τους να ανέρχεται στα 9,4 έτη.  

 

Στην συνέχεια ακλουθούν οι απαντήσεις των συνεντευξιασμένων στα τέσσερα 

ερευνητικά ερώτημα που έχουν τεθεί εξ΄ αρχής και στο τέλος θα δημιουργηθεί από το 

υλικό των συνεντεύξεων το σύστημα  θεματικών κατηγοριών και υποκατηγοριών. 

 

6.2 Ερευνητικό ερώτημα 1. 

Απαντήσεις  στο πρώτο (1) ερευνητικό ερώτημα . 

 Πως χαρακτηρίζουν οι ίδιοι την μειονοτική εκπαίδευση και ποιοι οι λόγοι επιλογής 

εργασίας στα συγκεκριμένα σχολεία; 

  Στην α ερώτηση του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος τρείς στους δεκαέξι 

(18,7%)εκπαιδευτικούς αναφέρθηκαν στο τι είναι και πως ορίζουν τα μειονοτικά 

σχολεία, και πως σε αλλά σχολειά δεν υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της 

μητρικής γλώσσας.  Ενδεικτικά ο Ε14 αναφέρει πως είναι «Εκπαιδευτικά ιδρύματα 

που προσφέρουν δίγλωσση εκπαίδευση…, μέσω εμάς τους δίνεται να μάθουν την 

μητρική γλώσσα όπως πρέπει… αυτή η δυνατότητα εκμάθησης σε άλλα σχολεία δεν 
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υπάρχει και είναι το μοναδικό σχολείο». Επίσης,  ο Ε16 αναφέρει πως  «είναι ένα 

σχολείο που συνυπάρχουν δύο προγράμματα το ελληνικό και το τουρκικό, θα έλεγα πως 

δεν είναι ικανοποιητικό και πως χρειάζονται αλλαγές και γενικώς επανασχεδιασμό της 

εκπαίδευσης από την βάση». Ενώ ο Ε5, τα αναφέρει ως  «δίγλωσσα εκπαιδευτικά  

ιδρύματα από δημοτικό – γυμνάσιο- λύκειο  με δυνατότητα πρόσβασης και στην 

ανώτερη εκπαίδευση».  

Οι πλειοψηφία των  εκπαιδευτικών έντεκα στους δεκαέξι (68,7%) εκφράστηκαν με 

αρνητικούς σχολιασμούς για την εικόνα του μειονοτικού σχολείου ως προς τις 

κτιριακές εγκαταστάσεις, τις πολλές ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και γενικώς 

σε χαρακτηρισμούς  ως σχολειά χωρίς τις απαραίτητες προδιαγραφές και ποιότητα. Ο 

Ε8 αναφέρει με ένα βλέμμα απογοήτευσης  «Θα την χαρακτήριζα χωρίς ποιότητα … 

θα πρέπει να  δούμε το όλο θέμα από την αρχή…». Ο Ε2 την παρομοιάζει με την 

τούρκικη λέξη  ¨ Arap saci = Κατσαρά Μαλλιά-μπούκλες¨  για να περιγράψει το όλο 

πρόβλημα «Κτιριακές εγκαταστάσεις ανεπαρκείς... έχουμε 476 μαθητές, το κτήριο 

παλιό.. Το συγκεκριμένο κτήριο ήταν καπναποθήκη και μετατράπηκε σε σχολείο χωρίς 

να πληροί τις προδιαγραφές. Ως ειδικότητα δεν έχω το χώρο που απαιτείτε να κάνω  

ασκήσεις και  δραστηριότητες…».  

Σε παρόμοιο ύφος  και ο Ε6,  αναφέρει τον αριθμό των μαθητών σε σχέση με την 

κτιριακή υποδομή «Το συγκεκριμένο σχολείο είναι ανεπαρκές (ελλιπείς κτιριακές 

εγκαταστάσεις) για τον αριθμό των μαθητών. Γίνονται μαθήματα στο υπόγειο... πολλές 

ειδικότητες έχουν βασικό πρόβλημα για την υλοποίηση των μαθημάτων 

τους.(Εργαστήρια και προαύλιος χώρος)». Ενδεικτική αναφορά της Ε1 «… ως προς 

την εκπαίδευση έχουμε σοβαρά θέματα υποδομής κτιριακών εγκαταστάσεων, τάξεις 34 

μαθητών κάτι που δυσκολεύει το έργο μας..».  Ακόμη, ο Ε3 χαρακτηριστικά λέει «Οι 

Κτιριακές εγκαταστάσεις μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα, ο διαχωρισμός των τάξεων δεν 

έχει γίνει καλά.., χωρίς ηχομόνωση  με αποτέλεσμα να ακούω τους συναδέλφους από 2 

και 3 τάξεις όπως και αυτοί εμένα... Επίσης 2 τάξεις.., μαθήματα στο υπόγειο κάνουν ».  

Τρείς εκπαιδευτικοί επισημάνουν την  απαίτηση να γίνουν διορθωτικές αλλαγές στις 

εκπαιδευτικές δομές της μειονοτικής εκπαίδευσης. Ενδεικτικές αναφορές για 

απαίτηση  διορθωτικών  αλλαγών. Ο Ε10 αναφέρει «Θα μπορούσε να είναι σε 

καλύτερη κατάσταση, απαιτούνται παρεμβάσεις και αλλαγές σε Α’/θμια, προσχολική 

εκπαίδευση  (Νηπιαγωγεία )  αλλά και στην Β’/θμια εκπαίδευση..» Παρόμοια και ο Ε11 
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«Θεωρώ πως χρειάζονται διορθωτικές αλλαγές σε όλες τις εκπαιδευτικές δομές της 

μειονοτικής εκπαίδευσης..». Ο Ε9 αναφέρει  «Όχι τόσο καλή όσο θα έπρεπε… πρέπει 

να γίνουν κάποιες διορθωτικές αλλαγές για να καλυτερέψει η κατάσταση..». Σύμφωνα 

με τις παραπάνω αναφορές των εκπαιδευτικών το συγκεκριμένο σχολείο δεν πληροί 

τις απαραίτητες κτιριακές – σχολικές  προδιαγραφές.  

Μόλις δύο εκπαιδευτικοί(12.5%) εκφράστηκαν με θετικά - αισιόδοξα σχόλια ως προς 

την μειονοτική εκπαίδευση πιστεύοντας πως θα αλλάξει η εικόνα της. Και αυτό έχει 

να κάνει περισσότερο ως προς τον έναν συνεντευξιαζόμενο λόγω της αναβάθμισης 

της Ε.Π.Α.Θ. πέρσι από την πολιτεία ενσωματώνοντας την στην παιδαγωγική σχόλη 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ενδεικτικά ο Ε12 αναφέρει  

«Θέλω να πιστεύω πως πάει προς το καλύτερο από μέρα σε μέρα…(βλέπε Ε.Π.Α.Θ. 

αλλαγές..)». Ο Ε13 αναφέρει «Με τις σημερινές δυνατότητες που υπάρχουν  και οι 

χρήσεις τους, είναι από μόνο του  ένα σχολείο που προσπαθεί να προσφέρει τις 

υπηρεσίες του...».  

 

Πίνακας12. Πεδία αναφορών για την ερώτηση 1
α
 

Κατηγορίες και υποκατηγορίες απαντήσεων 

Χαρακτηρισμός μειονοτικής εκπαίδευσης 

Συχνότητα 

εμφάνισης 

 Ορισμός Μειονοτικής εκπαίδευσης 

    Δίγλωσσα εκπαιδευτικά ιδρύματα  

 

3 

 Αρνητική εικόνα &  Απαίτηση διορθωτικών αλλαγών  

 Επανασχεδιασμός Μ.Ε. από την βάση ,Νηπιαγωγεία  Α’/θμια και 

Β’/θμια) 

     Κτιριακά προβλήματα και ελλείψεις σε υλικοτεχνικές  υποδομές 

      Μεγάλο μαθητικό δυναμικό ανά σχολείο - τάξη 

 Σχολείο χωρίς προδιαγραφές 

 Σχολείο χωρίς ποιότητα   

 Νομοθετικά προβλήματα 

 

3 

 

4 

4 

2 

1 

1 

 Θετική εικόνα  &  Αισιόδοξος για το μέλλον 

 Μ.Ε. προς το καλύτερο (λόγω Ε.Π.Α.Θ.) 

 

2 
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* Μια απάντηση ενδέχεται να υπάρχει σε περισσότερες από μια κατηγορία- 

υποκατηγορία ταυτοχρόνως 

Στην δεύτερη ερώτηση (1.β) του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος για τους 

λόγους επιλογής εργασίας στα μειονοτικά σχολεία από τους εκπαιδευτικούς,  οι δυο 

μετακλητοί εκπαιδευτικοί ανέφεραν κυρίως λόγους πολιτιστικούς - κοινωνικούς 

(γνωριμία με την ελληνική κουλτούρα), και οικονομικούς δεδομένου ότι οι 

εκπαιδευτικοί του εξωτερικού έχουν σχεδόν δυο μισθούς. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και 

με τους έλληνες εκπαιδευτικούς που αποσπούνται σε ελληνικά σχολεία του 

εξωτερικού. Στη συνέχεια τρείς από τους δεκαέξι εκπαιδευτικούς (18,7%) ανέφεραν 

τη θέληση να βοηθήσουν τα παιδιά της μειονότητας γνωρίζοντας τα προβλήματα που 

υπάρχουν. Συγκεκριμένα, ο Ε8 αναφέρει «Υποχρεωτικά θα έλεγα, θα πρέπει να 

βοηθήσουμε τα παιδιά της μειονότητας..» Στο ίδιο μήκος κύματος  η Ε9 αναφέρει « 

Ανήκω στην μειονότητα, τα παιδιά της μειονότητας είναι και δικά μου παιδιά και ήθελα 

και εγώ με τον τρόπο μου να βοηθήσω για μια καλύτερη εκπαίδευση.. για αυτό και 

επέλεξα μειονοτικό σχολειό» .   

Τέσσερις από τους δεκαέξι (25%) των συμμετεχόντων ανέφεραν την δυσκολία της 

διαδικασίας του Α.Σ.Ε.Π. και λόγω των ελλείψεων από συγκεκριμένες  ειδικότητες 

επιλέχτηκε το μειονοτικό σχολείο. Η Ε1 αναφέρει «…..πριν έρθει η αναγνώριση μου 

υπήρχε ζήτηση στην ειδικότητα μου λόγω συνταξιοδότησης και την δέχτηκα με χαρά. 

Θα ήταν πιο δύσκολο να μπω στην διαδικασία του αναπληρωτή και του ΑΣΕΠ. Επίσης 

το επέλεξε διότι θα δίδασκα αυτό που σπούδασα στην μητρική μου γλώσσα στο σχολειό 

οπού και φοίτησα..». Χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Ε11 «Σπουδές στην Τουρκία και 

η διαδικασία του ΑΣΕΠ ήταν δύσκολη για μένα  υπήρχε κενό στο σχολείο και δεν 

υπήρξε δεύτερη σκέψη». 

 Το 25% των συμμετεχόντων (4/16) ανέφεραν την μη ύπαρξη άλλης επιλογής πέραν 

της μειονοτικής Β/μιας εκπαίδευσης λόγω ειδικοτήτων. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα τα μαθήματα των θετικών επιστημών (φυσική, χημεία, μαθηματικά , 

βιολογία), τουρκικών και θρησκευτικών. Χαρακτηριστικά ο Ε5 αναφέρει  «Λόγω της 

ειδικότητας μου δεν έχω δυνατότητα πρόσβασης σε αλλά σχολεία..».    

Επίσης , ένα 18,7% (3/16) ανέφεραν νομοθετικά προβλήματα ως προς τη πρόσβαση 

στην μειονοτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  Χαρακτηριστικά ο Ε6 αναφέρει «Λόγω 

ειδικότητας μόνο σε μειονοτικό σχολείο  γυμνάσιο- λύκειο, με τα δημοτικά δεν ξέρω.. 
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αλλά προτεραιότητα έχουν απόφοιτοι της Ε.Π.Α.Θ.. Στα πιλοτικά σχολεία που είχαν την 

Τουρκική(στα δημόσια σχολεία) ως μάθημα επιλογής   πλέον δεν υπάρχει.. Άποψη μου 

να εξακολουθεί να υπάρχει .. είναι μια γλώσσα που χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες». 

Ενδεικτικές αναφορές λόγω ειδικότητας αναφέρουν, η Ε12, και Ε13  «Δεν είχα άλλη 

επιλογή και επειδή είναι μειονοτικό σχολείο..» , «Λόγω της ειδικότητας μου δεν έχω 

άδεια αλλού εργασίας..». 

 Συμφώνα με Π.∆. 1024/1979 «οι απόφοιτοι των ιεροσπουδαστηρίων προτιµούνται 

κατά τη διαδικασία επιλογής για το διορισµό στα μειονοτικά σχολεία» (Τσιτσελίκης, 

2007:23). Με αποτέλεσμα  απόφοιτος δημοτικής εκπαίδευσης του εξωτερικού για την 

τουρκική γλώσσα να μην έχει δυνατότητα εργασίας στα μειονοτικά σχολεία διότι 

προτεραιότητα έχει ο απόφοιτος της Ε.Π.Α.Θ. και μάλιστα απόφοιτος του 

Ιεροσπουδαστηρίου. Σε ενδεχόμενη αναγνώριση του πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ έχει 

περισσότερες πιθανότητες να  εργαστεί στο ελληνόγλωσσο πρόγραμμα παρά στο 

τουρκόγλωσσο.   

 Επίσης, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η περίπτωση του ερευνητή σε 

ενδεχόμενη μετάταξη με οργανική θέση  λόγω ειδικότητας στην Α’/θμια μειονοτική 

εκπαίδευση  είναι δύσκολο να αναλάβει  θέση ευθύνης (Διευθυντή ή Υποδιευθυντή) 

διότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 139 τα Β΄18-2-1978 Αριθ. 16287 ο διευθυντής θα πρέπει 

να είναι μουσουλμάνος διδάσκαλος και απόφοιτος της Ε.Π.Α.Θ. εφόσον υπάρχει. 

Ενώ η θέση του υποδιευθυντή καλύπτεται από χριστιανό εκπαιδευτικό. 

 

                                                    Πίνακας 13. Πεδία αναφορών για την ερώτηση 1
β
   

Κατηγορίες και υποκατηγορίες απαντήσεων 

Λόγοι επιλογής μειονοτικού  σχολείου 

Συχνότητα 

εμφάνισης 

 Πολιτισμικοί – κοινωνικοί – οικονομικοί  

 Θέληση  βοήθειας προς μειονοτικούς μαθητές.  

 Δυσκολία ΑΣΕΠ & κενά στα μειονοτικά σχολεία 

 Νομοθετικά προβλήματα με την Α’/θμια εκπαίδευσης  

 Λόγω  ειδικότητας μόνο στην  Β’/θμια μειονοτική 

εκπαίδευση 

2 

3 

4 

3 

4 
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6.3  Ερευνητικό ερώτημα 2. 

Απαντήσεις  στο δεύτερο (2) ερευνητικό ερώτημα .  

Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές τους (α) αλλά και οι ίδιοι στην εκπαιδευτική διαδικασία (β) 

και ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές εφαρμόζονται (γ) ; 

Για να κατανοηθεί και να απαντηθεί καλύτερα το α ερώτημα θα ταξινομηθούν 

οι  απαντήσεις των συμμετεχόντων ως προς τις δυσκολίες των ιδίων των μαθητών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, τους λόγους που συμβάλουν για το πρόβλημα και τις 

λύσεις που προτείνουν οι ίδιοι προκειμένου να περιοριστεί  το φαινόμενο, ουσιαστικά 

θα εξεταστεί η 2.1 ερώτηση από το εργαλείο – συνέντευξη.   

 

Η πλειοψηφία των  εκπαιδευτικών αναφέρουν ως κυριότερη δυσκολία την 

φοίτηση της Β’/θμιας μειονοτικής εκπαίδευσης το χαμηλό επίπεδο σε βασικές 

γνώσεις / δεξιότητες που αποκτούν τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Τουρκικά 

(Ανάγνωση και γραφή) από την Α’/θμια εκπαίδευση (75% ή 12/16 ) αλλά και στο 

πολύ- γλωσσικό πρόβλημα (3/16 ή 18,7% ) που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι οι 

μαθητές.  Ενδεικτικές αναφορές: Ο Ε2 αναφέρει «Προβλήματα στην τουρκική γλώσσα 

αλλά και ελληνική  γλώσσα. Έρχονται με πολλά προβλήματα από το δημοτικό ως προς 

την γλώσσα  αλλά και ως προς τις γνώσεις που έχουν πάρει…». Παρόμοια ο Ε7   

«Απουσία γνώσεων και χρήση της μητρικής γλώσσας , υπάρχει το γλωσσικό πρόβλημα  

τουρκικών αλλά και ελληνικών στην  Α’/θμια εκπαίδευση...». 

 Επίσης ο Ε14, «Πρόβλημα με την γλώσσα από το δημοτικό, στα μειονοτικά δημοτικά 

σχολεία δεν γίνεται καλή και απαραίτητη δουλειά…»  Χαρακτηριστική αναφορά από 

τον Ε5 στο  πρόβλημα της πολυγλωσσίας ,« Μεγάλο γλωσσικό πρόβλημα.., δεν ξέρουν 

την επίσημη  γλώσσα  (Τουρκικά) στο σχολείο, επιπλέον ούτε την Ελληνική γνωρίζουν 

καλά .  Λόγω απαιτήσεων στέλνουν τα παιδιά τους από  μικρή ηλικία και για εκμάθηση 

των Αγγλικών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός ότι μαθαίνουν και την Αραβική για 

ανάγνωση του κορανίου. Τέσσερις γλώσσες χωρίς την διάλεκτο ορισμένων μαθητών.. 

Όλα αυτά δυσκολεύουν το έργο των μαθητών με αποτέλεσμα να μην μαθαίνουν καμιά 
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γλώσσα σε ικανοποιητικό βαθμό…». Ενδιαφέρον  και σοβαρό είναι επίσης η αναφορά 

στο εκπαιδευτικό σύστημα από την Ε1 ανεξαρτήτως από την συχνότητα εμφάνισης 

1/16 ή 6,25% «….Άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι στην 3
η
 λυκείου που θα πρέπει να 

δώσουν πανελλαδικές στα Ελληνικά ενώ διδάσκονται το μάθημα  στα τουρκικά….!!!» 

Στη συνεχεία του α ερωτήματος θα διερευνηθούν οι αιτίες των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες 4/16 ή 25% αναφέρουν 

ως κύριο λόγο την μη ύπαρξη της προσχολικής αγωγής – νηπιαγωγεία. Ενδεικτικά ο 

Ε3 «…είναι και το άλλο ακόμη νηπιαγωγεία δεν υπάρχουν», ο Ε5 «Νηπιαγωγεία 

δίγλωσσα δεν υπάρχουν…». 

 Δυο στους δεκαέξι (12,5%) αναφέρουν πως υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος από 

τους γονείς για την μόρφωση των παιδιών τους. Χαρακτηριστικά η Ε1 αναφέρει «… 

επίσης είναι και θέμα οικογένειας κατά πόσο ενδιαφέρονται για την μόρφωση των 

παιδιών τους » ακόμη, ο Ε3 τονίζει «…περισσότερο ενδιαφέρον από τους γονείς για 

την μόρφωση των παιδιών τους ». Οι παραπάνω αναφορές ίσως να πηγάζουν και από 

το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό των γονέων έχουν χαμηλή μόρφωση και δεν μπορούν 

να βοηθήσουν οι ίδιοι τα παιδιά τους. Ενδεικτική αναφορά του Ε4 «Εξαρτάται και 

από την οικογένεια και στο περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν. Δυστυχώς σε πολλές 

οικογένειες παρατηρείται μεγάλο ποσοστό μη μόρφωσης τους αλλά αυτό αλλάζει σιγά 

σιγά…».  Επίσης ο Ε6 αναφέρει «Είναι αρκετά χαμηλή η μόρφωση των γονέων 

(απόφοιτοι Δημοτικού), μετά το ‘90 υπάρχει  μια αισθητή διαφορά και πολλά κορίτσια 

μετά το 2000 ξεκίνησαν τις σπουδές νωρίτερα δεν δινόταν αρκετή έμφαση..». 

Στη δήλωση του Ε6 διακρίνεται και η αλλαγή στάσης των γονέων ως προς την 

φοίτηση των κοριτσιών που συγκριτικά με άλλες δεκαετίες παρατηρούνται θετικές 

μεταβολές. Ακόμη, αποδίδουν το χαμηλό επίπεδο μόρφωσης και στους απόφοιτους 

εκπαιδευτικούς της Ε.Π.Α.Θ. στα γνωστικά αντικείμενα (2/16 ή 12.5%) «Οι 

εκπαιδευτικοί της Α’/θμιας (Ε.Π.Α.Θ.) είναι απόφοιτη διετής φοίτησης.. τα παιδιά 

έρχονται με πολλές ελλείψεις  σε βασικές γνώσεις», ενώ από τον εκπαιδευτικό 6 

αναφέρεται και γενικότερα ως αιτία, η εκπαιδευτική πολιτική παλαιότερων ετών 

απέναντι στην μειονοτική εκπαίδευση «Υπάρχει ευθύνη και στην εκπαιδευτική 

πολιτική παλαιότερων ετών…».  

Τέλος, αναφέρονται και η οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς των 

μαθητών και πως αυτό θα δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ο Ε4 λέει 
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χαρακτηριστικά «…με την οικονομική κρίση τώρα αυτό θα δυσκολευτεί ακόμη 

περισσότερο αφού τα φροντιστήρια μαθήματα αγγλικών, H/Υ θα κοπούν…»  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς 

τις λύσεις που προτείνουν για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που έχουν οι μαθητές 

τους. Τρεις στους δεκαέξι επιθυμούν να δοθεί περισσότερη έμφαση και καλύτερη 

εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (18,75%). Χαρακτηριστικά ο Ε3 «…να 

δοθεί περισσότερη έμφαση στην Α’/θμια εκπαίδευση…» ενώ ο Ε5 απαιτεί «… καλύτερη 

εκπαίδευση στην Α’/θμια εκπαίδευση», παρόμοιο και  ο Ε7 «Θα πρέπει να γίνεται 

καλύτερη δουλειά και πολλές αλλαγές στην Α’/θμια εκπαίδευση…». 

Δυο εκπαιδευτικοί απαιτούν (12,5%) οπωσδήποτε αναβάθμιση της Α’/θμιας 

εκπαίδευσης, το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό για διορθωτικές αλλαγές το 

συναντήσαμε και στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα. Χαρακτηριστικά ο Ε14 αναφέρει  

και το θέμα αξιολόγησης που απαιτείται στην Α’/θμια εκπαίδευση «Να αναβαθμιστεί 

η μειονοτική Α’/θμια εκπαίδευση και να αξιολογηθεί.. Έρχονται στο σχολείο χωρίς να 

γνωρίζουν τα τούρκικα αλλά ούτε και τα ελληνικά…». 

 Ο εκπαιδευτικός Ε6 αναδεικνύει το θέμα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που 

εργάζονται στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

όπως επίσης και την ανάγκη για ύπαρξη διγλώσσων νηπιαγωγείων. «Προτείνω 

δίγλωσσα νηπιαγωγεία, επιμόρφωση των μειονοτικών δασκάλων στην Α’/θμια αλλά και 

αξιολόγηση. Στο γυμνάσιο και λύκειο να γίνονται ενισχυτικά μαθήματα στο σχολείο εκ 

μέρους της πολιτείας..».  Ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός συγκρίνει το πρόγραμμα 

σπουδών ως προς τα μαθήματα διδασκαλίας με τα αντίστοιχα ελληνικά σχολεία της 

Κωνσταντινούπολης και προτείνει να ισχύσει κάτι αντίστοιχο και στην Θράκη 

προκειμένου να αυξηθούν οι γλωσσικές ώρες διδασκαλίας.  «Πολλές οι ενότητες λίγες 

οι ώρες μόνο 3 ώρες την εβδομάδα στην ειδικότητα (3ώρες γυμνάσιο και 3 λύκειο) 

προτείνω την αύξηση ωρών. Στην Κωνσταντινούπολη τα μαθήματα θετικών επιστημών 

γίνονται στα Τουρκικά αντί στα Ελληνικά για να έχουν περισσότερες ώρες στα 

γλωσσικά μαθήματα προτείνω το ίδιο να γίνει και στην Θράκη για να αυξηθούν οι ώρες 

των γλωσσικών μαθημάτων..».  Τέλος, ως λύση ο εκπαιδευτικός Ε2 αναφέρει ένα 

σχολείο με προδιαγραφές και τα πρότυπα που έχουν όλα τα κοινά σχολεία «Ως 

σχολειό θα πρέπει να έχουμε όλα τα standart που έχει ένα σχολείο για αυτό και απαιτεί 

Νέο σχολείο..»  
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                                                           Πίνακας14. Πεδία αναφορών για την ερώτηση  2
α
 

 

Στην συνέχεια του ερευνητικού ερωτήματος 2 θα εξετάσουμε το δεύτερο 

ερώτημα που απαντάται από την ερώτηση 2.3 προς τους συνεντευξιαζόμενους από 

τον οδηγό συνέντευξης σχετικά με τις επιθυμίες τους προκείμενου να διευκολύνει το 

Κατηγορίες και υποκατηγορίες απαντήσεων 

Διερεύνηση σχολικού – εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 

Συχνότητα 

εμφάνισης 

 Δυσκολίες των μαθητών 

 Χαμηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων από Δημοτικό 

 Πολυγλωσσία   

 Εκπαιδευτικό σύστημα  

 

12 

3 

1 

 Αιτίες δυσκολιών  

 Έλλειψη νηπιαγωγείων  

  Χαμηλό επίπεδο μόρφωσης γονέων 

 Έλλειψη  ενδιαφέροντος από γονείς 

 Ευθύνες στους δασκάλους της Ε.Π.Α.Θ. 

 Πολιτική παλαιότερων ετών  

 Περικοπές εκπαιδευτικών παροχών λόγω κρίσης   

 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

     Λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

 Καλύτερη εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια  

 Αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 Επιμόρφωση δασκάλων Α’/θμιας 

 Δίγλωσσα Νηπιαγωγεία   

 Ενισχυτικά μαθήματα στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

 Αύξηση ωρών γλωσσικών μαθημάτων και εξέταση αλλαγής 

μοντέλου της Β’/θμιας εκπαίδευσης  

 Αξιολόγηση Α’/θμιας 

 Επιμόρφωση γονέων και ενδιαφέρον από τους ίδιους  

 Σχολείο με προδιαγραφές 

 

3 

2 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 Διάφορα 

 Αύξηση φοίτησης των κοριτσιών 

 

1 
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έργο τους. Οκτώ στους δεκαέξι (50%) των εκπαιδευτικών αναφέρθηκαν στο 

πρόβλημα του αριθμού μαθητών ανά τάξη. Ενδεικτικά ο Ε8 αναφέρει «Λιγότεροι 

μαθητές ανά τάξη το σημαντικότερο για μένα και μετά τα υπόλοιπα υποστηρικτικά 

εργαλεία που απαιτούνται, όπως και σε κάθε σχολείο...», ακόμη ο Ε12 « Μεγάλος 

αριθμός μαθητών(35)τουλάχιστον 25 έτσι ώστε να έχουν περισσότερο χρόνο 

συμμετοχής στο μάθημα εκ μέρους των μαθητών.. Σε μία τάξη του λυκείου οι μαθητές 

με δικά τους έξοδα αγόρασαν Projector. Ναι σε Η/Υ …έτσι  όμως θα χρειαστούν 

κάποιοι συνάδελφοι και αντίστοιχη επιμόρφωση..». Χαρακτηριστικά και ο Ε7 

«Λιγότεροι μαθητές ανά τάξεις (4 τμήματα στην Β’ γυμνάσιου άνω των 30 μαθητών..)  

Αδεία για ανέγερση νέου σχολείου δεν δίνουν (στην περιοχή Δοκό της Κομοτηνής) 

Εξοπλισμένα εργαστήρια και διδακτικά εργαλεία πάντα απαραίτητα σε κάθε σχολειό..» 

Από την προηγούμενη αναφορά αναδεικνύεται και η απαίτηση για ανέγερση νέου 

κτηρίου με τις απαραίτητες προδιαγραφές, το οποίο παρατηρήθηκε και σε 

προηγούμενες ερωτήσεις. 

 Έξι στους δεκαέξι (37,5%) εκπαιδευτικούς αναφέρονται  γενικά για τα απαραίτητα 

υποστηρικτικά εργαλεία που απαιτούνται σε ένα σχολείο. Χαρακτηριστικές αναφορές 

έχουν ως έξης: «Τις απαραίτητες ενός σχολείου… δεν έχουμε ένα εργαστήριο με 

προδιαγραφές που το ορίζει..»(Ε4), ο (Ε8) «Λιγότεροι μαθητές ανά τάξη το 

σημαντικότερο για μένα και μετά τα υπόλοιπα υποστηρικτικά εργαλεία που απαιτούνται 

, όπως και σε κάθε σχολείο...», ενώ ο Ε10 αναφέρει «Σε υποστηρικτικά εργαλεία και 

μέσα όπως διαδραστικούς πίνακες Η/Υ, Διαδίκτυο, βιβλιοθήκη με βιβλία ...». 

  Τρεις εκπαιδευτικοί από τους δεκαέξι αναφέρουν την αναγκαιότητα – σπουδαιότητα 

των υποστηρικτών εργαλείων στην μαθησιακή διαδικασία. Συγκεκριμένα ο Ε16 

αναφέρει «Διαδραστικούς πίνακες προκαλούν το ενδιαφέρον  και αποσπούν την 

προσοχή των μαθητών..»,  ακόμη ο Ε13, «Ανάλογα την τάξη τι μπορεί να υποστηρίξει.. 

χρήση Η/Υ , παρουσίαση της θεματικής ενότητας με πολυμέσα (dvd, εναλλακτικό μέσω) 

τα μέσα και εργαλεία αυτά κάνουν πιο ενδιαφέρον και αποτελεσματική την διαδικασία 

διδασκαλίας» τέλος ο Ε11 αναφέρει «Σύγχρονα διδακτικά εργαλεία όπως 

προτζέκτορας, εργαστήριο της ειδικότητας μου... διαδραστικους πίνακες όπου θα 

μπορώ να κάνω τις προσομοιώσει, διότι αυτά είναι που κρατούν το ενδιαφέρουν και 

ελκύουν τους μαθητές».  
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Από τις αναφορές των εκπαιδευτικών αναδεικνύονται τα ποσοστά ζήτησης σε 

διάφορα τεχνολογικά υποστηρικτικά εργαλεία τα οποία αναφέρονται χαρακτηριστικά 

στο πίνακα 2β. Ενδεικτική η αναφορά του Ε15 «Διαδραστικους πίνακες, προτζέκτορες 

και οπωσδήποτε βιβλιοθήκη. Βασικά βιβλιοθήκη υπάρχει αλλά είναι άδεια… Τα παιδιά 

είναι στον κόσμο τους. Κανείς (εκπαιδευτικός  Έλληνας και Μουσουλμάνος) δεν τους 

μαθαίνει την χρήση και την συνήθεια  να διαβάζουν βιβλία και να χρησιμοποιούν 

βιβλιοθήκη.. Υπό τον έλεγχο της ελληνικής πολιτείας θα πρέπει να εξοπλιστεί η 

βιβλιοθήκη .. και να μάθουν να την χρησιμοποιούν ως υποστηρικτικό υλικό. Αλλαγή 

νοοτροπίας ώστε να  διαβάζουν και  εξωσχολικά βιβλία και στις 2 γλώσσες».  

 

 

                                                                         Πίνακας 15.Πεδία αναφορών για την ερώτηση 2
β
   

 

Για την ολοκλήρωση και του δεύτερου ερωτήματος θα διερευνηθούν οι 

χρησιμοποιούμενες διδακτικές μεθοδολογίες- τεχνικές   στα εν λόγω εκπαιδευτικά 

ιδρύματα(απαντήσεις από το ερώτημα 2β).  

Κατηγορίες και υποκατηγορίες απαντήσεων 

Διερεύνηση αναγκών των σχολικών μονάδων - τάξεων  

Συχνότητα 

εμφάνισης 

 Μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τάξη 8 

 

 Απαραίτητα υποστηρικτικά εργαλεία – υλικοτεχνική υποδομή 

 Κτιριακή υποδομή (χώροι)– νέο σχολείο  

 Ηχομόνωση τάξεων 

 Σχολική βιβλιοθήκη 

 Διαδραστικοί πίνακες 

 Σχολικά εργαστήρια 

 Η/Υ και προτζέκτορες στην τάξη  

6 

3 

1 

2 

4 

3 

5 

 Διάφορα 

 Ανάγκη επιμόρφωση σε Η/Υ 

 Συσχέτιση υποστηρικτικών εργαλείων με διαδικασία μάθησης 

 

1 

3 
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Οι διδακτικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται ποικίλουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Με μεγαλύτερο ποσοστό (6/16 ή 37.5%)  την χρήση της βιωματικής  

μεθόδου.  

Ενδεικτικά η αναφορά του Ε14 και Ε15 «Με βιωματικό τρόπο προσέγγισης... Κάποιες 

θεωρητικές γνώσεις στην αρχή… και μεθόδους έτσι ώστε ο μαθητής να κινητροποιείται 

.. όπως φύλλα εργασίας, αναζήτηση..», « Δράμα, βιωματικές μέθοδοι, είναι πιο 

ενδιαφέρον και αποδοτικό για τους μαθητές (συμμετοχή, συζήτηση, ενεργοποίηση 

μαθητών) αλλά στο σχολείο μας δεν γίνονται... Ανάλογα με την θεματική ενότητα να 

γίνονται και αντίστοιχες δραστηριότητες όπως επίσκεψη σε μουσείο, θέατρο Σινεμά». 

Συνδυασμός μεθόδων και τεχνικών προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μαθητών 

αναφέρουν οι τρεις στους δεκαέξι ή το 18,7%, ο Ε11 αναφέρει «Υπάρχουν κατηγορίες 

μαθητών ως προς την διαδικασία της μάθησης π.χ.  άλλοι είναι ακουστικοί ,οπτικοί, και 

προσπαθώ να συνδυάσω διάφορες τεχνικές και μέσα που να ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες τους όπως με βιωματικό τρόπο(εργαστηριακά μαθήματα), χρήση Η/Υ μέσω 

εργαστηρίου... Η θεωρία και η παπαγαλία δεν είναι αρκετή» και ο Ε9 «Όλοι οι μαθητές 

δεν είναι το ίδιο και δεν αρκεί μόνο το πώς κάνεις το μάθημα.., είναι και άλλοι 

παράγοντες… περισσότερο θα έλεγα με βιωματικές δραστηριότητες(όσο είναι 

εφικτό...». 

Τέσσερις στους δεκαέξι ή το 25% αναφέρουν την διαλογική συζήτηση, 

χαρακτηριστικά ο Ε6 και Ε3 αναφέρουν «λόγω ειδικότητας διαλογικό μάθημα.. 

έρχονται από πριν προετοιμασμένοι(βλέπουν το επόμενο μάθημα ,αναζήτηση) για το 

μάθημα και γίνεται συζήτηση στην τάξη..», «Διαλογικές συζήτησης με παραδείγματα.. 

ασκήσεις για το σπίτι.., εξετάσεις κτλ…». Ενώ ο Ε13 αναφέρει για άλλη μια φορά το 

πρόβλημα σε υλικοτεχνικές υποδομές «Ανάλογα την τάξη τι μπορεί να υποστηρίξει.. 

χρήση Η/Υ , παρουσίαση της θεματικής ενότητας με πολυμέσα (dvd, εναλλακτικά μέσα) 

τα μέσα και εργαλεία  κάνουν πιο ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική την διαδικασία 

διδασκαλίας.» Παρόμοια και η Ε1 αναφέρει «Αποστήθιση δεν χρειάζεται αν και είναι 

απαραίτητη στο σχολείο… συνήθως με πολλές δραστηριότητες φύλλα εργασίας 

,ασκήσεις , παρουσίαση και με άλλα μέσα». Τέλος, ο  Ε16 αναφέρει την προσέγγιση 

με επίκεντρο τον μαθητή «Καταιγισμός ιδεών προς συζήτηση.. συζήτηση και εφαρμογή 

.. περισσότερο συμμετοχικές μεθόδους από τους μαθητές». 
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  Πίνακας 16.Πεδία αναφορών για την ερώτηση 2
γ 

 

6.4  Ερευνητικό ερώτημα 3. 

Απαντήσεις  στο τρίτο (3) ερευνητικό ερώτημα .  

Πως κρίνουν την συνεργασία στο σχολικό περιβάλλον με μαθητές, γονείς αλλά 

και των υπολοίπων εκπαιδευτικών σε σχολικές δραστηριότητες; 

Για την διερεύνηση του τρίτου ερωτήματος θα εξετάσουμε τις 4 ερωτήσεις ξεχωριστά 

του ερωτηματολογίου.  

Για την γενική εικόνα ως προς την συνεργασία των εκπαιδευτικών στα πλαίσια του 

σχολικού περιβάλλοντος στην πλειοψηφία διακρίνονται θετικοί χαρακτηρισμοί. 

Συγκεκριμένα έξι στους δεκαέξι ή το 37,5%  την χαρακτηρίζουν ως καλή. 

Χαρακτηριστικά η Ε1 αναφέρει «Δεν έχω αντίληψη τι γίνεται στα υπόλοιπα σχολεία 

αλλά στο δικό μας υπάρχει καλή συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό» 

Συμπληρωματικά, ο Ε10 αναφέρει «Η συνεργασία μας καλή είναι ανταλλάσουμε 

απόψεις, συζητήσεις για την καλή λειτουργία του σχολείου...». 

Δύο στους δεκαέξι ή το 12.5% την χαρακτηρίζουν πολύ καλή ενδεικτικά ο Ε3 

αναφέρει «Πολύ καλή σε σχέση με την ειδικότητα μου .., καθορίζουμε την ύλη και    

συνεργαζόμαστε για καλύτερο αποτέλεσμα προς όφελος των μαθητών μας». Επίσης στο 

ίδιο ποσοστό την χαρακτηρίζουν ως ικανοποιητική– αποτελεσματική. Ενδεικτική η 

Κατηγορίες και υποκατηγορίες απαντήσεων 

Διδακτικές μέθοδοι διδασκαλίας 

Συχνότητα 

εμφάνισης 

 Βιωματικές μεθόδους 

 Συνδυασμός μεθόδων και τεχνικών  

 Διαλογικές μεθόδους  

 Μέθοδοι με επίκεντρο τον μαθητή 

6 

3 

4 

1 

 Διάφορα 

    Απαραίτητη καλή σχέση εκπαιδευτικού και μαθητή 

    Εκπαιδευτικοί του ελληνόγλωσσου προγράμματος να    

    γνωρίζουν και τουρκικά 

 

1 

1 
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αναφορά του Ε14 «Θα την χαρακτήριζα αποτελεσματική, έχουμε αρκετό καλό κλίμα..». 

Στο ίδιο ποσοστό των ερωτώμενων την χαρακτηρίζουν ως μέτρια ενδεικτικά η 

αναφορά του Ε14 «Μέτρια συνεργασία δεν είναι αρκετό και όχι με όλους.. άλλο η φιλία 

και άλλο η δουλειά..». 

Τρείς από τους δεκαέξι ή το 18.75% αναφέρουν περισσότερη καλή συνεργασία με 

άτομα της ίδιας ειδικότητας. Ενδεικτικά ο Ε11 «Σε γενικές γραμμές προβλήματα δεν 

υπάρχουν, το κλίμα είναι καλό και ευχάριστο και ακόμη περισσότερο με συναδέλφους 

της ίδιας ειδικότητας». Παρόμοια και ο Ε6 «Συνεργασία περισσότερο με συναδέλφους 

της ειδικότητας μου .. για καθορισμό της ύλης.. με άλλες ειδικότητες όχι..». Τέλος, ο 

εκπαιδευτικός 5 αναφέρει για άλλη μια φορά τα προβλήματα υποδομής και την 

έλλειψη συνεργασίας ως προς το μάθημα του πρότζεκτ αλλά και την θετική στάση 

τους σε προβλήματα του σχολείου. «Δεν μας το επιτρέπουν οι συνθήκες (χώρος και 

ελλείψεις..) Περισσότερο ο καθένας με το αντικείμενο του.. Συνεργασία  ναι σε θέματα 

αντιμετώπισης  προβλημάτων στο σχολειό..  Στο μάθημα  πρότζεκ περισσότερο ως 

συμβουλευτική .. λόγω γνωστικού αντικείμενου». 

       

Πίνακας 17.Πεδία αναφορών για την ερώτηση 3
α  

 

Ως προς τις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων ένα ποσοστό 50% ή 8/16  την 

θεωρούν καλή με όλους εκείνους που ενδιαφέρονται, και τους συμβουλεύουν με 

διάφορους τρόπους προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά τους εντός και εκτός 

Κατηγορίες και υποκατηγορίες απαντήσεων 

       Αποτύπωση σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον  

Συχνότητα 

εμφάνισης 

 Θετική  

 Πολύ καλή  

 Αποτελεσματική – Ικανοποιητική  

 Καλή  

 Μέτρια 

 Συνεργασία μονό με ειδικότητες 

 Αρνητική  

 

2 

2 

6 

2 

3 

1 



104 
 

σχολείου.   Ενδεικτική  ανηφόρα του Ε8, «Πιστεύω πως η σχέση με τους γονείς είναι 

καλή… Όταν υπάρχει ανταπόκριση εκ μέρους τους συνεργαζόμαστε και επιλύουμε κάθε 

πρόβλημα από κοινού..»  επίσης, ο Ε 10 αναφέρει «Η επικοινωνία και η συνεργασία 

όσον αφορά τους γονείς θα την χαρακτήριζα καλή, θα τους συνιστούσα  να ασχολούνται 

περισσότερο με τα παιδιά τους και να έρχονται πιο συχνά στο σχολείο  για 

ενημέρωση..» ενώ ο Ε13 αναφέρει πως αυτή η σχέση εκπαιδευτικού και γονέα 

συνεχίζεται και εκτός σχολείου «Η συνεργασία με τους γονείς που έρχονται  στο 

σχολείο συνεχίζεται  και εκτός σχολείου.. Συζητάμε για το πώς θα βοηθηθούν καλύτερα 

τα παιδιά τους και πως θα παρακολουθούν την εκπαίδευση τους στο σχολείο.», τέλος ο 

Ε4 την θεώρει  «καλή για όσους ενδιαφέρονται, όσοι έχουν την οικονομική άνεση  να 

έχουν και εξωτερική βοήθεια … το σχολείο από μόνο του δεν είναι αρκετό.. επίσης 

χρειάζονται και άλλες δεξιότητες- γνώσεις όπως γνώση των αγγλικών και χρήση Η/Υ». 

  Δύο στους δεκαέξι εκπαιδευτικούς αναφέρουν προαπαιτούμενες συνθήκες για 

να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός, ο Ε3 αναφέρει «Εδώ θα αναφέρω το τρίγωνο 

Δάσκαλοι – γονείς – μαθητές όσο το τρίγωνο είναι ΟΚ η εκπαίδευση των παιδιών τους 

θεωρείται πολύ καλή.. απαραίτητη προϋπόθεση είναι και το ενδιαφέρον από τους γονείς 

.»  ενώ ο Ε14 αναφέρει χαρακτηριστικά «Οι γονείς λίγο ενδιαφέρονται και οι γνώσεις 

τους είναι χαμηλές ..Δεν ελέγχουν τα παιδιά τους συστηματικά. Συνιστώ περισσότερο 

ενδιαφέρον με αγάπη για την γνώση που θα τους προσφέρουμε. Σε καθημερινή βάση 

πρέπει να ισχύει το τρίπτυχο: Ενδιαφέρον - γνώση – και αγάπη για καλύτερα 

αποτελέσματα..». Δυο στους δεκαέξι εκπαιδευτικούς την θεωρούν αρκετά καλή  

ενδεικτικά η Ε12 «Αρκετά καλή, απλά θα τους έλεγα να παρακολουθούν περισσότερο 

την σταδιοδρομία των παιδιών  τους στα σχολικά χρόνια.» ακόμη ο Ε7  την θεωρεί ως 

«Άριστη σχέση… και θα τους συμβούλευα με αυτή την  παροιμία «bakarsan bağ 

bakmazsan dağ olur» «Όσο το φροντίζεις είναι ωραίο, ενώ όταν  δεν το φροντίζεις  

γίνεται βουνό». Υπάρχουν γονείς που ασχολούνται ελάχιστα.. περισσότερη  φροντίδα 

στα παιδιά τους με κάθε τρόπο..» 

Τέσσερις στους δεκαέξι ή το 25% χαρακτηρίζουν αρνητικά την επικοινωνία με τους 

γονείς και αυτό σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς  έχει να κάνει με διαφόρους λόγους. 

Ενδεικτικά η αναφορά της Ε1 «Συμμέτοχη αρκετή δεν υπάρχει διότι αρκετά παιδιά  

προέρχονται από  τις ορεινές περιοχές.. οι πατεράδες βρίσκονται στο εξωτερικό για 

δουλειά και οι μητέρες δεν έρχονται εύκολα.. Συμβουλές σε όσους έρχονται τους 

δίνουμε, τους καθοδηγούμε και συνεργαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα  για το καλό των 
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παιδιών τους..», χαρακτηριστικά αναφέρεται και ο Ε5 «Σε γενικό επίπεδο προβλήματα 

με τους γονείς δεν έχουμε .. Δυστυχώς η μορφωτική κατάσταση των γονέων είναι 

ελλείπεις .. με αποτέλεσμα να μην έχουμε αρκετά καλή επικοινωνία και συνεργασία 

όπως θα ήθελα . Συμβουλευτική και καθοδήγηση εκ μέρους μας υπάρχει.. Ένα 60% δεν 

έρχονται διότι οι πατέρες τους βρίσκονται για εργασία στο εξωτερικό και  οι μητέρες  σε 

βαθμό 80%  δεν έρχονται  το σχολείο λόγο γεωγραφικής απόστασης ή και μη 

μόρφωσης τους.. τραγικό έτσι.. Έρχονται συνήθως οι γονείς των καλών μαθητών..» 

 Συμπληρωματικά ο Ε6 αναφέρει «Οι πατεράδες των παιδιών στο εξωτερικό για 

εργασία ενώ οι μητέρες λόγω χαμηλού επιπέδου μόρφωσης δεν πολύ συμμετέχουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών τους.. Τις σχολικές αποφάσεις τις παίρνουν μόνοι 

τους… πλέον οι γονείς ακούν τους μαθητές. Θα πρέπει να συμμετέχουν στα σχολικά 

δρώμενα οι γονείς των παιδιών. Παρατηρείται το φαινόμενο σε κάποιους μαθητές να 

μένουν σε διαφορές εστίες στην πόλη υπό την αιγίδα διάφορων συλλόγων με 

αποτέλεσμα να έρχονται αυτοί να ελέγχουν τους μαθητές και να απαιτούν από το 

σχολείο (όχι σε παρέλαση , αγώνες)...».  

                                                                         Πίνακας 18.Πεδία αναφορών για την ερώτηση 3
β 

Κατηγορίες και υποκατηγορίες απαντήσεων 

            Σχέσεις εκπαιδευτικών με γονείς  

Συχνότητα 

εμφάνισης 

 Θετική  

 Καλή  

 Αρκετά καλή 

 Προαπαιτούμενες συνθήκες  

 

8 

2 

2 

 Αρνητική  

 Χαμηλό επίπεδο μόρφωσης 

 Γονείς στο εξωτερικό 

 Έλλειψη ενδιαφέροντος 

 Γεωγραφική απόσταση 

 Κηδεμονία από άλλους 

 

4 

3 

3 

2 

1 

 

 Συμβουλευτική & καθοδήγηση  4 
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Στην ενότητα της συνεργασίας και επικοινωνίας  μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών 

στο σχολικό περιβάλλον το 93.7% ή το 15/16 απάντησαν θετικά, ενδεικτικά η Ε12 

αναφέρει «Ναι γενικά προβλήματα επικοινωνίας και συνεργασίας δεν έχουμε.», επίσης 

ο  Ε11 «Εξαρτάται από τον καθηγητή και μαθητή… Νομίζω πως και σε αυτό το πεδίο 

υπάρχει καλή επικοινωνία δεν παρατηρούνται αρκετά προβληματικά φαινόμενα που θα 

χρειαστεί ιδιαίτερο χειρισμό…αυτή την αίσθηση έχω…». Δύο από τους ερωτώμενους 

(Ε3, Ε6) ανέφεραν πως η επικοινωνία αυτή ισχύει και έκτος σχολείο. 

Χαρακτηριστικά  «Ναι υπάρχει και το παρατηρώ και εκτός σχολείου..», «Υπάρχει καλή 

συνεργασία και επικοινωνία εντός και εκτός σχολείου» .  

Ένας από τους συνεντευξιαζόμενους για καλύτερη συνεργασία ανέφερε «Συνεργασία 

υπάρχει αλλά και πολλές ελλείψεις σε αυτό το θέμα έχουμε. Για καλύτερη επικοινωνία  

οι γονείς θα πρέπει να μας ενημερώνουν για την γενική κατάσταση του παιδιού..». Την 

καλή επικοινωνία ένας από τους εκπαιδευτικούς τη σύνδεσε με την κοινωνικοποίηση 

των μαθητών. Ενδεικτικά ο Ε15 «Μέσα στην τάξη υπάρχει καλή σχέση … με άνεση 

συζητάμε για διάφορα (Σωστό λάθος, τα λέμε) θέματα. Έτσι κοινωνικοποιούνται και 

ευαισθητοποιούνται..».  

Δύο από τους συνεντευξιαζομένους την καλή επικοινωνία και συνεργασία την 

απέδωσαν στην θρησκεία – οικογένεια – στα ήθη και έθιμα. Χαρακτηριστικά ο Ε4 

και Ε5 αναφέρουν «Θεωρώ πως στο θέμα της  διαγωγής και επικοινωνίας είμαστε 

πολύ καλά.. το αναφέρω από την εμπειρία που έχω από εκδρομές.. αλλά και το κλίμα 

στο σχολείο. Επίσης είναι και θέμα θρησκείας αλλά και οικογένειας…», «καθένας μας 

το προσπαθούμε … αλλά πόσο αυτό επιτυγχάνεται και πως κρίνεται αυτός ο ρόλος 

εξαρτάται από καθηγητή και μαθητή.  Σε αυτό το θέμα έχουμε ευγενικό κλίμα .. από την 

πλευρά του σεβασμού πάρα πολύ καλή κατάσταση.. Και αυτό προέρχεται από την 

κουλτούρα μας αλλά και το σεβασμό που απορρέει από την θρησκεία (Ήθη και έθιμα)» 

Μια εκπαιδευτικός απέδωσε την συνεργασία περισσότερο με τους αδύνατους 

μαθητές, ενδεικτική η αναφορά της «Λόγω της φύσης του μαθήματος περισσότερο με 

μαθητές που έχουν υποστηρικτική ανάγκη (…αδύναμους μαθητές) και όχι με 

όλους»(Ε1). Τέλος, ένας συνεντευξιαζόμενος θεωρεί την προαπαίτηση της 

ετοιμότητας εκπαιδευτικού και μαθητή. Χαρακτηριστικά ο Ε15 αναφέρει « Δεν 
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μπορώ να  πω πως υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία.. για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει   

να είναι έτοιμες και οι δυο πλευρές(καθηγητής και μαθητής) μόνο έτσι θα έχουμε θετικό 

αποτέλεσμα..»  

 

 

 

 

 

 

Πίνακας19. Πεδία αναφορών  για την ερώτηση 3
γ
 

 

Η διερεύνηση συμμετοχών και συνεργασιών σε ενδοσχολικές δραστηριότητες 

ανέδειξαν πως οι μισοί εκπαιδευτικοί 50% ή το 8/16 δεν έχουν κάνει κάποια 

συνεργατική δραστηριότητα αν και θα το επιθυμούσαν. Ενδεικτικά, η  Ε12 αναφέρει 

«Προσωπικά δεν έχω κάνει καμία δραστηριότητα αλλά θα ήθελα να κάνω με 

ενδιαφέρει είτε εντός σχολείου αλλά και εκτός (Ε.Ε)» ακόμη, ο  Ε10 «Δεν έχω κάνει.., 

θα με ενδιέφερε.., γενικώς δεν υπάρχει αρκετή κινητικότητα» επίσης, ο Ε8 « Δεν έχω 

υλοποιήσει κάποιο πρόγραμμα .., αλλά θα επιθυμούσα να κάνω κάτι με το σχολειό  

Κατηγορίες και υποκατηγορίες απαντήσεων 

            Σχέσεις εκπαιδευτικών με μαθητές 

Συχνότητα 

εμφάνισης 

 Θετική  

 Με αδύνατους μαθητές   

 Κοινωνικοποίηση – ευαισθητοποίηση  

 Περισσότερη ενημέρωση από γονείς για τα παιδιά τους  

 Εντός και έκτος σχολείου 

 Λόγω θρησκείας – οικογένειας και ήθη /έθιμα (κουλτούρα) 

 

1 

1 

1 

2 

2 

 Αρνητική  

 Έλλειψη ετοιμότητας καθηγητή – μαθητή  

 

1 
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εντός αυτού αλλά και εκτός σε διάφορα εκπαιδευτικά θέματα…». Οι περισσότεροι 

ανέφεραν πως υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης σε ευρωπαϊκά αλλά και τοπικά  

προγράμματα(5/16).  Ενδεικτικά, ο Ε2 αναφέρει «ευρωπαϊκό πρόγραμμα δεν έχει γίνει 

αλλά θα το ήθελα.. και επίσης δεν έχουμε ενημερώσεις… Όσο για ενδοσχολικές 

συνεργατικές διδασκαλίες δεν μας βοηθάει και το κτήριο. Απλή συμμέτοχη σε τοπικούς 

αγώνες (σχολικές ομάδες)». Επίσης, ο Ε4 αναφέρει «… για ευρωπαϊκά  προγράμματα 

θα ήθελα αλλά δεν έχουμε τπτ..». Επίσης ο Ε16 αναφέρει, « Δεν έχω κάνει  τίποτα..και  

δεν έχω και την σχετική ενημέρωση για το πότε και τι γίνεται για να συμμετέχουμε και 

εμείς..» 

Σημαντική θεωρείται η αναφορά από δύο εκπαιδευτικούς,  η έλλειψη συνεργασιών 

σε επίπεδο διαθεματικότητας των δυο προγραμμάτων (Ελληνόγλωσσο και 

Τουρκόγλωσσο ) στο μάθημα του προτζέκτ. Ενδεικτικά η Ε1 «…..Σε επίπεδο project 

μεταξύ των 2 προγραμμάτων όχι…» Επίσης, ο Ε5 «Δεν έχω συμμετοχή… δεν έχω 

καμία ενημέρωση .. θα το ήθελα . Η διοίκηση του σχολείου θα πρέπει να πάρει κάποιες 

πρωτοβουλίες σε αυτό το θέμα.. Είναι και θέμα θέληση καθηγητών και διοίκησης,… 

π.χ το προτζεκτ». Συμπληρωματικά ο ίδιος στη ερώτηση 3.1 αναφέρει για το 

προτζέκτ «…Στο μάθημα  προζεκτ περισσότερο ως συμβουλευτική .. λόγω γνωστικού 

αντικειμένου» . 

Ελάχιστοι, εκπαιδευτικοί  κάνουν αναφορά για δραστηριότητες εντός ή και εκτός 

σχολείου. Συγκεκριμένα πέντε στους δεκαέξι ή το 31,25%  αναφέρουν για κάποιου 

είδους δραστηριότητας. Χαρακτηριστικά η αναφορά της Ε1 «Δραστηριότητα με τον 

συνάδελφο πληροφορικής για αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με το μάθημα. Σε 

επίπεδο project μεταξύ των 2 προγραμμάτων όχι… Έγινε θεατρική παράσταση στο 

τέλος της χρονιάς στην τουρκική γλώσσα και χορός με μουσική και στις 2 γλώσσες». 

Το ίδιο και ο Ε4 «Ελάχιστα πράματα.. σχολικές συμμετοχές σε αγώνες ενδοσχολικές 

δραστηριότητες όπως παραδοσιακοί χοροί . Όσο για Ε.Ε. προγράμματα θα ήθελα αλλά 

δεν έχουμε τπτ..». Επίσης, ο Ε7 «Κάποια προγράμματα αγωγής υγείας και 

περιβαλλοντικής… , εξωτερικού όχι αλλά  και ενημέρωση δεν έχουμε.., είναι και 

γραφειοκρατικές διαδικασίες που υπάρχουν, σε μια συνεργασία εξωτερικού (απάντηση 

όχι- σχολείο Αδριανούπολης). Επίσης δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε διάφορα 

προγράμματα λόγου μη αναγνώρισης ειδικότητας...». 

Τέλος,  ο Ε15 αναφέρει «Ναι θα ήθελα όπως κάποιο πρόγραμμα δεντροφύτευσης.. 

Επίσκεψη σε πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής.. Κάναμε μια φορά ενδοσχολικά ένα 
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πρόγραμμα για το αλκοόλ και τις επιπτώσεις του, και πικ-νικ στο δάσος.. 

Δραστηριότητες εμπλουτίζουν το σχολειό και κάνουν την εκπαίδευση καλύτερη και 

ποιοτικότερη..».  

Ακόμη, ένας στους δεκαέξι αναφέρει πως συνεργασίες με άλλες ειδικότητες 

απουσιάζουν «Όχι , θα ήθελα να γίνονται αλλά δεν έχω καμία ενημέρωση.. Τα 

τελευταία 2 χρόνια θέατρο κάνουμε και παραδοσιακούς χώρους(Ελληνικά και 

Τούρκικα)  νωρίτερα δεν γινόταν τπτ… Συνεργασία με άλλες ειδικότητες για καμιά 

δραστηριότητα δεν έχει γίνει..».   

 

 

 

 

Πίνακας 20. Πεδία αναφορών για την ερώτηση 3
δ
 

 

6.5   Ερευνητικό ερώτημα 4 

Οι απαντήσεις στο τέταρτο ερευνητικό ερώτημα . 

«Ποιες επιμορφωτικές ανάγκες εντοπίζουν οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας 

μειονοτικής εκπαίδευσης και ποια τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ως προς την μέθοδο  

επιμόρφωσης,  τον χρόνο και τόπο; », απορρέουν από τις  ερωτήσεις 4.2, 4.3 προς 

τους συνεντευξιαζόμενους. Για την απόκτηση μιας σφαιρικότερης εικόνας ως προς 

Κατηγορίες και υποκατηγορίες απαντήσεων 

                         Διερεύνηση σχολικών δραστηριοτήτων  

 

Συχνότητα 

εμφάνισης 

 Καμία ενασχόληση, επιθυμία υλοποίησης προγράμματος   

 Έλλειψη ενημέρωσης  

 Έλλειψη συνεργασίας ελληνόγλωσσου και τουρκόγλωσσου    

  προγράμματος  

 Απουσία συνεργασίας με άλλες ειδικότητες  

 Αναφορά για δραστηριότητα 

8 

5 

2 

 

1 

5 
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τις επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών διερευνάται και η συμμετοχή τους σε 

προηγούμενα σεμινάρια (4.1). 

Ως προς την συμμετοχή τους σε προηγούμενα επιμορφωτικά προγράμματα η 

πλειοψηφία των ερωτώμενων (10/16 ή  62.5%) ανέφερε την συμμετοχή τους στην 

επιμόρφωση Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας Α΄ επιπέδου (ΤΠΕ). 

Χαρακτηριστικά ο Ε7 «Τ.Π.Ε. και αυτό με το ζόρι…», ενώ ο Ε8 αναφέρει  «Ναι 

συμμέτοχη σε Τ.Π.Ε. αν και η χρήση τους είναι ελάχιστη…». Επίσης, η Ε1 αναφέρει  

«Τ.Π.Ε. Ά επιπέδου για το Β δεν έχουμε καμία ενημέρωση.. βασικά έχουμε πρόβλημα 

πρόσβασης… Έχω κάνει και διάφορα αλλά χωρίς να έχουν σχέση με την εκπαίδευση… 

Όσο από το υπουργείο τίποτα επίσημο σχετικά με την μειονοτική εκπαίδευση ή για 

διγλώσσους μαθητές δεν έχουμε κάνει όπως επίσης στο πρόγραμμα Φραγκουδάκη 

καμιά επιμόρφωση σε εμάς.. απλά κάποια ενισχυτικά μαθήματα στους μαθητές». 

Τρείς στους δεκαέξι εκπαιδευτικούς ή το 18,7% αναφέρουν την έλλειψη 

επιμόρφωσης από διάφορα προγράμματα όπως της Φραγκουδάκης – ΚΕΣΠΕΜ. 

Χαρακτηριστική αναφορά της Ε1 προηγουμένους και του Ε5 «Δεν έχουμε κάνει 

τίποτα μόνο ΤΠΕ α’ επίπεδου, δεν έχω ενημέρωση . Τα ΚΕΣΠΕΜ μόνο για ενημέρωση 

αλλά καμία επιμόρφωση για τους καθηγητές..Θα συμμετείχα σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα του υπουργείου ακόμη και ιδιωτικά… Αυτό που κάνω είναι να αυτό- 

επιμορφώνομαι από μόνος μου(αναζήτηση διαφορών προγραμμάτων).. και έχω δει 

μεγάλο όφελος..». Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός πως και οι  μετακλητοί 

εκπαιδευτικοί δεν έχουν επιμορφωθεί σε κάποιο είδους σεμινάριο για την δίγλωσση – 

μειονοτική εκπαίδευση. Ενδεικτικές, οι αναφορές τους  «Συμμετείχα σε πολλά στην 

Τουρκία όπως ΤΠΕ , διαδραστικούς πίνακες αλλά κάτι συγκεκριμένο για την μειονοτική 

εκπαίδευση όχι..», «Έχω κάνει στην χώρα μου για ΤΠΕ στην εκπαίδευση αλλά και 

σεμινάριο διαχείρισης της τάξης και συμβουλευτική. Δεν έχω κάνει κάτι συγκεκριμένο 

που να έχει σχέση με μειονότητες..».Συμπληρωματικά  δύο από τους δεκαέξι βρίσκουν 

ενδιαφέρουσα την χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Χαρακτηριστικές 

αναφορές των εκπαιδευτικών Ε10 και Ε11,  

«Ναι έχω κάνει ΤΠΕ και τα χρησιμοποιώ στην τάξη  έτσι είναι πιο ενδιαφέρον το 

μάθημα για τους μαθητές μας..» , «Συμμετείχα σε ΤΠΕ , ανεξαρτήτως εκπαίδευσης οι 

ΤΠΕ χρησιμεύουν στην εναλλακτική ανάδειξη και υποστήριξη του μαθήματος και είναι 

πιο ενδιαφέρον για τα παιδιά..Επίσης κάναμε σεμινάρια στα καινούργια βιβλία 

(κάνουμε την ελληνική ύλη στα τούρκικα )». 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CF%84%CF%80%CE%B5&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fel.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25CE%25A4%25CE%25B5%25CF%2587%25CE%25BD%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25AF%25CE%25B1_%25CF%2580%25CE%25BB%25CE%25B7%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2586%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%258E%25CE%25BD_%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9_%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25BD%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25AF%25CE%25B1%25CF%2582&ei=ibFSUc2OFIGatQbquIHoAg&usg=AFQjCNHy5uSDrtX-_O9SoVWD8ClEK_OWoQ&bvm=bv.44342787,d.Yms
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Δύο στους δεκαέξι αναφέρουν συμμέτοχη σε προγράμματα γενικού περιεχομένου και 

στην αλλαγή βιβλίων. Ενδεικτικά ο Ε16 αναφέρει «Έχω κάνει για τους Η/Υ και την 

επιστήμη της εκπαίδευσης, γενικού περιεχομένου..» και ο Ε4  «Στην αλλαγή βιβλίων 

αλλά τίποτα το ιδιαίτερο.. γενικώς δεν έχω συμμετάσχει.. αλλά θα με ενδιέφερε αν 

υπήρχε κάτι καλό σε θεματικές ενότητες». 

 Μια αναφορά για συμμέτοχη σε επιμόρφωση ειδικότητας των εκπαιδευτικών  «Ναι, 

είχα μια συμμετοχή σχετικά με την ειδικότητα μου.. είναι σχετικό για το κατά πόσο 

βοήθησε..» (Ε13) και  μια αναφορά για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα από 

το σύλλογο επιστημόνων μειονότητας δυτικής Θράκης  (Ε2) «Σε προπτυχιακό επίπεδο 

στο εξωτερικό και σε σεμινάρια που έχουν γίνει από το σύλλογο επιστημόνων 

μειονότητας δυτικής Θράκης, και  μου φάνηκαν χρήσιμα». 

 

 

Πίνακας 21.Πεδία αναφορών για την ερώτηση 4
α
 

 

Στην ερώτηση για τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτών στα μειονοτικά 

σχολεία, έξι από τους δεκαέξι (37,5%) εκπαιδευτικούς ανέδειξαν την επιθυμία 

επιμόρφωσης σχετικά με την δίγλωσση εκπαίδευση – διαπολιτισμική. Ενδεικτικά η 

Κατηγορίες και υποκατηγορίες απαντήσεων 

                         Διερεύνηση συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα   

 

Συχνότητα 

εμφάνισης 

 ΤΠΑ α΄ επιπέδου  

 Γενικού περιεχομένου 

 Αλλαγή βιβλίων  

 Ειδικότητας 

 Επιμόρφωση από Σ.Ε.Μ.Δ.Θ. 

10 

2 

2 

1 

1 

 Συνεισφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 Θετική 

 Ουδέτερη στάση  

 Έλλειψη επιμόρφωσης από διάφορα προγράμματα   

 

4 

1 

3 
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Ε1 αναφέρει «Γενικώς επιμορφώσεις δεν γίνονται αν και θα το επιθυμούσα,, όπως 

σεμινάρια για την μειονοτική εκπαίδευση και  τρόποι αντιμετώπισης δυσκολιών στην 

τάξη..»Ακόμη, ο Ε7 αναφέρει «Σεμινάρια για την μειονοτική εκπαίδευση δεν γίνονται.. 

αν υπήρχε κάτι θα παρακολουθούσα ακόμη και σε ιδιωτικό φορέα.. θέλω να βοηθήσω 

τους μαθητές μου.. για να έχουν καλύτερο μέλλον. Θα επιθυμούσα σεμινάρια για το 

τρίγωνο  γονέας– μαθητής – εκπαιδευτικός, αλλά και ψυχοκοινωνικού περιεχομένου..». 

Συμπληρωματικά, γίνετε αναφορά και για την έλλειψη ενημέρωσης ως προς τη 

νομοθεσία για την λειτουργιά των σχολείων και την συνθήκη της Λωζάννης. 

Χαρακτηριστική αναφορά από ερωτώμενο, «Περισσότερο για την δίγλωσση -

διαπολιτισμική  εκπαίδευση θα ήθελα , για τα προβλήματα που δημιουργούνται και πως 

θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν… Ενημέρωση για την νομοθεσία για το πώς 

διέπονται τα σχολεία αυτά. Η συνθήκη της Λωζάννης δεν χρησιμοποιείται.. και επίσης 

να αναφέρω πως νόμοι υπάρχουν αλλά το 90% δεν τηρούνται. Είχε γίνει μια 

προσπάθεια επιμόρφωσης δασκάλων στην τούρκικη γλώσσα για την Α’/θμια από  

εκπαιδευτικούς της Τουρκίας αλλά δεν το επέτρεψαν να υλοποιηθεί..» 

 Αντίθετα ο Ε6 επαναφέρει το κτιριακό πρόβλημα ως πρώτη προτεραιότητα, «Πρώτα 

από όλα ένα Κτήριο, που θα υποστηρίζει όλα τα υπόλοιπα διαδραστικούς πίνακες, 

εργαστήρια, Η/Υ, προτζέκτορες. Να επιμορφωνόμαστε για συμμέτοχη σε Ε.Ε 

προγράμματα, στην αλλαγή βιβλίων, σε διαπολιτισμικά  - εκπαιδευτικά θέματα (π.χ .να 

ανακαλύπτουν την γνώση από μονή τους).. Σε κάθε σχολείο πρέπει να υπάρχει ένας  

σύμβουλος- καθοδηγητής ή ψυχολόγος προς αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων μαζί με 

τους εκπαιδευτικούς ( Μαθητές με ιδιαιτερότητες και προβληματικές συμπεριφορές)».  

Επίσης, 3 στους 16 αναδεικνύουν την απαίτηση αλλαγής της εκπαιδευτικής 

μειονοτικής εκπαίδευσης . Ενδεικτικά  ο Ε10 αναφέρει  «Η μειονοτική εκπαίδευση θα 

πρέπει να σχεδιαστεί από την αρχή με βάση τα σημερινά δεδομένα.., Επιμόρφωση ως 

προς την μειονοτική εκπαίδευση (διαπολιτισμική-δίγλωσση), νέες παιδαγωγικές 

μεθόδους διδασκαλίας και ότι άλλο είναι αναγκαίο.». Παρόμοια ο Ε8, «Νομίζω πρώτα 

από όλα πρέπει να ξαναδούμε την εκπαιδευτική πολιτική των  μειονοτικών σχολείων 

από την αρχή.. και να σχεδιαστούν εκ των υστέρων τα διάφορα προγράμματα 

επιμόρφωσης..(π.χ. διαπολιτισμικά..)» 

Πέντε στους δεκαέξι εκπαιδευτικούς αναφέρουν την επιθυμία επιμόρφωσης σε νέες 

παιδαγωγικές μάθησης  και δεξιότητες (ανά ομάδα - εξατομικευμένη διδασκαλία). Ο 



113 
 

Ε13 αναφέρει χαρακτηριστικά «Θα προτιμούσε σε νέες παιδαγωγικές μεθόδους και 

δεξιότητες που απαιτούνται μέσα στην τάξη, διδασκαλία σε ομάδες και διδασκαλία 

ανάλογα με τον μαθητή(ανάγκες μαθητών) που έχεις..». 

 Επίσης, και ο Ε11 «Ενδιαφέρον.. εγώ προσωπικά θα ήθελα πολλά όπως νέες 

παιδαγωγικές τεχνικές μάθησης, δεξιότητες στην συνεργασία με τους γονείς σχετικά με 

την συμβουλευτική..,(στην Τουρκία υπάρχει ειδικός συνεργάτης για τέτοια ζητήματα). 

Επίσης θα ήθελα να επιμορφωθώ στην διδασκαλία με ομάδες (μάθημα σε ομάδες) και 

την εξειδικευμένη διδασκαλία ανά μαθητή διότι κάθε μαθητής όπως και σε άλλα 

σχολεία έχει διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικό τρόπο μάθησης(ανομοιογένεια..)»   

Τρείς από τους δεκαέξι επιθυμούν επιμόρφωση ως προς την ειδικότητα τους. 

Ενδεικτικά ο Ε4 αναφέρει «Επιμόρφωση στην ειδικότητα μου, σε θεωρητική βάση  

αλλά και στη χρήση του εργαστηρίου...» Συμπληρωματικά ο Ε14 «Η κτιριακές 

εγκαταστάσεις δεν είναι επαρκείς.. Πιστεύω πως οι εκπαιδευτικοί στην Α’/θμια 

χριστιανοί και μουσουλμάνοι μπορούν να προσφέρουν περισσότερα.. Θα προτιμούσα 

σεμινάρια  ειδικής  αγωγής, επιμόρφωση στην ειδικότητα μου, και σεμινάρια σε 

ανθρωπιστικού  και αντιρατσιστικού περιεχομένου..».  

Στο ίδιο ποσοστό εκπαιδευτικών (3/16) επιθυμούν επιμόρφωση ως προς την 

διαχείριση τη σχολικής τάξης «…σεμινάρια για την μειονοτική εκπαίδευση και  τρόποι 

αντιμετώπισης δυσκολιών στην τάξη..» (Ε1). 

Τέλος, δύο στους δεκαέξι επιθυμούν ενημέρωση και επιμόρφωση για υλοποίηση 

ενδοσχολικών -  ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Χαρακτηριστικά ο Ε5 «επιμόρφωση για 

ενδοσχλικά  προγράμματα  αλλά και ευρωπαϊκά». 

Πίνακας 22. Πεδία αναφορών για την ερώτηση 4
β
 

Κατηγορίες και υποκατηγορίες απαντήσεων 

                               Διερεύνηση Επιμορφωτικών αναγκών.  

Συχνότητ

α 

εμφάνιση

ς 

  Δίγλωσση – Μειονοτική εκπαίδευση  

 Διαχείριση τάξης  

 Νέες διδακτικές προσέγγισης – δεξιότητες   

6 

3 

5 
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Στην τελευταία ερώτηση προς τους συνεντευξιαζομένους ως προς τα επιθυμητά 

χαρακτηριστικά επιμόρφωσης τους, οι πλειοψηφία  τους (10/16 ή το 62,5%) ανέδειξε ως 

προς τον τόπο και μέθοδο τα ενδοσχολικά προγράμματα με υποδειγματικές διδασκαλίες .  

Χαρακτηριστικά η αναφορά της Ε1 «Θα  προτιμούσα μέσα στην τάξη σε πραγματικό χρόνο 

με κάποιες υποδειγματικές διδασκαλίες .. όχι πολύ θεωρία  και γενικά αλλά περισσότερο 

στην πράξη..». Παρόμοια και ο Ε4 «Στο σχολείο Δια ζώσης θεωρία και πράξη και 

υποδειγματικές διδασκαλίες για να είναι και πιο φιλικό - οικείο το περιβάλλον». Επίσης, ο 

Ε10 « Θα προτιμούσα τα σεμινάρια να γίνουν κατά την διάρκεια της σχολικής χρόνιας, μέσα 

στο σχολείο υπό πραγματικές συνθήκες για να επωφεληθούμε όσο γίνεται περισσότερο..» 

Τρείς από τους δεκαέξι επιθυμούν την επιμόρφωση εκτός σχολείου την περίοδο 

διακοπών. Χαρακτηριστικά ο Ε5 αναφέρει« Εξωσχολικά στην περίοδο διακοπών από τον 

σχολικό σύμβουλο». Ακόμη, ο Ε15 θεώρει απαραίτητα τα «Εκτός σχολείου σεμινάρια κατά 

την διάρκεια της σχολικής χρονιάς ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα με τις αρχές..». 

 Επίσης, ένα ποσοστό εκπαιδευτικών επιθυμεί την μεικτή μέθοδο επιμόρφωσης. 

Χαρακτηριστικές αναφορές των Ε8 και Ε16 «Θα προτιμούσα κάποιο κομμάτι μέσω 

διαδικτύου και το υπόλοιπο δια ζώσης .. όσο για την χρονική περίοδο πρόβλημα δεν έχω..», 

«Εξ αποστάσεως κάποιες ενότητες και κάποιες μέσα στο σχολείο στην τάξη κατά την 

σχολική χρονιά..». Ίδιο ποσοστό εκπαιδευτικών(3/16 ή 18.7%) επιθυμούν την υλοποίηση 

των προγραμμάτων κατά την διάρκεια των διακοπών και στην αρχή της σχολικής χρονιάς. 

Ενδεικτικά ο Ε11 αναφέρει «Αρχή της σχολικής χρονιάς με υποδειγματικές διδασκαλίες..». 

Τέλος, από μια αναφορά για επιθυμία υλοποίησης για σαββατοκύριακο και κατά την 

διάρκεια της χρονιάς Ε6 «Σαββατοκύριακα ή καλοκαιρινές διακοπές και εκτός σχολείου». 

 Ανά ομάδα – εξατομικευμένη διδασκαλία  

 Ειδικότητα  

 Ανθρωπιστικού – Αντιρατσιστικού περιεχομένου 

 Ψυχοκοινωνικά – Σεμινάρια ειδικής αγωγής   

 Σεμινάρια επικοινωνίας και συνεργασίας γονέα- μαθητή –εκπ/κου 

 Για ενδοσχολικά και ευρωπαϊκά προγράμματα  

4 

3 

2 

2 

2 

2 

 Διάφορα  

 Αλλαγή εκπαιδευτικής πολιτικής στην Μ.Ε. 

 Αναφορά σε προβλήματα κτιριακών υποδομών  

 

3 

3 
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Πίνακας 23.Πεδία αναφορών για την ερώτηση 4
γ
 

 

Οι θεματικές κατηγορίες και υποκατηγορίες που αναδύθηκαν επαγωγικά από τις 

συνεντεύξεις φαίνονται στο παρακάτω ολοκληρωτικό σύστημα κατηγοριών – 

υποκατηγοριών. 

1.  Μειονοτική Εκπαίδευση  

a. Εικόνα της Μειονοτικής Εκπαίδευσης 

b. Λόγοι εργασίας στην Μειονοτική Εκπαίδευση 

2. Διερεύνηση σχολικού – εκπαιδευτικού περιβάλλοντος  

a. Μαθησιακές δυσκολίες, αιτίες  και λύσεις  

b. Διερεύνηση αναγκών των σχολικών μονάδων - τάξεων 

c. Διδακτικές μέθοδοι διδασκαλίας 

3. Σχέσεις , επικοινωνία ,και συνεργασία εκπαιδευτικών – γονέων - μαθητών στο 

σχολικό περιβάλλον  

a. Αποτύπωση  σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον – γενικά  

b. Σχέσεις εκπαιδευτικών με γονείς 

Κατηγορίες και υποκατηγορίες απαντήσεων 

Διερεύνηση επιθυμητών χαρακτηριστικών επιμόρφωσης 

 

Συχνότητα 

εμφάνισης 

  Εντός σχολείου με υποδειγματικές διδασκαλίες 

 Εκτός σχολείου  

 Εξ’ αποστάσεως – μεικτή μέθοδο  

 Περίοδος  

 Διακοπών  

 Αρχή χρονιάς  

 Διάρκεια σχολικής χρονιάς 

 Τέλος εβδομάδας 

 

10 

3 

3 

 

3 

3 

1 

1 
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c. Σχέσεις εκπαιδευτικών με μαθητές 

d. Διερεύνηση σχολικών δραστηριοτήτων  

4. Επιμορφωτικές ανάγκες και  τα επιθυμητά  χαρακτηριστικά ως προς την 

μέθοδο  επιμόρφωσης,  τον χρόνο και τόπο 

a. Διερεύνηση συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα 

b.  Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών  

c. Διερεύνηση επιθυμητών χαρακτηριστικών προγράμματος  

 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΕΜΠΕΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

7.1 Συμπεράσματα – Συζήτηση. 

 Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν συνοπτικά τα βασικά 

συμπεράσματα που προέκυψαν. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει σκοπός της παρούσας 

έρευνας είναι η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών στην 

Β’/θμια μειονοτική εκπαίδευση καθώς επίσης και τα επιθυμητά χαρακτηριστικά της 

ως προς το χρόνο επιμόρφωσης , την μέθοδο και τόπο. Οι παρεχόμενες πληροφορίες 

έχουν να κάνουν με την συμμέτοχη των εκπαιδευτικών σε προηγούμενα 

επιμορφωτικά προγράμματα και τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός προγράμματος 

επιμόρφωσης. Ο σκοπός της έρευνας μελετάται στο τέταρτο ερευνητικό ερώτημα.  

Σύμφωνα με τα δεδομένα η πλειοψηφία των υποκειμένων (62.5%) έχει 

συμμετάσχει στο επιμορφωτικό πρόγραμμα  Τεχνολογίας Πληροφοριών και 

Επικοινωνιών Α΄ επιπέδου (ΤΠΕ). Σε μικρή συχνότητα (12.5%) αναφέρεται 

συμμέτοχη σε γενικού περιεχομένου επιμόρφωσης και αλλαγή βιβλίων. Από τους 

συμμετέχοντες στα επιμορφωτικά προγράμματα μόνο το 25% ανέφερε θετική 

συνεισφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία ενώ ένα 20% αναφέρει την γενική έλλειψη 

επιμόρφωσης. Μόλις ένας εκπαιδευτικός ανέφερε πως έχει συμμετάσχει σε 

πρόγραμμα επιμόρφωσης στην ειδικότητα του. Επίσης, αρκετοί ερωτώμενοι 

ανέφεραν πως θα συμμετείχαν σε επιμορφωτικά προγράμματα ακόμη και σε ιδιωτικά.  

Ως προς τις θεματικές ενότητες επιμόρφωσης αναδεικνύονται ποικίλα 

επιθυμητά προγράμματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρώτη επιλογή 

επιμόρφωσης όπου το 37.5% αναφέρει  την ανάγκη των μειονοτικών εκπαιδευτικών 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CF%84%CF%80%CE%B5&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fel.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25CE%25A4%25CE%25B5%25CF%2587%25CE%25BD%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25AF%25CE%25B1_%25CF%2580%25CE%25BB%25CE%25B7%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2586%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%258E%25CE%25BD_%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9_%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25BD%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25AF%25CE%25B1%25CF%2582&ei=ibFSUc2OFIGatQbquIHoAg&usg=AFQjCNHy5uSDrtX-_O9SoVWD8ClEK_OWoQ&bvm=bv.44342787,d.Yms
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CF%84%CF%80%CE%B5&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fel.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25CE%25A4%25CE%25B5%25CF%2587%25CE%25BD%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25AF%25CE%25B1_%25CF%2580%25CE%25BB%25CE%25B7%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2586%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%258E%25CE%25BD_%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9_%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25BD%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25AF%25CE%25B1%25CF%2582&ei=ibFSUc2OFIGatQbquIHoAg&usg=AFQjCNHy5uSDrtX-_O9SoVWD8ClEK_OWoQ&bvm=bv.44342787,d.Yms
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προς την επιμόρφωση της δίγλωσσης – μειονοτικής εκπαίδευσης. Η ίδιοι οι 

μειονοτικοί εκπαιδευτικοί επιθυμούν να επιμορφωθούν σε προγράμματα δίγλωσσης 

εκπαίδευσης.   Η έρευνα του Γεωοργογιάννη (2009) στο νόμο Αχαΐας και Λασιθίου 

σε εκπαιδευτικούς Α’/θμιας εκπαίδευσης έδειξε αρκετά μεγάλα ποσοστά έλλειψης 

στην διαπολιτισμική επάρκεια. Συγκεκριμένα στο νομό Αχαΐας οι εκπαιδευτικοί 

ανέφεραν λίγο καλή και καθόλου καλή επάρκεια σε: ποσοστό 92%  για την δίγλωσση 

εκπαίδευση και 88% στα διαπολιτισμικά μοντέλα εκπαίδευσης. Ενώ, στο νομό 

Λασιθίου οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν λίγο καλή και καθόλου καλή επάρκεια σε: 

ποσοστό 67%  για την δίγλωσση εκπαίδευση και 72,5% στην διαπολιτισμική 

εκπαίδευση.  

Εξίσου σημαντική θεωρούν την επιμόρφωση με 31,2% σε νέες παιδαγωγικές 

μάθησης και απόκτησης δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα υπάρχει επιθυμία επιμόρφωσης 

σε ομαδοσυνεργατικές διδασκαλίες καθώς επίσης και η ανάγκη για εξατομικευμένη 

διδασκαλία. Σε ενδεχόμενη επιμόρφωση στις απαιτούμενες μορφές διδασκαλίες θα 

ήταν αδύνατη η εφαρμογή στην πράξη και αυτό επειδή για την υλοποίηση 

ομαδοσυνεργατικών τεχνικών σύμφωνα με το Νικολάου(2005)  απαιτείται και η 

κατάλληλη διαμόρφωση της σχολικής τάξης. Αυτή η δυνατότητα δεν είναι εφικτή 

λόγω του αριθμού μαθητών ανά τάξη αλλά και των προβλημάτων σε κτιριακές - 

υλικοτεχνικές υποδομές που αντιμετωπίζουν τα σχολεία. Οι ίδιοι εκπαιδευτικοί 

(18,6%) συσχέτισαν τα κτιριακά προβλήματα με τα προγράμματα επιμόρφωσης. 

 Παρόμοια και στα πλειονοτικά σχολεία της Β’/θμιας εκπαίδευσης,  σε μελέτη – 

έρευνας του οργανισμού επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε γενικά θέματα κατέδειξε τις 

νέες διδακτικές μεθοδολογίες και την παιδαγωγική ψυχολογία από τις πρώτες 

επιλογές ( www.oepek.gr ).  

Στην συνέχεια και σε ποσοστό  20% η έρευνα ανέδειξε την ανάγκη για επιμόρφωση 

σε θέματα που αφορούν την ειδικότητα τους και σε δεξιότητες διαχείρισης τάξης. Στο 

ίδιο ποσοστό αναδεικνύεται από ορισμένους εκπαιδευτικούς η ανάγκη για αλλαγή της 

εκπαιδευτικής πολιτικής στην μειονοτική εκπαίδευση.  Τι είδους αλλαγές και προς 

ποία κατεύθυνση  θα ήταν εφικτή; Είναι εφικτή η εξέταση του θέματος από την  βάση 

όπως αναφέρουν μερικοί συνεντευξιαζόμενοι;   

Σε ποσοστό 12.5% αναφέρουν τις επιμορφώσεις σε ανθρωπιστικού και 

ψυχοκοινωνικών περιεχομένων. Επίσης στο ίδιο βαθμό υπάρχει η θέληση για 

http://www.oepek.gr/
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επιμόρφωση ως προς την επικοινωνία και συνεργασία  μεταξύ του τριγώνου γονέα – 

μαθητή- εκπαιδευτικού. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν και την αναγκαιότητα 

επιμόρφωσης στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Βέβαια όπως θα δούμε 

και στα παρακάτω αποτελέσματα παρατηρείτε μια γενική έλλειψη ως προς την  

ενημέρωση σχετικά με ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά και για τοπικά από τους 

αρμόδιους φορείς.     

Όσον αφορά την μορφή της επιμόρφωσης το 62.5% των εκπαιδευτικών θεωρούν 

καταλληλότερη την επιμόρφωση εντός σχολείου με υποδειγματικές διδασκαλίες από 

τους επιμορφωτές ενώ το 18.7 % επιθυμούν την εκτός σχολικής μονάδας ή την εξ’ 

αποστάσεως ή την μεικτή μέθοδο. Τέλος , ως προς την περίοδο επιμόρφωσης στο ίδιο 

ποσοστό οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν την περίοδο διακοπών και αρχή της χρόνιας. 

Συμπερασματικά ως προς το σκοπό της έρευνας αναδειχτήκαν οι ποικίλες 

επιμορφωτικές ανάγκες των μειονοτικών εκπαιδευτικών και τα επιθυμητά 

χαρακτηριστικά της. Η ανάγκη των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση σε γνώσεις, 

απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων αποτελούν από τα βασικά συστατικά στοιχεία 

της δια βίου μάθησης (Καψάλης & Παπαστάματης,2002).        

 Στο πρώτο μέρος του α ερευνητικού ερωτήματος για το χαρακτηρισμό της 

μειονοτικής εκπαίδευσης οι πλειοψηφία των εκπαιδευτικών σε ποσοστό 68,75%  έχει 

αρνητική εικόνα και απαιτεί  διορθωτικές αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες ή ακόμη και 

τον επανασχεδιασμό της μειονοτικής εκπαίδευσης από την αρχή. Συγκεκριμένα 

αναδεικνύονται για άλλη μια φορά τα τεραστία κτιριακά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα ιδρύματα αλλά και το μεγάλο σε αριθμό μαθητικό 

δυναμικό που δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τα δυο γυμνάσια – λύκεια. Εξίσου 

σημαντικές θεωρούνται οι αναφορές: στο νομοθετικό καθεστώς από τα οποία 

διέπονται, στα σχολεία χωρίς προδιαγραφές καθώς επίσης και σχολεία χωρίς 

ποιότητα. Τέλος μόνο δυο αναφέρονται με θετικά σχόλια  και αισιοδοξούν για 

μελλοντικές βελτιώσεις.   

Οι λόγοι επιλογής εργασίας στα εν λόγο σχολεία έχει να κάνει περισσότερο με την 

έλλειψη και ανάγκη σε μειονοτικούς εκπαιδευτικούς αλλά και λόγο ειδικότητας σε 

ποσοστό 25%. Στο ίδιο ποσοστό αναφέρεται και η δυσκολία της διαδικασίας του 

ΑΣΕΠ. Επίσης ένα 19%  αναφέρει ως λόγο επιλογής την θέληση προσφοράς 

βοήθειας  στους μειονοτικούς μαθητές. Φαίνετε ότι οι εκπαιδευτικοί  διακατέχονται 
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από κάποια μορφής ενσυναίσθησης. Η εκπαίδευση για ενσυναίσθηση αποτελεί έναν  

από τους στόχους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Ζωγράφου:2003) Τέλος, και εδώ 

γίνεται αναφορά για τα νομοθετικά προβλήματα και την έλλειψη δυνατότητας 

πρόσβασης στην Α’/θμία εκπαίδευση. 

Στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, οι δυσκολίες των μαθητών στην Β’/θμια 

εκπαίδευση σε ποσοστό 75% έχει να κάνει με το χαμηλό επίπεδο γνώσεων και 

δεξιοτήτων που αποκτούν στο δημοτικό. Σε μικρότερο ποσοστό(19%) την σχετίζουν 

με την πολυγλωσσία των μαθητών, η οποία με την σειρά της έχει ως αποτέλεσμα την 

διπλή ημιγλωσσία των μαθητών.   Οι ίδιοι ως πηγή των προβλημάτων αναφέρουν την  

έλλειψη νηπιαγωγείων, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο τον γονέων, τις ευθύνες στους 

μειονοτικούς αποφοίτους εκπαιδευτικούς της Ε.Π.Α.Θ. και γενικότερα στην 

εκπαιδευτική πολιτική παλαιότερων ετών. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 

προτεινόμενες λύσεις για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων και 

συγκριμένα με σειρά εμφάνισης είναι: η καλύτερη εκπαίδευση και αναβάθμιση του 

προγράμματος στην Α’/θμια εκπαίδευση ,επιμόρφωση δασκάλων στην Α’/θμια, 

αξιολόγηση της Α’/θμιας εκπαίδευσης, δίγλωσσα νηπιαγωγεία, μειονοτικά σχολεία 

με προδιαγραφές, επιμόρφωση γονέων, ενισχυτικά μαθήματα στην δευτεροβάθμια, 

και αύξηση γλωσσικών μαθημάτων. 

Συμπερασματικά, οι εκπαιδευτικοί δίνουν  μεγάλη έμφαση ως λύση σε θέματα που 

σχετίζονται με την Α’θ/μια εκπαίδευση και τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς. Όπως 

αναφέρθηκε οι πλειοψηφία των εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία είναι 

απόφοιτοι της Ε.Π.Α.Θ. Θα ήταν ενδιαφέρων να εξεταστεί και το θέμα των  

αποφοίτων που είναι στην σειρά και περιμένουν να τοποθετηθούν. Ίσως μια 

διαδικασία επιλογής καταλληλότερου προσωπικού να είναι ωφέλιμη.   

Ως προς τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στο έργο τους αναφέρουν 

ως σημαντικότερη και εδώ με ποσοστό 50% το θέμα με το αριθμό μαθητών  ανά 

τάξη. Αναφέρουν πως υπάρχουν τμήματα 35 ατόμων ενώ επιθυμούν τάξεις των 25  

κάτι που βρίσκει σύμφωνο και το ΥΠ.Ε.Π.Θ με αριθ. Πρωτ. 29188/Γ2/14-03-2011. 

Επίσης, σε ποσοστό 37,5% αναφέρουν γενικά σε απαραίτητα υποστηρικτικά εργαλεία 

και υλικοτεχνικές υποδομές. Με μεγαλύτερες συχνότητες εμφάνισης σε Η/Υ και 

προτζέκτορες στην τάξη, διαδραστικούς πίνακες, την ανάγκη για νέο σχολείο, 

εργαστήρια και εξοπλισμό των βιβλιοθηκών τους. Τέλος, ενδιαφέρων παρουσιάζει 
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και η ανάγκη που αναδεικνύεται για επιμόρφωση ως προς την καλύτερη αξιοποίηση 

των υποστηρικτικών  εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στους Η/Υ.  

Στο τελευταίο υποερώτημα του δεύτερου ερωτήματος, οι περισσότεροι αναφέρουν 

την βιωματική μάθηση ως διδακτική μέθοδο διδασκαλίας. Ακολουθούν διαλογικές 

μέθοδοι και συνδυασμοί μεθόδων και τεχνικών.  

Η δημιουργία συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης ενδείκνυται ως καταλληλότερη 

για διγλώσσους μαθητές. Οι δραστηριότητες και εκτός σχολείου θα πρέπει να 

βασίζονται στον ίδιο τρόπο εργασίας(Cummins:2003,  Τζελφέ &Κουτσοκώστα, 

2008:293). 

Τέλος, οι μειονοτικοί εκπαιδευτικοί αναδεικνύουν και την ανάγκη οι εκπαιδευτικοί 

του ελληνόγλωσσου προγράμματος να γνωρίζουν την τούρκικη γλώσσα. Η εκμάθηση 

των τουρκικών  αποτελεί  μια δράση του Π.Ε.Μ.   

Στο τελευταίο ερευνητικό ερώτημα (3) η Θετική σχέση μεταξύ των 

εκπαιδευτικών σε επίπεδο καλή, αποτελεσματική και πολύ καλή αποτελεί το  62,5% 

του  ποσοστού. Τρείς από τους εκπαιδευτικούς αναφέρουν συνεργασία μεταξύ 

ειδικοτήτων και μόλις ένας αναφέρει αρνητική σχέση. Ενώ σε γενικές γραμμές οι 

σχέσεις των εκπαιδευτικών είναι καλή, στην διερεύνηση σχολικών δραστηριοτήτων 

φαίνεται να απουσιάζει η απαιτουμένη συνεργασία για υλοποίηση ποικίλων 

δραστηριοτήτων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός επιθυμίας σε ποσοστό 50% 

για υλοποίηση προγραμμάτων. Ποιοι είναι οι λόγοι που τα μειονοτικά σχολεία δεν 

δραστηριοποιούνται με συμμετοχές σε διάφορα προγράμματα; Σύμφωνα με τα 

δεδομένα υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης σε μεγάλο βαθμό κάτι που αναφέρθηκε και 

στην έλλειψη ενημέρωσης για συμμέτοχη και στα επιμορφωτικά προγράμματα, 

έλλειψη συνεργασίας του Ελληνόγλωσσου προγράμματος και Τουρκόγλωσου. Ως 

προς την διαθεματικότητα των  δύο προγραμμάτων ίσως έχει να κάνει και το 

διαφορετικό αναλυτικό πρόγραμμα που ακολουθείται. Αλλά και πάλι κάποιες 

διαθεματικές – διαπολιτισμικές δραστηριότητες είναι εφικτές όπως στο μάθημα 

Προτζέκτ. Τέλος, διατυπώθηκαν πολύ λίγες αναφορές για διαθεματικά σχολικά 

προγράμματα.  

 Σε ένα εκπαιδευτικό διεπιστημονικό πλαίσιο συνεργασίας των εκπαιδευτικών, οι 

«μαθητές κατανοούν καλλίτερα πως είναι οργανωμένοι ο φυσικός και κοινωνικός 
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κόσμος, πως αλλάζουν οι δυο αυτοί κόσμοι, πως αλληλοσυσχετίζονται, πως οι 

άνθρωποι επικοινωνούμε μεταξύ των δύο αυτών κόσμων και, τέλος πως 

αναπαριστούμε και εκφράζουμε τη γνώση και την εμπειρία μας για αυτούς»( Klein 

1990,Stehr & Weingar 2000,Δαμάνακη κ.αλ. 2006,Thomson, στο 

Ματσαγγούρας,2011:22).     

Δεν γίνεται καμία αναφορά επίσης σε συνεργασία με τα πλειονοτικά σχολεία. Οι 

δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου βοηθούν τους μαθητές να αμβλύνουν κάθε 

είδους προκατάληψη και συμβάλουν επίσης στην σχολική και κοινωνική 

ενσωμάτωση - επικοινωνία. Το σχολείο πρέπει να συμβάλει στην κοινωνικοποίηση 

των μαθητών (Ζωγράφου:2003). Τέλος, τα εμπειρικά δεδομένα ( 5/16) δείχνουν για 

κάποια εκπαιδευτική δραστηριότητα.   

Ενδυναμωτικός παράγοντας στην εκπαιδευτική διαδικασία  είναι και η καλή 

συνεργασία των γονέων με το σχολείο αλλά και  η « σχολική επιτυχία ενός παιδιού 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τις κοινωνικές πολιτιστικές και μαθησιακές 

εμπειρίες, στάσεις , και φιλοδοξίες του οικογενειακού περιβάλλοντος του» (Bernstei 

1975,Bloom 1982, Bourdieu & Passeron 1990, Γεωργίου 2000, στο Συμεού:2002 )  

  Στην παρούσα έρευνα η συνεργασία εκπαιδευτικών με τους γονείς των 

μαθητών σε καλή και αρκετή καλή ανέρχεται σε 62.5%. Οι περισσότεροι όμως 

ταυτόχρονα κάνουν αναφορά και σε αρνητικούς παράγοντες συνεργασίας και 

επιθυμούν περισσότερη γονεϊκή εμπλοκή. Ως λόγους  αναφέρουν το χαμηλό επίπεδο 

μόρφωσης τους, αρκετοί γονείς στο εξωτερικό, έλλειψη ενδιαφέροντος και την 

γεωγραφική απόσταση. Η συνεργασία γονιών και σχολείου επηρεάζει και έχει θετικά 

αποτελέσματα στην επίδοση του μαθητή, στην συμπεριφορά του στο σχολείο, στην 

αλλαγή στάσεων και απόψεων σχετικά με το κλίμα του σχολείου, στην αύξηση 

κινήτρων για μάθηση και την βελτίωση της σχέσης μεταξύ του μαθητή- 

γονιών(Secade 1989, Oaks&Lipton 1990 στο Γκλιάου-Χριστοδούλου). 

Η σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές στην πλειοψηφία είναι θετική (7/16) 

και μάλιστα αυτό ισχύει  εντός και εκτός σχολείου και θεωρούν πως συμβάλουν έτσι 

στην καλύτερη  κοινωνικοποίηση και ευαισθητοποίηση των μαθητών. Η καλή σχέση 

σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς έχει να κάνει και με την θρησκεία και γενικότερα 

την κουλτούρα που διέπει τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί απαιτούν περισσότερη 

ενημέρωση από τους γονείς για τα παιδιά τους και τέλος μόλις ένας εκπαιδευτικός 
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αναφέρει στην έλλειψη ετοιμότητας μεταξύ του καθηγητή και του εκπαιδευτικού. 

Σύμφωνα με τους Hughes. Cavell& Jackson,(1999) (στο Βασιλείου,2007:50) η 

ποιότητα της σχέσης δασκάλου μαθητή ενδέχεται να επηρεάσει την σχολική 

προσαρμογή των μαθητών. Οι μαθητές με ανασφαλείς σχέσεις  με τους δασκάλους 

έχουν λιγότερες θετικές αντιδράσεις, περισσότερο θυμό, επιδεικνύουν λιγότερη 

σχολική εμπλοκή και περισσότερα προβλήματα στην μαθησιακή διαδικασία.      

Συμπερασματικά, διακρίνεται απουσία ενημέρωσης  των υποκείμενων  για 

επιμορφωτικά προγράμματα  αλλά και για προγράμματα δραστηριοτήτων εντός και 

εκτός σχολείου. Η έρευνα ανέδειξε τις ανάγκες σε επιμόρφωση και τα επιθυμητά 

χαρακτηριστικά της.  Τέλος, η  θέληση και καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών με 

τους γονείς και τους μαθητές αποτελεί θετικό παράγοντα για το άνοιγμα του σχολείου 

σε περισσότερες δραστηριότητες  ενδοσχολικές και εξωσχολικές οι οποίες είναι 

πολύτιμες σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.        

7.2  Προτάσεις – Προοπτικές .     

Σύμφωνα με τον Paulo Freire (στο Jarvis:2007) η εκπαίδευση δεν είναι 

πολιτικά ουδέτερη, αντίθετα έχει πολιτικές διαστάσεις. Τα προβλήματα της 

μειονοτικής εκπαίδευσης  πέραν   από τις παιδαγωγικές και κοινωνικές παραμέτρους 

θα πρέπει να αναζητηθούν και στην πολιτική τους διάσταση. Η επιλογή της 

περιθωριοποίησης της μειονότητας αλλά και της μειονοτικής εκπαίδευσης για πολλά 

χρόνια καθώς επίσης και ο έλεγχος μειονοτικών εκπαιδευτικών Α΄/θμιας εκπαίδευσης 

μέσω της ειδικού σκοπού σχολή(Ε.Π.Α.Θ.) έχει δημιουργήσει ποικίλα προβλήματα. 

Προβλήματα τα οποία χρήζουν πολιτικής βούλησης. Μια πολιτική η οποία δεν 

φαίνεται να είναι ορατή στην αντιμετώπιση του θέματος από την βάση  στην 

πολυπολιτισμική περιοχή της Θράκης. Βάσει των ευρημάτων που προέκυψαν από την 

βιβλιογραφική ανασκόπηση αλλά και από τα εμπειρικά δεδομένα μπορούν να 

διατυπωθούν ενδεικτικά ορισμένες προτάσεις τόσο των ιδίων των 

συνεντευξιαζομένων αλλά και του ερευνητή της παρούσας εργασίας.   

 Ολοκλήρωση της έρευνας και στους εκπαιδευτικούς του ελληνόγλωσσου 

προγράμματος. Η διερεύνηση αναγκών προηγείται πριν το σχεδιασμό και 

υλοποίηση ενός προγράμματος επιμόρφωσης. Για ποιοτικότερα αποτελέσματα  

θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και επιθυμίες των 
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επιμορφούμενων.   Έτσι, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας θα μπορούσαν 

να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά στο σχεδιασμό ενός προσαρμοσμένου κατά 

περίπτωση ειδικού επιμορφωτικού προγράμματος για τους μειονοτικούς 

εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης(π.χ. Πρόγραμμα Π.Ε.Μ, ή από 

Πανεπιστημιακό Ίδρυμα).  

 Η δυνατότητα δημιουργίας μειονοτικών δίγλωσσων νηπιαγωγείων δεν 

δεσμεύεται σε καμιά συνθήκη δεδομένου ότι εκείνη την περίοδο δεν ήταν 

διαδεδομένα. Ενδεχόμενη πολιτική βούληση επίλυσης του θέματος μπορεί να 

εξεταστεί από την οπτική διαπολιτισμικής προσχολικής αγωγής. Θα πρέπει να 

παρέχεται η δυνατότητα επιλογής στην φοίτηση σε όλους και σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης. 

 Ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας δίγλωσσης μειονοτικής εκπαίδευσης αλλά και 

της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

 Να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων εκπαιδευτικών μειονοτικών 

ιδρυμάτων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση προκείμενου να εξυπηρετήσουν 

τη μεγάλη ζήτηση από τους μαθητές και να πληροί τις βασικές προδιαγραφές 

σχολικών μονάδων.  

 Σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών να εξεταστεί ή να ξεκινήσει ένας 

εποικοδομητικός διάλογος για τους τρόπους αναβάθμισης ή και αλλαγής 

λειτουργίας των μειονοτικών σχολείων(π.χ. Νομοθετικές αλλαγές, πρότυπα 

μοντέλα λειτουργίας) 

 Δεδομένου της μεγάλης φοίτησης μειονοτικών στα δημόσια σχολεία να 

λαμβάνεται υπόψη το γλωσσικό, θρησκευτικό και πολιτιστικό υπόβαθρο των 

μαθητών.  Ίσως να εξεταστεί και το ενδεχόμενο κάποια δημόσια σχολεία να 

λειτουργήσουν με το διαπολιτισμικό μοντέλο στην περιοχή.  

 Άνοιγμα των μειονοτικών σχολείων σε περισσότερες δραστηριότητες σε 

ενδοσχολίκες και εξωσχολικές. Συνεργασία μειονοτικών και πελιονοτικών 

σχολείων από κοινού σε προγράμματα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

προγράμματα που  έχουν σχέση με την τοπική κοινωνία, ήθη - έθιμα, 

δίγλωσση εφημερίδα, και το περιβάλλον. Έτσι οι μαθητές θα είναι σε να 

αναπτύξουν διαπολιτισμικές ικανότητες και δεξιότητες, αξίες και στάσεις που 
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θα συμβάλουν στην αρμονική συμβίωση όλων των πολιτών και στην πρόοδο 

της τοπικής κοινωνίας.      

 Η αναβαθμισμένη μειονοτική εκπαίδευση να γίνει  πρότυπο σχολείων στο 

εξωτερικό.  
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urgikesApofaseis/YA__28_9_1999.pdf  

«Η σύμβαση – πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων». 

Προσπελάστηκε στης 01/04/2013 από: 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/6_resources/PDF_brochure_Greek.pd

f 

«Οικουμενική Διακήρυξη για τα ανθρώπινα Δικαιώματα» Προσπελάστηκε στης 

01/04/2013 από: 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk 

 

 

http://www.pi-schools.gr/lessons/turkish/APS_turkish_gymn.pdf
http://www.syntonistiko.compulaw.gr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=36&Itemid=57
http://www.syntonistiko.compulaw.gr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=36&Itemid=57
http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/anakoinvseis/1191-arithmos-mathhtwn-ana-tmhma-scholeio.html
http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/anakoinvseis/1191-arithmos-mathhtwn-ana-tmhma-scholeio.html
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/Diapolitismiki_Ekpaidefsi/NomothesiaDiapEkpshs/04_YpourgikesApofaseis/YA__28_9_1999.pdf
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/Diapolitismiki_Ekpaidefsi/NomothesiaDiapEkpshs/04_YpourgikesApofaseis/YA__28_9_1999.pdf
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/Diapolitismiki_Ekpaidefsi/NomothesiaDiapEkpshs/04_YpourgikesApofaseis/YA__28_9_1999.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/6_resources/PDF_brochure_Greek.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/6_resources/PDF_brochure_Greek.pdf
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

Παράρτημα Ι.  Ερωτήσεις συνέντευξης  

Εργαλείο - οδηγός συνέντευξης  

Άξονες ποιοτικής έρευνας  

1. Διερεύνηση απόψεων των εκπαιδευτικών για την μειονοτική εκπαίδευση.  

2. Διερεύνηση του σχολικού περιβάλλοντος και της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

δευτεροβάθμιας μειονοτικής εκπαίδευσης. 

3. Διερεύνηση επιμορφωτικών  αναγκών και επιθυμητά χαρακτηριστικά τους ως 

προς την υλοποίηση τους.  

 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά  

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Yaşı: ΗΛΙΚΙΑ:  

Cinsiyeti: ΦΥΛΟ: 

Yüksek Lisans: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ : 

Azınlık okullarında çalışma geçmişi: ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

1) ΓΕΝΙΚΑ 
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1.1 Με άπλα λόγια  μπορείτε να περιγράψετε την εικόνα του μειονοτικού σχολείου 

σήμερα; Bir kaç cümleyle azınlık okulunun bugunkü görünümünü tanımlayabilir 

misiniz? 

1.2 Μπορείτε να αναφέρετε με λίγα λόγια τους λόγους επιλογής εργασίας στην 

μειονοτική εκπαίδευση έναντι των υπολοίπων - γενικών σχολείων; Bir kaç cümleyle, 

diğer okullarda çalışmak yerine azınlık okullarında çalışmayı seçmenizin nedenlerini 

anlatabilir misiniz? 

2) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

 

2.1 Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά της 

μειονότητας  στην διαδικασία της μάθησης και πως αυτές μπορούν να 

αντιμετωπιστούν; Azınlık çocuklarının eğitim sürecinde en çok hangi zorluklarla 

karşılaştığını anlatabilir misiniz? Sizce bu zorluklar nasıl aşılabilir? 

2.2   Με ποια διδακτική μεθοδολογία  νομίζετε  πως μαθαίνουν καλυτέρα οι μαθητές 

σας;  Öğrencilerinizin hangi eğitim metoduyla daha iyi öğrendiğini düşünüyorsunuz? 

2.3 Ποια υλικοτεχνική υποδομή θα επιθυμούσατε για το σχολείο και την τάξη 

προκειμένου  να διευκολύνει το έργο σας ; Çalışmanızın daha kolay olabilmesi için 

okul ve sınıfınızın hangi donanımlara sahip olmasını arzulardınız? 

3) ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΜΑΘΗΤΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

 

3.1 Γενικά πως θα χαρακτηρίζατε την συνεργασία σας μέσα στα πλαίσια του 

σχολικού περιβάλλοντος με το υπόλοιπο προσωπικό ;  Genel olarak sizin, okul 

içerisindeki diğer çalışanlarla olan ortak calışmalarınızı  nasıl tanımlayabilirsiniz?  

3.2 Πως θα χαρακτηρίζατε την επικοινωνία και συνεργασία ανάμεσα σε σας και τους 

γονείς και τι θα τους συμβουλεύατε σχετικά με την πρόοδο των παιδιών τους ;  Sizin, 

velilerle iletişiminizi ve ortak çalışmanızı nasıl tanımlayabilirsiniz ? Ayrıca, ailelere 

çocuklarının eğitimi için ne tavsiye edebilirsiniz? 

3.3 Θεωρείτε ότι υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία  μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή; 

Αν όχι  πώς  θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό;  Sizce öğretmen ve öğrenciler arasında 

gerçek bir iletişim var mı? Eğer yoksa, nasıl daha verimli  bir iletişim sağlanabilir? 
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3.4. Έχετε υλοποιήσει ή θα σας ενδιέφερε να υλοποιήσετε σε συνεργασία με 

παρεμφερείς ειδικότητες κάποια μαθησιακή δραστηριότητα στην τάξη ή κάποιο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντός σχολείου (π.χ περιβαλλοντική εκπαίδευση) ή στα 

πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος ; Αν ναι, τι θα μπορούσε να είναι ;  

Avrupa birligi programı çercevesinde veya okul içindeki herhangi bir eğitim 

programında(çevre bilinci) ya da sınıfta benzer branştakilerle ortaklaşa eğitim 

faalıyeti gerçeklestirdiniz mi, veya gerçeklestirmek ister misiniz?  

 4. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  

4.1 Σε ποια επιμορφωτικά σεμινάρια έχετε συμμετάσχει ; Σας έχουν βοηθήσει στον 

τρόπο διδασκαλίας σας στα πλαίσια της μειονοτικής εκπαίδευσης (π.χ Επιμόρφωση 

Τ.Π.Ε.); Hangi eğitim-gelişim seminerlerinde yer aldınız? Azınlık eğitimi 

çerçevesinde size faydalı oldular mı? ( mesala bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı 

seminerleri)  

4.2 Ποιες επιμορφωτικές ανάγκες  πιστεύετε πως υπάρχουν στην μειονοτική 

εκπαίδευση και τι είδους επιμόρφωση  θεωρείτε πως  θα σας βοηθούσε περισσότερο 

στο εκπαιδευτικό σας έργο ; Sizce Azınlık eğitiminde hangi eğitim-gelişim ihtiyaçları 

vardır ve hangi tür bir seminerle size eğitim çalışmalaranızda yardımcı olabileceğini 

düşünüyorsunuz?  

4.3 Κατά την γνώμη σας ποια είναι η καλύτερη μορφή και ο αποδοτικότερος τρόπος 

επιμόρφωσης (π.χ Σεμινάρια,  Ενδοσχολικά , Εξ’ αποστάσεως, Δια ζώσης,  κτλ) ;   

Sizce eğitim-gelişim seminerlerinin en verimli ve  iyi şekli hangisidir? ( Mesela 

seminerler, toplantılar, okul içi seminerler, uzaktan seminerler(İnternet ve medya 

üzerinden) 

 

Παράρτημα ΙΙ. Νομοθετικό Πλαίσιο  

 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ 

20-12-1968 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

Συνεδριάσεις της Ελληνοτουρκικής Μορφωτικής Επιτροπής εν Άγκυρα και 

Αθήναις. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Συμφώνως προς τας προτάσεις τας περιλαμβανόμενας εν τη εκθέσει των 

αντιπροσώπων της Ελληνικής και της Τουρκικής Κυβερνήσεως, και εγκριθείσας υπό 

των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών κατά την εν Λονδίνω συνάντησιν αυτών 

τη 27 Ιουνίου 1968, η υπό της Ελληνοτουρκικής Μορφωτικής Συμφωνίας της 20ης 

Απριλίου 1951 προβλεπομένη Μικτή Επιτροπή συνήλθε διαδοχικώς εν Άγκυρα από 

της 21ης Οκτωβρίου μέχρις της 9ης Νοεμβρίου 1968, και εν Αθήναις από της 11ης 

μέχρι της 20ης Δεκεμβρίου 1968.Κατά τας εργασίας αυτής η Επιτροπή εξέφρασεν 

την εκτίμησιν αυτής διά τας αμφοτέρωθεν μέχρι σήμερον καταβληθείσας 

προσπάθειας επί τω τέλει εξασφαλίσεως εις τας δύο μειονότητας των συνθηκών και 

των μέσων καλύτερας και συγχρονισμένης εκπαιδεύσεως. Εν τω πνεύματι των εν τη 

εκθέσει των δύο αντιπροσώπων καθοριζομένων αρχών η Επιτροπή εκφράζει την 

ελπίδα ότι εν όψει του ιδιαιτέρου χαρακτήρος της μειονοτικής εκπαιδεύσεως, αι 

κατωτέρω διατυπούμεναι συστάσεις θέλουσιν αμφοτέρωθεν εφαρμοσθή εν πνεύματι 

καλής θελήσεως. 

Η Επιτροπή υπογραμμίζει εξ άλλου την σπουδαιότητα ην ενέχει διά τα δύο μέρη η εκ 

του σύνεγγυς παρακολούθησις της εφαρμογής των κατωτέρω συστάσεων, και 

συνομολογεί ότι εκάτερον των Μερών θα είχε πάντοτε την ευχέρειαν ως εισηγηθή διά 

των καταλλήλων μέσων αναθεωρήσεις των συστάσεων καθ' όσον αφορά εις τας 

λεπτομέρειας της εφαρμογής αυτών. 

Εκφράζει την πεποίθησιν ότι αι συστάσεις αύται δεν είναι φύσεως ευνοούσης μίαν 

μειονότητα επί ζημία της ετέρας, και υπογραμμίζει την σημασίαν του κατά την 

εφαρμογήν αυτών σεβασμού της αρχής της αμοιβαιότητος.  

 

Η Επιτροπή υιοθέτησε τας ακολούθους συστάσεις:  

 

 

 

Ι. ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

1. Η Επιτροπή συνιστά όπως το υφιστάμενον καθεστώς εν τω θέματι της χρήσεως εν 

ταις μειονοτικαίς σχολαίς της μειονοτικής και της επισήμου γλώσσης,εξακολούθηση 

εφαρμοζόμενον εν τω μέλλοντι ως και κατά το παρελθόν. 

Ειδικότερον: 

α) Τα μέχρι σήμερον εις την επίσημον γλώσσαν διδασκόμενα μαθήματα θα 

διδάσκωνται και εν τω μέλλοντι εις την αυτήν γλώσσαν. 
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β) Η διδασκαλία πάντων των άλλων μαθημάτων θα γίνεται εις την μειονοτικήν 

γλώσσαν άνευ εξαιρέσεως. 

γ) Εν σχέσει προς τας προηγούμενας διατάξεις, η Επιτροπή συνιστά την δια της 

διπλωματικής οδού ανταλλαγήν καταλόγων των εν ταις αντιστοίχοις μειονοτικαίς 

σχολαίς εις την επίσημον και μειονοτικήν γλώσσαν διδασκομένων μαθημάτων. Εις 

τους καταλόγους τούτους θα εμφαίνηται ο εν εκάστη τάξει των μειονοτικών σχολών 

των διαφόρων βαθμών αριθμός ωρών των μαθημάτων. 

 

2. Υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του εδαφίου (α) της παραγράφου (1), η υπό 

των μαθητών και των διδασκόντων εν ταις σχολαίς χρήσις της μειονοτικής γλώσσης 

θα επιτρέπηται άνευ περιορισμού εις πάσαν άλλην περίπτωσιν ως εις τα διαλείμματα, 

σχολικάς δραστηριότητας, διαλέξεις, συμβούλια διδασκόντων. 

 

II. ΕΠΟΠΤΙΚΟΝ ΥΛΙΚΟΝ 

 

3. Συμφώνως τη ήδη εν Βιέννη μεταξύ των αντιπροσώπων των δύο χωρών 

συναφθείση συμφωνία, (Έκθεσις Βιέννης, κεφάλαιον II παράγραφος 7), η Επιτροπή 

συνιστά όπως η χρήσις του εις την μειονοτικήν γλώσσαν εποπτικού υλικού είναι 

κατόπιν ελέγχου απεριορίστως ελευθέρα εν ταις μειονοτικαίς σχολαίς κατά την 

διδασκαλίαν των εις την γλώσσαν ταύτην διδασκομένων μαθημάτων.4. Η Επιτροπή 

συνιστά την ακόλουθον διαδικασίαν διά την αποστολήν, τον έλεγχον, και την εις τας 

σχολάς διανομήν του υπό των δύο Μερών χορηγουμένου εποπτικού υλικού: α) Τα 

δύο Μέρη θα υποβάλλωσιν δια της διπλωματικής οδού εις την έγκρισιν των 

εκατέρωθεν αρμοδίων Αρχών τον κατάλογον και δύο δείγματα του εποπτικού 172 

υλικού. Τα δύο Μέρη θα δύνανται ταυτοχρόνως να διατυπώσιν ευχάς όσον αφορά εις 

την διανομήν του υλικού τούτου. Η σχετική απόφασις των Αρχών δέον ν ανακοινωθή 

εις το ενδιαφερόμενον Μέρος εντός προθεσμίας ενός μηνός από της λήψεως του 

καταλόγου και των δειγμάτων. 

β) Τα δύο Μέρη θα αποστέλλωσιν εις τας οικείας Προξενικός αυτών Αρχάς το εν τοις 

έγκριθείσι καταλόγοις εμφαινόμενον υλικόν. 

γ) Τα Προξενεία θα παραδίδωσιν εις τας αρμοδίας Αρχάς προς διανομήν το περί ου 

πρόκειται υλικόν. Αι ρηθείσαι Αρχαί υποχρεούνται να προβαίνωσιν εις την διανομήν 

του υλικού προς πάσας τας μειονοτικάς σχολάς άνευ οιασδήποτε εξαιρέσεως. 
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δ) Ο συμφώνως προς τον κατάλογον έλεγχος, και η εις τας σχολάς παράδοσις του 

φέροντος u964 την σφραγίδα του ελέγχου υλικού θα συντελώνται υπό των αρμοδίων 

Αρχών εντός ενός, το βραδύτερον, μηνός και ο πίναξ διανομής θα αποστέληται εις το 

ενδιαφερόμενον Μέρος. 

5. Αι εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερόμεναι προθεσμίαι θα ισχύσωσι επ' 

αμοιβαιότητι. 

III. ΣΧΟΛΙΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΙ 

6. Συμφώνως τη εκθέσει των αντιπροσώπων των δύο Κυβερνήσεων η Επιτροπή 

συνιστά όπως επιτροπή η κατάρτισις βιβλιοθηκών τάξεων και βιβλιοθηκών σχολείων 

και ενθαρρυνθή ο εμπλουτισμός των ήδη εν ταις μειονοτικαίς σχολαίς υφισταμένων 

βιβλιοθηκών. 

7. Επί τω τέλει εξασφαλίσεως της βάσει της αμοιβαιότητας καλής εφαρμογής της 

συστάσεως ταύτης τα δύο Μέρη θα συμορφωθώσι προς την ακόλουθον διαδικασίαν: 

α) Οι κατάλογοι και εν αντίτυπον των διά τας περί ων πρόκειται βιβλιοθήκας 

προτεινομένων βιβλίων δέον να υποβάλλωνται εις την έγκρισιν των αντιστοίχων 

αρμοδίων Αρχών υπό των Διευθυντών των μειονοτικών σχολών ή, εν απουσία αυτών, 

υπό των αναπληρωτών αυτών. 

β) Εντός ενός, το βραδύτερον, μηνός, αι Αρχαί αύται οφείλουσι να ανακοινώσιν 

εγγράφως τας αποφάσεις αυτών εις τους Διευθυντάς των σχολών ήτους αναπληρωτάς 

αυτών.173 

8) Πλήρης κατάλογος πάντων των βιβλίων των ήδη υφισταμένων Βιβλιοθηκών 

σχολών και τάξεων θα υποβληθή υπό των Διευθυντών των μειονοτικών σχολώνεις 

την έγκρισιν των αρμοδίων Αρχών. Αι Αρχαί αύται θα προβώσιν εις την κατά τρόπον  

κατάλληλον και πρακτικόν εξέτασιν των βιβλίων και θα ανακοινώσωσι το ταχύτερον, 

εγγράφως, τας αποφάσεις αυτών εις τους Διευθυντάς των σχολών. Εν  

πάση περιπτώσει η εξέτασις αύτη δεν θα κωλύη την ελεύθεραν εις τας Βιβλιοθήκας 

ταύτας προσέλευσιν των διδασκόντων και των μαθητών. 9. Τα δύο Μέρη δύνανται να 

προβαίνωσιν εις δωρεάς βιβλίων προς τας οικείας μειονοτικάς σχολάς μέσω των 

Προξενείων των. Τα Προξενεία θα παραδίδωσι τα βιβλία ταύτα εις τας αρμοδίας 

Αρχάς επί τω τέλει εγκρίσεως και διανομής, συντελεστέας εντός διμήνου προθεσμίας. 

Τα δύο Μέρη δύνανται να δηλώσωσι δια της διπλωματικής οδού τας επιθυμίας των 

καθ' όσον αφορά εις την διανομήντων βιβλίων τούτων. Ο πίναξ διανομής θα 

διαβιβάζηται εις το ενδιαφερόμενον μέρος αμέσως μετά την διανομήν των βιβλίων εις 

τας μειονοτικάς σχολάς. 
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10. Η εις τας Βιβλιοθήκας προσέλευσις θα είναι ελευθέρα διά τους διδάσκοντας και 

τους μαθητάς. 

IV. ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

11. Η Επιτροπή διαπιστεί μεθ' ικανοποιήσεως ότι τα δύο Μέρη συνεμορφώθησαν ήδη 

εν ευρεί μέτρω προς τας προτάσεις της εκθέσεως της Βιέννης σχετικώς προς τα 

επειγόντως ληφθέντα μέτρα προς εξεύρεσιν προσωρινής λύσεως του ζητήματος των 

σχολικών βιβλίων. Κατά την μεταγενεστέραν εφαρμογήν των επειγόντων μέτρων, τα 

δύο Μέρη θα καταβάλλωσιν επιμέλειαν όπως μη δυσχερανθή η εν ταις μειονοτικαίς 

σχολαίς διδασκαλία. Προς συμπλήρωσιν της εφαρμογής των προτάσεων τούτων η 

Επιτροπή συνιστά τα ακόλουθα: 

12. α) Αι δύο Αντιπροσωπείαι υπέβαλον εις την Επιτροπήν τους συννημμένους 

καταλόγους εγχειριδίων. Δύο αντίτυπα των εν τοις καταλόγοις εμφαινομένων 

εγχειριδίων δέον να παραδοθώσι το ταχύτερον δια της διπλωματικής οδού. Οι 

κατάλογοι ούτοι περιλαμβάνουσι την κατηγορίαν των σχολών, τας τάξεις, και τα 

μαθήματα δια προορίζονται τα εγχειρίδια. 

β) Τα δύο Μέρη οφείλουσι να ανακοινώσωσιν αντιστοίχως τας αποφάσεις αυτών 

μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 1969. Εντός της αυτής προθεσμίας τα δύο Μέρη δύνανται 

174 να προτείνωσι τροποποιήσεις εν τοις εγχειριδίοις ων τα σημερινά κείμενα δεν 

θεωρούνται αποδεκτά.  

γ) Το σύμφωνον προς τας προταθείσας τροποποιήσεις κείμενον των εγχειριδίων 

τούτων δέον να παραδοθή δια της διπλωματικής οδού εις το ενδιαφερόμενον Μέρος 

μέχρι τέλους Μαΐου 1969, και η οριστική έγκρισις των εγχειριδίων τούτων δέον να 

δοθή μέχρι τέλους του σχολικού έτους 1968-69. 

δ) Τυπικοί κατά την διαδικασίαν ταύτην ελλείψεις θα είναι εκατέρωθεν 

ανεκταί,τοιαύται δ' ελλείψεις δέον όπως μη παρακωλύωσι την ταχείαν περαίωσιν 

τωνδιατυπώσεων. 

13. Χάριν της καλής λειτουργίας της διδασκαλίας εν ταις μειονοτικαίς σχολαίς, τα 

δύο Μέρη οφείλουσι να μη απαγορεύσωσι, μέχρι της, κατά την προηγούμενην 

παράγραφον, οριστικής εγκρίσεως, την χρήσιν των ήδη εγκεκριμένωνή ανεκτών 

εγχειριδίων. 

14. Εις ήν περίπτωσιν χειρόγραφα εγχειριδίων έχουσιν υποβληθή εις την έγκρισιν των 

αρμοδίων Αρχών, η έγκρισις αύτη θα χορηγηθή εντός δεκαημέρου από της 

υπογραφής του παρόντος πρωτοκόλλου. Άμα τη εκτυπώσει των περί ων πρόκειται 

χειρογράφων, τα βιβλία θέλουσιν υποβληθή υπό την οριστικήν αυτών μορφήν εις τας 
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αρμοδίας Αρχάς προς έλεγχον του περιεχομένου u945 αυτών, και χορήγησιν της 

αδείας χρησιμοποιήσεως των. Ο έλεγχος οφείλει να περαιωθή, και η άδεια να 

χορηγηθή εντός προθεσμίας είκοσιν ημερών, από της υποβολής των περί ων 

πρόκειται βιβλίων. Η άδεια θέλει ανακοινωθή εγγράφως εις τους Διευθυντάς των 

ενδιαφερομένων μειονοτικών σχολών, και το ενδιαφερόμενον Μέρος θέλει 

ενημερωθή σχετικώς. Εις περίπτωσιν καθ' ήν τα ενδιαφερόμενα Μέρη θέλουσι 

προτείνει την προσωρινήν χρησιμοποίησιν εγχειριδίων τίνων διά διδακτικήν ύλην τα 

δι' ήν οριστικά εγχειρίδια τελούσιν υπό εκτύπωσιν, τα δύο Μέρη θέλουσι διευκολύνει 

τας δια την έγκρισιν των προσωρινών εγχειριδίων απαιτούμενας διατυπώσεις. 

Χορηγηθείσης της αδείας ταύτης, τούτο θέλει ανακοινωθή εις τους  Διευθυντάς των 

Σχολών εντός προθεσμίας 20 ημερών από της παραδόσεως των εγχειριδίων 

τούτων,και το ενδιαφερόμενον Μέρος θέλει σχετικώς ενημερωθή. 15. Τα δύο Μέρη 

θα δύνανται, οσάκις ήθελον κρίνει τούτο αναγκαίον, ναπροτείνωσι νέα εγχειρίδια 

(χειρόγραφα ή έντυπα) δια διδακτέαν ύλην διδασκομένην εις την μειονοτικήν 

γλώσσαν. 

175  

Προς τον σκοπόν τούτον, και συμφώνως προς την υπό του Πρωτοκόλλου της Βιέννης 

δοθείσαν αυτή εντολήν, η Επιτροπή συνιστά, την ακόλουθον διαδικασίαν διά την υπό 

των ενδιαφερομένων Μερών αποστολήν, τον έλεγχον και την διανομήν των εις 

μειονοτικήν γλώσσαν εγχειριδίων (χειρογράφων ή εντύπων), των προοριζομένων δια 

χρήσιν εις τας μειονοτικάς σχολάς: 

α) Τα εγχειρίδια ή τα χειρόγραφα των εγχειριδίων θα υποβάλλωνται δια της 

διπλωματικής οδού εις τας αρμοδίας Αρχάς μέχρι της 30ης Σεπτεμβρίου εκάστου 

έτους. Τα χειρόγραφα θα συνοδεύωνται υπό των τυχόν εν αυτοίς περιλαμβανομένων 

εικόνων. 

β) Τα εγχειρίδια και τα χειρόγραφα ουδέν δέον να περιλαμβάνωσι το δυνάμενον να 

παραβλάψη τας μεταξύ των δύο χωρών σχέσεις. Αι αρμόδιαι Αρχαί θα δύνανται να 

διαγράφωσι παν ό,τι εις τα κείμενα των χειρογράφων ή τας εικόνας θα αντέκειτο προς 

την αρχήν ταύτην. 

γ) Η εξέτασις των κειμένων δέον να περαιωθή, και το αποτέλεσμα να ανακοινωθή εις 

το ενδιαφερόμενον Μέρος μέχρι τέλους Φεβρουαρίου του επομένου έτους. Τα σημεία 

ων ζητείται η αφαίρεσις θα εμφαίνωνται εν τη ανακοινώσει ταύτη. 

δ) Τα δύο Μέρη θα είναι ελεύθερα όπως αποβαίνωσιν εις την εν τη ιδία u935 Χώρα 

εκτύπωσιν των εις την γλώσσαν αυτών συντεταγμένων χειρογράφων. 
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ε) Δύο αντίτυπα των εκτυπωθέντων βιβλίων θα αποστέλλωνται δια της διπλωματικής 

οδού προς οριστικήν έγκρισιν μέχρι τέλους του μηνός Ιουλίου του αυτού έτους. 

στ) Η οριστική έγκρισις δέον να ανακοινούται μέχρι της 1ης Σεπτεμβρίου. 

ζ) Τα εγκριθέντα βιβλία θα αποστέλλωνται μέσω των οικείων Προξενείων εις τας 

αρμοδίας Αρχάς, αίτινες αφού επιθέσωσιν επ' αυτών την σφραγίδαν του ελέγχου, 

οφείλωσι να θέτωσι ταύτα εις την διάθεσιν πασών των μειονοτικών σχολών μέχρι της 

15ης Σεπτεμβρίου. 

16. Η εν τη προηγουμένη παραγράφω καθοριζομένη διαδικασία θα είναι δυνατόν να 

αναθεωρηθή, αιτήσει εκατέρου των Μερών, επί τω τέλει όπως καταστή πλέον 

αποτελεσματική, υπό το φως της εκ της πρακτικής αυτής εφαρμογής πείρας. 

17. Τα ενδιαφερόμενα Μέρη θα έχωσι το δικαίωμα να προτείνωσι μεταγενεστέρως 

τροποποιήσεις και διορθώσεις είς τα ήδη εγκριθέντα κείμενα των εγχειριδίων. 

Πάντως η αρχή της καλής λειτουργίας της παιδείας δέον να είναι σεβαστή. 
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V. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ 

 

18. Η Επιτροπή υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της εν παραγράφω 10 της Εκθέσεως 

της Βιέννης τιθεμένης αρχής περί του σεβασμού της θρησκευτικής, φυλετικής ή 

εθνικής συνειδήσεως του ελληνικού και του τουρκικού λαού, και συνιστά: α) Όπως αι 

επιγραφαί, εικόνες, προσωπογραφίαι κλπ. εν ταις μειονοτικαίς σχολαίς είναι τοιαύται 

ώστε να ενισχυσώσι τους δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο χωρών.β) Όπως ληφθώσιν 

αμφοτέρωθεν τα κατάλληλα μέτρα προς άρσιν των παραβλαπτόντων την εφαρμογήν 

της αρχής ταύτης στοιχείων.γ) Όπως εξαιρέσει του μορφωτικού χαρακτήρας 

διακοσμητικού υλικού, η μόνιμος διακόσμησις των σχολικών κτιρίων περιορίζηται εν 

ταις μειονοτικαίς σχολαίς της Δυτικής Θράκης εις την προσωπογραφίαν του Αρχηγού 

του Ελληνικού Κράτους και 

εν ταις μειονοτικαίς σχολαίς της Κων/πόλεως εις την προσωπογραφίαν του 

Ατατούρκ. (Οίκοθεν νοείται ότι επ' ευκαιρία των εθνικών εορτών της Χώρας εν τη 

εδρεύει η σχολή, ή επ' ευκαιρία άλλων εκτάκτων περιστάσεων, αι μειονοτικαί σχολαί 

θα είναι δυνατόν να διακοσμώνται καταλλήλως, καταβαλλομένης επιμελείας όπως 

αποφεύγηται πάσα εν τη διακοσμήσει υπερβολή.). 

δ) Όπως 4`___απαγορεύηται η οργάνωσις δραστηριοτήτων ασυμβιβάστων προς την 

ανωτέρω τιθεμένην αρχήν 
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ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Ε. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ 

 

Άρθρο 37: Η Τουρκία αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως αι εν τοις άρθροις 38-44 

περιεχόμεναι διατάξεις αναγνωρισθώσιν ως θεμελιώδεις νόμοι, όπως ουδείς νόμος ή 

κανονισμός, ή επίσημος τις πράξις διατελώσιν εν αντιφάσει ή εναντιθέσει προς τας 

διατάξεις ταύτας και όπως ουδείς νόμος ή κανονισμός ή επίσημος τις πράξις 

κατισχύσωσιν αυτών. 

Άρθρο 38: Η τουρκική Κυβέρνησις αναλαμβάνει την υποχρέωσιν να παρέχει εις 

πάντας τους κατοίκους της Τουρκίας πλήρη και απόλυτον προστασίαν της ζωής και 

της ελευθερίας αυτών, αδιακρίτως γεννήσεως, εθνικότητος, γλώσσης, φυλής και 

θρησκείας. Πάντες οι κάτοικοι της Τουρκίας δικαιούνται να πρεσβεύωσιν ελευθέρως, 

δημοσία τε και κατ' ιδίαν, πάσαν πίστιν, θρησκείαν ή δοξασίαν, ων η άσκησις δεν 

ήθελε είναι ασυμβίβαστος προς την δημόσιαν τάξιν και τα χρηστά ήθη. Αι 

μουσουλμανικαί μειονότητες θα απολαύωσι πλήρως της ελευθερίας κυκλοφορίας και 

μεταναστεύσεως υπό την επιφύλαξιν των εφαρμοζομένων εφ'όλου ή μέρους του 

εδάφους εις απαντάς τους Τούρκους υπηκόους μέτρων, άτινα ήθελον τυχόν ληφθή 

υπό της τουρκικής Κυβερνήσεως χάριν της εθνικής αμύνης και της τηρήσεως της 

δημοσίας τάξεως. 

Άρθρο 39: Οι ανήκοντες εις μουσουλμανικάς μειονότητας υπήκοοι Τούρκοι θα 

απολαύωσι των αυτών αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων, ων και οι μουσουλμάνοι. 

Πάντες οι κάτοικοι της Τουρκίας άνευ διακρίσεως θρησκεύματος θα ώσιν ίσοι 

απέναντι του νόμου. Η διαφορά θρησκείας, δοξασίας ή πίστεως δεν οφείλει να 

αποτελέση κώλυμα δι' ουδένα Τούρκον υπήκοον ως προς την απόλαυσιν των αστικών 

και πολιτικών δικαιωμάτων και ιδία την παραδοχήν εις τας δημόσιας θέσεις, 

αξιώματα και τιμάς ή την εξάσκησιν διαφόρων επαγγελμάτων και βιομηχανιών. 

Ουδείς περιορισμός θέλει επιβληθεί κατά της ελευθέρας χρήσεως παρά παντός 

Τούρκου υπηκόου οιασδήποτε γλώσσης, είτε εν ταις ιδιωτικαίς 163 σχέσεσιν, είτε ως 

προς την θρησκείαν, τον τύπον και πάσης φύσεως δημοσιεύματα, είτε εν ταις 

δημοσίαις συναθροίσεσιν. 

Παρά την ύπαρξιν της επισήμου γλώσσης, θα παρέχονται αι προσήκουσαι ευκολίαι 

εις τους Έλληνες υπηκόους, τους λαλούντες γλώσσαν άλλην ή την τουρκική, διά την 

προφορικήν χρήσιν της γλώσσης αυτών ενώπιον τωνδικαστηρίων.  
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Άρθρο 40: Οι Τούρκοι υπήκοοι, οι ανήκοντες εις μουσουλμανικάς μειονότητας,  Θα 

απολαύσωσι νομικώς και πραγματικώς της αυτής προστασίας και των αυτών 

εγγυήσεων, ων απολαύουσι, και οι λοιποί Τούρκοι υπήκοοι, θα έχωσιν ιδίως ίσον 

δικαίωμα να συνιστώσι, διευθύνωσι και εποπτεύωσιν, ιδίαις δαπάναις, παντός είδους, 

φιλανθρωπικά, θρησκευτικά ή κοινωφελή ιδρύματα, σχολεία και λοιπά 

εκπαιδευτήρια, μετά του δικαιώματος να ποιώνται ελευθέρως εν αυτοίς χρήσιν της 

γλώσσης των και να τελώσιν ελευθέρως τα της θρησκείας των. 

 

Άρθρο 41: Εν ταις πόλεσι και περιφερείαις, ένθα διαμένει σημαντική αναλογία μη 

μουσουλμάνων υπηκόων, η τουρκική Κυβέρνησις θα παρέχη ως προς την δημόσιαν 

εκπαίδευσιν, τας προσήκουσας ευκολίας προς εξασφάλισιν της εν τοις δημοτικοίς 

σχολείοις παροχής εν τη ιδία αυτών γλώσση, της διδασκαλίας εις τα τέκνα των εν 

λόγω Τούρκων υπηκόων. Η διάταξις αυτή δεν κωλύει την τουρκική Κυβέρνησιν να 

καταστήση υποχρεωτικήν την δίδασκαλίαν της τουρκικής γλώσσης εν τοις ειρημένοις 

σχολείοις. 

 

 

Άρθρο 42: Εν ταις πόλεσι και περιφερείαις ένθα υπάρχει σημαντική αναλογία 

Τούρκων υπηκόων ανήκουσα εις μη μουσουλμανικάς μειονότητας, θέλει 

εξασφαλισθή εις τας μειονότητας ταύτας δικαία συμμετοχή εις την διάθεσιν των 

χρηματικών ποσών, άτινα θα εχορηγούντο εκ του δημοσίου χρήματος υπό του 

προϋπολογισμού του Κράτους ή των δημοτικών ή και λοιπών 

προϋπολογισμών επί εκπαιδευτικώ, θρησκευτικώ ή φιλανθρωπικώ σκοπώ. Τα ποσό 

αυτά θα καταβάλλωνται εις τους αρμόδιους αντιπροσώπους των ενδιαφερομένων 

καθιδρυμάτων και οργανισμών. 

 

Άρθρο 43: Οι εις τας μη μουσουλμανικάς μειονότητας ανήκοντες Τούρκοι υπήκοοι 

δεν θα ώσιν υποχρεωμένοι να εκτελώσιν πράξεις αποτελούσας παράβασιν της 

πίστεως ή των θρησκευτικών εθίμων, ούτε θα περιπίπτωσιν εις ανικανότητά 164 τίνα, 

αρνούμενοι να παραστώσιν ενώπιον των δικαστηρίων ή να εκτελέσωσι νόμιμόν τινα 

πράξιν κατά την ημέραν της εβδομαδιαίας των αναπαύσεως. Ούχ ήττον η διάταξις 

αύτη δεν απαλλάσσει τους Τούρκους τούτους υπηκόους των υποχρεώσεων, αίτινες 
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επιβάλλονται εις πάντας τους λοιπούς Τούρκους υπηκόους προς τήρησιν της 

δημοσίας τάξεως. 

 

Άρθρο 44: Η Τουρκία παραδέχεται όπως αι διατάξεις των προηγουμένων u940 

άρθρων του παρόντος τμήματος, εφ' όσον αφορώσιν εις τους μη Μουσουλμάνους 

υπηκόους της Τουρκίας, αποτελώσιν υποχρεώσεις διεθνούς συμφέροντος και τεθώσιν 

υπό την εγγύηση της Κοινωνίας των Εθνών. Αι διατάξεις αύται δύνανται να 

τροποποιηθώσιν άνευ της συγκαταθέσεως της πλειοψηφίας του Συμβουλίου της 

Κοινωνίας των Εθνών. 

 

Άρθρο 45: Τα αναγνωρισθέντα δια των διατάξεων του παρόντος τμήματος 

δικαιώματα εις εν Τουρκία μη μουσουλμανικάς μειονότητας αναγνωρίζονται επίσης 

υπό της Ελλάδος εις τας εν τω εδάφει αυτής ευρισκόμενας μουσουλμανικάς 

μειονότητας. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μειονοτικών Λυκείων και 

Ιεροσπουδαστηρίου     

(Σύμφωνα με την Α.Π. Γ2/5592, Αθήνα, 22-10-01 ΦΕΚ: 1450τ.Β/22-10-01) 
http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/meionotika/754-wrologio-programma-meionotika-

lykeia.html 

Α ΤΑΞΗ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Το ωρόλογιο Πρόγραμμα της τάξης αυτής καθορίζεται ως εξής (μάθημα/ώρες): 

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα στην Ελληνική Γλώσσα 

 

1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμ: 4 

2. Νεοελληνική Γλώσσα:   2 

3. Νεοελληνική Λογοτεχνία:   2 

4. Ιστορία:   2 

5. Αρχές Οικονομίας:   2 

6. Τεχνολογία:   1 

7. ΣΕΠ:   -/1 

8. Ξένη Γλώσσα:   3 

Σύνολο:   16/17 

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα στην Τουρκική Γλώσσα 

 

1. Θρησκευτικά:   2 

2. Αλγεβρα:   3/2 

http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/meionotika/754-wrologio-programma-meionotika-lykeia.html
http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/meionotika/754-wrologio-programma-meionotika-lykeia.html
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3. Γεωμετρία:   3/2  

4. Φυσική:   2 

5. Χημεία:   1 /2 

6. Φυσική Αγωγή:   2/1 

7. Τουρκικά:   3  

Σύνολο:   15/14 

 

Μαθήματα επιλογής  

 

1. Ευρωπαϊκός πολιτισμός και οι ρίζες του:   2  

2. Ψυχολογία:   2 

3. Εφαρμογές Πληροφορικής:   2 

Σύνολο:   2 

 

Γενικό Σύνολο:    16/17 + 15/14 + 2= 33 

Β ΤΑΞΗ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

Το ωρόλογιο Πρόγραμμα της τάξης αυτής καθορίζεται ως εξής (μάθημα/ώρες): 

 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας στην Ελληνική Γλώσσα 

 

1. Αρχαία Ελληνική Γλώσ. & Γραμ.:   2 

2. Νεοελληνική Γλώσσα:   2 

3. Νεοελληνική Λογοτεχνία:   2 

4. Ιστορία:   2 

5. Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσμούς:   2 

6. Ξένη Γλώσσα:   2 

Σύνολο:   12 

 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας στην Τουρκική Γλώσσα 

 

1. Θρησκευτικά:   1 

2. Αλγεβρα:   2 

3. Γεωμετρία:   2 

4. Φυσική:   2 

5. Χημεία:   1 

6. Βιολογία:   1 

7. Φυσική Αγωγή:   2 

8. Τουρκική Γλώσσα:   3 

Σύνολο:   14 

 

Μαθήματα Θεωρητικής Κατεύθυνσης στην Ελληνική Γλώσσα 

 

1. Aρχαία Ελληνικά Κείμενα:   3  

2. Αρχές Φιλοσοφίας:   2 

3. Λατινικά:   2 

Σύνολο:   7 

 

Μαθήματα Θετικής Κατεύθυνσης στην Τουρκική Γλώσσα 
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1. Μαθηματικά:   3 

2. Φυσική:   2 

3. Χημεία:   2 

Σύνολο:   7 

 

Μαθήματα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης στην Ελληνική Γλώσσα 

 

1. Τεχνολογία Επικοινωνιών:   2 

Σύνολο:   2 

 

Μαθήματα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης στην Τουρκική Γλώσσα 

 

1. Μαθηματικά: 3 

2. Φυσική: 2 

Σύνολο: 5 

 

Μαθήματα επιλογής  

 

1 Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών:   2 

2 Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία:   2 

3 Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής:   2 

4 Κοινωνική & Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα:   2 

 

Γενικό Σύνολο:   12 + 14 + 7 + 2 = 35 

 

   * Σε κάθε μία από τις τάξεις Β΄ και Γ΄ Λυκείου, οι μαθητές υποχρεούνται να 

επιλέξουν ένα μάθημα επιλογής. 

 

Γ ΤΑΞΗ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

Το ωρόλογιο Πρόγραμμα της τάξης αυτής καθορίζεται ως εξής (μάθημα/ώρες): 

 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας στην Ελληνική Γλώσσα 

 

1. Νεοελληνική Γλώσσα:   2 

2. Νεοελληνική Λογοτεχνία:   2 

3. Ιστορία:   2 

4. Κοινωνιολογία:   2 

5. Ξένη Γλώσσα:   2 

Σύνολο:   10 

 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας στην Τουρκική Γλώσσα 

 

1. Θρησκευτικά:   1 

2. Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής:   2  

3. Φυσική:   1 

4. Βιολογία:   1 

5. Φυσική Αγωγή:   1 

6. Τουρκική Γλώσσα:   3 

Σύνολο:   9 
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Μαθήματα Θεωρητικής Κατεύθυνσης στην Ελληνική Γλώσσα 

 

1. Αρχαία Ελληνικά:   5 

2. Νεοελληνική Λογοτεχνία:   3/2 

3. Λατινικά:   2/3 

4. Ιστορία:   2 

Σύνολο:   12 

 

Μαθήματα Θετικής Κατεύθυνσης στην Τουρκική Γλώσσα 

 

1. Μαθηματικά:   5 

2. Φυσική:   3 

3. Χημεία:   2 

4. Βιολογία:   2 

Σύνολο:   12 

 

Μαθήματα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Κύκλου Τεχνολογίας και  

Παραγωγής) στην Ελληνική Γλώσσα 

 

1. Ηλεκτρολογία:   2 

Σύνολο:   2 

 

Μαθήματα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Κύκλου Τεχνολογίας και  

Παραγωγής) στην Τουρκική Γλώσσα 

 

1. Μαθηματικά:   5 

2. Χημεία-Βιοχημεία:   2 

3. Φυσική:   3 

Σύνολο: 10 

 

Μαθήματα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Κύκλου Πληροφορικής 

και Υπηρεσιών) στην Ελληνική Γλώσσα 

 

1. Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον:   2 

2. Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων & Υπηρεσιών:   2 

Σύνολο:   4 

 

Μαθήματα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Κύκλου Πληροφορικής  

και Υπηρεσιών) στην Τουρκική Γλώσσα 

 

1. Μαθηματικά:   5 

2. Φυσική:   3 

Σύνολο:   8  

 

Μαθήματα επιλογής  

 

1. Νεοελληνική Λογοτεχνία:   2 

2. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας:   2 

3. Προβλήματα Φιλοσοφίας:   2 
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4. Στατιστική:   2 

5. Τεχνολογία & Ανάπτυξη:   2 

6. Εφαρμογές υπολογιστών:   2 

7. Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας:   2 

 

Γενικό Σύνολο: 10 + 9 + 12 + 2 = 33 

 

   * Σε κάθε μία από τις τάξεις Β΄ και Γ΄ Λυκείου, οι μαθητές υποχρεούνται να 

επιλέξουν ένα μάθημα επιλογής. 

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΩΝ  

(Βάσει της Απόφασης με Α.Π. Γ2/5593, Αθήνα, 22-10-01 ΦΕΚ: 1450τ.Β/22-10-01) 

http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/meionotika/446-orologio-programma-

ierospoydastiria.html 

Α ΤΑΞΗ 

Το ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ τάξης καθορίζεται ως εξής (μάθημα/ώρες): 

 

1. Θρησκευτικά: 2 

2. Κοράνιο: 2 

3. Αραβική γλώσσα: 2 

4.Τουρκική γλώσσα: 3 

5. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: 4 

6. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 5 

7. Ιστορία: 2 

8. Μαθηματικά: 4 

9. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά): 3 

10. Γεωγραφία: 2 

11. Βιολογία: 2 

12. Αισθητική Αγωγή: 2 

13. Οικ. Οικονομία: 1 

14. Πληροφορική: 1 

15. Φυσική Αγωγή: 2 

Σύνολο: 37 

Β ΤΑΞΗ 

Το ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β΄τάξης καθορίζεται ως εξής (μάθημα/ώρες): 

1. Θρησκευτικά: 2 

2. Κοράνιο: 2 

3. Αραβική γλώσσα: 2 

4. Τουρκική γλώσσα: 3 

5. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: 4 

6. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 4 

7. Ιστορία: 2 

8. Μαθηματικά: 4 

9. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά): 3 

http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/meionotika/446-orologio-programma-ierospoydastiria.html
http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/meionotika/446-orologio-programma-ierospoydastiria.html
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10. Γεωγραφία: 2 

11. Φυσική: 2 

12. Χημεία: 1 

13. Πληροφορική-Τεχνολογία: 2 

14. Αισθητική Αγωγή: 1 

15. Οικ. Οικονομία: 1 

16. Φυσική Αγωγή: 1 

 

Σύνολο: 36 

Γ ΤΑΞΗ 

Το ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης καθορίζεται ως εξής (μάθημα/ώρες): 

 

1. Θρησκευτικά: 2 

2. Κοράνιο: 2 

3. Αραβική γλώσσα: 2 

4. Τουρκική γλώσσα: 2 

5. Ισλαμική Ιστορία: 2 

6. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: 4 

7. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 4  

8. Ιστορία: 3 

9. Πολιτική και Κοινωνική Αγωγή: 2 

10. Μαθηματικά: 4 

11. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά): 3 

12. Φυσική: 2 

13. Χημεία: 1 

14. Βιολογία: 1 

15. Πληροφορική: 1 

16. Αισθητική Αγωγή: 1 

17. Φυσική Αγωγή: 1 

 

Σύνολο: 37 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Αιτήσεις για αριθμητικά δεδομένα και πρόσβαση στα 

μειονοτικά σχολεία.   

 

Αίτηση για διεξαγωγή συνέντευξης στους  καθηγητές του ελληνόγλωσσου 

προγράμματος με αριθμό πρωτοκόλλου. Φ235/659/30-04-2012 
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Αίτηση για αριθμητικά δεδομένα από το συντονιστικό γραφείο μειονοτικής 

εκπαίδευσης με αριθμό πρωτόκολλου Φ235/177-04-02-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


