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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την έρευνα του 

μεταναστευτικού μαθητικού πληθυσμού από γειτονικές σλαβικές χώρες σε 

σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 

Απώτερος σκοπός η διερεύνηση των προβλημάτων και των δυσκολιών 

συνεκπαίδευσης των μαθητών αυτών, που οδηγούν στη σχολική αποτυχία και 

στο μαθητικό αποκλεισμό. 

Η διερεύνηση υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή  Εκπαιδευτικών και 

Στελεχών Εκπαίδευσης (πλήθος δείγματος 141) που υπηρετούν σε Δημοτικά 

Σχολεία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης καθώς και σε θέσεις που εποπτεύουν 

διοικητικά και εκπαιδευτικά τα παραπάνω Δημοτικά Σχολεία. 

Συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα και τα δύο Διαπολιτισμικά Δημοτικά Σχολεία 

της ίδιας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Χρονικά υλοποιήθηκε το 

χρονικό διάστημα από το Δεκέμβριο του 2013 έως και τον Ιανουάριο του 

2014.  

Από τα ευρήματα της ποσοτικής έρευνας, προέκυψε πως οι 

Εκπαιδευτικοί επιλέγουν τη συνεκπαίδευση μέσα στις μεικτές τάξεις 

αλλοδαπών και ντόπιων. Αποτυπώθηκε πως θεωρούν καταλληλότερη μέθοδο 

διδασκαλίας τη συνεργατική και πως στο μάθημα της «Γλώσσας» οι 

αλλοδαποί αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες. Ακολούθως βρέθηκε ότι 

πολύ σημαντικοί παράγοντες σχολικής αποτυχίας των αλλοδαπών μαθητών 
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είναι η αποκλειστική χρήση της μητρικής γλώσσας στο οικογενειακό τους 

περιβάλλον και η απουσία σταδιακής προσαρμογής στο νέο σχολικό 

περιβάλλον. Άλλα ευρήματα απέδειξαν πως οι παράγοντες παγίωσης της 

σχολικής αποτυχίας είναι οι ελλιπείς διδακτικές μέθοδοι, τα στερεότυπα και οι 

προκαταλήψεις, η αδυναμία αντιμετώπισης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, η 

έλλειψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού και  η έλλειψη ενημέρωσης στο 

γηγενή πληθυσμό.  

 

EYΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: 

 

Ευχαριστώ θερμά τους καθηγητές κ. Νιχωρίτη Κωνσταντίνο ,κ. 

Καμαρούδη Σταύρο και κ. Σούτσιου Τσιπριάν για την αμέριστη βοήθεια, την 

εξαιρετική συνεργασία και τις πολύτιμες συμβουλές τους σε όλη τη διάρκεια 

υλοποίησης της μεταπτυχιακής μου εργασίας. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the following Thesis was to investigate the flow of 

immigrating students from neighboring Slav countries to schools of the 

Primary Education Directorate of Eastern Thessaloniki. The primary goal was 

to assess the inclusion (co-instruction) difficulties, which may lead those 

students to school failure and exclusion. 

The study population included Teachers of the Primary Education 

Directorate of Eastern Thessaloniki as well as Administration Executives, who 

are responsible for the  administrative and educational monitoring of those 

schools (Sample size: 141). The two Intercultural Schools of eastern 

Thessaloniki were also included in this Study. The inquiry took place in the 

period from December 2013 to January 2014. 

Teachers tend to opt for co-instruction in mixed classes, as was shown 

from the quantitative research findings. Co-operative teaching was considered 

most appropriate, while foreign students face more difficulties in the “Greek 

language” lesson. Exclusive use of the mother tongue in their family 

environment, as well as lack of gradual integration in the new school 

environment are the major factors, which lead foreign students to school 

failure. Other factors that strengthen school failure include deficient teaching 

methods, stereotypes and discrimination, inability to manage special 

instructional needs, shortage of specialized scientific staff and lack of 

awareness of the indigenous population. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

 

Με τον όρο μετανάστευση δεν εννοούμε μόνο την αλλαγή κατοικίας-

εργασίας αλλά και τον κοινωνικό-πολιτικό-θρησκευτικό  περίγυρο των 

ανθρώπων, τις ομάδες από τις οποίες προέρχονται κι αυτές που θα 

δημιουργήσουν ερχόμενοι στον νέο τόπο ,την κοινωνία που θα τους 

υποδεχτεί και την κοινωνία που τους άφησε να αποχωρήσουν. Η 

μετανάστευση έχει πολλές .πτυχές .Υπάρχουν μετανάστες που λόγω ειδικών 

συνθηκών μεταβαίνουν σε νέο τόπο και για συγκεκριμένο διάστημα όπως 

δημοσιογράφοι, φοιτητές και άλλοι εργαζόμενοι. Αυτοί που θα εγκατασταθούν 

μόνιμα και δεν θα επιστρέψουν στην χώρα προέλευσης. Μετανάστες από 

πολιτικούς λόγους ή σύνθετα φαινόμενα λόγω έλλειψης εργασίας στον τόπο 

καταγωγής και προέλευσής τους. Ατομική και μεμονωμένη μετανάστευση ή 

διευρυμένη και ομαδική. Μετανάστευση επιλεγμένη και μετανάστευση 

επιβαλλόμενη. Οποιαδήποτε μορφή κι αν παίρνει, έχει και το δικό της τίμημα.  

Η Ελλάδα πριν αρκετά χρόνια υπήρξε χώρα αποκλειστικής πηγής 

διοχέτευσης εργατικού δυναμικού σε άλλες πιο ανεπτυγμένες χώρες. Τα 

τελευταία όμως χρόνια αντιστράφηκαν οι όροι και κλήθηκε να 

αποκωδικοποιήσει και η χώρα μας με τη σειρά της τη νέα πραγματικότητα, ως 

χώρα πια υποδοχής μεταναστευτικού ρεύματος πολλών αλλοδαπών.  

Το μεταναστευτικό ρεύμα του 20ου αιώνα έλαβε τεράστιες διαστάσεις. 

Σύμφωνα με υπολογισμούς της Unesco το 1996, 60 εκατομμύρια άνθρωποι 
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σε όλο τον κόσμο μετανάστευσαν. Ένας στους πενήντα πέντε κατοίκους της 

γης, ήταν μετανάστης ή πρόσφυγας ,ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

υπολογίστηκε ότι 1 στους 40 κατοίκους ήταν αλλοδαπός (Κοιλιάρη,1997). 

Υπήρξε μια πραγματικότητα το πρωτοφανές αυτό μεταναστευτικό ρεύμα 

και η χώρα μας ως χώρα υποδοχής μεταναστών κυρίως από γειτονικές χώρες 

της Ν.Α Ευρώπης, κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια συνεχόμενη και 

επαναλαμβανόμενη για καιρό «εισροή» ανθρώπων που αναζητούσαν μια 

καλύτερη τύχη με καλύτερες συνθήκες διαβίωσης ,καλύτερα οικονομικά 

δεδομένα, πολιτισμό και κουλτούρα ανώτερη από αυτήν που άφηναν πίσω 

τους. Είδαν την Ελλάδα σαν τη «γη της επαγγελίας» και κατέφθασαν 

προσδοκώντας τα βέλτιστα. 

Μέσα σε λίγα χρόνια η χώρα μας, προέκυψε μια πολιτισμική χώρα, 

αποδεχόμενη την έλευση πολλών νέων κοινωνικών ομάδων διαφορετικής 

γλώσσας, πολιτισμού, θρησκείας, ηθών και εθίμων συμπληρώνοντας το 

«παζλ» μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας που είχε ως αποτέλεσμα τη 

διαμόρφωση ενός τοπίου πολύ διαφορετικού με αναφορές ανάλογες στο 

πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό περιβάλλον. 

Αυτή η νέα πραγματικότητα δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει και την 

εκπαίδευση. Αλλοδαποί εγκαταστάθηκαν με τις οικογένειές τους, διεκδικώντας 

μια ισότιμη μεταχείριση, προσδοκώντας ελεύθερη πρόσβαση στο δικαίωμα 

της εργασίας ,της συμβίωσης, της ελευθερίας ,της παιδείας, της δικαιοσύνης, 

της υγείας στη χώρα που μετοίκισαν.  
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Το εκπαιδευτικό μας σύστημα κλήθηκε να απαντήσει στη νέα πρόκληση, 

μην αναμένοντας τον τόσο μεγάλο αριθμό αλλοδαπών μαθητών και ίσως μην 

έχοντας προετοιμάσει το ανάλογο έδαφος και τις κατάλληλες συνθήκες για να 

τους υποδεχθεί. 

Πέρασε από πολλά στάδια βαδίζοντας αργά, έως ότου υπάρξει μια 

καλύτερη διαχείριση της νέας πρόκλησης και μια ισότιμη αντιμετώπιση των 

αλλοδαπών μαθητών. Μαθητές που ενώ στην αρχή ήρθαν με τις οικογένειές 

τους ,μη γνωρίζοντας τη γλώσσα της χώρας υποδοχής ,δυσκολεύτηκαν πολύ. 

Με την πάροδο των ετών νέες γενιές των αλλοδαπών γεννήθηκαν στη χώρα 

μας αποτελώντας τη νέα φουρνιά μαθητών. Αυτών που κατάγονται μεν από 

ξένη χώρα γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη χώρα μας, έμαθαν την ελληνική 

γλώσσα, έλαβαν την ελληνική παιδεία, συμπορεύτηκαν μέσα στο ίδιο 

εκπαιδευτικό σύστημα μαζί με τα Ελληνόπουλα και κατάκτησαν τη γνώση 

ισότιμα με τους μαθητές του ντόπιου πληθυσμού. Όπως έλεγε κι ο Ισοκράτης 

Έλληνες, είναι οι μετέχοντες της ελληνικής παιδείας και του ελληνικού 

πολιτισμού. 

Τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές αυτοί, 

θα εξετάσουμε ως αντικείμενο της παρούσας, έρευνας με σκοπό να 

ανακαλύψουμε και να αποσαφηνίσουμε τους λόγους που οδηγούν στη 

σχολική αποτυχία και στο σχολικό αποκλεισμό των μαθητών αυτών. Η 

σχολική αποτυχία είναι πρόβλημα που απασχόλησε την εκπαιδευτική 

κοινότητα εδώ και πολλά χρόνια, σχεδόν ταυτόχρονα με τη δημιουργία του 

πρώτου εκπαιδευτικού σχεδιασμού μέσα σε ένα πλαίσιο οργανωμένης 

εκπαίδευσης και γενικευμένης παιδείας. Είναι υπαρκτή και καταγεγραμμένη 
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Προηγούμενες έρευνες που ξεκίνησαν από την αρχή της μετανάστευσης στη 

χώρα μας αλλοδαπών μαθητών δηλαδή από το 1960 και μετά, απέδειξαν πως 

η σχολική αποτυχία πλήττει για διάφορους επιστημονικούς λόγους το 

μαθητικό δυναμικό των τάξεων, πλήττει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό και για 

πολύ περισσότερους λόγους τους αλλοδαπούς μαθητές. 

Η Θεσσαλονίκη, εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης στο χάρτη των 

Βαλκανίων, υπήρξε πόλη πρώτης επιλογής και λατρεμένος προορισμός του 

μεταναστευτικού ρεύματος από τις γειτονικές σλαβικές χώρες. Τα σχολεία 

όλης της πόλης δέχθηκαν μεγάλο αριθμό αλλοδαπών μαθητών. 

Επικεντρωνόμαστε στο ήμισυ της πόλης, εξετάζοντας και μελετώντας τους 

αλλοδαπούς μαθητές των σχολείων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, από το 

Βαρδάρη έως τη Νέα Μηχανιώνα, από το Φίλυρο ως και την Περιστερά, 

σχολείων που τελούν υπό την αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 

Θα εξετάσουμε διεξοδικά τα παρακάτω: 

 Ο μεταναστευτικός μαθητικός πληθυσμός από σλαβικές χώρες στην 

Ελλάδα και ειδικότερα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη  

 Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην  Ελλάδα και ειδικότερα στη  

Θεσσαλονίκη  

 Προβλήματα και δυσκολίες συνεκπαίδευσης των αλλοδαπών μαθητών 

στα  Δημοτικά  Σχολεία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

 Σχολική αποτυχία των αλλοδαπών μαθητών 
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 Σχολικός αποκλεισμός αλλοδαπών μαθητών 

 Ανάλυση συμπερασμάτων έρευνας σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με τη συμμετοχή Εκπαιδευτικών 

 Ευρήματα –Αποτελέσματα έρευνας –Προτάσεις  
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  

Ο μεταναστευτικός μαθητικός πληθυσμός από σλαβικές χώρες 

στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη  

 

Με την κατάρρευση των καθεστώτων των χωρών Ανατολικής Ευρώπης , 

το μεταναστευτικό ρεύμα απλώνεται στη Δυτική Ευρώπη. Πολλές χώρες που 

υπήρξαν χώρες εξαγωγής εργατικού δυναμικού στο παρελθόν, όπως η 

Ελλάδα, η Ιταλία και άλλες, μετατρέπονται σε χώρες υποδοχής, μεταναστών 

που όμως δεν είναι καλοδεχούμενοι αφού μεταβάλλουν τα εργατικά δεδομένα 

του γηγενή πληθυσμού (Κοιλιάρη,1997:7). 

Tην τελευταία πενταετία, 2009-2014, υπήρξε ραγδαία η προσέλευση 

στην Ελλάδα αλλοδαπών. Η Θεσσαλονίκη εξαιτίας της γεωγραφικής της 

θέσης ως πύλη στο τόξο των Βαλκανίων, ιστορικά και παραδοσιακά έπαιξε 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην εισροή μεταναστών από τις γύρω Σλαβικές 

χώρες. Η πόλη διέθετε τις δυνατότητες και κατέστη κυρίαρχη εμπορική 

δύναμη και κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου στα Βαλκάνια με επίδραση 

στην οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της Ν.Α Ευρώπης, όπως είχε 

προβλέψει και η Ευρωπαϊκή Επίτροπος Edith Creson στην εφημερίδα 

Μακεδονία το 1996. Έπαιξε θα λέγαμε, το ρόλο μέντορα στις αγορές της 

περιοχής αυτής που εξετάζουμε και υποστήριξε την πρόσβαση μεταναστών 

από γειτονικές χώρες. 
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Η επίδραση στο εκπαιδευτικό μας σύστημα ήταν εμφανής αφού οι 

μετανάστες μετοίκισαν μαζί με τις οικογένειές τους και οδήγησαν τα σχολεία 

της περιοχής, σε μια πρωτοφανή αύξηση του μαθητικού δυναμικού τους. Οι 

χώρες προέλευσης όπως αποδεικνύεται από τον Πίνακα 1 για τα έτη 2009-

2014 (Καταχωρημένα Στατιστικά στοιχεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης-Υπουργείο Παιδείας) ήταν η Αλβανία, Βουλγαρία, 

Ρωσία, Πολωνία, Γεωργία, Ρουμανία, Ουκρανία, ΠΓΔΜ, Μολδαβία, Τσεχία, 

Σερβία-Μαυροβούνιο, Ουγγαρία, Σλοβακία και το Αζερμπαϊτζάν και το σύνολο 

των μαθητών 12.377. Οι οικογένειες τους, εγκαταστάθηκαν στην πόλη και 

στους κοντινούς της Δήμους. Όπως καταχωρήθηκαν τα δεδομένα 

προέλευσης των μαθητών, είναι ορατό πως την τελευταία πενταετία, οι 

μαθητές που προέρχονται από τη γειτονική Αλβανία ανέρχονται σε 10.626 

,από τη Ρωσία 210, από την Πολωνία 11, τη Βουλγαρία 172, από τη Γεωργία 

1015 (συμπεριλαμβάνονται και οι Ελληνοπόντιοι), από τη Ρουμανία 72, την 

Ουκρανία 45, την ΠΓΔΜ 36, τη Μολδαβία 15, την Τσεχία 7,από τη Σερβία και 

το Μαυροβούνιο 27, από την Ουγγαρία 5, 2 από τη Σλοβακία και 5 από το 

Αζερμπαϊτζάν. 

Αποτυπώνεται πως οι δύο χώρες με τη μεγαλύτερη μετανάστευση προς 

τη χώρα μας υπήρξαν η Αλβανία και η Βουλγαρία ,αν εξαιρέσουμε τις πρώην 

Δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης,μιας και στα στατιστικά δεδομένα του 

μαθητικού δυναμικού συμπεριλαμβάνονται και οι ελληνοπόντιοι μαθητές. 

Ανά έτος παρατηρείται μια σταδιακή μικρή μείωση βέβαια από τις 

σχολικές χρονιές 2010 ως σήμερα κι αυτό οφείλεται στην νέα οικονομική 

πραγματικότητα της Ελλάδας. Η δεδομένη οικονομική κρίση αποφέρει 
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δυσκολότερες συνθήκες ανεύρεσης εργασίας με αντίχτυπο σε όλους τους 

κατοίκους ντόπιους και αλλοδαπούς. Πολλοί από αυτούς, στράφηκαν στη 

λύση του επαναπατρισμού στις χώρες από τις οποίες προέρχονται. 

Επέστρεψαν σε αυτές εξαιτίας του υπαρκτού εργασιακού αποκλεισμού, ενώ 

έγινε γνωστό και σε όσους επιθυμούσαν να προσέλθουν πως η πιθανή «γη 

της επαγγελίας», δεν είναι πια προορισμός πρώτης επιλογής και πολλοί δεν 

προσέγγισαν βλέποντας τις εξελίξεις στην πάροδο των ετών.  

Λαμβάνοντας υπόψη μας και αυτή τη μείωση μαθητικού πληθυσμού 

προερχόμενου από Σλαβικές χώρες ,πάλι μεγάλο και αξιοσημείωτο παραμένει 

το ποσοστό αλλοδαπών στα σχολεία μας. Το σχολικό έτος 2013-2014, 1915 

αλλοδαποί μαθητές λαμβάνουν την Ελληνική Παιδεία, είναι εγγεγραμμένοι και 

φοιτούν στα σχολεία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, συνεκπαιδεύονται μαζί με 

τους ντόπιους μαθητές, σε τάξεις των σχολείων μας. Αξιοσημείωτο να 

αναφέρουμε πως οι αλλοδαποί αυτοί μαθητές, αναλογούν περίπου σε 73 

τμήματα, λαμβάνοντας υπόψη μας τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα. 

Καθημερινά διδάσκονται με τη βοήθεια των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών 

που καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια με σκοπό τη μόρφωση, την 

ισότητα ευκαιριών ιδιαίτερα  της ομάδας με διαφορετικά πολιτισμικά και 

γλωσσικά χαρακτηριστικά, την αναβάθμιση της παιδείας, την εξάλειψη 

κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής κοινωνικής παθογένειας.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. (Από το Αρχείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

 ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2009-2014 

ΧΩΡΕΣ 

ΣΧΟΛ. 

ΕΤΟΣ 

2009-

2010 

ΣΧΟΛ. 

ΕΤΟΣ 

2010-

2011 

ΣΧΟΛ. 

ΕΤΟΣ 

2011-

2012 

ΣΧΟΛ. 

ΕΤΟΣ 

2012-

2013 

ΣΧΟΛ. 

ΕΤΟΣ 

2013-

2014 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΑΛΒΑΝΙΑ 2272 2439 2286 2011 1618 10626 

ΡΩΣΙΑ 51 54 29 36 40 210 

ΠΟΛΩΝΙΑ 3 3 2 0 3 11 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 34 36 43 29 30 172 

ΓΕΩΡΓΙΑ 219 231 236 175 154 1015 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 13 15 12 14 18 72 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 16 10 7 6 6 45 

ΠΓΔΜ 6 8 8 8 6 36 

ΜΟΛΔΑΒΙΑ 5 5 1 4 0 15 

ΟΥΖΠΕΚΙΣΤΑΝ 1 0 0 0 0 1 

ΤΣΕΧΙΑ 2 2 2 1 0 7 

ΑΡΜΕΝΙΑ 55 0 9 27 22 113 

ΣΕΡΒΙΑ-

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 

2 5 4 9 7 27 

ΤΟΥΡΚΙΑ 1 2 5 3 4 15 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 2 1 0 1 1 5 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 0 1 1 0 0 2 

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 0 4 0 1 0 5 

    ΣΥΝΟΛΟ  2682 2816 2645 2325 1909 12377 
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Οι αλλοδαποί μαθητές επέφεραν εκτίναξη του μαθητικού δυναμικού της 

πόλης. Ας στρέψουμε λίγο τη σκέψη μας και σε ένα άλλο σημείο που αποτελεί 

θετικό,  αξιοσημείωτο και καθόλου προβεβλημένο  δεδομένο, αυτό της 

αύξησης του μαθητικού δυναμικού των μαθητών της Πρωτοβάθμιας 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε συνάρτηση με την  αύξηση αντίστοιχων θέσεων 

Εκπαιδευτικών που απασχολούνται στην περιοχή αυτή.  

Σε μια χρονική στιγμή που οι αριθμητικές καταγραφές του μαθητικού 

δυναμικού ελέγχονται απόλυτα σε καθημερινή βάση από το Υπουργείο 

Παιδείας μέσω του προγράμματος “my school” ήταν θα λέγαμε μια νότα 

ευνοϊκή η αριθμητική αύξηση του μαθητικού δυναμικού  με την προσέλευση 

αλλοδαπών, τη στιγμή που η ελληνική οικογένεια μειώνει θεαματικά τον 

αριθμό παιδιών που αποκτά σταδιακά, άρα και τον αριθμό μαθητικού 

δυναμικού μας(ΕΙΚΟΝΑ 1). 

 

ΕΙΚΟΝΑ 1 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : 

Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην  Ελλάδα  και ειδικότερα στη 

Θεσσαλονίκη. 

 

Η διαπολιτισμική αγωγή και εκπαίδευση ξεκίνησε ως σύγχρονη 

παιδαγωγική πρακτική στο δεύτερο μισό του αιώνα μας, σε πολυεθνικές 

χώρες όπως ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Μ. Βρετανία και άλλες χώρες 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών,1999). 

Πολλά τα στάδια των παιδαγωγικών πρακτικών στην πάροδο των ετών, 

τα εξετάζουμε διαχρονικά. 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 εφαρμόστηκε η αφομοιωτική 

θεωρητική παραδοχή Εκπαιδευτικής πολιτικής, της Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης. Η πολιτική αυτή υπήρξε ανεπιτυχής, αφού υποχρέωνε 

ουσιαστικά τους διαφορετικούς μαθητές να αποκτήσουν τα βασικά γλωσσικά 

και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μελών της κυρίαρχης ομάδας. Οδήγησε 

τους μαθητές αυτούς στη σχολική αποτυχία και στο σχολικό αποκλεισμό, 

αφού απαξίωνε το ήδη υπάρχον γλωσσικό – πολιτισμικό - θρησκευτικό 

υπόβαθρο τους και ωθούσε μονόπλευρα στην παραδοχή - αποδοχή και 

ενσυνείδητη υιοθέτηση των χαρακτηριστικών της κυρίαρχης ομάδας. Απέτυχε 

αφού αγνόησε και απέρριψε ότι κουβαλούσαν οι μαθητές αυτοί από τις χώρες 

προέλευσής τους. Γνωστοποιήθηκε στους παιδαγωγικούς κύκλους πως η 

παραπάνω αποτυχία οφειλόταν στον παραμερισμό του προϋπάρχοντος 
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υπόβαθρου κάθε μαθητή και στράφηκαν σε μια άλλη πολιτική ,αυτή της 

ενσωμάτωσης. Μονομερής κι αυτή η πολιτική, αφού αποδεχόταν μόνο όσα 

στοιχεία των εθνοπολιτισμικά διαφορετικών δεν δημιουργούσαν πρόβλημα 

στις κυρίαρχες πολιτισμικές της αξίες. Περιλάμβανε μια αποδοχή 

ανωτερότητας του κυρίαρχου πολιτισμικού μοντέλου ,όπου οι αλλοδαποί 

μαθητές έπρεπε να συμβάλλουν ,να αποδεχθούν και να υιοθετήσουν και πάλι. 

Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση ακολούθησε χρονικά, την προηγούμενη 

πρακτική. Όροι διαφορετικοί ,όπου πολυπολιτισμικότητα είναι το δεδομένο, 

και  διαπολιτισμικότητα είναι το ζητούμενο.  

Ο Banks (1994) διακρίνει στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση τις 

παρακάτω πέντε διαστάσεις, ως ένα πλαίσιο για την ενδυνάμωση των 

μαθητών. Συγκεκριμένα επικεντρώνεται στα παρακάτω:  

1. Στην ένταξη, στο περιεχόμενο σχολικών μαθημάτων αλλά και 

στις αναφορές των στοιχείων από άλλους πολιτισμούς  

2. Στην έρευνα για την οικοδόμηση της γνώσης και της επίδρασης 

από άλλες αντιλήψεις και  προκαταλήψεις 

3. Στην καλλιέργεια στους μαθητές, δημοκρατικών στάσεων και 

αξιών  

4. Στην ανάδειξη ευκαιριών για ισότιμη  σχολική εξέλιξη  

5. Στην ενδυνάμωση της σχολικής κουλτούρας, ώστε οι μαθητές να 

εκπαιδεύονται ισότιμα. 
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Η αντιρατσιστική εκπαίδευση επόμενη εκπαιδευτική πολιτική, έδρασε 

στη Μ. Βρετανία ως νέα προσέγγιση , είχε στόχο να δραστηριοποιήσει τους 

μαθητές, ώστε να ερευνήσουν τους τρόπους με τους οποίους ο ρατσισμός 

κατηγοριοποιεί τους ανθρώπους ανάλογα με την προέλευσή τους και κατά 

αυτόν τον τρόπο αναπαράγονται οι διάφορες ανισότητες. 

Στη χώρα μας τα παραπάνω μοντέλα αφομοίωσης-ενσωμάτωσης - 

πολυπολιτισμικότητας - αντιρατσιστικής εκπαίδευσης δεν θα παραδεχόμασταν 

πως εφαρμόστηκαν πιστά. Ο στόχος του Ελληνικού συστήματος ήταν η 

ομοιογένεια άρα η Εκπαίδευση στην Ελλάδα ήταν πάντα μονοπολιτισμική. Οι 

στόχοι της Εκπαίδευσης αυτής ήταν η Ελληνική γλώσσα, η Χριστιανική 

Ορθόδοξη Θρησκεία και η Ιστορία της. 

Η έλευση αλλοδαπών στη χώρα μας - όπως ήδη αναφέραμε- από τις 

αρχές του 1980, υπήρξε ραγδαία και η νέα αυτή πραγματικότητα επικράτησε 

ως μέγα εθνικό γεγονός, που η χώρα μας κλήθηκε να αντιμετωπίσει, ειδικά 

στις περιφέρειες του λεκανοπεδίου της Αττικής, της ευρύτερης περιοχής της 

Θεσσαλονίκης, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μεσολάβησαν 

αρκετά χρόνια ώστε οι αρμόδιοι φορείς (Υπουργείο Παιδείας, Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, Πανεπιστημιακοί φορείς, Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Σχολικοί 

Σύμβουλοι, Διευθυντές Σχολείων) αποζητήσουν και εφαρμόσουν 

προγράμματα επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, προγράμματα επισήμανσης 

εκπαιδευτικών αναγκών των αλλοδαπών μαθητών ,δημιουργία και εφαρμογή 

Νέων Προγραμμάτων Σπουδών που θα οδηγούσαν σε ένα καλύτερο 

αποτέλεσμα και σε ένα δρόμο αποτελεσματικότερης ένταξης των μαθητών 

αυτών στο νέο πολιτιστικό τους περιβάλλον.  
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Το βασικό σημείο αφετηρίας και έναρξης της νέας εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας ήταν η δημιουργία και συγγραφή Νέων Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών και Νέων Βιβλίων-Τετραδίων Εργασίας των 

μαθητών. 

Το 1996 ψηφίζεται το νομοθετικό πλαίσιο Ν.2413/17-6-1996, το οποίο 

αναφέρεται στην Ελληνική Παιδεία στο εξωτερικό, στη Διαπολιτισμική 

Εκπαίδευση και σε άλλες διατάξεις. Στο σκέλος της Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης συμπεριλάμβανε την αποτελεσματική ένταξη παλιννοστούντων 

και αλλοδαπών μαθητών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Προϋπόθετε τα νέα 

προγράμματα σπουδών, που η αναγκαιότητά τους ήταν ήδη επιβεβλημένη 

μιας και τα ήδη ισχύοντα χαρακτηρίζονταν αναχρονιστικά και 

αναποτελεσματικά για να συνεχίσουν να στηρίζουν και να εξυπηρετούν τις 

νέες  Εκπαιδευτικές ανάγκες του πολύχρωμου μαθητικού μωσαϊκού της 

χώρας μας.  

Η διαπολιτισμική προσέγγιση, είναι η κύρια συνιστώσα της Ευρωπαϊκής 

Παιδείας και πέρασε από πολλά «κύματα» ώστε να γίνει αποδεκτή επί των 

αρχών της. Το ελληνικό σχολείο αμφιταλαντεύτηκε, ώσπου να γίνει αποδεκτή 

η ανάγκη νέων ΑΠΣ και νέας αντίληψης-στάσης των Εκπαιδευτικών ώστε 

αυτοί πρώτοι να κατανοήσουν την αναγκαιότητα συνεργασίας, συνύπαρξης, 

αποδοχή της διαφορετικότητας, επικοινωνίας με τους άλλους, αναγνώρισης 

δικαιωμάτων των αλλοδαπών, συμβίωσης και ισότιμης συνεκπαίδευσης 

μαθητών με διαφορετική προέλευση, σεβασμού της πολιτισμικής κουλτούρας 

από τις χώρες προέλευσης, των μαθητών αυτών .Πράγματι ο Ν.2413/1996 

κατοχύρωσε αρκετά πρωτοεμφανιζόμενα εκπαιδευτικά θέματα: 
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 Παροχή ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης σε περισσότερες από 40 

χώρες προσφέροντας, τη δυνατότητα να διδαχθούν την 

Ελληνόγλωσση Διδασκαλία στο επίσημο σχολικό πρόγραμμα των 

χωρών υποδοχής  

 Αξιοποίηση ομογενών εκπαιδευτικών και επιστημόνων του 

απόδημου ελληνισμού 

 Χορήγηση πιστοποιητικού ελληνομάθειας, από το κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας 

 Εκπαιδευτικά προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και 

εκπαιδευτικών της ημεδαπής με μαθητές και εκπαιδευτικούς 

ελληνικής ή ξένης καταγωγής άλλων χωρών  

 Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελληνικών Σπουδών, όπου ομογενείς και 

αλλοδαποί θα μπορούσαν να σπουδάσουν την ελληνική γλώσσα-

ιστορία-πολιτισμό και την ορθόδοξη παράδοση 

 Ίδρυση Ινστιτούτου Παιδείας ομογενών και διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης Ι.Π.Ο.Δ.Ε ως επιστημονικό όργανο συντονισμού και 

εποπτείας όλων των εκπαιδευτικών φορέων, με κύριο στόχο του τη 

μελέτη και την έρευνα θεμάτων που απασχολούν την ελληνική 

διασπορά και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

 Ίδρυση διαπολιτισμικού σχολείου και μετατροπή δημόσιων 

σχολείων σε διαπολιτισμικά με συγκεκριμένους όρους, με μειωμένο 
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αριθμό μαθητών ανά τμήμα, με ειδικά και στοχευμένα αναλυτικά 

προγράμματα, επιλογή Διευθυντών από ειδικό πίνακα επιλογής  

Η πρώτη φορά που η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση αποκτά δράση 

ουσιαστική είναι με την εφαρμογή προγραμμάτων που αναλαμβάνει το 

Υπουργείο Παιδείας (1997-2000) με τη συμμετοχή Πανεπιστημιακών 

Καθηγητών και την Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Τα προγράμματα αυτά 

αναφέρονται στην «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών μαθητών», 

την «Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων», την «Εκπαίδευση 

Μουσουλμανοπαίδων» και την «Παιδεία Ομογενών». Αυτά τα προγράμματα 

ολοκληρώθηκαν το 2000 και συνεχίστηκαν κατά τα έτη 2002-2004 

διευρύνοντας τα πεδία τους με έρευνα, επιμόρφωση εκπαιδευτικών και 

παραγωγή ανάλογου εκπαιδευτικού υλικού. 

Η πολυμορφία και ο πολυχρωματισμός των περισσότερων Δημοτικών 

Σχολείων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, αποδεικνύει πως η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση εφαρμόζεται σήμερα σε μεγάλο αριθμό σχολείων της, εκεί όπου 

υπάρχουν μαθητές προερχόμενοι από άλλες χώρες, εκεί όπου υπάρχουν 

μαθητές με μητρική γλώσσα διαφορετική της ελληνικής, εκεί όπου υπάρχουν 

μαθητές που οι γονείς τους έχουν άλλη χώρα προέλευσης, από την Ελλάδα. 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ανέλαβε από το 

Σεπτέμβριο του 2010, την υλοποίηση πράξης «Εκπαίδευσης αλλοδαπών και 

παλιννοστούντων μαθητών» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

του Υπουργείου Παιδείας, με στόχο την καταπολέμηση της σχολικής 

αποτυχίας των μαθητών αυτών στο ελληνικό σχολείο. Προκειμένου να 
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εξασφαλιστεί η κατά το δυνατόν ισότιμη εκπαίδευση των ομάδων αυτών με 

γηγενείς μαθητές, καθώς και η κοινωνικής τους ένταξη (Σύμφωνα με την 

Εγκύκλιο υπ.αριθμ.πρωτ 10180/Γ1/26-1-2011/ΥΠΔΒΜΘ). 

Στις δράσεις του περιλαμβάνεται η υποστήριξη της λειτουργίας των 

Τάξεων Υποδοχής, η ενίσχυση της Ελληνομάθειας, καλλιέργεια κλίματος 

διαπολιτισμικών επικοινωνιών σε επίπεδο σχολείου, η επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, η ενίσχυση της 

μητρικής γλώσσας των μαθητών, προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης, 

σύνδεση σχολείου και κοινότητας, δικτύωση σχολείου και λοιπές 

υποστηρικτικές ενέργειες. 

Οι δράσεις αυτές απλοποιούνται στα δημόσια δημοτικά σχολεία και 

κυρίως σε αυτά που έχουν ενταχθεί στις Ζώνες Εκπαιδευτικής 

Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και στα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, με 

πρωταρχικό κίνητρο το ποσοστό αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών 

που φοιτούν στις σχολικές μονάδες. 

Είναι πάνω από 20 δημοτικά σχολεία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης που 

εντάχθηκαν στον κατάλογο με τα σχολεία εφαρμογής του προγράμματος 

αυτού και η επιλογή βασίστηκε στην ποσόστωση μαθητών σε συνδυασμό με 

την ιδιαιτερότητα του φυσικού αντικειμένου της κάθε δράσης ξεχωριστά 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 2). 

Εκτός Ζώνης ΖΕΠ, τα περισσότερα δημοτικά της Α’ Θεσσαλονίκης που 

έχουν όμως ικανό αριθμό αλλοδαπών μαθητών που συνεκπαιδεύονται με 

τους ντόπιους μαθητές καθημερινά στα σχολεία μας. Το Υπουργείο Παιδείας - 
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Περιφερειακή Διεύθυνση ΠΕ & ΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε την 

ταξινόμηση σε ΖΕΠ μόνο 17 Σχολείων και αναμένεται και άλλη προσθήκη 

καταχώρησης στο εγγύς μέλλον (ΠΙΝΑΚΑΣ 3). 

Σήμερα που ο αλλοδαπός μαθητής αλλά και ο ντόπιος δρα σε μια 

πολυπολιτισμική κοινωνία καλείται να αποκτήσει δεξιότητες που θα τον 

βοηθήσουν στο μέλλον να μπορέσει να συμβάλλει από την πλευρά του, στη 

δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης, στη διατήρηση πανανθρώπινων αξιών όπως 

η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η ειρήνη, ο πολιτισμός, η συνεργασία, η ισότητα 

που θα αποτελέσουν με  τη σειρά τους αξίες του αυριανού κόσμου. 

Η Εκπαίδευση αυτή στην Ελλάδα, έφτασε σήμερα σε έναν ικανοποιητικό 

βαθμό επιτυχίας και αποτελεσματικότητας με τη συνεισφορά του Υπουργείου 

Παιδείας, της ΙΠΟΔΕ, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Σχολικών 

Συμβούλων, των Εκπαιδευτικών.  

Στην ανατολική πλευρά της πόλης μας υπάρχουν τα δύο Διαπολιτισμικά 

Σχολεία με εγγεγραμμένους μαθητές για τη φετινή σχολική χρονιά 2013 - 2014 

περίπου 350 μαθητές. Το σχολείο της πόλης της Θεσσαλονίκης έχει 

μικρότερο μαθητικό δυναμικό, επειδή μπορούν να εγγραφούν σε όλα τα 

σχολεία της πόλης αλλοδαποί μαθητές και όχι αποκλειστικά στο 

Διαπολιτισμικό. Το Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο των Νέων Επιβατών 

εμφανίζεται με μεγαλύτερο μαθητικό δυναμικό, εξαιτίας της γεωγραφικής του 

θέσης, μιας και πολλοί αλλοδαποί επιλέγουν την περιοχή αυτή για την μόνιμη 

παραμονή τους, κυρίως εξαιτίας εργασιακών ευκαιριών και λόγω συνειδητής 

επιλογής να βρίσκονται εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΒΑΘΜΙΔΑ-

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ. ΤΚ ΠΟΛΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΑΘΗΤ 

ΑΛΛΟΔΑ

ΠΟΙ 

ΠΟΣΟ

ΣΤΟ 

ΔΡΑΣΗ 

1 

ΔΡΑΣΗ  

2 

1οΔημ.Σχ.

Επανομής 
Σχολείου 17 57500 Επανομή 178 32 18% Χ  

90ο 

Δημ.Σχ. 

Θεσ/νίκης 

Μ. 

Μπότσαρη 
45 54644 Θεσ/νίκη 96 33 34%  Χ 

59ο 

Δημ.Σχ. 

Θεσ/νίκης 

Αρχαιοτήτων 3 54632 Θεσ/νίκη 234 52 22% Χ Χ 

66ο 

Δημ.Σχ. 

Θεσ/νίκης 

Ν. Καπάτου 8 54629 Θεσ/νίκη 206 50 24%   

1ο Δημ.Σχ. 

Φιλύρου 
Αναπαύσεως 25 57010 Φίλυρο 288 19 7% Χ Χ 

2ο Δημ.Σχ. 

Φιλύρου 
Αναπαύσεως 25 57010 Φίλυρο 183 19 10% Χ Χ 

44ο 

Δημ.Σχ. 

Θεσ/νίκης 

Αγ. 

Δημητρίου 
125 54634 Θεσ/νίκη 75 61 81% Χ  

30ο 

Δημ.Σχ. 

Θες/νίκης 

Ιωαννίνων 20 54639 Θεσ/νίκη 241 60 25% Χ Χ 

64ο 

Δημ.Σχ. 

Θες/νίκης 

Μαζαράκη 1 54627 Θεσ/νίκη 60 31 52% Χ Χ 

13ο 

Δημ.Σχ. 

Θες/νίκης 

Βαλαγιάννη 1 54639 Θεσ/νίκη 260 34 13% Χ Χ 

79ο 

Δημ.Σχ. 

Θεσ/νίκης 

Ν.Πλαστήρα 2 56429 Θεσ/νίκη 147 14 10% Χ Χ 

55ο 

Δημ.Σχ. 

Θες/νίκης 

Κρυστάλλη 10 54630 Θεσ/νίκη 114 53 46% Χ Χ 
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67ο Δημ. 

Σχ.Θες/νίκ

ης 

Δ.Β. 

Παπαθανασίο

υ 

41 54621 Θεσ/νίκη 250 71 28%   

61ο 

Δημ.Σχ. 

Θεσ/νίκης 

Αρχαιοτήτων 3 54632 Θεσ/νίκη 234 52 22% Χ Χ 

63ο 

Δημ.Σχ. 

Θεσ/νίκης 

Σελίτσης, 

Ν.Σ. Σταθμός 
2 54627 Θεσ/νίκη 127 70 55%  Χ 

2ο Δημ.Σχ. 

Θεσ/νίκης 
Αθ. Διάκου 27 56727 Θεσ/νίκη 230 35 15% Χ  

80ο 

Δημ.Σχ. 

Θεσ/νίκης 

Βαλτετσίου 17 54453 Θεσ/νίκη 138 19 14% Χ Χ 

Διαπολιτισ

μικό 

Δημ.Σχ. 

Ν.Επιβατώ

ν 

Σχολείων 1 57019 
Νέοι 

Επιβάτες 
336 59 18%  Χ 

4ο Δημ.Σχ. 

Περαίας 

Ρήγα 

Φεραίου 
14Β 57019 Περαία 292 50 17% Χ  

3ο Δημ.Σχ. 

Περαίας 
Μηδείας 8 8 57019 Περαία 297 113 38% Χ Χ 

 

ΑΔΑ:ΒΛΓ79-3ΕΧ  

ΑΔΑ:ΒΛΓ19-Η9Η 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Α/Α 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ 

Τ.Υ. & Ε.Φ.Τ. 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

Φ.Ε.Κ. ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΣΤΙΣ Ζ.Ε.Π. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

2013-2014 

1 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ 
2442/2-11-2011, 

τ.Β΄ 
20278/10-12-2013 

2 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

2442/2-11-2011, 

τ.Β΄ 
20278/10-12-2013 

3 26ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
2442/2-11-2011, 

τ.Β΄ 
20278/10-12-2013 

4 
30ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Ε.Α.Ε.Π. 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

2442/2-11-2011, 

τ.Β΄ 
20278/10-12-2013 

5 36ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
2442/2-11-2011, 

τ.Β΄ 
20278/10-12-2013 

6 44ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
2442/2-11-2011, 

τ.Β΄ 
20278/10-12-2013 

7 51ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
2442/2-11-2011, 

τ.Β΄ 
20278/10-12-2013 

8 54ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
2442/2-11-2011, 

τ.Β΄ 
20278/10-12-2013 

9 64ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
2442/2-11-2011, 

τ.Β΄ 
20278/10-12-2013 

10 80ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
2442/2-11-2011, 

τ.Β΄ 
20278/10-12-2013 

11 
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ ΝΕΑΣ 

ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Ε.Α.Ε.Π. 

ΝΕΑ 

ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 

2442/2-11-2011, 

τ.Β΄ 
20278/10-12-2013 

12 
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ ΝΕΑΣ 

ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Ε.Α.Ε.Π. 

ΝΕΑ 

ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 

1273/28-5-2013, 

τ.Β΄ 
20278/10-12-2013 

     

13 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ ΠΕΡΑΙΑΣ Ε.Α.Ε.Π. ΠΕΡΑΙΑ 
2442/2-11-2011, 

τ.Β΄ 
21031/19-12-2013 

14 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ ΠΕΡΑΙΑΣ Ε.Α.Ε.Π. ΠΕΡΑΙΑ 
592/5-3-2012, 

τ.Β΄ 
21031/19-12-2013 

15 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ ΠΕΡΑΙΑΣ Ε.Α.Ε.Π. ΠΕΡΑΙΑ 
2442/2-11-2011, 

τ.Β΄ 
21031/19-12-2013 
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16 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ ΠΕΡΑΙΑΣ Ε.Α.Ε.Π. ΠΕΡΑΙΑ 
2442/2-11-2011, 

τ.Β΄ 
21031/19-12-2013 

17 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ ΠΕΡΑΙΑΣ Ε.Α.Ε.Π. ΠΕΡΑΙΑ 
592/5-3-2012, 

τ.Β΄ 
21031/19-12-2013 

 

Από την Πράξη: «Εκπαίδευση αλλοδαπών  και 

παλιννοστούντων μαθητών» (Α.Π.1 300607, Α.Π.2 300608, Α.Π.3 

300609) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

Προβλήματα και δυσκολίες συνεκπαίδευσης των αλλοδαπών 

μαθητών στα  Δημοτικά Σχολεία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

 

Η συνεκπαίδευση παιδιών ενός διαφορετικού πολιτισμικού και 

γλωσσικού κεφαλαίου, αποτελεί μια πρακτική της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης .Οριοθετεί πως όλα μαζί τα παιδιά είτε πρόκειται για παιδιά 

κυρίαρχης ομάδας είτε πρόκειται για παιδιά μειονοτήτων, εκπαιδεύονται 

παράλληλα και ταυτόχρονα στα ίδια σχολεία, στις κοινές τάξεις. Με αυτή την 

πρακτική προωθείται μια σωστή αλληλεπίδραση, αποφεύγεται η 

περιθωριοποίηση και η «γκετοποίηση» των άλλων σε μια κοινή πορεία των 

μαθητών στην πλουραλιστική κοινωνία, όπως η κοινωνία της πόλης μας.  

Ο Auernheimer(1990 :109),o Rouveau (1987) στο Δαμανάκης (2004:33) 

κατατάσσουν στο συγχρονικό επίπεδο επτά δείκτες με τους οποίους μπορεί 

να (αυτο)προσδιοριστεί μια εθνοτική ομάδα και συγκεκριμένα : 

1. βιογενετικό  

2. γεωγραφικό 

3. γλωσσικό 

4. πολιτισμικό 

5. θρησκευτικό 
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6. οικονομικό 

7. πολιτικό  

Σε μεγάλο βαθμό οι αλλοδαποί της πόλης μας προέρχονται κυρίως από 

σλαβικές χώρες που γειτονεύουν γεωγραφικά με τη χώρα μας με πολιτισμό 

και κουλτούρα που συχνά αμφισβητείται, ενώ το οικονομικό υπόβαθρο των 

χωρών αυτών αποτυπώνεται χαμηλότερο από αυτό της χώρας υποδοχής 

τους, της Ελλάδας. Υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση του ενδιάμεσου πολιτισμού 

των μεταναστών ως ισότιμων με αυτούς των χωρών προέλευσης και 

υποδοχής;  

Γιατί τότε θα μιλούσαμε για ισοτιμία των πολιτισμών. Ούτε θεωρητικά, 

ούτε πρακτικά υφίσταται μια τέτοια τοποθέτηση και όχι μόνο στο συγκριτικό 

θέμα της πολιτισμικής ταυτότητας αφού και στο επίπεδο γλωσσικού 

κεφαλαίου πολιτικού, οικονομικού αλλά και βιογενετικού status θεωρούνται 

υποδεέστεροι. 

Η Ελλάδα μετατράπηκε σε χώρα υποδοχής τα τελευταία χρόνια τόσο 

ομογενών όσο και αλλοδαπών από την Αλβανία, Βουλγαρία και την πρώην 

Σοβιετική Ένωση. Η φτωχή χρήση της γλώσσας των αλλοδαπών και οι 

ανάγκες της τοπικής κοινωνίας για κάλυψη εργασιών που απέφευγαν οι 

γηγενείς (όχι απαραίτητα εξαιτίας του χαμηλού μορφωτικού τους επιπέδου) 

τους οδήγησαν σε εργασίες που δεν απαιτούσαν παρά ελάχιστα γλωσσικά 

μέσα και χειρονακτική εργασία που την απέφευγαν όλοι. Αυτό σήμαινε πως οι 

γονείς των αλλοδαπών αυτών, απασχολήθηκαν σε εργασίες που δεν τους 

ανάγκαζαν να μάθουν υποχρεωτικά τη γλώσσα της χώρας υποδοχής και 
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αφού δεν την κατέκτησαν και οι ίδιοι δεν μπόρεσαν με τη σειρά τους, να 

λειτουργήσουν ως  βοηθοί- εκπαιδευτές των ίδιων τους των παιδιών. 

Το σχολείο οφείλει και πρέπει να δεχθεί  το μαθητή χωρίς όρους και 

προϋποθέσεις, παρόλα τα παραπάνω που ταλάνισαν για καιρό την 

εκπαιδευτική και όχι μόνο κοινότητα, αλλά ευρύτερα την κοινωνία ολόκληρη. 

Το σχολείο πρέπει να δεχθεί το μαθητή όπως είναι και να του δώσει την 

ευκαιρία να αναπτύξει τις δυνατότητές του και την προσωπικότητά του με 

βάση τις κοινωνικο - πολιτισμικές προϋποθέσεις και το δικό του μορφωτικό 

κεφάλαιο (Δαμανάκης, 2004:104). 

Το ζητούμενο δεν είναι ούτε η αφομοίωση (assimilation) από την 

κοινωνία υποδοχής δηλαδή η ταύτιση σε τρόπο συμπεριφοράς, σε 

προσανατολισμούς ούτε η περιθωριοποίησή τους αλλά η οργανική ένταξη των 

αλλοδαπών, η ενσωμάτωσή τους (integration) στη χώρα υποδοχής που 

αποδέχεται τη γλωσσική – κοινωνική – θρησκευτική - πολιτική τους 

πολυμορφία (Κοιλιάρη,1997). 

Η συνεκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στις κοινές τάξεις με τους 

μαθητές του γηγενή πληθυσμού είχε τα θετικά αλλά και τα αρνητικά της 

σημεία. Σε μία πολυπολιτισμική τάξη αναδιπλώνεται τις περισσότερες φορές 

μία ανομοιογένεια σε μαθησιακό επίπεδο, υπάρχει διαβάθμιση επιπέδου σε 

κάθε γνωστικό αντικείμενο, διαφοροποίηση στο γλωσσικό επίπεδο. Η χρήση 

«διαφορετικής γλώσσας-διαλέκτου προφανώς βρίσκεται σε στενή σχέση με τα 

φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας» Σκούρτου Ε., 1997.  
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Μη λησμονούμε πως «το ιδιόλεκτο του μετανάστη έχει άμεσο κοινωνικό 

αντίκρισμα, διότι προσδιορίζει τον χρήστη ως ξένο και τον στιγματίζει 

κοινωνικά» (Κοιλιάρη,1997:34).  

Ακόμη και ο τρόπος που αντιμετωπίστηκαν οι μετανάστες και κατ΄ 

επέκταση και τα παιδιά τους είναι ίσως καθοριστικός για τη δημιουργία 

προβλημάτων που πέρασαν στις σχολικές τάξεις, στη στάση των 

εκπαιδευτικών, των άλλων γονιών και των ίδιων των συμμαθητών τους. 

Ειδικότερα το προφίλ του μετανάστη στην Ελλάδα μέσα από τα 

δημοσιεύματα του τύπου δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικό και θετικό. 

Παρουσίαζε τον αλλοδαπό ως άνθρωπο «που δεν είχε στον ήλιο μοίρα» και 

ήρθε να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες εργασίας - πλουτισμού. Εμφανιζόταν 

όμως και αναμενόμενη η υπερεκμετάλλευσή του από τους Έλληνες εργοδότες 

που «φιλανθρωπικά» τον απασχολούσαν – υποτίθεται - και δικαίως του 

παρείχαν χαμηλή αμοιβή. Τους παρουσίαζε ακόμη, ως υπεύθυνους για την 

εγκληματικότητα, υπεύθυνους για πράξεις άνομες που διέπρατταν κάποιοι, 

ενώ δαιμονοποιούσε η κοινωνία - κάθε τι - ως προερχόμενο από την κλειστή 

κάστα των αλλοδαπών, ακόμη κι αν στην πορεία των ερευνών αποδεικνυόταν 

πως οι υπαίτιοι δεν ήταν αλλοδαποί. «H ρίζα της αυξημένης 

εγκληματικότητας, πάντως δεν είναι η συμπεριφορά των μεταναστών και των 

προσφύγων, αλλά η συμπεριφορά του κράτους υποδοχής, όταν τους διατηρεί 

σε καθεστώς παρανομίας. Με τη συμπεριφορά του αυτή το ίδιο το κράτος, 

χωρίς να το θέλει, δημιουργεί το περιβάλλον στο οποίο συμμορίες μπορούν 

να οργανωθούν και να δράσουν κατ’ αρχάς εις βάρος των παράνομων 

μεταναστών και κατόπιν εις βάρος ολόκληρης της κοινωνίας» (Τσιάκαλος, 
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2009). Τους επέρριπταν ευθύνες για την ανεργία, την εγκληματικότητα, την 

παραοικονομία που οδηγούσε ως απόρροια στην ξενοφοβία και στον 

αναφυόμενο ρατσισμό.(Κοιλιάρη,1997:43)  

Πέρασε το μήνυμα σιγά-σιγά πως οι μετανάστες στην Ελλάδα είτε 

ομογενείς είτε αλλοδαποί, δεν είναι ευπρόσδεκτοι και η ελληνική κοινωνία 

απλά τους ανέχεται, επειδή πουλούν φθηνά την εργατική τους δύναμη 

(Κοιλιάρη,1997:70). 

Με τέτοιο αρνητικό κλίμα ήταν δύσκολο να γίνουν αποδεκτοί οι μαθητές 

αυτοί, μέσα στις τάξεις των δημοσίων Δημοτικών Σχολείων της πόλης μας και 

υπήρξε αντίδραση και δυσάρεστες καταστάσεις μέχρι να γίνει αντιληπτό πως 

όλοι έχουν δικαίωμα στη γνώση, στο μορφωτικό αγαθό της εκπαίδευσης. Η 

σχολική αποτυχία και ο κοινωνικός αποκλεισμός εξαρτάται και από τη 

διδακτική κουλτούρα που κυριαρχεί στη σχολική μονάδα (Ματσαγγούρας, 

2006). 

Ο ρόλος του δασκάλου μέσα στις πολυπολιτισμικές τάξεις είναι 

ουσιαστικός και καθοριστικός για την ηρεμία και την ομαλή λειτουργία της 

τάξης. Η συνεκπαίδευση των μαθητών που ανήκουν σε ομάδα που απειλείται 

από τον κοινωνικό αποκλεισμό είναι δυνατή και εφικτή όπως έχει αποδείξει η 

εκπαιδευτική πραγματικότητα με την πάροδο αρκετών ετών στα σχολεία μας. 

Η γενίκευση της επιτυχίας είναι υπόθεση πολιτικής βούλησης μα και 

συνάρτηση της κοινωνικής ευαισθησίας των εκπαιδευτικών. Ο δάσκαλος 

συχνά για τους μαθητές του αποτελεί  πρότυπο συμπεριφοράς και παρουσίας 

(Κολιάδης,1995) ενώ μπορεί με τη δύναμη που διαθέτει να οδηγήσει την τάξη 
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του στην κορυφή της επιτυχίας ή και αντίστροφα στο βάραθρο της αποτυχίας. 

Από αυτόν εξαρτάται κατά μεγάλο βαθμό το πνεύμα και το κλίμα που θα 

διαμορφώσει στην τάξη του και το οποίο θα αποφέρει το ένα ή το άλλο 

αποτέλεσμα, ανάλογα με τις απόψεις του δασκάλου, του εκπαιδευτικού 

γίγνεσθαι που θέλει να επιφέρει, ανάλογα εν τέλει με την πορεία που θέλει να 

χαράξει. Κι αυτό πραγματώνεται ανεξάρτητα από το υλικό που το Υπουργείο 

του διαθέτει και τα υλικά μπορούν πολύπλευρα να χρησιμοποιούνται, 

ανάλογα με το πώς ο καθένας από εμάς θέλει να τα αξιοποιήσει, να τα 

εκμεταλλευτεί, να τα αποκωδικοποιήσει και να τα εφαρμόσει στην τάξη του. 

Σύμφωνα με τον Ξωχέλλη, (2005) «Ο ρόλος των εκπαιδευτικών 

θεωρείται κομβικός στην νέα πραγματικότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και 

διεθνώς ». Πρέπει να έχουν ετοιμότητα και γνώση σε ανάλογα θέματα 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης δηλαδή να χρησιμοποιούν κατάλληλες 

εκπαιδευτικές μεθόδους και καλές πρακτικές ώστε να κάνουν 

αποτελεσματικότερη τη διδασκαλία τους για το σύνολο των μαθητών τους 

(Παπαχρήστος & Παλαιολόγου, 2002α). 

Διαπολιτισμικά καταρτισμένος είναι ο εκπαιδευτικός που μπορεί να 

διαχειρίζεται κατάλληλα τα θέματα της διαφορετικότητας καθώς και τα 

προβλήματα που προκύπτουν από τη συνύπαρξη των διαφορετικών ομάδων 

μιας χώρας και μιας κοινωνίας. Είναι ο εκπαιδευτικός που πρέπει να έχει 

σαφείς δημοκρατικές στάσεις-αξίες-πιστεύω καθώς και ικανότητες σε πολλά 

επίπεδα πολιτισμικής ταυτότητας (Banks, 2001, Παπαχρήστος, 2003 β, Γεωρ-

γογιάννης, 2004). Μια αραβική παροιμία λέει: «Αν στη ζωή μας είχαμε πάντα 

λιακάδα, θα ήταν έρημος». 
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Συνοψίζοντας επικεντρωνόμαστε στα σοβαρότερα προβλήματα και στις 

δυσκολίες συνεκπαίδευσης αλλοδαπών με ντόπιους μαθητές ,που είναι τα 

παρακάτω (σχήμα 1): 

1. Έλλειψη γνωστικών στοιχείων της Ελληνικής γλώσσας 

2. Ανομοιογένεια στο γνωστικό επίπεδο της τάξης 

3. Αρνητική στάση της κοινωνίας στους αλλοδαπούς 

4. Ξενοφοβία και ρατσισμός  

5. Στάση γονέων ντόπιου πληθυσμού έναντι των αλλοδαπών 

συμμαθητών των παιδιών τους 

6. Εχθρική στάση αλλοδαπών όταν διαπιστώνουν  αρνητικό κλίμα 

τάξης απέναντί τους 

7. Η ύλη και τα σχολικά εγχειρίδια που δεν είναι προσιτά και φιλικά 

για αυτούς 

 



 36 

ΣΧΗΜΑ 1  

Μια σειρά από θετικές επιπτώσεις που διαγράφονται από την 

συνεκπαίδευση αλλοδαπών και ντόπιων μαθητών είναι οι παρακάτω: 

(ΣΧΗΜΑ 2)  

1. Πολυχρωμία της τάξης  

2. Γνωριμία με άλλους πολιτισμούς και κουλτούρα  

3. Προετοιμασία μαθητών για μια πολυπολιτισμική κοινωνία 

4. Συνεχή ενημέρωση του διαπολιτισμικά ικανού δασκάλου 

5. Αύξηση μαθητικού δυναμικού Δημοτικών Σχολείων Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης 

Έλλειψη γλωσσικών  
στοιχείων της Ελληνικής   

Ανομοιογένεια 
γνωστικού επιπέδου 

μαθητών  

Στάση γονέων γηγενή 

μαθητικού πληθυσμού  

Η ύλη και τα σχολικά 
εγχειρίδια που δεν 

είναι προσιτά  

Ξενοφοβία 
ρατσισμός 

Αρνητική στάση 
κοινωνίας στους 
αλλοδαπούς  

Εχθρική στάση 
αλλοδαπών έναντι 

στον αρνητισμό 

συμμαθητών τους  
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6. Ενίσχυση αυτοεκτίμησης και εικόνας αλλοδαπών 

7. Πολυπολιτισμική συνύπαρξη μαθητών σε μία τάξη 

8. Αναδιοργάνωση Σχολείων 

9. Διάδοση Ελληνικής γλώσσας, ακόμη κι αν οι αλλοδαποί 

επιστρέψουν στη χώρα προέλευσής τους 

10. Προσπάθειες αύξησης σχολικής επιτυχίας και ακαδημαϊκής 

απόδοσης των αλλοδαπών  



 38 

ΣΧΗΜΑ 2  

 

 

 

 

 

Πολυπολιτισμική 
συνύπαρξη μαθητών σε 
μία τάξη 

 

Αναδιοργάνωση 
Σχολείων 

 
 

Διάδοση Ελληνικής 
γλώσσας, ακόμη κι αν 
οι αλλοδαποί επιστρέ-
ψουν στη χώρα τους  
προλευσής τους 
  

 

Προσπάθειες αύξησης 
σχολικής επιτυχίας και 
ακαδημαϊκής απόδοσης 
των αλλοδαπών 

Πολυχρωμία τάξης Γνωριμία με άλλους 
πολιτισμούς και 
κουλτούρα 

Συνεχή ενημέρωση του 
διαπολιτισμικά ικανού 
δασκάλου 
 

 

Αύξηση μαθητικού 
δυναμικού Δημοτικών 
Σχολείων Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης 

 

Προετοιμασία μαθητών 
για μια πολυπολιτισμι-
κή κοινωνία 

 
 

Ενίσχυση αυτοεκτίμησης 
και εικόνας αλλοδαπών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

Σχολική αποτυχία των αλλοδαπών μαθητών 

 

Σε μια σχολική τάξη το επιθυμητό και προσδοκώμενο αποτέλεσμα για το 

δάσκαλο είναι η σχολική επιτυχία των μαθητών του. Πολλές φορές δεν 

επιτυγχάνεται το θετικό και αναμενόμενο αυτό αποτέλεσμα, αλλά το αντίθετό 

του που είναι η σχολική αποτυχία.  

Ως σχολική αποτυχία ορίζεται η αδυναμία-δυσχέρεια του μαθητή να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολείου, ως δυσκολία να κατανοήσει τις 

βασικές δομές των γνωστικών αντικειμένων, ως δυσχέρεια επικοινωνίας με 

τους συμμαθητές και το δάσκαλό του, ως πρόβλημα συμπεριφοράς.  

«Σχολική επιτυχία ή αποτυχία είναι η ολική ή μερική εκπλήρωση ή μη 

από τον μαθητή των διδακτικών ή μαθησιακών στόχων της συγκεκριμένης 

βαθμίδας»(Καλογρίδης ,1995).  

Είναι σοβαρό το πρόβλημα της σχολικής αποτυχίας με ιδιαίτερες 

κοινωνικές προεκτάσεις και αναφορά σε πολλά αίτια. Μερικά από αυτά είναι η 

ανισότητα ευκαιριών των μαθητών, οι κοινωνικές ανισότητες, οι μαθησιακές 

δυσκολίες, ή έλλειψη καλής σχέσης μεταξύ σχολείου και οικογένειας, το 

κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας, το μορφωτικό επίπεδο των 

γονιών, ανελαστική αξιολόγηση του μαθητή, η έλλειψη κινήτρων μάθησης, το 

φαινόμενο «αυτοεκπληρούμενης» προφητείας δασκάλου, οι διαπροσωπικές 

σχέσεις του μαθητή με τους συμμαθητές του, η ανισότητα ευκαιριών μάθησης.  
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ΣΧΗΜΑ 3 

 

Σε όλα τα παραπάνω αίτια προστίθενται στους αλλοδαπούς μαθητές και 

άλλα που μπορεί να βλάψουν και να οδηγήσουν σε μια μόνιμη και παγιωμένη 

σχολική αποτυχία. Ο μετανάστης μπορεί να υποστεί πολιτισμικό σοκ (cultural 

shock,) (Κοιλιάρη,1997:73) δηλαδή να υποφέρει προσπαθώντας να 

προσαρμοστεί και αντιδρά αρνητικά στις διαφορετικές νόρμες. Φεύγει από τον 

τόπο του, αφήνει πίσω του τα γνώριμα έρχεται σε άγνωστα μέρη και 

προσπαθεί να εγκλιματιστεί να γνωρίσει, να ακολουθήσει νέο τρόπο ζωής σε 

μια άλλη καθημερινή πραγματικότητα ,αυτή που του επιβάλλει η χώρα 

υποδοχής. Μέχρι να επέλθει η γνωριμία, η κοινωνικοποίηση μεσολαβεί 

διάστημα ικανό να οδηγήσει το μετανάστη και κατ’ επέκταση το παιδί του σε 

δυσάρεστες καταστάσεις. 
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Ένα άλλο αίτιο είναι η διαφορετική γλώσσα της χώρας προέλευσης με τη 

γλώσσα στη χώρα υποδοχής. «Η γλώσσα δεν είναι, όπως συχνά νομίζουμε, 

το ένδυμα της σκέψης. Είναι το πραγματικό σώμα της»(Αζέζ 1999:95). 

Γλώσσα και κοινωνία έχουν στενή σχέση αμφίδρομης εξάρτησης: Η γλώσσα 

εντάσσεται κυρίως σε ένα κοινωνικό πλαίσιο που το ορίζουν σχέσεις 

εξάρτησης οι οποίες διαμορφώνονται από την κοινή δραστηριότητα, τη 

διεπίδραση (interaction) μεταξύ των μελών της κοινωνίας 

(Κοιλιάρη,1997:20).Τα μέλη αυτά μπορεί να είναι έξωθεν της ομάδας 

(outgroup) ή μέλη εσωτερικής ομάδας (ingroup) και επιδρούν, ανεξάρτητα από 

την ομάδα στην ανήκουν. «Η γλώσσα λειτουργεί τελικά όχι ως μέσο 

επικοινωνίας αλλά περισσότερο ως μέσο εξαναγκασμού για την εναρμόνιση 

και την ενσωμάτωση του μετανάστη στην κοινωνία υποδοχής» 

(Κοιλιάρη,1997:72). Άρα όταν η γλώσσα της χώρας υποδοχής είναι άγνωστη 

στον αλλοδαπό μαθητή, υπάρχει μεγάλη δυσκολία κατανόησης, επαφής, 

συνεχούς επικοινωνίας κι αυτό από μόνο του δημιουργεί αρνητισμό στο 

μαθητή, δυσκολία στην προσαρμογή, κοινωνική απομόνωση και εν τέλει 

σχολική αποτυχία. Το μάθημα μητρικής γλώσσας πιθανόν να παίξει ένα 

σοβαρό ρόλο στην κοινωνική ενσωμάτωση (Σκούρτου,1997). Αλλά για ποιο 

μάθημα μητρικής γλώσσας των αλλοδαπών, μπορούμε να μιλήσουμε, όταν 

στη χώρα μας σε ελάχιστο βαθμό κάτι ανάλογο εφαρμόστηκε κι αυτό 

αποσπασματικά, μεμονωμένα και χωρίς εξέλιξη. 

Συχνά επικρατούσε η άποψη των υποδεέστερων γλωσσών, των 

γλωσσών δευτερεύουσας σημασίας σε ένα ευρύτερο πολιτικο - 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσοι και ποιοι 
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θεωρούν σημαντικές τις σλαβικές γλώσσες των γειτονικών χωρών; Δόκιμο 

είναι να αναφέρουμε πως κανείς δεν διαλέγει τον τόπου όπου γεννιέται κι 

αυτός ο τόπος (η οικογένειά του, η χώρα) - το πρώτο γεωγραφικό πλαίσιο - 

είναι αυτό που σε τελευταία ανάλυση θα του επιβάλει και ποια θα είναι η 

πρώτη γλώσσα . 

Μεταβατικές τάξεις που να διδάσκουν τη μητρική γλώσσα των 

αλλοδαπών και τη γλώσσα της χώρας υποδοχής στην Ελλάδα δεν υπήρξαν, 

όπως  για παράδειγμα κάτι αντίστοιχο υπήρξε στις μεταβατικές τάξεις για 

παιδιά Ιταλών, Ισπανών, Τούρκων στις Βρυξέλλες με τους πολλούς 

μετανάστες που εγκαταστάθηκαν εκεί.  

«Είναι απατηλό να πιστεύουμε ότι ένα μονόγλωσσο παιδί 6 ετών, δεν 

έχει ανάγκη από επεξηγήσεις στη μητρική του γλώσσα, όταν αυτή είναι η 

γλώσσα με την οποία άρχισε να μιλά για τον κόσμο γύρω του, προτού 

ξανοιχτεί σε άλλους γλωσσικούς ορίζοντες. Απεναντίας η μητρική γλώσσα, 

αναλαμβάνοντας το ρόλο της μεταγλώσσας στην οποία παρουσιάζονται οι 

γραμματικές ιδιομορφίες της ξένης γλώσσας, προσφέρει πολύτιμη βοήθεια » 

(Αζέζ,1999:90). 

Για τις ευάλωτες ομάδες όπως είναι αυτή των αλλοδαπών που 

βρίσκονται σε μειονεκτικότερη θέση έναντι των άλλων  μαθητών, έρχεται να 

προστεθούν ως αίτια η κοινωνική προέλευση των μαθητών, η εθνικότητα, η 

μειονότητα των αλλοδαπών, η θεωρία του πολιτισμικού ελλείμματος. 

Επιπρόσθετα, αιτίες περιθωριοποίησης αποτελούν, ο ρατσισμός και η 

ξενοφοβία από τον ντόπιο μαθητικό πληθυσμό. Όταν το παιδί αντιλαμβάνεται 
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πως το απομονώνουν και δεν το δέχονται ως ισότιμο μέλος οι συμμαθητές 

του, είναι σίγουρο πως η έλλειψη καλών ή καθόλου σχέσεων με τα άλλα 

παιδιά της τάξης και του σχολείου θα επιφέρει αρνητικά συναισθήματα και θα 

οδηγήσει στοχευμένα σε δυσκολίες προσαρμογής και σε απομόνωση. Δεν 

υφίσταται αγωγή και διδασκαλία χωρίς απρόσκοπτη επικοινωνία με το 

δάσκαλο όσο και με τους άλλους μαθητές. Κι επειδή την ευθύνη της σχολικής 

τάξης την έχει σχεδόν αποκλειστικά ο δάσκαλος, αυτός θεωρείται και ο 

υπεύθυνος της διαμόρφωσης κατάλληλου επικοινωνιακού κλίματος αμοιβαίου 

σεβασμού, καθώς και κλίμα  αναγνώρισης πολιτισμικής ιδιαιτερότητας του 

άλλου, κλίματος ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα, αναγνώρισης 

ισότητας των ευκαιριών, αναζήτησης και επιλογής κατάλληλων μεθόδων 

διδασκαλίας, αξιοποίησης των γλωσσικών και πολιτισμικών διαφορών, 

ανάπτυξης εσωτερικών κινήτρων μάθησης, εμπλοκής του σε αναστοχαστικές 

δράσεις ώστε να παροτρύνει ,να διευκολύνει, να συνδράμει με κάθε μέσο που 

διαθέτει ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική αλλαγή και ο εκδημοκρατισμός της 

εκπαίδευσης (Ξωχέλλης, 2005). 

Σημαντικό στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στη σχολική αποτυχία τον 

αλλοδαπό μαθητή είναι η διάρκεια παραμονής στη χώρα υποδοχής. Έρευνες 

έχουν δείξει πως τα παιδιά των μεταναστών που μένουν στην Ελλάδα πολλά 

χρόνια, έχουν καλύτερες σχολικές επιδόσεις και μάλιστα όσο πιο μικρά σε 

ηλικία έρχονται τα παιδιά αυτά, τόσο πιο εύκολο για αυτά είναι να 

προσαρμοστούν και να επιδείξουν καλές επιδόσεις στο σχολείο αλλά και 

αποδοχή-αναγνώριση από τους γηγενείς συμμαθητές τους, σύναψη 
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διαπροσωπικών σχέσεων και αποδοχή της διαφορετικότητας ως κάτι 

φυσιολογικό και αναμενόμενο. 

Η οικονομική κατάσταση των αλλοδαπών γονιών είναι ένα ακόμη αίτιο 

που μπορεί να οδηγήσει στη σχολική αποτυχία των παιδιών τους. Οι 

μετανάστες διακατέχονται από μια επιπλέον ανασφάλεια εξαιτίας της 

προσωρινότητας των εργασιών τους και ιδιαίτερα τις σημερινές μέρες που η 

κρίση αγγίζει όλη την Ελληνική κοινωνία, πόσο μάλιστα τους μετανάστες. 

Συχνά οι δουλειές που αναλαμβάνουν είναι πρόσκαιρες- εφήμερες, χωρίς 

αξιοσημείωτη διάρκεια που σημαίνει πως σε μια ενδεχόμενη αδυναμία των 

ντόπιων να αποπληρώσουν το τίμημα και τα δεδουλευμένα στους 

αλλοδαπούς, η εξέλιξη γι αυτούς θα είναι η φτώχεια, η αδυναμία εύρεσης 

άλλης εργασίας, η ανεργία που θα οδηγήσει σε δυσκολίες συντήρησης της 

οικογένειας άρα επιπρόσθετο άγχος στους γονείς αυτούς. Τα παιδιά 

μεγαλώνοντας σε ένα τέτοιο κλίμα ανασφάλειας και οικονομικών δυσχερειών 

είναι επακόλουθο να παρουσιάζουν δυσκολίες στη μάθηση, αντικοινωνική 

συμπεριφορά και τις περισσότερες φορές και επιθετικότητα. 

Ένα άλλο αίτιο η αμυντική στάση που συχνά εμφανίζουν απέναντι στο 

Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και στο Ελληνικό σχολείο που συχνά 

αναπαράγει ανισότητες, αντιθέσεις και εμμένει σε στερεότυπα και 

προκαταλήψεις. Όταν στα πρώτα του βήματα, έχει γίνει ο αλλοδαπός μαθητής 

δέκτης λεκτικών ή άλλων μορφών ψυχολογικής βίας επόμενο είναι να 

αντιστέκεται και επιτιθέμενος να προσπαθεί να αμυνθεί. Όταν ο αλλοδαπός 

γονιός παρακολουθεί το παιδί του στο σχολείο, να γίνεται αντικείμενο 

αρνητικών σχολίων, χλευασμού, αδιαφορίας ή ειρωνείας από τους άλλους , 
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επόμενο είναι να στέκεται αρνητικά απέναντι στο Εκπαιδευτικό σύστημα, 

απέναντι στη Διοίκηση του σχολείου και στον ίδιο το δάσκαλο, που δεν 

βοήθησε ώστε να ομαλοποιηθούν οι καταστάσεις και να γίνουν ευνοϊκότερες 

για την προσαρμογή, ένταξη, κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση του παιδιού 

του. Αυτή καθαυτή η αμυντική στάση συχνά φτάνει σε επίπεδα ανησυχητικά 

που μόνο θετικά αποτελέσματα δεν μπορεί να επιφέρει στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση ,στη μάθηση και στη διδασκαλία.(ΣΧΗΜΑ 4).  
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ΣΧΗΜΑ 4 

Η σχολική αποτυχία είναι φαινόμενο με κοινωνικές προεκτάσεις που 

άγγιζε και αγγίζει την εκπαιδευτική πραγματικότητα χθες, σήμερα και αύριο. Σε 

αυτήν την πραγματικότητα οι μαθητές-παιδιά μεταναστών, έχουν πολλοί 

περισσότερους λόγους και αιτίες να αποτύχουν. 

Το σχολείο, η Διοίκησή του, ο σύλλογος Διδασκόντων, ο δάσκαλος της 

κάθε τάξης οφείλουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα αίτια 

να μειωθούν, αν δύναται να εξαλειφθούν και το μορφωτικό αγαθό της 

μάθησης να γίνει δικαίωμα όλων των μαθητών αλλοδαπών και ντόπιων κι όχι 

μια πρόχειρη διαχείριση με εύκολες λύσεις και ελλείμματα. Το τίμημα 

πληρώνεται από τα ίδια τα παιδιά κι είναι ακριβότερο όταν τα παιδιά αυτά 

προέρχονται από ευπαθείς ομάδες. Δεν είναι εύκολη υπόθεση η Παιδεία ,αλλά 

με τη συμβολή όλων των εμπλεκομένων φορέων, μπορεί η υπόθεση να γίνει 

πράξη και η πράξη, αληθινό μορφωτικό αγαθό για κάθε παιδί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

Σχολικός αποκλεισμός αλλοδαπών μαθητών 

 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός αντιστοιχεί σε τρία τουλάχιστον επίπεδα: στο 

οικονομικό, στο νομικό και στο κοινωνικό επίπεδο. Μέσα στο οικονομικό 

εμπεριέχεται και ο σχολικός αποκλεισμός, αφού αφορά αποκλεισμό από τη 

στέγαση, την εργασία και την εκπαίδευση (Τουρτούρας, 2012). 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός, σύμφωνα με τον Τσιάκαλο (1998), 

αναφέρεται στην παρεμπόδιση απορρόφησης κοινωνικών και δημόσιων 

αγαθών, όπως είναι αυτά της εκπαίδευσης, του συστήματος υγειονομικής 

περίθαλψης κλπ, η έλλειψη των οποίων οδηγεί στην οικονομική ανέχεια και 

στην περιθωριοποίηση. 

Εκπαιδευτικός αποκλεισμός είναι η παρεμπόδιση του υψηλού αγαθού 

της εκπαίδευσης που σαν απόρροιά του, επιφέρει οικονομική δυσπραγία, 

περιθωριοποίηση και κοινωνικό αποκλεισμό (Τουρτούρας, 2012). 

Είναι παραδεκτό πως ο κοινωνικός και ο σχολικός αποκλεισμός είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένοι και αλληλεπιδρούν, ένας στον άλλο. Ο σχολικός 

αποκλεισμός μπορεί να εμφανιστεί σε τρία τουλάχιστον στάδια: 

1. Στο πρώτο τα παιδιά δεν εγγράφονται στο σχολείο ώστε να 

παρακολουθήσουν ως μαθητές , 
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2. Στο δεύτερο εγγράφονται μεν για να φοιτήσουν αλλά εξαιτίας 

πολλών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, αναγκάζονται να 

εγκαταλείψουν  

3. Στο τρίτο, λίγα παιδιά των μειονοτικών ομάδων καταφέρνουν να 

ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους και να εισαχθούν στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε κάποιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Τρέσσου,1998). 

Ο σχολικός αποκλεισμός συνδέεται με τη σχολική αποτυχία. Η σχολική 

αποτυχία που είναι η αδυναμία των μαθητών να φτάσουν στο ανάλογο 

επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων για κάθε βαθμίδα, επιφέρει τον σχολικό 

αποκλεισμό. 

Ο σχολικός αποκλεισμός σύμφωνα με τον Τουρτούρα (1998) μετριέται 

σε τρεις από τους βασικούς δείκτες, στη χώρα μας και διεθνώς: α)Στην κακή 

σχολική επίδοση, β)στη στασιμότητα, γ)στη μαθητική διαρροή.  

Ειδικότερα ο πρώτος δείκτης  της κακής σχολικής επίδοσης 

αναγνωρίζεται από τη βαθμολογία-αξιολόγηση του μαθητή στα επιμέρους 

γνωστικά αντικείμενα που ορίζονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

(ΑΠΣ) για κάθε βαθμίδα. Όσο πιο χαμηλή είναι η βαθμολογία ενός αλλοδαπού 

μαθητή τόσο υψηλότερη είναι η πιθανότητα να αποτύχει και πιθανά να 

παρουσιάσει βίαιη και επιθετική συμπεριφορά που στη συνέχεια μπορεί να 

οδηγήσει και στη διαρροή του από το σχολείο. Απορρίπτουν ότι τους 

απορρίπτει, εγκαταλείπουν ότι τους δυσκολεύει για να προχωρήσουν.  
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Ο δεύτερος δείκτης που είναι η στασιμότητα στην ίδια τάξη, δηλαδή η 

επανάληψη της ίδιας τάξης κατά την επόμενη σχολική χρονιά με σκοπό την 

κατανόηση όσων γνώσεων δεν κατακτήθηκαν, την κάλυψη των διδακτικών 

κενών στη διδακτέα ύλη και στην προσπάθεια καλύτερης επίδοσης στα 

γνωστικά αντικείμενα της ανάλογης τάξης. Σύμφωνα με τον Τουρτούρα (1998) 

αποδείχτηκε πως η επανάληψη μιας τάξης μόνο αρνητικές επιπτώσεις μπορεί 

να έχει, διαιωνίζει έναν φαύλο κύκλο σχολικής απόρριψης, αρνητικού 

στιγματισμού και περαιτέρω εκπαιδευτικού αποκλεισμού.  

Η μαθητική διαρροή αναφέρεται στην απομάκρυνση – εγκατάλειψη του 

μαθητή από το σχολικό περιβάλλον όπου ήταν εγγεγραμμένος. Οφείλεται είτε 

στη δυσκολία του εκπαιδευτικού μας συστήματος είτε σε πολλούς άλλους 

παράγοντες όπως οι στάσεις και οι προσδοκίες γονιών και εκπαιδευτικών, η 

προηγούμενη κακή σχολική πορεία του μαθητή, η έλλειψη βοήθειας από το 

σπίτι, η φοίτηση σε ολιγοθέσια σχολεία, η γεωγραφική περιοχή στην οποία 

ανήκει το σχολείο, οι ακαδημαϊκές δυσκολίες, η μη αποδοχή από τους 

συνομήλικους, η κακή σχέση του μαθητή με το δάσκαλο/α του κ.ά.. 

Όσοι πλήττονται από κοινωνικό αποκλεισμό, αποκλείονται και από το 

αγαθό της ισότιμης συμμετοχής στο πολιτικό γίγνεσθαι, που εμποδίζει την 

αποφασιστική καταπολέμηση των αρνητικών για την κοινωνική ένταξη 

παραγόντων κι έτσι ο κύκλος ολοκληρώνεται και επαναλαμβάνεται 

(Τσιάκαλος, 2008: 187).  

Όποιος δεν ανέχεται οποιαδήποτε μορφή κοινωνικού αποκλεισμού, 

αντιδρά και παρεμβαίνει σε ένα από τα σημεία του παραπάνω κύκλου. Ένα 
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από τα σημεία είναι και η εκπαίδευση που περικλείει την έννοια του σχολικού 

αποκλεισμού μαθητών. Μαθητών κυρίως από οικογένειες ευπαθών ομάδων 

και μία από αυτές είναι η μειονότητα των μεταναστών, των αλλοδαπών που 

έρχονται στη χώρα μας. Δεν αρκεί να θεωρούμε δεδομένη την εκπαίδευση και 

θεσμικά υποχρεωτική μιας και πολλά παιδιά δεν φοιτούν στα σχολεία μας. 

Ανάλογες οι περιπτώσεις των παράνομων μεταναστών ή παιδιών αλλοδαπών 

που δεν καταφέρνουν να καλύψουν τις γραφειοκρατικές πτυχές του 

συστήματος όπως λόγου χάρη λόγω έλλειψης πιστοποιητικών υγείας, 

απαραίτητων για την εγγραφή τους στα Δημόσια Ελληνικά Σχολεία.  

«Ο ρατσισμός και ο κοινωνικός αποκλεισμός εκμηδενίζουν τις 

εκπαιδευτικές προοπτικές για πολλά παιδιά σε όλο τον κόσμο. Το σχολείο 

μπορεί να δρα αντισταθμιστικά σε εκείνες τις δυνάμεις που διαχωρίζουν και 

αποκλείουν, εξασφαλίζοντας για όλα τα παιδιά τις δεξιότητες που χρειάζονται 

για να γίνουν ολοκληρωμένοι και ενεργοί πολίτες» (Coelho, 2007:24). H 

σχολική αποτυχία μεταξύ μερικών ευπαθών ομάδων παιδιών, μπορεί να 

αποδοθεί σε πολλούς παράγοντες, όπως στον παράγοντα της φτώχειας, της 

άνισης κατανομής των εκπαιδευτικών πόρων, της έλλειψης κατάρτισης στη 

γλώσσα διδασκαλίας ή έλλειψης ευκαιριών μάθησης (Cummins,1984, 

Cummins 1996, Watt & Roessingh, 1994 και Τουρτούρας, 2012:491). 

Όλα τα παραπάνω επιφέρουν σχολικό αποκλεισμό και σχολική αδικία 

όταν έστω κι ένας μαθητής δεν μπορεί να εκφραστεί, δε βρίσκει κατάλληλο 

κλίμα δικαιοσύνης μέσα στη σχολική μονάδα, δεν μπορεί να συμμετέχει στο 

θεσμοθετημένο και ανελαστικό σχολικό πρόγραμμα, δεν μπορεί να εκφράσει 
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την πολιτισμική του ταυτότητα και εν τέλει δεν αναπτύσσει κανένα δεσμό και 

σχέση με το σχολείο. 

Με κατάλληλους εκπαιδευτικούς χειρισμούς είναι εφικτό να εξαλειφθεί ο 

σχολικός αποκλεισμός των αλλοδαπών και ευχάριστα να συμμετέχουν όλα τα 

παιδιά ανεξάρτητα χρώματος, φυλής, προέλευσης, οικονομικής κατάστασης 

στη διαδικασία της μάθησης μέσα σε ένα ανοιχτό σχολείο για όλους χωρίς 

εξαιρέσεις. Σε ένα σχολικό περιβάλλον που αποδέχεται την ισότητα, την 

πολυπολιτισμικότητα, την ιδιαιτερότητα, τη διαφορά χωρίς στερεότυπα και 

προκαταλήψεις , σχέσεις εξουσίας.  

Υπάρχουν πολλές στρατηγικές διαχείρισης ενός πολυπολιτισμικού 

σχολικού περιβάλλοντος που μπορούμε να στραφούμε όλοι οι εκπαιδευτικοί. 

Μερικές από αυτές αναλύονται παρακάτω: 

1) Αναζητούμε μέσα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα το 

βασικό υλικό για να μπορέσουν τα παιδιά να προχωρήσουν στα 

γνωστικά αντικείμενα αλλά και νέο υλικό που θα βοηθήσει στην 

αξιοποίηση προηγούμενης γνώσης-εμπειρίας των παιδιών, ώστε να 

μπορέσουν να εκφράσουν αυτό που «κουβαλούν» και έφεραν μαζί 

τους. 

2) Διαχείριση της τάξης ώστε να διδαχθούν πώς να 

επιφέρουν αλλαγές μέσα κι έξω από το σχολείο. 
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3) Στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων για την 

αντιμετώπιση της προκατάληψης, του ρατσισμού και της διάκρισης στο 

σχολικό περιβάλλον. 

4) Ανεύρεση μέσα από τη λογοτεχνία πολλών 

κοσμοθεωριών που αντανακλούν σε πολλούς πολιτισμούς, κουλτούρες 

λαών, με στοιχεία κάθε φυλετικής και εθνοπολιτισμικής κληρονομιάς. 

5) Πολιτισμικό εμπλουτισμό του πνεύματος μέσω της τέχνης 

και άλλων μορφών έκφρασης. 

6) Δίκαιη τακτική αξιολόγησης με πολλές μεθόδους, ώστε ο 

αλλοδαπός μαθητής να μπορέσει να αξιολογηθεί πολύπλευρα. 

Αναθεώρηση στα είδη αξιολόγησης και στον τρόπο αναφοράς των 

αποτελεσμάτων (Coelho,2007). 

7) Οργάνωση σχολικών εκδηλώσεων που θα συμμετέχουν 

και οι γονείς όλων των παιδιών με θεατρικά δρώμενα, τραγούδι, χορό, 

ετοιμασία φαγητών από όλα τα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. 

Σκοπός η  ανάδειξη του άλλου πολιτισμού και όλοι  παιδιά και γονείς  

να αισθανθούν αποδεκτοί και να διαπιστώσουν πως το σχολείο δεν 

απορρίπτει αλλά προσπαθεί να διατηρηθούν οι πτυχές της 

προηγούμενης ζωής και του τρόπου που μεγάλωσαν οι γονείς αυτοί 

στην  πατρίδα τα παιδιά τους. 

8) Διαχείριση του «πολιτισμικού» κεφαλαίου που έχει ο κάθε 

μαθητής και δεν μπορεί πρακτικά να είναι εξίσου διαθέσιμο σε παιδιά 
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με διαφορετικό υπόβαθρο. Σύμφωνα με τον Bourdieu (1966) 

πολιτισμικό κεφάλαιο, είναι εκείνα τα πολιτισμικά πλεονεκτήματα που οι 

άνθρωποι αποκτούν στη ζωή τους, από τις εμπειρίες τους, τις 

συναναστροφές με τους άλλους, από το οικογενειακό τους περιβάλλον. 

Αφετηρία πρέπει να είναι η αποδοχή πως όλα τα παιδιά δεν είχαν ίση 

πρόσβαση σε αυτό το πολιτισμικό κεφάλαιο. 

9) Αναφορά, καταγραφή και εμπλουτισμός εμπειριών μέσα 

στη σχολική τάξη, ώστε κάθε παιδί να αισθάνεται σεβαστό μέλος της 

σχολικής κοινότητας(Coelho, 2007). 

10) Εκπαιδευτικοί που να χρησιμοποιούν ποικιλία 

στρατηγικών με σκοπό την ικανοποίηση των μαθησιακών αναγκών 

όλων των μαθητών τους. 

11) Συμμετοχή των γονέων και εμπλοκή τους στα 

εκπαιδευτικά δρώμενα που εμπλέκονται τα παιδιά τους. Η συμμετοχή 

των γονιών είναι ένα βασικό κλειδί για τη σχολική επιτυχία και αποδοχή 

και βασικό συστατικό για την οικοδόμηση αποτελεσματικών σχολείων 

σε γειτονιές χαμηλού εισοδήματος και εθνικών μειονοτήτων. Σεβασμός 

στην ποικιλομορφία της γλώσσας, όλων των μαθητών. Κάθε γλωσσικό 

ιδίωμα ή γλώσσα έχει την αξία και τη θέση στο γλωσσικό πάνελ. 

12) Εξωτερικά και εσωτερικά κίνητρα και ανταμοιβές στους 

μαθητές. Τα κίνητρα είναι βασικοί παράγοντες μάθησης και μπορούν 

να ενεργοποιήσουν τους μαθητές σε μια θετική ανταπόκριση των 
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εργασιών τους ώστε να προσλαμβάνουν τις αμοιβές και τα οφέλη από 

την επιτυχή ολοκλήρωσή τους. 

13) Εξατομικευμένη διδασκαλία και στροφή του δασκάλου σε 

κάθε παιδί ατομικά, στη στήριξη των ιδιαιτεροτήτων στη μάθηση κάθε 

παιδιού, στην προσπάθεια κατανόησης και επίλυσης όποιων 

μαθησιακών αναγκών έχει ο κάθε μαθητής. Στην κατάρριψη της 

αυταπάτης πως όλες οι τάξεις αποτελούν ομοιογενείς ομάδες . 

14) Κάθε πρωτότυπη σκέψη-δράση από τον εκπαιδευτικό 

που ζει και βιώνει τη σχολική πραγματικότητα της τάξης του και μπορεί 

να εφευρίσκει οτιδήποτε θα φέρει αλλαγή και θετικό αποτέλεσμα στη 

μάθηση. 

Το θεωρητικό υπόβαθρο υπάρχει. Αν υλοποιηθούν και γίνουν πράξη θα 

αποφέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα τόσο για την αποδοχή των 

αλλοδαπών όσο και για το σύνολο του μαθητικού δυναμικού και για την 

κοινωνία ολόκληρη.  

Οι ακρότητες πρέπει να παραμεριστούν γιατί η ώρα ήρθε και παρήλθε 

προ καιρού. Η σχολική επιτυχία και η αποδοχή των περισσοτέρων μαθητών 

ας εμπλουτίσουν και εδραιώσουν όλες τις δομές του εκπαιδευτικού μας 

συστήματος. Κι εμείς οι εκπαιδευτικοί ας παλέψουμε – ως έχουμε υποχρέωση 

- να αλλάξουμε τις συνθήκες ζωής των μαθητών μας ειδάλλως θα γίνουμε 

συνένοχοι μιας εκπαιδευτικής αποτυχίας (Τσιάκαλος, 2008).  
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

Ανάλυση συμπερασμάτων έρευνας σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με τη συμμετοχή Εκπαιδευτικών 

 

Με την παρούσα έρευνα ευελπιστώ να αναδείξω τα προβλήματα και τις 

δυσκολίες συνεκπαίδευσης αλλοδαπών μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία, που 

επιφέρουν σχολική αποτυχία και σχολικό αποκλεισμό. 

Βασικός στόχος ο εντοπισμός και η ανάδειξη των προβλημάτων αυτών, 

οι αιτίες που τα προκαλούν, οι συνέπειες που επιφέρουν, η κατάλληλη 

διαχείριση ως τρόπος αποφυγής και προτάσεις εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

που επιφέρουν τη σχολική επιτυχία των αλλοδαπών μαθητών αλλά και 

ολόκληρου του μαθητικού δυναμικού των σχολείων της Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης. 

Χρονικά η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο 2013 έως τον 

Ιανουάριο 2014, σε Δημοτικά Σχολεία της Διεύθυνσης Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένων και των δύο Διαπολιτισμικών 

Δημοτικών Σχολείων. Ειδικότερα το Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο 

Θεσσαλονίκης με αλλοδαπούς μαθητές και το Διαπολιτισμικό Δημοτικό 

Σχολείο Ν. Επιβατών, με μεγαλύτερο δυναμικό που απαρτίζεται από ντόπιους 

και περισσότερους αλλοδαπούς μαθητές. 
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Η παρούσα Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση απαρτίζεται από 157 Δημοτικά 

Σχολεία των Δήμων Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Πυλαίας - Χορτιάτη, 

Θερμαϊκού και Θέρμης. Το πλήθος του δείγματος αφορά Διευθυντές 

Εκπαίδευσης, Σχολικούς Συμβούλους, Προϊστάμενους ΚΕΔΔΥ, Διευθυντές - 

Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων, Δασκάλους, Εκπαιδευτικούς Τμημάτων 

Υποδοχής, Εκπαιδευτικούς Ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας, Αναπληρωτές 

Εκπαιδευτικούς. Απαραίτητη η διευκρίνιση ότι στην έρευνα συμπεριλήφθηκαν 

Εκπαιδευτικοί των Δημοτικών Σχολείων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, 

σχολεία που το μαθητικό τους δυναμικό απαριθμείται από ντόπιους μαθητές 

και μεγάλο αριθμό αλλοδαπών από σλαβικές χώρες που συνεκπαιδεύονται 

στις τάξεις σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Υπουργείου 

Παιδείας.  

Ως ποσοτικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε, δομήθηκε με 

ερωτήσεις ανοιχτού & κλειστού τύπου καθώς και με ερωτήσεις που 

σχεδιάστηκαν στηριζόμενες στην κλίμακα Likert .Η πεντάβαθμη κλίμακα Likert 

(1=καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ) είναι μία από τις 

κύριες μεθόδους μετατροπής κλιμάκων. Απαρτίζεται από προτάσεις σε σχέση 

με το ερώτημα που τίθεται κατά περίπτωση και ακολουθούν οι δυνητικές 

απαντήσεις των ερωτώμενων. Δηλαδή δίνονται ερωτήσεις με 5 εναλλακτικές 

απαντήσεις, όπου 1 το καθόλου και 5 το πάρα πολύ. Οι απαντήσεις μπορούν 

να αναλυθούν με τη μέθοδο της παραγοντικής ανάλυσης( Αλεξόπου-

λος,1998). 

Είναι πολύ βασικό στοιχείο το ότι στη διαμόρφωση και σχεδίαση του 

ερωτηματολογίου, οι ερωτήσεις και οι αναμενόμενες απαντήσεις, 



 57 

διαρρυθμίστηκαν έτσι ώστε να μην αφήνουν περιθώρια για παρερμηνείες 

(Παρασκευόπουλος, 1993, τόμος Β’). 

Στις κλειστές τύπου ερωτήσεις, η απάντηση είναι εξαρχής δομημένη. 

Καλούνται να απαντήσουν επιλέγοντας το ΝΑΙ ή το ΟΧΙ. Στις ανοιχτού τύπου 

ερωτήσεις, ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει με ρέοντα λόγο 

(Παρασκευόπουλος, 1993,τόμος Β’). Είναι ελεύθερος ο καθένας να απαντά, 

με τον τρόπο που επιθυμεί και επιλέγει, φτάνει να δίνει απάντηση στο 

ερωτώμενο θέμα. 

Το πλεονέκτημα στις κλειστές τύπου ερωτήσεις είναι η ευκολία επιλογής 

και ο σύντομος χρόνος που απαιτεί, ενώ είναι εύκολα διαχειρήσιμες ως προς 

την κωδικοποίησή τους. Στις ανοιχτές υπάρχει το πλεονέκτημα ελεύθερης 

διαχείρισης από τον ερωτώμενο, αλλά αντίστοιχα απαιτούν χρόνο για την 

κωδικοποίηση και ανάλυσή τους (Παρασκευόπουλος, 1993, τόμος Β’). 

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με το πρόγραμμα 

SPSS 11 και το δυναμικό λογισμικό Tinkerplots 1. Το Tinkerplots είναι ένα 

πρόγραμμα εύκολης μετατροπής δεδομένων που εστιάζει σε συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά και μεταβλητές για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. 

Χρησιμοποιείται για την παρουσία ιδεών καθώς επίσης και την παραγωγή 

επιχειρημάτων. Είναι μια καλή επιλογή για θέματα εξερεύνησης δεδομένων. 

Παρέχει μια οπτική αναφορά και επιτρέπει στο χρήστη να προσθέτει 

σημειώσεις για την εξήγηση του ερευνητικού του περιεχομένου. 

Στράφηκα σε Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των 

Δημόσιων Δημοτικών και Διαπολιτισμικών Σχολείων. Προσανατόλισα την 
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έρευνα και σε Εκπαιδευτικούς που εποπτεύουν τα παραπάνω Σχολεία όπως 

Διευθυντές Εκπαίδευσης, Σχολικούς Συμβούλους, Προϊστάμενους ΚΕΔΔΥ με 

σκοπό να έχω καταγραφή και των δικών τους απαντήσεων, πάνω σε ένα 

τόσο υπαρκτό πρόβλημα των Σχολικών μας Μονάδων. 

Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε δείγμα 141 Εκπαιδευτικών της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκ των οποίων 46 άντρες, (ποσοστό 32,6%) και 

95 γυναίκες (ποσοστό 67,4%). Τα ποσοστά έρχονται σε συμφωνία με τα 

συνολικά ποσοστά ανά φύλο που καλύπτουν το εκπαιδευτικό προσωπικό των 

Εκπαιδευτικών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, που είναι 66% γυναίκες και 

34% άντρες. (ΠΙΝΑΚΑΣ 4) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Συχνότητες 

Statistics

ΦΥΛΟ

141

0

Valid

Missing

N

ΦΥΛΟ

46 32,6 32,6 32,6

95 67,4 67,4 100,0

141 100,0 100,0

ΑΡΡΕΝ

ΘΗΛΥ

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1 

 

 

Στη δεύτερη ερώτηση τέθηκε το ερώτημα της θέσης που κατέχει ο κάθε 

Εκπαιδευτικός . Οι επιλογές ήταν οι παρακάτω: 

 Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης 

 Σχολικός Σύμβουλος 

 Προϊστάμενος/η ΚΕΔΔΥ  

 Διευθυντής/ντρια Δημοτικού Σχολείου 

 Υποδιευθυντής/ντρια Δημοτικού Σχολείου 

 Δάσκαλος/α 

 Εκπαιδευτικός Τάξης Υποδοχής 

ΘΗΛΥ 

ΑΡΡΕΝ 

32,6% 

67,4% 
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 Εκπαιδευτικός Ειδικότητας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 Αναπληρωτής/τρια 

Οι απαντήσεις που δόθηκαν αποτυπώνονται στον ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Συχνότητες 

Statistics

ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ

141

0

Valid

Missing

N

ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ

2 1,4 1,4 1,4

3 2,1 2,1 3,5

1 ,7 ,7 4,3

16 11,3 11,3 15,6

5 3,5 3,5 19,1

90 63,8 63,8 83,0

5 3,5 3,5 86,5

11 7,8 7,8 94,3

8 5,7 5,7 100,0

141 100,0 100,0

Δ/ν της Εκπ/σης

Σχ .Συμβ.

Προϊστ. ΚΕΔΔΥ

Δ/ν τής σχ ολειου

Υποδ/της

Δάσκαλος

Εκπ/κός ΤΥ

Εκπ/κος ειδικότητας

Αν απληρωτής

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2 

Αναπληρωτής

Εκπ/κος ειδικότητας

Εκπ/κός ΤΥ

Δάσκαλος

Υποδ/της

Δ/ντής σχ ολειου

Προϊστ. ΚΕΔΔΥ

Σχ.Συμβ.

Δ/ντης Εκπ/σης

 

Σύμφωνα με αυτόν οι Διευθυντές Εκπαίδευσης ανέρχονται σε ποσοστό 

1,4 %, οι Σχολικοί Σύμβουλοι 2,1%, οι Προϊστάμενοι ΚΕΔΥΥ 0,7%, οι 

Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων 11,3%, οι Υποδιευθυντές 3,5%,Δάσκαλοι 

63,8%, Εκπαιδευτικοί Τάξεων Υποδοχής 3,5%, Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων 

όπως Φυσικής Αγωγής, Αγγλικών, Γαλλικών, Πληροφορικής, Θεατρικής 

Αγωγής, Εικαστικών σε ποσοστό 7,8%, Αναπληρωτές 5,7%. 

Αποδεικνύεται πως στο δείγμα μας τη μεγαλύτερη κατανομή την έχει ο 

κλάδος ΠΕ70, Δασκάλων. Στην τρίτη ερώτηση τέθηκε το ερώτημα των 

χρόνων υπηρεσίας και τα αποτελέσματα έδειξαν τα παρακάτω : 

1,4% 

2,1% 

0,7% 

3,5% 

63,8% 

3,5% 

7,8% 

5,7% 

ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ 

11,3% 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 6  

Συχνότητες 

Statistics

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

138

3

Valid

Missing

N

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

12 8,5 8,7 8,7

22 15,6 15,9 24,6

18 12,8 13,0 37,7

23 16,3 16,7 54,3

63 44,7 45,7 100,0

138 97,9 100,0

3 2,1

141 100,0

1-5

6-10

11-15

16-20

>20

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3  

>20

16-20

11-15

6-10

1-5

Missing

 

8,5 % 

15,6 % 

12,8 % 

16,3 % 

44,7 % 

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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Συγκεκριμένα αποτυπώνεται πως το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτώμενων Εκπαιδευτικών έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας, ποσοστό 

44,7%. Ευρύτερα πρέπει να αναφέρουμε πως η Πρωτοβάθμια Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης , είναι μια Διεύθυνση με προσωπικό που διαθέτει πολλά χρόνια 

υπηρεσίας, ενώ λιγότεροι είναι οι  Εκπαιδευτικοί με λίγα χρόνια υπηρεσίας  

που υπηρετούν σ’ αυτήν.  

Στην τέταρτη κατά σειρά ερώτηση, τέθηκε το θέμα προσόντων των 

Εκπαιδευτικών, όπως αυτά μοριοδοτούνται κατά τη διαδικασία κρίσεων 

Στελεχών Εκπαίδευσης (νόμος 3848/2010). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

Συχνότητες 

Statistics

141 141 141 141 141 141

0 0 0 0 0 0

Valid

Missing

N

ΠΤΔΕ

ΠΑΙΔ.ΑΚ

ΑΔΗΜΙΑ

ΜΕΤΕΚΠ

ΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ Β ΠΤΥΧΙΟ

ΜΕΤΑΠΤ

ΥΧΙΑΚΟ

 

ΠΤΔΕ

85 60,3 60,3 60,3

56 39,7 39,7 100,0

141 100,0 100,0

ναι

οχι

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent
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ΠΑΙΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ

74 52,5 52,5 52,5

67 47,5 47,5 100,0

141 100,0 100,0

ναι

οχι

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

42 29,8 29,8 29,8

99 70,2 70,2 100,0

141 100,0 100,0

ναι

οχι

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

9 6,4 6,4 6,4

132 93,6 93,6 100,0

141 100,0 100,0

ναι

οχι

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

Β ΠΤΥΧΙΟ

31 22,0 22,0 22,0

110 78,0 78,0 100,0

141 100,0 100,0

ναι

οχι

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

42 29,8 29,8 29,8

99 70,2 70,2 100,0

141 100,0 100,0

ναι

οχι

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 



 65 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4  ΠΤΔΕ 

οχι

ναι

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

 

 

οχι 

ναι 52,5 % 

60,3 % 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 6  ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 7  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

οχι

ναι

6,4 % 

οχι

ναι

29,8 % 



 67 

ΓΡΑΦΗΜΑ 8  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 9  Β ΠΤΥΧΙΟ 

 

 

 

 

 

Από τους πίνακες και τα γραφήματα αποτυπώνεται πως το μεγαλύτερο 

ποσοστό των Εκπαιδευτικών κατέχει πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος σε 

ποσοστό 60,3%. Το 52,5% κατέχει Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας (2ετούς 

φοίτησης), το 29,8% κατέχει πτυχίο Διδασκαλείου, το 29,8% Μεταπτυχιακό 

οχι

ναι

οχι

ναι

22 % 

29,8 % 
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τίτλο, το 6,4%, Διδακτορικό τίτλο και δεύτερο πτυχίο το 22% των 

Εκπαιδευτικών.  

Στο πέμπτο ερώτημα ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να απαντήσουν 

στην ερώτηση εάν δίδαξαν ή διδάσκουν σε τάξη με αλλοδαπούς 

μαθητές.(Πίνακας 8).Το 9,9% απάντησε αρνητικά και θετικά απάντησε το 

90,1% των Εκπαιδευτικών, πράγμα που αποδεικνύει πως οι περισσότεροι 

είχαν ή έχουν τάξη με αλλοδαπούς. Έρχεται σε απόλυτη συμφωνία με τον 

συνολικό αριθμό αλλοδαπών (1909 μαθητές) που φοιτούν την παρούσα 

σχολική χρονιά 2013/2014 στα Δημοτικά Σχολεία της Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

Συχνότητες 

Statistics

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΤΑΞΗ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

141

0

Valid

Missing

N

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΤΑΞΗ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

127 90,1 90,1 90,1

14 9,9 9,9 100,0

141 100,0 100,0

ναι

οχι

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent
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ΓΡΑΦΗΜΑ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο έκτο ερώτημα κλήθηκαν να απαντήσουν, αν θεωρούν 

πλεονεκτικότερη τη συνδιδασκαλία αλλοδαπών και γηγενών σε σχέση με μια 

ομοιογενή τάξη ντόπιων μαθητών. Στο παρελθόν οι τάξεις ήταν ομοιογενείς με 

μαθητές ντόπιους, τα τελευταία χρόνια το πολύχρωμο των τάξεων είναι 

πραγματικότητα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη την Ελλάδα. 

Σύμφωνα με την Κεσίδου (2004:78-79) η αλληλεπίδραση οδηγεί στο 

διαπολιτισμικό σεβασμό, στην ανεκτικότητα, στην αναγνώριση- αποδοχή της 

διαφορετικότητας, στην όσμωση συνύπαρξης ατόμων- ομάδων με διαφορές 

πολιτισμικές. 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΤΑΞΗ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

οχιναι

C
o
u
n
t

140

120

100

80

60

40

20

0

9,9 % 

90,1 
% 

90,1% 
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Οι Εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 72,3% απάντησαν πως θεωρούν 

πλεονεκτικότερη τη συνδιδασκαλία, ενώ σε ποσοστό 27,7% απάντησαν πως 

δεν τη θεωρούν πλεονεκτική, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα 9. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

Συχνότητες 

Statistics

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

141

0

Valid

Missing

N

 

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

102 72,3 72,3 72,3

39 27,7 27,7 100,0

141 100,0 100,0

ναι

οχι

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 11 

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

οχιναι

C
o
u
n
t

120

100

80

60

40

20

 

72, 3 % 

27, 7 % 
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Στην έβδομη ερώτηση κλήθηκαν να απαντήσουν αν υπάρχουν θετικά 

σημεία για το μαθητικό δυναμικό της τάξης όπως το συνεργατικό πνεύμα, η 

γνωριμία με μια διαφορετική πληθυσμιακή ομάδα, η κατανόηση των 

ιδιαιτεροτήτων της ομάδας αυτής, η διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση ,η 

ατμόσφαιρα αμοιβαίου σεβασμού και αποδοχής, στη συνδιδασκαλία των 

ντόπιων με τους δίγλωσσους αλλοδαπούς μαθητές. Η πλειοψηφία των 

Εκπαιδευτικών (87,9%) απάντησαν πως υπάρχουν ,ενώ ποσοστό 3,5% 

απάντησαν το αντίθετο (πίνακας 10). Παρήγορο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

παιδαγωγών συμφωνεί πως υπάρχουν πολλοί θετικοί λόγοι στην 

συνδιδασκαλία αφού ντόπιοι και αλλοδαποί ανταλλάσουν  πολιτισμό, 

κουλτούρα, αξιοποιούν  γλωσσικά και πολιτισμικά στοιχεία  διαφορών, 

αλληλεπιδρούν σε διαφορετικά πολιτισμικά κεφάλαια, πραγματώνουν μια 

υπέρβαση στον εθνοκεντρισμό, οραματίζονται τον κόσμο μέσα από μια 

πολυδιάστατη οπτική, αποκτούν μια συλλογική συνείδηση, επιδεικνύου 

ενδιαφέρον για το διαφορετικό, πειραματίζονται στη συνύπαρξη και αποδοχή 

του «άλλου». 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

Συχνότητες 

Statistics

ΘΕΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

141

0

Valid

Missing

N
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ΘΕΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

136 96,5 96,5 96,5

5 3,5 3,5 100,0

141 100,0 100,0

ναι

οχι

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 12 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

οχιναι

C
o
u
n
t

160
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80

60

40

20

0

 

Στην όγδοη ερώτηση ρωτήθηκαν αν το παιδαγωγικό τους έργο είναι 

δυσκολότερο, όταν οι τάξεις είναι πληθυσμιακά μεικτές. Το 87,9% απάντησε 

πως είναι δυσκολότερο και μόλις το 12,1% απάντησε πως δεν είναι 

δυσκολότερο (πίνακας 11). Οι απαντήσεις που λάβαμε, αποδεικνύουν πως οι 

περισσότεροι Εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται στη διαχείριση των μεικτών 

τάξεων και αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Υπαρκτή η δυσκολία προσαρμογής 

εκπαιδευτικού έργου στην εθνοπολιτισμική ποικιλομορφία των μαθητών 

(Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003:50-56). Σίγουρα δεν υπάρχουν εύκολες 

λύσεις και μαγικές συνταγές στη διδασκαλία  σε πολυπολιτισμική τάξη. 

Αντίθετα υπάρχουν δυσκολίες και προϋποθέτουν απαιτητικό σχεδιασμό από 

96,5 % 

3,5 % 
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μέρους των Εκπαιδευτικών ώστε οι πολιτισμικά «άλλοι» μαθητές με τις 

διαφορετικές ανάγκες, ικανότητες, δυνατότητες ,εμπειρίες και διαφορετικό 

προϋπάρχον υπόβαθρο να μπορέσουν να  σταθούν μέσα στην 

πολυπολιτισμική τάξη.  

Σε κάθε περίπτωση όμως, ο εκπαιδευτικός είναι βασικό να μπορεί να 

ελίσσεται μέσα στην εκάστοτε πραγματικότητα της σχολικής τάξης (Irvine & 

Armento, 2001: 20-23, Κεσίδου,2007 ).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

Συχνότητες 

Statistics

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔ ΕΡΓΟ

141

0

Valid

Missing

N

 

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔ ΕΡΓΟ

124 87,9 87,9 87,9

17 12,1 12,1 100,0

141 100,0 100,0

ναι

οχι

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent
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ΓΡΑΦΗΜΑ 13 

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔ ΕΡΓΟ

οχιναι

C
o
u
n
t

140

120

100

80

60

40

20

0

 

Στην ένατη ερώτηση συνδυαστικά με την προηγούμενη, κλήθηκαν να 

αναλύσουν  τους λόγους για τους οποίους θεωρούν δυσκολότερο ή 

ευκολότερο το παιδαγωγικό τους έργο, σε αυτές τις μεικτές τάξεις. 

Καταγράφηκαν όλες οι απαντήσεις και αποκωδικοποιήθηκαν σε 

συγκεκριμένες κατηγορίες. Ειδικότερα συγκεράστηκαν  σε δύο υποκατηγορίες, 

που η καθεμία απαρτίζεται από διαφορετικούς λόγους: 

Όσοι επέλεγαν τη δυσκολία στο παιδαγωγικό τους έργο, 

χρησιμοποιούσαν ως λόγους τους παρακάτω:  

Α. ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Γλωσσικές δυσκολίες 

2. Γνωστικές ελλείψεις-γνωστικό επίπεδο μαθητών 

3. Ρατσισμός-στερεότυπα-προκαταλήψεις- φόβος διαφορετικότητας     

87,9% 

12,1% 
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4. Κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο- πολιτισμικό κεφάλαιο 

5. Εκπαιδευτικοί λόγοι-σύνθετος & πολύπλοκος εκπαιδευτικός 

σχεδιασμός 

6. Έτη παραμονής στην Ελλάδα 

7. Ομοιογένεια τάξης 

Όσοι επέλεγαν την «ευκολία» στο παιδαγωγικό τους έργο, 

χρησιμοποιούσαν ως λόγους τους παρακάτω:  

Β.ΕΥΚΟΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Πολυπολιτισμικότητα  

2. Παιδαγωγική κατάρτιση 

3. Διαφοροποιημένη διδασκαλία 

4. Ενσωμάτωση 

5. Συνεργασία-αλληλεγγύη 

Το ποσοστό των ερωτηθέντων που επέλεξαν την ενότητα Α, 

οριοθετούσαν πως οφείλονται  31,9%  στις  γλωσσικές  δυσκολίες, 22,7% στις 

γνωστικές ελλείψεις - γνωστικό επίπεδο μαθητών, 18,4% στο ρατσισμό-

στερεότυπα – προκαταλήψεις - φόβος της διαφορετικότητας, 17% στο 

κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο - πολιτισμικό κεφάλαιο των αλλοδαπών 

μαθητών, το 14,2% σε εκπαιδευτικούς λόγους-σύνθετο & πολύπλοκο 
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εκπαιδευτικό σχεδιασμό, το 0,7% στα έτη παραμονής στην Ελλάδα και το 

7,1% στην προηγούμενη ομοιογένεια της τάξης . 

Από την άλλη, το ποσοστό των ερωτηθέντων που επέλεξαν την ενότητα 

Β κατέγραφαν πως οφείλονται 5,7% στην αποδοχή της πολυπολιτισμικότητας, 

0,7% στη σωστή παιδαγωγική τους κατάρτιση, 1,4% στη διαφοροποιημένη 

διδασκαλία που οφείλουμε να εφαρμόζουμε, το 0,7% στην ενσωμάτωση μέσα 

στα πλαίσια της τάξης και το 5,7% στη διάθεση συνεργασίας-αλληλεγγύης 

που πρέπει να επιδεικνύουμε.  

Συμπεραίνουμε πως όσοι πιστεύουν πως το παιδαγωγικό έργο γίνεται 

δυσκολότερο στις μεικτές τάξεις ,πιστεύουν πως οφείλεται σε μεγαλύτερο 

ποσοστό στις γλωσσικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί 

μαθητές και δεν τους επιτρέπει να προχωρήσουν μαθησιακά στις τάξεις αυτές. 

Όσοι πιστεύουν πως το παιδαγωγικό έργο γίνεται ευκολότερο , ερμηνεύουν 

πως οφείλεται σε μεγαλύτερο ποσοστό στην ύπαρξη και αποδοχή της 

πολυπολιτισμικότητας και ισόποσα στη διάθεση για συνεργασία και 

αλληλεγγύη μέσα στις μεικτές αυτές τάξεις(πίνακας 12). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Συχνότητες 

Statistics

ΓΛΩΣΣΙΚΟ

141

0

Valid

Missing

N

 

ΓΛΩΣΣΙΚΟ

45 31,9 31,9 31,9

96 68,1 68,1 100,0

141 100,0 100,0

ναι

οχι

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 14 

 

οχι

ναι

 

31,9 % 

68,1 % 

ΓΛΩΣΣΙΚΟ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

Statistics

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

141

0

Valid

Missing

N

 

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

32 22,7 22,7 22,7

109 77,3 77,3 100,0

141 100,0 100,0

ναι

οχι

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 15 

οχι

ναι

 

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ 

22,7 % 

77,3 % 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14 

Συχνότητες 

Statistics

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ-ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

141

0

Valid

Missing

N

 

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ-ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

26 18,4 18,4 18,4

115 81,6 81,6 100,0

141 100,0 100,0

ναι

οχι

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 15 

οχι

ναι

 

 

 

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ-ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 

18,4 % 

81,6 % 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15 

Συχνότητες 

Statistics

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

141

0

Valid

Missing

N

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

24 17,0 17,0 17,0

117 83,0 83,0 100,0

141 100,0 100,0

ναι

οχι

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 17 

 

οχι

ναι

 

17 % 

83 % 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16 

Συχνότητες 

Statistics

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

141

0

Valid

Missing

N

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

20 14,2 14,2 14,2

121 85,8 85,8 100,0

141 100,0 100,0

ναι

οχι

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 18 

οχι

ναι

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 

14,2 

% 

85,8 

% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17 

Συχνότητες 

Statistics

ΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

141

0

Valid

Missing

N

 

ΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

1 ,7 ,7 ,7

140 99,3 99,3 100,0

141 100,0 100,0

ναι

οχι

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 19 

οχι

ναι

 

ΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ  

99,3 

% 

0,7 % 
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ΠΙΝΚΑΣ 18 

Συχνότητες 

Statistics

ΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣ ΤΑΞΗ

141

0

Valid

Missing

N

 

ΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣ ΤΑΞΗ

10 7,1 7,1 7,1

131 92,9 92,9 100,0

141 100,0 100,0

ναι

οχι

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 20 

οχι

ναι

 

ΟΜΟΙΟΓΕΝEIA ΤΑΞΗΣ  

7,1 

% 

92,9 

% 
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ΕΥΚΟΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19 

Συχνότητες 

Statistics

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

141

0

Valid

Missing

N

 

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

8 5,7 5,7 5,7

133 94,3 94,3 100,0

141 100,0 100,0

ναι

οχι

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 21 

οχι

ναι

 

5,7 % 

94,3 

% 

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1 ,7 ,7 ,7

140 99,3 99,3 100,0

141 100,0 100,0

ναι

οχι

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 22 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

2 1,4 1,4 1,4

139 98,6 98,6 100,0

141 100,0 100,0

ναι

οχι

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

οχι 

ναι 

99,3 % 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

0,7 % 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 23 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22 

ΕΣΩΜΑΤΩΣΗ

1 ,7 ,7 ,7

140 99,3 99,3 100,0

141 100,0 100,0

ναι

οχι

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

 

οχι 

ναι 

98,6 % 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

1,4 % 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 24 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 23 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

8 5,7 5,7 5,7

133 94,3 94,3 100,0

141 100,0 100,0

ναι

οχι

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

 

 

οχι 

ναι 

99,3 % 

0,7 % 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 25 

 

 

Στη ενδέκατη ερώτηση τίθεται το ερώτημα πόσο πιθανή είναι μια 

ενδεχόμενη σχολική αποτυχία και ποιοι παράγοντες την καθορίζουν. 

Σύμφωνα με τον Bourdie (1966), επιβεβαιώνεται πως ο σχολικός μηχανισμός 

νομιμοποιεί τις εκπαιδευτικές ανισότητες, οι οποίες αναπαράγουν τις 

κοινωνικές ανισότητες. Στο πρώτο σκέλος δόθηκαν τρεις κατευθύνσεις 

απαντήσεων  η πιθανή, η ουδέτερη και η καθόλου πιθανή .Το ποσοστό στην 

περίπτωση της πιθανής αποτυχίας είναι 90,8%, της ουδέτερης τοποθέτησης 

4,3% και της καθόλου πιθανής 0,7%. Από τις απαντήσεις καθορίστηκαν οι 

παράγοντες που επέλεξαν να τεκμηριώσουν την ενδεχόμενη σχολική 

αποτυχία των αλλοδαπών μαθητών και είναι οι παρακάτω: 

1. Σχολικό πλαίσιο – σχολείο - δάσκαλος – ΑΠΣ - αυτοεκπληρούμενη 

προφητεία (αναφέρεται στις προσδοκίες εκπαιδευτικών ή και 

οχι 

ναι 

94,3 % 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

5,7 % 
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γονιών, self-fulfilling prophesies, που μπορεί να οδηγήσουν το 

μαθητή να συμπεριφερθεί έτσι ώστε να επέλθει επαλήθευση στην 

πράξη. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό και ως φαινόμενο του 

Πυγμαλίωνα) - κλίμα πολιτική σχολείου - υποστηρικτικές δομές της 

εκπαίδευσης  

2. Οικογενειακό περιβάλλον 

3. Κοινωνικο - οικονομικό-πολιτισμικό - ψυχολογικοί παράγοντες 

4. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

5. Γνωστικό επίπεδο μαθητών 

6. Ρατσισμός – στερεότυπα – προκαταλήψεις - κοινωνική 

ενσωμάτωση – ένταξη - κοινωνικοποίηση 

7. Προσαρμογή στο νέο περιβάλλον 

 

Σύμφωνα  με τη συλλογή των απαντήσεων αποδίδονται στο σχολικό 

πλαίσιο ποσοστό 39%, στο οικογενειακό περιβάλλον ποσοστό 39,7%, στο 

κοινωνικο - οικονομικό - πολιτισμικό πλαίσιο 22,7%, στην επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών ποσοστό 6,4%, στο γνωστικό επίπεδο 26,2%, στο ρατσισμό 

16,3% και στην προσαρμογή στο νέο περιβάλλον 12,1%. Αποτυπώνεται 

ευδιάκριτα πως το μεγαλύτερο ποσοστό αποδίδεται στο οικογενειακό 

περιβάλλον ,έπεται στην επόμενη θέση το σχολικό πλαίσιο , το σχολείο, ο 

δάσκαλος, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, η αυτοεκπληρούμενη 
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προφητεία του δασκάλου που προβλέπει μεγαλύτερες επιδόσεις από όσες 

μπορεί ο μαθητής να φέρει ή ακόμη προοικονομεί εξαρχής μια υποθετική 

κακή συμπεριφορά και επίδοση  και προσπαθεί στη συνέχεια να την 

τεκμηριώσει ώστε να βγει αληθινή ακόμη κι αν δεν ισχύει πρακτικά.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 24 

ΠΙΘΑΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ

128 90,8 94,8 94,8

6 4,3 4,4 99,3

1 ,7 ,7 100,0

135 95,7 100,0

6 4,3

141 100,0

πιθαν η

ουδετερη σταση

καθολου πιθανη

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 26 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 25 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

55 39,0 39,0 39,0

86 61,0 61,0 100,0

141 100,0 100,0

ναι

οχι

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 27 

καθολου πιθανη

ουδετερη σταση

πιθανη

Missing

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 26 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

56 39,7 39,7 39,7

85 60,3 60,3 100,0

141 100,0 100,0

ναι

οχι

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 28 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27 

 

 

 

 

οχι 

ναι 

60,3% 

% 

39,7% 

% 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

32 22,7 22,7 22,7

109 77,3 77,3 100,0

141 100,0 100,0

ναι

οχι

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent
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ΓΡΑΦΗΜΑ 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 28 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

οχι

ναι

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

9 6,4 6,4 6,4

132 93,6 93,6 100,0

141 100,0 100,0

ναι

οχι

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

22,7% 

% 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 30 

οχι

ναι

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 29 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

37 26,2 26,2 26,2

104 73,8 73,8 100,0

141 100,0 100,0

ναι

οχι

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

6,4% 

% 

93,6% 

% 
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ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ-ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

23 16,3 16,3 16,3

118 83,7 83,7 100,0

141 100,0 100,0

ναι

οχι

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

ΓΡΑΦΗΜΑ 31 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 30 

 

 

 

 

οχι 

ναι 

73,8% 

% 

26,2% 

% 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 32 

οχι

ναι

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 31 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

17 12,1 12,1 12,1

124 87,9 87,9 100,0

141 100,0 100,0

ναι

οχι

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ 

ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 

16,3% 

% 

83,7% 

% 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 33 

οχι

ναι

 

 

Στη δωδέκατη ερώτηση τέθηκε το ερώτημα πόσο ο εκπαιδευτικός 

αισθάνεται υπεύθυνος σε περίπτωση σχολικού αποκλεισμού των μαθητών 

του. Χαρακτηριστικό ενός αποτελεσματικού δασκάλου σε συνθήκες πολύ-

πολιτισμικής σχολικής τάξης είναι η ανάληψη ευθύνης του σύμφωνα με τους 

Tiedt & Tiedt (2006) και Hollins (2006). Η αποτύπωση των απαντήσεων 

επικεντρώθηκε σε τρεις απαντήσεις ,του υπεύθυνου, της ουδέτερης στάσης 

και του καθόλου υπεύθυνου. Στην πρώτη περίπτωση δόθηκε ποσοστό 91,5%, 

στη δεύτερη μηδενικό ποσοστό και στην τρίτη ποσοστό 0,7%. Δηλαδή η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί υπεύθυνο τον εαυτό του στον πιθανό 

σχολικό αποκλεισμό μαθητών του (πίνακας 32). 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

12,1% 

% 

87,9% 

% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 32 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ

129 91,5 99,2 99,2

1 ,7 ,8 100,0

130 92,2 100,0

11 7,8

141 100,0

υπεύθυνος

καθόλoυ υπεύθυνος

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 34 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ 

καθόλoυ υπεύθυνος 
υπεύθυνος 

Missing 

Count 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

YΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ 
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Στην δέκατη τρίτη ερώτηση δίνεται ο προβληματισμός με τη λέξη που 

ανταποκρίνεται περισσότερο στη διδασκαλία, σε τάξεις αλλοδαπών .Οι 

δομημένες λέξεις είναι οι εξής: 

1. Πρόκληση 

2. Καθημερινότητα 

3. Πρωτοπορία 

4. Ρουτίνα 

5. Ευθύνη 

6. Δυσκολία 

Τα ποσοστά που αποδόθηκαν είναι για τη λέξη «πρόκληση» 53,2%, για 

τη λέξη «καθημερινότητα» 2,8%, για τη λέξη «πρωτοπορία» 5%, για τη λέξη 

«ρουτίνα» 0,7%, τη λέξη «ευθύνη» 28,4% και τέλος για τη λέξη «δυσκολία» 

8,5% (πίνακας 33). Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αποδίδει με τη λέξη 

«πρόκληση» μια αληθινή και ουσιαστική διδασκαλία μέσα στην 

πολυπολιτισμική τάξη. Πρόκληση που καθένας από εμάς, καλείται να 

ανταποκριθεί και μέσα από αυτήν να επιφέρει θετικά εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα για όλους τους μαθητές του. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 33 

ΛΕΞΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

75 53,2 54,0 54,0

4 2,8 2,9 56,8

7 5,0 5,0 61,9

1 ,7 ,7 62,6

40 28,4 28,8 91,4

12 8,5 8,6 100,0

139 98,6 100,0

2 1,4

141 100,0

προκληση

καθημερινοτητα

πρωτοπορία

ρουτίν α

ευθύν η

δυσκολία

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 35 

δυσκολία

ευθύνη

ρουτίνα

πρωτοπορία

καθημερινοτητα

προκληση

Missing

 

8,5 % 

53,2 % 

28,4 % 

0,7 % 

5 % 

2,8 % 
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Στο δέκατο τέταρτο ερώτημα κλήθηκαν να απαντήσουν ποια επιλογή 

ανταποκρίνεται περισσότερο στη διδασκαλία των αλλοδαπών μαθητών, 

σύμφωνα με τη δική τους στάση. Με δομημένες τις παρακάτω απαντήσεις: 

1. Συνεκπαίδευση αλλοδαπών και γηγενών μαθητών 

2. Αποκλειστική φοίτηση σε διαπολιτισμικά σχολεία 

3. Αποκλειστική φοίτηση σε ειδικά τμήματα αλλοδαπών, μέσα στα 

δημόσια δημοτικά σχολεία 

4. Υποχρεωτική φοίτηση αλλοδαπών σε σχολεία με διπλά 

προγράμματα σπουδών χώρας υποδοχής και χώρας προέλευσης  

Οι γονείς συχνά δεν στέλνουν τα παιδιά τους σε σχολεία που φοιτούν οι 

αλλοδαποί επειδή φοβούνται ότι απειλείται η ποιότητα της εκπαίδευσης, ενώ 

άλλοι ζητούν τη δημιουργία ξεχωριστών σχολείων για τα παιδιά των 

μεταναστών, ενισχύοντας τον κίνδυνο δημιουργίας σχολείων-γκέτο (Ασκούνη 

& Ανδρούσου, 2001). 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που συγκέντρωσα ,έλαβα  τα παρακάτω: 

Ποσοστό 54,6% για τη συνεκπαίδευση, 7,6% για την αποκλειστική 

φοίτηση σε διαπολιτισμικά, ποσοστό 2,8% για την αποκλειστική φοίτηση σε 

ειδικά τμήματα αλλοδαπών και ποσοστό 33,3% για την υποχρεωτική φοίτηση 

σε σχολεία με διπλά προγράμματα σπουδών (πίνακας 34).  

Δηλαδή τα ερευνητικά αποτελέσματα ανέδειξαν τη συνεκπαίδευση 

αλλοδαπών και γηγενών μαθητών. Κάτι που ήδη ισχύει αφού οι περισσότερες 
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τάξεις των Δημοτικών Σχολείων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης είναι κοινές 

τάξεις που εκπαιδεύονται και μαθητεύουν παιδιά από όλες τις γειτονικές 

σλαβικές χώρες και παιδιά προερχόμενα από τον ντόπιο πληθυσμό. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 34 

Συχνότητες 

Statistics

ΣΤΑΣΗ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

138

3

Valid

Missing

N

 

ΣΤΑΣΗ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

77 54,6 55,8 55,8

10 7,1 7,2 63,0

4 2,8 2,9 65,9

47 33,3 34,1 100,0

138 97,9 100,0

3 2,1

141 100,0

συν εκπαίδευση

φοίτηση σε διαπολιτισμικά

φοιτηση σε ειδικα τμηματα

αλλοδαπών

φοίτηση με διπλά

προγράμματα

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent
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ΓΡΑΦΗΜΑ 36 

φοίτηση με διπλά προ

φοιτηση σε ειδικα τμ

φοίτηση σε διαπολιτι

συνεκπαίδευση

Missing

 

 

Στο δέκατο πέμπτο ερώτημα δόθηκε ο προβληματισμός σε ποιο μάθημα 

του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών αντιμετωπίζουν περισσότερες 

δυσκολίες οι αλλοδαποί μαθητές. Δομημένες απαντήσεις τα μαθήματα της 

Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος - Φυσικής και της 

Ευέλικτης Ζώνης. Σύμφωνα με τον Μάρκου (1995) οι παλιννοστούντες και 

αλλοδαποί μαθητές παρουσιάζουν στην πλειοψηφία τους χαμηλές σχολικές 

επιδόσεις λόγω γλωσσικών κυρίως αδυναμιών και δυσκολιών, οι οποίες  

εξαρτώνται από το μορφωτικό επίπεδο των μαθητών, την ηλικία 

μετανάστευσης ,την παρακολούθηση μαθημάτων στη γλώσσα της χώρας 

54,6 % 

33,3 % 

2,8 % 

7,1 % 
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υποδοχής πριν τη μετανάστευση και τη διάρκεια παραμονής στη χώρα 

υποδοχής. Εξάλλου, η ελλιπής γνώση της Ελληνικής γλώσσας αναφέρεται 

από γονείς & μαθητές ως το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στο 

Ελληνικό σχολείο (Βακαλιός,1999). 

Στη Γλώσσα αποτυπώθηκε ποσοστό 94,3%, στα Μαθηματικά 0,7%, στη 

Μελέτη Περιβάλλοντος-Φυσική 2,1% και στην Ευέλικτη Ζώνη το ποσοστό 

0,7%. Το μεγαλύτερο ποσοστό δόθηκε στο μάθημα της Γλώσσας ,όπου η 

πλειοψηφία των Εκπαιδευτικών πιστεύει πως στο μάθημα αυτό 

αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες και δημιουργούνται τα 

μεγαλύτερα προβλήματα ανταπόκρισης των αλλοδαπών μαθητών (πίνακας 

35). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 35 

Συχνότητες 

Statistics

ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΑ

138

3

Valid

Missing

N

ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΑ

133 94,3 96,4 96,4

1 ,7 ,7 97,1

3 2,1 2,2 99,3

1 ,7 ,7 100,0

138 97,9 100,0

3 2,1

141 100,0

γλώσσα

μαθηματικά

ΜΠΤ/φυσικη

ευελικτη ζώνη

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent
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ΓΡΑΦΗΜΑ 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ 

ΒΑΘΜΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1 Γλώσσα 133 96,38% 

2 Μαθηματικά 1 0,72% 

3 ΜΤΠ/Φυσική 3 2,17% 

4 Ευέλικτη 1 0,72% 

ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΑ 
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Στη δέκατη έκτη  ερώτηση δίνεται προς διερεύνηση το θέμα της 

αξιολόγησης των παραγόντων που οδηγούν στη σχολική αποτυχία (κλίμακα 

Likert) με διαβάθμιση από το 1 έως το 5, όπου 1 ο λιγότερο σημαντικός 

παράγοντας  και 5 ο σημαντικότερος κατά την άποψη των Εκπαιδευτικών. 

Αναλυτικά δόθηκαν οι παρακάτω παράγοντες: 

1. Σχέσεις αλλοδαπών με τους ντόπιους συμμαθητές τους 

2. Σχέσεις αλλοδαπών με τους δασκάλους τους 

3. Αποκλειστική χρήση στο οικογενειακό τους περιβάλλον ,της 

μητρικής τους μόνο γλώσσας 

4. Σχέσεις αλλοδαπών με το γειτονικό τους περιβάλλον 

5. Απουσία σταδιακής προσαρμογής στο νέο τους σχολικό 

περιβάλλον 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι Εκπαιδευτικοί για τον 

πρώτο παράγοντα που αφορά τις σχέσεις αλλοδαπών με τους ντόπιους 

συμμαθητές τους θεωρούν πως είναι ασήμαντος παράγοντας 27%, ο 

δεύτερος παράγοντας που σχετίζεται με τις σχέσεις αλλοδαπών με τους 

δασκάλους τους πως είναι εντελώς ασήμαντος παράγοντας ,αποδόθηκε  

ποσοστό 27,7%, ο τρίτος παράγοντας που αφορά αποκλειστική χρήση της 

μητρικής τους γλώσσας στο οικογενειακό τους περιβάλλον εκτιμήθηκε ως 

πολύ σημαντικός παράγοντας και αποδόθηκε από την πλειοψηφία των 

Εκπαιδευτικών με ποσοστό 36,2%.  
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Ο επόμενος παράγοντας για τις σχέσεις αλλοδαπών με το γειτονικό τους 

περιβάλλον προσδιορίστηκε ως ουδέτερος παράγοντας και αποδόθηκε με το 

ποσοστό 24,8%. Ο τελευταίος παράγοντας για την απουσία σταδιακής 

προσαρμογής στο νέο τους σχολικό περιβάλλον εκτιμήθηκε ως πολύ 

σημαντικός παράγοντας και αποδόθηκε με το ποσοστό 23,4% (πίνακας 36). 

Mια πρώτη δυσκολία που παρουσιάζεται συχνά, είναι η στερεοτυπική 

αντιμετώπιση από εκπαιδευτικούς, Έλληνες μαθητές και γονείς με 

αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση των αλλοδαπών μαθητών. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 36 

Συχνότητες 

Statistics

ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΕ ΝΤΟΠΙΟΥΣ

134

7

Valid

Missing

N

 

ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΕ ΝΤΟΠΙΟΥΣ

17 12,1 12,7 12,7

38 27,0 28,4 41,0

32 22,7 23,9 64,9

24 17,0 17,9 82,8

23 16,3 17,2 100,0

134 95,0 100,0

7 5,0

141 100,0

εντελώς ασήμαντο

ασήμαντο

ουδέτερη σταση

σημαντικό

πολύ σημαν τικό

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent
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ΓΡΑΦΗΜΑ 38 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 37 

Συχνότητες 

Statistics

ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΕ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

133

8

Valid

Missing

N

 

ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΕ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

39 27,7 29,3 29,3

26 18,4 19,5 48,9

25 17,7 18,8 67,7

31 22,0 23,3 91,0

12 8,5 9,0 100,0

133 94,3 100,0

8 5,7

141 100,0

εντελώς ασήμαντο

ασήμαντο

ουδέτερη σταση

σημαντικό

πολύ σημαν τικό

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΕ ΝΤΟΠΙΟΥΣ 

πολύ σημαντικό 
σημαντικό 

ουδέτερη σταση 
ασήμαντο 

εντελώς ασήμαντο 
Missing 

Count 

40 

30 

20 

10 

0 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 39 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 38 

Συχνότητες 

Statistics

ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

138

3

Valid

Missing

N

ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

29 20,6 21,0 21,0

15 10,6 10,9 31,9

15 10,6 10,9 42,8

28 19,9 20,3 63,0

51 36,2 37,0 100,0

138 97,9 100,0

3 2,1

141 100,0

εντελώς ασήμαντο

ασήμαντο

ουδέτερη σταση

σημαντικό

πολύ σημαν τικό

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΕ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ 

πολύ σημαντικό 
σημαντικό 

ουδέτερη σταση 
ασήμαντο 

εντελώς ασήμαντο 
Missing 

Count 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 40 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 39 

Συχνότητες 

Statistics

ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

134

7

Valid

Missing

N

ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

28 19,9 20,9 20,9

34 24,1 25,4 46,3

35 24,8 26,1 72,4

22 15,6 16,4 88,8

15 10,6 11,2 100,0

134 95,0 100,0

7 5,0

141 100,0

εντελώς ασήμαντο

ασήμαντο

ουδέτερη σταση

σημαντικό

πολύ σημαν τικό

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

πολύ σημαντικό 
σημαντικό 

ουδέτερη σταση 
ασήμαντο 

εντελώς ασήμαντο 
Missing 

Count 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 41 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 40 

Συχνότητες 

Statistics

ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

135

6

Valid

Missing

N

ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

25 17,7 18,5 18,5

23 16,3 17,0 35,6

26 18,4 19,3 54,8

28 19,9 20,7 75,6

33 23,4 24,4 100,0

135 95,7 100,0

6 4,3

141 100,0

εντελώς ασήμαντο

ασήμαντο

ουδέτερη σταση

σημαντικό

πολύ σημαν τικό

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

πολύ σημαντικό 
σημαντικό 

ουδέτερη σταση 
ασήμαντο 

εντελώς ασήμαντο 
Missing 

Count 

40 

30 

20 

10 

0 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 42 

 

 

Στη δέκατη έβδομη ερώτηση τέθηκε το ερώτημα για το ποια μέθοδος 

μεταξύ της ατομικής, της συνεργατικής, της ομαδοκεντρικής, των σχεδίων 

εργασίας και των παιχνιδιών (Νικολάου,2005:314-343) θα οδηγούσε σε ένα 

δρόμο θετικών αποτελεσμάτων και σχολικής επιτυχίας.  

Στην ατομική μέθοδο αποδόθηκε ποσοστό 11,3%, στη συνεργατική 

μέθοδο ποσοστό 42,6%, στην ομαδοκεντρική μέθοδο 26,2% ,στα σχέδια 

εργασίας 10,6% και στα παιχνίδια 7,8%. Διαφαίνεται πως η πλειοψηφία των 

Εκπαιδευτικών επιλέγει ως αποτελεσματικότερη μέθοδο τη συνεργατική 

μέθοδο. Η Διαπολιτισμική Διδακτική συνδέεται με την εσωτερική 

διαφοροποίηση διδασκαλίας, της ατομικής, συνεργατικής και ομαδοκεντρικής 

μεθόδου, τα σχέδια εργασίας, τα παιχνίδια (Νικολάου, 2005:314-343). Η 

εφαρμογή διαπολιτισμικής εκπαίδευσης δε σημαίνει απλά ανάδειξη και 

ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

πολύ σημαντικό 
σημαντικό 

ουδέτερη σταση 
ασήμαντο 

εντελώς ασήμαντο 
Missing 

Count 

40 

30 

20 

10 

0 
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εκτίμηση διαφόρων πολιτισμών αλλά επίτευξη υψηλών ακαδημαϊκών 

επιδόσεων από τους πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές (Irvine & Armento 

2001:15). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 41 

Συχνότητες 

Statistics

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

139

2

Valid

Missing

N

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

16 11,3 11,5 11,5

60 42,6 43,2 54,7

37 26,2 26,6 81,3

15 10,6 10,8 92,1

11 7,8 7,9 100,0

139 98,6 100,0

2 1,4

141 100,0

ατομική

συν εργατική

ομαδοκεν τρική

σχ εδια εργασίας

παιχ ν ίδια

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent
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ΓΡΑΦΗΜΑ 43 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

παιχνίδια

σχεδια εργασίας

ομαδοκεντρική

συνεργατική

ατομική

Missing

C
ou

nt

70
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Στη δέκατη όγδοη ερώτηση τέθηκε ο προβληματισμός του εγχειρήματος 

πόσο σημαντικοί είναι οι παράγοντες που παγιώνουν την πιθανή σχολική 

αποτυχία. Ως δομημένοι παράγοντες, δόθηκαν οι ελλιπείς διδακτικές μέθοδοι, 

τα στερεότυπα & οι προκαταλήψεις, η αδυναμία αντιμετώπισης ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών (κυρίως γλωσσικών), η έλλειψη ειδικού 

επιστημονικού προσωπικού (Σύμβουλοι, Εκπαιδευτικοί, Ψυχολόγοι, 

Κοινωνικοί Λειτουργοί), η ενημέρωση στο γηγενή πληθυσμό για τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί ερχόμενοι σε μια νέα 

κοινωνία, τα προγράμματα εκμάθησης της μητρικής γλώσσας ,ώστε το 

σχολείο να προσδίδει αξία αρχίζοντας από τη γλώσσα της χώρας προέλευσης 

(πίνακας 42). 
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Σε κάθε ένα από τους παραπάνω παράγοντες δόθηκε η δυνατότητα 

επιλογής με την πεντάβαθμη κλίμακα Likert ,ώστε να αποφασίσουν ποιο 

θεωρούν σημαντικότερο ξεκινώντας από τον εντελώς ασήμαντο παράγοντα 

έως τον πολύ σημαντικό. Η διαβάθμιση ειδικότερα δόθηκε ως εξής: 

 

 Εντελώς ασήμαντοι   

 Ασήμαντοι 

 Ουδέτερη άποψη 

 Σημαντικοί 

 Πολύ σημαντικοί 

 

Ξεκινώντας με τις ελλιπείς διδακτικές μεθόδους, το μεγαλύτερο ποσοστό 

Εκπαιδευτικών αξιολόγησε τον παράγοντα αυτό, ως σημαντικό με αποτίμηση 

ποσοστού 55,3%. Ο δεύτερος παράγοντας «στερεότυπα - προκαταλήψεις» 

αξιολογήθηκε ως πολύ σημαντικός και αποδόθηκε το ποσοστό 50,4%. Ο 

επόμενος, που αφορά την αδυναμία αντιμετώπισης ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών των παιδιών αυτών  αποτιμήθηκε ως πολύ σημαντικός με ποσοστό 

54,6%. Ο παράγοντας «έλλειψης ειδικού επιστημονικού προσωπικού» 

χαρακτηρίστηκε πλειοψηφικά με την ένδειξη σημαντικός με ποσοστό 51,1%. 

Η ενημέρωση στο γηγενή πληθυσμό, ως επόμενος παράγοντας 

αποτιμήθηκε με την ένδειξη σημαντικός ,σε ποσοστό 49,6%. Τα προγράμματα 
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εκμάθησης της μητρικής γλώσσας ως σημαντικός λόγος και σε ποσοστό 

36,9%.Οι περισσότεροι παράγοντας χαρακτηρίστηκαν ως σημαντικοί- πολύ 

σημαντικοί  για την πιθανή σχολική αποτυχία των αλλοδαπών μαθητών.  

Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που ενθαρρύνει τη στερεοτυπική σκέψη, την 

προκατάληψη και την κοινωνική διάκριση, συνιστά άρνηση της 

διαπολιτισμικής παιδαγωγικής προσέγγισης που αποτελεί το ζητούμενο στις 

πολυπολιτισμικές κοινωνίες (Μίτιλης, 1998:9-18, Τσιάκαλος,1994:11-12). 

Η βιβλιογραφία αποφαίνεται για τη δυσκολία της γλώσσας ότι δε 

βρίσκεται ουσιαστικά στον κώδικα της δεύτερης γλώσσας αυτών των παιδιών. 

Τα λάθη είναι περιορισμένα σε επίπεδο γλωσσικού συστήματος της 

ελληνικής. Το πρόβλημα έγκειται  όχι στην κατοχή δεύτερης γλώσσας ,αλλά 

του σχολικού λόγου και των ιδιαιτεροτήτων του. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 42 

Συχνότητες 

Statistics

ΕΛΛΕΙΠΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

140

1

Valid

Missing

N

 

ΕΛΛΕΙΠΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

2 1,4 1,4 1,4

3 2,1 2,1 3,6

12 8,5 8,6 12,1

78 55,3 55,7 67,9

45 31,9 32,1 100,0

140 99,3 100,0

1 ,7

141 100,0

εντελώς ασήμαντο

ασήμαντο

ουδέτερη σταση

σημαντικό

πολύ σημαν τικό

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 44 

 

ΕΛΛΕΙΠΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

πολύ σημαντικό 
σημαντικό 

ουδέτερη σταση 
ασήμαντο 

εντελώς ασήμαντο 
Missing 

Count 

100 

80 

60 

40 

20 

0 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 43 

Συχνότητες 

Statistics

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ-ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

140

1

Valid

Missing

N

 

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ-ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

1 ,7 ,7 ,7

8 5,7 5,7 6,4

5 3,5 3,6 10,0

55 39,0 39,3 49,3

71 50,4 50,7 100,0

140 99,3 100,0

1 ,7

141 100,0

εντελώς ασήμαντο

ασήμαντο

ουδέτερη σταση

σημαντικό

πολύ σημαν τικό

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 45 

 

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ-ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 

πολύ σημαντικό 
σημαντικό 

ουδέτερη σταση 
ασήμαντο 

εντελώς ασήμαντο 
Missing 

Count 

80 

60 

40 

20 

0 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 44 

Συχνότητες 

Statistics

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

140

1

Valid

Missing

N

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

1 ,7 ,7 ,7

5 3,5 3,6 4,3

57 40,4 40,7 45,0

77 54,6 55,0 100,0

140 99,3 100,0

1 ,7

141 100,0

εντελώς ασήμαντο

ουδέτερη σταση

σημαντικό

πολύ σημαν τικό

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 46 

 
ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

πολύ σημαντικό 
σημαντικό 

ουδέτερη σταση 
εντελώς ασήμαντο 

Missing 

Count 

100 

80 

60 

40 

20 

0 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 45 

Συχνότητες 

Statistics

ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

140

1

Valid

Missing

N

ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 ,7 ,7 ,7

3 2,1 2,1 2,9

12 8,5 8,6 11,4

72 51,1 51,4 62,9

52 36,9 37,1 100,0

140 99,3 100,0

1 ,7

141 100,0

εντελώς ασήμαντο

ασήμαντο

ουδέτερη σταση

σημαντικό

πολύ σημαν τικό

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 47 

 
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

πολύ σημαντικό 
σημαντικό 

ουδέτερη σταση 
ασήμαντο 

εντελώς ασήμαντο 
Missing 

Count 

80 

60 

40 

20 

0 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 46 

Συχνότητες 

Statistics

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΗΓΕΝΩΝ

140

1

Valid

Missing

N

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΗΓΕΝΩΝ

4 2,8 2,9 2,9

26 18,4 18,6 21,4

70 49,6 50,0 71,4

40 28,4 28,6 100,0

140 99,3 100,0

1 ,7

141 100,0

ασήμαντο

ουδέτερη σταση

σημαν τικό

πολύ σημαντικό

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 48 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΗΓΕΝΩΝ 

πολύ σημαντικό 
σημαντικό 

ουδέτερη σταση 
ασήμαντο 

Missing 

Count 

80 

60 

40 

20 

0 



 122 

ΠΙΝΑΚΑΣ 47 

Συχνότητες 

Statistics

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

140

1

Valid

Missing

N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

2 1,4 1,4 1,4

7 5,0 5,0 6,4

28 19,9 20,0 26,4

52 36,9 37,1 63,6

51 36,2 36,4 100,0

140 99,3 100,0

1 ,7

141 100,0

εντελώς ασήμαντο

ασήμαντο

ουδέτερη σταση

σημαντικό

πολύ σημαν τικό

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 49 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

πολύ σημαντικό 
σημαντικό 

ουδέτερη σταση 
ασήμαντο 

εντελώς ασήμαντο 
Missing 

Count 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
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Ελέγχθηκε στο δέκατο όγδοο ερώτημα /ανά μεταβλητή πόσες 

απαντήσεις δόθηκαν για κάθε επιλογή που είχαν οι ερωτώμενοι. Ειδικότερα 

πόσοι επέλεξαν ότι η μεταβλητή είναι εντελώς ασήμαντη –ασήμαντη- 

ουδέτερη άποψη – σημαντική ή πολύ σημαντική. Τα αποτελέσματα όπως 

αυτά αποτυπώνονται στον πίνακα 48, ερμηνεύονται ως εξής:  

Οι Εκπαιδευτικοί θεωρούν όλες τις μεταβλητές ως σημαντικές - πολύ 

σημαντικές , πράγμα που επιβεβαιώνεται και από τη βιβλιογραφία , δηλαδή 

πως οι παράγοντες των ελλιπών διδακτικών μεθόδων που χρησιμοποιούμε, 

τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις που παγιώνονται, η αδυναμία 

αντιμετώπισης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, η έλλειψη ειδικού 

επιστημονικού προσωπικού ,η ενημέρωση στο γηγενή πληθυσμό για αλλαγή 

στάσης απέναντι στους αλλοδαπούς και τα προγράμματα εκμάθησης της 

μητρικής γλώσσας ώστε το σχολείο να προσδίδει αξία, είναι καθοριστικοί 

παράγοντες που επεμβαίνουν, καθορίζουν και κατευθύνουν την πορεία 

σχολικής αποτυχίας των μαθητών αυτών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 48 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 50 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

50 4,12 3,98-4,26 0,849 

51 4,30 4,15-4,46 0,925 

52 4,46 4,34-4,58 0,742 

53 4,19 4,05-4,33 0,827 

54 4,01 3,87-4,15 0,837 

55 3,99 3,83-4,16 1,004 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 51 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 52 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 53 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 54 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 55 

 

Συνδυαστικά έγινε επιλογή δύο δεδομένων (ανεξάρτητης και 

εξαρτημένης μεταβλητής) α)της θέσης που κατέχει ο Εκπαιδευτικός και β) της 

διδασκαλίας σε τάξη με αλλοδαπούς.  

Από τα ερευνητικά δεδομένα ,προκύπτει ότι ένας Διευθυντής Δημοτικού  

Σχολείου, ένας Υποδιευθυντής Δημοτικού  Σχολείου ,οκτώ Δάσκαλοι/ες  δύο 

Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων και δύο αναπληρωτές δεν έχουν διδάξει σε τάξεις 

με αλλοδαπούς μαθητές, σε σύνολο ερωτώμενου πληθυσμού 141(γράφημα 

56).  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 56 

 

Στη συνέχεια, έγινε έρευνα και σε άλλες μεταβλητές (μία ανεξάρτητη- μία 

εξαρτημένη) το «πόσοι Εκπαιδευτικοί δίδαξαν ή διδάσκουν σε τάξη με 

αλλοδαπούς μαθητές» και «πόσοι από αυτούς τους Εκπαιδευτικούς, 

πιστεύουν πως υπάρχουν θετικά σημεία για το μαθητικό δυναμικό της τάξης 

στη συνδιδασκαλία  ντόπιων με αλλοδαπούς μαθητές». 

 Στο ερευνητικό αυτό σκέλος ,τα πορίσματα επέδειξαν πως από τους 

127 Εκπαιδευτικούς (ποσοστό 90,1%) που απάντησαν πως δίδαξαν σε τάξεις 

με αλλοδαπούς, οι 123 Εκπαιδευτικοί βρήκαν θετικά σημεία συνδιδασκαλίας 

για το μαθητικό δυναμικό ,ενώ 4 θεωρούν πως είναι αρνητικά. Από αυτούς 

που απάντησαν πως δεν δίδαξαν σε τάξεις με αλλοδαπούς (14 Εκπαιδευτικοί 

ποσοστό 9,9% του δείγματος) οι 13 απάντησαν πως  βρίσκουν θετικά στη 
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συνδιδασκαλία και ο 1 ότι δεν τη βρίσκει θετική. Συμπερασματικά θετική 

στάση στη συνδιδασκαλία επιλέγουν  οι Εκπαιδευτικοί ,ανεξάρτητα από το αν 

έχουν διδάξει σε τάξεις με αλλοδαπούς(πίνακας 49). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 49 

Case Processing Summary

141 100,0% 0 ,0% 141 100,0%

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΤΑΞΗ ΜΕ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ * ΘΕΤΙΚΑ

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΤΑΞΗ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ * ΘΕΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Crosstabulation

123 4 127

96,9% 3,1% 100,0%

90,4% 80,0% 90,1%

87,2% 2,8% 90,1%

13 1 14

92,9% 7,1% 100,0%

9,6% 20,0% 9,9%

9,2% ,7% 9,9%

136 5 141

96,5% 3,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

96,5% 3,5% 100,0%

Count

% within ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ

ΤΑΞΗ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

% within ΘΕΤΙΚΑ

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

% of  Total

Count

% within ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ

ΤΑΞΗ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

% within ΘΕΤΙΚΑ

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

% of  Total

Count

% within ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ

ΤΑΞΗ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

% within ΘΕΤΙΚΑ

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

% of  Total

ναι

οχι

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΤΑΞΗ

ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

Total

ναι οχι

ΘΕΤΙΚΑ

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Total
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Ακολούθως ερευνήθηκαν συνδυαστικά  οι μεταβλητές «της διδασκαλίας 

σε τάξη με αλλοδαπούς» σε συνάρτηση με τη μεταβλητή «δυσκολίας στο 

παιδαγωγικό έργο των Εκπαιδευτικών ,όταν οι τάξεις είναι μεικτές 

πληθυσμιακά». Οι Εκπαιδευτικοί που δίδαξαν σε τάξεις με αλλοδαπούς είναι 

127 (ποσοστό 90,1%) ενώ εκείνοι που δεν δίδαξαν οι 14 (ποσοστό 9,9%). Οι 

Εκπαιδευτικοί που επέλεξαν πως υπάρχει δυσκολία στο παιδαγωγικό έργο 

τους, στις μεικτές τάξεις είναι 124 (ποσοστό 87,9%) ενώ εκείνοι που επέλεξαν 

πως δεν υπάρχει δυσκολία είναι 17 (ποσοστό 12,1%). Όσοι δίδαξαν σε τάξεις 

με αλλοδαπούς διαπιστώνουν ότι υπάρχει δυσκολία στο παιδαγωγικό έργο, 

σε ποσοστό 89,8%, ενώ από αυτούς που δίδαξαν σε ποσοστό 10,2% 

διαπιστώνουν πως δεν υπάρχει δυσκολία στο έργο αυτό. Από όσους δεν 

εργάστηκαν σε τάξεις αλλοδαπών το 71,4% πιστεύει πως  υπάρχουν 

δυσκολίες στο παιδαγωγικό έργο και το 28,6% πως δεν υπάρχουν. 

Αποδεικνύεται λοιπόν, πως οι Εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν δυσκολίες στο 

παιδαγωγικό έργο με αυξημένη την άποψη όσων εργάστηκαν σε τάξεις με 

αλλοδαπούς(πίνακας 50). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 50 

 

Έγινε έρευνα επίσης  στις μεταβλητές «Έτη Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών» 

(ανεξάρτητη μεταβλητή) και «Στην αποκλειστική χρήση της μητρικής  

γλώσσας ,στο οικογενειακό τους Περιβάλλον» (εξαρτημένη μεταβλητή) με 

Case Processing Summary

141 100,0% 0 ,0% 141 100,0%

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΤΑΞΗ ΜΕ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ * ΔΥΣΚΟΛΙΑ

ΣΤΟ ΠΑΙΔ ΕΡΓΟ

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΤΑΞΗ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ * ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔ ΕΡΓΟ Crosstabulation

114 13 127

89,8% 10,2% 100,0%

91,9% 76,5% 90,1%

80,9% 9,2% 90,1%

10 4 14

71,4% 28,6% 100,0%

8,1% 23,5% 9,9%

7,1% 2,8% 9,9%

124 17 141

87,9% 12,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

87,9% 12,1% 100,0%

Count

% within ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ

ΤΑΞΗ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

% within ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΟ

ΠΑΙΔ ΕΡΓΟ

% of  Total

Count

% within ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ

ΤΑΞΗ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

% within ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΟ

ΠΑΙΔ ΕΡΓΟ

% of  Total

Count

% within ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ

ΤΑΞΗ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

% within ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΟ

ΠΑΙΔ ΕΡΓΟ

% of  Total

ναι

οχι

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΤΑΞΗ

ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

Total

ναι οχι

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΟ

ΠΑΙΔ ΕΡΓΟ

Total
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σκοπό να αποτυπωθούν οι σκέψεις των Εκπαιδευτικών ανάλογα με τα έτη 

υπηρεσίας τους ,στη διαχείριση της σχολικής αποτυχίας . Αν και κατά πόσο 

δηλαδή πιστεύουν  πως είναι σημαντικός παράγοντας η αποκλειστική χρήση 

της δικής τους γλώσσας μέσα στα πλαίσια του οικογενειακού τους 

περιβάλλοντος. Οι Εκπαιδευτικοί με χρόνια υπηρεσίας από 1-5 επέλεξαν τον 

παράγοντα αυτό ως ουδέτερο σε ποσοστό 33,3% ,οι έχοντες 6-10 χρόνια 

υπηρεσίας επέλεξαν σε ποσοστό 36,4% τον παράγοντα αυτό ως πολύ 

σημαντικό, οι έχοντες 11-15 χρόνια υπηρεσίας τον επέλεξαν ως πολύ 

σημαντικό, οι έχοντες 16-20 χρόνια υπηρεσίας τον επέλεξαν ως πολύ 

σημαντικό σε ποσοστό 47,6% και οι έχοντες πάνω από 20 χρόνια επίσης τον 

επέλεξαν ως πολύ σημαντικό σε ποσοστό 36,3%. Αποδεικνύεται πως 98 

Εκπαιδευτικοί θεωρούν ως πολύ σημαντικό τον παράγοντα μητρικής 

γλώσσας στο οικογενειακό τους περιβάλλον και αυτοί που το επέλεξαν 

κατέχουν στην Εκπαίδευση από 6 χρόνια έως και πάνω από 20. Μόνοι όσοι 

κατέχουν 1-5 χρόνια υπηρεσίας θεώρησαν ότι είναι ουδέτερος ο παράγοντας 

αυτός.(πίνακας 51). 



 133 

ΠΙΝΑΚΑΣ 51 

Case Processing Summary

135 95,7% 6 4,3% 141 100,0%

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

* ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ * ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Crosstabulation

1 3 4 2 2 12

8,3% 25,0% 33,3% 16,7% 16,7% 100,0%

3,4% 20,0% 26,7% 7,4% 4,1% 8,9%

,7% 2,2% 3,0% 1,5% 1,5% 8,9%

3 2 3 6 8 22

13,6% 9,1% 13,6% 27,3% 36,4% 100,0%

10,3% 13,3% 20,0% 22,2% 16,3% 16,3%

2,2% 1,5% 2,2% 4,4% 5,9% 16,3%

3 3 1 5 6 18

16,7% 16,7% 5,6% 27,8% 33,3% 100,0%

10,3% 20,0% 6,7% 18,5% 12,2% 13,3%

2,2% 2,2% ,7% 3,7% 4,4% 13,3%

7 2 1 1 10 21

33,3% 9,5% 4,8% 4,8% 47,6% 100,0%

24,1% 13,3% 6,7% 3,7% 20,4% 15,6%

5,2% 1,5% ,7% ,7% 7,4% 15,6%

15 5 6 13 23 62

24,2% 8,1% 9,7% 21,0% 37,1% 100,0%

51,7% 33,3% 40,0% 48,1% 46,9% 45,9%

11,1% 3,7% 4,4% 9,6% 17,0% 45,9%

29 15 15 27 49 135

21,5% 11,1% 11,1% 20,0% 36,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

21,5% 11,1% 11,1% 20,0% 36,3% 100,0%

Count

% within ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

% within ΜΗΤΡΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

% of  Total

Count

% within ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

% within ΜΗΤΡΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

% of  Total

Count

% within ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

% within ΜΗΤΡΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

% of  Total

Count

% within ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

% within ΜΗΤΡΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

% of  Total

Count

% within ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

% within ΜΗΤΡΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

% of  Total

Count

% within ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

% within ΜΗΤΡΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

% of  Total

1-5

6-10

11-15

16-20

>20

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Total

εντελώς

ασήμαντο ασήμαντο

ουδέτερη

σταση σημαν τικό

πολύ

σημαν τικό

ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Total
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Chi-Square Tests

19,172a 16 ,260

18,492 16 ,296

,002 1 ,965

135

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

17 cells (68,0%) have expected count less than

5. The minimum expected count is 1,33.

a. 

 

 

Επόμενη συσχέτιση μεταβλητών είναι «το φύλο» των Εκπαιδευτικών σε 

συνάρτηση με την εξαρτημένη μεταβλητή «της μητρικής γλώσσας και της 

αποκλειστικής χρήσης της, στο οικογενειακό περιβάλλον των αλλοδαπών».  

Οι άρρενες εκπαιδευτικοί επέλεξαν τον παράγοντα αυτό ,ως σημαντικό 

και πολύ σημαντικό με ισοβαθμία ποσοστού 28,9% στην κάθε μία από τις 

παραπάνω  επιλεγμένες επιλογές. Οι γυναίκες Εκπαιδευτικοί  με συντριπτική 

πλειοψηφία ποσοστού 40,9% επέλεξαν τον παράγοντα αυτό, με διαβάθμιση 

ως πολύ σημαντικό. Τα αποτελέσματα της έρευνας απέδειξαν πως 

ανεξάρτητα από το φύλο του Εκπαιδευτικού στο σύνολό τους οι Εκπαιδευτικοί 

αξιολογούν τον συγκεκριμένο παράγοντα ως σημαντικό-πολύ σημαντικό 

(πίνακας 52). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 52 

Crosstabs 

 

ΦΥΛΟ * ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Crosstabulation

10 2 7 13 13 45

22,2% 4,4% 15,6% 28,9% 28,9% 100,0%

34,5% 13,3% 46,7% 46,4% 25,5% 32,6%

7,2% 1,4% 5,1% 9,4% 9,4% 32,6%

19 13 8 15 38 93

20,4% 14,0% 8,6% 16,1% 40,9% 100,0%

65,5% 86,7% 53,3% 53,6% 74,5% 67,4%

13,8% 9,4% 5,8% 10,9% 27,5% 67,4%

29 15 15 28 51 138

21,0% 10,9% 10,9% 20,3% 37,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

21,0% 10,9% 10,9% 20,3% 37,0% 100,0%

Count

% within ΦΥΛΟ

% within ΜΗΤΡΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

% of  Total

Count

% within ΦΥΛΟ

% within ΜΗΤΡΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

% of  Total

Count

% within ΦΥΛΟ

% within ΜΗΤΡΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

% of  Total

ΑΡΡΕΝ

ΘΗΛΥ

ΦΥΛΟ

Total

εντελώς

ασήμαντο ασήμαντο

ουδέτερη

σταση σημαντικό

πολύ

σημαντικό

ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Total

Case Processing Summary

138 97,9% 3 2,1% 141 100,0%

ΦΥΛΟ * ΜΗΤΡΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases
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Σε επόμενο ερευνητικό στάδιο ελέγχθηκαν οι μεταβλητές όσων 

Εκπαιδευτικών δίδαξαν-δεν δίδαξαν  σε τάξη με αλλοδαπούς και της 

διδακτικής μεθόδου ώστε να οδηγηθούν οι μαθητές, σε ένα δρόμο θετικών 

αποτελεσμάτων και σχολικής επιτυχίας. Από αυτούς που δίδαξαν σε τάξεις με 

αλλοδαπούς οι 126 δηλαδή Εκπαιδευτικοί επέλεξαν ως αποδοτικότερη 

μέθοδο τη συνεργατική σε ποσοστό 43,7% .Οι 13 Εκπαιδευτικοί που δεν 

δίδαξαν σε ανάλογες τάξεις , επέλεξαν κατά 38,5% επίσης τη συνεργατική 

μέθοδο. Δηλαδή όλοι ανεξάρτητα αν εργάστηκαν ή όχι σε τάξεις με 

αλλοδαπούς επιλέγουν ως ορθότερη διδακτικά τη συνεργατική μέθοδο. 

Ανάλογα από τους 60 Εκπαιδευτικούς που είχαν επιλέξει τη συνεργατική 

μέθοδο οι 55 δίδαξαν σε τάξη αλλοδαπών και 5 δεν δίδαξαν. Η συνεργατική 

ως μέθοδος διδασκαλίας επιλέχθηκε ως  αποτελεσματικότερη για να επιφέρει 

τα θετικότερα αποτελέσματα και τη σχολική επιτυχία στους μαθητές(πίνακας 

53). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 53 

Crosstabs 

 

Case Processing Summary

139 98,6% 2 1,4% 141 100,0%

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΤΑΞΗ

ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ *

ΜΕΘΟΔΟΣ

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases
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Chi-Square Tests

1,936a 4 ,747

1,616 4 ,806

,592 1 ,441

139

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

4 cells (40,0%) have expected count less than

5. The minimum expected count is 1,03.

a. 

 

 

Ένας άλλος συσχετισμός δύο μεταβλητών (εξαρτημένης - ανεξάρτητης) 

είναι αυτός της μεταβλητής του φύλου Εκπαιδευτικών και της σχέσης των 

αλλοδαπών με ντόπιους συμμαθητές τους. Δηλαδή κατά πόσο οι 

Εκπαιδευτικοί άντρες – γυναίκες πιστεύουν πως η σχέση των μαθητών αυτών 

εξαρτάται και κατά πόσο από τις σχέσεις που συνάδουν με τους ντόπιους 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΤΑΞΗ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ * ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Crosstabulation

13 55 34 14 10 126

10,3% 43,7% 27,0% 11,1% 7,9% 100,0%

81,3% 91,7% 91,9% 93,3% 90,9% 90,6%

9,4% 39,6% 24,5% 10,1% 7,2% 90,6%

3 5 3 1 1 13

23,1% 38,5% 23,1% 7,7% 7,7% 100,0%

18,8% 8,3% 8,1% 6,7% 9,1% 9,4%

2,2% 3,6% 2,2% ,7% ,7% 9,4%

16 60 37 15 11 139

11,5% 43,2% 26,6% 10,8% 7,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

11,5% 43,2% 26,6% 10,8% 7,9% 100,0%

Count

% within ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ

ΤΑΞΗ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

% within ΜΕΘΟΔΟΣ

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

% of  Total

Count

% within ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ

ΤΑΞΗ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

% within ΜΕΘΟΔΟΣ

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

% of  Total

Count

% within ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ

ΤΑΞΗ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

% within ΜΕΘΟΔΟΣ

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

% of  Total

ναι

οχι

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΤΑΞΗ

ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

Total

ατομική συν εργατική

ομαδοκε

ντρική

σχ εδια

εργασίας παιχ ν ίδια

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Total
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συμμαθητές τους. Από τους 42 άντρες Εκπαιδευτικούς το μεγαλύτερο 

ποσοστό( 23,8 %)  θεωρεί πως η μεταβλητή αυτή δεν επηρεάζει σχεδόν 

καθόλου και επέλεξαν να την χαρακτηρίσουν ως ασήμαντο παράγοντα. Από 

τις 92 γυναίκες και σε  ποσοστό 30,4%, επιλέχθηκε ως ασήμαντος ο 

παράγοντας αυτός. Ειδικότερα ανεξάρτητα από το φύλο των Εκπαιδευτικών, 

οι περισσότεροι εκτιμούν πως ο παράγοντας αυτός είναι ασήμαντος  και δεν 

επιδεινώνει καθόλου την ενδεχόμενη σχολική αποτυχία (πίνακας 54 ).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 54 

Crosstabs 

Case Processing Summary

134 95,0% 7 5,0% 141 100,0%

ΦΥΛΟ * ΣΧΕΣΗ

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΜΕ ΝΤΟΠΙΟΥΣ

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases
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ΦΥΛΟ * ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΕ ΝΤΟΠΙΟΥΣ Crosstabulation

9 10 7 9 7 42

21,4% 23,8% 16,7% 21,4% 16,7% 100,0%

52,9% 26,3% 21,9% 37,5% 30,4% 31,3%

6,7% 7,5% 5,2% 6,7% 5,2% 31,3%

8 28 25 15 16 92

8,7% 30,4% 27,2% 16,3% 17,4% 100,0%

47,1% 73,7% 78,1% 62,5% 69,6% 68,7%

6,0% 20,9% 18,7% 11,2% 11,9% 68,7%

17 38 32 24 23 134

12,7% 28,4% 23,9% 17,9% 17,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

12,7% 28,4% 23,9% 17,9% 17,2% 100,0%

Count

% within ΦΥΛΟ

% within ΣΧΕΣΗ

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΕ

ΝΤΟΠΙΟΥΣ

% of  Total

Count

% within ΦΥΛΟ

% within ΣΧΕΣΗ

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΕ

ΝΤΟΠΙΟΥΣ

% of  Total

Count

% within ΦΥΛΟ

% within ΣΧΕΣΗ

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΕ

ΝΤΟΠΙΟΥΣ

% of  Total

ΑΡΡΕΝ

ΘΗΛΥ

ΦΥΛΟ

Total

εντελώς

ασήμαντο ασήμαντο

ουδέτερη

σταση σημαν τικό

πολύ

σημαν τικό

ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΕ ΝΤΟΠΙΟΥΣ

Total
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

Ευρήματα – Αποτελέσματα έρευνας – Προτάσεις 

 

Η έρευνα απέδειξε πως οι περισσότεροι Εκπαιδευτικοί της 

Πρωτοβάθμιας Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε ποσοστό 90,1%, δίδαξαν ή 

διδάσκουν σε τάξεις με αλλοδαπούς μαθητές. Θεωρούν και υποστηρίζουν 

πως η συνδιδασκαλία στην ίδια τάξη αλλοδαπών και ντόπιων είναι 

αποδοτικότερη (Κεσίδου, 2004) και πιο εποικοδομητική για όλους τους 

μαθητές ανεξαρτήτως σε ποσοστό 72,3%. Επέλεξαν σε ποσοστό 96,5 % πως 

υπάρχουν θετικά σημεία στη συνδιδασκαλία ντόπιων με δίγλωσσους μαθητές. 

Θεωρούν πως το παιδαγωγικό έργο Εκπαιδευτικών είναι δυσκολότερο 

στις μεικτές αυτές τάξεις (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003) σε ποσοστό 

87,9% και ο βασικότερος λόγος είναι οι διάφορες γλωσσικές δυσκολίες που 

υπάρχουν στους αλλοδαπούς μαθητές κατά 31,9%. Υιοθετούν την άποψη 

πως η σχολική αποτυχία είναι πιθανή κατά 90,8% με πρώτη αιτιολόγηση το 

σχολικό πλαίσιο που συμπεριλαμβάνει τη μαθησιακή διαδικασία, το αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών, τις υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, το κλίμα της 

σχολικής τάξης. Στην πιθανότητα σχολικού αποκλεισμού οι Εκπαιδευτικοί 

επέλεξαν πλειοψηφικά τον εαυτό τους ως υπεύθυνο κατά 91,5% (Tiedt & 

Tiedt, 2006, Hollins, 2006). Ως λέξη ανταπόκρισης στο πλαίσιο της 

διδασκαλίας σε τάξεις με αλλοδαπούς είναι η «πρόκληση» κατά 53,2% ,όπου 
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η πρόκληση έχει αναφορά  στην επίτευξη του διδακτικού & μαθησιακού 

στόχου και κατ’ επέκταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Ασπάζονται κατά 54,6% την επιλογή συνεκπαίδευσης ως ορθότερη 

διαχείριση στις τάξεις αυτές. Υποστηρίζουν κατά 94,3% ως δυσκολότερο 

μάθημα για τους αλλοδαπούς, το μάθημα της «Γλώσσας» (Μάρκου, 1995). 

Στο πολυπολιτισμικό σχολείο της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, η γλώσσα 

προτείνεται ως μέσο ένταξης των αλλοδαπών στην κοινωνία αυτή (ΑΠΣ - Η 

θεώρηση της Γλώσσας - Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 

Σπουδών, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003). 

Αφουγκράζονται ως πολύ σημαντικούς παράγοντες της σχολικής 

αποτυχίας, την αποκλειστική χρήση της μητρικής γλώσσας στο οικογενειακό 

τους περιβάλλον κατά 36,2%  και την απουσία σταδιακής προσαρμογής στο 

νέο τους σχολικό περιβάλλον κατά 23,4%.  

Ως παράγοντες παγίωσης της σχολικής αποτυχίας, επιλέγουν τις 

ελλιπείς διδακτικές μεθόδους κατά 55,3%, τα στερεότυπα και τις 

προκαταλήψεις κατά 50,40%, την αδυναμία αντιμετώπισης ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών κατά 54,6%, την έλλειψη ειδικού επιστημονικού 

προσωπικού κατά 51,1%, την ενημέρωση στο γηγενή πληθυσμό κατά 49,6%, 

τα προγράμματα εκμάθησης μητρικής γλώσσας ώστε το σχολείο να προσδίδει 

αξία στη γλώσσα προέλευσης κατά 36,9% (Μίτιλης, 1998). 

Η πολυπολιτισμική πραγματικότητα είναι δεδομένη την παρούσα 

χρονική στιγμή. Με τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών έγινε 

προσπάθεια διαχείρισης των δεδομένων κάθε σχολικής μονάδας των 
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ελληνικών δημόσιων δημοτικών σχολείων. Θεσμοθετήθηκαν θέματα 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, δόθηκαν λύσεις σε θεωρητικά και πρακτικά 

προβλήματα, προτάθηκαν νέες μέθοδοι με σύγχρονο υλικό, εξειδικευμένη 

δομή με διαφοροποιημένους σκοπούς και στόχους. Ορίστηκαν κανόνες- 

τρόποι - καλές διδακτικές πρακτικές ώστε να επιφέρουν το επιθυμητό 

διδακτικό αποτέλεσμα. 

Στη διαχείριση των εμπλεκομένων οργάνων βρίσκεται η σχολική επιτυχία 

ή καλύτερα η αποφυγή της σχολικής αποτυχίας που επιφέρει στη συνέχεια και 

σχολικό αποκλεισμό. Ο σημερινός διαπολιτισμικός δάσκαλος στρέφει τη 

διδασκαλία του  στο δρόμο που πλαισιώνει ο κοινός σκοπός της Ευρωπαϊκής 

Εκπαίδευσης, με γνώμονα τη διαφύλαξη της δημοκρατικότητας του πολιτικού 

βίου, της ελευθερίας, της ανεξιθρησκίας, της αλληλεγγύης, της 

συλλογικότητας, του διεθνισμού, της δικαιοσύνης, του πολιτισμού, της 

εργασίας, της πνευματικής καλλιέργειας και της κοινωνικής συνοχής σε 

ανοιχτές πλουραλιστικές κοινωνίες όπως άλλωστε και η Ελληνική. 

Επιβάλλεται να λειτουργήσει ο δάσκαλος ως διαμεσολαβητής, 

μεταλαμπαδευτής, αληθινός καθοδηγητής ώστε να καταστήσει τους μαθητές 

του, ικανούς να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα, να διαμορφώνουν άποψη και 

να λειτουργούν ως υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες, σε ένα μεταβαλλόμενο και 

απαιτητικό κοινωνικό περιβάλλον (Γενικές Αρχές της Εκπαίδευσης, 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003). 

Ο ρόλος του παιδαγωγού που προτρέπει, καθοδηγεί και στρέφει τους 

μαθητές του στην απόκτηση διαχείρισης και αξιοποίησης των γνώσεων, του 

ερευνητή που εφαρμόζει το πολυδιάσταστο πολιτισμικό μοντέλο με εξάλειψη 
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φαινομένων ξενοφοβίας και ρατσισμού. Του δομητή που διαμορφώνει την 

υιοθέτηση προτύπων συμπεριφοράς με γνώμονα το σεβασμό στις 

πνευματικές και ανθρωπιστικές αξίες.  

Του εμψυχωτή που καθοδηγεί την αρμονική ένταξη των μαθητών του 

στην κοινωνία, που προωθεί τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από 

την παροχή ίσων ευκαιριών και την καλλιέργεια κοινών στάσεων και αξιών.  

Του μεταρρυθμιστή που προτείνει την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας 

και συλλογικότητας, του διεκπεραιωτή που διαμορφώνει συνθήκες που 

προάγουν τις αξίες της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, της ειρήνης, της ελευθερίας. 

Του οργανωτή της τάξης που ανυψώνει και ευνοεί την ολόπλευρη 

ανάπτυξη προσωπικότητας των μαθητών του καθώς και την ανάπτυξη των 

νοητικών, συναισθηματικών και ψυχοκινητικών ικανοτήτων- δεξιοτήτων των 

μαθητών του.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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