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Εισαγωγή
Τις τελευταίες δεκαετίες διαμορφώθηκε μια νέα πραγματικότητα στο
περιβάλλον των σχολικών μονάδων της χώρας μας. Η παρουσία μαθητών με
διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο ,αλλά και διαφορετικό γλωσσικό κώδικα
σηματοδότησε καινούριες προκλήσεις στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Μέσα σ’ αυτό
το νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί που καλούνται να
αντιμετωπίσουν ζήτημα μιας πολυπολιτισμικής τάξης. Πρέπει να ανταποκριθούν σε
νέα μοντέλα εκπαίδευσης ,να αποβάλουν στερεοτυπικές στάσεις , να δημιουργούν
μέσα στη σχολική τάξη ατμόσφαιρα αποδοχής ,αλλά και να ανταποκριθούν σε
ζητήματα επιμόρφωσης.
Σήμερα το σχολείο πρέπει εκτός από γνώσεις να εφοδιάσει τους μαθητές και με
αρχές όπως ο σεβασμός και η αποδοχή των άλλων λαών και των πολιτισμών τους.
Μάλιστα αυτό πρέπει να γίνει στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής τάξης, όπου
μαθητές διαφόρων εθνικοτήτων συνυπάρχουν αρμονικά και συνεργάζονται, ενώ
έχουν και ίσες ευκαιρίες στη μάθηση και στην επιτυχία αλλά και στη μετέπειτα
ενεργή συμμετοχή τους στην κοινωνία. Όλο αυτό το πλαίσιο του σχολείου
ονομάζεται διαπολιτισμική εκπαίδευση και είναι το μέσο για μια πιο δίκαιη
αντιμετώπιση των πολυπολιτισμικών τάξεων.
Η παρούσα εργασία μελετά τις απόψεις των εκπαιδευτικών της Α/θμιας
εκπαίδευσης Τρικάλων αναφορικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στο πρώτο
κεφάλαιο αποσαφηνίζονται βασικοί όροι όπως, διαπολιτισμική παιδαγωγική και
πολυπολιτισμική εκπαίδευση, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται η έννοια και η
πτυχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται ο ρόλος του
εκπαιδευτικού σε μια πολυπολιτισμική τάξη, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται
τα μοντέλα εκπαίδευσης των αλλοδαπών μαθητών και στο πέμπτο κεφάλαιο
αναλύονται τα μοντέλα διδασκαλίας στο σύγχρονο σχολείο. Στη συνέχεια, στο έκτο
κεφάλαιο αναλύεται η μεθοδολογία της εργασίας και στο έβδομο κεφάλαιο
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης.
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Περίληψη
Η αθρόα είσοδος οικονομικών μεταναστών στην Ελλάδα κατά τα τελευταία
χρόνια, διαμόρφωσε μια νέα πραγματικότητα, που δε θα μπορούσε να αφήσει
ανεπηρέαστο το χώρο της εκπαίδευσης. Οι σχολικές τάξεις και κύρια αυτές του
Δημοτικού σχολείου τείνουν πλέον να μεταβληθούν σε πολυπολιτισμικές, σε
αντίθεση με την εθνική και γλωσσική ομοιογένεια που τις χαρακτήριζε μέχρι πριν από
δύο μόλις δεκαετίες.
Η μεταβολή όμως αυτή βρήκε το εκπαιδευτικό μας σύστημα απροετοίμαστο, τόσο
σε διοικητικό και θεσμικό επίπεδο όσο και στην καθημερινή σχολική ζωή. Αυτοί
όμως που αιφνιδιάστηκαν περισσότερο ήταν οι εκπαιδευτικοί, που είδαν ξαφνικά να
αλλάζει εντελώς η σύνθεση των σχολικών τους τάξεων, γεγονός που τους επέβαλε
έναν άλλο τρόπο εργασίας, για τον οποίο όμως, δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένοι.
Με το παρόν πόνημα προσπάθησα να προσεγγίσω τις απόψεις των εκπαιδευτικών
αναφορικά με την διαπολιτισμική εκπαίδευση στο νομό Τρικάλων .Με τη βοήθεια των
εκπαιδευτικών, τους οποίους και ευχαριστώ για την συνεργασία, προσπάθησα να
διερευνήσω την σχέση μεταναστών γονέων με το σχολείο, την σχέση μαθητών από
μεταναστευτικά πλαίσια με γηγενείς μαθητές, την επίδοση των μεταναστών μαθητών,
τον ρόλο του δασκάλου και τις εκπαιδευτικές /διδακτικές πρακτικές και την
αναγκαιότητα επιμόρφωσης των δασκάλων.
Τα δεδομένα του παρόν πονήματος συλλέχθηκαν από τον Οκτώβριο του 2014 έως
τον Φεβρουάριο του 2015. Συλλέχθηκαν συνολικά 136 ερωτηματολόγια που
αποτελούν περίπου το 11% του συνολικού αριθμού εκπαιδευτικών στο νομό
Τρικάλων.
Από την έρευνα προέκυψε το συμπέρασμα ότι οι γονείς ενδιαφέρονται σε μεγάλο
βαθμό για την πρόοδο των παιδιών τους. Επίσης το θετικό πρόσημο των γηγενών
μαθητών έναντι στους μετανάστες όσον αφορά τη μεταξύ τους σχέση. Η επίδοση των
μαθητών από μεταναστευτικά πλαίσια είναι μόνο στα μαθήματα όπου η γλωσσική
ικανότητα δεν είναι αναγκαία. Ακόμα βλέπουμε ότι η επίδοση των μαθητών
συνδέεται με την εκμάθηση της κυρίαρχης γλώσσας και την αναγκαιότητα των
δασκάλων για επιμόρφωση.
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Abstract
The massive influx of economic migrants in Greece in recent years has formed a new
reality, which subsequently affected education as well. The classrooms and above all
those of primary school tend nowadays to turn into multicultural ones, contrary to the
national and linguistic homogeneity that characterized them just two decades ago.
This shift however has found our educational system unprepared, both at
administrative and institutional level and in everyday school life. But those who were
surprised most were the teachers who suddenly witnessed profound changes in the
composition of their school classes, which called for another way of working for
which they were not prepared at all.
In this dissertation I tried to research the views of the teachers regarding the
intercultural education in the prefecture of Trikala .With the help of teachers -whom I
thank for the cooperation- I tried to explore the relationship between immigrant
parents and schools, the relationship of pupils from migrant background with
indigenous students, the performance of immigrant students, the role of the teacher
and the educational / teaching practices and the need for training of teachers.
The data in this dissertation was collected from October 2014 to February 2015 a total
of 136 questionnaires were collected, which account for about 11% of all teachers in
the prefecture of Trikala. The investigation concluded that the parents pay significant
attention to the progress of their children. Additionally, positive indigenous students
were compared to migrants in terms of their relationship. The performance of students
from migratory context is only evident in courses where the language skill is not
necessary. Yet we see that students' performance is linked with the need to acquire the
dominant language and the need for teacher training too.
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1. Αποσαφήνιση όρων
1.1 Διαπολιτισμική παιδαγωγική
Το να δοθεί ένας πλήρως αποδεκτός όρος της διαπολιτισμικής αγωγής είναι
κάτι αρκετά δύσκολο. Αυτό, σύμφωνα με τον Leicester είναι λογικό, καθώς υπάρχουν
πολλές αντιλήψεις για την εκπαίδευση αλλά και τον πολιτισμό (Leicester, 1989 στο:
Παπάς, 1998).
Σύμφωνα με τον Γκότοβο στην ελληνική παιδαγωγική βιβλιογραφία
χρησιμοποιούνται οι έννοιες: διαπολιτισμική αγωγή, διαπολιτισμική εκπαίδευση και
διαπολιτισμική παιδαγωγική σχεδόν ως ταυτόσημες, παρόλο που στην ουσία
αναφέρονται σε διαφορετικά πράγματα (Γκότοβος, 1997, σ. 23).
Η διαπολιτισμική παιδαγωγική βασίζεται στην εξεύρεση της ιδιαιτερότητας των
ατόμων και στην προσαρμογή της διδασκαλίας στην ατομικότητα των μαθητών, στα
ενδιαφέροντα και το προσωπικό στυλ μάθησης. Έχει ως προτεραιότητά της την
εισαγωγή της διαπολιτισμικής προσέγγισης στο σχολείο, την ανάπτυξη απαραίτητου
διδακτικού, εποπτικού και επιμορφωτικού υλικού (Μάρκου, 1989).
Σύμφωνα με τον Γεωργογιάννη, το διαπολιτισμικό μοντέλο παιδαγωγικής
συνυπολογίζει την αναγκαιότητα της αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας συνεργασίας
μεταξύ ατόμων από άλλες φυλές και έχει ως στόχο τη δημιουργία ανοιχτών
κοινωνιών, που θα διέπονται από τις αρχές τις ισοτιμίας, της αλληλοκατανόησης και
της αλληλοαποδοχής (Γεωργογιάννης, 1997).
Η διαπολιτισμική παιδαγωγική θα πρέπει να στοχεύει και να επιτυγχάνει: Την
προβολή του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα της κοινωνίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και
τα θετικά και τα αρνητικά του στοιχεία. Το συνυπολογισμό των πολιτισμικών
ιδιαιτεροτήτων των μαθητών, που δημιουργούνται δυναμικά βάση ποικίλων
διαφορών. Την κατάρριψη στερεοτύπων και προκαταλήψεων εξαιτίας της
διαφορετικότητας στη φυλή, το φύλο, την εθνικότητα κλπ.
Η διαπολιτισμική αγωγή είναι ένα είδος αγωγής με κύριο στοιχείο τη
διαπολιτισμικότητα, που λειτουργεί ως μέσο προώθησης της ισότητας ευκαιριών
στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Η διαπολιτισμική αγωγή προβάλλει ως η
παιδαγωγική αντίδραση, «θεωρητικού και πρακτικού τύπου σε μια μεταβαλλόμενη
πολιτισμική πραγματικότητα και προτείνεται ως ένα σύνολο διαδικασιών
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εξισορρόπησης μεταξύ διακρίσεων και εντάσεων» (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1998,
σσ. 14-15).
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και τη
διαδικασία και το αποτέλεσμα που αυτό έχει μέσα στο σχολείο. Κύριος σκοπός της
Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής είναι να μετασχηματίσει το σχολείο και την κοινωνία,
ώστε όλοι να έχουν ίσες ευκαιρίες να εκφραστούν ως ατομικές και συλλογικές
προσωπικότητες, να προβάλλουν τις δικές τους πολιτισμικές απαιτήσεις και να έχουν
την υποστήριξη και τη συνεργασία του κράτους στην αναζήτηση πολιτισμικής
ταυτότητας, ελευθερίας και αυτοεκπλήρωσης (Μάρκου, 1997).

1.2 Πολυπολιτισμική εκπαίδευση
Η πολιτισμική εκπαίδευση έκανε την εμφάνισή της τις δεκαετίες ’60 και ’70,
όταν οι αμερικάνοι συνειδητοποίησαν πως η κοινωνία τους είναι ένα κράμα από
κουλτούρες. Στόχος της είναι να τροποποιήσει τα παραδοσιακά αναλυτικά
προγράμματα ώστε πλέον να υπάρχει σύνδεση των μαθημάτων με την κουλτούρα των
μαθητών, οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή.
Οι Banks & Banks θεωρούν την πολυπολιτισμική εκπαίδευση ‘Ως το πεδίο
μελέτης που είναι σχεδιασμένο να αυξήσει την εκπαιδευτική ισότητα για όλους τους
μαθητές. Για αυτό το λόγο ενσωματώνει περιεχόμενο, έννοιες, αρχές, θεωρίες και
παραδείγματα από την ιστορία, τις κοινωνικές επιστήμες και τις επιστήμες της
συμπεριφοράς και ειδικά εθνικές μελέτες και μελέτες για γυναίκες’ (Banks & Banks,
1995).
Ο Banks (1994) δίνει στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση πέντε διαστάσεις που
βοηθούν στην ενδυνάμωση των μαθητών: Ενσωμάτωση της ύλης: Τα μαθήματα δεν
βασίζονται μόνο στον πολιτισμό της χώρας υποδοχής αλλά περιέχουν παραδείγματα
από διάφορους πολιτισμούς. Κατασκευή της γνώσης: οι μαθητές ανακαλύπτουν μέσω
εξερεύνησης το πώς τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν την οικοδόμηση της
γνώσης. Μείωση της προκατάληψης: η πολυπολιτισμική εκπαίδευση αποδεδειγμένα
μειώνει της προκαταλήψεις που μπορούν να εμφανιστούν ακόμα και σε παιδιά πολύ
μικρής ηλικίας. Δίκαιη παιδαγωγική: η διδασκαλία προσαρμόζεται έτσι ώστε όλοι να
έχουν ίσες ευκαιρίες επιτυχίας στο σχολείο. Ενδυνάμωση της σχολικής κουλτούρας
και της σχολικής δομής: η σχολική κουλτούρα θα πρέπει να ενισχυθεί για να μπορεί
8

να εγγυηθεί την ισότητα στην εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των μαθητών από
διαφορετικούς πολιτισμούς.
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2.Διαπολιτισμική εκπαίδευση
2.1Αρχές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από αρχές, όπως είναι η μετάδοση
πληροφοριών

και

εμπειριών,

μείωση

των

ρατσιστικών

αντιλήψεων,

ευαισθητοποίηση, αλληλεγγύη, ευκολότερη επικοινωνία, σεβασμός στο διαφορετικό
και ειρήνη μεταξύ ατόμων από άλλους πολιτισμούς (Μάρκου, 1997).
Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν τέσσερις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης οι οποίες είναι και οι αρχές μιας παιδαγωγικής και ηθικής στάσης:Ο
σεβασμός προς όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως ηλικίας, εθνικότητας, φύλου
κλπ. Τα δικαιώματα που ζητάει ο καθένας για τον εαυτό του πρέπει να τα
αναγνωρίζει και για τους άλλους. Η διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου συμβάλλει
στο να μειωθούν τυχόν στερεότυπα και προκαταλήψεις. Ένα από τα στοιχεία της
διαφορετικότητας είναι και η πολιτισμική ταυτότητα. Η αλλαγή απόψεων μας κάνει
να ενδιαφερόμαστε για τους άλλους και να συνυπάρχουμε μαζί τους στην εργασία ή
ακόμα και στο σπίτι. Συνεργασία και επίλυση συγκρούσεων θεωρούνται ως
σημαντική συνεισφορά στην εκπαίδευση για την ειρήνη. Σε όλους τους κλάδους της
ζωής μας πρέπει να συνεργαζόμαστε, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως οι σχέσεις θα
είναι και φιλικές. Πιο σημαντικό σημείο αυτής της συνεργασίας είναι η ικανότητα
αντιμετώπισης και επίλυσης προσωπικών και πολιτισμικών διαφωνιών και
συγκρούσεων (www.ergastirio.ppp.uoa.gr).
Σύμφωνα με τον Fuchs (2001), τα παρακάτω σημεία αποτελούν τις βασικές
αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης: Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στη βασική
εκπαίδευση απευθύνεται κατά τον ίδιο τρόπο σε παιδιά από ίδια ή διαφορετικά κράτη
και έθνη. Για να ζήσει κάποιος σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία πρέπει να μπορεί να
επικοινωνεί, να συναναστρέφεται με το «ξένο» και να μπορεί να συνδέει αντιλήψεις
που αφορούν την ενσωμάτωση διαφορετικών τρόπων σκέψεως και προσανατολισμών
στις δικές μας παραστάσεις. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση εκφράζεται ως καθολική
παιδαγωγική αρχή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμόζεται πάντα και όχι μόνο σε
συγκεκριμένες περιστάσεις. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση θεωρεί απαραίτητη την
ένταξη στη γενική αντίληψη ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος, οπότε το σχολείο θα
πρέπει να αναθεωρήσει τον προσανατολισμό του και να επαναπροσδιορίσει τον
τρόπο με τον οποίο εργάζεται με τα παιδιά, συνεργάζεται με τους γονείς και το ρόλο
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του δασκάλου. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει κάποια βασικά σημεία, όπως είναι
η προώθηση της μητρικής αλλά και της γλώσσας υποδοχής, η συνεργασία με όλους
τους γονείς ανεξαρτήτως προσωπικών στοιχείων, η διαμόρφωση της ταυτότητας και
η συναναστροφή με το διαφορετικό.
Ο Helmut Essinger ορίζει τέσσερις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης:
1. Εκπαίδευση για την ενσυναίσθηση (empathy): στόχος της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης είναι η καλλιέργεια της συμπαράστασης και της συμπάθειας
στους προβληματισμούς και στις ιδιαιτερότητες των άλλων.
2. Εκπαίδευση για αλληλεγγύη: προώθηση παροχής ίσων ευκαιριών και την
κατάργηση οποιονδήποτε διακρίσεων και κοινωνικών ανισοτήτων (Νικολάου,
2000).
3. Εκπαίδευση για διαπολιτισμικό σεβασμό: πρέπει να υπάρχει ισότιμη
αντιμετώπιση της πολιτισμικής παράδοσης κάθε πολιτιστικής ομάδας
(Ζωγράφου, 2003).
4. Εκπαίδευση εναντίον του εθνικιστικού τρόπου σκέψης: ο εποικοδομητικός
διάλογος και η επικοινωνία μεταξύ των λαών αντιμετωπίζουν τυχόν
στερεότυπα και προκαταλήψεις (Νικολάου, 2000).

2.2 Στόχοι διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
Ο κυριότερος στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι να αποκτήσουν οι
εκπαιδευόμενοι ικανότητες που βοηθούν να συμβιώσουν εποικοδομητικά μέσα σε
ένα πολυπολιτισμικό κοινωνικό περιβάλλον (Παπάς, 1997). Η διαπολιτισμική
εκπαίδευση βοηθά στο να γίνεται αποδεκτή και σεβαστή η διαφορετικότητα και να
αναγνωρίζεται η κουλτούρα του άλλου. Μέσω της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
αξιοποιούνται οι επιμέρους πολιτισμοί και δε δημιουργούνται στερεότυπα και
προκαταλήψεις. Έτσι υπάρχει ειρήνη στους λαούς (Δαμανάκης, 1989; Γκότοβος,
2002).
Άλλος ένας στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι να εξαλείψει τις
διακρίσεις, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ιδιαιτερότητες κάθε λαού

(Πανταζής, 1999;

Γκότοβος, 2002).
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Οι επιμέρους στόχοι είναι: αναγνώριση και κατανόηση της διαφοράς,σεβασμός
για τους πολιτισμούς, θετική στάση και αντίληψη απέναντι στις διαφορές των
πολιτισμών, την ετερότητα, τη διαφορετικότητα, έμφαση στα κοινά σημεία
διαφορετικών ομάδων, αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών τρόπων ζωής,
αλληλεγγύη, ειρήνη, κοινωνική δικαιοσύνη, συνειδητοποίηση της δύναμης και της
αξίας της πολιτιστικής ποικιλίας συνείδηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ,ίσες
ευκαιρίες.
Αυτοί οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μέσω των ομάδων που είναι μειονότητα
και μέσα από τις ομάδες που είναι η πλειοψηφία. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση
οφείλει να ενισχύει τις μειονότητες παρέχοντάς τους γνώσεις, όπως είναι η εκμάθηση
της γλώσσας που μιλάνε οι πολλοί, και δεξιότητες που συμβάλλουν στο αίσθημα
ασφάλειας και στην ένταξή τους στην κοινωνία. Η πλειοψηφία, από την άλλη πλευρά,
πρέπει να εκπαιδευτεί ώστε να ξεπεράσει αρνητικές κατηγοριοποιήσεις και
προκαταλήψεις και να μην θεωρούν ότι είναι ανώτεροι απέναντι στις μειονότητες.
Η διαπολιτισμική τάξη είναι ανοιχτή στην κοινωνία, ενώ διδάσκαλος και
διδασκόμενοι δεν ανήκουν στο ίδιο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, οπότε
βλέπουν και με διαφορετική ματιά τις καταστάσεις και τον κόσμο (Bernstein, 1989;
Baker, 2001). Τα βιώματα, οι εμπειρίες των εκπαιδευομένων μπορούν να γίνουν
κομμάτι της διδακτέας ύλης.

2.3Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και το δίλημμα των πολιτισμικών
διαφορών
Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση εκφράζει με τον πιο σύγχρονο τρόπο τον
προβληματισμό που δημιουργείται από την κωδικοποίηση και τη διαχείριση των
προκλήσεων αγωγής που αφορούν την πολυπολιτισμικότητα των σύγχρονων
κοινωνιών. Σύμφωνα με τη Διαπολιτισμική εκπαίδευση οι ξένοι μαθητές
αντιμετωπίζονται ως άτομα από διαφορετικό και όχι ελλειμματικό πολιτισμό.
Το να αναφερόμαστε όμως στη διαφορετικότητα του άλλου δεν είναι απλό και
αυτονόητο ειδικά όταν παίζουν σημαντικό ρόλο οι απόψεις της πλειοψηφίας. Τότε
εμφανίζονται

ερωτήματα

όπως:

Πώς

ορίζεται

και

σε

ποιες

κατηγορίες

αντικειμενικοποιείται το «διαφορετικό»; Οι επικαλούμενες πολιτισμικές διαφορές
είναι υπαρκτές ή αποτελούν ιδεολογικό κατασκεύασμα;
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Η ανάλυση της «ταυτότητας» της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης βοηθά στο να
αναδειχθούν τα πιο σημαντικά γνωρίσματα της «διαφορετικότητας». Σε ένα εθνικό
κράτος συγκρούονται ή συνυπάρχουν ο «ομοιογενής πολιτισμός» της πλειοψηφίας με
τους ξένους πολιτισμούς των μειονοτήτων. Οι μετανάστες αντιμετωπίζονται

ως

«ξένοι», που συμπεριφέρονται διαφορετικά λόγω του ξένου πολιτισμού τους.
Το πολυπολιτισμικό μοντέλο παρουσιάζει και κάποια τρωτά σημεία, καθώς μέσω
αυτού υποτιμούνται οι κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες ομογενοποιούν, διαφοροποιούν
και ιεραρχούν με εθνοτικά κριτήρια τους πολιτισμούς και διαχωρίζει τους
πολιτισμούς ως "δικό" μας και "ξένους". Επίσης, οι «ξένοι» θεωρούνται πάντα
εντελώς «διαφορετικοί», ενώ ζουν και εργάζονται στον ίδιο χώρο με τους γηγενείς
κατοίκους. Ο πολιτισμός των μειονοτήτων δεν αναλύεται συγκριτικά με τις
προϋποθέσεις διαβίωσής τους και δε γίνεται γνωστή η καθημερινότητα των «ξένων»
όπως αυτοί τη βιώνουν, εξαιτίας των στερεοτύπων που δημιουργούνται.
Συμπερασματικά

θα

μπορούσαμε

να

υποστηρίξουμε

ότι

ο

κυρίαρχος

πολυπολιτισμικός λόγος θα πρέπει να αναλύεται ως:
- «ηγεμονικό πολιτισμικό σχήμα» που χτίζει μια ατομική και κοινωνική
ταυτότητας που θεμελιώνεται στην ουδέτερη στάση της «αναγνώρισης» και του
«σεβασμού» της διαφορετικότητας του «άλλου». Έτσι η κοινωνική πραγματικότητα
διαχωρίζεται εντελώς από την πολιτική.
- «συγχρονικότητα» λειτουργικής κοινωνικής ενσωμάτωσης και κοινωνικού
αποκλεισμού. Δηλαδή ο ιδεολογικός χαρακτήρας του «πολυπολιτισμού» θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται με κριτική διάθεση .
Βέβαια, η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση έχει στόχο να αναδείξει τους
διαφορετικούς πολιτισμούς με θετική ματιά, όμως συμβάλλει στη στήριξη πολιτικών
που

ερμηνεύουν

τις

κοινωνικές

ανισότητες

με

βάση

τις

πολιτισμικές

διαφορετικότητες.
Είναι λογικό, λοιπόν, να ανακύπτει το ερώτημα αν η συνεχής αναφορά στη
διαφορετικότητα βοηθά στην επίτευξη διαπολιτισμικών στόχων, όπως είναι η
«κατανόηση» και η «αναγνώριση» της πολιτισμικής ετερότητας. Ο Bukow
υποστηρίζει πως οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των πολιτισμών των ξένων και
των γηγενών κατοίκων είναι μηδαμινές και δε χρειάζεται να τονίζονται στη σχολική
τάξη, γιατί αυτό τις ενισχύει και μαζί ενισχύει και τον εθνοκεντρικό τρόπο σκέψης.
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Έτσι

πολλοί

αμφιβάλλουν

για

την

αποτελεσματικότητα

που

έχει

η

διαπολιτισμική εκπαίδευση στη διαδραμάτηση ενός χειραφετικού ρόλου στη βάση
άνισων κοινωνικών σχέσεων. Όπως υποστηρίζει ο Schweizer, δεν είναι ξεκάθαρο το
αν ενισχύεται η σημασία των διαπολιτισμικών μοντέλων εξαιτίας της δυσλειτουργίας
των μέχρι τώρα ασύμμετρων δομών επικοινωνίας μεταξύ της πλειοψηφικής ομάδας
και των μειονοτήτων όσον αφορά την αναπαραγωγή των κυρίαρχων σχέσεων
εξουσίας. Όπως και να χει η «πολυπολιτισμικότητα» δεν μπορεί να λειτουργήσει
άκριτα ως πλαίσιο ανάπτυξης της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Τα προγράμματα
της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης πρέπει, να κατανοήσουν τις επίκαιρες κοινωνικές
και πολιτικές προϋποθέσεις ύπαρξης τους.
Ωστόσο η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση μπορεί να αγνοήσει πολιτισμικές
διαδικασίες που παίζουν σημαντικό ρόλο για τα υποκείμενα. Μπορεί, δηλαδή, να μην
δώσει σημασία στην πολιτισμική ιδιαιτερότητα που θεωρείται η βάση του
κοινωνικού-πολιτισμικού αυτοπροσδιορισμού των μεταναστευτικών ομάδων.
Αν ο πολιτισμός αντιμετωπιστεί ως σύστημα προσανατολισμού, πρέπει να γίνει
κατανοητό πως μπορεί να αλλάξει αν αλλάξουν οι συνθήκες διαβίωσης των
δημιουργών του. Συγκεκριμένα, η νοηματοδότηση των πολιτισμικών συμβόλων
σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο που τα υποκείμενα βιώνουν και ερμηνεύουν τους
παράγοντες που διαμορφώνουν τις εκάστοτε επίκαιρες συνθήκες ζωής τους και με τις
ευρύτερες ανάγκες διατήρησης και διεύρυνσης των δυνατοτήτων κοινωνικής δράσης.
Άρα ο πολιτισμός των μεταναστών δεν είναι απλά μια συνέχεια του πολιτισμού της
χώρας που κατάγονται, αλλά είναι μια οπτική του πολιτισμού της χώρας υποδοχής
(Γκόβαρης, 2000).
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3. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε μια πολυπολιτισμική τάξη
3.1Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε μια κοινωνία της μάθησης
Ο εκπαιδευτικός είναι κομμάτι ενός οργανωμένου κοινωνικού συνόλου, δηλαδή
του σχολείου, και πρέπει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει και να φανεί
αντάξιος του ρόλου του, εκπληρώνοντας τις προσδοκίες κάποιων κοινωνικών ομάδων
που σχετίζονται με το σχολείο (Ντούσκας, 2005).
Στη σύγχρονη κοινωνία ο εκπαιδευτικός δεν καλείται μόνο να μεταδώσει κάποιες
γνώσεις, αλλά οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι κοινωνικές αλλαγές, και η ταχύτατη
μετάδοση της πληροφορίας προσδίδουν στο ρόλο του μια πιο κοινωνική διάσταση
(Ντούσκας, 2005). Το σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον μάθησης ζητά από
τον εκπαιδευτικό να έχει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα και όχι να έχει απλά
γνώσεις, καθώς καλείται να διαδραματίσει πολλαπλούς ρόλους και να διαμορφώσει
τους μαθητές και σαν χαρακτήρες (Γρόλιος, 2001). Θα πρέπει να ανοίγει νέους
δρόμους στους μαθητές, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές κοινωνικό-πολιτικές
αναπαραστάσεις.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού παίρνει, εκτός από γνωστικές διαστάσεις, και
διαστάσεις που αφορούν τη συναισθηματική, ηθική και κοινωνική πλευρά των
μαθητών. Καθημερινά προσπαθεί να δώσει λύση σε διλήμματα και καταστάσεις,
λαμβάνοντας υπόψη του το θεσμικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο
διδάσκει. Επιπλέον ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να προετοιμάσει κατάλληλα τους
μαθητές ώστε να έχουν κριτική αντιμετώπιση απέναντι στη συνεχή εξέλιξη τις
τεχνολογίας, να τους μάθει να τη χρησιμοποιούν σωστά, να τους πληροφορήσει και
να τους προετοιμάσει για τον ενήλικο εαυτό τους, οπότε θα είναι εργαζόμενα μέλη
της κοινωνίας (Ντούσκας, 2005). Επιπλέον, οφείλει να αποβάλλει από τους μαθητές
κάθε ίχνος ρατσισμού και προκαταλήψεων, να τους μάθει να σέβονται τους
συνανθρώπους τους ανεξαρτήτως εθνικότητας και φύλου, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει
να τους διδάξει την αξία της μητρικής γλώσσας και του πολιτισμού, ώστε να μην
αλλοτριωθούν εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης (Κασούτας, 2007).
Ακόμα ο σύγχρονος εκπαιδευτικός πρέπει να διδάσκει στους μαθητές τις αρχές
της δημοκρατίας και του πλουραλισμού, προκειμένου να διευκολυνθεί η
αντιμετώπιση της πολυπολιτισμικής κοινωνίας η οποία αποτελεί πραγματικότητα στις
μέρες μας και η συμβίωση μέσα σε αυτή, προωθώντας την αναγνώριση των
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πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των διάφορων λαών διαμορφώνοντας ένα κοινωνικό
πλαίσιο μέσα στο οποίο τα άτομα θα μπορούν να συνυπάρχουν και να αποδέχονται με
ευρύτερη ανεκτικότητα κάθε πολιτισμική διαφοροποίηση (Γρόλιος, 2001). Ο
δάσκαλος για να εκπληρώσει το ρόλο του θα πρέπει να δημιουργήσει ολοκληρωμένες
προσωπικότητες, καθώς η διαπολιτισμική εκπαίδευση διέπεται από αρχές όπως η
αλληλεπίδραση, η αμοιβαιότητα, η αλληλεγγύη, η συνεργασία, η αναγνώριση και η
αποδοχή των ατόμων και των ομάδων, ο τρόπος που ζούνε και οι διαφορές τους
(Κανακίδου – Παπαγιάννη, 1997). Άρα, για να φανεί αντάξιος των σύγχρονων
προσδοκιών θα πρέπει να δημιουργήσει ολοκληρωμένους πολίτες και όχι απλά άτομα
με γνώσεις (Κασούτας, 2007).

3.2 Οι διαστάσεις που παίρνει ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε ένα
πολυπολιτισμικό πλαίσιο
Πλέον σε κάθε κοινωνία υπάρχει μεγάλο ποσοστό διαφορετικότητας, όσον
αφορά τις εθνικότητες και αυτό κάνει επιτακτική την ανάγκη επαναπροσδιορισμού
της εκπαίδευσης και

του επαναπροσανατολισμού

του σχολείου στη νέα

πολυπολιτισμική πραγματικότητα και η συνεχής εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
κρίνεται απαραίτητη για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Οι λαοί και τα άτομα
πρέπει να είναι συνεχώς σε επαφή και είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί ένα νέο
ανθρωπιστικό ιδεώδες με τη βοήθεια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς η
διαπολιτισμικότητα πρέπει να γίνει κτήμα και των αλλοδαπών και των μαθητών της
πλειονότητας (Πριόβολου 2001: 36-37).
Ο εκπαιδευτικός έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη νέα
πραγματικότητα, καθώς μέσω αυτού θα επιτευχθεί ο στόχος της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης. Για να γίνει αυτό, ο εκπαιδευτικός πρέπει να αντιμετωπίζει όλους τους
μαθητές με τον ίδιο τρόπο, αποφεύγοντας οποιαδήποτε εθνοκεντρική προσέγγιση και
στερεότυπη παρουσίαση των αλλοδαπών μαθητών, ενώ θα πρέπει να ενθαρρύνει τους
μαθητές να κατανοούν πως υπάρχουν και άλλοι πολιτισμοί εκτός από το δικό τους,
που έχουν διαφορετικά στοιχεία, αλλά δεν είναι κατώτερος κανένας (βλ. Ε.Ε.,
Επιτροπή των Περιφερειών, 1997:44). Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να
είναι προετοιμασμένοι σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, να χρησιμοποιούν
δηλ. κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους και διδακτικές πρακτικές ώστε να κάνουν
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αποτελεσματικότερη τη διδασκαλία τους για το σύνολο των μαθητών (Παπαχρήστος
& Παλαιολόγου, 2002α).
Δυστυχώς στην Ελλάδα οι ελλείψεις των εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική
εκπαίδευση είναι τεράστιες. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί έχουν σε αρκετά
μεγάλο βαθμό ξενοφοβικές και εθνοκεντρικές απόψεις, που μεταδίδονται στους
μαθητές, καθώς τους ξεχωρίζουν μέσα στην τάξη. Επίσης δυσκολεύονται στο να
διδάξουν τα ελληνικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα, θεωρούν τη διγλωσσία εμπόδιο στο
έργο τους και αντιμετωπίζουν τους αλλόγλωσσους μαθητές ως άγλωσσους, ενώ δεν
επιτρέπουν να μιλάνε τη γλώσσα τους εντός της τάξης (Μάγος, 2005).
Ωστόσο παραδέχονται ότι οι προκαταλήψεις και η μεροληπτική τους
συμπεριφορά στο σχολείο επηρεάζει τη σχολική επίδοση των μαθητών (Νάκας, 1994)
και θεωρούν πως δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε θέματα διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης (Καρλατήρα, 2002: 40. Unicef, 2001). Αυτό το ζήτημα θα πρέπει να
προβληματίσει τους αρμόδιους στη χώρα μας αλλά και διεθνώς. Οι διαπολιτισμικά
έτοιμοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι σε θέση να χειριστούν με ευκολία θέματα
σχετικά με τη διαφορετικότητα και τη συνύπαρξη διαφορετικών ενοτήτων σε μια
ομάδα, όπως είναι η σχολική τάξη. Επίσης πρέπει να έχουν ξεκάθαρες και σαφείς
δημοκρατικές στάσεις και αξίες, να μπορούν να βλέπουν τα πράγματα από
διαφορετικές οπτικές και να μπορούν να λειτουργούν σε όλα τα επίπεδα της
πολιτισμικής ταυτότητας (Garcia & Pugh, 1992. Craft, 1996. Banks, 2001 & 2004.
Παπαχρήστος 2003β. Γεωργογιάννης, 2004).
Ένας διαπολιτισμικά έτοιμος εκπαιδευτικός πρέπει να μπορεί να συσχετίζει τους
διάφορους

πολιτισμούς

στην

τάξη

και

να

μειώνει

τις

προκαταλήψεις

χρησιμοποιώντας εναλλακτικά μοντέλα διδασκαλίας (Κοσσυβάκη, 2002). Οι
εκπαιδευτικοί πρέπει να επιμορφωθούν με νέα εκπαίδευση που δίνει βάση στη
διαπολιτισμικότητα.

3.3 Η γνώση του εκπαιδευτικού για το πολιτισμικό περιβάλλον των
μαθητών του – Ο δάσκαλος φορέας πολιτισμού
Ο κάθε σημερινός μαθητής είναι ήδη πολίτης του κόσμου. Αυτό θα πρέπει να
γίνει απόλυτα κατανοητό από το σύγχρονο εκπαιδευτικό, ώστε να βοηθήσει τους
νέους να αποκτήσουν ευρύτερη κριτική και ευέλικτη σκέψη, πιο ισχυρή ψυχική και

17

πνευματική θωράκιση και ηθικές αξίες τέτοιες που θα τους προστατεύουν σε ένα
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός οφείλει να ενημερώνεται συνεχώς για τις
παιδαγωγικές επιστήμες και να πασχίζει συνεχώς να καλλιεργείται και να
επιμορφώνεται, ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη σύγχρονη σχολική
πραγματικότητα, να ενσαρκώσει τα ιδανικά πολιτισμού και ανθρωπισμού, να κάνει το
άτομο να ωριμάσει και να αποκτήσει γνωστική περιέργεια. Χρειάζεται από μέρους
του έρευνα και διάγνωση της παιδικής νοοτροπίας του καιρού μας, των
ενδιαφερόντων, των αναγκών και ροπών του νέου ανθρώπου.

3.4 Ο σεβασμός της πολιτιστικής ταυτότητας και η τήρηση των
ισορροπιών
Η ύπαρξη της πολυπολιτισμικότητας στην κοινωνία και η συνύπαρξη
διαφορετικοτήτων καθιστά απαραίτητο το σεβασμό μεταξύ των ατόμων, για να μην
υπάρχει κοινωνικός αποκλεισμός και εχθρική στάση απέναντι σε κάποιες ομάδες
μειονοτήτων.
Για να υπάρχει σεβασμός και διαπολιτισμική επικοινωνία πρέπει αρχικά οι
πολίτες να αναγνωρίσουν την πολυπολιτισμικότητα και τη διαφορετικότητα που
υπάρχει στην κοινωνία. Η πολυπολιτισμικότητα διαμορφώνεται με τρεις τρόπους:
είτε η πολυπολιτισμική συμβίωση στην κοινωνία είναι δεδομένη και δεν υπάρχει
κανένα πρόβλημα, είτε η συμβίωση αυτή υπήρχε κάποτε αλλά έχει εξαλειφθεί και
τώρα πρέπει να ξαναεπιτευχθεί, είτε η πολυπολιτισμικότητα είναι κάτι εντελώς
καινούργιο. Η αναγνώριση στις δύο τελευταίες περιπτώσεις έχει να κάνει με το ότι οι
πολίτες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η κοινωνία χαρακτηρίζεται από
πολυπολιτισμικότητα και να το αποδεχτούν ως μη αναστρέψιμο, κάτι το οποίο
απαιτεί ένα νηφάλιο και σοβαρό τρόπο προσέγγισης και αντιμετώπισης, με σκοπό την
αποφυγή αρνητικών προεκτάσεων και επιπτώσεων στη συμβίωση των ανθρώπων.
Ένας βασικός κανόνας για την διαχείριση μιας πολυπολιτισμικής τάξης ,είναι η
αντίληψη από πλευράς εκπαιδευτικού, της αξίας των πολιτισμών των χωρών
καταγωγής των μαθητών του. Ο πολιτισμός διαμορφώνει την οπτική θεώρηση των
μαθητών για την κοινωνία ,επειδή αποτελεί ένα σημείο αναφοράς της ταυτότητάς
τους. Επομένως εάν ο εκπαιδευτικός απόρριψη των πολιτισμό τους ,αμέσως
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απορρίπτει και την ταυτότητα του μαθητή του. Αυτό έχει σαν συνέπεια τη μη ομαλή
ένταξη τους στο σχολικό περιβάλλον. Συνεπώς είναι αναγκαίο να δοθεί η πρέπουσα
αξία σε άλλες γλώσσες. (Γρίβα Α. Ελένη - Στάμου Γ. Αναστασία, 2014)
Οι μαθητές πρέπει μέσω της εκπαίδευσης να μάθουν να σέβονται το συνάνθρωπό
τους, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Πολλοί είναι αυτή που δε συμφωνούν με την
πολυπολιτισμικότητα στην κοινωνία και αυτό οδηγεί σε εχθρικές συμπεριφορές και
αντιπαλότητες. Τέτοιες αντιλήψεις όμως δεν ωφελούν κανέναν, αντιθέτως
δυσχεραίνουν την προσπάθεια εύρεσης ισορροπιών και αλληλοκατανόησης στην
κοινωνία (Ταίηλορ, 1997).
Το σχολείο οφείλει να συμβάλλει στην ενσωμάτωση των αλλοδαπών στην
κοινωνία και να σέβεται την επιλογή εκείνων που εκφράζονται διαφορετικά στο
πολιτιστικό ή θρησκευτικό πεδίο. Η διαφορετικότητα είναι δικαίωμα αναγνωρισμένο
και πρέπει να γίνεται σεβαστό. Εξάλλου, ακόμα και ομοεθνείς μπορεί να είναι
διαφορετικοί μεταξύ τους αλλά βρίσκουν ισορροπίες (Τσιάκαλος, 2000).
Όλα τα μέλη μιας κοινωνίας οφείλουν να αναγνωρίσουν την διαφορετικότητα και
να την αποδεχτούν για να προκύψει μια ομαλή και ειρηνική συνύπαρξη. Όλοι μας
πρέπει να είμαστε σε θέση να συνεργαστούμε με το συνάνθρωπό μας, ανεξαρτήτως
θρησκείας, φυλής, φύλου κλπ. Για να αποφευχθούν οι εχθρικές συμπεριφορές, όμως,
θα πρέπει να γνωρίσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά της διαφορετικότητας κάθε
ανθρώπου (Ουόλζερ, 1998).
Φυσικά το να καλλιεργηθεί ο σεβασμός προς το διαφορετικό απαιτεί χρόνο και
προσπάθεια. Πρέπει αρχικά ο καθένας να κατανοήσει ότι υπάρχει η διαφορετικότητα
και στη συνέχεια να σεβαστεί αυτό το διαφορετικό που αντιπροσωπεύει ο άλλος και
να το ανεχτεί. Φυσικά, δεν είναι απόλυτα απαραίτητο ο καθένας να αποδεχθεί όλα τα
στοιχεία της διαφορετικότητας του άλλου.

3.5 Διδακτική διαχείριση
Μέσω της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης γίνεται προσπάθεια διαχείρισης της
πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο, με σεβασμό στη διαφορετικότητα το οποίο
σέβεται, βοηθώντας στην ομαλή ένταξη ατόμων από διαφορετικούς πολιτισμούς στην
κοινωνία. Σύμφωνα με τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η αλληλεπίδραση
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μεταξύ διαφορετικών ατόμων μπορεί να οδηγήσει στο διαπολιτισμικό σεβασμό, στην
ανεκτικότητα, στην αναγνώριση και την αποδοχή του διαφορετικού (Κεσίδου, 2004).
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση παύει να αντιμετωπίζει τους αλλοδαπούς και
γενικά τους μαθητές μειονοτήτων σαν πρόβλημα. Αυτή η αντιμετώπιση ήταν που
παλαιότερα οδηγούσε να γίνουν αυτά τα άτομα ελλειμματικές προσωπικότητες, οπότε
έπρεπε να εξασφαλιστεί η ισορροπία στη σχολική τάξη. Η διαπολιτισμική
εκπαίδευση προσπαθεί να αξιοποιήσει τις γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές που
υπάρχουν μέσα στη μικτή σχολική τάξη προς όφελος όλων των μαθητών,
μειονοτικών και μη.
Η «Διαπολιτισμική Διδακτική», επιδιώκει να συγκεκριμενοποιήσει γενικόλογα
αιτήματα σχετικά με την «αναγκαιότητα υπέρβασης του εθνοκεντρισμού» και τη
«σημασία της θεώρησης του κόσμου μέσα από μια πολυδιάστατη οπτική», όπως
επίσης και να προσπαθήσει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των πολλών θεωρητικών
προσεγγίσεων της διαπολιτισμικότητας και την ανάπτυξη σχετικού διδακτικού υλικού
που προκύπτει «από την πράξη για την πράξη» από την άλλη (Roth, 2000).

3.5.1 Στόχοι της Διαπολιτισμικής Διδακτικής

Η διαπολιτισμική διδακτικής στοχεύει κυρίως στη διατύπωση αρχών και
πρακτικών που θα βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν διαπολιτισμική
συνείδηση και ικανότητα για διαπολιτισμική επικοινωνία.
Όλοι οι παράγοντες που προαναφέρθηκαν κάνουν απαραίτητη την ανάπτυξη
συλλογικής συνείδησης, από κοινού με τις τοπικές και εθνικές συνειδήσεις, με σκοπό
να κατανοήσουν πως όλοι οι άνθρωποι αξίζουν το ίδιο και πρέπει να
αλληλουποστηρίζονται. Είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα αίσθημα ευθύνης σε
σχέση με ότι πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι άλλοι, ανεξαρτήτως εθνικότητας, αλλά και
να αναπτυχθεί ανοιχτότητα και ενδιαφέρον προς τη διαφορετικότητα.
Η διαπολιτισμική επικοινωνία είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση διαπροσωπικής
επικοινωνίας που συμβαίνει μεταξύ ατόμων με διαφορετικές πολιτισμικές
ταυτότητες. Αυτού του είδους η επικοινωνία είναι πιο δύσκολη και εμφανίζονται πιο
συχνά παρανοήσεις και παρερμηνείες στην αποκρυπτογράφηση των μηνυμάτων.
Αυτό σημαίνει ότι η αποτελεσματική διαπολιτισμική επικοινωνία προϋποθέτει «τη
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γνώση της πολιτισμικής πραγματικότητας του απέναντι, καθώς και των διαφορών, οι
οποίες υφίστανται συγκριτικά με το οικείο πολιτισμικό πλαίσιο» (Κεσίδου, 2007).

3.5.2 Αρχές της Διαπολιτισμικής Διδακτικής

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της διαπολιτισμικότητας απαιτείται η εφαρμογή
κάποιων αρχών της διαπολιτισμικής διδακτικής που αναφέρονται παρακάτω:
1. Kαταρχήν, με τη «διαπολιτισμική διεύρυνση» των προγραμμάτων διδασκαλίας.
Αυτό σημαίνει πως τα σχολικό πρόγραμμα διδασκαλίας παύει να έχει
εθνοκεντρικό χαρακτήρα και να αντιμετωπίζει τις μειονοτικές κουλτούρες ως
ελλειμματικές (Roth, 2000, Hernandez, 2001). Επίσης, οι ξένοι πολιτισμοί έχουν
πλέον θέση στο σχολικό πρόγραμμα και διδάσκεται η σχέση τους με το δικό μας
πολιτισμό και το πολιτικό μας σύστημα. Η προσέγγιση των πολιτισμών αυτών
βέβαια δεν πρέπει να είναι επιφανειακή, γι’αυτό είναι απαραίτητη η θεματοποίηση
φαινομένων όπως είναι η ξενοφοβία και οι επιθέσεις ενάντια στους μετανάστες, τα
οποία συνιστούν μορφές και στοιχεία πολιτικής αγωγής. (Auernheimer, 1995,
Brown & Kysilka, 2002).
2. Μία δεύτερη αρχή είναι η αξιοποίηση του «πολιτισμικού κεφαλαίου» των παιδιών
από άλλες χώρες με βασικό στόχο τη μεγαλύτερη συναισθηματική ασφάλεια και
την ομαλότερη ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, καθώς βλέπουν ότι γίνονται
αποδεκτά από το κυρίαρχο σχολείο. Επίσης σημαντικός στόχος είναι η καλύτερη
σχολική επίδοση, καθώς είναι αποδεδειγμένο ότι όποιος έχει τη δυνατότητα να
οικοδομήσει τη γνώση πάνω στο δικό του μορφωτικό υπόβαθρο και τις δικές του
προϋποθέσεις, έχει περισσότερες πιθανότητες για αποτελεσματικότερη μάθηση.
3. Ακόμα, η διαπολιτισμική διδακτική βοηθά να αναπτυχθεί η διαπολιτισμική
συνείδηση και η ικανότητα για αποτελεσματική διαπολιτισμική επικοινωνία αρκεί
οι μαθητές να έχουν την ώθηση να κατανοήσουν ότι ο κόσμος δεν είναι
αυτονόητος και ότι οι απόψεις και οι κρίσεις είναι σχετικές. Αν κατανοήσουμε
πλήρως τα χαρακτηριστικά της ομάδας στην οποία ανήκουμε να μπορέσουμε να
αποκτήσουμε αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια και έτσι να
αναπτυχθεί ομαλά η προσωπικότητα ενός ατόμου, χωρίς να παραμελείται ο
σεβασμός προς το συνάνθρωπο. Επίσης, τα άτομα μιας άλλης ομάδας
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(θρησκευτικής, πολιτιστικής κλπ) δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μαζικά, αλλά ως
ξεχωριστές οντότητες.
4. Για να πετύχει το στόχο της η διαπολιτισμική διδακτική πρέπει να γίνει απόλυτα
παραδεκτό το ότι υπάρχουν πολιτισμικές διαφορές, τις οποίες είναι βασικό να
μάθουμε να διαχειριζόμαστε. Αυτό είναι αντίθετο με την αντίληψη ότι τα
προβλήματα της διαπολιτισμικότητας μπορούν να επιλυθούν αν δοθεί έμφαση στις
ομοιότητες που έχουν οι πολιτισμοί και όχι στις διαφορές τους (Κεσίδου 2007).
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4. Μοντέλα εκπαίδευσης των αλλοδαπών μαθητών
Η πολυπολιτισμικότητα και η αλληλεπίδραση διαφορετικών ομάδων έφεραν
πολλά προβλήματα στις κοινωνίες, όπως είναι προβλήματα γλώσσας, εκπαίδευσης,
κοινωνικής αποδοχής και ενσωμάτωσης. Σε επίπεδο εκπαίδευσης, τα προβλήματα
αυτά αντιμετωπίζονται με πέντε διαφορετικά εκπαιδευτικά μοντέλα.

4.1 Το αφομοιωτικό μοντέλο
Αφομοίωση είναι η διαδικασία μέσω της οποίας άτομα που προέρχονται από
διαφορετικές φυλές και πολιτισμούς συνεργάζονται, αντιπαραβάλλονται και γενικά
αλληλεπιδρούν σε μια κοινωνία, ανεξαρτήτως προελεύσεως. Ως αφομοίωση ορίζεται
επίσης το τελικό στάδιο της όλης διαδικασίας επιπολιτισμού που ακολουθεί τα στάδια
της επαφής, της σύγκρουσης και της προσαρμογής (Μάρκου, 1998β).
Βασική αρχή του αφομοιωτικού μοντέλου είναι ότι το έθνος αποτελεί ένα ενιαίο
σύνολο,

πολιτισμικά

και

πολιτικά.

Οι

μειονοτικοί

πληθυσμοί

πρέπει

να

απορροφηθούν από τον ντόπιο πολιτισμό, για να μπορέσουν όλοι μαζί να
διαμορφώσουν και να διατηρήσουν την κοινωνία (Νικολάου, 2000).
Το αφομοιωτικό μοντέλο στην εκπαίδευση αντιμετώπιζε όλους τους μαθητές επί
ίσοις όροις, δίνοντας σημασία στην εκμάθηση της γλώσσας και του πολιτισμού της
χώρας που βρίσκονται. Τα παιδιά μετανάστες θεωρούνται «πρόβλημα» που
δυσκολεύει την εκπαιδευτική διαδικασία και την πρόοδο των υπόλοιπων παιδιών, γι’
αυτό πρέπει να παραμεληθεί η μητρική τους γλώσσα και ο πολιτισμός τους
(Γεωργογιάννης, 1999).

4.2 Το μοντέλο ενσωμάτωσης
Η ενσωμάτωση έχει να κάνει με την αναγνώριση των ομάδων με διαφορετικά
στοιχεία ως φορέα πολιτισμού. Κάθε τέτοια ομάδα επιδρά και δέχεται επιδράσεις από
την κοινωνία, δημιουργώντας έτσι μια νέα πολιτισμική έκφραση. Η ενσωμάτωση,
δηλαδή, μπορεί να αναφέρεται στην ενσωμάτωση της παράδοσης της εθνικής ομάδας
στη νέας εθνική ταυτότητα. Με αυτή την προσέγγιση συνδέονται οι πολιτισμικές
διαφορές με την αναγνώριση της πολιτισμικής διαφορετικότητας, τόσο ώστε να μην
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κινδυνεύουν

οι πολιτισμικές παραδοχές της κυρίαρχης κοινωνίας. Η ανοχή της

πολιτισμικής ετερότητας αφορά θρησκευτικές πεποιθήσεις, ήθη, έθιμα, μουσική,
γιορτές κ.λ.π. που δεν αποτελούν το βασικό δομικό υπόβαθρο της κοινωνίας
(Μάρκου, 1998β).
Το μοντέλο ενσωμάτωσης στην εκπαίδευση περιλαμβάνει τη δημιουργία
σχολικών προγραμμάτων που ενδυναμώνουν μαθησιακά και κοινωνικά τους
μετανάστες, βοηθώντας τους να γίνουν κομμάτι της τάξης και της κοινωνίας πιο
εύκολα. Οι υποστηρικτές του μοντέλου πιστεύουν ότι η γνώση από τα παιδιά των
μεταναστών των πολιτισμικών και ιστορικών στοιχείων θα βοηθήσει να αναγνωριστεί
η διαφορετικότητά τους, διευκολύνοντας έτσι την ενσωμάτωση τους (Γεωργογιάννης,
1999).

4.3 Το πολυπολιτισμικό μοντέλο
Το πολυπολιτισμικό μοντέλο εμφανίστηκε όταν σε πολλές χώρες έγινε
αντιληπτό ότι ο εθνικός διαχωρισμός αναπαράγεται από γενιά σε γενιά και ότι τα
μοντέλα αφομοίωσης και ενσωμάτωσης δεν έλυναν τα προβλήματα των μειονοτικών
μαθητών στα σχολεία. Όσοι υποστηρίζουν το συγκεκριμένο μοντέλο ισχυρίζονται
πως η κοινωνική συνοχή ενισχύεται αν αναγνωριστούν οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
των μειονοτήτων και διαμορφωθεί ένα κοινωνικό πλαίσιο, όπου συνυπάρχουν όλοι οι
πολιτισμοί χωρίς να κινδυνεύει η ενότητα και η συνοχή της κοινωνίας (Νικολάου,
2000).
Από την εκπαιδευτική σκοπιά, το παιδί πρέπει να γνωρίζει τον εθνικό του
πολιτισμό, ώστε να μπορέσει να βελτιωθεί η επίδοσή του και να έχει ίσες ευκαιρίες
με τους ντόπιους μαθητές.

Έτσι, δημιουργούνται εκπαιδευτικά προγράμματα

βασισμένα στις γλωσσικές και πολιτισμικές δραστηριότητες των μειονοτικών
μαθητών, με στόχο να καλλιεργηθεί ο σεβασμός απέναντι στα άτομα με διαφορετική
εθνική, πολιτισμική, φυλετική και θρησκευτική προέλευση. Κριτήριο για τα
κοινωνικά φαινόμενα δεν αποτελεί ο κυρίαρχος πολιτισμός αλλά κάθε πολιτισμός
χωριστά και όλοι μαζί σαν σύνολο (Μάρκου, 1997. Παπάς, 1998).
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4.4 Το αντιρατσιστικό μοντέλο
Σύμφωνα με αυτούς που υποστηρίζουν το αντιρατσιστικό μοντέλο εκπαίδευσης
των μεταναστών, οι κοινωνικές δυνάμεις πρέπει να τονίζονται και να μην δίνεται
σημασία μόνο στους θεσμούς της κοινωνίας που προωθούν το ρατσισμό. Άρα δεν
αρκεί να αλλάξει μόνο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αλλά και ολόκληρη η
αντιμετώπιση της κοινωνίας για να εξαλειφθούν οι φυλετικές διακρίσεις εις βάρος
των μεταναστών (Γεωργογιάννης, 1999).
Το αντιρατσιστικό μοντέλο εκπαίδευσης στοχεύει:
 Στην ισότητα στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από την φυλετική /
εθνική τους προέλευση, άρα πρέπει να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα και να
ενισχύει την ισότητα.
 Στη δικαιοσύνη που το κράτος οφείλει να παρέχει σε όλους δίνοντας ίσες
ευκαιρίες ζωής, ανάπτυξης και συμμετοχής στην κοινωνία.
 Στη χειραφέτηση και απελευθέρωση από τα ρατσιστικά πρότυπα των
καταπιεζόμενων και των καταπιεστών (Brandt, 1986).

4.5 Το διαπολιτισμικό μοντέλο
Το διαπολιτισμικό μοντέλο κρατάει τα πρωτεία μεταξύ των πέντε μοντέλων,
καθώς είναι αυτό που οδηγεί σε ειρηνική συνύπαρξη των διαφόρων πολιτισμών μιας
κοινωνίας, σε αλληλοαποδοχή των μελών της κοινωνίας και σε αλληλεξάρτησή τους
(Παπάς, 1998).
Οι όροι «πολυπολιτισμικός» και «διαπολιτισμικός» δεν είναι ταυτόσημοι. Ο
πρώτος

χρησιμοποιείται

για

να

περιγράψει

μια

συγκεκριμένη

κοινωνική

πραγματικότητα και τη διαδικασία εξέλιξής της ενώ ο δεύτερος για να δηλώσει μια
διαλεκτική σχέση, μια δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας
αναγνώρισης

και

συνεργασίας

ανάμεσα

σε

άτομα

διάφορων

εθνικών/

μεταναστευτικών ομάδων (Μάρκου, 1998β).
Σύμφωνα με το πολυπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης η προσέγγιση των
μαθητών γίνεται με βάση το ότι (Council of Europe, The CDCC’s Project No 7: The
Educationand Cultural Development of Migrants (Final Report), Strasburg, 1986):
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Οι κοινωνίες μας είναι κατά βάση πολυπολιτισμικές, με τάσεις διεύρυνσης της
πολυπολιτισμικότητας. Κάθε πολιτισμός έχει τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά
που πρέπει να αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά. Η πολυπολιτισμικότητα
είναι ένα εν δυνάμει προνόμιο. Για να αξιοποιηθεί αυτό το προνόμιο πρέπει να
εξασφαλιστεί ότι οι διάφοροι πολιτισμοί αλληλεπιδρούν, χωρίς να εξαφανίζονται τα
χαρακτηριστικά κανενός, και η πολυπολιτισμικότητα να γίνεται διαπολιτισμικότητα.
Ο Δαμανάκης θεωρεί πως η θεωρία της διαπολιτισμικότητας βασίζεται σε τρία
αξιώματα: α) το αξίωμα της ισοτιμίας των πολιτισμών, β) το αξίωμα της ισοτιμίας
του μορφωτικού κεφαλαίου ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης και γ) το
αξίωμα της παροχής ίσων ευκαιριών. Ισχυρίζεται πως ουσιαστική και πραγματική
διαπολιτισμικότητα επιτυγχάνεται μόνο αν παραμεριστούν οποιεσδήποτε και η
κοινωνία αποδεχτεί τη διαφορετικότητα (Δαμανάκης, 1997).
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5. Μοντέλα διδασκαλίας

5.1 Ομαδοσυνεργατικά μοντέλα
Από τον 18ο αιώνα κι έπειτα η σχολική εκπαίδευση άρχισε να μετατρέπεται από
δασκαλοκεντρική, σε μαθητοκεντρική. Άρχισε, δηλαδή, να δίνεται έμφαση στις
ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών, τις κλίσεις τους και τα ενδιαφέροντά τους κι έτσι
ήρθε στο προσκήνιο η σημασία που έχει η σχέση μεταξύ δασκάλου και μαθητή και
ανέκυψε το θέμα της εξισορρόπησης μεταξύ ανταγωνιστικών και συνεργατικών
μοντέλων διδασκαλίας και μάθησης (Johnson & Johnson, 2009) και τέθηκαν τα
θεμέλια της κοινωνιοπολιτισμικής θεωρίας της γνώσης.
Υπήρξε λοιπόν η ανάγκη να χρησιμοποιηθεί η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με
σκοπό την προαγωγή και οικοδόμηση της γνώσης. Έτσι τα μέλη της ομάδας θα
συνεργαζόταν για έναν κοινό σκοπό έτσι ώστε μέσα από τη συνεργατικότητα να
υπάρχει ατομική μάθηση.

5.1.1 Χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις της Ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας

Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία είναι μια μέθοδος που βρίσκεται ανάμεσα από
την

παραδοσιακή

και

την

εξατομικευμένη

μάθηση

και

οδηγεί

στην

ομαδοσυνεργατική μάθηση, δηλαδή στη μάθηση μέσω αλληλεπιδράσεων των
μαθητών. Οι συμμετέχοντες αλληλεπιδρούν και μοιράζονται τις γνώσεις και τις
απόψεις τους, οδηγώντας στην ανερχόμενη γνώση (Κανάκης, 2006). Στη διδασκαλία
αυτή συγκεκριμένο διδακτικό θέμα γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας μέσα από
καθοδηγούμενη ομαδική εργασία των μαθητών. Η τάξη χωρίζεται σε μικρές ομάδες
και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού διερευνά, αναπτύσσει και ολοκληρώνει σε
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το θέμα και τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα που
έχει αναλάβει κάθε ομάδα. Σκοπός της διδακτικής αυτής στρατηγικής είναι οι
μαθητές να γνωρίζουν τις κλίσεις τους και να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες
απαραίτητες για τη μετέπειτα ζωή τους ως ενεργοί πολίτες.
Σύμφωνα με τους Κανάκη (2006), Κόπτση (2009), Κουτσελίνη & Θεοφιλίδη
(2007), Gillies (2004), Webb (2009), οι σημαντικότερες προϋποθέσεις, για να είναι
επιτυχημένη η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, είναι οι εξής:
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Αίσθημα θετικής αλληλεξάρτησης, αλληλεπίδρασης και συνοχής μεταξύ των
μελών της ομάδας, η οποία θα πρέπει να διακατέχεται από πνεύμα ομαδικότητας, να
θέτει κοινούς στόχους και όλα τα μέλη της να ενδιαφέρονται για το έργο που
επιτελείται. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να αποδεχτούν όλοι ότι η εργασία θα
μοιραστεί σε όλα τα μέλη της ομάδας, θα επικοινωνούν και θα συνεργάζονται όλοι
μεταξύ τους και θα αναγνωρίζουν όλοι ότι οι υπόλοιποι συμβάλλουν στην επίτευξη
του στόχου. Όλοι θα πρέπει να διακατέχονται από αίσθημα ατομικής ευθύνης
ξεχωριστά, αλλά και η ομάδα σαν σύνολο θα πρέπει να έχει συλλογική ευθύνη για το
κάθε μέλος της. Είναι απαραίτητο, επίσης, να υπάρχουν άτομα διαφορετικών
χαρακτηριστικών

στην

ομάδα,

ώστε

να

γίνει

κατανοητή

η

έννοια

της

διαφορετικότητας και η αποδοχή της.
Ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο της ομαδοσυνεργατικής μάθησης είναι το στυλ
διδακτικής συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού και οι διαπροσωπικές σχέσεις στη
σχολική τάξη, καθώς η σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή επηρεάζει πάρα πολύ την
επιτυχία του εκπαιδευτικού έργου. Αν ο εκπαιδευτικός μπορέσει να διαχειριστεί τα
συναισθήματα των μαθητών και καταφέρει να τους «περάσει» δεξιότητες όπως
αυτοπειθαρχία, συνεκτικότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια, ανεκτικότητα στις διαφορές,
συνεργασία, συλλογικότητα, ελεύθερη έκφραση, ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη προς
τα μέλη της ομάδας η εκπαιδευτική διαδικασία θα είναι επιτυχημένη.
Τα μέλη της ομάδας (μαθητές και εκπαιδευτικοί) πρέπει επίσης να
αξιολογούνται, και κυρίως να αυτοαξιολογούνται με προσυμφωνημένα κριτήρια,
ώστε να είναι επιτυχημένη η ομαδοσυνεργατική μάθηση (Ράπτης & Ράπτη, 2004).

5.1.2

Πλεονεκτήματα ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας

Ως πλεονεκτήματα της ομαδοσυνεργατικής μάθησης αναφέρονται τα παρακάτω:
Οι μαθητές αντιμετωπίζονται με ισοτιμία (Baudrit, 2007). Υπάρχει αλληλεγγύη
μεταξύ δημοφιλών και μη μαθητών σε μια ομάδα (Panitz, 1999).Μειώνονται τα
επίπεδα σχολικού άγχους αλλά και του φόβου της αποτυχίας (Κοσσυβάκη, 2006). Οι
μαθητές αποκτούν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και βλέπουν το σχολείο με μια πιο
θετική διάθεση (Slavin, 1985). Η μάθηση είναι πιο ποιοτική και με καλύτερα
αποτελέσματα καθώς οι μαθητές συμμετέχουν ενεργητικά και αλληλεπιδρούν (Baines
et al., 2009). Διευκολύνεται το έργο του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη καθώς πλέον
οι μαθητές

«διοικούν» την τάξη (Αναγνωστοπούλου, 2001). Ο μαθητής
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κοινωνικοποιείται και αποκτά δημοκρατικές αρχές και ήθος (Gillies, 2004).
Αναπτύσσει τις επικοινωνιακές ικανότητες των μαθητών την αμοιβαιότητα και την
μεταξύ τους συνεργασία και συντελεί στην ταχύτερη προσωπική τους ανάπτυξη,
καθώς καλλιεργείται η κριτική σκέψη, το συναισθηματικό κλίμα και ανώτερες
πνευματικές δεξιότητες (Webb, 2009). Προκύπτει σύσφιξη των κοινωνικών σχέσεων
και αναπτύσσεται αμοιβαία εμπιστοσύνη, μειώνονται οι αδυναμίες των μαθητών και
οι γνώσεις που αποκτούν οι μαθητές είναι ποιοτικές και ουσιαστικές (Χρυσαφίδης,
2006). Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν, να διαφωνήσουν και να
πάρουν αποφάσεις αναπτύσσοντας έτσι το λόγο τους και υλοποιώντας κοινούς
στόχους (Γερμανός, 2002). Συντελεί στην αποδοχή της ιδιαιτερότητας και
διαφορετικότητας των ανθρώπων οι οποίοι συνεργάζονται για την επίτευξη κοινού
στόχου και στη βελτίωση των μεταξύ τους στάσεων και συμπεριφορών (Κουτσελίνη
& Θεοφιλίδης, 2007). Συμβάλλει στον σχολικό και κοινωνικό γραμματισμό, στην
ηθική ανάπτυξη (Χατζηγεωργίου, 2004) και προωθεί μελλοντικά μια νέα φιλοσοφία
κοινωνικής οργάνωσης. Συντελεί στην καλύτερη κατανόηση της μαθησιακής
διαδικασίας, γιατί η δημοσιοποίηση της γνώσης από το κάθε μέλος το βοηθά να
αποκτά καλύτερη αντίληψη σχετικά με το αντικείμενο (Hijzen et.al, 2007).
Συμβάλλει στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και προωθεί την ανακαλυπτική
βιωματική και διερευνητική μάθηση (Van Petegem et.al, 2009). Γίνεται σαφές πως
ένα πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί με πολλούς τρόπους χωρίς να είναι ένας
περισσότερο σωστός από τον άλλον (Gillies & Asaduzzaman, 2008).

5.1.3

Μειονεκτήματα και δυσκολίες της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας

Στην αντίθετη πλευρά, ως μειονεκτήματα μπορούν να αναφερθούν: Προβλήματα
επικοινωνίας, όπως ο τρόπος διαλογικής συζήτησης, η διαδικασία ολοκλήρωσης των
εργασιών κλπ (Gillies & Asaduzzaman, 2009. Slavin, 2006). Οι μαθητές μιας ομάδας
δεν έχουν το ίδιο γνωστικό υπόβαθρο και όμοιες προσωπικότητες κι έτσι η ομάδα
είναι ανομοιογενής (Cantwell & Andrews, 2002). Ο σχεδιασμός και η οργάνωση μιας
ομαδοσυνεργατικής δραστηριότητας παίρνει πολύ χρόνο (Cosden & Haring, 1992),
καθώς ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να μεταδώσει γνώσεις στους μαθητές αλλά και να
καλλιεργήσει μεταξύ τους αλληλοσεβασμό και αλληλοκατανόηση και δεν
ενδείκνυται για μαθήματα που απαιτούν ατομικές διεργασίες. Η αξιολόγηση των
μαθητών χρειάζεται κατάλληλα κριτήρια και σαφή προσδιορισμό των ορίων μεταξύ
της ατομικής και ομαδικής συνεισφοράς και επίδοσης στο προς έρευνα αντικείμενο.
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Τα ανοικτά αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων και η μονόπλευρη αξιολόγηση
των μαθητών σχεδόν αποκλειστικά μέσα από γραπτές εξετάσεις (Chin – Tan et al.,
2005) δυσκολεύει την εφαρμογή ομαδοσυνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας.

5.2 Μέθοδος Project
Η μέθοδος του σχεδίου εργασίας (project) είναι από τις πιο σημαντικές
εφαρμογές της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου. Η μέθοδος αυτή εμπεριέχει τις
σύγχρονες θεωρίες μάθησης, ενώ παράλληλα είναι προσιτή και ελκυστική για τους
μαθητές και μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την επίδοσή τους (Μιχαηλίδης, 2003).
Η μέθοδος αυτή αποτελείται από πέντε στάδια:
1. πρωτοβουλία των μαθητών να εξετάσουν κάποιο θέμα,
2. ανταλλαγή απόψεων,
3. από κοινού διαμόρφωση των πλαισίων δράσης,
4. υλοποίηση των θεμάτων που έχουν προταθεί,
5. παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
Μεταξύ των πέντε σταδίων υπάρχουν παρεμβάσεις από τον εκπαιδευτικό, ο
οποίος ενημερώνει και ανατροφοδοτεί τους μαθητές, ώστε να επιλύονται τυχόν
απορίες τους και να αξιολογούν τα όσα έχουν κάνει (Βουδρισλής & Αυγερινού,
2004). Με τη χρήση της μεθόδου project η μάθηση γίνεται πιο ενδιαφέρουσα,
ουσιαστική και ολοκληρωμένη, οπότε οι γνώσεις που αποκτούν οι μαθητές είναι
βαθύτερες και αντέχουν στο χρόνο (Μιχαηλίδης, 2003).
5.2.1 Η μέθοδος project, τα μοντέλα και τα βήματα εφαρμογής της

Ο όρος «project» άρχισε να χρησιμοποιείται από τον Richards, αναφερόμενος
στη χειρωνακτική εργασία. Ο J. Dewey (1859-1952) φιλόσοφος και παιδαγωγός,
προσπάθησε να εφαρμόσει τις φιλοσοφικές του απόψεις σχετικά με τον πραγματισμό
στην εκπαιδευτική πράξη, με σκοπό να ωθήσει τους μαθητές να προβληματίζονται
και να έχουν προσωπικές εμπειρίες που θα οδηγούσαν στην απόκτηση ουσιαστικής
γνώσης (Dewey, 1938, Κουσκούκη, 2008). Ο Kilpatrick, έκανε πράξη αυτή τη
φιλοσοφική σκέψη το 1918 στην εργασία του με τίτλο «The project method». Για τον
Kilpatrick το project είναι μια προγραμματισμένη και πολυσύνθετη δραστηριότητα
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που πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο περιβάλλον, με συγκεκριμένα εργαλεία και
για είναι επιτυχημένη πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί εξαρχής
(Jaimeson, 2008).
Στα ελληνικά η μέθοδος λέγεται και «σχέδιο εργασίας» ή «μέθοδος σχεδίου» και
ανήκει στις βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης. Για να εφαρμοστεί η
μέθοδος project, όσοι παίρνουν μέρος πρέπει να καθορίσουν ρητά το πόσο θα
διαρκέσει και το τι θα πρέπει να επιτευχθεί πραγματοποιήσει (ΤαρατόρηΤσαλκατίδου, 2007).

6.Μεθοδολογία της έρευνας
6.1 Αιτιολόγηση της έρευνας
Η παρουσία των μεταναστών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι παραδεκτή ως
διαρκές φαινόμενο που δεν αποτελεί πλέον κάτι ασυνήθιστο. Οι μαθητές αυτοί
θεωρούνται όλο και περισσότερο αναπόσπαστο μέρος της σχολικής κοινότητας, ενώ
οι αναζητούμενες λύσεις εντάσσονται όλο και περισσότερο στο πλαίσιο της γενικής
πολιτικής εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
Η ομαλή και έγκαιρη ένταξη των μεταναστών μαθητών στο εκπαιδευτικό μας
σύστημα είναι υπόθεση όλων όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι
πρωτίστως της πολιτείας που φέρει την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού της
εκπαιδευτικής παρέμβασης, είναι υπόθεση των εκπαιδευτικών που καλούνται να
κάνουν το λόγο πράξη, είναι υπόθεση όλων των εμπλεκομένων φορέων, αλλά και
υπόθεση των ίδιων των οικογενειών των παιδιών.
Οι εκπαιδευτικοί είναι φορείς απόψεων, οι οποίες συμβάλλουν στη δόμηση των
διδακτικών πρακτικών και παίζουν ουσιαστικό ρόλο στο να εφοδιάσουν τους μαθητές
από άλλα πολιτιστικά περιβάλλοντα, με

δυνατότητες και ευκαιρίες για να μια

πετυχημένη σχολική επίδοση. Ο εκπαιδευτικός αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για
τους γηγενής μαθητές ,μπορεί με τη στάση του να καλλιεργήσει ένα κλίμα αρνητικό ή
θετικό απέναντι σε μαθητές από διαφορετικά μεταναστευτικά περιβάλλοντα. (Γρίβα
Α. Ελένη - Στάμου Γ. Αναστασία, 2014)
31

6.2 Ανασκόπηση ερευνών

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή των γονέων δίγλωσσων
μαθητών στη διαδικασία μάθησης αποτελούν σημαντικό παράγοντα επιτυχούς
εκπαίδευσης των μεταναστών μαθητών. Σε παλαιότερες έρευνες έχει καταδειχθεί ότι
οι γονείς μεταναστών μαθητών δείχνουν έλλειψη ενδιαφέροντος για τη σχολική
διαδικασία ,άρα και για την μαθησιακή πρόοδο των παιδειών τους χωρίς να
λαμβάνουν υπόψη τα προβλήματα των μεταναστών γονέων. Άλλοι θεωρούν, ότι οι
μετανάστες γονείς έχοντας διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο θα αποτελέσουν ένα
ακόμη πρόβλημα στην άσκηση των καθηκόντων τους. Μερικές άλλες έρευνες έδειξαν
γονείς με χαμηλές προσδοκίες για την εκπαίδευση των παιδιών τους ,άρα και συνεχή
απουσία επικοινωνίας με το σχολείο (Γρίβα Α. Ελένη - Στάμου Γ. Αναστασία, 2014)
Έρευνες που καταγράφουν τις σχέσεις μαθητών από μεταναστευτικά πλαίσια
με γηγενής μαθητές αποτυπώνουν μια θετική στάση των γηγενών μαθητών απέναντι
σε μετανάστες. Συγκεκριμένα όπως προέκυψε σε μελέτη γηγενής μαθητές δεν
ενοχλούνται από την παρουσία μεταναστών μαθητών στο σχολείο τους.
Συνεργάζονται στα μαθήματα ,κάθονται στο ίδιο θρανίο ,κάνουν παρέα στο
διάλλειμα και δεν θα τους πείραζε να κάνουν παρέα εκτός σχολείου. Άλλες μελέτες
δείχνουν ότι σχέσεις τους είναι επιφανειακές με μειωμένη κοινωνική επαφή και
συχνά μαθητές από μεταναστευτικά περιβάλλοντα δέχονται ρατσιστικές επιθέσεις
που μπορεί να σχετίζονται με την εθνοτική προέλευση. (Γρίβα Α. Ελένη - Στάμου Γ.
Αναστασία, 2014).
Από κάποιες άλλες έρευνες προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί στην πλειονότητά
τους θεωρούν ότι οι δίγλωσσοι μαθητές υπολείπονται σε σχολική επίδοση από τους
μαθητές της πλειονοτικής γλώσσας. Άλλοι πάλι έχουν την άποψη ,ότι σε μαθήματα
όπως ,Φυσική και Μαθηματικά όπου δεν χρειάζεται μεγάλη γλωσσική ικανότητα
έχουν καλύτερη σχολική επίδοση απ’ ότι σε μαθήματα όπου η γλωσσική ικανότητα
είναι αναγκαία. (Γρίβα Α. Ελένη - Στάμου Γ. Αναστασία, 2014).
Όσον αφορά τις διδακτικές πρακτικές και τον ρόλο του δασκάλου υπάρχουν
έρευνες που αναδεικνύουν την άποψη ότι για να έχουμε μια ποιο ενισχυμένη σχολική
επίδοση πρέπει να κατακτήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα την κυρίαρχη γλώσσα.
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Υπάρχει έρευνα που αναδεικνύει σε κίνδυνο τους διγλώσσους μαθητές και προτείνει
την χωριστή φοίτηση. Ακόμη κάποιοι εκπαιδευτικοί αποτρέπουν τους γονείς να
μιλούν τη μητρική τους γλώσσα στο σπίτι , γιατί, πιστεύουν στη μέγιστη δυνατή
έκθεση του μαθητή στην κυρίαρχη γλώσσα. Αντίθετα εκπαιδευτικοί που είχαν κάποια
επιμόρφωση σε θέματα διγλωσσίας είχαν μια ποιο θετική στάση στη χρήση της
γλώσσας από άλλα μεταναστευτικά περιβάλλοντα (Γρίβα Α. Ελένη - Στάμου Γ.
Αναστασία, 2014).
Υπάρχουν έρευνες που διαπιστώνουν ότι όσοι εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν
σε θέματα διγλωσσίας αναπτύσσουν θετικές στάσεις σε διγλώσσους μαθητές. Όσοι
εκπαιδευτικοί δεν έχουν επιμορφωθεί δυσκολεύονται περισσότερο κατά την
εκπαιδευτική διαδικασία ,έχουν έλλειμμα μεθόδων και τεχνικών και για την αποτυχία
των μαθητών τους θεωρείται υπεύθυνο το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.
Μάλιστα σε έρευνα για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα διαχειρίσεις
πολυπολιτισμικών τάξεων πολλοί θεωρούν την επιμόρφωσή τους όχι σημαντική και
κάποιοι άλλοι δήλωσαν άρνηση για επιμόρφωση στο θέμα αυτό. (Γρίβα Α. Ελένη Στάμου Γ. Αναστασία, 2014).

6.3 Γενικοί σκοποί της έρευνας
Βασικό ερώτημα είναι να δούμε ποια άποψη έχουν οι εκπαιδευτικοί (στην Α/θμια
Τρικάλων) για τους μαθητές από άλλα μεταναστευτικά περιβάλλοντα.
Στόχοι είναι :
 να ερευνήσουμε τις απόψεις των εκπαιδευτικών

για το ενδιαφέρων των

μεταναστών γονέων για τη μαθησιακή διαδικασία .
 να αναδείξουμε τις σχέσεις μεταξύ γηγενών μαθητών και μαθητών από άλλα
μεταναστευτικά πλαίσια μέσα από το την οπτική γωνία των εκπαιδευτικών
 να καταγράψουμε την άποψη των εκπαιδευτικών για την επίδοση των μαθητών
από μεταναστευτικά πλαίσια .
 να ερευνήσουμε την άποψη του δασκάλου για το ρόλο του και κατά πόσο
συμβάλει στην ομαλή συμπόρευση γηγενών μαθητών και μαθητών από άλλα
μεταναστευτικά πλαίσια .
 να αποτυπώσουμε την άποψη των δασκάλων για ζητήματα επιμόρφωσης.
33

6.4 Μεθοδολογία

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης Διπλωματικής Εργασίας χρησιμοποιήθηκε
η ποσοτική έρευνα με σκοπό να αναπαραχθούν συχνότητες δεδομένων μέσω
ερωτηματολογίων με ερωτήσεις κλειστού τύπου, η κωδικοποίηση των οποίων
συνήθως

εμπεριέχεται

στην

απάντηση

(Βεργίδης,

Κόκκος,

Λιοναράκης,

Λυκουργιώτης, Μακράκης & Ματραλής, 1998). Δόθηκε περισσότερη βαρύτητα στις
ερωτήσεις κλειστού τύπου, που κατηγοριοποιούνται, ερμηνεύονται και αναλύονται
καλύτερα (Βεργίδης & συν., 1998), αλλά και δημιουργούν συνθήκες για
γρηγορότερες απαντήσεις, οπότε είναι και πιο «δελεαστικές» στους ερωτώμενους
(Oppenheim, 1992). Επιπλέον, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε
ερωτήσεις στάσεων, με χρήση της πεντάβαθμης κλίμακας Likert (Βεργίδης & συν.,
1998), η οποία θεωρείται αντικειμενική και δεν προδιαθέτει τους ερωτώμενους στο τι
να απαντήσουν, καθώς παρουσιάζει ίσες αποστάσει μεταξύ των επιλογών (Creswell,
2003). Η ερευνητική διαδικασία οδήγησε σε κωδικοποίηση στοιχείων και στατιστική
ανάλυση, τα οποία με τη σειρά τους οδήγησαν σε περαιτέρω συμπεράσματα.
Τα

δεδομένα

της

παρούσας

έρευνας

συλλέχθηκαν

μέσω

δομημένου

ερωτηματολογίου από τον Οκτώβριο του 2014 έως τον Φεβρουάριο του 2015.Οι
εκπαιδευτικοί επιλέχθηκαν τυχαία και πήραν μέρος στην έρευνα οικειοθελώς Το
ερωτηματολόγιο συντάχθηκε βάσει πρότερης γνώσης και προσαρμόστηκε ανάλογα
με τις απαιτήσεις των ατόμων που θα έπαιρναν μέρος. Το εργαλείο έρευνας της
παρούσας μελέτης είναι ένα ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου .Στον πρώτο μέρος του
ερωτηματολογίου υπάρχουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων
(φύλλο, χρόνια υπηρεσίας, μεταπτυχιακές σπουδές και επιμορφωτικά σεμινάρια).Στο
δεύτερο μέρος υπάρχουν ερωτήσεις κλειστού τύπου δομημένες σε πέντε άξονες. Εκεί
οι εκπαιδευτικοί καλέστηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους για: α) την σχέση
μεταναστών γονέων με το σχολείο , β)την σχέση των μαθητών από μεταναστευτικά
πλαίσια με γηγενής μαθητές, γ) την επίδοση των μαθητών από μεταναστευτικά
πλαίσια, δ) τις εκπαιδευτικές / διδακτικές πρακτικές και το ρόλο του δασκάλου και
ε)την επιμόρφωση των δασκάλων. Σε όλους τους

άξονες του ερωτηματολογίου

χρησιμοποιήθηκε πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert (διαφωνώ απόλυτα-μάλλον
διαφωνώ-ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ-μάλλον συμφωνώ-συμφωνώ απόλυτα)
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(Γρίβα Α. Ελένη - Στάμου Γ. Αναστασία, 2014).Στη συνέχεια το ερωτηματολόγιο
εφαρμόσθηκε πιλοτικά σε ένα μικρό δείγμα, σημειώθηκαν οι απορίες τους και οι
αντιδράσεις του και βελτιώθηκε μέχρι που κατέληξε στην τελική του μορφή.
Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το λογισμικό SPSS, όπου αναλύθηκαν τα
δεδομένα στατιστικά και εκτιμήθηκαν οι μεταξύ τους συσχετίσεις μέσω
διασταύρωσης (crosstabulation). Η διασταύρωση πινάκων είναι μια διαδικασία η
οποία συνοψίζει στατιστικά δεδομένα και σχηματίζει έναν πίνακα που περιλαμβάνει
τα στοιχεία των δύο αρχικών πινάκων. Αυτός ο πίνακας μπορεί να μας δείξει τη
συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ των δύο μεταβλητών.

6.5 Περιγραφή δείγματος

Επισκόπηση ή δειγματοληπτική έρευνα είναι η στατιστική έρευνα βάση
δειγμάτων, όπως αναφέρει ο Καραγεώργος (2002). Σημαντικό σε τέτοιου είδους
έρευνες είναι ο καθορισμός των μελών του πληθυσμού. Ποιο συγκεκριμένα,
καθορίζονται: α) τα υποκείμενα από τα οποία θα ληφθεί το δείγμα, β) τα υποκείμενα
στα οποία μπορεί να γενικευθεί το αποτέλεσμα που θα προκύψει από την μελέτη των
χαρακτηριστικών του πληθυσμού του δείγματος. Ο αριθμός του πληθυσμού αποτελεί
το μέγεθος του πληθυσμού και θα πρέπει να είναι συγκεκριμένος ή σταθερός αριθμός
στοιχείων, δηλαδή θα πρέπει να είναι πεπερασμένος. Η δειγματοληψία έχει 5 στάδια.
Πρώτα απ’ όλα πρέπει να επιλεχθεί το ερευνητικό θέμα από το οποίο θέλουμε να
πάρουμε τα συμπεράσματα. Έπειτα, καθορίζονται τα άτομα που θα αποτελούν το
δείγμα. Μετά, γίνεται η επιλογή μεθόδου. Στη συνέχεια, ορίζεται το μέγεθος του
δείγματος, και στο τελευταίο στάδιο

συλλέγονται τα στοιχεία από τους

ερωτώμενους.
Η διαδικασία της δειγματοληψίας περιλαμβάνει 5 στάδια. Αρχικά θα πρέπει να
επιλεχθεί το ερευνητικό θέμα για το οποίο επιθυμούμε να διεξάγουμε συμπεράσματα.
Αμέσως μετά πρέπει να καθοριστεί ποια άτομα θα αποτελέσουν το δείγμα. Στη
συνέχεια ακολουθεί η επιλογή μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί για να επιλεγεί το
δείγμα. Στο επόμενο στάδιο πρέπει να οριστεί το μέγεθος του δείγματος και τέλος
γίνεται η συλλογή των στοιχείων από τους ερωτώμενους.
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Οι μέθοδοι δειγματοληψίας χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα δείγματα
πιθανότητας και τα δείγματα μη πιθανότητας. Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός
ότι στην πρώτη κατηγορία κάθε στοιχείο του πληθυσμού έχει ίση πιθανότητα να
περιληφθεί στο δείγμα ενώ στην δεύτερη δεν μπορεί να υπολογιστεί η πιθανότητα
που έχει κάθε στοιχείο να περιληφθεί στο δείγμα.
Ο τρόπος επιλογής του δείγματος στη συγκεκριμένη εργασία θέτει την μέθοδο
δειγματοληψίας σε μη πιθανοτικό δείγμα, σε συμβατικά δείγματα δηλαδή σε
δείγματα που επιλέχθησαν βάση της ευκολίας. Σύμφωνα με τον Καραγεώργο (2002)
η στατιστική έρευνα που γίνεται στη βάση δειγμάτων ονομάζεται δειγματοληπτική
έρευνα ή επισκόπηση. Στις δειγματοληπτικές έρευνες είναι σημαντικό να οριστεί με
σαφήνεια ποια μέλη απαρτίζουν τον πληθυσμό διότι έτσι καθορίζονται; Α) πλήρως τα
υποκείμενα από τα οποία θα ληφθεί το δείγμα και β) τα υποκείμενα στα οποία είναι
δυνατό να γενικευθούν τα όποια συμπεράσματα προκύπτουν από την μελέτη των
χαρακτηριστικών των ατόμων του δείγματος. Ο αριθμός των ατόμων που απαρτίζουν
τον πληθυσμό λέγεται μέγεθος του πληθυσμού και θα πρέπει να είναι πεπερασμένος
δηλαδή να αποτελείται από έναν συγκεκριμένο ή σταθερό αριθμό στοιχείων.
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα αυτή είναι οι δάσκαλοι, στους οποίους θα
εφαρμοστεί η μέθοδος του Δείγματος Ευχέρειας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε
ασφαλή συμπεράσματα και να δώσει αντιπροσωπευτικά στοιχεία για τον πληθυσμό
(Oliver, 2008). Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχαν 136 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, από δημόσια δημοτικά σχολεία του Νομού Τρικάλων.
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7.Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας
Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας. Η συλλογή των
δεδομένων έγινε μέσω ερωτηματολογίων και η ανάλυσή τους μέσω του στατιστικού
προγράμματος SPSS 22.
Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων καθώς και διάφορες πληροφορίες σχετικά με την
εργασία τους και τους πανεπιστημιακούς τίτλους που κατέχουν. Στο δεύτερο μέρος
του ερωτηματολογίου υπάρχει μια ενότητα ερωτήσεων που ερευνά τη σχέση
μεταναστών γονέων με το σχολείο. Στο επόμενο τρίτο μέρος βρίσκουμε μια
κατηγορία ερωτήσεων που ερευνά τη σχέση μαθητών από μεταναστευτικά πλαίσια
με γηγενείς μαθητές. Το τέταρτο κομμάτι του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει μια
δέσμη ερωτήσεων για διερεύνηση της επίδοσης των μαθητών από μεταναστευτικά
πλαίσια. Στο πέμπτο μέρος του ερωτηματολογίου διερευνάται ο ρόλος του δασκάλου
και οι εκπαιδευτικές/ διδακτικές πρακτικές. Το έκτο και τελευταίο μέρος του
ερωτηματολογίου ερευνά την αναγκαιότητα επιμόρφωσης.
Για μεγαλύτερη κατανόηση παρακάτω υπάρχουν οι σχετικοί πίνακες και η ανάλυσή
τους καθώς και τα αποτελέσματα-συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτή την
ανάλυση.

7.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων
Το αρχικό μέρος του ερωτηματολογίου
χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών.

περιλαμβάνει

τα

δημογραφικά

1.Φύλο

(N)

%

ΑΝΤΡΑΣ

37

27,2

ΓΥΝΑΙΚΑ

99

72,8

136

100,0

Σύνολο

Στην έρευνα συμμετείχαν 136 άτομα εκ των οποίων οι 37 ήταν άνδρες με ποσοστό
27,2% και 99 γυναίκες με ποσοστό 72,8%.

2.Ειδικότητα

37

(N)

%

ΠΕ-05

1

,7

ΠΕ-06

8

5,9

ΠΕ-11

10

7,4

ΠΕ-19

1

,7

ΠΕ-70

116

85,3

136

100,0

Σύνολο

Σε ερώτηση σχετική με την ειδικότητα των ερωτηθέντων το μεγαλύτερο ποσοστό ,
85,3%, απάντησε ότι ανήκει στο κλάδο των Δασκάλων (Π.Ε.70) αλλά πρέπει να
σημειωθεί πως όλοι οι εκπαιδευτικοί ανήκουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

3. Χρόνια υπηρεσίας

(N)

%

0-10

28

20,6

10-25

67

49,3

>25

41

30,1

136

100,0

Σύνολο

Σε ερώτηση που αφορά τα χρόνια υπηρεσίας των ερωτηθέντων το μεγαλύτερο
ποσοστό 49,3% απάντησε ότι εργάζεται από 10 έως 25 χρόνια, μετά ακολουθεί το
30,1% που εργάζεται πάνω από 25 χρόνια και τέλος το 20,6 % που εργάζεται έως 10
χρόνια

4.Μεταπτυχιακές σπουδές

(N)
ΝΑΙ

%
16

11,8

38

ΟΧΙ
Σύνολο

119

87,5

136

100,0

Στην ερώτηση για το αν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο οι ερωτηθέντες, 119
απάντησαν πως δεν έχουν μεταπτυχιακό με ποσοστό 87,5 % και το 11,8 % απάντησε
θετικά.

5. Επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

(N)

%

ΝΑΙ

44

32,4

ΟΧΙ

91

66,9

135

99,3

Σύνολο

Στην ερώτηση που αφορά το κατά πόσο οι ερωτηθέντες έχουν κάνει κάποιο
σεμινάριο σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 91 άτομα απάντησαν αρνητικά
σε ποσοστό 66,9% και μόλις 44 έδωσαν θετική απάντηση.

6 Εμπειρία διδασκαλίας

σε μαθητές από μεταναστευτικά περιβάλλοντα
(N)

%

ΝΑΙ

103

75,7

ΟΧΙ

33

24,3

136

100,0

Σύνολο

Η επόμενη ερώτηση στο ερωτηματολόγιο σκοπό είχε να εξετάσει αν οι ερωτηθέντες
έχουν εμπειρία διδασκαλίας σε μαθητές από μεταναστευτικά περιβάλλοντα και
103 άτομα απάντησαν θετικά με ποσοστό 75,7 % ενώ 33 άτομα έδωσαν αρνητική
απάντηση.

7.Έχεις μαθητές στην τάξη από μεταναστευτικά περιβάλλοντα

39

(N)

%

ΝΑΙ

113

83,1

ΟΧΙ

23

16,9

136

100,0

Σύνολο

Στην ερώτηση για το κατά πόσο οι ερωτηθέντες έχουν μαθητές από μεταναστευτικά
περιβάλλοντα 113 άτομα απάντησαν θετικά με ποσοστό 83,1% και 23άτομα
απάντησαν αρνητικά με ποσοστό 16,9%

8.Η Σχολική μονάδα βρίσκεται σε
(N)

%

ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

63

46,3

ΚΩΜΟΠΟΛΗ

50

36,8

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

22

16,2

135

99,3

Σύνολο

Οι περισσότερες σχολικές μονάδες βρίσκονται σε αστικό κέντρο με ποσοστό 46,3 %
, μετά σε κωμόπολη με ποσοστό 36,8% και τέλος σε αγροτική περιοχή με ποσοστό
16,2%.

9.Η οργανικότητα της σχολικής μονάδας είναι
(N)

%

1-4

3

2,2

4-6

17

12,5

40

>6
Σύνολο

114

83,8

134

98,5

Στην ερώτηση που αφορά την οργανικότητα της σχολικής μονάδας 114 ερωτηθέντες
απάντησαν πως είναι από 6θέσιο και πάνω με ποσοστό 83,8 %.

7.2 Σχέση μεταναστών γονέων με το σχολείο.
Στο επόμενο μέρος του ερωτηματολογίου ερευνάται η άποψη των εκπαιδευτικών
για τη σχέση των μεταναστών γονέων με το σχολείο.

Α1. Οι γονείς μεταναστών μαθητών ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών

τους .

(N)
Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%
6

4,4

14,7
Μάλλον διαφωνώ

14

10,3

42

30,9

51

37,5

Ούτε διαφωνώ ούτε

30,9

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

54,4
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

23

16,9

136

100,0

100,0

Οι ερωτηθέντες στην ερώτηση σχετικά με το κατά πόσο οι γονείς των μεταναστών
παιδιών ενημερώνονται για τη πρόοδο των παιδιών τους στο σχολείο απάντησαν σε
ποσοστό 37,5 % πως ενδιαφέρονται αρκετά και το 30,9 % απάντησε πως
ενδιαφέρονται μέτρια. Αν αθροίσουμε τα ποσοστά του «συμφωνώ» θα δούμε πως το
54,4% των εκπαιδευτικών συμφωνούν ότι οι γονείς των μεταναστών μαθητών
ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους.

41

Α2. Οι γονείς

μεταναστών μαθητών ενδιαφέρονται για τις παρέες των παιδιών τους.

(N)
Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%
2

1,5

11,1
Μάλλον διαφωνώ

13

9,6

41

30,1

57

41,9

Ούτε διαφωνώ ούτε

30,1

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

57,3
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

21

15,4

134

98,5

98,5

Στην ερώτηση αυτή διερευνάται το ενδιαφέρον των γονιών των μεταναστών μαθητών
για τις παρέες τους στο σχολείο το 41,9 % των ερωτηθέντων απάντησε ότι οι γονείς
ενδιαφέρονται αρκετά και το 30,1% μέτρια .Αλλά με ένα 57,3 να συμφωνούν ότι οι
γονείς τους να ενδιαφέρονται.

Α3. Οι γονείς

μεταναστών μαθητών επιθυμούν τα παιδιά τους να μαθαίνουν τη μητρική
τους γλώσσα.

(N)
Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%
3

2,2

4,4
Μάλλον διαφωνώ

3

2,2

45

33,1

55

40,4

Ούτε διαφωνώ ούτε

33,1

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

62,5
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

30

22,1

136

100,0

100,0
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Στην ερώτηση για το κατά πόσο οι γονείς των μεταναστών μαθητών θέλουν τα
παιδιά τους να μαθαίνουν τη μητρική τους γλώσσα το 40,4 % των ερωτηθέντων
απάντησε πως οι γονείς συμφωνούν αρκετά με αυτή την άποψη και το 33,1 %
απάντησε πως ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί. Το 62,5% σε αθροιστική μορφή
συμφωνεί ότι οι γονείς επιθυμούν τα παιδιά τους να μαθαίνουν τη μητρική γλώσσα.

Α4.Οι γονείς μεταναστών μαθητών επιθυμούν τα παιδιά τους να ασχολούνται
δημιουργικά στον ελεύθερο χρόνο τους .

(N)

Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%

1

,7

15,1
Μάλλον διαφωνώ

11

8,1

38

27,9

56

41,2

Ούτε διαφωνώ ούτε

27,9

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

43,3
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

30

22,1

136

100,0

100,0

Σε αυτή την ερώτηση οι ερωτηθέντες καλέστηκαν να απαντήσουν αν οι γονείς
μεταναστών μαθητών επιθυμούν τα παιδιά τους να ασχολούνται δημιουργικά στον
ελεύθερο χρόνο τους και 56 άτομα απάντησαν πως συμφωνούν με αυτή την άποψη,
με ποσοστό 41,2 %, Βλέπουμε πως αθροιστικά το 43,3% συμφωνούν τα παιδιά τους
να περνούν δημιουργικά το χρόνο τους

Α5 Οι γονείς επιθυμούν τη λειτουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας.

(N)
Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%
0

0

0
43

Μάλλον διαφωνώ

0

0

26

19,1

68

50,0

Ούτε διαφωνώ ούτε

19,1

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

80,9
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

42

30,9

136

100,0

100,0

Σε αυτή την ερώτηση το 50 % των ερωτηθέντων απάντησε πως οι γονείς μεταναστών
μαθητών επιθυμούν αρκετά να δημιουργηθούν τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας και
το 30,9% επιθυμεί πολύ .Ένα ποσοστό 80,9%λοιπόν συμφωνούν για τη λειτουργία
τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας.
Α6. Οι γονείς βοηθούν τα παιδιά τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες.

(N)
Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%
7

5,1

19,2
Μάλλον διαφωνώ

19

14,1

46

33,8

41

30,1

Ούτε διαφωνώ ούτε

33,8

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

47
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

23

16,9

136

100,0

100,0

Σε αυτή την ερώτηση το 33,8 % των ερωτηθέντων απάντησε ότι οι γονείς των
μεταναστών μαθητών βοηθούν μέτρια τα παιδιά τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες
και το 30,1 % ότι βοηθούν αρκετά , συνολικά το 47% συμφωνούν ότι οι γονείς
βοηθούν τα παιδιά τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες.

7.3 Σχέση μαθητών από μεταναστευτικά πλαίσια με γηγενείς
μαθητές
44

Η επόμενη κατηγορία ερωτήσεων αναλύει τη σχέση μαθητών από μεταναστευτικά
πλαίσια με γηγενείς μαθητές.

Β1. Οι γηγενείς μαθητές κάνουν παρέα με τους μετανάστες

(N)
Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%
2

μαθητές στο διάλλειμα.

1,5

4,4
Μάλλον διαφωνώ

4

2,9

21

15,4

61

44,9

Ούτε διαφωνώ ούτε

15,4

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

80,2
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

48

35,3

136

100,0

100,0

Το 44,9 % των ερωτηθέντων σε αυτή την ερώτηση συμφωνούν αρκετά στο ότι οι
γηγενείς μαθητές κάνουν παρέα με τους μετανάστες στην ώρα του διαλλείματος και
το 35,3% συμφωνεί απόλυτα Εδώ βλέπουμε ένα ποσοστό της τάξεως του 80,2% ότι
οι γηγενείς μαθητές κάνουν παρέα με τους μετανάστες μαθητές στο διάλλειμα.

Β2. Κάθονται στο ίδιο θρανίο μαζί.

(N)
Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%
2

1,5

5,2
Μάλλον διαφωνώ

5

3,7

15

11,0

11,0

68

50,0

83,8

Ούτε διαφωνώ ούτε
συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

45

Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

46

33,8

136

100,0

100,0

Παρατηρείται ότι το 50 % των ερωτηθέντων συμφωνεί αρκετά με την άποψη ότι οι
γηγενείς μαθητές μοιράζονται το ίδιο θρανίο με τους μετανάστες μαθητές αλλά και
ένα 83,8% εκπαιδευτικών που συμφωνεί ότι κάθονται στο ίδιο θρανίο μαζί.
Β3. Συνεργάζονται στα μαθήματα μέσα στην τάξη

(N)
Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%
3

2,2

6,6
Μάλλον διαφωνώ

6

4,4

34

25,0

53

39,0

Ούτε διαφωνώ ούτε

25

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

68,4
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

40

29,4

136

100,0

100,0

Οι ερωτηθέντες απάντησαν σε αυτή την ερώτηση με ποσοστό 39% ότι συμφωνούν
αρκετά στο ότι οι γηγενείς μαθητές συνεργάζονται αρκετά μέσα στο μάθημα με τους
μετανάστες μαθητές και 68,4%συμφωνεί ότι συνεργάζονται στα μαθήματα μέσα στην
τάξη.

Β4. Οι γηγενείς μαθητές κοροϊδεύουν παιδιά από μεταναστευτικά πλαίσια.

(N)
Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%
19

14,1

39,1
Μάλλον διαφωνώ

34

25,0

65

47,8

47,8

14

10,3

11,1

Ούτε διαφωνώ ούτε
συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

46

Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

4

2,9

136

100,0

100,0

Το 47,8 % των ερωτηθέντων σε αυτή την ερώτηση απάντησε πως ούτε συμφωνεί
ούτε διαφωνεί με την άποψη ότι οι γηγενείς μαθητές κοροϊδεύουν τους μαθητές από
διάφορα μεταναστευτικά πλαίσια.
Β5. Οι γηγενείς μαθητές δημιουργούν συγκρουσιακές σχέσεις.

(N)
Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%
22

16,2

39,7
Μάλλον διαφωνώ

32

23,5

64

47,2

14

10,3

Ούτε διαφωνώ ούτε

47,2

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

13,1
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

4

2,9

136

100,0

100,0

Από τους ερωτηθέντες το 47,2 % ,64 άτομα συνολικά, απάντησε ότι ούτε συμφωνεί
ούτε διαφωνεί με την άποψη ότι οι γηγενείς μαθητές δημιουργούν συγκρουσιακές
σχέσεις.
Β6. Οι μαθητές από μεταναστευτικά πλαίσια δημιουργούν συγκρουσιακές σχέσεις.

(N)
Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%
18

13,2

35,3
Μάλλον διαφωνώ

30

22,1

61

44,9

21

15,4

Ούτε διαφωνώ ούτε

44,9

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

18,3
Συμφωνώ απολύτως

4

2,9

47

Σύνολο

134

98,5

98,5

Το 44,9% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί στο ότι οι
μετανάστες μαθητές δημιουργούν συγκρουσιακές σχέσεις
Β7. Παίζουν μαζί στα διαλλείματα.

(N)
Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%
2

1,5

8,1
Μάλλον διαφωνώ

9

6,6

24

17,6

70

51,5

Ούτε διαφωνώ ούτε

17,6

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

74,3
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

31

22,8

136

100,0

100,0

Οι γηγενείς μαθητές στα διαλλείματα παρατηρείται να παίζουν μαζί με τους
μετανάστες συμμαθητές τους στο διάλλειμα με το 51,5 % των ερωτηθέντων να
συμφωνεί πολύ με αυτή την άποψη. Το 74,3 % συνολικά συμφωνούν με την άποψη
ότι τα παιδιά . παίζουν μαζί στα διαλλείματα.

Β8. Κάνουν παρέα και εκτός σχολικού περιβάλλοντος.

(N)
Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%
4

2,9

9,5
Μάλλον διαφωνώ

9

6,6

50

36,8

49

36,0

Ούτε διαφωνώ ούτε

36,8

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

52,2
Συμφωνώ απολύτως

22

16,2

48

Σύνολο

134

98,5

98,5

Το 36,8 % των ερωτηθέντων απάντησε πως ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με την
άποψη ότι οι γηγενείς μαθητές κάνουν παρέα με τους μετανάστες συμμαθητές τους
και σε περιβάλλον εκτός του σχολικού και το 36 % συμφωνεί αρκετά με το ότι
κάνουν παρέα .

7.4 Επίδοση των μαθητών από μεταναστευτικά πλαίσια.

Στην επόμενη κατηγορία ερωτήσεων του ερωτηματολογίου διερευνάται η επίδοση
των μαθητών από μεταναστευτικά πλαίσια.
Γ1. Οι μετανάστες μαθητές δυσκολεύονται με το μάθημα της γλώσσας.

(N)

αθροιστικό ποσοστό

%

Διαφωνώ απολύτως
8,8
Μάλλον διαφωνώ

12

8,8

24

17,7

76

55,9

Ούτε διαφωνώ ούτε

17,7

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

73,5
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

24

17,6

136

100,0

100,0

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα , με ποσοστό 55,9 % απάντησαν πως
συμφωνούν αρκετά με το ότι οι μετανάστες μαθητές δυσκολεύονται με το μάθημα
της γλώσσας ,με το 73,5% συνολικά ,να συμφωνεί ότι οι μετανάστες μαθητές
δυσκολεύονται με το μάθημα της γλώσσας.
Γ2. Οι μετανάστες μαθητές δυσκολεύονται με το μάθημα των μαθηματικών.

(N)
Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%
16

11,8

48,6

49

Μάλλον διαφωνώ

50

36,8

44

32,4

24

17,5

Ούτε διαφωνώ ούτε

32,4

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

19,0
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

2

1,5

136

100,0

100,0

Όσον αφορά το μάθημα των μαθηματικών οι μετανάστες μαθητές σύμφωνα με τις
απαντήσεις του 36,8 % των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών δεν δυσκολεύονται αρκετά
και το 32,4 % αυτών απάντησε ότι συμφωνεί αρκετά στο ότι δυσκολεύονται.
Γ3. Οι μετανάστες μαθητές δυσκολεύονται με το μάθημα της φυσικής.

(N)
Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%
8

5,9

36,8
Μάλλον διαφωνώ

42

30,9

56

41,2

27

19,8

Ούτε διαφωνώ ούτε

41,2

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

20,3
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

2

1,5

135

99,3

99,3

Το 41,2 % των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών απάντησε πως ούτε συμφωνεί ούτε
διαφωνεί με την άποψη πως οι μετανάστες μαθητές δυσκολεύονται στο μάθημα της
φυσικής και το 30,9 % απάντησε πως διαφωνεί αρκετά στο ότι δυσκολεύονται.
Γ4. Οι μετανάστες μαθητές δυσκολεύονται με το μάθημα της Ιστορίας.

(N)
Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%
8

5,9

19,1
Μάλλον διαφωνώ

18

13,2

50

Ούτε διαφωνώ ούτε
48

35,3

53

39,0

35,3

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

45,6
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

9

6,6

136

100,0

100,0

Το 39 % των ερωτηθέντων συμφωνεί αρκετά με την άποψη ότι οι μετανάστες
μαθητές δυσκολεύονται στο μάθημα της Ιστορίας .και συνολικά το 45,6% να
συμφωνεί ότι οι μετανάστες μαθητές δυσκολεύονται με το μάθημα της Ιστορίας.
Γ5. Οι μετανάστες μαθητές δυσκολεύονται στη Φυσική αγωγή & καλλιτεχνικά.

(N)
Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%
55

40,4

68,4
Μάλλον διαφωνώ

38

27,9

15

11,0

12

8,8

Ούτε διαφωνώ ούτε

11,0

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

20,6
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

16

11,8

136

100,0

100,0

Το 40,4 % των ερωτηθέντων απάντησε ότι διαφωνεί απόλυτα στο ότι δυσκολεύονται
οι μετανάστες μαθητές στο μάθημα της φυσικής αγωγής και στα καλλιτεχνικά.
Συνολικά διαφωνούν το 68,4 %.

7.5 Εκπαιδευτικές/διδακτικές πρακτικές και ο ρόλος του δάσκαλου.

Στην επόμενη κατηγορία ερωτήσεων διερευνάται ο ρόλος του δασκάλου και οι
εκπαιδευτικές/ διδακτικές πρακτικές.

51

Δ1. Οι αρμονικές σχέσεις δασκάλων μαθητών διευκολύνουν την εκπαιδευτική

διαδικασία.
(N)

αθροιστικό ποσοστό

%

Διαφωνώ απολύτως
2,2
Μάλλον διαφωνώ

3

2,2

6

4,4

33

24,3

Ούτε διαφωνώ ούτε

4,4

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

92,7
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

93

68,4

135

99,3

99,3

Στην ερώτηση για το κατά πόσο οι αρμονικές σχέσεις μεταξύ των δασκάλων και των
μαθητών διευκολύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία το 68,4 % απάντησε πως
συμφωνεί απόλυτα με αυτή την άποψη και συνολικά συμφωνούν το 92,7%

Δ2. Ο ρόλος του δασκάλου είναι καθοριστικός για τη σχολική επιτυχία ή αποτυχία και τον

αποκλεισμό των μεταναστών μαθητών από την εκπαίδευση
(N)

αθροιστικό ποσοστό

%

Διαφωνώ απολύτως
1,5
Μάλλον διαφωνώ

2

1,5

21

15,4

76

55,9

Ούτε διαφωνώ ούτε

15,4

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

82,4
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

36

26,5

135

99,3

99,3

Το 55,9 % των ερωτηθέντων απάντησε ότι μάλλον συμφωνεί με την άποψη ότι ο
ρόλος του δασκάλου είναι καθοριστικός για την επιτυχία ή την αποτυχία και τον
αποκλεισμό των μεταναστών μαθητών από την εκπαίδευση αλλά συνολικά με 82,4 οι
εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι ο ρόλος του δασκάλου είναι καθοριστικός για τη σχολική
επιτυχία ή αποτυχία και τον αποκλεισμό των μεταναστών μαθητών από την εκπαίδευση.
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Δ3. Η γνώση της μητρικής γλώσσας από των δάσκαλο βοηθάει στην εκπαιδευτική

διαδικασία.
(N)
Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%
11

8,1

21,3
Μάλλον διαφωνώ

18

13,2

43

31,6

36

26,5

Ούτε διαφωνώ ούτε

31,6

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

45,9
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

25

18,4

133

97,8

97,8

Το 31,6 % των δασκάλων που ερωτήθηκαν απάντησε ότι ούτε συμφωνεί ούτε
διαφωνεί με την άποψη ότι η γνώση της μητρικής γλώσσας από τους δασκάλους
βοηθάει στην εκπαιδευτική διαδικασία, το 26,5 % μάλλον συμφωνεί , συνολικά όμως
συμφωνεί το 45,9%
.
Δ4. Στο διάλλειμα οι μετανάστες μαθητές πρέπει να μιλούν την μητρική τους γλώσσα.

(N)
Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%
37

27,2

50,0
Μάλλον διαφωνώ

31

22,8

46

33,7

10

7,4

Ούτε διαφωνώ ούτε

33,7

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

14,8
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

10

7,4

134

98,5

Το 33,7 % των ερωτηθέντων ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με την άποψη ότι οι
μετανάστες μαθητές στο διάλλειμα πρέπει να μιλούν την μητρική τους γλώσσα,
βλέπουμε όμως ότι αθροιστικά το 50 % των ερωτηθέντων διαφωνούν.
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Δ5. Στο διάλλειμα οι μετανάστες μαθητές πρέπει να μιλούν μόνο την ελληνική γλώσσα.

(N)
Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%
6

4,5

17,7
Μάλλον διαφωνώ

18

13,2

55

40,4

24

17,6

Ούτε διαφωνώ ούτε

40,4

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

39,4
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

31

22,8

134

98,5

98,5

Παρόμοια αποτελέσματα με την προηγούμενη ερώτηση παρατηρούνται και σε αυτήν,
η οποία εξετάζει το κατά πόσο οι μετανάστες μαθητές στο διάλλειμα πρέπει να
μιλούν την ελληνική γλώσσα με το 40,4 % να μη συμφωνεί ούτε να διαφωνεί
Δ6. Στο σπίτι πρέπει να μιλούν μόνο την ελληνική γλώσσα.

(N)
Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%
7

5,1

36.0
Μάλλον διαφωνώ

42

30,9

59

43,4

21

15,4

Ούτε διαφωνώ ούτε

43.4

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

19.1
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

5

3,7

134

98,5

98.5

Το 43,4% των ερωτηθέντων δασκάλων απάντησε πως ουδέτερα στην άποψη ότι οι
μετανάστες μαθητές πρέπει στο σπίτι τους να μιλούν μόνο την ελληνική γλώσσα

Δ7. Οι γονείς πρέπει να μιλούν στο σπίτι την μητρική γλώσσα.

(N)

%

αθροιστικό ποσοστό
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Διαφωνώ απολύτως
20.6
Μάλλον διαφωνώ

28

20,6

69

50,7

32

23,5

Ούτε διαφωνώ ούτε

50.7

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

27.2
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

5

3,7

134

98,5

98.5

Στην ερώτηση αυτή διερευνάται το κατά πόσο οι γονείς των μεταναστών μαθητών
πρέπει στο σπίτι να μιλούν την μητρική τους γλώσσα το 50,7 % των ερωτηθέντων
ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με αυτή την άποψη.
Δ8. Οι γονείς πρέπει να μιλούν ελληνικά στο σπίτι.

(N)
Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%
2

1,5

8.9
Μάλλον διαφωνώ

10

7,4

51

37,5

57

41,9

Ούτε διαφωνώ ούτε

37.5

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

52.1
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

14

10,3

134

98,5

98.5

Το 41.9 % των ερωτηθέντων δασκάλων απάντησαν ότι μάλλον συμφωνούν στην
άποψη ότι οι γονείς πρέπει να μιλούν στο σπίτι την ελληνική γλώσσα και αθροιστικά
το 52,1%0.
Δ9. Η επαρκής εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας συμβάλλει στην ομαλή σχολική και

κοινωνική ένταξη.
(N)
Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%
1

,7

1,4
Μάλλον διαφωνώ

1

,7

55

Ούτε διαφωνώ ούτε
8

5,9

67

49,4

5,9

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

92,0
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

58

42,6

135

99,3

99,3

Το 49,4% των δασκάλων που συμμετείχαν στην έρευνα συμφωνεί αρκετά με την
άποψη ότι η επαρκής εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας συμβάλλει στην ομαλή
σχολική και κοινωνική ένταξη. Συνολικά ένα συντριπτικό ποσοστό του 92% των
ερωτηθέντων πιστεύει πως η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας συμβάλλει στην
ομαλή σχολική και κοινωνική ένταξη.
Δ10. Οι τάξεις υποδοχής βοηθούν στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.

(N)
Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%
3

2,2

2,9
Μάλλον διαφωνώ

1

,7

11

8,1

63

46,4

Ούτε διαφωνώ ούτε

8,1

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

88,3
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

57

41,9

135

99,3

99,3

Στην ερώτηση για το κατά πόσο οι τάξεις υποδοχής βοηθούν στην εκμάθηση της
ελληνικής ως δεύτερη γλώσσα το 46,4% των ερωτηθέντων συμφωνεί αρκετά με
αυτή την άποψη και το υπόλοιπο 41,9% συμφωνεί απόλυτα, συνολικά συμφωνούν το
88,3%
Δ11. Οι μαθητές αισθάνονται ότι οι τάξεις υποδοχής συμβάλουν ουσιαστικά στην πρόοδό

τους.
(N)

αθροιστικό ποσοστό

%

Διαφωνώ απολύτως
2,2
Μάλλον διαφωνώ

3

2,2

56

Ούτε διαφωνώ ούτε
23

16,8

75

55,1

16,8

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

88,3
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

34

25,0

135

99,3

99,3

Το 55,1 % των ερωτηθέντων δασκάλων απάντησαν πως συμφωνούν αρκετά με την
άποψη ότι οι μαθητές αισθάνονται ότι οι τάξεις υποδοχής συμβάλλουν ουσιαστικά
στην πρόοδο τους,. Συνολικά αυτό πιστεύει και το 88,3%.
Δ12. Τα παιδιά των μεταναστών πρέπει να πηγαίνουν σε όλα τα σχολεία και όχι μόνο σε

διαπολιτισμικά.
(N)
Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%
4

2,9

8,8
Μάλλον διαφωνώ

8

5,9

42

30,9

47

34,6

Ούτε διαφωνώ ούτε

30,9

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

59,6
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

34

25,0

135

99,3

99,3

Το 34,6% των ερωτηθέντων δασκάλων συμφωνεί απόλυτα με την άποψη ότι τα
παιδιά των μεταναστών πρέπει να πηγαίνουν σε όλα τα σχολεία και όχι μόνο σε
διαπολιτισμικά και με ποσοστό 59,6% οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι τα παιδιά των
μεταναστών πρέπει να πηγαίνουν σε όλα τα σχολεία και όχι μόνο σε διαπολιτισμικά.
Δ13. Τα διαπολιτισμικά σχολεία παρέχουν καλύτερη ποιότητα μάθησης από ότι ένα μη

διαπολιτισμικό σχολείο.
(N)
Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%
8

5,9

15,5
Μάλλον διαφωνώ

13

9,6

Ούτε διαφωνώ ούτε

55

40,4

40,4
57

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

39

28,7

43,4
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

20

14,7

135

99,3

99,3

Το 40,4 % των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησε ουδέτερα στην
άποψη ότι τα διαπολιτισμικά σχολεία παρέχουν καλύτερη ποιότητα μάθησης από ότι
ένα μη διαπολιτισμικό σχολείο ,προπορεύεται όμως κατά 3% ότι μπορεί ότι η άποψη
αυτή μπορεί και να ισχύει.
Δ14 Η επίδοσή τους βελτιώνεται αν συνεργαστούν με γηγενείς συμμαθητές

(N)

αθροιστικό ποσοστό

%

Διαφωνώ απολύτως
0,7
Μάλλον διαφωνώ

1

,7

13

9,6

82

60,3

Ούτε διαφωνώ ούτε

9,6

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

89,0
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

39

28,7

135

99,3

99,3

Το 60,3% των συμμετεχόντων στην έρευνα μάλλον συμφωνεί με την άποψη ότι η
επίδοση των μεταναστών βελτιώνεται όταν συνεργάζονται με τους γηγενείς
συμμαθητές τους και συνολικά συμφωνεί το 89,0%.
Δ15. Οι επιδόσεις τους βελτιώνονται όταν δεν επικρατεί συγκρουσιακό κλίμα.

(N)
Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%
1

,7

1,4
Μάλλον διαφωνώ

1

,7

5

3,7

3,7

55

40,4

94,2

Ούτε διαφωνώ ούτε
συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

58

Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

73

53,8

135

99,3

99,3

Το 53,8 % των ερωτηθέντων συμφωνεί απόλυτα με την άποψη ότι οι επιδόσεις των
μεταναστών μαθητών βελτιώνεται όταν δεν επικρατεί συγκρουσιακό κλίμα, γενικά οι
δάσκαλοι πιστεύουν ότι όταν επικρατούν ομαλές συνθήκες τότε η επίδοση
βελτιώνεται σε ποσοστό 94,2%.

Δ16. Το ολοήμερο σχολείο αποτελεί λύση για τους μετανάστες γονείς .

(N)
Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%
3

2,2

6,6
Μάλλον διαφωνώ

6

4,4

37

27,2

56

41,2

Ούτε διαφωνώ ούτε

27,2

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

65,5
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

33

24,3

135

99,3

99,3

Το 41,2 % των συμμετεχόντων συμφωνεί αρκετά με την άποψη ότι το ολοήμερο
σχολείο αποτελεί λύση για τους μετανάστες γονείς. Αν αθροίσουμε τα «συμφωνώ»
βλέπουμε πως αυτό το στηρίζει το 65,5%.

7.6 Επιμόρφωση δάσκαλων.

Η τελευταία κατηγορία ερωτήσεων του ερωτηματολογίου διερευνά την επιμόρφωση
των δασκάλων. Παρακάτω αναλύονται τα αποτελέσματα αυτών των ερωτήσεων.
Ε1. Επιμόρφωση σε ζητήματα διαχείρισης

(N)
Διαφωνώ απολύτως

πολυπολιτισμικών τάξεων.
αθροιστικό ποσοστό

%
1

,7

1.4
Μάλλον διαφωνώ

1

,7

59

Ούτε διαφωνώ ούτε
18

13,3

66

48,5

13.3

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

83.8
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

48

35,3

134

98,5

98.5

Το 48,5% των ερωτηθέντων δασκάλων απάντησαν ότι μάλλον συμφωνούν με την
επιμόρφωση σε ζητήματα διαχείρισης πολυπολιτισμικών τάξεων και το 35,3 %
συμφωνεί απόλυτα, συνολικά συμφωνεί το 83,3%.

Ε2.Επιμόρφωση σε ζητήματα διδασκαλίας και ενίσχυσης των γλωσσικών δεξιοτήτων.

(N)
Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%
1

,7

1,4
Μάλλον διαφωνώ

1

,7

22

16,3

58

42,6

Ούτε διαφωνώ ούτε

16,3

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

80,8
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

52

38,2

134

98,5

98,5

Αντίστοιχη άποψη υπάρχει κι όσον αφορά την επιμόρφωση των δασκάλων σε
ζητήματα διδασκαλίας και ενίσχυσης των γλωσσικών δεξιοτήτων με το 42,6 % των
ερωτηθέντων συμφωνεί με αυτή την άποψη και το 38,2 % συμφωνεί απόλυτα
,συνολικά συμφωνούν 80,8 των ερωτηθέντων
Ε3 Επιμόρφωση

στη διαφοροποιημένη διδασκαλία.
(N)

Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%
1

,7

2,2
Μάλλον διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ ούτε

2

1,5

19

14,0

14,0

60

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

65

47,8

82,1
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

48

35,3

135

99,3

99,3

Όσον αφορά την επιμόρφωση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία το 47,8 % των
ερωτηθέντων μάλλον συμφώνησαν με αυτή την άποψη και το 35.3% συμφώνησε
απόλυτα αθροιστικά συμφωνούν το 99,3% των δασκάλων.

Ε4. Επιμόρφωση στην οργάνωση διαπολιτισμικών σχολικών μονάδων.

(N)
Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%
1

,7

2,2
Μάλλον διαφωνώ

2

1,5

33

24,3

59

43,4

Ούτε διαφωνώ ούτε

24,3

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

72,8
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

40

29,4

135

99,3

99,3

Το 43,4 %, 59 άτομα από τους ερωτηθέντες δηλαδή, απάντησαν πως μάλλον
συμφωνούν για την επιμόρφωση στην οργάνωση διαπολιτισμικών σχολικών μονάδων
και το 29,4 % συμφωνεί απόλυτα. Συνολικά συμφωνεί το 72,8 %.
Ε5. Επιμόρφωση σε σύγχρονες διδακτικές τεχνικές.

(N)
Διαφωνώ απολύτως

αθροιστικό ποσοστό

%
1

,7

2,2
Μάλλον διαφωνώ

2

1,5

11

8,1

Ούτε διαφωνώ ούτε

8,1

συμφωνώ

61

Μάλλον συμφωνώ

53

39,0

89,0
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

68

50,0

135

99,3

99,3

Το 50 % των δασκάλων συμφωνεί απόλυτα με την επιμόρφωση στις σύγχρονες
διδακτικές τεχνικές και αθροιστικά συμφωνεί το 89%.
Ε6. Επιμόρφωση και στήριξη από τον σχολικό σύμβουλο.

(N)

αθροιστικό ποσοστό

%

Διαφωνώ απολύτως
Μάλλον διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ ούτε
15

11,0

48

35,4

11,0

συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ

87,3
Συμφωνώ απολύτως
Σύνολο

72

52,9

135

99,3

99,3

Η επιμόρφωση και η στήριξη από τον σχολικό σύμβουλο παίζει σημαντικό ρόλο
σύμφωνα με το 52,9 % των ερωτηθέντων που απάντησαν ότι συμφωνούν απόλυτα με
αυτή την άποψη. Εδώ είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι κανείς δεν διαφωνεί με
την επιμόρφωση και την στήριξη του σχολικού συμβούλου.

7.7 Συμπεράσματα
Σύμφωνα με την ανάλυση και επεξεργασία των ερωτηματολογίων και των
δεδομένων που αυτά είχαν καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα τα οποία μας είναι
πολύ χρήσιμα και μας βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του θέματος.
Για αρχή, οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν πολύ περισσότερες σε
σχέση με τους άντρες και οι περισσότεροι ερωτηθέντες ανήκαν στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση. Οι περισσότεροι εργάζονται από 10 έως 25 χρόνια ενώ παρατηρήθηκε
ότι πολύ λίγα άτομα κατείχαν μεταπτυχιακούς τίτλους και έιχαν συμμετάσχει σε
κάποιο επιμορφωτικό σεμινάριο σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ακόμη, οι
περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν αρκετή διδακτική εμπειρία
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σε μετανάστες μαθητές καθώς και στις τάξεις στις οποίες είχαν διδάξει υπήρχαν
παιδιά από μεταναστευτικά περιβάλλοντα. Η ερώτηση, η οποία είχε ως στόχο να
δείξει την περιοχή , όπου βρίσκονται οι περισσότερες εκπαιδευτικές μονάδες στις
οποίες ανήκουν οι ερωτηθέντες μας έδειξε ότι στα αστικά κέντρα ανήκουν οι
περισσότερες. Όσον αφορά την οργανικότητα των σχολικών μονάδων οι πιο πολλοί
συμμετέχοντες απάντησαν ότι βρίσκονται σε σχολεία

6/θεσια και πάνω. Στην

δεύτερη κατηγορία ερωτήσεων διασαφηνίζεται η σχέση των γονιών των μεταναστών
μαθητών με το σχολείο. Απ’τις απαντήσεις των ερωτηθέντων δασκάλων
συμπεραίνουμε ότι οι γονείς ενδιαφέρονται σε αρκετό βαθμό για την πρόοδο των
παιδιών τους στο σχολείο, καθώς και το ίδιο ισχύει και για τις παρέες των παιδιών
τους. Ακόμη, οι γονείς των μεταναστών μαθητών φαίνεται να επιθυμούν ιδιαίτερα τα
παιδιά να μαθαίνουν τη μητρική τους γλώσσα. Επίσης, οι γονείς θέλουν τα παιδιά να
ασχολούνται με δημιουργικές ασχολίες στον ελεύθερο τους χρόνο και να
παρακολουθούν τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας με σκοπό την καλύτερη επίδοσή
τους στο σχολείο. Τέλος, οι γονείς, σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών,
φαίνονται διχασμένοι στο θέμα της βοήθειας που θέλουν να παρέχουν στις
εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών τους.
Ο στόχος της τρίτης κατηγορίας ερωτήσεων είναι να αναδειχθεί η σχέση των
γηγενών μαθητών με τους μετανάστες μαθητές. Οι περισσότεροι γηγενείς μαθητές
κάνουν παρέα και παίζουν με τους μετανάστες συμμαθητές τους στο διάλλειμα του
σχολείου και θέλουν να μοιράζονται το ίδιο θρανίο μέσα στην τάξη μαζί τους.
Ακόμη, οι δάσκαλοι παρατηρούν ότι οι δύο κατηγορίες μαθητών συνεργάζονται
αρκετά κατά την ώρα του μαθήματος χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα. Από τις
απαντήσεις τους όμως δε διακρίνεται ξεκάθαρα αν οι γηγενείς μαθητές δε
κοροϊδεύουν τους μετανάστες και αν οι γηγενείς και οι μετανάστες δημιουργούν
συγκρουσιακές σχέσεις με τα άλλα παιδιά. Τέλος, οι γηγενείς μαθητές φαίνεται σε
κάποιο ουδέτερο βαθμό να κάνουν παρέα με μετανάστες συμμαθητές τους και σε
περιβάλλον εκτός του σχολικού.
Ο στόχος της τέταρτης κατηγορίας ερωτήσεων είναι να εξεταστεί το κατά πόσο
οι μετανάστες μαθητές παρουσιάζουν δυσκολίες στα μαθήματα του σχολείου.
Καταλήγουμε στο ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε αρκετά μαθήματα όπως στη
Γλώσσα, το οποίο είναι και φυσικό, στο μάθημα της Ιστορίας και της Φυσικής ενώ δε
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παρουσιάζουν δυσκολίες στα Μαθηματικά, στη Φυσική Αγωγή και στα
Καλλιτεχνικά.
Στην πέμπτη κατηγορία ερωτήσεων περιλαμβάνονται ερωτήσεις σχετικά με τις
εκπαιδευτικές και διδακτικές πρακτικές και τον ρόλο του δασκάλου. Πιο
συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία διευκολύνεται όταν
υπάρχουν καλές σχέσεις ανάμεσα στους μαθητές και τους δασκάλους καθώς και ότι ο
ρόλος του δασκάλου είναι πολύ σημαντικός για την καλή ή κακή εκπαιδευτική
πορεία των μεταναστών μαθητών. Η γνώση της μητρικής γλώσσας από τους
δασκάλους δε παίζει ιδιαίτερο ρόλο καθώς και το γεγονός ότι οι μετανάστες δε
χρειάζεται στα διαλλείματα να μιλούν ούτε τη μητρική τους γλώσσα ούτε απαραίτητα
την ελληνική. Όσον αφορά την γλώσσα που θα μιλάνε σπίτι τους, οι δάσκαλοι
φαίνεται πως διαφωνούν στο να μιλάνε την ελληνική ενώ είναι μάλλον αρνητικοί στο
να μιλάνε την μητρική τους γλώσσα. Ακόμη, πιστεύουν ότι η εκμάθηση της
ελληνικής γλώσσας βοηθάει τα παιδιά στο να ενταχθούν πιο ομαλά τόσο στο σχολικό
όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον και αυτό μπορεί να επιτευχθεί εύκολα μέσω των
τάξεων υποδοχής που στόχο έχουν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στους
μετανάστες μαθητές. Όσον αφορά τα διαπολιτισμικά σχολεία οι δάσκαλοι πιστεύουν
πως δεν είναι πιο αποτελεσματικά στη μάθηση από ότι τα κοινά σχολεία. Επιπλέον, η
συνεργασία γηγενών και μεταναστών μαθητών δείχνει να βελτιώνει την επίδοση των
μεταναστών ειδικά όταν δεν υπάρχουν και συγκρούσεις μεταξύ τους. Τέλος, το
ολοήμερο σχολείο παρέχει μία ουσιαστική βοήθεια στους γονείς των μεταναστών
μαθητών.
Η τελευταία κατηγορία ερωτήσεων περιλαμβάνει ερωτήσεις που στόχο έχουν να
αναδείξουν την επιμόρφωση των δασκάλων. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους
φαίνεται πως είναι αρκετά δεκτικοί στο να επιμορφωθούν κατάλληλα ώστε να είναι
αποτελεσματικοί σε τάξεις, στις οποίες υπάρχουν μαθητές από μεταναστευτικά
περιβάλλοντα. Πιο συγκεκριμένα, συμφωνούν για αρχή , με τη συνύπαρξη γηγενών
και μεταναστών μαθητών στην ίδια τάξη, καθώς και στην επιμόρφωσή τους σε
θέματα διδασκαλίας και γλωσσικών δεξιοτήτων. Ακόμη, είναι δεκτικοί στις
διαφοροποιημένες μεθόδους διδασκαλίας και οργάνωσης διαπολιτισμικών σχολικών
μονάδων. Επίσης, είναι σύμφωνοι στο να επιμορφώνονται στις σύγχρονες διδακτικές
τεχνικές. και, σημαντικό ρόλο φαίνεται να πιστεύουν ότι παίζει ο ρόλος του σχολικού
συμβούλου.
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Κάνοντας μια συνολική αποτίμηση για την άποψη των εκπαιδευτικών σχετικά με
την σκιαγράφηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Α/θμια Τρικάλων θα δούμε
ότι σε αντίθεση με παλαιότερες έρευνες στην παρούσα έρευνα οι μετανάστες γονείς
ενδιαφέρονται σε μεγάλο βαθμό για την σχολική πρόοδο των παιδιών τους. Μεγάλο
ενδιαφέρον δείχνουν και για τη κατάκτηση της μητρικής γλώσσας ,καθώς και για την
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους με δημιουργικές ασχολίες. Σχετικά με την
σχέση των δύο «κατηγοριών» μαθητών οι προγενέστερες έρευνες καταγράφουν μια
θετική στάση μεταξύ των δύο «κατηγοριών». Το ίδιο συμβαίνει και στη δική μας
έρευνα .Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να κάθονται στο ίδιο θρανίο ,να κάνουν παρέα
στο διάλλειμα ,να συνεργάζονται στην τάξη. Όσο για την κοινωνική επαφή εκτός
σχολείου φαίνετε και στη παρούσα εργασία μια επιφανειακή προσέγγιση. Αναφορικά
με την επίδοση των μαθητών από μεταναστευτικά πλαίσια πάλι θα συμφωνήσουμε με
προγενέστερες έρευνες. Οι εκπαιδευτική έχουν την άποψη ότι οι μετανάστες μαθητές
στα μαθήματα όπου η γλωσσική ικανότητα δεν είναι αναγκαία έχουν καλύτερη
επίδοση, ενώ σε μαθήματα με αυξημένη γλωσσική ικανότητα η επίδοσή τους υστερεί.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα για τις διδακτικές πρακτικές και το ρόλο
του δασκάλου εάν τα συγκρίνουμε με παλαιότερες έρευνες. Οι εκπαιδευτικοί
πιστεύουν και στις δύο περιπτώσεις πως όσο ποιο γρήγορα κατακτηθεί η κυρίαρχη
γλώσσα τόσο γρηγορότερα θα ενισχυθεί η σχολική επίδοση. Στην περίπτωση της
παρούσας έρευνας οι εκπαιδευτικοί φαίνετε να διαφωνούν στο να ομιλείτε στο σπίτι
η ελληνική γλώσσα, σε αντίθεση με παλαιές έρευνες ,που κάποιοι εκπαιδευτικοί
αποτρέπουν την ομιλία της μητρικής γλώσσας στο σπίτι. Σημαντικό είναι να
αναφέρουμε την αρνητική στάση των εκπαιδευτικών της έρευνας στα διαπολιτισμικά
σχολεία. Τέλος όσον αφορά την επιμόρφωση των δασκάλων βλέπουμε μια αυξημένη
επιθυμία στο να επιμορφωθούν σε θέματα πολυπολιτισμικών τάξεων ,γλωσσικών
δεξιοτήτων και τεχνικών που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αντίθεση με
προγενέστερες έρευνες όπου οι εκπαιδευτικοί είναι αρνητικοί σε θέματα
επιμόρφωσης.

7.8 Προτάσεις

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε να καταγραφή το θέμα της σκιαγράφησης της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο Νομό Τρικάλων μέσα από το πρίσμα των
εκπαιδευτικών. Ποιο συγκεκριμένα επιχειρήθηκε να διερευνηθεί η στάση των γονέων
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των μεταναστών μαθητών, οι σχέσεις μεταξύ μαθητών (γηγενών και μεταναστών) ,η
επίδοση των μαθητών από μεταναστευτικά πλαίσια και ο ρόλος του δασκάλου στην
εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και η ανάγκη επιμόρφωσής του. Δηλαδή
προσπαθήθηκε να διερευνηθούν οι απόψεις ενός τρίπτυχου που συνθέτουν τους
κύριους εμπλεκόμενους σε ένα σχολικό περιβάλλον. (Γρίβα Α. Ελένη - Στάμου Γ.
Αναστασία,

2014)Το

εργαλείο

για

την

ανίχνευση

των

παραπάνω,

ήταν

ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου που διανεμήθηκε σε όλους τους τύπους των
σχολικών μονάδων Α/μιας εκπαίδευσης στο Νομού Τρικάλων. Τα ερωτηματολόγια
που συλλέχτηκαν αντιπροσωπεύουν περίπου το 11% του συνολικού αριθμού των
εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης στο νομό Τρικάλων. Όσον αφορά το δείγμα
είναι σχετικά περιορισμένο και δεν μας δίνει τη δυνατότητα να γενικεύσουμε τα
αποτελέσματα σε όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό.
Παρόλο που η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας ,αλλά
και διδακτική εμπειρία σε μετανάστες μαθητές έχουν μεγάλο έλλειμμα σε επιμορφώσεις
Προτείνουμε λοιπόν την ενημέρωση του συνόλου των εκπαιδευτικών πάνω στα
θέματα της εκπαίδευσης των μεταναστών μαθητών, με έμφαση στη διδακτική
μεθοδολογία. Η γνωριμία με τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μεταναστών που
κατοικούν στην Ελλάδα είναι επίσης ένα στοιχείο που βοηθά ιδιαίτερα τον
εκπαιδευτικό στο έργο του.( Γεωργογιάννης Π, 2008)
Την διδασκαλία μητρικής γλώσσας των μεταναστών μαθητών. Είναι σε κάθε
περίπτωση ένα σπουδαίο μορφωτικό κεφάλαιο και είναι κρίμα να εγκαταλείπεται, ακόμα
και όταν δεν υπάρχει προοπτική παλιννόστησης. Θα πρέπει μάλιστα, από τη γενίκευση της
διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας των αλλοδαπών, που θεωρούμε επιβεβλημένη, να
επωφελούνται, αν το επιθυμούν, και οι γηγενείς μαθητές. (Νικολάου Γ, 2000)
Την διάχυση των αρχών του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των
μειονοτήτων μέσα στα αναλυτικά προγράμματα του σχολείου, σε όλες τις βαθμίδες.
(Νικολάου Γ, 2000)

Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία που αυτή περιλαμβάνει εκτός από τις
τοπικές αρχές (Δήμο, εκκλησία, πολιτιστικούς συλλόγους ) και την οικογένεια κάθε
παιδιού από διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα. .( Γεωργογιάννης Π.2008)
Την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων και ένταξή τους στο ωρολόγιο πρόγραμμα
της σχολικής μονάδας έτσι ώστε να προκαλέσουμε ενεργό συμμετοχή και των
66

μεταναστών γονέων ,μειώνοντας έτσι ,τις εντάσεις που τυχόν προκύπτουν από
διαφορετική πολιτιστική κληρονομιά ή την διαφορά της γλώσσας.(Γκόβαρης Χ. 2002)
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9. Παράρτημα
Αγαπητοί συνάδελφοι,
ονομάζομαι Παπαβασιλείου Χρήστος και είμαι δάσκαλος στη Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση. Το ερωτηματολόγιο που λάβατε και καλείστε να συμπληρώσετε αποτελεί
εργαλείο έρευνας στο πλαίσιο της εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας για την
απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του ΠΑ.ΜΑΚ. «Σπουδές στις Γλώσσες
και τον Πολιτισμό των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».
Στόχος της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών που
υπηρετούν στη Πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση σχετικά με την σκιαγράφηση της
διαπολιτισμικής

εκπαίδευσης στην

πρωτοβάθμια εκπαίδευση Τρικάλων .

Η

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι προαιρετική, η έρευνά μου όμως δεν μπορεί
να ολοκληρωθεί χωρίς την πολύτιμη συνεισφορά σας. Τα στοιχεία που
συμπληρώνονται είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο
από τον ερευνητή για τους σκοπούς της έρευνας.
Σας παρακαλώ να αποστείλετε το ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο στην
παρακάτω διεύθυνση: paprogia@gmail.com Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια,
παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας και τον χρόνο σας!

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
1. Φύλο
Άνδρας

Γυναίκα

2. Ειδικότητα:………………….

3. Χρόνια Υπηρεσίας:
0-10
10-25
25 και πάνω
4. Μεταπτυχιακές Σπουδές
ΝΑΙ

ΟΧΙ

5. Επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση:
ΝΑΙ

ΟΧΙ
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6. Εμπειρία διδασκαλίας σε μαθητές από μεταναστευτικά περιβάλλοντα
ΝΑΙ

ΟΧΙ

7. Έχεις μαθητές στην τάξη από μεταναστευτικά περιβάλλοντα
ΝΑΙ

ΟΧΙ

8. Η Σχολική μονάδα βρίσκεται σε:
Αστικό κέντρο
Κωμόπολη
Αγροτική περιοχή
9. Η οργανικότητα της σχολικής μονάδας είναι:
1-4
4-6
6 και πάνω

Σχέση μεταναστών γονέων με το σχολειό.
Σημείωσε το βαθμό συμφωνίας σου με τις παρακάτω φράσεις
1=Διαφωνώ απολύτως,2=Μάλλον διαφωνώ,3=Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ,
4=Μάλων συμφωνώ,5=Συμφωνώ απολύτως

1

Οι γονείς μεταναστών μαθητών ενημερώνονται για την πρόοδο των
παιδιών τους .

1

2

3

4

5

2

Οι γονείς μεταναστών μαθητών ενδιαφέρονται για τις παρέες των
παιδιών τους.

1

2

3

4

5

3

Οι γονείς μεταναστών μαθητών επιθυμούν τα παιδιά τους να μαθαίνουν
τη μητρική τους γλώσσα.

1

2

3

4

5

4

Οι γονείς μεταναστών μαθητών επιθυμούν τα παιδιά τους να
ασχολούνται δημιουργικά στον ελεύθερο χρόνο τους .

1

2

3

4

5
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5

Οι γονείς επιθυμούν τη λειτουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας.

1

2

3

4

5

6

Οι γονείς βοηθούν τα παιδιά τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες

1

2

3

4

5

Σχέση μαθητών από μεταναστευτικά πλαίσια με γηγενείς μαθητές

Σημείωσε το βαθμό συμφωνίας σου με τις παρακάτω φράσεις
1=Διαφωνώ απολύτως,2=Μάλλον διαφωνώ,3=Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ,
4=Μάλων συμφωνώ,5=Συμφωνώ απολύτως
1

Οι γηγενείς μαθητές κάνουν παρέα με τους Μετανάστες μαθητές στο
διάλλειμα.
Κάθονται στο ίδιο θρανίο μαζί.
Συνεργάζονται στα μαθήματα μέσα στην τάξη.
Οι γηγενείς μαθητές κοροϊδεύουν παιδιά από μεταναστευτικά πλαίσια.

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

Οι γηγενείς μαθητές δημιουργούν συγκρουσιακές σχέσεις.
Οι μαθητές από μεταναστευτικά πλαίσια δημιουργούν συγκρουσιακές
σχέσεις.

1

2

3

4

5

7
8

Παίζουν μαζί στα διαλλείματα
Κάνουν παρέα και εκτός σχολικού περιβάλλοντος.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

2
3
4
5

Επίδοση των μαθητών από μεταναστευτικά πλαίσια.

Σημείωσε το βαθμό συμφωνίας σου με τις παρακάτω φράσεις
1=Διαφωνώ απολύτως,2=Μάλλον διαφωνώ,3=Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ,
4=Μάλων συμφωνώ,5=Συμφωνώ απολύτως
1

Οι μετανάστες μαθητές δυσκολεύονται με το μάθημα της γλώσσας.

1

2

3

4

5

2

Οι μετανάστες μαθητές δυσκολεύονται με το μάθημα των μαθηματικών.

1

2

3

4

5

3
4

Οι μετανάστες μαθητές δυσκολεύονται με το μάθημα της φυσικής.
Οι μετανάστες μαθητές δυσκολεύονται με το μάθημα της Ιστορίας.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

5

Οι μετανάστες μαθητές δυσκολεύονται στη Φυσική αγωγή & καλλιτεχνικά.

1

2

3

4

5
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Εκπαιδευτικές/διδακτικές πρακτικές και ο ρόλος του δάσκαλου.

Σημείωσε το βαθμό συμφωνίας σου με τις παρακάτω φράσεις
1=Διαφωνώ απολύτως,2=Μάλλον διαφωνώ,3=Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ,
4=Μάλλον συμφωνώ,5=Συμφωνώ απολύτως

1

Οι αρμονικές σχέσεις δασκάλων μαθητών διευκολύνουν την
εκπαιδευτική διαδικασία.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3

Ο ρόλος του δασκάλου είναι καθοριστικός για τη σχολική επιτυχία ή
αποτυχία και τον αποκλεισμό των μεταναστών μαθητών από την
εκπαίδευση.
Η γνώση της μητρικής γλώσσας από των δάσκαλο βοηθάει στην
εκπαιδευτική διαδικασία.

4

Στο διάλλειμα οι μετανάστες μαθητές πρέπει να μιλούν την μητρική τους
γλώσσα.

1

2

3

4

5

5

Στο διάλλειμα οι μετανάστες μαθητές πρέπει να μιλούν μόνο την
ελληνική γλώσσα.

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

2

9

Στο σπίτι πρέπει να μιλούν μόνο την ελληνική γλώσσα.
Οι γονείς πρέπει να μιλούν στο σπίτι την μητρική γλώσσα.
Οι γονείς πρέπει να μιλούν ελληνικά στο σπίτι.
Η επαρκής εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας συμβάλλει στην ομαλή
σχολική και κοινωνική ένταξη.

10

Οι τάξεις υποδοχής βοηθούν στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης
γλώσσας.
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2
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11

Οι μαθητές αισθάνονται ότι οι τάξεις υποδοχής συμβάλουν ουσιαστικά
στην πρόοδό τους.
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12

Τα παιδιά των μεταναστών πρέπει να πηγαίνουν σε όλα τα σχολεία και
όχι μόνο σε διαπολιτισμικά.
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13

Τα διαπολιτισμικά σχολεία παρέχουν καλύτερη ποιότητα μάθησης από
ότι ένα μη διαπολιτισμικό σχολείο
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14

Η επίδοσή τους βελτιώνεται αν συνεργαστούν με γηγενείς συμμαθητές.
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15

Οι επιδόσεις τους βελτιώνονται όταν δεν επικρατεί συγκρουσιακό κλίμα.
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16

Το ολοήμερο σχολείο αποτελεί λύση για τους μετανάστες γονείς .
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8

Επιμόρφωση δάσκαλων.

Σημείωσε το βαθμό συμφωνίας σου με τις παρακάτω φράσεις
1=Διαφωνώ απολύτως,2=Μάλλον διαφωνώ,3=Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ,
79

4=Μάλων συμφωνώ,5=Συμφωνώ απολύτως
1

2

3

4

5

2

Επιμόρφωση σε ζητήματα διαχείρισης πολυπολιτισμικών τάξεων.
Επιμόρφωση σε ζητήματα διδασκαλίας και ενίσχυσης των γλωσσικών
δεξιοτήτων.

1

2
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5

3
4
5
6

Επιμόρφωση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία.
Επιμόρφωση στην οργάνωση διαπολιτισμικών σχολικών μονάδων.
Επιμόρφωση σε σύγχρονες διδακτικές τεχνικές.
Επιμόρφωση και στήριξη από τον σχολικό σύμβουλο.

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5
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