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Ορισμοί 
 

Η μετανάστευση συνιστά έναν όρο που εκπροσωπεί ένα πολύπλοκο κοινωνικό 

ζήτημα, το οποίο απασχολεί έντονα την παγκόσμια οικονομία ιδίως το τελευταίο 

διάστημα με την εμπόλεμη κατάσταση στη Συρία. Ορίζει μία διαδικασία στην οποία 

υπεισέρχονται τα άτομα, τα οποία αποκαλούνται αλλοδαποί, πρόσφυγες, μετανάστες ή 

λαθρομετανάστες. Οπότε και κρίθηκε αναγκαίο να αποσαφηνιστούν κάποιοι σχετικοί 

με την παρούσα εργασία όροι, γιατί πολύ συχνά συγχέονται, και οδηγούν σε 

παρεξηγήσεις ή παρερμηνείες. 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Ερυθρού Σταυρού1 ο όρος μετανάστευση δεν 

αναφέρεται μόνο στην αλλαγή κατοικίας-εργασίας, αλλά και στη μετακίνηση 

ανθρώπων από ένα μέρος σε άλλο. Η μετανάστευση μπορεί να γίνει εντός της ίδιας 

χώρας ή μεταξύ χωρών. Ο όρος «μετανάστευση» είναι διαφορετικός από τον 

«τουρισμό», καθώς ο πρώτος χρησιμοποιείται όταν κάποιος πηγαίνει να εγκατασταθεί 

μόνιμα ή να ζήσει για πολύ καιρό σε νέο τόπο και δημιουργεί σημαντικούς δεσμούς με 

τον τόπο αυτό. Η παρούσα εργασία χρησιμοποιεί τον όρο με την έννοια της 

μετακίνησης ανθρώπων από μια χώρα σε μια άλλη. 

 Πιο συγκεκριμένα ο όρος «αναγκαστική μετανάστευση» αναφέρεται στις 

μετακινήσεις των προσφύγων και των εσωτερικών μεταναστών (όσων εκτοπίζονται 

από τις εστίες τους εξαιτίας ταραχών), καθώς και όσων εκτοπίζονται εξαιτίας φυσικών 

ή περιβαλλοντικών καταστροφών, χημικών ή πυρηνικών καταστροφών, πείνας ή 

αναπτυξιακών έργων.  

Μετανάστες είναι άνθρωποι που εγκαταλείπουν με ή χωρίς τη θέλησή τους την 

πατρίδα τους για να αναζητήσουν αλλού νέες ευκαιρίες ή ασφαλέστερες και καλύτερες 

προοπτικές για την βελτίωση της οικονομικής τους, κυρίως, κατάστασης . Επομένως, 

ο όρος «μετανάστης» είναι ευρύς και μπορεί να περιλαμβάνει τους αιτούντες άσυλο, 

τους πρόσφυγες, τα εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα, τους μετανάστες εργαζόμενους και 

τους παράνομους μετανάστες. 

Παράνομος μετανάστης είναι εκείνος που δεν έχει την απαραίτητη άδεια από το 

νόμο ή τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για να μπει ή να παραμείνει σε μια χώρα.  

Εργασιακός μετανάστης είναι εκείνος που μεταναστεύει για να βρει δουλειά. 

Μερικές φορές χρησιμοποιείται ο όρος «οικονομικός μετανάστης» ως συνώνυμος του 

όρου «εργασιακός μετανάστης». Ωστόσο, ο «οικονομικός μετανάστης» είναι 

γενικότερος όρος, αφού μπορεί να αφορά σε περιπτώσεις όπου το άτομο μεταναστεύει 

για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του από κοινωνική και οικονομική άποψη. 

Πρόσφυγας είναι ένα άτομο που έχει εγκαταλείψει την πατρίδα του επειδή 

φοβάται ότι θα διωχθεί. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να ζητήσει προστασία από την 

πατρίδα του. 

                                                           
1ορισμοί του Ερυθρού Σταυρού http://www.redcross.org.uk/What-we-do/Teaching-
resources/Teaching-packages/Positive-
Images/~/media/BritishRedCross/Documents/What%20we%20do/Teaching%20resources/Teaching%
20packages/Positive%20images/Greek/PDF/Definitions.pdf 

http://www.redcross.org.uk/What-we-do/Teaching-resources/Teaching-packages/Positive-Images/~/media/BritishRedCross/Documents/What%20we%20do/Teaching%20resources/Teaching%20packages/Positive%20images/Greek/PDF/Definitions.pdf
http://www.redcross.org.uk/What-we-do/Teaching-resources/Teaching-packages/Positive-Images/~/media/BritishRedCross/Documents/What%20we%20do/Teaching%20resources/Teaching%20packages/Positive%20images/Greek/PDF/Definitions.pdf
http://www.redcross.org.uk/What-we-do/Teaching-resources/Teaching-packages/Positive-Images/~/media/BritishRedCross/Documents/What%20we%20do/Teaching%20resources/Teaching%20packages/Positive%20images/Greek/PDF/Definitions.pdf
http://www.redcross.org.uk/What-we-do/Teaching-resources/Teaching-packages/Positive-Images/~/media/BritishRedCross/Documents/What%20we%20do/Teaching%20resources/Teaching%20packages/Positive%20images/Greek/PDF/Definitions.pdf


Περίληψη 
 

Οι μετανάστες (νόμιμοι, παράνομοι) αλλά και οι πρόσφυγες που αναζητούν μια 

καλύτερη ζωή με την είσοδό τους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι ούτε 

πρωτόγνωρο, ούτε πρόσκαιρο φαινόμενο για την ίδια την Ευρώπη. Άλλωστε από την 

αρχή της σύστασής της Ένωσης, την απασχόλησε η ελεύθερη μετακίνηση αγαθών, 

κεφαλαίων και ανθρώπων. Δεν περιορίστηκε όμως μόνο σε αυτό. Στα πλαίσια του 

πλουραλισμού, του σεβασμού στον άνθρωπο, της πολυγλωσσίας και της 

διαφορετικότητας, προχώρησε σε μια σειρά Συνθηκών, Συστάσεων και Οδηγιών για 

τη διαφύλαξη της πολυχρωμίας και της ετερότητας όχι μόνο των ευρωπαίων πολιτών 

αλλά και όλων των πληθυσμών που βρίσκονται στους κόλπους της. Έχοντας 

συνειδητοποιήσει το πρόβλημα, διαπιστώνει ότι οι διαφορετικοί πολιτισμοί 

δημιουργούν διαφορετικές ανάγκες και ηθικές αξίες στους πολίτες. Για να μπορέσει να 

συγκεράσει αυτή την πολυμορφία σε όλα τα επίπεδα(κοινωνικό, θρησκευτικό, 

γλωσσικό), ώστε να υπάρξει μια συμβίωση χωρίς εντάσεις, ενθαρρύνει εκπαιδευτικές 

πολιτικές που σέβονται και ενισχύουν τη γλωσσομάθεια, τη σύμπραξη, την 

αλληλεπίδραση και την κινητικότητα των πολιτών. Η εκπαίδευση, είναι ο παράγοντας 

που μπορεί να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, μέσα από την ανάδειξη των 

δυνατοτήτων εξέλιξης της κοινωνίας προάγοντας πρακτικές αλληλεπίδρασης μεταξύ 

της ταυτότητας και της ετερότητας. Η Ελλάδα ως κράτος μέλος της Ένωσης, 

εναρμονίζεται  από πολύ νωρίς με τις συστάσεις της πρώτης σε θεωρητικό επίπεδο 

(Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, εγκυκλίους) αλλά και σε πρακτικό μέσω των 

παιδαγωγικών προϋποθέσεων που υποστηρίξουν την ανάπτυξη ποιοτικών 

διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών στο πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης. 

Καθοριστικό ρόλο στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο, διαδραματίζει ο δάσκαλος. Η 

προσωπική σχέση που αναπτύσσει ο εκπαιδευτικός με τους µαθητές μέσα και έξω από 

την τάξη, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών, είναι απαραίτητη προϋπόθεση 

για την ενδυνάμωση της πολιτισμικής ταυτότητας των µειονοτήτων και της 

γενικότερης πνευματικής τους ανάπτυξης, αλλά και της αποδοχής τους από τον 

κυρίαρχο γηγενή μαθητικό πληθυσμό. Οι δάσκαλοι χαρακτηρίζονται ως οι 

σημαντικότεροι πολλαπλασιαστές κοινωνικών κανόνων και αξιών. Οι απόψεις τους 

αντικατοπτρίζονται στον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι τους μετανάστες αλλά και 

οι μαθητές της τάξης τους. Ταυτόχρονα τα παιδιά διαμορφώνουν απόψεις και στάσεις 

μέσα στη μικρογραφίας της κοινωνίας, το σχολείο. Προτεραιότητα λοιπόν της 

εκπαίδευσης πρέπει να θεωρηθεί η ομαλή ένταξη των μεταναστευτικών πληθυσμών 

στις χώρες που τους υποδέχονται, αρχής γενομένης από τα παιδιά που θα μεγαλώσουν 

και θα μορφωθούν σε αυτές. Η παιδεία που θα λάβουν, είναι καταλύτης για την 

μετέπειτα πορεία τους. Αυτοί θα είναι οι αυριανοί πολίτες, οι οποίοι είτε θα ενταχθούν 

στις κοινωνίες και θα θεωρούν τη χώρα υποδοχής νέα πατρίδα, είτε θα αποτελέσουν 

κίνδυνο για αυτές.  

Λέξεις κλειδιά: Ευρώπη, μετανάστες, εκπαίδευση. 
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Εισαγωγή 
 

Η μετάλλαξη της ελληνικής κοινωνίας σε πολυπολιτισμική, κάτι το οποίο 

συντελέστηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, έφερε σημαντικές αλλαγές 

στην καθημερινή ζωή των πολιτών της χώρας σε κοινωνικό, οικονομικό και  

πολιτιστικό επίπεδο. Η Ελλάδα δε συνιστά μία ιδιαίτερα ελκυστική χώρα, ακόμη και 

για τους ίδιους τους Έλληνες, καθώς τα τελευταία χρόνια μεταναστεύουν σε χώρες της 

Βορειοδυτικής Ευρώπης, για να ωφεληθούν από τους υψηλότερους μισθούς και τις 

καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Παρ’ όλα αυτά στα μέσα της δεκαετίας του 1970 και 

έπειτα, η χώρα άρχισε να δέχεται ένα σημαντικό αριθμό παλιννοστούντων Ελλήνων 

και αλλοδαπών εργαζομένων (νόμιμα ή παράνομα) και τα μέλη των οικογενειών τους. 

Τα τελευταία χρόνια, η μετακίνηση του μεγάλου όγκου των μεταναστών κατέστησε 

την Ελλάδα ως έναν προνομιακό τόπο παραμονής ή απλά διέλευσης μεγάλου αριθμού 

προσφύγων και μεταναστών. Καθοριστικό ρόλο, έπαιξαν οι ανακατατάξεις στη 

γεωπολιτική σκακιέρα της περιοχής στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή 

και η κατάρρευση των πολιτικών συστημάτων της Μέσης Ανατολής. Επιπλέον η 

ολοένα αυξανόμενη καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε γειτονικές χώρες 

οδήγησαν στρατιές ανθρώπων να στοιβάζονται στις σωσίβιες λέμβους ή να 

προσπαθούν να περάσουν μέσω ξηράς σε «μια άλλη ζωή», άλλες φορές από επιλογή 

άλλες πάλι από ανάγκη. Λόγω του μεγάλου πλήθους των μετακινούμενων πληθυσμών, 

είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο αριθμός των ανθρώπων που 

μετακινήθηκαν. Οι μετακινήσεις των πληθυσμών μοιάζουν με κύμα, που επηρεάζεται 

συχνά είτε από τις εικόνες της Δύσης, οι οποίες παρουσιάζουν μια κοινωνία αφθονίας, 

πολιτικής σταθερότητας και ελευθερίας καθιστώντας τη μετάβαση σε αυτήν 

αναπόφευκτα πόλο έλξης, είτε από  αστάθμητους παράγοντες. 

Η συνάντηση των πολιτισμών και ο πλούτος που προκύπτει από τις αμφίδρομες 

αλληλεπιδράσεις των λαών στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

οδηγεί στη δημιουργία ενός ανθρώπου-Ευρωπαίου πολίτη, που μπορεί να 

προσαρμόζεται συνεχώς στα νέα δεδομένα που συναντά στην ίδια του τη χώρα ή ακόμα 

και σε κάθε χώρα, διαμορφώνοντας έτσι μια κοινή Ευρωπαϊκή συνείδηση χωρίς 

προκαταλήψεις και αντιπάθειες απέναντι στον «ξένο- αλλοδαπό». Επιπλέον η 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) χρειάζεται πρόσθετο εργατικό δυναμικό από το εξωτερικό. Οι 

λόγοι πηγάζουν αφενός μεν από το γεγονός ότι ο πληθυσμός της ΕΕ γηράσκει και το 

εργατικό δυναμικό της συρρικνώνεται, αφετέρου δε οι ειδικευμένοι μετανάστες, 

συμβάλουν σημαντικά στη διατήρηση υψηλών επιπέδων απασχόλησης, καλύπτοντας 

αρκετές θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας στη χρηματοδότηση των συστημάτων 

συνταξιοδότησης της κάθε χώρας. Παρόλα αυτά αν και η αντιμετώπιση της 

μετανάστευσης αποτελεί κοινή προτεραιότητα όλων των χωρών της Ένωσης, και 

κυρίως αυτών που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα με μεγαλύτερη ένταση, κάθε κράτος 

μέλος καθορίζει τη δική του εθνική πολιτική για τη μετανάστευση. Είναι ελεύθερο να 

καθορίζει τις διαδικασίες εισόδου, τους τύπους των διαθέσιμων μορφών εργασίας για 

μετανάστες, τις χώρες καταγωγής τους και τον αριθμό των ανθρώπων που θα επιτρέψει 

να εισέλθουν στη χώρα.   

Aναφορικά με τη νόμιμη μετανάστευση, η Ένωση έχει φροντίσει ώστε να 

γίνουν κοινώς αποδεχτοί, από τα κράτη μέλη, νόμοι που αφορούν την «επανένωση των 



οικογενειών» μεταναστών2, κοινοί όροι αποδοχής φοιτητών και ερευνητών στην ΕΕ και 

μετά από πέντε χρόνια διαμονής σε μια χώρα, ο μετανάστης, να έχει το δικαίωμα να 

υποβάλει αίτηση ώστε να υπαχθεί στο καθεστώς κατοίκου μακράς διαρκείας, γεγονός 

που του επιτρέπει να αποκτήσει εργασία ή να λάβει επαγγελματική κατάρτιση σε μια 

άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο κομμάτι της λαθρομετανάστευσης, τα κράτη 

μέλη, ορίζουν ενιαία μέθοδο αντιμετώπισης του προβλήματος εμποδίζοντας την είσοδό 

τους και  αποπέμποντάς τους, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται συνεργασίες με τις 

χώρες διαμετακόμισης και τις χώρες καταγωγής τους. Για όσους ζητούν άσυλο για να 

διαφύγουν την καταδίωξη, τον πόλεμο και τις συγκρούσεις, ισχύει άλλη νομοθεσία 

όσον αφορά την είσοδό και παραμονή τους σε χώρες της Ένωσης. Τα κράτη μέλη της 

οφείλουν να τους προστατεύουν, όπως ορίζουν ο Χάρτης των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ε.Ε3 και άλλες διεθνείς πράξεις στις οποίες περιλαμβάνεται και η 

Σύμβαση της Γενεύης4 για το καθεστώς των προσφύγων. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για 

τη μετανάστευση και το άσυλο5 της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, με μια σειρά από 

ανακοινώσεις της Επιτροπής6 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάνει 

προσπάθειες να εναρμονίσει τις πολιτικές των χωρών στα εν λόγω θέματα, την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης των μεταναστών.  

Όσον αφορά στην εκπαίδευση, όποιος ζει κοντά στην εκπαιδευτική 

πραγματικότητα, ως γονιός, μαθητής, εκπαιδευτικός ή απλά παρατηρητής, διαπιστώνει 

πως η εθνική και γλωσσική ομοιογένεια των προηγούμενων χρόνων έχει ήδη δώσει τη 

θέση της στην πολυμορφία- πολυχρωμία των εθνικοτήτων των μαθητών που φοιτούν 

στα σχολεία μας. Το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, όντας ζωντανός- 

μεταβαλλόμενος οργανισμός, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κοινωνικά ανεπηρέαστο. 

Από τη μία, οι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν να διδάσκουν σε ένα μαθητικό πληθυσμό τον 

οποίον ήταν παντελώς απροετοίμαστοι να αντιμετωπίσουν. Ανήκουν όμως στην 

κατηγορία των ατόμων που χαρακτηρίζονται ως οι σημαντικότεροι πολλαπλασιαστές, 

κατά τον Μάρκου Γ.(1996, σελ57), κοινωνικών κανόνων και αξιών. Από την άλλη, τα 

παιδιά, οι αυριανοί πολίτες μιας χώρας, διαμορφώνουν απόψεις και στάσεις μέσα στη 

μικρογραφίας της κοινωνίας που ζούμε, το σχολείο.  

Η εγκατάσταση των μεταναστών σε μια ξένη χώρα, αλλά κυρίως των παιδιών 

τους, συνδέεται με μια σειρά σημαντικών αλλαγών και προβλημάτων που σχετίζονται 

με την ένταξή τους σε ένα διαφορετικό περιβάλλον από αυτό πού είχαν συνηθίσει πριν 

εγκαταλείψουν το μέρος διαμονής τους. Παιδιά διωγμένα από πολεμικές συρράξεις, 

από την οικονομική ή πολιτική κατάσταση στη χώρα τους, έρχονται σε μια ξένη και 

κάποιες φορές αφιλόξενη και απρόθυμη χώρα υποδοχής. Δεν είναι λίγες οι φορές που 

                                                           
2 «επανένωση των οικογενειών» COM(2011) 735 τελικό όταν το ένα μέλος βρίσκεται σε ευρωπαϊκό 
έδαφος για τουλάχιστον ένα έτος να μπορεί να φέρει και την οικογένειά του 
3 Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε 
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_el.pdf 
4 Σύμβαση της Γενεύης για το καθεστώς των προσφύγων 
https://www.unric.org/html/greek/pdf/refugeeconvention-GRE.pdf 
5 Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη μετανάστευση και άσυλο,  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Ajl0038 
6 ανακοινώσεις της Επιτροπής6(COM(2009) 266 τελικό, COM(2010) 214 τελικό, 
COM(2011)0291 τελικό, COM(2012)250 final, COM(2013) 422 final, COM(2014) 288 final) 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_el.pdf
https://www.unric.org/html/greek/pdf/refugeeconvention-GRE.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Ajl0038
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Ajl0038
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:52009DC0266
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:52010DC0214
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:52011DC0291
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:52012DC0250
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:52013DC0422
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:52014DC0288


τα ίδια τα παιδιά και οι οικογένειες τους, έρχονται αντιμέτωποι με φαινόμενα 

ξενοφοβίας, εθνικής προκατάληψης, ρατσισμού και κοινωνικής παθογένειας. Γι’ αυτό 

οι συγκρούσεις μεταξύ γηγενών και αλλοδαπών δυσχεραίνουν την ομαλή συμβίωση 

και σαφώς απομακρύνουν τους μαθητές από τα πρότυπα της αρμονικής συνύπαρξης 

και συνεργασίας μέσα αλλά και έξω από τη σχολική κοινότητα.  

Καθίσταται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη για αποδοχή της διαλλακτικότητας, 

της ανεκτικότητας και της αποδοχής του διαφορετικού από την ευρύτερη κοινωνία και 

από τη σχολική κοινότητα ειδικότερα. Μία κοινωνία που δε σέβεται την πολιτισμική, 

εθνική και θρησκευτική ετερότητα δεν μπορεί να εγγυηθεί την αρμονική συμβίωση 

των ανθρώπων που την απαρτίζουν, ενώ παράλληλα «σαμποτάρει» την εξέλιξη της και 

την πρόοδο. Οι σχολικές τάξεις είναι ο χώρος όπου θα μάθουν να συμβιώνουν 

διαφορετικοί πολιτισμοί, θρησκείες, κουλτούρες και γλώσσες. Ο σεβασμός στην 

προσωπικότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα ενισχύει την κατανόηση, την ανοχή και τη 

συμμετοχή σε μια ελεύθερη και πλουραλιστική κοινωνία που δε φοβάται το 

διαφορετικό και το ξένο. Οι προκαταλήψεις, τα στερεότυπα, η ξενοφοβία και ο 

ρατσισμός έχουν γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής και η 

μάστιγα των μελλοντικών γενιών μας7. Προτεραιότητα λοιπόν της εκπαίδευσης πρέπει 

να θεωρηθεί η ομαλή ένταξη των μεταναστευτικών πληθυσμών στις χώρες που τους 

υποδέχονται, αρχής γενομένης από τα παιδιά που θα μεγαλώσουν και θα μορφωθούν 

σε αυτές. Η παιδεία που θα λάβουν, είναι καταλύτης για την μετέπειτα πορεία τους. 

Αυτοί θα είναι οι αυριανοί πολίτες, οι οποίοι είτε θα ενταχθούν στις κοινωνίες και θα 

θεωρούν τη χώρα υποδοχής νέα πατρίδα, είτε θα αποτελέσουν κίνδυνο για αυτές. 

Σύμφωνα με τον Μάρκου Γ(1996,σελ1) σε μια γνήσια δημοκρατική πλουραλιστική 

κοινωνία η ένταξη και η συμμετοχή των πολιτισμικών ομάδων σε ένα ενιαίο σύνολο δε 

σημαίνει αφομοίωση στον τρόπο ζωής της κυρίαρχης ομάδας, αλλά μία συνεχή 

διαδικασία αλληλεπίδρασης.  

Η παρούσα εργασία, θα προσπαθήσει, να συγκεντρώσει στα τρία πρώτα της 

κεφάλαια τη βιβλιογραφική προσέγγιση για τα μοντέλα εκπαίδευσης των μεταναστών, 

την ευρωπαϊκή πολιτική για την εκπαίδευσή τους και την πολιτική της Ελλάδας στο 

θέμα αυτό. Για την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής κρίνεται απαραίτητο να 

συνδυαστεί η βιβλιογραφική μελέτη με την έρευνα. Στο δεύτερο κομμάτι της λοιπόν, 

το ερευνητικό, ακολουθούν άλλα τρία κεφάλαια. Αρχικά παραθέτονται ο σκοπός και 

ερευνητικοί στόχοι της έρευνας, η Μεθοδολογία της  έρευνας, τα στάδια της 

ερευνητικής διαδικασίας και η περιγραφή δείγματος. Το κεντρικό ερευνητικό 

ζητούμενο, είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης των αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό Δημοτικό σχολείο, διότι οι 

προσωπικές τους στάσεις μπορούν επηρεάσουν τη διδασκαλία τους και την 

αντιμετώπιση των αλλοδαπών μαθητών από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς εντός και 

εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ακολουθούν τα αποτελέσματα της έρευνας, 

συζήτηση επί των αποτελεσμάτων, και οι προτάσεις για την πιο ομαλή ένταξη των 

αλλοδαπών μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας. Το τελευταίο κομμάτι 

της εργασίας, παραθέτεται αναλυτικά η βιβλιογραφία και παράρτημα με το 

                                                           
7 Μάρκου Γεώργιος(1996), Προσεγγίσεις της πολυπολιτισμικότητας και η διαπολιτισμική εκπαίδευση-
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ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα, καθώς και οι πίνακες των 

αποτελεσμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μοντέλα εκπαίδευσης 

 

Η ύπαρξη διάφορων μειονοτικών ομάδων μέσα στην ίδια χώρα, η μεταξύ τους 

αλληλεπίδραση και η γενικότερη κατάσταση μιας πολυπολιτισμικότητας δημιούργησαν 

πολλά προβλήματα σχετικά με την όλη διαδικασία ένταξης αυτών στο νέο τους 

περιβάλλον, δημιουργώντας ταυτόχρονα και ζητήματα για τις συνέπειες που θα υφίσταντο 

οι χώρες υποδοχής σε κάθε μία περίπτωση. Θέματα όπως γλώσσα, εκπαίδευση, 

κοινωνική αποδοχή και ενσωμάτωση έπρεπε να αντιμετωπιστούν8. 

Τα κράτη υποδοχής ανάλογα με τον τύπο του πολίτη που θέλουν να 

προωθήσουν τη δεδομένη στιγμή, ακολουθούν και ένα μοντέλο εκπαίδευσης. Κάθε 

μοντέλο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, τα οποία αντικατοπτρίζονται στο 

εκπαιδευτικό σύστημα που κάθε κράτος εφαρμόζει και επηρεάζονται από τη 

γεωγραφική θέση της χώρας, την κουλτούρα της, τις ανάγκες που υπάρχουν στη χώρα 

σε εργατικό δυναμικό και το είδος αυτού. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια από τα 

βασικά μοντέλα εκπαίδευσης. 

 

Το μοντέλο της αφομοίωσης. 

Γενικά ο όρος "αφομοίωση" αναφέρεται στη διαδικασία μέσα από την οποία 

άτομα διαφορετικής εθνικής προέλευσης συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή μιας 

ευρύτερης κοινωνίας έχοντας απαρνηθεί τα στοιχεία της πολιτισμικής τους ταυτότητας. 

Μια ολοκληρωμένη μορφή αφομοίωσης είναι ταυτόσημη με την ανυπαρξία εθνικών 

χαρακτηριστικών, που διαχωρίζουν τη δομή μιας πολυεθνικής κοινωνίας9.  

Όσον αφορά το χώρο της εκπαίδευσης το αφομοιωτικό μοντέλο βρήκε 

εφαρμογή κυρίως μέσω της γλώσσας, καθώς η διδασκαλία μόνο της επίσημης-

κυρίαρχης γλώσσας του κράτους και του εθνικού πολιτισμού του και όχι την εκμάθηση 

της μητρικής γλώσσας των αλλοδαπών από κρατικούς φορείς θεωρείται απαραίτητη 

καθώς με τον τρόπο αυτό κρίνεται επιτυχής η αφομοίωσή τους. Τα προβλήματα που 

αντιμετώπιζαν τα παιδιά των εθνικών/μεταναστευτικών ομάδων ήταν προσωρινά και 

σχετίζονταν με το πολιτισμικό σοκ και την έλλειψη των αναγκαίων γνώσεων στην 

επίσημη γλώσσα και τον πολιτισμό.10 Οι υποστηρικτές αυτού του μοντέλου θεωρούν ότι 

η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των αλλοδαπών παιδιών δεν αποτελεί κρατική 

υπόθεση. Αντίθετα, κρίνουν ότι είναι αμιγώς ιδιωτική-προσωπική των ίδιων των 

ενδιαφερόμενων η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των αλλοδαπών παιδιών και ως 

εκ τούτου το κράτος δεν έχει καμία υποχρέωση να τους την παρέχει. 

Παρόλα αυτά, η παρουσία μεγάλου αριθμού αλλοδαπών στα σχολεία αποτελούσε 

για κάποιους κώλυμα που δυσχεραίνει την εκπαιδευτική διαδικασία και την πρόοδο των 

                                                           
8 Μπαλτατζής Δημήτριος - Νταβέλος Πέτρος(2009), «Η σημασία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

στο σύγχρονο σχολείο και τα προβλήματά της», 12ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα 
9 Νικολάου Γιώργος(2000), Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο Δημοτικό σχολείο, 
Αθήνα, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, σελ 120 
10 Μάρκου Γεώργιος(1996), Προσεγγίσεις της πολυπολιτισμικότητας και η διαπολιτισμική 
εκπαίδευση-επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, Αθήνα, σελ1 



γηγενών μαθητών επιβραδύνοντας την εργασία στην τάξη. Για αυτό το λόγο επιβάλλεται 

η παραμέληση της μητρικής γλώσσας και του πολιτισμού των μεταναστών, δηλαδή η 

αποκοπή από τις ρίζες του παρελθόντος, ενώ παράλληλα οι αλλοδαποί μαθητές 

διαμοιράζονται στα σχολεία των χωρών υποδοχής με βάση ορισμένο ποσοστό που δεν 

ξεπερνά το 30%11. 

Η αφομοιωτική πολιτική των χωρών υποδοχής κυριάρχησε μέχρι τα μέσα της 

δεκαετίας του 1960 και είχε ως βασική της θέση πως οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί 

πρέπει να απορροφηθούν, από το ντόπιο ομοιογενή πολιτισμό, για να μπορούν να 

συμμετάσχουν ισοδύναμα στη διαμόρφωση της κοινωνίας ώστε να ωφεληθούν από 

αυτήν. Το μοντέλο αυτό υιοθετήθηκε με μεγάλη επιτυχία από την Αμερική του 1960 

γιατί θεωρήθηκε ότι προωθεί την κοινωνική συνοχή. Οι μετανάστες μαθητές δεύτερης 

γενιάς ενσωματώθηκαν σε τέτοιο βαθμό στην αμερικάνικη κοινωνία, ώστε να μη 

διαφέρουν από οποιοδήποτε μέσο Αμερικανό πολίτη. 

Ωστόσο, το αφομοιωτικό μοντέλο δέχτηκε ποικίλες κριτικές, οι υποστηρικτές 

του όμως θεωρούν ότι ίσως είναι η λύση του μέλλοντος που ήρθε από το παρελθόν.  

 

Το μοντέλο της ενσωμάτωσης. 

Ενώ η αφομοίωση αποκόπτει το άτομο από το παρελθόν, η ενσωμάτωση θεωρεί 

την παράδοση μιας εθνικής ομάδας συστατικό στοιχείο της νέας ταυτότητας12. Οι 

ιδιαιτερότητες των εθνικών ομάδων γίνονται αποδεκτές στο βαθμό, όμως, που δεν 

εμποδίζουν την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο και δεν προκαλούν φανερά τις 

κυρίαρχες πολιτισμικές παραδοχές. Η αποδοχή αφορά στις θρησκευτικές πεποιθήσεις, 

ήθη έθιμα, μουσική, γιορτές κ.τ.λ. που δεν αποτελούν το βασικό δομικό υπόβαθρο της 

κοινωνίας. Ωστόσο, θα πρέπει τα μέλη των μεταναστευτικών μειονοτήτων να 

ακολουθήσουν τις κυρίαρχες νόρμες του κράτους υποδοχής όσον αφορά στις πολιτικές, 

κοινωνικές και οικονομικές αξίες και πεποιθήσεις στις οποίες στηρίζεται η κοινωνία 

και οι βασικοί της θεσμοί. 

Ο όρος «ενσωμάτωση» υποδηλώνει την αναγνώριση ότι κάθε μεταναστευτική 

ομάδα είναι φορέας ενός πολιτισμού που δέχεται βέβαια τις επιδράσεις τη χώρας 

υποδοχής, ταυτόχρονα όμως, ασκεί σ’ αυτήν και συμμετέχει στην αναδιαμόρφωσή της13. 

Υπάρχει μια συνεχής αλληλεπίδραση ανάμεσα στο κράτος υποδοχής και στις 

μεταναστευτικές ομάδες, οι οποίες έχουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, 

κοινωνικής και πολιτιστικής φύσης έχοντας τη δυνατότητα συμβιώνοντας αρμονικά να  

επηρεάσουν αλλά και ταυτόχρονα να επηρεαστούν από  την κουλτούρα της κοινωνίας 

συμμετέχοντας στο μετασχηματισμό της. 

 Στο χώρο της εκπαίδευσης, τα κράτη υποδοχής πραγματοποιούν παρεμβάσεις 

στα εκπαιδευτικά τους συστήματα, ώστε τα παιδιά των μεταναστών να διδάσκονται όχι 

μόνο την επίσημη- κυρίαρχη γλώσσα του κράτους αλλά και τη δική τους, με απώτερο 
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Τυπωθήτω,σελ61 
13 Γεωργογιάννης Π(1997), Θέματα Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, Αθήνα,  εκδ. Gutenberg, σελ 47 



σκοπό να διευκολυνθεί η ένταξή τους στις χώρες υποδοχής. Πιστεύεται ότι αν τα παιδιά 

των μεταναστών γνωρίσουν τον πολιτισμό και την ιστορία τους αυτό θα τους βοηθήσει 

στην αναγνώριση της διαφοροποίησης στον τρόπο ζωής τους , της θρησκείας κ.τ.λ., 

κάτι που θα διευκολύνει πολύ τη διαδικασία ενσωμάτωσής τους. Ωστόσο, όπως 

φαίνεται, έμφαση δίνεται στη διασφάλιση της πολιτισμικής ομοιογένειας των χωρών 

υποδοχής,  πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να έχουν ίσες ευκαιρίες οι γηγενείς και οι 

αλλοδαποί μαθητές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι αλλοδαποί μαθητές οφείλουν να 

προσαρμοστούν σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον-σύστημα που έχει διαμορφωθεί ώστε 

να καλύψει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των γηγενών μαθητών, αγνοώντας τις δικές 

τους ιδιαιτερότητες. 

 

Το μοντέλο της πολυπολιτισμικότητας. 

 Το μοντέλο της πολυπολιτισμικότητας εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1970 στις 

παραδοσιακές χώρες υποδοχής μεταναστών-αρχικά στις ΗΠΑ και έπειτα στην Ευρώπη, 

στον Καναδά και στην Αυστραλία14. Συμπίπτει χρονικά με τη νέα κατάσταση που 

δημιουργεί η λεγόμενη δεύτερη γενιά των μεταναστών και τη συνειδητοποίηση ότι ένας 

σημαντικός τουλάχιστον αριθμός από αυτούς θα παράμενε στις χώρες υποδοχής15. Σε 

αυτό το μοντέλο αμφισβητούνταν για πρώτη, ίσως, φορά η εθνική ομοιογένεια και 

αναγνωριζόταν ότι η διαφορετική κοινωνικοπολιτιστική καταγωγή των μελών μιας 

κοινωνίας, δεν αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα για την αρμονική συμβίωσή τους. 

Ο πλουραλισμός της κοινωνίας τόνιζε την ανάγκη της για ετερογένεια υπακούοντας, 

όμως, σε ένα κοινό, βασικό σύστημα αξιών.   

Στον τομέα της εκπαίδευσης αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα γνώσης του 

εθνικού πολιτισμού και της εθνικής του παράδοσης, ως προϋπόθεση της βελτίωσης της 

σχολικής επίδοσης του κάθε παιδιού, καθώς και της εξάλειψης των διακρίσεων και των 

προκαταλήψεων στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

λαμβάνουν υπόψη τις γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των παιδιών των 

μεταναστών και έχουν στόχο την καλλιέργεια της ανεκτικότητας, σε όλους 

ανεξαιρέτως τους μαθητές, και του σεβασμού της διαφορετικότητας. Μέσω της 

διαφορετικότητας όλοι οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι η κοινωνία απαρτίζεται από 

μέλη με διαφορετική εθνική, πολιτισμική, φυλετική και θρησκευτική προέλευση που 

μπορούν όμως να συμβιώνουν αρμονικά, εφόσον υπάρχει αλληλοσεβασμός και 

αλληλοκατανόηση των διαφορών αυτών. 

 Τα κράτη υποδοχής σε αυτό το μοντέλο έχουν την υποχρέωση να 

δημιουργήσουν εκπαιδευτικές δομές και να προχωρήσουν σε διδακτικές παρεμβάσεις 

που επιτρέπουν στους αλλοδαπούς μαθητές να διδαχθούν τη γλώσσα και τα στοιχεία 

του πολιτισμού τους16. 

                                                           
14 Ζωγράφου Ανδρέας(2003), Διαπολιτισμική Αγωγή στην Ευρώπη και την Ελλάδα, Αθήνα, εκδ. 
Τυπωθήτω,σελ63 
15 Μάρκου Γεώργιος(1996), Προσεγγίσεις της πολυπολιτισμικότητας και η διαπολιτισμική 
εκπαίδευση-επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, Αθήνα, σελ1 
16 Τσολερίδου Αναστασία(2009), Η συμβολή του εκπαιδευτικού συστήματος στην ενσωμάτωση των 
μεταναστών, διδακτορική διατριβή, Πανεπιστημιακή έκδοση του ΑΠΘ, σελ51 



Και αυτό το μοντέλο έχει δεχτεί αρκετές κριτικές κυρίως γιατί η αναγνώριση 

της πολυπολιτισμικότητας δε σημαίνει απαραίτητα και η αποδοχή της. Αντίθετα, οι 

γηγενείς μπορούν να αντιδράσουν αρνητικά θεωρώντας τους μετανάστες ως απειλή για 

την κοινωνική τους ταυτότητα, εμφανίζοντας χαρακτηριστικά αποκλεισμού ή ακόμα 

ξενοφοβίας και ρατσισμού. Η πολυπολιτισμική εκπαιδευτική πολιτική έχει αποτύχει να 

διαμορφώσει τους όρους για σχολική και κοινωνική επιτυχία των παιδιών των 

μεταναστευτικών ομάδων, επειδή αγνοεί το ρατσισμό που υπάρχει στη δομή και στους 

θεσμούς της κοινωνίας17.  

 

Το αντιρατσιστικό μοντέλο 

 Το αντιρατσιστικό μοντέλο αναπτύχθηκε στα μέσα και το τέλος της δεκαετίας 

του 1980 κυρίως στην Αγγλία και Αμερική και αφορούσε στην κακομεταχείριση των 

«μαύρων» στις χώρες αυτές. Πριν από αυτό το γεγονός, όμως, οι Σπαρτιάτες ήταν αυτοί 

που δεν ανεχόταν το διαφορετικό και οδηγούσαν τα «διαφορετικά» παιδία τους στον 

Καιάδα.  

Το αντιρατσιστικό μοντέλο έχει στόχο την ισότητα στην εκπαίδευση, το 

μετασχηματισμό των δομών και των συστημάτων που ευνοούν την ανισότητα, τη 

δικαιοσύνη από το κράτος για ίσες ευκαιρίες ζωής, ανάπτυξης και συμμετοχής σε όσα η 

κοινωνία προσφέρει, και τέλος, τη χειραφέτηση και απελευθέρωση από φασιστικά 

πρότυπα των καταπιεσμένων και των καταπιεστών. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο πρέπει 

να αλλάξουν τόσο οι δομές της εκπαίδευσης όσο και εκείνες της κοινωνίας ώστε να 

εξαλειφθούν οι διακρίσεις σε βάρος των παιδιών των μεταναστών.18 

Ο Μάρκου (1996, 23) αναφέρει “τρεις θεμελιώδεις στόχους της 

αντιρατσιστικής εκπαίδευσης”, όπως τους περιγράφει ο G. Brand (1986, 125):  

“α. Ισότητα (equality) στην εκπαίδευση για όλους τους νέους ανεξάρτητα από την 

εθνική-φυλετική τους προέλευση, που όμως δεν επιτυγχάνεται µε απλές αλλαγές των 

παλαιών µηχανισµών, αλλά µε ριζικό µετασχηµατισµό των δοµών και των συστηµάτων 

που παράγουν και διαιωνίζουν την ανισότητα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το 

εκπαιδευτικό σύστημα στην παρούσα µορφή δεν µπορεί να παρέχει ισότητα σε όλους. 

 β. ∆ικαιοσύνη (justice). Το κράτος έχει την ευθύνη να διασφαλίσει σε όλους ίσες 

ευκαιρίες να ζήσουν, να αναπτυχθούν και να συμμετέχουν σε όλα όσα η κοινωνία µπορεί 

να προσφέρει για το καλό του κάθε ατόμου και της χώρας συνολικά. Για τη διασφάλιση 

της δικαιοσύνης απαιτείται δράση σε διάφορα επίπεδα. 

 γ. Χειραφέτηση-απελευθέρωση (emancipation-liberation) των καταπιεζόµενων 

και των καταπιεστών από τις δομές της ρατσιστικής πρακτικής και από την κυριαρχία 

του ρατσισμού”19. 

                                                           
17 Μάρκου Γεώργιος(1996), Προσεγγίσεις της πολυπολιτισμικότητας και η διαπολιτισμική 
εκπαίδευση-επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, Αθήνα, σελ2 
18 Νικολάου Γιώργος(2000), Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο Δημοτικό σχολείο, 
Αθήνα, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, σελ129 
19 Μάρκου Γεώργιος(1996), Η πολυπολιτισµικότητα της ελληνικής κοινωνίας. Η διαδικασία 
διεθνοποίησης και η αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, Αθήνα. 



Με αυτόν τον τρόπο, τίθεται η αναγκαιότητα αναθεώρησης των δομών και των 

θεσμών του κράτους, με σκοπό να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση 

ανεξάρτητα από την καταγωγή τους ή την καταγωγή των γονιών τους. 

Η κριτική της αντιρατσιστικής προσέγγισης έρχεται από τους οπαδούς της 

πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης. Θεωρούν ότι οι υποστηρικτές του αντιρατσιστικού 

μοντέλου, επιδιώκουν να πολιτικοποιήσουν την εκπαίδευση συμπληρώνοντας ότι τα 

κοινωνικό πολιτικά αίτια του ρατσισμού είναι πέρα από την έλεγχο τους σχολείου. 

 

Το διαπολιτισμικό μοντέλο. 

 Το διαπολιτισμικό μοντέλο αναπτύσσεται στη δεκαετία του 1980 κυρίως στον 

ευρωπαϊκό χώρο. Στην πραγματικότητα, ξεπερνάται η στενή έννοια του έθνους- 

κράτους, για να συμπληρωθεί από τον σεβασμό και την αποδοχή του διαφορετικού, 

μέσα από τη συνύπαρξη των ατόμων από διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες. Συχνά 

συγχέονται ο όρος της πολυπολιτισμικότητας, με τον όρο της διαπολιτισμικότητας. 

Σύμφωνα με τον Δαμανάκη Μ.(1998, σελ39) η πολυπολιτισμικότητα είναι το δεδομένο 

και η διαπολιτισμικότητα είναι το ζητούμενο. Δεν είναι ταυτόσημοι. Αλλά η 

διαπολιτισμικότητα προϋποθέτει την πολυπολιτισμικότητα, αλλά δεν απορρέει από αυτήν.  

Η αλληλεπίδραση των διαφορετικών αυτών πολιτισμών είναι συνεχής και οδηγεί στην 

αλλαγή των πολιτισμικών χαρακτηριστικών μιας κοινωνίας μέσα από το 

συνονθύλευμα των χαρακτηριστικών των μελών της. Η κοινωνία αποδέχεται και 

δέχεται τον πολυπολιτισμικό της χαρακτήρα ως κάτι θετικό που έρχεται να προσφέρει 

την εξέλιξη, την αλλαγή στην ήδη στατική προοπτική της.  

 Η διαπολιτισμική παιδαγωγική έτσι όπως την έχουν οραματιστεί οι υποστηρικτές 

της, δίνει μια άλλη διάσταση στην εκπαίδευση και στην αγωγή, καθώς δεν περιορίζεται 

μόνο σε διδακτικές μεθόδους και ad hoc λύσεις, αλλά καλύπτει όλο το φάσμα της 

κοινωνικοποίησης του νέου ατόμου, μιας κοινωνικοποίησης που εκτυλίσσεται μέσα και 

έξω από το χώρο του σχολείου20. Στόχος της είναι η δημιουργία ατόμων κοινωνικά 

ικανών να αποδέχονται το διαφορετικό, να σέβονται και να κατανοούν την ετερότητα 

των υπολοίπων γύρω τους, προσπαθώντας να αντλήσουν πληροφορίες και θετικά 

στοιχεία τα οποία αργότερα θα υιοθετήσουν και θα κάνουν κτήμα τους. Η εκπαίδευση, 

σύμφωνα με τον Μάρκου Γ(1996, σελ3) είναι ένας θεσμός στης κοινωνίας που 

διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον παραμερισμό των στερεοτύπων, των 

προκαταλήψεων, του ρατσισμού και των διακρίσεων τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και  

σε επίπεδο δομής και θεσμών. 

 Τα διάφορα παιδαγωγικά μοντέλα της διαπολιτισμικής αγωγής περιστρέφονται 

γύρω από τους όρους «αλληλεγγύη με τους αδικούμενους, ανοχή, ισοτιμία πολιτισμών, 

αμοιβαίος εμπλουτισμός, ενσυναίσθηση, ισότιμος διάλογος και ίση μεταχείριση»21. 

                                                           
20 Τσολερίδου Αναστασία(2009), Η συμβολή του εκπαιδευτικού συστήματος στην ενσωμάτωση των 
μεταναστών, διδακτορική διατριβή, Πανεπιστημιακή έκδοση του ΑΠΘ, σελ 55 
21 Ζωγράφου Ανδρέας(2003), Διαπολιτισμική Αγωγή στην Ευρώπη και την Ελλάδα, Αθήνα, εκδ. 
Τυπωθήτω, σελ 67 



 Κατά τις Κανακίδου / Παπαγιάννη(1994)22 όταν μιλούμε «για ∆ιαπολιτισμική 

Αγωγή, θα πρέπει να εννοούμε το σύνολο των παιδαγωγικών αρχών µε τις οποίες 

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

συνόλου, όπου αναπόφευκτα υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη νοοτροπία, στις αντιλήψεις, 

στον τρόπο ζωής. Ειδικότερα, ως ∆ιαπολιτισµική Αγωγή µπορεί να χαρακτηρισθεί εκείνο 

το είδος αγωγής / εκπαίδευσης που απορρέει από την πεποίθηση ότι όλοι οι άνθρωποι 

είναι ίσοι, θεωρεί ότι οι πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές δεν αποτελούν 

αποδιοργανωτικό παράγοντα, αλλά αντίθετα εκτιμώνται ως εμπλουτισμός και πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται στα περιεχόμενα των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, 

προσανατολίζεται και αποσκοπεί στην ισότητα ευκαιριών για όλους, είναι ενάντια σε 

κάθε είδους διακρίσεις». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Κανακίδου / Παπαγιάννη(1994), ∆ιαπολιτισμική αγωγή, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, σελ 16-17 



Μεταναστευτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση(ΕΕ). 
 

Πολύ πριν  τη δεκαετία του 1970, πολλοί μετανάστες εισέρχονται στις 

περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε, νόμιμα ή παράνομα, σε αναζήτηση εργασίας ή 

πολιτικού ασύλου. Αυτό ανάγκασε τα κράτη-μέλη, να αναζητήσουν μια κοινή 

μεταναστευτική πολιτική, στο πλαίσιο της ενοποίησης των νομοθεσιών 

συνειδητοποιώντας ότι το φαινόμενο υπερβαίνει τα όρια ενός κράτους. 

Ήδη, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, την Ε.Ε. απασχολεί το ζήτημα της 

κυκλοφορίας των προσώπων εντός των συνόρων της, τόσο των πολιτών της Ένωσης 

όσο και τον μεταναστευτικών πληθυσμών, θέτοντας ως ζήτημα άμεσης 

προτεραιότητας τη ρύθμιση των θεμάτων που σχετίζονται με την παραμονή τους εντός 

των συνόρων της Ε.Ε.. Η Συνθήκη Σένγκεν23 με την οποία θεσπίστηκε σειρά 

αντισταθμιστικών μέτρων που ήταν αναγκαία για την ενίσχυση των ελέγχων στα 

εξωτερικά σύνορα, τον καθορισμό διαδικασιών για την έκδοση ομοιόμορφων 

θεωρήσεων, την ανάληψη δράσης για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου 

ναρκωτικών και τη δημιουργία κοινού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών -του 

Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS)- υπογράφηκε το 1985,ως πιθανή λύση του 

προβλήματος λόγω του διαρκώς αυξανόμενου πληθυσμού μεταναστών που 

υποδεχόταν η Ευρώπη. Υιοθετήθηκε επίσημα από την Ε.Ε στη Σύνοδο Κορυφής του 

Άμστερνταμ το καλοκαίρι του 1997. Αρχικά από πέντε χώρες (Ολλανδία, Βέλγιο, 

Λουξεμβούργο, Γερμανία και Γαλλία) και αργότερα (έως το 2007)από όλα τα κράτη 

μέλη εκτός από την Κροατία, τη Κύπρο, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η 

Ελλάδα συμμετέχει στη συνθήκη από το  2000. 

Το 1992 με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, ενισχύεται το ενδιαφέρον για την 

εκπαιδευτική πολιτική, γίνεται σαφής διαχωρισμός της τυπικής και της μη τυπικής 

εκπαίδευσης, και μια που η εκπαίδευση είναι συνδεδεμένη υποχρεωτικά με την 

επαγγελματική κατάρτιση, η τελευταία κρίνεται αναγκαία. Με άλλα λόγια, ενώ η 

εκπαίδευση στοχεύει στη διατήρηση της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας και 

στην παράλληλη προώθηση της πολιτισμικής σύγκλισης μέσω της προβολής της κοινής 

πολιτισμικής κληρονομίας(άρθρα 126 και 128 της Συνθήκης του Μάαστριχτ), η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν περιορίζεται στη ευρωπαϊκή πολιτισμική πολυμορφία, 

αλλά επιδιώκει δημιουργία νέων μοντέλων συμβίωσης μέσα από την ισότιμη και 

ελεύθερη αλληλεπίδραση όλων των πολιτισμών που υπάρχουν σε μια πολυπολιτισμική 

κοινωνία24. Εξακολουθεί όμως να είναι εθνική υπόθεση η ευθύνη σχεδιασμού και 

δράσεων πολιτικών για την εκπαίδευση. Η Ένωση παρόλα αυτά προάγει την ιδέα ότι 

κάποιες αποφάσεις θα πρέπει να περνούν μέσα από τη διαδικασίας της διαβούλευσης.  

Η ποιότητα-μόρφωση των εργαζομένων θα κρίνει την ποιότητα και την 

ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, η οποία δεν επιδιώκει την εναρµόνιση των 

πολιτισμικών ταυτοτήτων των κρατών-µελών. Αντίθετα, επιδιώκει την διατήρηση της 
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ποικιλομορφίας τους25. Οι άξονες προτεραιότητας της κοινής δράσεις θα είναι η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση, η κινητικότητα των σπουδαστών και των εκπαιδευτικών, 

η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η ανταλλαγή πληροφοριών, η 

γνώση των ευρωπαϊκών γλωσσών και η ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η 

διευκόλυνση της συνύπαρξης και της συνεργασίας των ευρωπαϊκών λαών μέσα από την 

πολιτιστική τους πολυμορφία. Είναι φανερό ότι η ευρωπαϊκή ήπειρος διακρίνεται από 

μια εντυπωσιακή ποικιλία στην πολιτιστική της κληρονομιά(Μπουτσιούκη Σ 

2015,σελ99). Για την προώθηση της προστασίας των ελευθεριών και των δικαιωμάτων 

των μειονοτήτων υπογράφηκε η Σύμβαση Πλαίσιο για την προστασία των εθνικών 

μειονοτήτων26.Αυτή η σύμβαση προστατεύει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 

εθνικών μειονοτήτων επικαλούμενη την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

Στο άρθρο 5, προωθείται η ισότητα των εθνικών μειονοτήτων μέσω της διατήρησης 

και ανάπτυξης του πολιτισμού τους και της διατήρησης της ταυτότητάς τους σε επίπεδο 

θρησκείας, γλώσσας, παραδόσεων και πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ στα άρθρα 13 

και 14, προβλέπονται η εξασφάλιση επαρκούς εκπαίδευσης για την εκμάθηση και τη 

χρήση της μειονοτικής γλώσσας για τα μέλη της. 

Για να καταπολεμηθεί ο ρατσισμός και η ξενοφοβία στην Ένωση, ιδρύεται το 

«Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας27» το 1997, 

ενώ αντικαταστάθηκε το 2007 από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης28. Η έδρα του ορίζεται στη Βιέννη. Το Παρατηρητήριο εστιάζει 

τους στόχους του σε πέντε τομείς: παρακολούθηση των φαινομένων ρατσισμού και 

ξενοφοβίας µέσω της συγκέντρωσης, καταγραφής και ανάλυσης πληροφοριών και 

δεδομένων από όλα τα κράτη µέλη της Ε.Ε., συντονισμός και ανάπτυξη του 

ευρωπαϊκού δικτύου πληροφόρησης για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία (RAXEN) 

που αποτελείται από εθνικούς φορείς συνεργασίας, στους οποίους έχει ανατεθεί η 

συλλογή πληροφοριών και δεδομένων σε κάθε κράτος µέλος, ανάπτυξη μεθόδων για 

τη βελτίωση της συγκρισιµότητας, της αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας των 

δεδομένων σε κοινοτικό επίπεδο, διατύπωση συμπερασμάτων και κατάρτιση 

συστάσεων για την Ε.Ε. και τα κράτη µέλη της, και τέλος, σύσταση δομών και 

μηχανισμών για το συντονισμό της διάδοσης και ανταλλαγής πληροφοριών, απόψεων 

και συμπερασμάτων µε τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., τα κράτη µέλη, εθνικές και 

διεθνείς οργανώσεις καθώς και µε το κοινό. Το Παρατηρητήριο, στις δραστηριότητές 

συλλογής στοιχείων επί των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας, ενδιαφέρεται 

ιδιαίτερα για τους ακόλουθους τομείς29: ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στο 

εσωτερικό της Κοινότητας, μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλα μέσα επικοινωνίας, 

εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και νεολαία, κοινωνική πολιτική, 
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συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης, ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων και 

πολιτισμός. 

Σε έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ε.Ε. του Τάμπερε, τον Οκτώβριο 

του 1999, παρουσιάστηκαν τα βασικά σημεία μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής. 

Ανάμεσα στα άλλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη κοινής προσέγγισης για 

την εξασφάλιση της ένταξης στις κοινωνίες των κρατών μελών των υπηκόων τρίτων 

χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ένωση, την ανάπτυξη κοινών πολίτικων ασύλου 

και μετανάστευσης, στο σεβασμό του δικαιώματος ασύλου δημιουργώντας μια κοινή 

διαδικασία ασύλου και µία ενιαία νομική ρύθμιση ασύλου, ισχύουσα σε όλο το έδαφος 

της Ένωσης. Στη συγκεκριμένη σύνοδο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο φρονεί ότι θα πρέπει 

να μελετηθεί κατά πόσον χρειάζεται να υπάρχει κάποια μορφή χρηματοοικονομικού 

αποθέματος χάριν των αναγκών προσωρινής προστασίας σε περιπτώσεις μαζικής 

εισροής προσφύγων30  

Με τις Οδηγίες 2000/43/ΕΚ31 και 2000/78/ΕΚ32, λαμβάνονται αποφάσεις για 

τη λήψη μέτρων κατά των διακρίσεων,  που αφορούν στην εφαρμογή της αρχής της 

ισότητας και της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους 

καταγωγής , θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 

προσανατολισμού (οδηγία για τη φυλετική ισότητα). Ενώ, στην Ετήσια Έκθεση του 

2005 για την Ισότητα και εξάλειψη των διακρίσεων ορίζεται η προθεσμία (19/7/2003)33 

για την υποχρεωτική ένταξη των διατάξεων αυτών στο Σύνταγμα των κρατών-μελών 

της Ε.Ε. τα οποία υποχρεούνται, επίσης, να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση για να 

εξαλείψουν κάθε διάκριση που πλήττει άτομα ή ομάδες, σε τομείς όπως η παιδεία, η 

κοινωνική πρόνοια, η κοινωνική ασφάλιση και ιατρική περίθαλψη, τα κοινωνικά 

προνόμια, καθώς και να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες. 

Τονίζεται η αναγκαιότητα χορήγησης των πόρων που απαιτούνται για τη 

στήριξη των αναπτυξιακών προσπαθειών των χωρών καταγωγής και διέλευσης 

μεταναστών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της δέσμευσης της Ε.Ε. 

προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι γενεσιουργές αιτίες της μετανάστευσης, σύμφωνα 

με το Πρόγραμμα της Χάγης34 

Ο σεβασμός της Ένωσης προς την πολυμορφία των πολιτισμών, των γλωσσών 

και των παραδόσεων διαφαίνεται επίσης και στα περιεχόμενα του Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ευρωπαίου Πολίτη όπου δηλώνεται ότι: «Η Ένωση, 

έχοντας επίγνωση της πνευματικής και ηθικής κληρονομιάς της, εδράζεται στις 

αδιαίρετες και οικουμενικές αξίες της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, της ελευθερίας, της 

ισότητας και της αλληλεγγύης ερείδεται στις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους 

δικαίου. Η Ένωση συμβάλλει στη διαφύλαξη και την ανάπτυξη αυτών των αξιών, 

σεβόμενη την πολυμορφία των πολιτισμών και των παραδόσεων των λαών της 

Ευρώπης, καθώς και την εθνική ταυτότητα των κρατών μελών της και την οργάνωση 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Ac10823
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al16002


της δημόσιας εξουσίας τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο επιδιώκει να 

προάγει ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη και εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία 

προσώπων, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίων καθώς και την ελευθερία 

εγκατάστασης». Στο άρθρο 22 του Χάρτη, αναφέρεται με σαφήνεια ότι «η Ένωση 

σέβεται την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία». 

Με το ψήφισμα του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 200235 «Πολιτισμός στην 

Κοινωνίας της Γνώσης», τα κράτη μέλη καλούνται να θεσπίσουν πρόγραμμα 

προώθησης της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολυμορφίας μέσω της ψηφιοποίησης των 

πολιτιστικών περιεχομένων της πολύγλωσσης μετάδοσης γνώσεων. Με αυτόν τον 

τρόπο, δηλώνεται ότι ο σεβασμός της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας, μαζί 

με το σεβασμό του ατόμου καθώς, η αποδοχή του άλλου και η αλληλεπίδραση της 

διαφορετικότητας αποτελεί βασική αξία της Ε.Ε. 

Στη Συνθήκη του Άμστερνταμ (άρθρο 63) ορίζεται ότι, μέχρι το Μάιο του 2004, 

το Συμβούλιο θα πρέπει να νομοθετήσει για τη λήψη μέτρων που αφορούν στο άσυλο, 

στην παράνομη μετανάστευση και στην πολιτική επαναπατρισμού των μεταναστών. 

Επιπλέον, δίνεται γενική κατεύθυνση (άρθ. 13) σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα 

δικαιώματα των μειονοτικών ομάδων που διακρίνονται από πολιτιστικές, εθνοτικές ή 

θρησκευτικές ιδιαιτερότητες. Η ρύθμιση αυτή υπαγορεύτηκε από την αναγνώριση της 

έλλειψης τέτοιων ρυθμίσεων στις εθνικές νομοθεσίες και ορίσθηκε ρητά η υποχρέωση 

των κρατών να ευθυγραμμισθούν με την κοινοτική πολιτική. Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις 

που αφορούν στην «καταπολέμηση οποιασδήποτε διάκρισης που βασίζεται στη ράτσα 

(race) ή στην εθνοτική καταγωγή ή στη θρησκεία…» θεωρούνται βασικές και 

υπερισχύουν του εθνικού νομοθετικού πλαισίου. Επίσης, οι παραπάνω ρυθμίσεις 

ορίζονται ως βασικές υποχρεώσεις- προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι 

υποψήφιες προς ένταξη χώρες.36 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (COM(2005)678 τελικό)37 επεδίωξε και πέτυχε την 

ενεργό συμμετοχή της Ένωσης στις συζητήσεις της UNESCO σχετικά με τη σύνταξη 

διεθνούς πράξης για την προστασία της πολυμορφίας, όπου ανάμεσα στα άλλα, 

σημειώνει τη δημιουργία προϋποθέσεων που θα επιτρέπουν στους πολιτισμούς να 

αναπτυχθούν και να επιδράσει ο ένας στον άλλον επιτυγχάνοντας αμοιβαίο 

εμπλουτισμό, ενώ δεσμεύτηκε να προωθήσει τον διαπολιτισμικό διάλογο (Επιτροπή 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (COM(2007) 242 τελικό 38). Αυτή η δέσμευση υλοποιείται 

μέσα από τις εξής δράσεις: α) το πρόγραμμα Πολιτισμός 2007-2013, β) Ευρωπαϊκό 

έτος για τον διαπολιτισμικό διάλογο, και γ) Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Πολιτισμό σε 

ένα κόσμο παγκοσμιοποίησης. 
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Στο πρόγραμμα Πολιτισμός 2007-201339 είναι ένα ενιαίο πολυετές πρόγραμμα 

για κοινοτικά μέτρα στον τομέα του πολιτισμού, το οποίο βασίζεται στα προγράμματα 
«Καλειδοσκόπιο», «Ariane», «Raphaël» και «Πολιτισμός 2000», που προηγήθηκαν.  Ο 

γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη του πολιτιστικού χώρου ο οποίος 

είναι κοινός για τους Ευρωπαίους και βασίζεται στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά, 

μέσω της ανάπτυξης της πολιτιστικής συνεργασίας των δημιουργών, των πολιτιστικών 

παραγόντων και των πολιτιστικών οργανισμών, στις χώρες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα, με σκοπό να ενθαρρύνει τη δημιουργία ευρωπαϊκής ιθαγένειας», 

ενισχύοντας τον ευρωπαϊκό πολιτιστικό χώρο με βάση την κοινή μας πολιτιστική 

κληρονομιά (διακρατική κινητικότητα των πολιτιστικών φορέων στην Ευρώπη, 

διακρατική κυκλοφορία των έργων τέχνης και των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών 

προϊόντων καθώς και διαπολιτισμικός διάλογος). 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κηρύσσει το 2008 Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού 

Διαλόγου40. Κύριος στόχος του Έτους είναι η αύξηση της προβολής του 

διαπολιτισμικού διαλόγου, ο οποίος είναι θεμελιώδης για την δημιουργία κλίματος 

σεβασμού υπέρ της πολιτιστικής πολυμορφίας, τη βελτίωση της συνύπαρξης στις 

σημερινές διαφοροποιημένες κοινωνίες, και την προαγωγή της ενεργούς ευρωπαϊκής 

ιδιότητας του πολίτη. Η πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει επίσης πολλές προτεραιότητες 

που καθορίζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας, καθώς ο 

διαπολιτισμικός διάλογος θα μπορέσει να συμβάλει στην πραγματοποίηση αυτών των 

στόχων οικονομικού χαρακτήρα. Η οικονομία της γνώσης έχει, παραδείγματος χάρη, 

ανάγκη ικανών προσώπων τα οποία να προσαρμόζονται στις αλλαγές και να αντλούν 

οφέλη απ' όλες τις πιθανές πηγές καινοτομίας. «Ο διαπολιτισμικός διάλογος είναι ένα 

από τα βασικότερα μέσα ειρήνης και αποτροπής των συγκρούσεων και, ως τέτοιο, 

συγκαταλέγεται σαφώς στους κύριους στόχους σχετικών ενεργειών. Οι ενέργειες 

προτεραιότητας που βαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση δρομολογήθηκαν με την 

έντονη παρότρυνση μιας συμβουλευτικής ομάδας που συστάθηκε από τον Πρόεδρο 

της Επιτροπής, η οποία οδήγησε επίσης, μεταξύ άλλων, στην ίδρυση του 

Ευρωμεσογειακού Ιδρύματος για το Διάλογο των Πολιτισμών Anna Lindh Foundation 

(ΑLF), στην Αλεξάνδρεια, και στη διεξαγωγή ειδικών συζητήσεων σχετικά με τον 

πολιτισμό στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου που πραγματοποιείται με πολλές τρίτες 

χώρες41.  

Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Πολιτισμό σε ένα κόσμο παγκοσμιοποίησης και 

πολυπολιτισμικών κοινωνιών, στοχεύει: Πρώτον, στην προαγωγή της πολιτιστικής 

πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Δεύτερον, στην προώθηση του 

πολιτισμού ως καταλύτη για τη δημιουργικότητα στο πλαίσιο της στρατηγικής της 

Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, προάγοντας τη δημιουργικότητα 

στην εκπαίδευση με τη συμμετοχή του πολιτιστικού τομέα, την ανάπτυξη 

δημιουργικών συμπράξεων μεταξύ του πολιτιστικού τομέα και άλλων τομέων και τη 
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δημιουργία καινοτόμων πηγών χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της χορηγίας, 

και την ευχερέστερη πρόσβαση στις πηγές αυτές. Τέλος, στην προβολή του πολιτισμού 

ως ζωτικού στοιχείου στις διεθνείς σχέσεις της Ένωσης, αναπτύσσοντας περαιτέρω τον 

πολιτικό διάλογο που διεξάγεται με όλες τις χώρες και τις περιφέρειες στον τομέα του 

πολιτισμού και προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ της Ε.Ε. και τρίτων 

χωρών και περιφερειών, εξασφάλιση κοινοτικών προγραμμάτων και σχέδια 

συνεργασίας συμπεριλαμβανομένων των διαπροσωπικών επαφών καθώς και τα 

προγράμματα σπουδών σε όλα τα επίπεδα στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Οι δράσεις αποσκοπούν στη συνεργασία των κρατών μελών στην ανάπτυξη των 

πολιτισμών τους, στη διατήρηση της πολυμορφίας τους και στην δημιουργία ενός 

κοινού ευρωπαϊκού πολιτισμού που θα συμπεριλαμβάνει στοιχεία από όλους όσους 

συμμετέχουν σε αυτόν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Η Οικουμενική Διακήρυξη της 

UNESCO για την Πολιτιστική Πολυμορφία καθιστά σαφές ότι κάθε άτομο πρέπει να 

αναγνωρίζει όχι μόνο τη διαφορετικότητα σε όλες τις μορφές της, αλλά και τον 

πλουραλισμό της δικής του ταυτότητας, μέσα σε κοινωνίες που είναι οι ίδιες 

πλουραλιστικές(UNESCO, 2001) 

Η Ένωση οφείλει να σεβαστεί τη γλωσσική και πολιτιστική πολυμορφία των 

κρατών – μελών της. Προωθεί τη γλωσσομάθεια, με στόχο τη διατήρηση των 

ευρωπαϊκών γλωσσών και όχι την επικράτηση κάποιων από αυτές. Ενθαρρύνει την 

κινητικότητα όλων των εμπλεκόμενων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και τη 

συνεργασία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δίνοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα 

ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών. Οι στενότερες 

σχέσεις των ευρωπαϊκών κοινωνιών απαιτούν καλύτερη εκατέρωθεν γνώση των 

ιστορικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών και άλλων ιδιαιτεροτήτων.(Παναγιώτης 

Ήφαιστος, 2004) 

 

 

Εκπαιδευτική πολιτική και μετανάστες στην Ευρώπη 

Κατά την περίοδο 1950-1970 η μετανάστευση θεωρούταν ένα προσωρινό 

φαινόμενο, τότε παρά το γεγονός ότι οι κοινωνίες δεν ήταν πολιτισμικά ομοιογενείς, 

αλλά αποτελούνταν από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, δεν υπήρξε πρόβλεψη για να 

διαμορφωθεί μια διαπολιτισμική εκπαίδευση. Όμως η ανάγκη για τη διατήρηση των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτών των ομάδων, και η αναγνώριση της πολυμορφίας 

ως προσόν για τις πλουραλιστικές κοινωνίες τις Ευρώπης, οδήγησε σε νέες μορφές 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα κράτη μέλη. Η ενασχόληση της Ένωσης με την 

πολυπολιτισμικότητα αποτελεί πρωταρχικής σημασίας πολιτικό πεδίο, καθώς συνιστά 

βασικό συστατικό του αυτοπροσδιορισμού της ως μια κοινότητα αξιών (ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη, ανεκτικότητα, ελευθερία έκφρασης)42. 

Η Ένωση διαθέτει 500εκατ. πολίτες, 27 κράτη μέλη, 3 αλφάβητα και 24 

επίσημες γλώσσες και περίπου 60 άλλες γλώσσες που μιλούνται σε συγκεκριμένες 

περιοχές ή συγκεκριμένες ομάδες. Επιπλέον , οι μετανάστες έφεραν μαζί τους πολλές 
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άλλες γλώσσες : υπολογίζεται ότι σήμερα τουλάχιστον 175 εθνότητες είναι παρούσες 

εντός των συνόρων 43. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Ένωση έχει να αντιμετωπίσει την 

πρόκληση της πολυπολιτισμικότητας των ανθρώπων που βρίσκονται υπό τη σκέπη της 

είτε αυτοί προέρχονται από κράτη-μέλη είτε από τρίτες χώρες. Έχοντας 

συνειδητοποιήσει το πρόβλημα, διαπιστώνει ότι οι διαφορετικοί πολιτισμοί 

δημιουργούν διαφορετικές ανάγκες και ηθικές αξίες στους πολίτες. Για να μπορέσει να 

συγκεράσει αυτή την πολυμορφία σε όλα τα επίπεδα(κοινωνικό, θρησκευτικό, 

γλωσσικό), ώστε να υπάρξει μια συμβίωση χωρίς εντάσεις, ενθαρρύνει πολιτικές που 

σέβονται και ενισχύουν τη γλωσσομάθεια, τη σύμπραξη, την αλληλεπίδραση και την 

κινητικότητα των πολιτών. 

Η εκπαίδευση, είναι ο παράγοντας που μπορεί να συμβάλλει στην υπέρβαση 

των εντάσεων/ συγκρούσεων που δημιουργεί η πολυπολιτισμικότητα, μέσα από την 

ανάδειξη των δυνατοτήτων εξέλιξης της κοινωνίας προάγοντας πρακτικές 

αλληλεπίδρασης μεταξύ της ταυτότητας και της ετερότητας. Ο σεβασμός της 

ετερότητας του άλλου είναι εγγενές στοιχείο της Δημοκρατίας και ως εκ τούτου 

αναγνωρίζεται από τους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως θεμελιώδης αρχή για τη 

διασφάλιση της εσωτερικής συνοχής στα πεδία της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής 

και πολιτισμικής ζωής των μελών της. 

Μέσω των προγραμμάτων που προωθεί, προσπαθεί να εντοπίσει την 

διαφορετικότητα των μελών της, να προάγει την πολυπολιτισμικότητα και να της δώσει 

«χώρο» συντονίζοντάς την μέσα από κοινές δράσεις. Τα προγράμματα αυτά 

προσπαθούν να οργανώσουν τα κράτη μέλη, αλλά και τις τρίτες χώρες που 

ενδιαφέρονται να συνεργαστούν  με την Ένωση, ώστε να εξομαλύνουν τις διαφορές 

τους σε ήθη, έθιμα, κουλτούρα, πολιτισμό και να τους παραχωρήσουν προοπτικές 

επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης στον τομέα της γνώσης.   

 Πιο συγκεκριμένα, η διαπολιτισμική προσέγγιση των γενικών πολιτικών και 

της εκπαιδευτικής πολιτικής, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη μετανάστευση. Ο 

όρος διαπολιτισμικότητα αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο άτομα ή ομάδες ατόμων 

διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης διαχειρίζονται την πολιτισμική ετερότητα, 

δημιουργώντας μία νέα πολιτισμική ταυτότητα μέσω της συνεργασίας και του 

συγκερασμού χαρακτηριστικών από διαφορετικούς πολιτισμούς44. Ο Δαμανάκης 

Γ(1998,σελ111) υποστηρίζει ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση  γεννήθηκε στην 

Ευρώπη από την αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσεων στα πολλαπλά εκπαιδευτικά 

προβλήματα, και γενικότερα στα προβλήματα κοινωνικοποίησης, των παιδιών των 

διακινούμενων πληθυσμών, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχονται 

από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα(διακινούμενο εργατικό δυναμικό)45. 

Το 1954 το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε την εναρμόνιση των 

εκπαιδευτικών πολιτικών των χωρών της Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τον 

Πολιτισμό. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τον Πολιτισμό, λειτουργούν 

                                                           
43 http://ec.europa.eu/languages/policy/linguistic-diversity/index_el.htm 
44 Γεωργογιάννης, Π. (2008), Διαπολιτισμικότητα και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Στο: Π. 
Γεωργογιάννης, (επιμ.), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, τομ.7., Πάτρα. σ.30. 
45 Δαμανάκης Μ (1998), Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα, 
Διαπολιτισμική προσέγγιση, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, σελ 111 

http://ec.europa.eu/languages/policy/linguistic-diversity/index_el.htm


τέσσερις επιτροπές που εκτελούν καθήκοντα που άπτονται της εκπαίδευσης και του 

πολιτισμού: η Διευθύνουσα Επιτροπή για την Εκπαίδευση, η Διευθύνουσα Επιτροπή 

για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την Έρευνα, η Διευθύνουσα Επιτροπή για τον 

Πολιτισμό και η Διευθύνουσα Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Οι 

επιτροπές αυτές διατηρούν στενές σχέσεις συνεργασίας με τις διασκέψεις των 

ευρωπαίων υπουργών που ειδικεύονται στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την 

πολιτιστική κληρονομιά και το έργο τους συμβάλλει στην επίτευξη τριών βασικών 

στόχων: Την προάσπιση, ενδυνάμωση και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και της πλουραλιστικής δημοκρατίας. Την 

ενίσχυση της συνείδησης της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Την αναζήτηση κοινών 

απαντήσεων στις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή κοινωνία.46 

Οι δραστηριότητές τους, επίσης, επεκτείνονται εδραίωση της αμοιβαίας 

κατανόησης και εμπιστοσύνης μεταξύ των λαών ιδιαίτερα µέσω μιας διδακτέας ύλης 

για το µάθηµα της ιστορίας, όπου δίνονται σαφείς οδηγίες για τη διδασκαλία της, που 

θα αποσκοπεί στην εξάλειψη της προκατάληψης και θα υπογραµµίζει τη θετική 

αλληλεπίδραση µεταξύ των διαφορετικών θρησκειών, ιδεών και χωρών στην ιστορική 

εξέλιξη της Ευρώπης. Οι υπουργοί δήλωσαν ότι οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον 

τομέα της κληρονομιάς δίνουν νόημα στο µέλλον µέσω της καλύτερης κατανόησης 

του παρελθόντος47. 

Γενικά, η εκπαιδευτική πολιτική της Ε.Ε. εντάσσεται στο πλαίσιο επίτευξης 

αξιοσημείωτης προόδου στη διαμόρφωση µιας πλουραλιστικής, χαρακτηριζόμενης 

από ανοχή αντίληψης, µε την ανάπτυξη ατομικών ικανοτήτων έρευνας και ανάλυσης, 

µεταξύ άλλων. Η ανάδειξη εκπαιδευτικών καινοτομιών  χρησιμοποιώντας τόσο τις 

τεχνολογίες πληροφοριών όσο και τις πηγές διδακτικού υλικού, η δημιουργία 

Ευρωπαίων πολίτων ενισχύοντας την ατομική και συλλογική τους ταυτότητα µέσω της 

γνώσης της κοινής ιστορικής τους κληρονομιάς στις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές, 

ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διαστάσεις της. 

Aν και οι περισσότερες χώρες της Ε.Ε. προσπαθούν να εναρμονιστούν σε ένα 

κοινό πλαίσιο για την ένταξη των παιδιών των μεταναστών, διακρίνονται σημαντικές 

διαφορές μεταξύ τους. Αυτό συμβαίνει γιατί άλλες χώρες έχουν μεγάλη εμπειρία στον 

τομέα της πολιτικής για την ένταξη των παιδιών αυτών και άλλες  για πρώτη φορά 

αντιμετωπίζουν αυτό το φαινόμενο και αναζητούν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, 

πολιτικές και εκπαιδευτικές. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την πολιτική της 

κάθε χώρας είναι ότι εντοπίζονται διαφορές ανάμεσα στα κράτη μέλη, όσον αφορά την 

ιστορία, τον πολιτισμό με αποτέλεσμα η κάθε μία να ασκεί πολιτική σε διαφορετικές 

κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, με αποτέλεσμα, η κοινή εκπαιδευτική πολιτική 

της Ευρώπης  να έχει να αντιμετωπίσει τη δυσκολία σύνθεσης των διαφορών αυτών. 
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Η πρώτη ρύθμιση που συναντάται στη Ένωση και αφορά την εκπαίδευση των 

παιδιών των εργαζομένων μεταναστών(διακινουμένων εργαζομένων ) είναι η Οδηγία 

77/486/ΕΟΚ του Συμβουλίου, την 25η Ιουλίου 1977.  Η συγκεκριμένη οδηγία 

επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να προωθούν, σε συνεργασία με τα κράτη 

προέλευσης των μεταναστών και σε συντονισμό με την κανονική εκπαίδευση, τη 

διδασκαλία της μητρικής γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας προέλευσης των 

μεταναστών. Παράλληλα στα παιδιά των μεταναστών τους παρέχεται υποχρεωτική 

σχολική φοίτηση, όπως καθορίζεται από τη νομοθεσία του Κράτους υποδοχής, και 

δωρεάν εκπαίδευση υποδοχής, η οποία περιλαμβάνει ιδίως τη διδασκαλία της επίσημης 

γλώσσας ή μιας από τις επίσημες γλώσσες του Κράτους υποδοχής προσαρμοσμένη στις 

ειδικές ανάγκες αυτών των παιδιών. Στο Άρθρο 4 της Οδηγίας , σημειώνεται πως εντός 

προθεσμίας τεσσάρων ετών, από την κοινοποίηση της, τα κράτη μέλη καλούνται να 

λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση δωρεάν εκπαίδευσης, 

προσαρμοσμένης στις συγκεκριμένες ανάγκες αυτών των παιδιών, καθώς και κάθε 

μέτρο που κρίνεται αναγκαίο για την αρχική και τη συνεχή κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών που παρέχουν αυτού του είδους την εκπαίδευση.  

Με τη Διεθνής Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των 

μεταναστών εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους48 (1990), ενθαρρύνεται 

η προαγωγή της ισότιμης συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή (άρ. 43) και στην εκπαίδευση, 

ώστε να διευκολύνεται η ενσωμάτωσή τους. Επιπλέον, τα κράτη υποδοχής θα πρέπει να 

προνοούν για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας και του πολιτισμού στα παιδιά τους 

(45), ώστε να διατηρούνται διαγενεακά οι πολιτισμικοί δεσμοί με τη χώρα 

καταγωγής(Μπουτσιούκη Σ. 2015 , σελ63). 

Από το Νοέμβριο του 2003, με την Οδηγία 2003/109/CE, διευρύνονται τα 

δικαιώματα και στα παιδιά των μεταναστών που προέρχονται από τρίτες χώρες, εκτός 

της Ε.Ε. , υποχρεώνοντας τα κράτη μέλη να παρέχουν πρόσβαση στους ανήλικους στο 

εκπαιδευτικό τους σύστημα υπό παρόμοιους όρους με εκείνους που καθορίζονται για 

τους δικούς του υπηκόους δίνοντάς τους παράλληλα πρόσβαση στη χορήγηση 

υποτροφιών σπουδών. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να θέσουν σε ισχύ τις νομοθετικές, 

κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες προκειμένου να 

συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 23 Ιανουαρίου 2006.  

Σύμφωνα με τις Μαρία Τζωρτζοπούλου-Αγγελική Κοτζαμάνη (2008, 

σελ27),σε έρευνά τους για το Εθνικό κέντρο ερευνών  το όλο νομοθετικό πλαίσιο 

κρίνεται περιορισμένο στη διατύπωση στόχων και μελλοντικών κατευθύνσεων, 

εφόσον ουσιαστικά προβάλλει ως μελλοντικό στόχο και πρότυπο τον ευρωπαίο 

μαθητή, και κατ’ επέκταση μελλοντικό πολίτη, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το 

διαχωρισμό ανάμεσα σε «Αυτόν» και τον «Άλλον» τον μη ευρωπαίο μαθητή. 

Αγνοείται παντελώς η ιστορική ανάγκη για ένα μοντέλο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

που θα θέτει σε ίσους όρους τα πολιτισμικά στοιχεία όλων των μαθητών ανεξαρτήτου 

θρησκεύματος, πολιτιστικής ή εθνοτικής καταγωγής. Η τάση αυτή, σύμφωνα με τις 

συγγραφείς, διαφαίνεται και στα προγράμματα, και στα προβλεπόμενα μέτρα, για 

παράδειγμα στη διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας, δίνοντας έμφαση στην 
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ευρωπαϊκή ιστορία, θέλοντας έτσι να προωθήσει την ευρωπαϊκή ενότητα, κουλτούρα, 

ταυτότητα, σε βάρος προφανώς της ιστορίας και του πολιτισμού του κάθε κράτους που 

είναι έξω από τους κόλπους της. 

Το 1999, στη συνάντηση των αρχηγών κυβερνήσεων της Ε.Ε. στο Τάμπερε, 

παρουσιάστηκαν τα βασικά σημεία μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής σε θέματα 

ασύλου και μετανάστευσης, τέθηκαν σε ισχύ αρκετές οδηγίες για τους μετανάστες που 

προέρχονται από χώρες εκτός της Ε.Ε. και ειδικότερα για την εκπαίδευση των παιδιών 

τους. Η Σύσταση R(84) 9 της Επιτροπής των Υπουργών προς τα κράτη μέλη για τη 

δεύτερη γενεά μεταναστών, η Σύσταση R(84)18 για την εισαγωγή της διαπολιτισμικής 

διάστασης στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, η Σύσταση R1093 (1989) για την 

εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών. Αν και πρόκειται για Συστάσεις , που δεν 

έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα, παρόλα αυτά αφορούν όχι μόνο τα παιδιά των νόμιμων 

μεταναστών, αλλά και αυτά των παράνομων. Σε αυτά τα κείμενα, περιλαμβάνονται 

συστάσεις προς τα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα 

στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των παιδιών, να εισάγουν μαθήματα γλώσσας και 

πολιτισμού των χωρών προέλευσης, στο πλαίσιο του κανονικού σχολικού 

προγράμματος σπουδών και να προωθήσουν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, που θα 

αφορά όλους τους μαθητές49. 

«Ο όρος «πολυγλωσσία» αναφέρεται τόσο στην ικανότητα ενός ατόμου να 

χειρίζεται πολλές γλώσσες όσο και στη συνύπαρξη διαφορετικών γλωσσικών 

κοινοτήτων σε μια γεωγραφική περιοχή». Τα κράτη μέλη συμφώνησαν το 2000 στη 

Λισσαβόνα να εγκαθιδρύσουν μια πραγματική εσωτερική αγορά, να αναβαθμίσουν την 

έρευνα και την ανάπτυξη και να βελτιώσουν την εκπαίδευση ώστε να καταστεί η 

Ευρωπαϊκή Ένωση η «δυναμικότερη και ανταγωνιστικότερη οικονομία της γνώσης σε 

παγκόσμιο επίπεδο» με ορίζοντα το 2010.  

 Οι βασικοί στόχοι πολιτικών πολυγλωσσίας σύμφωνα με COM(2005) 596 

τελικό50, είναι :Πρώτον, η εκμάθηση ξένων γλωσσών και η ανάπτυξη γλωσσικών 

δεξιοτήτων ώστε  μέσω της ικανότητας κατανόησης και επικοινωνίας σε περισσότερες 

από μία γλώσσες οι ευρωπαίοι πολίτες να γίνουν πιο ανοιχτοί στην κουλτούρα και στη 

νοοτροπία άλλων ανθρώπων. Μακροπρόθεσμος στόχος της Επιτροπής είναι να 

αυξήσει εξατομικευμένα την πολυγλωσσία ώσπου ο κάθε πολίτης να μπορεί να 

συζητήσει σε τουλάχιστον δύο γλώσσες πέρα από τη μητρική του. Το Μάρτιο του 2002 

οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν, κατά τη 

σύνοδό τους στη Βαρκελώνη, τη διδασκαλία δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών από 

νεαρή ηλικία (αύξηση ποσοστού μαθητών του δημοτικού που μαθαίνουν μια ξένη 

γλώσσα). Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών δε θα πρέπει να περιορίζει το εύρος της 

αλλά, να ενισχύεται η εκμάθηση των περιφερειακών και των μειονοτικών, ενώ 

παράλληλα να δίνεται η ευκαιρία στους μετανάστες να μάθουν τη γλώσσα της χώρας 

υποδοχής τους (το ίδιο, επίσης, και η διδασκαλία των γλωσσών των μεταναστών). 

                                                           
49 Μαρία Τζωρτζοπούλου-Αγγελική Κοτζαμάνη(2008), Η εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών 
διερεύνηση των προβλημάτων και της προοπτικής επίλυσής τους, Αθήνα, εκδ Εθνικό κέντρο 
ερευνών, σελ 28 
50 COM(2005) 596 τελικό http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52005DC0596 
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Δεύτερον, βελτίωση της κατάρτισης των διδασκόντων ξένων γλωσσών, Τα 

κράτη μέλη καλούνται: να καταρτίσουν εθνικά σχέδια με τα οποία θα δίνουν μορφή, 

συνοχή και προσανατολισμό στις δράσεις για την προώθηση της πολυγλωσσίας, καθώς 

επίσης να αυξήσουν τη χρήση και την παρουσία ποικιλίας γλωσσών στην καθημερινή 

ζωή51και να επανεξετάσουν τις ισχύουσες ρυθμίσεις τους για την κατάρτιση των 

καθηγητών ξένων γλωσσών με βάση τα πορίσματα της μελέτης «European Profile for 

Language Teacher Education» (Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την εκπαίδευση των 

καθηγητών ξένων γλωσσών). 

Άλλες δράσεις  που υποστηρίζουν την πολυγλωσσία είναι , οι ανταλλαγές νέων 

και  αδελφοποιήσεις πόλεων  (esdeenfr52), παροχή βασικής χρημοτοοικονομικής 

υποστήριξης στο Ευρωπαϊκό Γραφείο για τις Λιγότερο Διαδεδομένες Γλώσσες53 (μη 

κυβερνητική οργάνωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα περισσότερων από 40 

εκατομμυρίων πολιτών οι οποίοι ανήκουν σε περιφερειακές και μειονοτικές γλωσσικές 

κοινότητες), και στα δίκτυα Mercator54, δίκτυα πανεπιστημίων που 

δραστηριοποιούνται στην έρευνα για τις λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες της Ευρώπης.  

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Socrates55 I & II συμμετείχαν 31 συνεργαζόμενες  

χώρες(κράτη-μέλη και εταίροι) με σκοπό παρά τις διαφορές τους να προετοιμάσουν 

τους αυριανούς ευρωπαίους πολίτες μέσω της εκπαίδευσης. Οι δυο φάσεις του 

προγράμματος κάλυπταν το χρονικό διάστημα 1995-1999 και 2000-2006. Το 

πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης56 (2007-2013) που ήρθε να αντικαταστήσει το 

απερχόμενο, εκφράζει αρκετά ξεκάθαρα ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να διαχέεται σε 

ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής του πολίτη και  περιλαμβάνει μια σειρά «ενεργειών» 

στον τομέα της εκπαίδευσης. 

 Η ενέργεια COMENIUS αφορά την κινητικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών 

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποσκοπώντας στη βελτίωση 

της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας ενισχύοντας συνεργασίες-συμπράξεις σχολικών 

ιδρυμάτων  προάγοντας τη γλωσσομάθεια και την διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση.  

Παράλληλα, προάγει την κινητικότητα μαθητών, εκπαιδευτικών καθώς και τη διάδοση 

των καλών πρακτικών στην εκπαίδευση και την ανταλλαγή εμπειριών δημιουργώντας 

δίκτυα που αποσκοπούν  στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης.  

Η ενέργεια ERASMUS αποβλέπει στην κινητικότητα φοιτητών, διδασκόντων 

και διοικητικού προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 

                                                           
51 Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να βασίζονται στην κατευθυντήρια γραμμή 23 και να αποτελούν μέρος 
των εθνικών σχεδίων που καταρτίζουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης της 
Λισσαβώνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2005)0596_/com
_com(2005)0596_el.pdf 
52 αδελφοποιήσεις πόλεων  (esdeenfr) http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=uriserv:l29015 
53Ευρωπαϊκό Γραφείο για τις Λιγότερο Διαδεδομένες Γλώσσες  http://www.eblul.org/ 
54δίκτυα Mercator  http://www.mercator-research.eu/index.php?id=1550 
55 Socrates http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:c11043 
56 πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11082_el.ht
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εκπαίδευσης , ενθαρρύνοντας την διακρατική συνεργασία των ιδρυμάτων, την 

αναγνώριση σπουδών και ακαδημαϊκών τίτλων στην Ένωση, εξομαλύνοντας τις όποιες 

διαφορές στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών, εστιάζοντας στην καινοτομία, 

στον πειραματισμό και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών υψηλού επιπέδου. 

 Η ενέργεια GRUNDTVIG εστιάζει στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσω της 

ανάπτυξης νέων πρακτικών καινοτόμων εφαρμογών στον τομέα των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε μία προσπάθεια να αντιμετωπίσει την 

πρόκληση που δημιουργεί η γήρανση του πληθυσμού στην Ευρώπη, παρέχοντας 

δυνατότητες εκπαίδευσης στους ενηλίκους για τη βελτίωση των γνώσεων και των 

ικανοτήτων τους. 

Η ενέργεια LINGUA με τη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών, υποστηρίζει 

την γλωσσική πολυμορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάλλοντας στη βελτίωση της 

ποιότητας της διδασκαλίας και της εκμάθησης γλωσσών. Η εκπαίδευση τεχνικού 

χαρακτήρα τείνει να προσαρμοστεί στο γεγονός της ολοένα και μεγαλύτερης ελεύθερης 

κυκλοφορίας των συντελεστών παραγωγής, οι αυξημένες συναλλαγές, η αύξηση της 

σημασίας των υπηρεσιών και οι διεθνικές επενδύσεις απαιτούν μεγαλύτερη 

γλωσσομάθεια(Παναγιώτης Ήφαιστος, 2004).  

 Η ενέργεια MINERVA προωθεί την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των 

τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση με στόχο την 

αύξηση της πρόσβασης σε βελτιωμένες μεθόδους διδασκαλίας, ενοποιώντας όλα τα 

συστήματα εκπαίδευσης της Ένωσης Την ίδια χρονική περίοδο, το Διατομεακό 

Πρόγραμμα(transversal programme)  λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα υπόλοιπα 

προγράμματα και ενέργειες του Δια Βίου Μάθηση, συμπληρώνοντας τις δράσεις τους 

και διασφαλίζοντας την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων και την αξιοποίησή 

τους.  

 Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci 57, για την επαγγελματική  εκπαίδευση και 

κατάρτιση, στοχεύει στην αναγνώριση προσόντων σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο 

προτρέποντας σε συνεργασία τα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, 

υποστηρίζοντας  δραστηριότητες κατάρτισης των συμμετεχόντων για την απόκτηση 

και τη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων που διευκολύνουν την προσωπική 

εξέλιξη, την απασχολησιμότητα και τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. 

Το πρόγραμμα Jean Monnet αφορά ειδικά τα ζητήματα ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης του ακαδημαϊκού τομέα και την υποστήριξη στα ιδρύματα και στις 

ενώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος Jean 

Monnet είναι η ενίσχυση της αριστείας, η ανταλλαγή γνώσεων και η συνειδητοποίηση 

της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, καθώς και η υποστήριξη των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων 

που ασχολούνται με θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και επιπλέον φορέων και 

ενώσεων υψηλής ποιότητας.58 
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 To Tempus υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

των χωρών εταίρων της Ένωσης σε Ανατολική Ευρώπη, Κεντρική Ασία, Δυτικά 

Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Το πεδίο ενδιαφέροντος είναι 

πολύ μεγάλο και επεκτείνεται και πέρα από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να 

προετοιμάσει μακροπρόθεσμα συνεργασίες και θετικό κλίμα για την ανάπτυξη και το 

όφελος, όχι μόνο της εκπαίδευσης αλλά και της πολιτικής και της οικονομίας, της ίδιας 

της Ένωσης. 

 Το πρόγραμμα συνεργασίας Erasmus Mundus I(2004-2008) & II(2009-2013)59 

μεταξύ της Ε.Ε. και τρίτων χωρών , στοχεύει στην ανάδειξη της Ε.Ε. σε διεθνές κέντρο 

αριστείας μάθησης, προωθώντας τον διάλογο μεταξύ λαών και πολιτισμών για τη 

βελτίωση της ποιότητας της Ανώτερης εκπαίδευσης, με την παροχή κοινών 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων μεταξύ των ιδρυμάτων των κρατών.  

Οι πρωτοβουλίες και το πρόγραµµα δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για 

το e-learning εντάσσονται στη γενικότερη στρατηγική e-Europe «Μια κοινωνία της 

πληροφορίας για όλους». Η πρωτοβουλία e-learning συνδέεται µε τη γενικότερη 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης, της 

επιμόρφωσης και της ανοικτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. To eTwinnning ξεκίνησε 

επίσημα τον Ιανουάριο 2005 ταυτόχρονα σε 26 χώρες της Ευρώπης, ως η βασική δράση 

της πρωτοβουλίας eLearning για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Τον Ιανουάριο 2006 στις χώρες που υποστηρίζουν το eTwinning προστέθηκαν η 

Κύπρος και η Βουλγαρία. Η δράση έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει στα σχολεία της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης την ευκαιρία να βελτιώσουν την 

καθημερινή εκπαιδευτική πράξη μέσα από τη συνεργασία µε αντίστοιχα ιδρύματα 

άλλων χωρών. Ταυτόχρονα, παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης των Νέων 

Τεχνολογιών για την εύρυθμη συνεργασία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για την 

εύκολη πρόσβαση στις πηγές εκπαιδευτικού υλικού και για την προώθηση και διάδοση 

των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων. Με τη δράση αυτή επιδιώκεται η 

παιδαγωγική καινοτομία, η ποιοτική ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στην καθημερινή 

διδακτική πράξη και η προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης.60 

 Το πρόγραμμα Youth in action (2007-2013)61, είναι το πρόγραμμα 

κινητικότητας μη τυπικής εκπαίδευσης της Ε.Ε. που απευθύνονται στους νέους ηλικίας 

μεταξύ 13 και 30 χρόνων, με στόχο την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων 

ως ευρωπαίοι πολίτες, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής της Ένωσης, μέσω της 

αμοιβαίας κατανόησης των νέων διαφορετικών ευρωπαϊκών κρατών και της 

ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας. 

                                                           
 
59 πρόγραμμα συνεργασίας Erasmus Mundus 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0009_el.ht
m 
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61 πρόγραμμα Youth in action (2007-2013) , 
http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/about_youth_en.php 
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 Τα προγράμματα Πολιτισμός62, Νέοι σε δράση(2007-2013) 63 και Δια βίου 

εκπαίδευση και κατάρτιση64(2007-2013), η ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία65, το 

ειδικό Πρόγραμμα EDULINK66, υποστηρίζεται από την Ε.Ε. με στόχο την ανάπτυξη 

της ανώτερης εκπαίδευσης στις χώρες ΑΚΕ(Αφρικής, της ομάδας των κρατών της 

Καραϊβικής και του Ειρηνικού) ενισχύοντας τις επενδύσεις στην  τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης των εν λόγω χωρών, τη 

βελτίωση της ποιότητας ανώτερης εκπαίδευσης τους, προώθηση διαπολιτισμικού 

διαλόγου και τη συνεργασία μεταξύ Ιδρυμάτων της Ε.Ε. και των ΑΚΕ. 

Η Ε.Ε. όμως έστρεψε το ενδιαφέρον της και στη Λατινική Αμερική. Το Alfa 

programme (1994-2013),  αποτελεί το μόνο υπάρχον πρόγραμμα με στόχο τον 

εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Λατινική Αμερική ως μια 

πλατφόρμα για την προώθηση της βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης στην περιοχή. Το 

πρόγραμμα αυτό εξασφαλίζει μια διαδικασία ιδιωτικοποίησης από τις χώρες της 

Λατινικής Αμερικής μέσω της δημιουργίας δικτύων και συνεργειών μεταξύ των 

πανεπιστημίων στη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, ALFA III 

είναι σύμφωνη με στόχο την κοινή Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ε.Ε.-Λατινικής 

Αμερικής, όπως αναγνωρίζονται ως στοιχείο στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση 

των διμερών και πολυμερών σχέσεων μεταξύ των δύο περιοχών, όπου τα ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στη διαδικασία της 

βελτίωσης η ποιότητα των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων, τα οποία με τη σειρά 

του επιτρέπει την κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη  Οι συμμετέχουσες χώρες είναι τα 

28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 18 χώρες της Λατινικής Αμερικής: 

Αργεντινή, Βολιβία, Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Κούβα, τον Ισημερινό, 

το Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, του Μεξικού, της Νικαράγουας, 

του Παναμά, Παραγουάη , Περού, Ουρουγουάη και Βενεζουέλα.67 

Στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης, η Επιτροπή σε μία προσπάθεια να 

αντιμετωπίσει καλύτερα τις προκλήσεις που θέτει η μετανάστευση υιοθετεί μια 

Πράσινη Βίβλο68 για τη μετανάστευση και την κινητικότητα το 2008. Καλώντας τα 

κράτη μέλη για συνδυασμένες προσπάθειες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της 

περιθωριοποίησης, της μισαλλοδοξίας, του ρατσισμού και της ριζοσπαστικοποίησης 

των πολιτών ( ευρωπαίων και μη) διατηρώντας ένα πλαίσιο ίσων ευκαιριών για όλους. 

Για την Ανώτερη εκπαίδευση, η Επιτροπή δημοσίευσε μια Πράσινη Βίβλο για 

την προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των νέων το 2009 με σκοπό την 

ενίσχυση των ευκαιριών για τους νέους στην Ευρώπη να αναπτύξουν τις γνώσεις και 

τις δεξιότητές τους περνώντας χρόνο στο εξωτερικό, κυρίως εκείνων των 

πληθυσμιακών ομάδων που ήδη παλεύουν με ειδικές δυσκολίες, π.χ. μετανάστες. Με 

                                                           
62 Πρόγραμμα «Πολιτισμός 2000», http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:l29006 
63 Νεολαία σε δράση (2007-2013) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:c11080 
64 Δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=uriserv:c11082 
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την αύξηση της εκπαιδευτικής κινητικότητας, προάγεται η ιδέα «της Ευρώπης ως 

προορισμού σπουδών». 

Σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων, η Επιτροπή δημοσίευσε μια ανακοίνωση 

το 2006, η οποία επιβεβαιώνει ότι «τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν επαρκείς 

επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των μεταναστών, εστιάζοντας στον 

κατάλληλο  σχεδιασμό της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που ταιριάζει στις ανάγκες 

του μαθητή». Συνειδητοποιώντας τον σημαντικού ρόλο των μεταναστών στην 

κοινωνία και στην οικονομία, προτρέπει στην επιτάχυνση των μηχανισμών για την 

αξιολόγηση των δεξιοτήτων και την αναγνώριση της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης 

μάθησης των μεταναστών που φθάνουν σε κάθε χώρα μέλος της Ε.Ε. 

Τα εργαλεία μετάφρασης προσόντων που προωθήθηκαν στο ευρωπαϊκό χώρο, 

είναι: 

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF)   είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο 

αναφοράς που λειτουργεί ως ένας μηχανισμός, ο οποίος επιτρέπει την ευκολότερη 

ανάγνωση και κατανόηση των προσόντων σε διαφορετικές χώρες και συστήματα στην 

Ευρώπη. Έχει δύο βασικούς στόχους: την προώθηση της κινητικότητας των πολιτών 

από χώρα σε χώρα και τη διευκόλυνση της διά βίου μάθησής τους. Κατά τη διαδικασία 

υλοποίησης του EQF, προβλέπεται κάθε χώρα να προσαρμόσει τα εθνικά της προσόντα 

(διπλώματα, πιστοποιητικά ή πτυχία) στα οκτώ επίπεδα του EQF. 

Το ECVET  είναι ένα κοινό μεθοδολογικό πλαίσιο που διευκολύνει τη 

συσσώρευση και τη μεταφορά ακαδημαϊκών μονάδων από ένα σύστημα προσόντων σε 

άλλο. Στόχος του είναι να προωθήσει τη διακρατική κινητικότητα και τη διά βίου 

πρόσβαση στη γνώση. Ο μηχανισμός αυτός δεν προτίθεται να αντικαταστήσει τα 

εθνικά συστήματα προσόντων, αλλά να επιτύχει μεγαλύτερο βαθμό συγκρισιμότητας 

και συμβατότητας μεταξύ τους. 

Το ECTS, δηλαδή European Credit Transfer System, ονομάζεται το Ευρωπαϊκό 

σύστημα διδακτικών μονάδων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσδίδει μια 

αριθμητική τιμή σε κάθε μάθημα. Η αριθμητική τιμή  είναι αντίστοιχη με το φόρτο 

εργασίας του φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος. Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο 

του προγράμματος ERASMUS με σκοπό να διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής 

αναγνώρισης των σπουδών στο εξωτερικό αποτιμώντας και/ή μεταφέροντας την 

εργασία του συμμετέχοντος φοιτητή (μεταφορά διδακτικών μονάδων) μεταξύ των 

συνεργαζόμενων ιδρυμάτων. 

Το Europass είναι ένα μοναδικό χαρτοφυλάκιο που αποσκοπεί να βοηθήσει 

τους πολίτες να επιδείξουν σαφώς και εύκολα τα προσόντα και τις ικανότητές τους σε 

όλη την Ευρώπη. Το Europass περιλαμβάνει πέντε έγγραφα που έχουν εκπονηθεί σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο για να βελτιωθεί η διαφάνεια των προσόντων. Το Βιογραφικό 

σημείωμα που σχεδιάστηκε για να χρησιμεύσει ως απόδειξη για τις ικανότητες των 

πολιτών , την καταγραφή της Κινητικότητας του πολίτη σε οποιοδήποτε επίπεδο, το 

Συμπλήρωμα πτυχίου που παρουσιάζει πληροφορίες για την διάρκεια φοίτησης, το 

Συμπλήρωμα πιστοποιητικού που διευκρινίζει τα επαγγελματικά προσόντα κάθε 

προσώπου που κατέχει το πιστοποιητικό εκπαίδευσης ή την επαγγελματική κατάρτιση 

στην οποία αναφέρεται και το Χαρτοφυλάκιο γλωσσών στο οποίο παρουσιάζονται οι 



γλωσσικές ικανότητες του ατόμου. Στόχος του είναι να διευκολυνθεί η κινητικότητα 

όλων αυτών που θέλουν να σπουδάσουν ή να εργαστούν στις τέσσερις γωνιές της  

Ευρώπης.69 

Στην ανακοίνωσή της του 2011 για την Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, 

η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη σε «διεύρυνση της πρόσβασης σε ποιοτική 

Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα για (….)μετανάστες. Πιο συγκεκριμένα να 

δίνονται κίνητρα για τη συμμετοχή των μειονεκτούντων οικογενειών σε αυτήν, 

προσαρμόζοντας τις παροχές στις ανάγκες των οικογενειών αυξάνοντας της 

προσβασιμότητας και της οικονομικής προσιτότητας)». 

Τον Μάιο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια ευρωπαϊκή 

ατζέντα για τη μετανάστευση περιγράφοντας τα βήματα που πρέπει να ληφθούν τα 

επόμενα χρόνια για να «καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης σε όλες τις πτυχές 

του. Από τους τέσσερις πυλώνες είναι αφιερωμένη σε «μια νέα πολιτική για τη νόμιμη 

μετανάστευση. Η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση 

και τον Πολιτισμό είναι υπεύθυνη για τη δράση της Ε.Ε. στον τομέα της εκπαίδευσης 

και της κατάρτισης. Συντονίζει πολιτικές που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, τον 

πολιτισμό, τη νεολαία, τις γλώσσες και τον αθλητισμό υποστηρίζοντας διαφορετικά 

εκπαιδευτικά συστήματα που καταρτίζουν και προάγουν τη δια βίου μάθηση στην 

Ευρώπη, προωθεί προγράμματα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ενισχύοντας την 

πολιτιστική πολυμορφία μέσω του διαπολιτισμικού διαλόγου και την ανάπτυξη της 

έννοιας της γλωσσομάθειας σε μια Ευρώπη με 24 επίσημες γλώσσες και 60 

τουλάχιστον περιφερειακές/ μειονοτικές γλώσσες. 

Η δράση αυτή διέπεται από το στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή 

συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (Ευρώπη  2020), κάνοντας 

αρκετές αναφορές στην εκπαιδευτική διάσταση της ένταξης των μεταναστών: 

Ο πρώτος στρατηγικός στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Τα κράτη μέλη 

ενθαρρύνονται να «παρέχουν στους μετανάστες η ευκαιρία να μάθουν τη γλώσσα της 

χώρας υποδοχής». Δεύτερος στρατηγικός στόχος  είναι η προαγωγή της ισοτιμίας, της 

κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά: ο στόχος αυτός ορίζει ότι 

«τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να στοχεύουν στη διασφάλιση ότι 

όλοι οι εκπαιδευόμενοι - συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προέρχονται από 

μειονεκτικό περιβάλλον, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους μετανάστες - να 

ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους, έστω και μέσω της εκπαίδευσης δεύτερης 

ευκαιρίας και την παροχή πιο εξατομικευμένης μάθησης». Έμβαση δίνεται στην 

ανάπτυξη συνεργασίας, μεταξύ των κρατών μελών, για την αμοιβαία μάθηση σχετικά 

με τις βέλτιστες πρακτικές για την εκπαίδευση των μαθητών από οικογένειες 

μεταναστών. 
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Παράλληλα στην «Ευρώπη 2020»70 πρωταρχικό ρόλο έχουν συγκεκριμένα 

πλαίσια πολιτικής που έχουν αναπτυχθεί για τα διαφορετικά εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα και πεδία (σχολεία, τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων, 

κλπ). Αυτές περιλαμβάνουν συγκεκριμένες πολιτικές απέναντι στους μετανάστες ή  

κάνουν αναφορά σε μετανάστες ως ομάδες-στόχους που πρέπει να εξετάζονται στο 

πλαίσιο των γενικών πολιτικών, όπως απαιτείται από το Συμβούλιο Παιδείας, 

Νεολαίας και Πολιτισμού. Τα παιδιά των μεταναστών και των προσφύγουν και η 

εκπαίδευσή τους αποτελούν προτεραιότητα για την Ε.Ε. μετά τις τρομοκρατικές 

επιθέσεις στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες. Κοινή έκθεση του Σεπτέμβρη του 2015 

ζήτησε την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

μέχρι το 2020 και ιδιαίτερα για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Η πρωτοβουλία 

αυτή έχει ως στόχο ρητά για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης στα σχολεία.  

Η εκπαίδευση είναι το κλειδί για την ένταξη και την απασχολησιμότητα. Η 

αποτυχία των συστημάτων να αντιμετωπίσουν αυτήν την πρόκληση ενδέχεται να 

προκαλέσει ολοένα βαθύτερες κοινωνικές διαφορές, πολιτισμικό διαχωρισμό και 

συγκρούσεις μεταξύ εθνοτήτων. Άλλωστε ο υψηλός αριθμός παιδιών από οικογένειες 

μεταναστών δημιουργεί προκλήσεις για την εκπαίδευση σε διάφορα επίπεδα. Αρχικά, 

την τάξη και σχολείο θεωρείται  αναγκαίο να καλύπτονται περισσότερες μητρικές 

γλώσσες, πολιτιστικές απόψεις και δεξιότητες, να προσαρμοστούν οι δεξιότητες 

διδασκαλίας και να δημιουργηθούν συνδέσεις μεταξύ των οικογενειών μεταναστών και 

των κοινοτήτων. Έπειτα, οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα σχολικά συστήματα των 

κρατών  λόγω του διαχωρισμού, βάσει της κοινωνικοοικονομικής σχέσης, πρέπει να 

αποφεύγονται. 

Έχει παρατηρηθεί ότι πολλά από τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες 

μεταναστών έχουν χαμηλότερο επίπεδο σχολικών επιδόσεων σε σύγκριση με τους 

γηγενής συνομήλικούς τους με αποτέλεσμα να εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Ενώ 

παράλληλα, λίγες είναι οι οικογένειες μεταναστών που  εγγράφουν τα παιδιά τους στην 

προσχολική και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε ορισμένες χώρες, μάλιστα η 

κατάσταση όσον αφορά αυτά τα θέματα επιδεινώθηκε από την πρώτη στη δεύτερη 

γενιά μεταναστών, επισημαίνοντας ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα αποτυγχάνουν να 

προάγουν την ένταξη. 

Το εκπαιδευτικό έλλειμα που βιώνουν τα παιδιά από οικογένειες μεταναστών 

σχετίζεται με πολλούς παράγοντες. Ορισμένοι από αυτούς τους παράγοντες συνδέονται 

με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των μαθητών, την απαξίωση των γνώσεων 

τους ή την έλλειψη αναγνώρισης των προσόντων τους, που πιθανόν να μην εκτιμάται 

στο νέο τους σχολείο, την ελλιπή ικανότητα χρήσης της επίσημης γλώσσας της χώρας 

υποδοχής, τις χαμηλές προσδοκίες των οικογενειών και των κοινοτήτων, καθώς και 

την έλλειψη προτύπων ρόλων από τος οικείους τους. 
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Ελληνική πολιτική για την εκπαίδευση 

  

Η εκπαίδευση των μεταναστών σχεδόν μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, 

δεν απασχόλησε ιδιαίτερα την πολιτεία και την εκπαιδευτική κοινότητα71, μια και ο 

μικρός αριθμός παλιννοστούντων που υποδέχτηκε η χώρα, μπορούσε να 

«εξυπηρετηθεί» στα σχολεία των παλιννοστούντων που λειτουργούσαν στις δυο 

μεγάλες πόλεις  στην Αθήνα(Π.Δ 435/84, ΦΕΚ Α 154/10-10-1984), για μαθητές που 

προέρχονται από αγγλόφωνες χώρες, και στη Θεσσαλονίκη(Π.Δ 369/85, ΦΕΚ Α 

131/22-7-1985) για μαθητές που προέρχονται από ξένα σχολεία γερμανόφωνων 

χωρών. Στα συγκεκριμένα σχολεία δικαίωμα εγγραφής έχουν τα παιδιά ελληνικής 

ιθαγένειας ή καταγωγής από τον έναν ή και τους δύο γονείς, παιδιά δημοσίων 

υπαλλήλων που έχουν φοιτήσει τουλάχιστον τρία χρόνια σε σχολεία της αλλοδαπής 

και υστερούν στην ελληνική γλώσσα και παιδιά αλλοδαπών που ζουν στην Ελλάδα. 

Βασική γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.  Λειτουργούν όμως βιβλιοθήκη και 

αναγνωστήριο με κατάλληλα ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία που είναι στη διάθεση 

των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού κατά τη διάρκεια λειτουργίας του 

σχολείου. Στις αρχές του 1980 η προσέλευση μεγάλου αριθμού μεταναστών(ήρθαν με 

τις οικογένειές τους) από την Αλβανία, τη πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. αλλά και άλλων χωρών 

μετονόμασε τα εν λόγο σχολεία , από σχολεία αποδήμων σε σχολεία 

παλιννοστούντων(Ν.1865/89) και ανάγκασε το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να 

ασχοληθεί σοβαρότερα με το θέμα της εκπαίδευσης αυτών των παιδιών.  

Οι Τάξεις Υποδοχής(Τ.Υ.) και τα Φροντιστηριακά Τμήματα (Φ.Τ.).  

εμφανίζονται για πρώτη φορά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, με το Ν. 1404/83.  

Με βάση το άρθρο 45, αυτού του νόμου, οι Τ.Υ και τα Φ.Τ. σκοπό έχουν την ομαλή 

προσαρμογή των παλιννοστούντων μαθητών, με γονείς Έλληνες μετανάστες, στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Μεταξύ άλλων, ο νόμος προέβλεπε τα σχετικά με την 

ίδρυση των Τ.Υ. και των Φ.Τ. σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα αναλάμβαναν τη διδασκαλία 

στις Τ.Υ και τα Φ.Τ. ενώ τις δαπάνες λειτουργίας των τμημάτων αυτών, βάρυναν τον 

προϋπολογισμό των εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο 

Ν. 1894/90 έρχεται να αντικαταστήσει το Ν. 1404/83, μετατοπίζοντας την ευθύνη για 

την ίδρυση των Τ.Υ. και των Φ.Τ. από τον υπουργό Παιδείας στον εκάστοτε νομάρχη. 

Ενώ προστίθενται στα «τέκνα Ελλήνων μεταναστών» και τα «τέκνα 

επαναπατριζόμενων Ελλήνων», προφανώς λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που 

δημιουργήθηκαν από την είσοδο των Ελλήνων ομογενών από τη Σοβιετική Ένωση. 

Παράλληλα στον συγκεκριμένο Νόμο δίνεται το δικαίωμα της διδασκαλίας στα Τ.Υ 

και  Φ.Τ και σε ιδιώτες, εκτός από τους δημοσίους υπαλλήλους. Ταυτόχρονα, ορίζονται 

οι προϋποθέσεις εγγραφής των μαθητών σε Τ.Υ. ή Φ.Τ., σύμφωνα με τις οποίες, 

πρώτον ο γονέας του μαθητή θα πρέπει με δήλωσή του να αναφέρει πως επιθυμεί το 

παιδί να συμμετάσχει στην Τ.Υ ή το Φ.Τ. και δεύτερον, το επίπεδο γνώσης της 

Ελληνικής γλώσσας του μαθητή να είναι τέτοιο, που να μην του επιτρέπει την 

παρακολούθηση μαθημάτων στην τάξη του κανονικού Προγράμματος Σπουδών. 
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Τέλος, όσον αφορά τη λειτουργία των Τ.Υ. και των Φ.Τ., οι πρώτες λειτουργούν ως 

βοηθητικές και όχι ανεξάρτητες τάξεις με ελάχιστο αριθμό μαθητών τους 9 ενώ δεν 

πρέπει να ξεπερνάει τους 17. Όσον αφορά τα Φ.Τ., αυτά λειτουργούν έως 8 ώρες 

εβδομαδιαίως με ελάχιστο αριθμό μαθητών τους 3 και μέγιστο τους 8 (Δαμανάκης, 

2004, σελ60-61). Οι συγκεκριμένες δομές περιόριζαν το ενδιαφέρον στη προσαρμογή 

των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, 

χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα αυτών των 

μαθητών. Ακόμη και το μέτρο που αφορούσε την εισαγωγή της γλώσσας προέλευσης 

στις Τ.Υ. και τα Φ.Τ. αποδείχθηκε αποσπασματικό, μια και οι μαθητές θα φοιτούσαν 

ελάχιστα σε αυτά τα τμήματα, κάτι που δεν θα τους έδινε τη δυνατότητα να διδαχθούν 

σε ικανοποιητικό βαθμό τη μητρική τους γλώσσα. 

Κατά τη δεκαετία του 1980, το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 494/83,  ιδρύονται 

επίσης Τάξεις Υποδοχής  για τέκνα υπηκόων μελών της Ε.Ε., και για τα παιδιά 

υπηκόων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εναρμονιστεί η Ελλάδα με 

την οδηγία του Συμβουλίου 77/486/ΕΟΚ στις 25 Ιουλίου του 1977. Οι μαθητές 

διδάσκονται όχι μόνο την Ελληνική γλώσσα και τα μαθήματα του κανονικού 

Προγράμματος Σπουδών άλλα και τη γλώσσα της χώρας προέλευσης τους τόσο για την 

ενίσχυση της εθνικής τους ταυτότητας όσο και για την προετοιμασία τους σε 

περίπτωση παλιννόστησης. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δαμανάκης 

Μ.( Δαμανάκης, 2004, σελ6472) υποστηρίζει ότι το Προεδρικό διάταγμα δίνει το 

δικαίωμα στους αλλοδαπούς μαθητές από χώρες της  ΕΕ να διατηρήσουν και να 

καλλιεργήσουν την «εθνική τους ταυτότητα» έστω και μέσα από ολιγόωρα μαθήματα 

της μητρικής τους γλώσσας, σε αντίθεση με τους λοιπούς αλλοδαπούς μαθητές στους 

οποίους δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα, αντιμετωπίζοντάς τους με διάθεση 

αφομοίωσης. 

Ο Ν. 1566/30-9-1982 ΦΕΚ16773, νόμος που ισχύει έως και σήμερα, για τη 

Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναφέρεται 

με σαφήνεια η επίδραση του πνεύματος της διαπολιτισμικής παιδείας: Σκοπός της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, 

αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των 

μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να 

εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά. Πιο 

συγκεκριμένα ανάμεσα στα άλλα στο Άρθρο 1 παράγραφο ε, δηλώνει με σαφήνεια πως  

υποβοηθεί τους μαθητές: Να αναπτύσσουν πνεύμα φιλίας και συνεργασίας με όλους τους 

λαούς της γης, προσβλέποντας σε έναν κόσμο καλύτερο, δίκαιο και ειρηνικό. 

Λίγα χρόνια αργότερα, ένα ακόμα βήμα γίνεται από την πολιτεία με το Ν. 

1894/90 προβλέποντας για πρώτη φορά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών στα συγκεκριμένα σχολεία με σκοπό να 

εργαστούν στις τάξεις Υποδοχής, δείχνοντας ότι η πολιτεία άρχισε να δίνει ειδικό 
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βάρος στις προσλήψεις των εκπαιδευτικών που θα «απασχολούνταν» σε αυτές τις 

θέσεις. 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, συγγράφει βιβλία που αποτελούν το αναγκαίο 

διδακτικό υλικό για Τάξεις Υποδοχής(Τ.Υ.)και Φροντιστηριακά Τμήματα (Φ.Τ.). Σε 

αυτά συμπεριλαμβάνονται εγχειρίδια για δύο επίπεδα μαθητών, αρχαρίων–Α ́ επιπέδου 

και προχωρημένων-Β ́ επιπέδου: για αρχαρίους μικρών (Β ́-Γ ́) τάξεων και μεγάλων 

(Δ -́Ε -́ΣΤ ́) τάξεων. Στους αρχαρίους των μεγάλων τάξεων προσφέρονται για 

διδασκαλία τα βιβλία του μαθητή «Ανοίγω το Παράθυρο 1» (τεύχη α ́ και β ́) 

συνοδευόμενα από τα τετράδια εργασιών του μαθητή (ένα για κάθε τεύχος) και το 

βιβλίο για το δάσκαλο. Στους  προχωρημένους  τα  βιβλία  «Ανοίγω  το  Παράθυρο  2»  

(τεύχη  α ́  και  β ́), «Μαθαίνω Ελληνικά 2» (τεύχη α ́ και β ́) και «Γεια σας, παιδιά» 

Τμήμα Β ́ με τα αντίστοιχα τετράδια εργασιών. Συγχρόνως διδάσκονται τα εγχειρίδια 

«Ελληνικός Πολιτισμός 1» και «Ελληνικός Πολιτισμός 2» (με τα τετράδια εργασιών) 

ώστε να καταφέρουν τα παιδιά να γνωρίσουν τον πολιτισμό και την Ιστορία της 

Ελλάδας. Αρχικά για τους μαθητές που φοιτούσαν στις Τάξεις Υποδοχής 

χρησιμοποιήθηκαν τα βιβλία που διδάσκονταν οι Έλληνες μαθητές στην Αμερική, 

«Γεια σας παιδιά» και «Μαθαίνω Ελληνικά»74. Αργότερα με το  ΦΕΚ 930 τΒ’ 14-12-

1994 ρυθμίζεται η φοίτηση και αλλοδαπών μαθητών από μερικούς μήνες έως και δύο 

διδακτικά έτη, προβλέποντας τα προσόντα των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε 

Τάξεις Υποδοχής και Φροντιστηριακά Τμήματα, τις προϋποθέσεις λειτουργίας των 

τμημάτων αυτών, καθώς και τον αριθμό των παιδιών που φοιτούν σε αυτά.  

Με τον Ν. 2413 ΦΕΚ Α’ 124/14-6/96 εισάγεται η διαπολιτισμικότητα στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τα σχολεία παλιννοστούντων μαθητών 

αντικαθιστούν την ταμπέλα τους με αυτή των διαπολιτισμικών σχολείων. Στο Άρθρο 

34 αποσαφηνίζεται ο σκοπός και το περιεχόμενο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης : 

«Σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η οργάνωση και λειτουργία σχολικών 

μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την παροχή 

εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές 

ιδιαιτερότητες. Στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εφαρμόζονται τα 

προγράμματα των αντίστοιχων δημόσιων σχολείων, τα οποία προσαρμόζονται στις 

ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές ανάγκες των μαθητών 

τους»75. Ο εν λόγω νόμος αναφέρεται στην ελληνική παιδεία στο εξωτερικό αλλά και 

στη διαπολιτισμική εκπαίδευση στον ελλαδικό χώρο, την εκπαίδευση δηλαδή των 

αλλοδαπών, παλιννοστούντων, Ρομά και μουσουλμάνων μαθητών. 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτού του νόμου ιδρύεται το Ινστιτούτο Παιδείας 

Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.), έργο του οποίου μεταξύ 

άλλων είναι η σύνταξη και η έγκριση προγραμμάτων, η έγκριση και συγγραφή 

διδακτικών βιβλίων, καθώς και η προετοιμασία διδακτικού υλικού για τις 

εκπαιδευτικές μονάδες στο εξωτερικό και τα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η 

μελέτη των θεμάτων των παλιννοστούντων ή επαναπατριζόμενων Ελλήνων και 

ειδικότερα της εκπαίδευσης των παλιννοστούντων μαθητών, ώστε να γίνεται όσο το 
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δυνατόν ευκολότερη η ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Η 

προσαρμογή των προγραμμάτων στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σύμφωνα 

με τις ιδιαιτερότητες αυτών, η γνωμοδότηση για την ίδρυση σχολείων διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης και η μελέτη και έγκαιρη αντιμετώπιση κάθε άλλου σχετικού θέματος της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Για την εκτέλεση του έργου του το Ι.Π.Ο.Δ.Ε. 

συνεργάζεται με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, άλλους φορείς και ομάδες ειδικών επιστημόνων και 

εκπαιδευτικών, που εργάζονται στην Ελλάδα ή στις άλλες χώρες, τις εκπαιδευτικές 

αρχές των χωρών αυτών και άλλους φορείς. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι τάξεις υποδοχής εξελίχθηκαν σε 

παράλληλες τάξεις, όπου τα παιδιά παρακολουθούσαν μαθήματα ανάλογα με το 

επίπεδο της γλωσσομάθειας-και όπου ήταν δυνατό- και της ηλικίας τους. Αναλυτικά 

και Ωρολόγια προγράμματα μέχρι και το 1997 δεν είχαν συνταχθεί. Ειδικά τεστ που θα 

βοηθούσαν τους εκπαιδευτικούς να ανιχνεύσουν το γλωσσικό επίπεδο των παιδιών δεν 

υπήρχαν και οι εκπαιδευτικοί καλούνταν να αποφασίσουν μόνοι τους για τη μορφή και 

τον τρόπο λειτουργίας της τάξης76. Το 1999 κυκλοφόρησαν από το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο τέσσερα κριτήρια αξιολόγησης για τον αριθμό κατοχής της ελληνικής 

γλώσσας και τον μαθηματικών. Ειδικότερα για τη γλώσσα αξιολογούνταν οι 

ικανότητες ακρόασης, παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. Ωστόσο οι 

εκπαιδευτικοί σπάνια έκαναν χρήση αυτών των διαγνωστικών κριτηρίων και ακόμα 

σπανιότερα διαμόρφωναν μια διδασκαλία ανάλογη με τις ιδιαίτερες ανάγκες των 

μαθητών τους77. 

 Στα Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Σ.Δ.Ε.)-νηπιαγωγεία, δημοτικά, 

γυμνάσια, λύκεια και επαγγελματικές σχολές- υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής ειδικών 

Αναλυτικών Προγραμμάτων, με απόφαση του ΥΠΕΠΘ και του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. Σε αυτά, 

προβλέπεται η δυνατότητα διδασκαλίας πρόσθετων μαθημάτων, μειωμένου ωραρίου 

των εκπαιδευτικών και μειωμένου αριθμού μαθητών ανά τάξη. Επιπλέον, υπάρχει 

δυνατότητα να ιδρύονται στα δημόσια σχολεία τμήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 

ενώ δεν παραλείπεται η μετατροπή κάποιων δημόσιων σχολείων σε δημόσια σχολεία 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή πειραματικά, υπαγόμενα σε κάποιο ΑΕΙ.   

Με την Υ.Α Φ10/20/Γ1/708/7-9-1999 (ΦΕΚ 1789/1999)78, προκειμένου η 

εκπαίδευση παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών να γίνει περισσότερο 

αποτελεσματική και συμμετοχική -ενεργητική, ώστε οι μαθητές αυτοί να ενταχθούν 

ομαλά και ισόρροπα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, στα πλαίσια της 

διαπολιτισμικής αγωγής, διαμορφώνεται ένα ευέλικτο σχήμα θεσμικής και διδακτικής 

παρέμβασης, το οποίο επιτρέπει στο Σύλλογο διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού σταθμίσει τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες των μαθητών αυτών και τις δυνατότητες της σχολικής μονάδας να επιλέξει 

εκείνο το σχήμα που μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά και αποδοτικά. Το θεσμικό 
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σχήμα έχει τη μορφή: Τάξη Υποδοχής Ι και ΙΙ, Φροντιστηριακό Τμήμα και Διευρυμένο 

Ωράριο. Ο Νόμος αναφέρεται στη φοίτηση και τη λειτουργία των Τ.Υ και των Φ.Τ σε 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και λεπτομέρειες για τα 

προσόντα και τη σχέση εργασίας του εκπαιδευτικού προσωπικού των τμημάτων αυτών. 

 Το πρόγραμμα των τάξεων Υποδοχής ολοκληρώνεται σε δύο κύκλους που 

εντάσσονται μέσα στο Ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου: Στις Τάξεις Υποδοχής Ι, 

όπου εφαρμόζεται εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης ξένης 

γλώσσας για μαθητές που θα ενταχθούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η 

φοίτηση διαρκεί ένα διδακτικό έτος. Στις Τάξεις Υποδοχής ΙΙ, όπου εφαρμόζεται μικτό 

πρόγραμμα εσωτερικής και εξωτερικής γλωσσολογικής και μαθησιακής υποστήριξης 

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

κανονικές τάξεις με παράλληλη υποστηρικτική γλωσσική διδασκαλία, η φοίτηση 

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

μικρότερος αριθμός μαθητών με τον οποίο δημιουργείται Τ.Υ. Ι ή ΙΙ είναι 9 και ο 

μεγαλύτερος 17.  

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

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

δυσκολίες είτε εντάχθηκαν στα υποστηρικτικά γι' αυτούς μέτρα και παρακολούθησαν 

τα σχετικά μαθήματα αλλά εξακολουθούν να δυσκολεύονται γλωσσικά κατά την 

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

σχολικού ωραρίου. Ο μικρότερος αριθμός μαθητών με τον οποίο δημιουργείται 

Φροντιστηριακό Τμήμα είναι ο 3 και ο μεγαλύτερος 8. 

Το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής (ΚΕ.Δ.Α.)79 του Τμήματος Φιλοσοφίας - 

Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ιδρύεται το 1996. Είναι ένα 

Πανεπιστημιακό Κέντρο για τη μελέτη θεμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε 

Εθνικό και Διεθνές επίπεδο. Στόχοι του είναι ,σύμφωνα με τη επίσημη ιστοσελίδα του, 

η προώθηση της διαπολιτισμικής διδασκαλίας και έρευνας σε προπτυχιακό και 

μεταπτυχιακό επίπεδο, η ανάπτυξη και εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων 

διαπολιτισμικής φύσεως, η συνεργασία με αντίστοιχα πανεπιστημιακά και ερευνητικά 

Κέντρα, η ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα στα μέλη ης ελληνικής και της διεθνούς 

επιστημονικής κοινότητας με τη διοργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων, συμποσίων 

και συνεδρίων. Το Κέντρο δραστηριοποιείται ερευνητικά στους παρακάτω Τομείς: 

θεωρίας και Μεθοδολογίας, εκπαιδευτικής πολιτικής, σχολικού περιβάλλοντος, 

εκπαίδευση και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, τεκμηρίωσης και πληροφόρησης. Το 

Κέντρο συνεργάζεται με τους σημαντικότερους φορείς που ασχολούνται με τη σχολική 

και κοινωνική ένταξη ποικίλων εθνοπολιτισμικών ομάδων στον ελλαδικό χώρο. 

Συνεργάζεται επίσης με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα που έχουν ως 

αντικείμενο τη μελέτη διαπολιτισμικών θεμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ 

έχει αναπτύξει δίκτυα υποστήριξης και συνεργασίας με διαπολιτισμικά σχολεία, 

στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς και συλλόγους γονέων, διαθέτοντας μια 

πλούσια «διαπολιτισμική» βιβλιοθήκη για τις ανάγκες φοιτητών, ερευνητών και 

εκπαιδευτικών. 
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 Ένα από τα σημαντικότερα έργα που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με το 

ΚΕ.Δ.Α. είναι το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών 

Μαθητών» (μετέπειτα «Ένταξη παιδιών Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών στο 

σχολείο για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»), η εφαρμογή του οποίου ξεκίνησε το 

1997. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχει ως γενικό σκοπό τη δημιουργία των 

προϋποθέσεων εκείνων που διασφαλίζουν σ΄ όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες 

πρόσβασης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Με την υλοποίηση του Προγράμματος: 

«Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά», επιχειρείται η βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο 

εκπαιδευτικό σύστημα μαθητών από τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα που απειλείται 

με εκπαιδευτική ανισότητα και περιθωριοποίηση. Μέσω αυτού του Προγράμματος, 

επιδιώκεται η ενδυνάμωση των σχολικών μονάδων με στρατηγικές που ενθαρρύνουν 

τη διαπολιτισμική κατανόηση, την επικοινωνία και τη συνεργασία, σε σκοπό να 

ενισχυθεί η πρόσβαση των παιδιών Ρομά στην προσχολική αγωγή και στη συνέχεια η 

έγκαιρη εγγραφή τους στην Α΄ Δημοτικού, η εξοικείωσή τους με το σχολείο και η 

παραμονή τους σε αυτό σε όλη τη διάρκεια τουλάχιστον της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης. 

Η ελληνική πολιτεία με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου υλοποιεί από το 1997 προγράμματα(ΕΠΕΑΕΚ80), στο πλαίσιο της προώθησης 

της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Τα προγράμματα αυτά αφορούν την εκπαίδευση 

των ομογενών, των τσιγγανοπαίδων, των μουσουλμανοπαίδων, των αλλοδαπών, 

παλιννοστούντων μαθητών και ομογενών, ενώ χωρίζονται σε τρεις φάσεις: Α’ Φάση 

1997-2000 «Άξονας προτεραιότητας 1:Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης 

στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για όσους απειλούνται με κοινωνικό 

αποκλεισμό», Β’ Φάση 2002-2004 «Άξονας προτεραιότητας 2: Προώθηση και 

βελτίωση της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της Δια Βίου 

Μάθησης», Γ’ Φάση 2006-2008 «Άξονας προτεραιότητας 3: Ανάπτυξη και προώθηση 

της επιχειρηματικότητας των Νέων», Δ’ Φάση «Άξονας προτεραιότητας 4: βελτίωση 

της πρόσβασης γυναικών στην αγορά εργασίας» και η Ε’ Φάση «Άξονας 

προτεραιότητας 5: Δημιουργία και ενίσχυση υποδομών για την υλοποίηση μέτρων του 

ΕΚΤ». 

Δρομολογούνται δηλαδή μέτρα πάνω στους βασικούς άξονες πολιτικής του 

ΕΚΤ, τα οποία διέπονται από μια ενιαία φιλοσοφία προώθησης μιας 

κοινωνικοεκπαιδευτικής πολιτικής που επιδιώκει να ενισχύσει την ανάγκη του 

ανθρώπου να ευαισθητοποιείται, να κοινωνικοποιείται και να δημιουργεί, με απώτερο 

σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Ο πρώτος άξονας προτεραιότητας στοχεύει στην προώθηση της ισότητας 

ευκαιριών για ολόκληρο το μαθητικό πληθυσμό, στη μείωση της σχολικής αποτυχίας 

και εκπαιδευτικής διαρροής παρέχοντας υποστήριξη σ' όλους τους νέους να 

αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες αυξάνοντας τις δυνατότητες ένταξης 

στην αγορά εργασίας. Στον άξονα αυτό συμπεριλαμβάνονται μέτρα και ενέργειες που 

απευθύνονται σε ομάδες του μαθητικού πληθυσμού με πολιτισμικές και γλωσσικές 

ιδιαιτερότητες και διαφορές (μουσουλμανόπαιδες, τσιγγανόπαιδες, παλιννοστούντες, 

αλλοδαποί και ομογενείς), άτομα με ειδικές ανάγκες, μαθητές που εγκατέλειψαν την 
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εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και μαθητές που παρουσιάζουν χαμηλή επίδοση 

και μαθησιακές δυσκολίες. 

Ο δεύτερος άξονας προτεραιότητας αφορά στην ανάπτυξη και βελτίωση της 

εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος δια βίου μάθησης που παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης των 

γνώσεων, των δεξιοτήτων, νέων και ενηλίκων, συμβάλλοντας στη διατήρηση και 

βελτίωση της απασχόλησής τους καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Επιχειρείται η 

βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, με στόχο 

την αύξηση της αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας του εκπαιδευτικού 

συστήματος. Με βάση το παραπάνω πλαίσιο οι γενικοί στόχοι του άξονα 

προτεραιότητας είναι: Σύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση αναπτύσσοντας 

εναλλακτικές μορφές δια βίου εκπαίδευσης. Ανάπτυξη του επαγγελματικού 

προσανατολισμού και της συμβουλευτικής καθώς και επέκταση των προγραμμάτων 

πρακτικής άσκησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Αναμόρφωση των προγραμμάτων 

σπουδών της αρχικής επαγγελματικής και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να 

παρέχουν ουσιαστικές γνώσεις και δεξιότητες αυξάνοντας τις δυνατότητες 

απασχόλησης και ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας. Βελτίωση της ποιότητας της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης με την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από τη 

συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση όλων των παραμέτρων του 

εκπαιδευτικού έργου και την ενίσχυση υποδομών και μέσων διδασκαλίας. 

Ο τρίτος άξονας είναι καινοτόμος για το χώρο της εκπαίδευσης και αποσκοπεί 

στην ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και 

αυξάνουν την προσαρμοστικότητα των νέων στις μεταβολές της αγοράς εργασίας. Με 

τον άξονα αυτό επιχειρείται να αναπτυχθούν δεξιότητες που προάγουν τον 

εκσυγχρονισμό των διοικητικών διαδικασιών, την επέκταση του επιχειρηματικού 

πνεύματος καθώς και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα έρευνας και 

τεχνολογίας. Οι βασικοί στόχοι του άξονα είναι: Η ενθάρρυνση της επιχειρηματικής 

δράσης και των καινοτόμων εφαρμογών. Η προετοιμασία και η εκπαίδευση των νέων 

για απασχόληση σε μικρές επιχειρήσεις και τη δημιουργία ατομικών επιχειρήσεων 

(αυτοαπασχόληση). Η δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων που καλλιεργούν την 

καινοτόμο επιχειρηματική σκέψη και δράση. 

Ο τέταρτος άξονας προτεραιότητας στοχεύει στη βελτίωση και ενίσχυση της 

θέσης των γυναικών και της πρόσβασής τους σε νέα επαγγελματικά πεδία στην αγορά 

εργασίας. Οι δράσεις που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του άξονα θα συμβάλουν: Στην 

τόνωση της συμμετοχής των γυναικών στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση 

(ΤΕΕ, ΙΕΚ, ΤΕΙ, πολυτεχνικές σχολές) μέσα από ένα ειδικό σύστημα κινήτρων και 

επαγγελματικού προσανατολισμού. Στην απελευθέρωση των γυναικών από τις 

οικογενειακές υποχρεώσεις οι οποίες αναστέλλουν την αναζήτηση ή τις δεσμεύουν ως 

προς την περαιτέρω εκπαίδευσή τους. Στην εισαγωγή της ισότητας των δύο φύλων στη 

σχολική διαπαιδαγώγηση. Στην αύξηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών και 

άρση των εμποδίων να αναλάβουν ανώτερα διοικητικά καθήκοντα. 

Ο πέμπτος και τελευταίος άξονας προτεραιότητας περιλαμβάνει τη 

«δημιουργία νέων και ενίσχυση υπαρχόντων υποδομών για την υλοποίηση μέτρων του 



ΕΚΤ» που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη της υλοποίησης του συνόλου των 

στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Τέλος το άρθρο 1681 του ισχύοντος Συντάγματος, προβλέπει το δικαίωμα στην 

εκπαίδευση μόνο για τους Έλληνες πολίτες. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι αποκλείει την 

εκπαίδευση των αλλοδαπών. Αντιθέτως, με λίγο πιο προσεκτικό ψάξιμο στις διατάξεις 

διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η χώρα μας, παρατηρούμε ότι προστατεύεται 

ρητά το δικαίωμα κάθε ανθρώπου, πόσο μάλιστα παιδιού, στην εκπαίδευση(Πρώτο 

πρόσθετο πρωτόκολλο, Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του ανθρώπου, άρθρο 2) 

82 . Ο μεταναστευτικός Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α 212/23-8-2005)83, όπου διαφαίνεται η 

προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης 

Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι επί 

μακρόν διαμένοντες, στο άρθρο 72, προβλέπει ότι «οι ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών, 

που διαμένουν στην Ελληνική Επικράτεια, υπάγονται στην υποχρεωτική σχολική 

φοίτηση, όπως και οι ημεδαποί, φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, και 

έχουν, χωρίς περιορισμούς, πρόσβαση στις δραστηριότητες της σχολικής ή 

εκπαιδευτικής κοινότητας». Παράλληλα, οι υπήκοοι τρίτων χωρών, που έχουν 

αποφοιτήσει από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα, έχουν πρόσβαση στην 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, όπως και οι 

ημεδαποί.  

Με το Νόμο 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και 

την πολιτική συµµετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες 

ρυθμίσεις», καθιερώνονται ειδικές διαδικασίες κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας για 

τα παιδιά των μεταναστών (τη λεγόμενη «δεύτερη γενιά»), είτε από τη γέννησή τους 

και εφόσον οι γονείς τους διαμένουν µόνιµα και νόμιμα στην χώρα επί πέντε 

τουλάχιστον συνεχή έτη, είτε κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης της παρακολούθησης 

έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα. 
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Σκοπός και ερευνητικοί στόχοι της έρευνας 
 

Ο προβληματισμός για το ρόλο της εκπαίδευσης, όπως αυτή βιώνεται από τους 

εκπαιδευτικούς και τα παιδιά, στην ενσωμάτωση ή αντίστροφα στον αποκλεισμό των 

παιδιών των μεταναστών, αποτέλεσε το έναυσμα για την πραγματοποίηση αυτής της 

μελέτης. Γι’ αυτό το λόγο η έρευνα κινήθηκε στα πλαίσια της σχολικής μονάδας καθώς  

οι διατυπωμένες απόψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών, άμεσα εμπλεκόμενων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, αποτυπώνουν την νέα πραγματικότητα στα σχολεία. Η νέα 

πραγματικότητα έγκειται στην παρουσία των παιδιών των μεταναστών στις σχολικές 

μονάδες και στην αλληλεπίδρασή τους με τους γηγενείς μαθητές. Στο ίδιο πλαίσιο 

παρουσιάζει ενδιαφέρον η σχολική τους πορεία, αλλά και τα πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά τους και πως επηρεάζουν ην κοινωνικοποίησή τους και τη σχολική 

τους επίδοση. Τέλος, το ενδιαφέρον επεκτείνεται στη συνολική άποψη των 

εκπαιδευτικών για την μετέπειτα πορεία και ένταξη των παιδιών αυτών, ως ενήλικες 

πια, στην ελληνική κοινωνία. 

Η συνάντηση των πολιτισμών και ο πλούτος που προκύπτει από τις αμφίδρομες 

αλληλεπιδράσεις των λαών στη χώρα μας, αλλά κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

οδηγεί στη δημιουργία ενός ανθρώπου-Ευρωπαίου πολίτη- που μπορεί να 

προσαρμόζεται συνεχώς στα νέα δεδομένα που συναντά στην ίδια του τη χώρα ή ακόμα 

και σε κάθε χώρα, διαμορφώνοντας έτσι μια κοινή Ευρωπαϊκή συνείδηση χωρίς 

προκαταλήψεις και αντιπάθειες απέναντι στον «ξένο- αλλοδαπό». 

Όσον αφορά στην εκπαίδευση, όποιος ζει κοντά στην εκπαιδευτική 

πραγματικότητα, ως γονιός, μαθητής, εκπαιδευτικός ή απλά ως παρατηρητής, 

διαπιστώνει πως η εθνική και γλωσσική ομοιογένεια των προηγούμενων χρόνων έχει 

ήδη δώσει τη θέση της στην πολυμορφία- πολυχρωμία των εθνικοτήτων των μαθητών 

που φοιτούν στα σχολεία μας. Το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, όντας ζωντανός 

μεταβαλλόμενος οργανισμός, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κοινωνικά ανεπηρέαστο. 

Το θέμα της μετανάστευσης σε συνάρτηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση απασχολούσε 

πάντα την Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Αυτές τις μέρες περισσότερο επίκαιρο από 

ποτέ, ζητά απαντήσεις από μια Ευρώπη που προσπαθεί να επανεξετάσει τους στόχους 

της και την ενότητά της.  

Η παρούσα έρευνα με θέμα «Ευρωπαϊκή Πολιτική για την εκπαίδευση των 

μεταναστών και η πολιτική της Ελλάδας, οι απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

για την εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο Δημοτικό  Σχολείο», στηρίχθηκε στις 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα «Η συμβολή του 

εκπαιδευτικού συστήματος στην ενσωμάτωση των μεταναστών, οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» για τη διδακτορική διατριβή της 

Τσολερίδου Αναστασίας(2009)84 στη Φιλοσοφική σχολή, Τομέα Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

                                                           
84 Τσολερίδου Αναστασία(2009), Η συμβολή του εκπαιδευτικού συστήματος στην ενσωμάτωση των 
μεταναστών, διδακτορική διατριβή, Πανεπιστημιακή έκδοση του ΑΠΘ 



Η προσδοκία από τις απαντήσεις του δείγματος ήταν να καταγραφεί το προφίλ 

των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σήμερα στις μεικτές τάξεις του ελληνικού 

Δημοτικού σχολείου. Οι επιμέρους στόχοι είναι: 

 Να εντοπιστούν οι ικανότητες των αλλοδαπών μαθητών στην τάξη  

 Να καταγραφεί η συμπεριφορά των παιδιών στο διάλειμμα.  

 Να διαπιστωθεί αν οι αλλοδαποί μαθητές δέχονται την απαιτούμενη 

βοήθεια ώστε να ανταποκριθούν στο καθημερινό τους έργο 

 Να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τα 

ζητήματα των αλλοδαπών μαθητών που τέθηκαν εξαρτώνται από τα 

δημογραφικά στοιχεία 

«Αναγκαία προϋπόθεση για την ενσωμάτωση των παιδιών των μεταναστών είναι 

η αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και ιδιαίτερα εκείνων που συνδέονται με την 

εκπαίδευσή τους. Ο τυχόν αποκλεισμό τους από την εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να 

οδηγήσει στον εργασιακό και γενικότερα στον κοινωνικό αποκλεισμό τους. Το ερώτημα 

που ανακύπτει είναι αν και κατά πόσο το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας εξασφαλίζει 

ή όχι την ισότητα ευκαιριών για όλους, τόσο ως προς την πρόσβαση όσο και ως προς την 

έκβαση των σπουδών τους, στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης.85» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 Μαρία Τζωρτζοπούλου-Αγγελική Κοτζαμάνη(2008), Η εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών 
διερεύνηση των προβλημάτων και της προοπτικής επίλυσής τους, Αθήνα, εκδ Εθνικό κέντρο 
ερευνών, http://www.ekke.gr/publications/wp/wp19.pdf 

http://www.ekke.gr/publications/wp/wp19.pdf


Μεθοδολογία έρευνας 
 

Η επιλογή του ερωτηματολογίου στηρίχθηκε στο γεγονός ότι μπορεί να 

συγκεντρώσει σημαντικές πληροφορίες για τις απόψεις και τις μορφές συμπεριφοράς 

που δεν είναι δυνατό να παρατηρηθούν. Η χρήση του ως εργαλείο της ερευνητικής 

διαδικασίας είναι απλή και δεν απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για τη συλλογή 

των απαντήσεων. Αξίζει να σημειωθεί πως, χωρίς την παρουσία του ερευνητή, το 

υποκείμενο συνηθίζει να δίνει με σαφήνεια και ειλικρίνεια απαντήσεις ακόμα και σε 

ευαίσθητές ερωτήσεις που αφορούν τις στάσεις ή της απόψεις του για το εν λόγω θέμα. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου, διευκρινίζεται ο 

σκοπός της έρευνας, η εξασφάλιση της ανωνυμίας και της εχεμύθειας των απαντήσεων. 

Επίσης, επισημαίνεται  η απαραίτητη συμβολή των ερωτηθέντων για στην επιτυχία της 

έρευνας και δίνονται σαφείς οδηγίες για την ορθή συμπλήρωσή του. Έπειτα αναζητάται  

ο αριθμός των  γηγενών και αλλοδαπών μαθητών της συγκεκριμένης τάξης καθώς και 

το επίπεδο της τάξης. Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιούνται στο υπόλοιπο 

ερωτηματολόγιο είναι πενταβάθμιας κλίμακας Likert και αφορούν : 

 Τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συμπεριφορά των αλλοδαπών μαθητών 

μέσα στην τάξη. Αν μιλούν κυρίως μεταξύ τους, αν προτιμούν να κάθονται 

κυρίως σε θρανία με παιδιά της ίδια εθνικότητας, αν η επίδοσή τους είναι 

συνήθως χαμηλότερη από τους γηγενείς μαθητές,  αν παρουσιάζουν 

μεγαλύτερα προβλήματα πειθαρχίας ή αν απουσιάζουν συχνότερα από ότι οι 

γηγενείς μαθητές. 

 Τις απόψεις εκπαιδευτικών για τη συμπεριφορά των αλλοδαπών μαθητών στο 

διάλειμμα αλλά και μεταξύ τους. Αν παίζουν κυρίως μεταξύ τους, σχηματίζουν 

κλίκες, προξενούν καυγάδες σε μεγαλύτερη συχνότητα από ότι οι γηγενείς 

μαθητές ή παίζουν με όλους τους μαθητές της τάξης ανεξάρτητα εθνικότητας. 

 Ακολουθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση των 

αλλοδαπών μαθητών. Αν τείνουν να είναι πιο επιεικής όταν βαθμολογούν τις 

εργασίες αλλοδαπών μαθητών, αν έχουν χαμηλότερες προσδοκίες για την 

επίδοσή τους, αν αναγκάζονται να «κατεβάσουν» το επίπεδο του μαθήματος 

μου έτσι ώστε να μπορούν να τους παρακολουθήσουν και αυτοί, αν έχουν το 

χρόνο να ασχοληθούν ιδιαίτερα μαζί τους, αν θεωρούν πως τα περιθώρια 

βελτίωσης της απόδοσης των αλλοδαπών μαθητών είναι μικρότερα λόγω του 

ιδιαίτερου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντός τους, αν θεωρούν το σύστημα 

αξιολόγησης όπως είναι δομημένο, ότι αδικεί τους αλλοδαπούς μαθητές, ή αν 

κατά τη γνώμη τους οι αλλοδαποί μαθητές δεν έχουν ισχυρά εσωτερικά κίνητρα 

για μάθηση. Παράλληλα, η ενδεχόμενη αρνητική αξιολόγηση ενισχύει το 

αίσθημα των αλλοδαπών μαθητών ότι δε θα τα καταφέρουν όσο και αν 

προσπαθήσουν και η αιτία για την κακή απόδοση των μαθητών είναι και η 

χαμηλή αυτοεκτίμησή τους ή μήπως μπορεί να είναι και η περιφρόνηση προς 

τις νόρμες και τους κανόνες του σχολείου; 

 Έπονται οι απόψεις τους για τη διδασκαλία σε «μεικτή» τάξη. Αν είναι δηλαδή, 

κουραστική, εξουθενωτική, αν «κατεβάζει το επίπεδο της τάξης» λόγω του 

μεγάλου αριθμού αλλοδαπών μαθητών και επηρεάζει αρνητικά την απόδοση 

των γηγενών μαθητών κάνοντάς τους να προσπαθούν λιγότερο αφού έτσι και 



αλλιώς θα είναι καλύτεροι. Αν η έλλειψη επιμόρφωσης έχει αρνητικές 

συνέπειες στην επίδοσή των ίδιων των εκπαιδευτικών, καθώς και  η στήριξη 

που τους προσφέρεται από τους σχολικούς συμβούλους, βελτιώνει ή όχι την 

καθημερινότητα τους 

 η τελευταία ενότητα, περιλαμβάνει ερωτήσεις για τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών για την πολυπολιτισμικότητα και την κοινωνία γενικότερα. 

Συγκεκριμένα αναζητά τις απόψεις τους για το αν κάποιος που εγκαθίσταται σε 

άλλη χώρα οφείλει να υιοθετήσει τα πολιτισμικά στοιχεία αυτής της χώρας. 

Διαφορετικά κινδυνεύει με κοινωνικό αποκλεισμό, για τη διατήρηση  ή όχι της 

εθνικής ταυτότητας από τους αλλοδαπούς και κατά πόσο αυτή μπορεί να αποβεί 

μακροπρόθεσμα επικίνδυνη οδηγώντας στη δημιουργία εθνικών μειονοτήτων 

μέσα στα κράτη υποδοχής, αν θα πρέπει να γίνει αποδεκτή η διαφορετικότητα 

του κοινωνικοπολιτιμικού χαρακτήρα των αλλοδαπών, αφού όμως αυτοί 

αποδεχτούν πρώτα τους νόμους της χώρας υποδοχής και κατά πόσο η επιτυχής 

ενσωμάτωση των αλλοδαπών/μεταναστών σημαίνει πλήρη υιοθέτηση από 

μέρους τους των κοινωνικών πολιτισμικών στοιχείων της χώρας υποδοχής. 

Τέλος, το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου ολοκληρώνεται με τις 

ερωτήσεις που αφορούν, τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων, φύλο, ηλικία, 

έτη υπηρεσίας, τάξη διδασκαλίας, το είδος της τοποθέτησής τους και τις σπουδές 

τους, στοιχεία που ολοκληρώνουν τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. 

 

Στάδια της ερευνητικής διαδικασίας 

Σύμφωνα με τον Babbie E86.(2011, σελ 406) «ανεξάρτητα από το πόσο 

προσεκτικά έχουν σχεδιάσει ένα εργαλείο συλλογής δεδομένων, όπως το 

ερωτηματολόγιο, οι ερευνητές, είναι βέβαιο ότι έχει γίνει κάποιο σφάλμα….Η πιο 

σίγουρη προφύλαξη έναντι αυτών των σφαλμάτων είναι ο προέλεγχος ολόκληρου του 

ερωτηματολογίου ή μέρος του.». Το πρώτο στάδιο της έρευνας είναι ο προέλεγχος του 

ερωτηματολογίου. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε η έρευνα  σε μικρό δείγμα. Το 

δείγμα αυτό αφορά στην «έρευνα-πιλότο», μέσω της οποίας θα διαπιστωθεί αν τα 

ερωτήματα που τίθενται στο ερωτηματολόγιο είναι σαφή και κατανοητά από τους 

εκπαιδευτικούς των σχολείων της Πρωτοβάθμιας ή αν είναι αναγκαίο να διορθωθούν 

τυχόν αστοχίες στις ερωτήσεις. Τα έντυπα ερωτηματολόγια εστάλησαν ταχυδρομικά 

σε διάφορα σχολεία της Ελλάδος σε διαφορετικούς νομούς της χώρας, ύστερα από 

τηλεφωνική επικοινωνία με τους διευθυντές. Τα σχολεία ήταν διαφορετικής 

δυναμικότητας ώστε να εξασφαλιστεί, όσο ήταν δυνατόν, πλουραλισμός στις 

απαντήσεις βάση του διαφορετικού μαθητικού πληθυσμού που τα απαρτίζουν. 

Συγκεκριμένα το 4ο ΕΑΕΠ Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας Ημαθίας, το 12/θέσιο 

Δημοτικό Σχολείο Δομοκού Φθιώτιδας και το 3/θέσιο Δημοτικό Σχολείο 

Αρχοντοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας. Τα ερωτηματολόγια επέστρεψαν πάλι 

ταχυδρομικά για επεξεργασία. Δεν απαιτήθηκαν διορθώσεις, μια και οι εκπαιδευτικοί 

των σχολείων απάντησαν με σαφήνεια σε όλα τα ερωτήματα.  

                                                           
86 Babbie E.(2011), Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα, επιμέλεια Κώστας Ζαφειρόπουλος, Αθήνα, Εκδ. 
Κριτική Α.Ε (σελ 406) 
 



Το δεύτερο στάδιο της ερευνητικής διαδικασίας περιλαμβάνει τη βασική 

έρευνα η ταχυδρομική αποστολή των ερωτηματολογίων και η επεξεργασία του κρίθηκε 

χρονοβόρα και λόγω κυρίως έλλειψης χρόνου, επιλέχθηκε η δημιουργία ενός 

ηλεκτρονικού ερωτηματολόγιου με τη βοήθεια του Google Forms, όπου αποτυπωνόταν 

οι ίδιες ερωτήσεις με το αρχικό, έντυπο, ερωτηματολόγιο αλλά σε ηλεκτρονική μορφή. 

Με τον τρόπο αυτό έγινε οικονομία χρόνου στη συγκέντρωση των απαντήσεων. Οι εν 

δυνάμει συμμετέχοντες ενημερώθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

 

Περιγραφή δείγματος 

 Η έρευνα να πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς των σχολείων του Νομού 

Θεσσαλονίκης(στατιστικός ή πληθυσμός έρευνας). Το ερωτηματολόγιο εστάλη 

ηλεκτρονικά στην επίσημη διεύθυνση(e-mail) του σχολείου με ένα συνοδευτικό 

κείμενο87 για τους διευθυντές των σχολείων για την αναγκαιότητα της συμμετοχής τους 

στην έρευνα, τη διασφάλιση της ανωνυμίας και τη χρησιμοποίηση των απαντήσεων για 

τους σκοπούς της έρευνας. Ζητήθηκε να προωθηθεί ηλεκτρονικά στους εκπαιδευτικούς 

του εκάστοτε σχολείου. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των σχολείων του Νομού 

Θεσσαλονίκης, παραθέτονται στις ιστοσελίδες των δύο Διευθύνσεων 

Ανατολικής(Α’)88 και Δυτικής(Β’)89 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκουν.  

Μετά από εύλογο χρονικό διάστημα τριών μηνών και ένα επαναληπτικό 

μήνυμα υπενθύμισης στους διευθυντές των σχολείων για την προώθηση και την 

απάντηση του ερωτηματολογίου της έρευνας, όσοι δεν το είχαν ήδη κάνει, το μέγεθος 

του δείγματος ήταν τα 140 απαντημένα ερωτηματολόγια που συγκεντρώθηκαν από 

εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και επεξεργάστηκαν με τη χρήση του 

στατιστικού πακέτου spss 13.  

Στον έλεγχο που διενεργήθηκε για τις ομάδες των ερωτήσεων, αν δηλαδή όπως 

σημειώνουν οι Ψαρρού Μ. & Ζαφειρόπουλος Κ.(2004, σελ. 170-171)μετρούν 

διαφορετικές πλευρές του ίδιου θέματος,  την εσωτερική συνάφεια και ομοιογένεια της 

ομάδας, χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής α του Cronbach.Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι σε όλες τις ενότητες του ερωτηματολογίου διαπιστώνεται υψηλή εσωτερική 

συνέπεια, μια και οι τιμές στο α του Cronbach είναι σχεδόν πάνω από 0,75, οπότε και 

οι τιμές θεωρούνται αποδεκτές.  

 

Συγκεκριμένα, στου πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι τιμές του 

συντελεστή α του Cronbach για κάθε μια ενότητα του ερωτηματολογίου: 

 

 

                                                           
87 Βλέπε στο Παράρτημα. 
88 http://dipe-a.thess.thess.sch.gr 
89 http://dipe-v-thess.thess.sch.gr 

http://dipe-a.thess.thess.sch.gr/
http://dipe-v-thess.thess.sch.gr/


Πίνακας 1. Απόψεις εκπαιδευτικών για τη συμπεριφορά των αλλοδαπών μαθητών στην 

τάξη 

Cronbach's Alpha Αριθμός ερωτήσεων 

0,804 5 

 

Πίνακας 2. Απόψεις εκπαιδευτικών για τη συμπεριφορά των αλλοδαπών μαθητών στο 

διάλειμμα 

Cronbach's Alpha Αριθμός ερωτήσεων 

0,808 4 

 

Πίνακας 3. Απόψεις εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση των αλλοδαπών μαθητών  

Cronbach's Alpha Αριθμός ερωτήσεων 

0,773 10 

 

Πίνακας 4. Απόψεις εκπαιδευτικών για την διδασκαλία σε «μεικτή» τάξη 

Cronbach's Alpha Αριθμός ερωτήσεων 

0,719 5 

 

Πίνακας 5. Απόψεις εκπαιδευτικών για την πολυπολιτισμικότητα 

Cronbach's Alpha Αριθμός ερωτήσεων 

0,705 4 

  

 

 

 

 

 

 

 



Αποτελέσματα 
 

Δείγμα 

Το δείγμα αποτελείται από 39 άνδρες και 101 γυναίκες. Ενώ το 72,9% 

δηλώνουν ηλικία  άνω των 40 ετών. Η πλειοψηφία του δείγματος έχει από 10-29 έτη 

υπηρεσίας ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό κάτω από 9 ή πάνω από 30. 

Οι εκπαιδευτικοί που επέλεξαν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο διδάσκουν 

σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου, συμπεριλαμβανομένου και του ολοήμερου. 

Οι 7 στους 10 ανήκουν οργανικά σε αυτό , ενώ οι υπόλοιποι είναι αναπληρωτές ή 

αποσπασμένοι από άλλο σε σχολείο ή ακόμα και με μετάταξη από άλλη υπηρεσία. 

Όσον αφορά τη μόρφωση τους το 40% έχει αποφοιτήσει από τις «παλιές» 

Ακαδημίες των δασκάλων και έξι από αυτούς δεν κατάφεραν τα εξομοιώσουν το πτυχίο 

τους με πτυχίο ΑΕΙ. Ένα 22-33% περίπου έχει αυξήσει τα τυπικά του προσόντα είτε  

με ένα δεύτερο πτυχίο, είτε με ένα μεταπτυχιακό ή με μετεκπαίδευση στο 

Διδασκαλείο(θεσμός που διακόπηκε από το 2009). 

Πίνακας 6: Αριθμός Μαθητών της τάξης 

 Συχνότητα % 

τιμές 

,00 2 1,4 

6,00 1 ,7 

7,00 2 1,4 

8,00 1 ,7 

9,00 1 ,7 

10,00 2 1,4 

11,00 3 2,1 

12,00 4 2,9 

13,00 2 1,4 

14,00 6 4,3 

15,00 9 6,4 

16,00 9 6,4 

17,00 5 3,6 

18,00 8 5,7 

19,00 9 6,4 

20,00 18 12,9 

21,00 9 6,4 



22,00 15 10,7 

23,00 8 5,7 

24,00 8 5,7 

25,00 12 8,6 

26,00 1 ,7 

27,00 1 ,7 

30,00 1 ,7 

47,00 1 ,7 

51,00 1 ,7 

120,00 1 ,7 

Σύνολο 140 100,0 

Ο αριθμός των μαθητών της τάξης συγκεντρώνει το μισό πληθυσμό του 

δείγματος ανάμεσα στα 20-25 παιδιά. Πολύ σπάνια ξεπερνά το φράγμα των 25, ενώ 

τμήματα με 20 και 22 μαθητές είναι τα συνηθέστερα στο δείγμα, με τα αμέσως επόμενα 

στους 15 και 16 μαθητές. Πιθανότατα τα τελευταία να είναι «μεγάλα» τμήματα που 

χωρίστηκαν σε δύο. Όσον αφορά τον αριθμό των αλλοδαπών, οι τάξεις των δημοσίων 

σχολείων του Ν. Θεσσαλονίκης φαίνεται να μην έχουν μεγάλο πλήθος αλλοδαπών 

μαθητών, καθώς 7 στους 10 εκπαιδευτικούς δηλώνουν ότι έχουν 1-5 αλλοδαπούς 

μαθητές στην τάξη τους., ταυτόχρονα το 10%  δηλώνει πως δεν έχουν κανέναν 

αλλοδαπό στο τμήμα τους.  

Οι δάσκαλοι, σπάνια εκτιμούν το επίπεδο της τάξης ως «κακό» μια και αυτή η 

απάντηση συγκεντρώνει μόνο το 2,9% ενώ η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος 

θεωρεί πως το συνολικό επίπεδο των μαθητών της τάξης του είναι «πολύ καλό», 

«καλό» ή απλά «μέτριο». 

 

Α ενότητα : Απόψεις εκπαιδευτικών για τη συμπεριφορά των αλλοδαπών 

μαθητών στην τάξη 

 Σε αυτή την ενότητα, ερευνώνται οι απόψεις εκπαιδευτικών για τη 

συμπεριφορά των αλλοδαπών μαθητών μέσα στην τάξη. Το ενδιαφέρον σε αυτή την 

ενότητα είναι ότι οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών τείνουν να διαφωνούν με τις 

τέσσερις από τις πέντε δηλώσεις, που δίνονται στο ερωτηματολόγιο. Συγκεκριμένα, 

τουλάχιστον 7 στους 10 θεωρούν πως οι αλλοδαποί μαθητές ΔΕΝ μιλούν κυρίως 

μεταξύ τους, ΔΕΝ προτιμούν να κάθονται σε θρανία με παιδιά κυρίως της ίδιας 

εθνικότητας, ΔΕΝ παρουσιάζουν μεγαλύτερα προβλήματα πειθαρχίας από ότι οι 

γηγενείς, ΔΕΝ απουσιάζουν συχνότερα από ότι οι γηγενείς μαθητές, ενώ πολύ 

λιγότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς έχουν τη γνώμη ότι οι αλλοδαποί μαθητές 

έχουν συνήθως χαμηλότερη επίδοση από τους γηγενείς. Ταυτόχρονα, οι αλλοδαποί 

μαθητές φαίνεται να είναι ιδιαίτερα συνεπείς έχοντας τακτική φοίτηση. 



 

Β ενότητα : Απόψεις εκπαιδευτικών για τη συμπεριφορά των αλλοδαπών 

μαθητών στο διάλειμμα. 

 Η δεύτερη ενότητα, η οποία καταγράφει με τέσσερις δηλώσεις τις απόψεις 

εκπαιδευτικών για τη συμπεριφορά των αλλοδαπών μαθητών στο διάλειμμα, 

παρουσιάζει περίπου την ίδια εικόνα με την πρώτη ενότητα. Δηλαδή, οι απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών τείνουν να διαφωνούν με τις τρεις από τις τέσσερις δηλώσεις, που 

δίνονται στο ερωτηματολόγιο. Η πλειοψηφία του δείγματος, με ποσοστά λίγο πάνω 

από 70% θεωρούν ότι οι αλλοδαποί μαθητές ΔΕΝ παίζουν κυρίως μεταξύ τους, ΔΕΝ 

τείνουν να σχηματίζουν κλίκες, ΔΕΝ προξενούν καυγάδες σε μεγαλύτερη συχνότητα 

από ότι οι γηγενείς , καθώς παίζουν με όλους ανεξάρτητα από την εθνικότητα. 

 

Γ ενότητα : Απόψεις εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση των αλλοδαπών 

μαθητών. 

 Η τρίτη ενότητα, με δέκα δηλώσεις, συγκεντρώνει τις  απόψεις εκπαιδευτικών 

για την αξιολόγηση των αλλοδαπών μαθητών.  

Πίνακας 7:Τείνω να είμαι πιο επιεικής όταν βαθμολογώ εργασίες αλλοδαπών 

 Συχνότητα % 

τιμές 

Διαφωνώ απόλυτα 11 7,9 

Διαφωνώ 25 17,9 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 37 26,4 

Συμφωνώ 61 43,6 

Συμφωνώ απόλυτα 6 4,3 

Σύνολο 140 100,0 

Οι μισοί περίπου εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως τείνουν να είναι επιεικής όταν 

βαθμολογούν εργασίες αλλοδαπών μαθητών. Το ενδιαφέρον εδώ όμως είναι ότι 37 

εκπαιδευτικοί από τους 140 κρατούν ουδέτερη στάση σε αυτή τη δήλωση μη 

μπορώντας να αποφασίσουν αν προτιμούν μια θετική ή μια αρνητική απάντηση. 

Και στις επόμενες τέσσερις δηλώσεις, ένας στους δύο εκπαιδευτικούς 

δηλώνουν ότι ΔΕΝ έχουν χαμηλότερες προσδοκίες για την επίδοσή τους(με ποσοστό 

56,4%), ΔΕΝ Αναγκάζονται να κατεβάσουν το επίπεδο του μαθήματός τους ώστε να 

μπορούν να το παρακολουθήσουν και οι αλλοδαποί μαθητές (με ποσοστό 55,7%), ΔΕΝ 

συμφωνούν ότι λόγω πίεσης χρόνου δε μπορούν να ασχοληθούν ιδιαίτερα μαζί τους(με 

ποσοστό 52,8%) και το 47,9% διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα πως τα περιθώρια 

βελτίωσης της απόδοσης των αλλοδαπών μαθητών είναι μικρότερα λόγω του 

ιδιαίτερου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντός τους. 

Όσον αφορά το σύστημα αξιολόγησης, οι μισοί εκπαιδευτικοί του δείγματος, 

θεωρούν πως με τον τρόπο που είναι δομημένο, αδικεί τους αλλοδαπούς μαθητές. 

Ταυτόχρονα όμως το 24,3% δε μπορεί να αποφασίσει αν συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτή 

τη δήλωση. 



 

Πίνακας 8: Θεωρώ ότι οι αλλοδαποί μαθητές δεν έχουν ισχυρά εσωτερικά κίνητρα για μάθηση 

 Συχνότητα % 

Τιμές 

Διαφωνώ απόλυτα 45 32,1 

Διαφωνώ 67 47,9 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 17 12,1 

συμφωνώ 10 7,1 

συμφωνώ απόλυτα 1 ,7 

Σύνολο 140 100,0 

Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος, διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα πως οι 

αλλοδαποί μαθητές δεν έχουν ισχυρά εσωτερικά κίνητρα για μάθηση.  

 

Πίνακας 9: Ενδεχόμενη αρνητική αξιολόγηση ενισχύει το αίσθημα των αλλοδαπών μαθητών ότι δε 

θα τα καταφέρουν όσο και αν προσπαθήσουν 

 Συχνότητα % 

Τιμές 

Διαφωνώ απόλυτα 5 3,6 

Διαφωνώ 22 15,7 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 41 29,3 

συμφωνώ 64 45,7 

συμφωνώ απόλυτα 8 5,7 

Σύνολο 140 100,0 

Οι μισοί περίπου όμως θεωρούν ότι ενδεχόμενη αρνητική αξιολόγηση ενισχύει 

το αίσθημα των αλλοδαπών μαθητών ότι δε θα τα καταφέρουν όσο και αν 

προσπαθήσουν. Και δύο στους δέκα τηρούν ουδέτερη στάση.  

Πίνακας 10: Αιτία για την κακή απόδοσή τους είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση 

 Συχνότητα % 

τιμές 

Διαφωνώ απόλυτα 15 10,7 

Διαφωνώ 43 30,7 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 39 27,9 

συμφωνώ 41 29,3 

συμφωνώ απόλυτα 2 1,4 

Σύνολο 140 100,0 



Δεν είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρο το ποσοστό των απαντήσεων που αφορούν τη 

χαμηλή αυτοεκτίμηση ως αιτία της κακής απόδοσης των αλλοδαπών μαθητών. Μόνο 

το 41,4% διαφωνούν και το 30,7% συμφωνούν με αυτή τη δήλωση.  

 

Πίνακας 11: Αιτία για την κακή απόδοσή τους μπορεί να είναι η περιφρόνηση προς τις νόρμες και 

τους κανόνες του σχολείου 

 Συχνότητα % 

τιμές 

Διαφωνώ απόλυτα 20 14,3 

Διαφωνώ 66 47,1 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 34 24,3 

συμφωνώ 19 13,6 

συμφωνώ απόλυτα 1 0,7 

Σύνολο 140 100,0 

 

Μόλις οι 20 από τους 140 εναρμονίζονται με την άποψη πως η αιτία για την 

κακή απόδοσή των αλλοδαπών μπορεί να είναι η περιφρόνηση προς τις νόρμες και τους 

κανόνες του σχολείου, ενώ οι 86 διαφωνούν, θεωρώντας πως κάτι άλλο επηρεάζει την 

κακή τους επίδοση στο σχολείο. 

 

Δ ενότητα : Απόψεις εκπαιδευτικών για την διδασκαλία σε «μεικτή» τάξη. 

 Τρεις στους 10 θεωρούν ότι η διδασκαλία σε μια μεικτή τάξη είναι κουραστική 

ή εξουθενωτική. Αν προστεθούν σε αυτούς και το ποσοστό των εκπαιδευτικών που 

έδωσαν ουδέτερη απάντηση, τότε διαπιστώνουμε ότι συγκεντρώνεται σχεδόν ο μισός 

πληθυσμός του δείγματος, ενώ οι άλλοι μισοί δε φαίνεται να αποδίδουν τα ίδια 

χαρακτηριστικά στη μεικτή τάξη. 

 Η παρουσία μεγάλου αριθμού αλλοδαπών δε φαίνεται να κατεβάζει το επίπεδο 

της τάξης και να επηρεάζει αρνητικά την επίδοση των γηγενών μαθητών. Πιθανόν να 

είναι άλλα τα αίτια που οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα. 

 Οριακά πάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς δηλώνουν ότι η έλλειψη 

επιμόρφωσης έχει αρνητικές συνέπειες στην επίδοσή τους και η στήριξη που τους 

προσφέρεται από τους σχολικούς συμβούλους λίγη βοήθεια μπορεί να τους προσφέρει 

στην καθημερινή πραγματικότητα της τάξης τους. 

 

 

 



Ε ενότητα : Απόψεις εκπαιδευτικών για την πολυπολιτισμικότητα. 
Πίνακας 12: Όταν κάποιος εγκαθίσταται σε άλλη χώρα πρέπει να υιοθετήσει τα πολιτιστικά 

στοιχεία της χώρας αποφεύγοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό 

 Συχνότητες % 

τιμές 

Διαφωνώ απόλυτα 5 3,6 

Διαφωνώ 47 33,6 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 43 30,7 

συμφωνώ 39 27,9 

συμφωνώ απόλυτα 6 4,3 

Σύνολο 140 100,0 

Όταν κάποιος εγκαθίσταται σε άλλη χώρα πρέπει να υιοθετήσει τα πολιτιστικά 

στοιχεία της χώρας αποφεύγοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό πιστεύει το 32,2%  των 

ερωτώμενων. Οι αρνητικές απαντήσεις αποτελούν το 37,2% του συνόλου, ενώ σχεδόν 

το 1/3 δήλωσε πως δεν έχει άποψη για το θέμα. 

Η διατήρηση της εθνικής ταυτότητας αλλοδαπών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη 

λόγω της δημιουργίας εθνικών μειονοτήτων, υποστηρίζει το 14% περίπου των 

εκπαιδευτικών. Το συνολικό ποσοστό άρνησης εκφοράς γνώμης στη συγκεκριμένη 

δήλωση ανέρχεται στο 20,7%. 

 

Πίνακας 13:Θα πρέπει να γίνει αποδεκτή η διαφορετικότητα του κοινωνικοπολιτισμικού 

χαρακτήρα των αλλοδαπών 

 Συχνότητα % 

τιμές 

Διαφωνώ απόλυτα 3 2,1 

Διαφωνώ 12 8,6 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 9 6,4 

συμφωνώ 89 63,6 

συμφωνώ απόλυτα 27 19,3 

Σύνολο 140 100,0 

Θα πρέπει να γίνει αποδεκτή η διαφορετικότητα του κοινωνικοπολιτισμικού 

χαρακτήρα των αλλοδαπών ισχυρίζεται η ισχυρή πλειοψηφία του δείγματος (το 79,9%)  

των ερωτώμενων.  

 

 Σύμφωνα με το 45,7% , ένας στους δύο εκπαιδευτικούς ισχυρίζονται πως η 

επιτυχής ενσωμάτωση των αλλοδαπών δε σημαίνει απαραίτητα και πλήρη υιοθέτηση 

των κοινωνικών, πολιτιστικών στοιχείων της χώρας υποδοχής. Απέφυγαν να πάρουν 

θέση , θετική ή αρνητική απέναντι στο θέμα το 26,4 των ερωτώμενων. 



Συζήτηση 
 

Ο χώρος του Δημοτικού σχολείου, είναι ο χώρος της εκπαίδευσης που 

συγκεντρώνει το μεγαλύτερο όγκο των αλλοδαπών μαθητών. Παράλληλα στην 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση λειτουργούν η πλειοψηφία των Τάξεων Υποδοχής και των 

Φροντιστηριακών Τμημάτων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια, το 

Δημοτικό σχολείο είναι ουσιαστικά ο χώρος της κοινωνικοποίησης του αλλοδαπού 

μαθητή, εκεί όπου χτυπά η καρδιά της εκπαίδευσης του. Από τις εμπειρίες του σε αυτό, 

κάποιες φορές, κρίνεται και η ομαλή ένταξή του ή η περιθωριοποίησή του-

αυτοπεριθωριοποίηση. Σε αυτή την ευαίσθητη σχολική ηλικία, σημαντικό ρόλο, αν όχι 

τον πιο σημαντικό, διαδραματίζει η στάση του εκπαιδευτικού. Μια θετική στάση χωρίς 

προκαταλήψεις και φοβίες, μπορεί να αποδειχθεί μία χείρα βοήθειας ενάντια στην 

ανασφάλεια, την απογοήτευση, τη δυσπιστία και το φόβο. 

Ο αλλοδαπός μαθητής είναι ένα παιδί που έχει μετακινηθεί από ένα οικείο 

περιβάλλον. Ίσως οι συνθήκες στην πατρίδα του να μην είναι ιδανικές, γι’ αυτό το λόγο 

και οι γονείς του πήραν την απόφαση να μεταναστεύσουν σε άλλη χώρα μαζί με την 

οικογένειά τους, αλλά είναι ένα περιβάλλον που το παιδί νιώθει σιγουριά. Όπως 

υποστηρίζει ο Νικολάου Γ.(2000, σελ46, 54) έχει μάθει να επικοινωνεί με μια γλώσσα, 

τη μητρική του, η οποία είναι εργαλείο κοινωνικοποίησης, καταξίωσης και αποδοχής 

από τους άλλους. Ξαφνικά αυτή η γλώσσα στοχοποιείται. Το ίδιο και το παιδί που τη 

χρησιμοποιεί. Η ίδια του η ταυτότητα συντρίβεται από την ξαφνική αλλαγή 

περιβάλλοντος, γλώσσας, νέων συνθηκών. Η κατάσταση χειροτερεύει αν προστεθεί 

και η αλλαγή κανόνων αποδεχτής συμπεριφοράς στις νέες νόρμες της χώρας υποδοχής, 

που πιθανόν να μην έχουν καμία σχέση με τα δεδομένα της πατρίδας του και τις μέχρι 

πρότινος προσλαμβάνουσες του παιδιού.  

Το παιδί αυτό παραπαίει ανάμεσα σε δυο κουλτούρες, δυο πολιτισμικά 

πρότυπα, όπως συνηθίζεται να λέγεται, που αρκετά συχνά είναι αντικρουόμενα. Από 

τη μια πλευρά βρίσκεται η χώρα που άφησε πίσω του με όλες τις αναμνήσεις και τα 

βιώματα, η οικογένειά του που αρχικά τουλάχιστον διατηρεί τις ίδιες συμπεριφορές και 

αξίες που είχαν και στην πατρίδα, και από την άλλη πλευρά η χώρα υποδοχής με όλες 

τις εντυπωσιακές αλλαγές που φέρνει μαζί της στη γλώσσα και στην καθημερινότητα. 

Το μεταναστόπουλο, θρηνεί για τη νέα κατάσταση που βιώνει. Του λείπει η πατρίδα, 

οι φίλοι, το σχολείο του, όπου είχε κάποια θέση. Όπου είχε εκ των προτέρων την 

αποδοχή, είχε αυξημένη αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, συναισθηματική ασφάλεια. 

Με τα νέα δεδομένα στη ζωή του, φαίνεται να έχει δύο επιλογές. Ή  να αποδεχτεί την 

αλλαγή ως δεδομένη, να αποτινάξει τη σκέψη του από το παρελθόν και τις συνήθειες 

του, και να ενταχθεί-αφομοιωθεί από τη νέα πραγματικότητα κάνοντας την αρχή από 

τη γλώσσα επικοινωνίας. Ή να παραμείνει στο θρήνο και στις αναμνήσεις του 

παρελθόντος, μπλοκάροντας έτσι την ομαλή πορεία στη νέα του ζωή, 

αυτοπεριορίζοντας τις επιλογές του σε παρέες με ομοεθνείς, διατηρώντας τη μητρική 

του γλώσσα στην καθημερινή του ζωή και στις συναναστροφές του, προκαθορίζοντας 

ένα περιορισμένο μέλλον για αυτό. 

 Ίσως κάποιος θα περίμενε τα μεταναστόπουλα να επιλέγουν κατά πλειοψηφία 

τη δεύτερη επιλογή. Να έχουν δηλαδή την ανάγκη να τραβήξουν την προσοχή με 



καυγάδες και απειλές, να απομονώνονται στη σιγουριά και την ασφάλεια της παρέας 

των συμπατριωτών τους και να λείπουν συχνά από την τάξη με διάφορα προσχήματα 

λόγω της αποθυμίας τους να συμμετέχουν σε αυτήν. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

που συμμετείχαν στην έρευνα όμως, διαπιστώνουν ότι οι αλλοδαποί μαθητές που έχουν 

στις τάξεις τους και γενικότερα στα σχολεία τους, δεν παρουσιάζουν μεγαλύτερα 

προβλήματα πειθαρχίας από ότι οι γηγενείς, ούτε επιλέγουν την αυτοπεριθωριοποίηση. 

Αντίθετα, κάθονται συχνά στο ίδιο θρανίο με γηγενείς μαθητές και συναναστρέφονται 

με την ίδια συχνότητα όλους τους μαθητές της τάξης τους. Ταυτόχρονα, οι αλλοδαποί 

μαθητές φαίνεται να είναι ιδιαίτερα συνεπείς έχοντας τακτική φοίτηση. 

Στο κομμάτι της αξιολόγησης, οι μισοί περίπου εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 

στην έρευνα δήλωσαν πως τείνουν να είναι επιεικής όταν βαθμολογούν εργασίες 

αλλοδαπών μαθητών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Νικολάου Γ.(2000, σελ55) αυτή η 

ανοχή από μέρους κάποιων εκπαιδευτικών απέναντι στους αλλοδαπούς μαθητές 

πολλές φορές εισπράττεται τελικά αρνητικά, αφού θεωρείται ένα είδος φιλανθρωπίας 

εκεί όπου υπάρχει απαίτηση για ισότιμη αντιμετώπιση.  Σε αυτά τα πλαίσια της 

ισοτιμίας, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος, απαντούν ότι έχουν τις ίδιες προσδοκίες από 

όλους τους μαθητές τους, γηγενείς και μη, και αφιερώνουν τον απαιτούμενο χρόνο σε 

κάθε μαθητή, ανεξαρτήτου εθνικότητας.   

Η αντίληψη ότι η σχολική αποτυχία οφείλεται στην πολιτισμική ασυμβατότητα 

ανάμεσα στο σχολικό και στο οικογενειακό περιβάλλον(Παλαιολόγου Ν & Ευαγγέλου 

Οδ.2012 σελ95)  οδηγεί κάποιους εκπαιδευτικούς να θεωρούν ότι τα μεταναστόπουλα 

και οι οικογένειες τους αδιαφορούν για τη μόρφωσή των παιδιών και περιφρονούν τις 

νόρμες και τους κανόνες του σχολείου. Πρόκειται πιθανόν, για μια  παρεξήγηση. Οι 

αλλοδαποί μαθητές στην συντριπτική τους πλειοψηφία, από κράτη των οποίων το 

κοινωνικό και πολιτικό σύστημα έδινε προτεραιότητα στην κρατική παρέμβαση στα 

μείζονα κοινωνικά θέματα όπως η παιδεία…για τους μαθητές αυτούς και για τους γονείς 

τους ήταν, αυτονόητο ότι για τα πάντα νοιάζεται ή θα έπρεπε να νοιάζεται το κράτος.. 

Δεν πρόκειται για αδιαφορία αλλά για διαφορετική νοοτροπία90. Μια άλλη πιθανή αιτία 

για την κακή απόδοση των αλλοδαπών μαθητών στο σχολείο, είναι η χαμηλή τους 

αυτοεκτίμηση. Οι συγκεκριμένοι μαθητές αμφισβητούν έντονα τις ικανότητες και τις 

γνώσεις τους μια που η εικόνα που έχουν οι μαθητές για τον εαυτό τους συνδέεται 

στενά με τις αξιολογήσεις των  άλλων και κυρίως των σημαντικών άλλων∙ 

εκπαιδευτικών, γονέων. Οι εκπαιδευτικοί, επομένως, σύμφωνα με τους Παλαιολόγου 

Ν & Ευαγγέλου Οδ.(2012, σελ128) πρέπει να έχουν υψηλές προσδοκίες από όλους 

τους μαθητές τους, διότι οι χαμηλές προσδοκίες, όταν επιβεβαιώνονται συστηματικά, 

διαμορφώνουν μια εσωτερική εικόνα για τους μαθητές που έπειτα επαληθεύεται ως 

αυτοεκπληρούμενη προφητεία. 

 Η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα, όπως σημειώνει ο Δαμανάκης Μ(1998, 

σελ77), κινείται θεωρητικά στη λογική της «υπόθεσης του ελλείματος και της 

αφομοίωσης». Σύμφωνα με την «υπόθεσης του ελλείματος», η διαφορετικότητα του 

μορφωτικού κεφαλαίου των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών, συγκρινόμενο 
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με εκείνο της κυρίαρχης ομάδας, κρίνεται ως ένα είδος ελλείματος. Ιδιαίτερα η μη 

κατοχή της ελληνικής γλώσσας θεωρείται ως ένα σοβαρό έλλειμμα, το οποίο πρέπει να 

καλυφθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Και συνεχίζει, υποστηρίζοντας ότι η παροχή 

ίσων ευκαιριών για τους αλλοδαπούς μαθητές σημαίνει πρώτα από όλα την παροχή του 

δικαιώματος να αξιοποιούν στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους το μορφωτικό τους 

κεφάλαιο. Δηλαδή να τους παρέχεται το δικαίωμα να κάνουν χρήση των γλωσσικών 

τους και πολιτισμικών εφοδίων που φέρουν. Η μητρική γλώσσα των μεταναστών ως 

επί το πλείστων απουσιάζει από την κρατική εκπαίδευση. Πράγμα παράδοξο, αν 

σκεφτεί κανείς ότι ξοδεύονται μεγάλα χρηματικά ποσά από την πολιτεία αλλά και από 

τις ίδιες τις οικογένειες για την εκμάθηση ξένων γλωσσών, ενώ ταυτόχρονα, 

οδηγούνται σε μαρασμό ξένες γλώσσες που είναι ζωντανές στους θύλακες της 

ελληνικής κοινωνίας. Από τη μία οι χαμηλές επιδόσεις των μεταναστών μαθητών, λόγο 

αδυναμίας κατανόησης των μαθημάτων στην ελληνική- επίσημη γλώσσα, μειώνουν 

την αυτοπεποίθηση τους και δημιουργούν συναισθήματα απόρριψης δυσκολεύοντας 

τελικά τον αρχικό στόχο, τη σχολική ένταξη. Από την άλλη, τέτοια άτομα με μια 

πρωτογενή διπολιτισμική-διγλωσσική κοινωνικοποίηση, θα μπορούσαν να 

λειτουργήσουν ως φυσικοί συνδετικοί κρίκοι μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας 

προέλευσης(Δαμανάκης 1998,97-98). Στόχος όμως της πολιτείας είναι η άμεση 

εκμάθηση της επίσημης γλώσσας του σχολείου, ως απαραίτητη προϋπόθεση ομαλής 

συνύπαρξης με τους υπόλοιπους. Πιο σωστά, ως απόλυτο όργανο αφομοίωσης των 

πληθυσμών..  

 Μια άλλη εκδοχή για τις χαμηλές επιδόσεις των αλλοδαπών μαθητών, σύμφωνα 

με τους Γεωργογιάννη και Μπομπαρίδου(2002, σελ93), είναι ότι οφείλονται κυρίως 

στην άγνοια ή την πλημμελή γνώση της ελληνικής γλώσσας, στη έλλειψη του 

κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και τρίτο στην έλλειψη κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών.  

Παρόλο που οι αλλοδαποί μαθητές μπορεί να ανήκουν στις ομάδες υψηλού 

κινδύνου ως προς τον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό τους, ο κίνδυνος δεν είναι 

σημαντικά μικρότερος ούτε για τους ντόπιους μαθητές, ιδιαίτερα για εκείνους που 

προέρχονται από υποβαθμισμένο περιβάλλον και οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντικά 

ποσοστά αποτυχίας(Νικολάου Γ.2000, σελ106, Δαμανάκης Μ. 1989, σελ176). 

Άλλωστε, όπως διαπιστώνει ο Νικολάου Γ.(2000, σελ106-107) η πολυπολιτισμικότητα 

δεν παρουσιάστηκε ξαφνικά με την έλευση των αλλοδαπών εργατών στην Ελλάδα, 

ούτε θα εκλείψει με τον επιπολιτισμό91 τους όσο θα υπάρχουν σε έναν τόπο μεγάλες 

ταξικές διαφορές και αντιθέσεις οι οποίες θα τροφοδοτούν πολιτισμικές διαφορές, 

παρανοήσεις και συγκρούσεις. Οι σχολικές επιδόσεις συνδέονται συχνά με το 

κοινωνικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν τα 

παιδιά(Παπακωνσταντίνου 1986, σελ187-195) ωστόσο οι εθνικές μειονότητες 

βρίσκονται σε μειονεκτικότερη κοινωνική και οικονομική θέση. Για αυτά τα παιδιά οι 

αξίες που εκπροσωπούνται στο σχολείο, αντιστοιχούν με τις αξίες(πολιτισμικές, 

κοινωνικές) της κυρίαρχης τάξης. Άρα, οι μαθητές που κατάγονται από υποβαθμισμένο 

περιβάλλον βιώνουν την καθημερινότητα του σχολείου, ως μια ξένη πραγματικότητα 

που τους οδηγεί πολλές φορές στον αυτοαποκλεισμό τους(Βέικου Χ.2000, σελ131-

150), μια που ο κόσμος του σχολείου φαντάζει στα μάτια τους ολότελα ξένος σε σχέση 
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με το δικό τους αξιακό σύστημα. Σε αυτό το σημείο, έρχεται ο δάσκαλος, ο οποίος 

διαδραματίζει κομβικό ρόλο, αμβλύνοντας τις διαφορές και αγκαλιάζοντας πρώτα ο 

ίδιος το παιδί ώστε να λειτουργήσει ως πρότυπο μίμησης και για τους υπόλοιπους 

μαθητές.  

Οι απόψεις των δασκάλων, όπως διαφαίνεται από τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης έρευνας, επιβεβαιώνει και τις προηγούμενες μελέτες που κατέληγαν σε 

παρόμοια με τα δικά μας συμπεράσματα(Δαμανάκης Μ. 1998, Νικολάου 2000). Οι 

εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συμφωνούν πως η ένταξη των 

αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα σημαντικό, 

πολύπλοκο πρόβλημα. Θεωρούν ότι ο ρόλος τους στην επίλυσή του είναι σημαντικός 

και αυτός είναι και ο λόγος που η ελλιπής τους επιμόρφωση και η βοήθεια που (δεν) 

δέχονται από τους σχολικούς συμβούλους τους ωθεί να διατυπώνουν την ανασφάλεια 

που νιώθουν στον τομέα αυτό. Παρόλα αυτά, προσπαθούν να λύσουν το γρίφο της 

ομαλής καθημερινής έκβασης της διδασκαλίας με κατανοητό τρόπο για όλους τους 

μαθητές, ανεξαρτήτου φύλλου, εθνικότητας, θρησκείας ή προέλευσης. Η έλλειψη της 

κατάρτισής τους όμως σε θέματα πολυπολιτισμικότητας, εκφράζεται μέσα από τη 

δυσφορία τους, όχι ιδιαίτερα έντονη όμως, για το έλλειμα αυτό της πολιτείας να τους 

βοηθήσει και να τους υποστηρίξει στο καθημερινό τους έργο πρακτικά αλλά και ηθικά. 

Μια καλή διαπολιτισμική εκπαίδευση εκπαιδευτικών είναι από τις μεγαλύτερες ίσως 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα πολλές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μόνο οι καλά εκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί επαγγελματίες εκπαιδευτικοί μπορούν να 

μεταδώσουν στα παιδιά Παιδεία με την ελληνική έννοια του όρου και να τους 

αναπτύξουν καλές διαπολιτισμικές αξίες και ηθικές.92 

 Η παρουσία μεγάλου αριθμού αλλοδαπών πάλι, δε φαίνεται να κατεβάζει το 

επίπεδο της τάξης και να επηρεάζει αρνητικά την επίδοση των γηγενών μαθητών αλλά 

ούτε και των ίδιων των εκπαιδευτικών. Οι δάσκαλοι είναι οι άνθρωποι αυτοί που 

προσπαθούν, όχι πάντα με τις ευνοϊκότερες συνθήκες, να εμποτίσουν στα παιδιά της 

τάξης τους τις αρχές της Δημοκρατίας, της ισότητας, της ισονομίας, του σεβασμού στα 

δικαιώματα του παιδιού και κατ’ επέκταση στα δικαιώματα του ανθρώπου. Κάνουν 

οτιδήποτε περνά από το χέρι τους ώστε τα μεταναστόπουλα να νιώσουν την αποδοχή 

των συνομήλικων τους, ευνοώντας τη συνεργασία μεταξύ όλων των μαθητών. 

Προωθούν το αίσθημα της ασφάλειας της ομάδας μέσα στην τάξη αλλά και στον 

αύλειο χώρο στο διάλλειμα. Φαίνεται όμως ξεκάθαρα πως ο κλάδος των εκπαιδευτικών 

έχει αναπτύξει ισχυρά αντισώματα και μηχανισμούς προσαρμογής στα νέα κοινωνικά 

δεδομένα. Ο βαθιά ανθρωπιστικός ρόλος του παιδαγωγού και η ευσυνειδησία του, τον 

βοηθάει να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις των καιρών και να υπερκερνάει όλα τα 

εμπόδια που προκύπτουν κατά την επιτέλεση του έργου του. 

 Παρόλο που υπάρχει η ιδέα ότι τα σχολεία θα πρέπει να γίνουν φορείς αλλαγής, 

οι δυνατότητες παρέμβασης του σχολείου πολλές φορές είναι περιορισμένες. Αυτό 

συμβαίνει, διότι συχνά οι απόψεις που καλλιεργούνται στο σχολείο έρχονται σε 

σύγκρουση με άλλους φορείς κοινωνικοποίησης, όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
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και το σπίτι. Δεν είναι λίγες οι φορές που διαπιστώνεται στη βιβλιογραφία(βλ. 

Νικολάου 2000 σελ186-187 , Coelho 2007 σελ23 ελληνική έκδοση) ότι οι μαθητές 

μπαίνουν στο σχολείο με ήδη δομημένα στερεότυπα. Τα παιδιά δέχονται καθημερινές 

επιδράσεις όχι μόνο από το σχολείο, αλλά και από τα μέσα μαζική 

επικοινωνίας(συνήθως την τηλεόραση), το οικογενειακό τους περιβάλλον, τον 

κοινωνικό τους περίγυρο γενικά. Ταυτόχρονα, η ζωή των παιδιών ξεκινά πολύ πριν 

μπουν για πρώτη φορά στο σχολείο. Κάποιες από τις απόψεις τους έχουν παγιωθεί τόσο 

πολύ ή ανατροφοδοτούνται κατ’ επανάληψη, με αποτέλεσμα να γίνουν προκαταλήψεις. 

Αυτές τις προκαταλήψεις κλείνεται να αντιμετωπίσει και να διαφοροποιήσει ή έστω να 

αμβλύνει, το σχολείο. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που η ισχυρή πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα, ισχυρίζονται  πως θα πρέπει να γίνει 

αποδεκτή η διαφορετικότητα του κοινωνικοπολιτισμικού χαρακτήρα των αλλοδαπών. 

 Ασφαλώς κανένας δάσκαλος ή γονιός, δε μπορεί να υποχρεώσει ένα παιδί να 

του αρέσει η μία ή η άλλη συνήθεια, τροφή, το ρούχο των αλλοδαπών συμμαθητών 

του. Στα πλαίσια όμως της αποδοχής της διαφορετικότητας, της ειρηνικής και 

δημιουργικής συνύπαρξης και εμπλουτισμού της μονόχρωμης ομοιογένειας, θα μάθει 

να αποδέχεται την ύπαρξή τους. Μέσω της εκπαίδευσης θα δεχτεί την 

πολυπολιτισμικότητα ως μια φυσιολογική κατάσταση(Νικολάου 2000, σελ186-188). 

Το σχολείο από μόνο του όπως διαπιστώνει ο Μάρκου(1996,σελ70) δε μπορεί να λύσει 

το πρόβλημα της ξενοφοβίας και του ρατσισμού στην κοινωνία. Χρειάζεται μία 

πολυθεσμική προσέγγιση. Ωστόσο το σχολείο, ως μια μικρογραφία της κοινωνίας, 

μπορεί και οφείλει να συμβάλει στην εξάλειψη των ανισοτήτων και των διακρίσεων. 

Να μπολιάσει τους αυριανούς πολίτες με την ομορφιά της πολυχρωμίας, την αποδοχή 

της διαφορετικότητας, του σεβασμού στο καινούριο. Να βάλει τις βάσεις για μία πιο 

δίκαιη κοινωνία στο μέλλον. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Προτάσεις 
 

Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση η οποία αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο πολιτικό 

γεγονός του αιώνα μας έχει άμεση σχέση με την λειτουργία της Παιδείας. Δεν 

πρόκειται απλώς για μια διακρατική οικονομική συμφωνία μεταξύ των ευρωπαϊκών 

χωρών, αλλά κυρίως συνένωση λαών με διαφορετική εθνική και πολιτιστική 

ταυτότητα, με κοινές όμως πνευματικές ρίζες, αλλά και βαθιές ιστορικές αντιθέσεις. 

Στην παρούσα εργασία, έγινε λόγος για ένταξη και ενσωμάτωση των 

μεταναστών. Οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί εντάσσονται και ενσωματώνονται σε μια 

κοινωνία, όταν υπάρχουν ήδη κατά την άφιξή τους οι κατάλληλες δομές ένταξης. 

Συνεπώς, η δημιουργία των κατάλληλων δομών που θα διευκολύνουν την ένταξη 

πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τα ευρωπαϊκά κράτη, ακόμα και αν χρειαστεί να 

αναδιοργανωθούν οι παραδοσιακές διαρθρωτικές δομές των χωρών που θα το 

επιχειρήσουν. Φαινόμενα ξενοφοβίας και ρατσισμού που  βρίσκονται σε έξαρση σε όλες 

τις ευρωπαϊκές χώρες σήμερα υποδηλώνουν την απροθυμία ή ακόμα και την αδυναμία 

του σύγχρονου κράτους να υιοθετήσει και να εφαρμόσει τέτοιου είδους προσεγγίσεις93. 

Το σημείο εκκίνησης για μια τέτοια αλλαγή είναι να αλλάξει ο τρόπος που κάθε χώρα 

βλέπει το εαυτό της. Αν επιθυμεί δηλαδή να είναι μια χώρα έθνος-κράτος, ή μια 

πλουραλιστική κοινωνία. Αυτός ο τρόπος θέασης των πραγμάτων προϋποθέτει την 

ενότητα μέσα από την πολυμορφία, σε ένα καθεστώς όπου οι διαφορές στην 

εθνικότητα, στην γλώσσα και στον πολιτισμό, θα θεωρούνται περισσότερο 

εποικοδομητικές διαφορές παρά αποκλίσεις.    

Για να γίνουν τα σχολεία φορείς αλλαγής, χώροι όπου όλα τα παιδιά θα ζουν 

αρμονικά και θα νιώθουν ασφάλεια στου κόλπους του και προστατευμένα από κάθε 

μορφή αδικίας και ρατσισμού, είναι επιτακτική ανάγκη να συνεισφέρουν όλοι οι άμεσα 

και έμμεσα εμπλεκόμενοι. Οι αλλαγές που θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν ίσως να 

μην είναι ριζικές ή ριζοσπαστικές, αλλά είναι σίγουρα επιβεβλημένες.  

Αρχικά, όσο νωρίτερα έρθει το παιδί σε επαφή με συνομηλίκους του 

διαφορετικής πολιτισμικής, θρησκευτικής, ταξικής προέλευσης, όσο νωρίτερα παίξει, 

συνεργαστεί, μαλώσει, συμφιλιωθεί μαζί τους, τόσο πιο εύκολα θα τους γνωρίσει και 

θα αποδεχτεί τη διαφορετικότητα- πολυπολιτισμικότητα ως μια φυσιολογική 

κατάσταση που συναντά στην καθημερινότητά του. Το παιδί της προσχολικής ηλικίας, 

έχει αναπτύξει ήδη μηχανισμούς αυτοάμυνας, στερεότυπα και προκαταλήψεις, αρκετές 

φορές ισχυρά. Όμως το νεαρό της ηλικίας του, είναι το κλειδί για την αλλαγή. Ο 

μαθητής του νηπιαγωγείου, δε χρειάζεται να έχει ιδιαίτερες γνώσεις για να γίνει 

αποδεκτός. Κάποιες φορές δε χρειάζεται καν να γνωρίζει πολύ καλά τη γλώσσα της 

επικρατούσας ομάδας. Χρειάζεται απλά να είναι καλός στο εκάστοτε παιχνίδι ώστε να 

θέλουν όλοι να «είναι στην ομάδα του». Το νήπιο μαθαίνει μέσα από το παιχνίδι. Το 

παιχνίδι είναι ο σύντροφος της ένταξης του αλλοδαπού μαθητή, της γνωριμίας του με 

τη γλώσσα και ο δρόμος της αποδοχής του από τους γηγενείς συμμαθητές του. Μέσω 

της καθημερινής επαφής, της συνεργασίας και του ομαδικού πνεύματος- που μπορεί 
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να προσφέρει με μεγαλύτερη ευκολία ένας υποψιασμένος εκπαιδευτικός- το 

μεταναστόπουλο κερδίζει την εκτίμηση των συμμαθητών του, αναπτύσσει τη 

αυτοεκτίμηση του και απολαμβάνει την παρέα, την αποδοχή, τη φιλία των γηγενών 

μαθητών(Νικολάου 2000, 187-194). Αν και κάποιες φορές το οικογενειακό περιβάλλον 

ακυρώνει την όποια προσπάθεια γίνεται στο σχολείο, αν η προσπάθεια αυτή ξεκινήσει 

συστηματικά από την προσχολική αγωγή, έχει προφανώς περισσότερες ελπίδες να 

εγκατασταθεί στο μυαλό και τη ψυχή του παιδιού. Εφόσον η προσχολική εκπαίδευση 

είναι πλέον υποχρεωτική(Υποχρεωτική μονοετής φοίτηση ΦΕΚ 272/21-12-2006), 

αυτό από μόνο του αποτελεί μια βάση για την επιτυχή ένταξη των αλλοδαπών νηπίων 

στο κοινωνικό σύνολο. 

 Έπειτα, οι γλώσσες, η ιστορία και ο πολιτισμός των χωρών προέλευσης πρέπει 

να διδάσκονται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, χωρίς να προσλαμβάνονται ως 

μαθήματα χαμηλού κύρους ή ως δευτερεύοντα για να μπορούν να έχουν ίση αξία με τη 

γλώσσα, τη λογοτεχνία και την ιστορία της χώρας υποδοχής94. Έχουν γίνει μόνο 

κάποιες προσπάθειες στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς να βρίσκουν συνέχεια στη 

Δευτεροβάθμια, με αποτέλεσμα να είναι ημιτελής η γνώση. Μαθήματα όμως που δεν 

είναι υποχρεωτικά για το σύνολο των μαθητών, γηγενών και αλλοδαπών, αλλά 

περιορίζουν το εκπαιδευτικό ενδιαφέρον στους δεύτερους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

τα παιδιά να στοχοποιούνται ως «αλλοδαπά» και να δυσκολεύονται στις σχέσεις τους 

με τους γηγενείς οι οποίοι δεν έχουν, με αυτόν τον τρόπο, καμία προσλαμβάνουσα από 

το πολιτιστικό κεφάλαιο των αλλοδαπών συμμαθητών τους. Με τα φαινόμενα 

ρατσισμού και ξενοφοβίας να θεριεύουν στους κόλπους των σχολείων και οι 

εκπαιδευτικοί να φαντάζουν ανήμποροι να  αντιμετωπίσουν.  Βασικό για τα παιδιά της 

σχολικής ηλικίας, είναι να τους δοθεί η ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στη 

γλώσσα της χώρας προέλευσης. Οι επιλογές που προτείνει ο Δαμανάκης Μ. από το 

1998(1998,σελ 97), είναι διάφορες μορφές δίγλωσσης εκπαίδευσης όπως για 

παράδειγμα, Δίγλωσσα σχολεία, Δίγλωσσες τάξεις, Κανονικές τάξεις με 

διαφοροποιημένο και πολιτισμικά εμπλουτισμένο πρόγραμμα και τμήματα Μητρικής 

γλώσσας.  

 Η ανάγκη για ενίσχυση της διαπολιτισμικότητας95 στο χώρο της εκπαίδευσης 

οδηγεί αναγκαστικά στην αναμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων(Α.Π). Τα νέα 

Α.Π. θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές που υφίσταται το Δημοτικό σχολείο 

και κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό επίπεδο. Αλλαγές που απορρέουν από τις 

αλλαγές που υφίσταται η ίδια η κοινωνία. Η πραγματική αναβάθμιση της σχολικής 

ζωής, επισημαίνει ο Χρυσαφίδης(2004, σελ88) προϋποθέτει τη δημιουργία ενός 

ανοιχτού Α.Π. που θα επιτρέπει τη δημιουργική παρέμβαση των εκπαιδευτικών. 

Άλλωστε οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που έρχονται σε άμεση επαφή με τους μαθητές 

τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους. Η εφαρμογή ενός μονοπολιτισμικού και 

μονογλωσσικού Α.Π.(Δαμανάκης,1998) σε ένα σχολείο όπως το ελληνικό, που 

χαρακτηρίζεται από πολιτισμική ετερογένεια, αποτελεί έντονη αντίφαση. 

                                                           
94 Παλαιολόγου Ν & Ευαγγέλου Οδ.(2012), Μετανάστες μαθητές δεύτερης γενιάς στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα, Αθήνα, εκδ. Πεδίο, σελ75 
95 Η διαπολιτισμικότητα ορίζεται ως η διαδικασία αναστοχαστικής αντίληψης και εμπειρίας του 
πολιτισμικού πλουραλισμού, αναγνώριση της ετερότητας και συνεργασίας μεταξύ των ατόμων 
διαφορετικών πολιτισμών(Γκόβαρης 2001, σελ14) 



 Οι Παλιολόγου και Ευαγγέλου(2012, σελ78) αλλά και ο 

Νικολάου(2000,σελ204-207) τονίζουν ότι ο θεσμός του Ολοήμερου Δημοτικού 

Σχολείου προάγει την πολιτιστική επικοινωνία, την αμοιβαία γνωριμία και καλύτερη 

συνεργασία των παιδιών μεταξύ τους, τον αμοιβαίο σεβασμό και αποδοχή της 

διαφορετικότητας. Το ολοήμερο σχολείο σύμφωνα με τους υποστηρικτές του, δεν είναι 

απλά ένα σχολείο διευρυμένου ωραρίου, αλλά ένα άλλο μοντέλο σχολικής μονάδας. Ο 

τρόπος λειτουργίας του είναι ιδιαίτερα ελκυστικός για τους μαθητές. Μέσα από τις 

ποικίλες, διαφορετικές από το πρωινό πρόγραμμα, δραστηριότητες του εξασφαλίζει 

ιδανικές προϋποθέσεις για δημιουργική σχολική εργασία μακριά από τον ανταγωνισμό 

της επίδοσης των μαθητών. Η έλλειψη της βαθμολογίας, η παιγνιώδης μορφή της 

γνώσης, εμπνέει χαλαρότητα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και μέσω της ηρεμίας, της 

υπευθυνότητας και του ομαδικού πνεύματος επιτυγχάνεται ο διαπολιτισμικός 

διάλογος. Κάθε μέλος του ολοήμερου σχολείου-μαθητής ή εκπαιδευτικός- αποτελεί 

έναν σημαντικό κρίκο μια αλυσίδας που οδηγεί στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 

Ο καθένας έχει τη θέση του και τα καθήκοντά του. Το άγχος του πρωινού 

προγράμματος δίνει τη θέση του στην ηρεμία και στη συνεργασία μεταξύ των μελών 

του ολοήμερου σχολείου, ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου, εθνικότητας, κοινωνικής 

τάξης. Τα μεγάλα και ψυχρά, απρόσωπα σχολεία, μετατρέπονται σε σχολεία 

οικογενειακού χαρακτήρα μετά το μεσημέρι. Δίνοντας στους αλλοδαπούς μαθητές την 

αποδοχή που τους λείπει, την αυτοεκτίμηση που δυσκολεύονται να αποκτήσουν και 

τον χρόνο να γίνουν κοινωνοί του πολιτισμού που φέρουν , στα υπόλοιπα παιδιά του 

σχολείου. Μοιραία, αυτό το κλίμα αλληλοσεβασμού, μεταφέρεται αργά ή γρήγορα και 

στο πρωινό πρόγραμμα, ευνοώντας την διαπροσωπική επικοινωνία μεταξύ όλων των 

μαθητών είτε φοιτούν στο Ολοήμερο είτε όχι. Δίνοντας με αυτόν τον τρόπο την 

ευκαιρία στους αλλοδαπούς μαθητές να ενταχθούν ομαλά στο σύνολο, χωρίς να 

χρειάζεται να διαλέξουν ανάμεσα στην παλιά και τη νέα τους πατρίδα, αλλά 

συνταιριάζοντας και τις δυο στην ψυχούλα τους με αρμονία.  

 Τέλος, δεν είναι λίγες οι χώρες υποδοχής μεταναστών που συμπεριλαμβάνουν 

στο προσωπικό των σχολείων τους εκπαιδευτικούς διαφορετικών εθνικοτήτων. Αυτό 

συμβαίνει διότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί μπορούν να δράσουν ως πρότυπα για τους 

μαθητές με διαφορετικό υπόβαθρο. Παράλληλα μπορούν να δώσουν τα κατάλληλα 

κίνητρα την ανάλογη υποστήριξη σε μαθητές με κοινή καταγωγή με τους ίδιους, 

παρέχοντας μια οικεία φιγούρα και δημιουργώντας συναισθηματική ασφάλεια στον 

τόσο διαφορετικό σχολικό κόσμο που πιθανόν να αντιμετωπίζουν. Οι ίδιοι οι  

εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να λειτουργήσουν ως κοινωνοί μια διαφορετικής 

κουλτούρας και για τους γηγενείς μαθητές. Να γίνουν δηλαδή η γέφυρα ανάμεσα στους 

διαφορετικούς πολιτισμούς, «χρησιμοποιώντας» τη θέση τους ως εκπαιδευτικοί, όλων 

των μαθητών και όχι μόνο των αλλοδαπών(Irvine J. 1991). Το ενδιαφέρον στην Ελλάδα 

είναι ότι ενώ το μαθητικό δυναμικό των δημοτικών σχολείων παρουσιάζει 

πλουραλισμό εθνοτήτων, δεν συμβαίνει το ίδιο και στον πληθυσμό των εκπαιδευτικών 

που τα στελεχώνουν. Ίσως αυτό είναι ένα ζήτημα που χρίζει περεταίρω διερεύνησης, 

ώστε να διαπιστωθεί αν είναι θέμα περιορισμού των προσλήψεων διαφορετικών 

πολιτισμικών ομάδων, έλλειμα της πολιτείας να προσελκύσει πολιτισμικά 

διαφορετικούς φοιτητές στις παιδαγωγικές σχολές ή κάτι άλλο. 



Θεωρούμε πως απαιτείται αρκετός χρόνος ακόμη μέχρι η ελληνική κοινωνία 

βρει εκ νέου τις ισορροπίες που χρειάζονται ώστε με αφετηρία την αλληλοκατανόηση 

και τον αλληλοσεβασμό να προχωρήσει προς ένα μέλλον που θα είναι –ούτως ή άλλως 

- πολύ διαφορετικό από αυτό στο οποίο μεγάλωσαν οι προηγούμενες γενιές. Η  

παρουσία των αλλοδαπών δεν είναι ένα παροδικό φαινόμενο και δε θα πρέπει να 

αντιμετωπιστεί ως τέτοιο. Αργά η γρήγορα, η ελληνική κοινωνία πρέπει να 

συνειδητοποιήσει ότι η παρουσία τους(εννοείται των αλλοδαπών) είναι μόνιμη και ότι 

μέσω αυτής αλλάζει ο δημογραφικός και πολιτιστικός χάρτης όχι μόνο της Ελλάδας, 

αλλά ολόκληρης της Ευρώπης. Άλλωστε η κοινωνία της Ελλάδας ήταν 

πολυπολιτισμική, πολύ πριν την εμφάνιση των «νεοφερμένων» αλλοδαπών των 

τελευταίων μηνών. Υπάρχουν τουλάχιστον δυο ιστορικές κοινότητες στη χώρα, η 

μουσουλμανική και εκείνη των Αθίγγανων. Αργότερα προστέθηκαν οι Αλβανοί, οι 

παλιννοστούντες, και το τελευταίο διάστημα οι Σύριοι, Πακιστανοί, Αφγανοί και 

άλλοι. 

Με αφορμή τον ερχομό του νέου κύματος των μεταναστών στην Ελλάδα, η 

ελληνική κοινωνία συνειδητοποιεί ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν έχει μόνο ως 

στόχο τους ξένους πληθυσμούς που εμφανίστηκαν στη χώρα, αλλά και πολλούς από 

τους γηγενείς(σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι μετανάστες δεύτερης και τρίτης 

γενιάς, που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Ελλάδα) που έχουν διαφορετική 

πολιτισμική ταυτότητα από την κυρίαρχη. Το δημόσιο Δημοτικό σχολείο θα κληθεί 

σύντομα, για κάποιους έχει ήδη κληθεί, να παίξει ένα σημαντικό ρόλο εξαιρετικής 

σημασίας για τη διατήρηση της συνοχής του κοινωνικού ιστού και της κοινωνικής 

ειρήνης του τόπου(Νικολάου 2000, σελ225). Άλλωστε όπως υπογραμμίζει η 

Μητακίδου96(2007) η εκπαίδευση είναι βασικό δικαίωμα όλων των παιδιών. Το 

δικαίωμα αυτό δεν εξασφαλίζεται με την απλή παρουσία των παιδιών στο σχολείο. 

Εκτός από την ισότιμη πρόσβαση στο σχολείο χρειάζεται να εξασφαλιστεί και η 

ισότιμη συμμετοχή του στο σχολείο, με τη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος 

που παρέχει την ίδια ποιοτική εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτου εθνικότητας, 

φυλής ή θρησκείας. Ελπίζουμε ότι προς την κατεύθυνση αυτή θα συμβάλλει στο μέτρο 

των δυνατοτήτων της και η παρούσα εργασία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 Coelho El(1998), (Επιμ Τρέσσου Ε.& Μητακίδου Σ. 2007)στο διδασκαλία και μάθηση στα 
πολυπολιτισμικά σχολεία, Θεσσαλονίκη, εκδ. Επίκεντρο σελ11 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
  



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Αγαπητή/έ συναδέλφισσα/ε, 

Το παρόν ερωτηματολόγιο συντάχθηκε στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής 

μου εργασίας, η οποία έχει ως στόχο τη διερεύνηση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την εκπαίδευση των 

αλλοδαπών μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο. 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Τα στοιχεία αυτά δε πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν σε καμία άλλη επεξεργασία πέραν της συγκεκριμένης 

έρευνας και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και ανωνυμία. 

Σας παρακαλώ να απαντήσετε με ακρίβεια σε όλες τις ερωτήσεις γιατί η 

επιτυχία της έρευνας εξαρτάται από τη δική σας συμβολή. 

 

Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου 

Στο ερωτηματολόγιο υπάρχουν ερωτήσεις στις οποίες καλείστε να 

συμπληρώσετε μια απάντηση, να κυκλώσετε ένα αριθμό που αντιστοιχεί 

στην προτίμησή ας ή να σημειώσετε περισσότερες από μια απαντήσεις. Οι 

παρενθέσεις πριν από κάθε ενότητα ερωτήσεων σας υποδεικνύουν τον τρόπο 

και τον αριθμό των απαντήσεων που μπορείτε να δώσετε. 

Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία 

 

Παπαζώη Θεοκτίστη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Μαθητικός πληθυσμός 

 (συμπληρώστε μια απάντηση στο κουτάκι) 

1.Αριθμός Μαθητών 

Αριθμός μαθητών της τάξης σας  

Αριθμός αλλοδαπών μαθητών της τάξης σας.  

 

2.Εκτιμώ ότι το επίπεδο των μαθητών της τάξης είναι: 

      Πολύ καλό,   καλό,        μέτριο,         κακό 

 

Α. Απόψεις εκπαιδευτικών για τη συμπεριφορά των αλλοδαπών μαθητών στην τάξη: 

(σε κάθε σειρά κυκλώστε έναν αριθμό που αντιστοιχεί στην προτίμησή σας) 

1: διαφωνώ απόλυτα, 2: διαφωνώ, 3:ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4: συμφωνώ, 

5:συμφωνώ απόλυτα 

Οι αλλοδαποί μαθητές στην τάξη: 

1.Μιλούν κυρίως μεταξύ τους 1 2 3 4 5 

2.Προτιμούν να κάθονται κυρίως σε θρανία με παιδιά της ίδια 

εθνικότητας 
1 2 3 4 5 

3.Έχουν συνήθως χαμηλότερη επίδοση από τους γηγενείς μαθητές 1 2 3 4 5 

4.Παρουσιάζουν μεγαλύτερα προβλήματα πειθαρχίας 1 2 3 4 5 

5.Απουσιάζουν συχνότερα από ότι οι γηγενείς μαθητές 1 2 3 4 5 

 

Β. Απόψεις εκπαιδευτικών για τη συμπεριφορά των αλλοδαπών μαθητών στο διάλειμμα. 

(σε κάθε σειρά κυκλώστε έναν αριθμό που αντιστοιχεί στην προτίμησή σας) 

1: διαφωνώ απόλυτα, 2: διαφωνώ, 3:ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4: συμφωνώ, 

5:συμφωνώ απόλυτα 

Οι αλλοδαποί μαθητές στο διάλειμμα: 

1.Παίζουν κυρίως μεταξύ τους 1 2 3 4 5 

2.Τείνουν να σχηματίζουν κλίκες 1 2 3 4 5 

3.Προξενούν καυγάδες σε μεγαλύτερη συχνότητα από ότι οι γηγενείς 

μαθητές 1 2 3 4 5 

4.Παίζουν με όλους τους μαθητές της τάξης ανεξάρτητα εθνικότητας 
1 2 3 4 5 

 

 

 χ   



(σε κάθε σειρά κυκλώστε έναν αριθμό που αντιστοιχεί στην προτίμησή σας) 

1: διαφωνώ απόλυτα, 2: διαφωνώ, 3:ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4: συμφωνώ, 5:συμφωνώ 

απόλυτα 

Γ. Απόψεις εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση των αλλοδαπών μαθητών. 

1.Τείνω να είμαι πιο επιεικής όταν βαθμολογώ τις εργασίες 

αλλοδαπών μαθητών 1 2 3 4 5 

2.Έχω γενικά χαμηλότερες προσδοκίες για την επίδοσή τους 1 2 3 4 5 

3.Αναγκάζομαι να «κατεβάσω» το επίπεδο του μαθήματος μου έτσι 

ώστε να μπορούν να το παρακολουθήσουν και αυτοί οι μαθητές 1 2 3 4 5 

4.Λόγω πίεσης χρόνου δεν μπορώ να ασχοληθώ ιδιαίτερα μαζί τους 1 2 3 4 5 

5.Τα περιθώρια βελτίωσης της απόδοσης των αλλοδαπών μαθητών 

είναι μικρότερα λόγω του ιδιαίτερου κοινωνικοοικονομικού 

περιβάλλοντός τους 
1 2 3 4 5 

6.Το σύστημα αξιολόγησης όπως είναι δομημένο, αδικεί τους 

αλλοδαπούς μαθητές 1 2 3 4 5 

7.Θεωρώ ότι οι αλλοδαποί μαθητές δεν έχουν ισχυρά εσωτερικά 

κίνητρα για μάθηση. 1 2 3 4 5 

8.Ενδεχόμενη αρνητική αξιολόγηση ενισχύει το αίσθημα των 

αλλοδαπών μαθητών ότι δε θα τα καταφέρουν όσο και αν 

προσπαθήσουν. 
1 2 3 4 5 

9.Αιτία για την κακή απόδοση των μαθητών είναι και η χαμηλή 

αυτοεκτίμησή τους. 1 2 3 4 5 

10.Αιτία για την κακή απόδοση των αλλοδαπών μαθητών μπορεί να 

είναι και η περιφρόνηση προς τις νόρμες και τους κανόνες του 

σχολείου 
1 2 3 4 5 

Δ. Απόψεις εκπαιδευτικών για την διδασκαλία σε «μεικτή» τάξη. 

 

 

1.Η διδασκαλία σε μια μεικτή τάξη είναι κουραστική γιατί δε 

μπορώ να προσφέρω στους μαθητές μου όσα επιθυμώ. 1 2 3 4 5 

2.Η διδασκαλία σε μια μεικτή τάξη είναι εξουθενωτική. 1 2 3 4 5 

3.Η παρουσία μεγάλου αριθμού αλλοδαπών μαθητών «κατεβάζει το 

επίπεδο της τάξης και επηρεάζει αρνητικά την απόδοση των 

γηγενών μαθητών κάνοντάς τους να προσπαθούν λιγότερο αφού 

έτσι και αλλιώς θα είναι καλύτεροι. 

1 2 3 4 5 

4.Η έλλειψη επιμόρφωσης έχει αρνητικές συνέπειες στην επίδοσή 

μου. 1 2 3 4 5 

5.Η στήριξη που προσφέρουν οι σχολικοί σύμβουλοι λίγη βοήθεια  

μπορεί να μου προσφέρει στην καθημερινή πραγματικότητα που 

αντιμετωπίζω στην τάξη μου. 
1 2 3 4 5 



Ε. Απόψεις εκπαιδευτικών για την πολυπολιτισμικότητα. 

(σε κάθε σειρά κυκλώστε έναν αριθμό που αντιστοιχεί στην προτίμησή σας) 

1: διαφωνώ απόλυτα, 2: διαφωνώ, 3:ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4: συμφωνώ, 

5:συμφωνώ απόλυτα 

1.Όταν κάποιος εγκαθίσταται σε άλλη χώρα πρέπει να υιοθετήσει 

τα πολιτισμικά στοιχεία αυτής της χώρας. Διαφορετικά κινδυνεύει 

με κοινωνικό αποκλεισμό. 
1 2 3 4 5 

2.Η διατήρηση της εθνικής ταυτότητας από τους αλλοδαπούς 

μπορεί να αποβεί μακροπρόθεσμα επικίνδυνη γιατί οδηγεί στη 

δημιουργία εθνικών μειονοτήτων μέσα στα κράτη υποδοχής. 
1 2 3 4 5 

3.Θα πρέπει να γίνει αποδεκτή η διαφορετικότητα του 

κοινωνικοπολιτιμικού χαρακτήρα των αλλοδαπών, αφού όμως  

αυτοί αποδεχτούν πρώτα τους νόμους της χώρας υποδοχής. 
1 2 3 4 5 

4.Επιτυχής ενσωμάτωση των αλλοδαπών/μεταναστών σημαίνει 

πλήρη υιοθέτηση από μέρους τους των κοινωνικών πολιτισμικών 

στοιχείων της χώρας υποδοχής. 

1 2 3 4 5 

 

Δημογραφικά στοιχεία. 

(Συμπληρώστε μια απάντηση) 

Φύλο:             ΑΝΔΡΑΣ,                     ΓΥΝΑΙΚΑ 

Ηλικία:       20-29,             30-39,             40-49,              50 και άνω 

Έτη υπηρεσίας:         0-1,           1-9,               10-19,             20-29,             30 & άνω 

Τάξη που διδάσκω: ___________   

Τοποθέτηση:          ΟΡΓΑΝΙΚΗ,              ΑΠΟΣΠΑΣΗ/ΜΕΤΑΤΑΞΗ,           

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

(μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μια απαντήσεις) 

Σπουδές:         Ακαδημία,                ΑΕΙ,                 πτυχίο ΑΕΙ με εξομοίωση,    

                          Β’ πτυχίο,                 Διδασκαλείο,           Μεταπτυχιακό-Διδακτορικό 

 

 



Μήνυμα υπενθύμισης προς τους διευθυντές των σχολείων 

 

Αγαπητέ κύριε/-α Διευθυντή/-ντρια του σχολείου, 

αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι προς το καλύτερο στην εκπαίδευση καλό θα ήταν να 

συμμετέχουμε και εμείς οι ίδιοι στη διαδικασία με την εμπειρία και τις προσωπικές 

μας απόψεις. 

Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο θα σας παρακαλούσα να προωθήσετε αυτό στο mail στους 

συναδέλφους δασκάλους, και να τους  παροτρύνετε να συμμετέχουν στην έρευνα που 

διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτεί, ειλικρινά, μόνο δύο λεπτά!! 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων 

Παπαζώη Θεοκτίστη  

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΠΙΝΑΚΕΣ 

Φύλλο 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Άνδρας 39 27,9 27,9 27,9 

Γυναίκα 101 72,1 72,1 100,0 

Total 140 100,0 100,0 
 

 

Ηλικία 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

20-29 22 15,7 15,7 15,7 

30-39 16 11,4 11,4 27,1 

40-49 62 44,3 44,3 71,4 

50+ 40 28,6 28,6 100,0 

Total 140 100,0 100,0 
 

 

Έτη υπηρεσίας 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0-1 7 5,0 5,0 5,0 

2-9 23 16,4 16,4 21,4 

10-19 51 36,4 36,4 57,9 

20-29 48 34,3 34,3 92,1 

30 και άνω 11 7,9 7,9 100,0 

Total 140 100,0 100,0 
 

 

Τάξη που διδάσκω 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Α 22 15,7 15,7 15,7 

Β 16 11,4 11,4 27,1 

Γ 26 18,6 18,6 45,7 

Δ 17 12,1 12,1 57,9 

Ε 19 13,6 13,6 71,4 

ΣΤ 32 22,9 22,9 94,3 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 8 5,7 5,7 100,0 

Total 140 100,0 100,0 
 



 

Τοποθέτηση 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Οργανική 102 72,9 72,9 72,9 

Απόσπαση/ Μετάταξη 21 15,0 15,0 87,9 

Αναπληρωτής 17 12,1 12,1 100,0 

Total 140 100,0 100,0 
 

 

Ακαδημία 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

όχι 84 60,0 60,0 60,0 

ναι 56 40,0 40,0 100,0 

Total 140 100,0 100,0 
 

 

ΑΕΙ 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

όχι 65 46,4 46,4 46,4 

ναι 75 53,6 53,6 100,0 

Total 140 100,0 100,0 
 

 

πτυχίο ΑΕΙ με εξομοίωση 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

όχι 90 64,3 64,3 64,3 

ναι 50 35,7 35,7 100,0 

Total 140 100,0 100,0 
 

 

Β πτυχίο 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

όχι 109 77,9 77,9 77,9 

ναι 31 22,1 22,1 100,0 

Total 140 100,0 100,0 
 

 

 



Διδασκαλείο 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

όχι 103 73,6 73,6 73,6 

ναι 37 26,4 26,4 100,0 

Total 140 100,0 100,0 
 

 

Μεταπτυχιακό/ Διδακτορικό 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

όχι 94 67,1 67,1 67,1 

ναι 46 32,9 32,9 100,0 

Total 140 100,0 100,0 
 

 

Αριθμός Μαθητών της τάξης 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

,00 2 1,4 1,4 1,4 

6,00 1 ,7 ,7 2,1 

7,00 2 1,4 1,4 3,6 

8,00 1 ,7 ,7 4,3 

9,00 1 ,7 ,7 5,0 

10,00 2 1,4 1,4 6,4 

11,00 3 2,1 2,1 8,6 

12,00 4 2,9 2,9 11,4 

13,00 2 1,4 1,4 12,9 

14,00 6 4,3 4,3 17,1 

15,00 9 6,4 6,4 23,6 

16,00 9 6,4 6,4 30,0 

17,00 5 3,6 3,6 33,6 

18,00 8 5,7 5,7 39,3 

19,00 9 6,4 6,4 45,7 

20,00 18 12,9 12,9 58,6 

21,00 9 6,4 6,4 65,0 



22,00 15 10,7 10,7 75,7 

23,00 8 5,7 5,7 81,4 

24,00 8 5,7 5,7 87,1 

25,00 12 8,6 8,6 95,7 

26,00 1 ,7 ,7 96,4 

27,00 1 ,7 ,7 97,1 

30,00 1 ,7 ,7 97,9 

47,00 1 ,7 ,7 98,6 

51,00 1 ,7 ,7 99,3 

120,00 1 ,7 ,7 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

Αριθμός αλλοδαπών στην τάξη 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

,00 15 10,7 10,7 10,7 

1,00 23 16,4 16,4 27,1 

2,00 28 20,0 20,0 47,1 

3,00 19 13,6 13,6 60,7 

4,00 17 12,1 12,1 72,9 

5,00 17 12,1 12,1 85,0 

6,00 7 5,0 5,0 90,0 

7,00 2 1,4 1,4 91,4 

8,00 3 2,1 2,1 93,6 

9,00 3 2,1 2,1 95,7 

15,00 3 2,1 2,1 97,9 

16,00 2 1,4 1,4 99,3 

30,00 1 ,7 ,7 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

 



Εκτιμώ το επίπεδο της τάξης 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ καλό 39 27,9 27,9 27,9 

Καλό 61 43,6 43,6 71,4 

Μέτριο 36 25,7 25,7 97,1 

Κακό 4 2,9 2,9 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

 

Α ενότητα Απόψεις εκπαιδευτικών για τη συμπεριφορά των αλλοδαπών μαθητών στην τάξη 

 

Μιλούν μεταξύ τους 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 54 38,6 38,6 38,6 

Διαφωνώ 53 37,9 37,9 76,4 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 23 16,4 16,4 92,9 

συμφωνώ 8 5,7 5,7 98,6 

συμφωνώ απόλυτα 2 1,4 1,4 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

Προτιμούν να κάθονται σε θρανία με παιδιά κυρίως της ίδιας εθνικότητας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 48 34,3 34,3 34,3 

Διαφωνώ 53 37,9 37,9 72,1 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 16 11,4 11,4 83,6 

συμφωνώ 21 15,0 15,0 98,6 

συμφωνώ απόλυτα 2 1,4 1,4 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

 



Έχουν συνήθως χαμηλότερη επίδοση από τους γηγενείς 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 20 14,3 14,3 14,3 

Διαφωνώ 49 35,0 35,0 49,3 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 27 19,3 19,3 68,6 

συμφωνώ 39 27,9 27,9 96,4 

συμφωνώ απόλυτα 5 3,6 3,6 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

Παρουσιάζουν μεγαλύτερα προβλήματα πειθαρχίας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 40 28,6 28,6 28,6 

Διαφωνώ 63 45,0 45,0 73,6 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 26 18,6 18,6 92,1 

συμφωνώ 9 6,4 6,4 98,6 

συμφωνώ απόλυτα 2 1,4 1,4 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

Απουσιάζουν συχνότερα από ότι οι γηγενείς 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 42 30,0 30,0 30,0 

Διαφωνώ 59 42,1 42,1 72,1 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 23 16,4 16,4 88,6 

συμφωνώ 14 10,0 10,0 98,6 

συμφωνώ απόλυτα 2 1,4 1,4 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

 

 

 



Β ενότητα Απόψεις εκπαιδευτικών για τη συμπεριφορά των αλλοδαπών μαθητών στο διάλειμμα. 

 

Παίζουν κυρίως μεταξύ τους 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 37 26,4 26,4 26,4 

Διαφωνώ 64 45,7 45,7 72,1 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 20 14,3 14,3 86,4 

συμφωνώ 18 12,9 12,9 99,3 

συμφωνώ απόλυτα 1 ,7 ,7 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

Τείνουν να σχηματίζουν κλίκες 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 38 27,1 27,1 27,1 

Διαφωνώ 62 44,3 44,3 71,4 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 29 20,7 20,7 92,1 

συμφωνώ 10 7,1 7,1 99,3 

συμφωνώ απόλυτα 1 ,7 ,7 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

Προξενούν καυγάδες σε μεγαλύτερη συχνότητα από ότι οι γηγενείς 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 44 31,4 31,4 31,4 

Διαφωνώ 63 45,0 45,0 76,4 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 25 17,9 17,9 94,3 

συμφωνώ 7 5,0 5,0 99,3 

συμφωνώ απόλυτα 1 ,7 ,7 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

 



Παίζουν με όλους ανεξάρτητα από την εθνικότητα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 3 2,1 2,1 2,1 

Διαφωνώ 11 7,9 7,9 10,0 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 24 17,1 17,1 27,1 

συμφωνώ 64 45,7 45,7 72,9 

συμφωνώ απόλυτα 38 27,1 27,1 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

 

Γ ενότητα Απόψεις εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση των αλλοδαπών μαθητών 

 

Τείνω να είμαι πιο επιεικής όταν βαθμολογώ εργασίες αλλοδαπών 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 11 7,9 7,9 7,9 

Διαφωνώ 25 17,9 17,9 25,7 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 37 26,4 26,4 52,1 

συμφωνώ 61 43,6 43,6 95,7 

συμφωνώ απόλυτα 6 4,3 4,3 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

Έχω γενικά χαμηλότερες προσδοκίες για την επίδοσή τους 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 14 10,0 10,0 10,0 

Διαφωνώ 65 46,4 46,4 56,4 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 22 15,7 15,7 72,1 

συμφωνώ 38 27,1 27,1 99,3 

συμφωνώ απόλυτα 1 ,7 ,7 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 



 

Αναγκάζομαι να κατεβάσω το επίπεδο του μαθήματός μου ώστε να μπορούν να το παρακολουθήσουν 

και αυτοί 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 17 12,1 12,1 12,1 

Διαφωνώ 61 43,6 43,6 55,7 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 33 23,6 23,6 79,3 

συμφωνώ 27 19,3 19,3 98,6 

συμφωνώ απόλυτα 2 1,4 1,4 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

Λόγω πίεσης χρόνου δε μπορώ να ασχοληθώ ιδιαίτερα μαζί τους 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 17 12,1 12,1 12,1 

Διαφωνώ 57 40,7 40,7 52,9 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 36 25,7 25,7 78,6 

συμφωνώ 29 20,7 20,7 99,3 

συμφωνώ απόλυτα 1 ,7 ,7 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

Τα περιθώρια βελτίωσης της απόδοσης των αλλοδαπών μαθητών είναι μικρότερα λόγω του ιδιαίτερου 

κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντός τους 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 18 12,9 12,9 12,9 

Διαφωνώ 49 35,0 35,0 47,9 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 27 19,3 19,3 67,1 

συμφωνώ 43 30,7 30,7 97,9 

συμφωνώ απόλυτα 3 2,1 2,1 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

 



Το σύστημα αξιολόγησης όπως είναι δομημένο, αδικεί τους αλλοδαπούς μαθητές 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 8 5,7 5,7 5,7 

Διαφωνώ 27 19,3 19,3 25,0 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 34 24,3 24,3 49,3 

συμφωνώ 60 42,9 42,9 92,1 

συμφωνώ απόλυτα 11 7,9 7,9 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

Θεωρώ ότι οι αλλοδαποί μαθητές δεν έχουν ισχυρά εσωτερικά κίνητρα για μάθηση 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 45 32,1 32,1 32,1 

Διαφωνώ 67 47,9 47,9 80,0 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 17 12,1 12,1 92,1 

συμφωνώ 10 7,1 7,1 99,3 

συμφωνώ απόλυτα 1 ,7 ,7 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

Ενδεχόμενη αρνητική αξιολόγηση ενισχύει το αίσθημα των αλλοδαπών μαθητών ότι δε θα τα 

καταφέρουν όσο και αν προσπαθήσουν 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 5 3,6 3,6 3,6 

Διαφωνώ 22 15,7 15,7 19,3 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 41 29,3 29,3 48,6 

συμφωνώ 64 45,7 45,7 94,3 

συμφωνώ απόλυτα 8 5,7 5,7 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

 

 



Αιτία για την κακή απόδοσή τους είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 15 10,7 10,7 10,7 

Διαφωνώ 43 30,7 30,7 41,4 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 39 27,9 27,9 69,3 

συμφωνώ 41 29,3 29,3 98,6 

συμφωνώ απόλυτα 2 1,4 1,4 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

Αιτία για την κακή απόδοσή τους μπορεί να είναι η περιφρόνηση προς τις νόρμες και τους κανόνες του 

σχολείου 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 20 14,3 14,3 14,3 

Διαφωνώ 66 47,1 47,1 61,4 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 34 24,3 24,3 85,7 

συμφωνώ 19 13,6 13,6 99,3 

συμφωνώ απόλυτα 1 ,7 ,7 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

 

Δ ενότητα 

Η διδασκαλία σε μια μεικτή τάξη είναι κουραστική γιατί δε μπορώ να προσφέρω στους μαθητές μου όσα 

επιθυμώ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 12 8,6 8,6 8,6 

Διαφωνώ 52 37,1 37,1 45,7 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 29 20,7 20,7 66,4 

συμφωνώ 40 28,6 28,6 95,0 

συμφωνώ απόλυτα 7 5,0 5,0 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 



Η διδασκαλία σε μεικτή τάξη είναι εξουθενωτική 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 13 9,3 9,3 9,3 

Διαφωνώ 57 40,7 40,7 50,0 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 31 22,1 22,1 72,1 

συμφωνώ 36 25,7 25,7 97,9 

συμφωνώ απόλυτα 3 2,1 2,1 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

Η παρουσία μεγάλου αριθμού αλλοδαπών κατεβάζει το επίπεδο της τάξης και επηρεάζει αρνητικά την 

επίδοση των γηγενών 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 19 13,6 13,6 13,6 

Διαφωνώ 55 39,3 39,3 52,9 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 34 24,3 24,3 77,1 

συμφωνώ 29 20,7 20,7 97,9 

συμφωνώ απόλυτα 3 2,1 2,1 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

Η έλλειψη επιμόρφωσης έχει αρνητικές συνέπειες στην επίδοσή μου 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 9 6,4 6,4 6,4 

Διαφωνώ 25 17,9 17,9 24,3 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 32 22,9 22,9 47,1 

συμφωνώ 59 42,1 42,1 89,3 

συμφωνώ απόλυτα 15 10,7 10,7 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

 



Η στήριξη που προσφέρουν οι σχολικοί σύμβουλοι λίγη βοήθεια μπορεί να μου προσφέρει στην 

καθημερινή πραγματικότητα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 6 4,3 4,3 4,3 

Διαφωνώ 9 6,4 6,4 10,7 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 28 20,0 20,0 30,7 

συμφωνώ 63 45,0 45,0 75,7 

συμφωνώ απόλυτα 34 24,3 24,3 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

 

Ε ενότητα 

Όταν κάποιος εγκαθίσταται σε άλλη χώρα πρέπει να υιοθετήσει τα πολιτιστικά στοιχεία της χώρας 

αποφεύγοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 5 3,6 3,6 3,6 

Διαφωνώ 47 33,6 33,6 37,1 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 43 30,7 30,7 67,9 

συμφωνώ 39 27,9 27,9 95,7 

συμφωνώ απόλυτα 6 4,3 4,3 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

Η διατήρηση της εθνικής ταυτότητας αλλοδαπών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη λόγω της δημιουργίας 

εθνικών μειονοτήτων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 16 11,4 11,4 11,4 

Διαφωνώ 75 53,6 53,6 65,0 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 29 20,7 20,7 85,7 

συμφωνώ 14 10,0 10,0 95,7 

συμφωνώ απόλυτα 6 4,3 4,3 100,0 

Total 140 100,0 100,0  



 

Θα πρέπει να γίνει αποδεκτή η διαφορετικότητα του κοινωνικοπολιτισμικού χαρακτήρα των αλλοδαπών 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 3 2,1 2,1 2,1 

Διαφωνώ 12 8,6 8,6 10,7 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 9 6,4 6,4 17,1 

συμφωνώ 89 63,6 63,6 80,7 

συμφωνώ απόλυτα 27 19,3 19,3 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

Επιτυχής ενσωμάτωση των αλλοδαπών σημαίνει πλήρη υιοθέτηση των κοινωνικών, πολιτιστικών 

στοιχείων της χώρας υποδοχής 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 13 9,3 9,3 9,3 

Διαφωνώ 51 36,4 36,4 45,7 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 37 26,4 26,4 72,1 

συμφωνώ 32 22,9 22,9 95,0 

συμφωνώ απόλυτα 7 5,0 5,0 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

 


