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Περίληψη 

Η έξαρση του μεταναστευτικού/προσφυγικού ζητήματος τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο 

επίπεδο δε θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη την Ελλάδα, η οποία, εξαιτίας της 

γεωπολιτικής της θέσης, καλείται να λάβει μέτρα για την ορθή ενσωμάτωση και περαιτέρω 

προσαρμογή των ανθρώπων αυτών στην ελληνική πραγματικότητα. Η προάσπιση και ο 

σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα έπρεπε να θεωρούνται δεδομένα για την 

ελληνική κοινωνία και πολιτεία. Η τελευταία, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει 

σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο για την ένταξη των μεταναστών/προσφύγων, δεν 

παρουσιάζει σημάδια ετοιμότητας και συστηματικής λήψης μέτρων ως προς την αποδοχή των 

ανθρώπων αυτών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την έξαρση του φαινομένου της προκατάληψης 

από τους γηγενείς προς τους μετανάστες/πρόσφυγες, που ορισμένες φορές καταλήγει ακόμη 

και σε προστριβές μεταξύ τους. 

Προκειμένου λοιπόν, να προσαρμοστούν και να ενταχθούν τα άτομα αυτά στο 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, κρίνεται απαραίτητη η εκπαίδευση και η κατάρτισή τους. Οι 

εκπαιδευτές, ενστερνιζόμενοι τις αξίες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της κριτικής 

παιδαγωγικής, οφείλουν να αναλάβουν εκπαιδευτική δράση, με στόχο να καταστήσουν ήδη 

από την αρχή ευνοϊκές αλλά και συμβατές με την ελληνική πραγματικότητα τις συνθήκες 

διαβίωσης των ανθρώπων αυτών. Παράλληλα, καλούνται να δημιουργήσουν τις 

προϋποθέσεις εκείνες, ώστε οι μετανάστες/πρόσφυγες να μετατραπούν σε ενεργούς πολίτες, 

συμβάλλοντας και αυτοί με τον τρόπο τους στην πρόοδο της κοινωνίας. Με λίγα λόγια, θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, που να ενισχύουν το αίσθημα της 

ομοιογένειας, εξαλείφοντας το ενδεχόμενο της περιθωριοποίησής τους. Οι παρεμβάσεις 

αυτές, και ειδικότερα στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, θα πρέπει να 

στηρίζονται σε διδακτικές/καλές πρακτικές, βασιζόμενες στην επικοινωνιακή και γνωστική 

προσέγγισής της.  

 Η παρούσα έρευνα κλήθηκε να διερευνήσει τη συμβολή των καλών αυτών πρακτικών 

στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες/πρόσφυγες, από 

τη σκοπιά των εκπαιδευτών και κατέληξε στα εξής αποτελέσματα: 1) Τη συχνότητα 

εφαρμογής των καλών πρακτικών για την εκπλήρωση των διδακτικών στόχων της 

διδασκαλίας, 2) την προσαρμογή των καλών πρακτικών στις ανάγκες, τις κλίσεις και τα 

χαρακτηριστικά των μεταναστών/προσφύγων, 3) τον ικανοποιητικό βαθμό κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών πάνω στο αντικείμενο της διδασκαλίας τους, αλλά και την επιθυμία τους για 
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περαιτέρω διδακτική εξέλιξη, 4) την αξία της χρήσης καλών πρακτικών επικοινωνιακού και 

γνωστικού χαρακτήρα, όπως ο διάλογος, το παιχνίδι ρόλων, η χρήση οπτικοακουστικού 

υλικού κ.α., 5) τη θετική στάση των εκπαιδευομένων ως προς τη χρήση καλών πρακτικών - 

παρά την αρχική επιφύλαξή τους - και την εφαρμογή των γνώσεών τους στην 

καθημερινότητά τους. Στην ουσία, οι εκπαιδευτές, για να μπορέσουν να εφαρμόσουν ορθά τις 

καλές πρακτικές στην εκπαιδευτική διαδικασία, οφείλουν να κάνουν μια σαφή προετοιμασία 

του μαθήματος, προκειμένου να ανταποκρίνονται επί ίσοις όροις στην εκάστοτε ομάδα, 

προασπίζοντας της αρχές του ομαδικού πνεύματος  και του δημοκρατικού ιδεώδους. 
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πολυπολιτισμικότητα, διαπολιτισμικότητα,  διαπολιτισμική εκπαίδευση ενηλίκων, δεύτερη 

γλώσσα, καλές πρακτικές. 
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Abstract 

The rise of migratory/refugee issue at a global level in recent years could not leave  Greece 

unaffected, the latter, due to its geopolitical position, is called upon to take measures for the 

proper integration and further adaptation of these people in the Greek reality. Defending and 

respecting human rights should be considered as a given by Greek society and the state. The 

Greek government, however, despite collective or individual efforts to include 

refugees/immigrants in Greek society, does not seem to be ready to take measures concerning 

the acceptance of these people. As a result, there seems to be a rise of prejudice on the part of 

the natives towards refugees/immigrants, which sometimes ends up even in quarrels between 

them.  

In order to adapt and integrate these people into society as a whole, it is necessary to 

educate and train them. Educators, embracing the values of intercultural education and critical 

pedagogy, should proceed to educational activities, with the aim of rendering the living 

conditions of these people favorable and compatible with Greek reality. At the same time, 

educators have the responsibility to create the appropriate conditions for migrants/refugees, 

through which they can become active citizens, also contributing to the progress of society in 

their own way. In short, educational interventions should be taken into account to enhance the 

feeling of homogeneity, eliminating the possibility of marginalization. These interventions, in 

particular teaching Greek as a second language, should be based on teaching / good practices, 

which are based on their communicative and cognitive approach. 

The present research was required to explore the contribution of these good practices 

to the teaching of Greek as a second language to adult migrants / refugees, from the point of 

view of the trainers and resulted in the following results: 1 ) Frequency of implementation of 

good practices for the fulfillment of the teaching aims  of teaching, 2) adaptation of good 

practices to the needs, interests and characteristics of migrants / refugees, 3) a satisfactory 

level of adult educators training on the subject of teaching Greek as a second language,  but 

also their desire for further educating development, 4) the value of using good communicative 

and cognitive practices such as dialogue, role play, the use of audiovisual material, and so on, 

5) the positive attitude of learners towards the use of good practices - despite their initial 

hesitation - and the constant practising of their knowledge in their everyday lives. In fact, in 

order to be able to correctly use good practices in the educational process, educators have to 
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make a clear preparation of the educational process in order to respond to the group equally, 

defending the principles of team spirit and democratic ideals. 

 

 

 

Keywords: 

multiculturalism, interculturalism,  intercultural adult education, second language learning, 

good practises. 
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Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία εκπονείται στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

ΠΜΣ Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Θα επιχειρήσει 

να αναδείξει τη  σημασία των καλών πρακτικών, στο μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας στους ενήλικες, πρόσφυγες και μετανάστες στα πλαίσια της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, προσεγγίζοντας το θέμα από τη σκοπιά των εκπαιδευτών ενηλίκων. Ως 

απώτερο ερευνητικό στόχο έχει θέσει, την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής καλών 

πρακτικών στο μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας από τη σκοπιά των εκπαιδευτών 

ενηλίκων, οι οποίοι καλούνται να την διδάξουν στους πρόσφυγες/μετανάστες. 

Ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται από την πολυπολιτισμικότητα (απλή συνύπαρξη 

ανθρώπων διαφορετικής προέλευσης και κουλτούρας)
1
 ανθρώπων  και την 

διαπολιτισμικότητα (δημιουργία μιας νέας πολιτισμικής σύνθεσης, δια μέσου της 

ουσιαστικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης ανθρώπων διαφορετικών παραδόσεων και 

πεποιθήσεων)
2
. Αυτές επηρεάζουν πρωτίστως την εκπαίδευση, που καλείται να ανταποκριθεί 

στις νέες προκλήσεις και να συμπεριλάβει στα προγράμματα σπουδών της καινοτόμα 

μαθήματα και τρόπους διδασκαλίας. Εφόδια, απαραίτητα για να ανταπεξέλθουν οι πρόσφυγες 

και μετανάστες - ανήλικοι και ενήλικες - στις συνεχόμενες μεταβολές της κοινωνίας.  

Στη σύγχρονη εκπαίδευση οι έννοιες της πολυπολισμικότητας και 

διαπολιτισμικότητας έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθόσον οι κοινωνίες μας χαρακτηρίζονται 

πλέον από ένα μωσαϊκό λαών και πολιτισμών. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αλλάζουν και 

προσαρμόζονται σύμφωνα με τις νέες ανάγκες που προκύπτουν. Στο πνεύμα αυτό 

επιχειρείται η εφαρμογή προσαρμοσμένων διδασκαλιών, εξατομικευμένων ή μη, που θα 

ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των μεταναστών/προσφύγων εκπαιδευομένων. 

Η Ελλάδα λόγω της γεωπολιτικής θέσης που κατέχει και της δυσκολίας που τη 

χαρακτηρίζει, ως προς τον έλεγχο της αθρόας εισροής προσφύγων και οικονομικών 

μεταναστών, βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Το γεγονός αυτό επιτείνεται και 

από τη γενικότερη άποψη που επικρατεί ότι είναι χώρα φιλόξενη και αλληλέγγυα. Αυτό 

επιβεβαιώνεται από την πληθώρα οργανώσεων, που σπεύδουν να βοηθήσουν τους 

ανθρώπους αυτούς, καθώς και εθελοντικές πρωτοβουλίες, συλλογικού και ατομικού 

                                                           
1
 Από Cacic-Kumpec, J. (2004). Multiculturality in Croatian Education. Retrieved from: 

http://homepage.univie.ac.at/tamara.ehs/seumproject/pdf/Cacic-Kumpes_Multiculturality.pdf  Περισσότερες 

λεπτομέρειες στο Κεφ. 2.2. 

2
 Βλ. υποσημ. 1 

http://homepage.univie.ac.at/tamara.ehs/seumproject/pdf/Cacic-Kumpes_Multiculturality.pdf
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χαρακτήρα, που προσφέρουν στους μετανάστες/πρόσφυγες τα  απαραίτητα εφόδια για μια 

αξιοπρεπή ζωή στην ελληνική πραγματικότητα. Όμως, παρά την προσπάθεια, συγκεκριμένα, 

της ελληνικής πολιτείας να τους υποδεχθεί και να τους βοηθήσει, έχουν ανακύψει πολλά 

ερωτήματα σχετικά με την ενσωμάτωση ή την προσαρμοστικότητά τους. Απόρροια αυτών 

των ερωτημάτων είναι, είτε η δημιουργία πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην 

προαναφερόμενη επιδίωξη, είτε οι ρήξεις και φιλονικίες μεταξύ γηγενών και μεταναστών 

εξαιτίας της διαφορετικής κουλτούρας. 

Ο ρόλος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός, τόσο σε 

επίπεδο παιδιών όσο και σε επίπεδο ενηλίκων. Στηρίζει τις θεμελιώδες αρχές της ισοτιμίας 

και της ενσωμάτωσης των μεταναστών/προσφύγων, οι οποίες θεωρούνται πολύ σημαντικές 

για την ομαλή ένταξή αυτών, στο κοινωνικό σύνολο και για την παροχή ίσων ευκαιριών. Η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί μια μορφή εκπαίδευσης, η οποία είναι υπέρμαχος της 

διατήρησης και του σεβασμού της πολιτισμικής διαφορετικότητας, που υπάρχει γενικά στις 

σύγχρονες κοινωνίες. (Παπασταμάτης, 2010).  Επιπλέον, διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο και σε 

διδασκόμενα αντικείμενα, όπως η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Μέσα σ’ 

ένα κλίμα αποδοχής, συνεργατικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ εκπαιδευτή και 

μεταναστών/προσφύγων εκπαιδευομένων, η διαπολιτισμική εκπαίδευση μπορεί να 

εξασφαλίσει την εκπλήρωση των διδακτικών στόχων των εκπαιδευτών. Παράλληλα, να 

προσφέρει στους εκπαιδευομένους μέσω των καλών πρακτικών επικοινωνιακές γλωσσικές 

δεξιότητες, οι οποίες αναμφίβολα θα τους διευκολύνουν στην προσαρμογή τους στην 

ελληνική καθημερινότητα. 

Φυσικά, για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά οι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

έχουν ταυτιστεί με  την έννοια της «διαπολιτισμικής δεξιότητας». Από πηγή  της Σέλλα-

Μάζη (2015)
3
, σύμφωνα με τη Σταυρίδου-Bausewein (2012), η διαπολιτισμική δεξιότητα θα 

μπορούσε να οριστεί «ως η ικανότητα αποτελεσματικής διάδρασης σε πολιτισμικά 

ετερογενείς ομάδες, δηλαδή ως η ικανότητα ελεύθερης αποτελεσματικής επικοινωνίας και 

συμπεριφοράς σε καταστάσεις διαπολιτισμικής διάδρασης με σκοπό την αλληλοκατανόηση 

και την αλληλοαποδοχή». 

Η ερευνητική μεθοδολογία, η οποία κρίθηκε ως η καταλληλότερη για τη διεξαγωγή 

αυτής της έρευνας, είναι αυτή της ποιοτικής μεθόδου με τη μορφή ημιδομημένης 

συνέντευξης. Η μορφή αυτή καθίσταται ικανή να ελίσσεται και να διευκολύνει τον ερευνητή 

και τους ερωτηθέντες, είτε με τη μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου κλίμακας Likert, είτε με 

                                                           
3
 Σέλλα-Μάζη, Ε. (2015). Η Διγλωσσία στην Ελλάδα. Από Σκούρτου, Ε., Κούρτη-Καζούλλη, Β., Διγλωσσία και 

Διδασκαλία Δεύτερης Γλώσσας. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βοηθημάτων. 
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τη μορφή ερωτήσεων ανοικτού τύπου, βασισμένες στη βιβλιογραφική επισκόπηση της 

παρούσας έρευνας. Συμπληρωματικά, διαθέτει και δύο μελέτες περίπτωσης, όπου οι 

ερωτηθέντες θα κληθούν να εκφράσουν την επιστημονική τους γνώμη, σχετικά με 

περιπτώσεις/περιστατικά, που αφορούν το αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Με λίγα λόγια, 

δια μέσου της συνέντευξης αυτής, ο ερευνητής προσπαθεί να εκμαιεύσει απαντήσεις, οι 

οποίες ανταποκρίνονται άμεσα στους άξονες του ερευνητικού στόχου και έμμεσα στην 

προαναφερθείσα επιδίωξη της όλης εργασίας.  

Όσον αφορά τη δομή της εργασίας αυτής, πραγματοποιήθηκε ένας διαχωρισμός σε 

δύο μέρη. Το Μέρος Α περιέχει τα κεφάλαια 1, 2 και 3, στα οποία επιχειρείται η θεωρητική 

προσέγγιση του προς εξέταση θέματος, και το Μέρος Β τα κεφάλαια 4 και 5, στα οποία 

παρουσιάζονται η ερευνητική του προσέγγιση, τα τελικά συμπεράσματα οι προτάσεις για 

περαιτέρω έρευνα και ο επίλογος της παρούσας εργασίας. 

Στο κεφάλαιο 1 αναλύεται το μεταναστευτικό/προσφυγικό ρεύμα σε Ελλάδα και 

Ευρώπη αντίστοιχα. Καταγράφονται τα κύρια κίνητρα των ανθρώπων αυτών να έρθουν στην 

Ευρώπη (εμφύλιοι πόλεμοι, οικονομικά, πολιτικά ζητήματα), καθώς και οι συνθήκες 

μετακίνησής τους στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Γίνεται μια αναφορά 

στον Συριακό εμφύλιο πόλεμο, αφού θεωρείται ως μία από τις πιο βασικές αιτίες της μαζικής 

εισροής μεταναστών/προσφύγων στα Ευρωπαϊκά κράτη. Επίσης, αποσαφηνίζονται οι έννοιες 

του πρόσφυγα και του μετανάστη, η γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στον Ελλαδικό 

χώρο σχετικά με το μεταναστευτικό/προσφυγικό ζήτημα (συνθήκες διαβίωσης, περίθαλψη), 

όπως και η στάση των γηγενών απέναντι τους (αποδοχή, αλληλεγγύη, προκατάληψη, 

ρατσιστική συμπεριφορά). Τέλος, εξετάζεται και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον 

αφορά το ζήτημα αυτό. 

Στο κεφάλαιο 2, αναλύεται εκτενώς η έννοια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η 

οποία αποτελεί τον βασικό ρυθμιστικό παράγοντα στην ένταξη και στην εκμάθηση των 

μεταναστών/προσφύγων, που καταφθάνουν καθημερινά στη χώρα μας. Εξετάζεται 

συγκεκριμένα η διαπολιτισμική εκπαίδευση στους ενήλικες, καθώς και η συμβολή της σε 

αυτούς. Επεξηγείται, ακόμη, ο ρόλος των εκπαιδευτών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, 

καθώς και οι αρχές που θα πρέπει να επωμίζονται την ορθή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού 

τους έργου.  

Στο κεφάλαιο 3, το οποίο είναι το τελευταίο θεωρητικό της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας, γίνεται εκτενής αναφορά στη σημασία της εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας για τους μετανάστες/πρόσφυγες στην Ελλάδα, αφού πρώτα γίνει ένας σαφής 

διαχωρισμός μεταξύ των εννοιών «ξένη» και «δεύτερη» γλώσσα. Στη συνέχεια, 
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αναπτύσσονται ορισμένες προσεγγίσεις και μέθοδοι εκμάθησης μιας γλώσσας, κατά 

χρονολογική σειρά. Ακολουθούν, ορισμένες από τις καλές πρακτικές, που χρησιμοποιούνται 

στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ενηλίκων και παράλληλα, τονίζεται η συμβολή τους στην 

αναδραστική και επικοινωνιακή μάθηση των εκπαιδευομένων μεταναστών/προσφύγων. Στο 

τέλος παρατίθενται ορισμένα βιβλιογραφικά ερευνητικά δεδομένα, σχετικά με τη συχνότητα 

χρήσης των καλών πρακτικών στη γλώσσα του τόπου διαμονής και διεξαγωγής των 

μαθημάτων ως δεύτερης, που αφορούν την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.  

Στο Μέρος Β της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελείται από τα κεφάλαια 4 

και 5. Στο κεφάλαιο 4, παρουσιάζεται η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτές 

κέντρων κατάρτισης ενηλίκων της Λέσβου, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Αθήνας, και Πειραιά. 

Αναλύεται διεξοδικά η έρευνα, οι στόχοι, οι άξονες της συνέντευξης, τα ερευνητικά 

εργαλεία, η διαδικασία της έρευνας και τυχόν εμπόδια που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής της.  

Δεδομένου ότι η παρούσα έρευνα είχε ως κύριο γνώμονα την ημιδομημένη ποιοτική 

συνέντευξη, παρουσιάζονται στην αρχή του Κεφαλαίου 5 η ανάλυση των απαντήσεων των 

ερωτηθέντων και τα αποτελέσματα. Κατόπιν, στο ίδιο κεφάλαιο, αναλύονται τα 

συμπεράσματα που βασίστηκαν στη βιβλιογραφική επισκόπηση της εργασίας και στα 

αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη. Τέλος, με την παρούσα εργασία προτείνεται να 

ληφθούν υπόψη κάποιες παράμετροι για περαιτέρω έρευνα και προβληματισμούς, είτε επί 

του θέματος που αναλύθηκε είτε επί παρεμφερών θεμάτων που ανακύπτουν σε σχέση πάντα 

με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. 
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ΜΕΡΟΣ Α 

Θεωρητική επισκόπηση του θέματος 
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Κεφάλαιο 1 

Το μεταναστευτικό/προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. 

 

 

1.1.  Εισαγωγή 

Είναι δεδομένο, ότι στη σύγχρονη εποχή το μεταναστευτικό/προσφυγικό ζήτημα έχει 

μετατραπεί σε θέμα μείζονος ενδιαφέροντος στην καθημερινότητα των πολιτών και έχει 

πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, σε όλους τους τομείς που ασχολούνται μαζί του (πολιτικός, 

επιστημονικός, πολιτιστικός, κοινωνιολογικός κ.α.). Οι εστίες πολέμου που έχουν ανάψει στη 

Μέση Ανατολή καθώς και η αδυναμία των κρατών και των Οργανισμών ανά τον κόσμο, να 

τις σβήσουν ή να κάνουν κάτι ουσιαστικό προς την κατεύθυνση αυτή, οξύνουν το πρόβλημα, 

που ενώ παραμένει ένα τεράστιο ανθρωπιστικό θέμα, υπονομεύει την παγκόσμια ειρήνη. 

Τα τελευταία χρόνια καταφθάνουν στην Ελλάδα και γενικότερα στις χώρες της 

Ευρώπης πολλοί πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους 

(πολιτικούς, οικονομικούς κ.α.) αναζητούν μία νέα αρχή σε έναν τόπο με διαφορετική 

γλώσσα, νοοτροπία  και συστήματα αξιών από το δικό τους. Το αυξημένο προσφυγικό ρεύμα 

συνεπάγεται την έλευση παιδιών και ενηλίκων διαφόρων ηλικιών και κοινωνικών 

στρωμάτων, που χρήζουν εκπαίδευσης και δε γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής. Η 

άγνοια της γλώσσας και κατά συνέπεια η δυσκολία στην επικοινωνιακή τους ικανότητα και 

στην αναπτυξιακή τους προοπτική, καθιστά πολύ πιο δύσκολη και βραδεία την 

κοινωνικοποίησή τους και την ενεργό προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα, όπως και την 

ένταξή τους στη συμβατική εκπαίδευση και διδασκαλία.  

 Στην προσπάθεια, συγκεκριμένα, της ελληνικής πολιτείας να υποδεχθεί και να 

βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς, έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα σχετικά με την 

ενσωμάτωση ή την προσαρμοστικότητά τους. Αυτό, έχει σαν συνέπεια είτε τη δημιουργία 

δράσεων που αποσκοπούν στην ομαλή ενσωμάτωση των ανθρώπων αυτών, είτε ρήξεις και 

προστριβές μεταξύ γηγενών και μεταναστών εξαιτίας της διαφορετικής νοοτροπίας και 

κουλτούρας. 

Το παρόν ζήτημα δεν αφορά μόνο την ελληνική πολιτεία, αλλά και τα υπόλοιπα 

κράτη της Ευρωπαϊκής ζώνης, (ανεξάρτητα από το αν υπάγονται στην Ευρωπαϊκή ένωση ή 

όχι), τα οποία ανάλογα με τη γεωγραφική θέση που βρίσκονται και τις ιδεολογικές θέσεις των 

εκάστοτε κυβερνήσεων τους παρουσιάζουν ποικίλες πολιτικές πρακτικές και στάσεις. 
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 Το συγκεκριμένο κεφάλαιο καλείται να αναλύσει τη γενικότερη κατάσταση που 

υφίσταται με το προσφυγικό ζήτημα στον ελλαδικό χώρο, καθώς και τα αίτιά του (πόλεμος 

στη Συρία). Επίσης θα παρουσιαστούν οι στάσεις των γηγενών απέναντι στους 

μετανάστες/πρόσφυγες, καθώς και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το 

ζήτημα αυτό. Προτού όμως γίνουν όλα αυτά,  αρχικά θα ήταν χρήσιμο να αναλυθούν στο 

πόνημα τούτο οι ευρύτερες έννοιες του «μετανάστη» και του «πρόσφυγα» αντίστοιχα. 

 

1.2.  Η έννοια του «μετανάστη» και «πρόσφυγα» 

Οι ευρύτερες έννοιες «μετανάστης» και «πρόσφυγας» έχουν μελετηθεί εκτενώς από την 

επιστημονική βιβλιογραφία και έχουν θεσμοθετηθεί νομοθετικά πλαίσια για την κατοχύρωση 

των δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων, που έχουν εγκατασταθεί σε κάποια χώρα 

οικειοθελώς ή μη. Η ανάγκη για την θέσπιση μιας ενιαίας εννοιολογικής προσέγγισης σε  όλα 

τα επίπεδα που διερευνάται, καθίσταται επιτακτική, δεδομένης της υφιστάμενης κατάστασης 

της αθρόας εισροής μεταναστών/προσφύγων στον ελλαδικό και ευρωπαϊκό χώρο αντίστοιχα.  

Η νομιμοποίηση αποτελεί το βασικό μηχανισμό ένταξης για τους μετανάστες για όλες 

τις χώρες της υφηλίου, καθώς η καθιέρωση της ιδιότητας του μη νόμιμου μετανάστη 

αποτελεί το βασικό τυπικό παράγοντα άσκησης και αναπαραγωγής πάσης φύσεως 

ανισότητας, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου το έδαφος για την ανάπτυξη ανισοτήτων δεν 

είναι πρόσφορο (Παπαδοπούλου, 2009).
4
 Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ότι οι γηγενείς 

πολίτες μιας χώρας πολλές φορές στιγματίζουν διάφορες ομάδες μεταναστών με την 

πρόφαση ότι οι φόροι τους δαπανούνται για την εγκατάσταση των ομάδων αυτών και όλα 

αυτά γίνονται εις το όνομα της δημόσιας αλληλεγγύης και στήριξης (Welch, 2002). 

Οι προσπάθειες για μια ενιαία αποδεκτή έννοια του όρου «μετανάστη» δεν έχουν 

καρποφορήσει εντελώς, εξαιτίας της πολυπλοκότητας του, καθώς και της διεξοδικότερης 

ανάλυσης του, δεδομένης της μεταβολής/μετάστασης της σύγχρονης κοινωνίας από 

μονοπολιτισμική σε πολυπολιτισμική. Αν όμως πρέπει να υιοθετηθεί ένας συγκεκριμένος 

όρος είναι αυτός που παρατίθεται στη Διεθνής Μεταναστευτική Νομοθεσία (2009:49),  όπου 

ο όρος μετανάστης «αναφέρεται στα άτομα και τα μέλη της οικογένειας που μετακινούνται 

σε μια άλλη χώρα ή περιοχή για να αναζητήσουν καλύτερες υλικές και κοινωνικές συνθήκες 

καθώς και για να βελτιώσουν το προσδόκιμο των ίδιων και των μελών των οικογενειών 

τους». 

                                                           

4
 Παπαδοπούλου, Δ. (2009). Η επίδραση της νόμιμης διαμονής στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην 

Ελλάδα. Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2009 σ. 46-47  
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 Κατά τον Κτιστάκις (2013)
5
 οι μετανάστες διακρίνονται σε 3 βασικές κατηγορίες: 

1) Νόμιμοι  Μετανάστες: Όσοι εισέρχονται σε χώρα διαφορετική από αυτήν της 

συνήθους διαμονής ή εθνικότητάς τους, αφού έχουν πρώτα εξασφαλίζει άδεια 

εισόδου από τη χώρα προορισμού. «Το καθεστώς των νομίμων μεταναστών 

ρυθμίζεται από τρεις κατευθυντήριες οδηγίες και έναν Κανονισμό του 

Συμβουλίου
6
» (Νάτσιου, 2017). 

2) Παράτυποι μετανάστες: Όσοι δεν έχουν άδεια διαμονής στη χώρα 

προορισμού. Τα άτομα αυτά είτε εισέρχονται παράτυπα είτε διαθέτουν άδεια 

εισόδου, η οποία όμως λήγει στη συνέχεια. 

3) Άλλοι μετανάστες που χρήζουν προστασίας: Άτομα που ζητούν προστασία δια 

μέσω των όρων του διεθνούς δικαίου. Χαρακτηριστικές κατηγορίες μπορούν 

να θεωρηθούν οι ανιθαγενείς, τα θύματα εμπορίας, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι 

και οι αιτούντες άσυλο των οποίων το αίτημα έχει απορριφθεί. 

Αναμφίβολα δε θα πρέπει να παραλειφθεί και η κατηγορία των παράνομων μεταναστών 

που διαφέρει με αυτή των παράτυπων μεταναστών, καθώς κατά τη  Διεθνή Μεταναστευτική 

Νομοθεσία (2009:43), παράνομος μετανάστης είναι «κάποιος, ο οποίος εξαιτίας της 

παράνομης εισόδου του σε μια χώρα ή λήξης της βίζας του στερείται του νόμιμου 

καθεστώτος παραμονής στη χώρα διέλευσης ή φιλοξενίας. Παράνομος μετανάστης θεωρείται 

ο άνθρωπος, ο οποίος καταφθάνει σε μία χώρα χωρίς να έχει αποκομίσει τα απαραίτητα 

χαρτιά, που θα του παρέχουν την άδεια να διαμείνει και παράλληλα θα του προσφέρουν την 

ικανότητα για εύρεση στέγης και εργασίας (Davies, 2012)
7
. 

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο για τις διαδικασίες και τα κριτήρια καθορισμού του 

καθεστώτος των προσφύγων (2009), η αναγνώριση ενός ατόμου ως πρόσφυγα αντί για 

παράνομο μετανάστη δικαιολογείται εφόσον αποδεικνύεται ότι τα κίνητρά του για τη φυγή ή 

την παραμονή έξω από τη χώρα του, σχετίζονται με τους λόγους που απαριθμούνται στο 

άρθρο 1 Α (2) της Σύμβασης της Γενεύης του 1951
8
. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό πρόσφυγας 

θεωρείται το άτομο «που εξαιτίας δικαιολογημένου φόβου δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας, 

                                                           
5
 Κτιστάκις, Γ.(2013). Η προστασία των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη Εγχειρίδιο για νομικούς. Συμβούλιο της Ευρώπης σ.7 
6
 Νάτσιου, Κ.(2017). Το θεσμικό πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακτήθηκε 

από: https://www.huffingtonpost.gr/konstantia-natsiou/to-thesmiko-plaisio-tis-metanasteftikis-politikis-tis-

evropaikis-enosis_b_18049756.html 
7
 Davies, S. (2012). Migration and Refugees. In: Evetak, R., Burke, A., George, J.(2012). An Introduction to 

International Relations. Cambridge University Press p.452 
8
 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ 1951 ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Υπογράφηκε στην Γενεύη στις 28 Ιουλίου 

1951 Έναρξη ισχύος : 22 Απριλίου 1954 σύµφωνα µε το άρθρο 43. Κείµενο : Ηνωµένα Εθνη, Συλλογή 

Συµβάσεων Νο. 2545, Τόµος 189, σ. 137 
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εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων ευρίσκεται εκτός της χώρας της 

οποίας έχει την υπηκοότητα και δε δύναται ή λόγω του φόβου τούτου δεν επιθυμεί να 

απολαμβάνει της προστασίας της χώρας αυτής ή εάν δεν έχει υπηκοότητα και ευρίσκεται 

εκτός της χώρας της προηγούμενης συνήθους διαμονής του δε δύναται ή λόγω του φόβου 

τούτου δεν επιθυμεί να επιστρέψει σ’ αυτήν» (Ύπατη Αρμοστεία, 2005:60). 

Η γενικότερη έννοια της μετανάστευσης αποτελεί μία δυναμική καθοδήγηση και 

σημαντική επιδίωξη για οικονομική, πολιτική και κοινωνική αλλαγή και για την αξιόπιστη 

εφαρμογή μιας μεταναστευτικής πολιτικής οφείλει να υποστηρίζεται από αξιόπιστα ποσοτικά 

δεδομένα και τα στατιστικά σημεία αναφοράς για την εκάστοτε  χώρα (United Nations, 

2011). 

Η έννοια του πρόσφυγα θεσμικά στην Ελλάδα ορίζεται στον Κώδικα Μετανάστευσης και 

Κοινωνικής Ένταξης, Ν.4251/2014, στο άρθρο 1
9
, που στηρίζεται στο άρθρο 1 Α (2) της 

Σύμβασης της Γενεύης
10

. Τα πέντε κριτήρια που επέβαλλε η διάταξη της Σύμβασης της 

Γενεύης, για να αναγνωριστεί το καθεστώς του πρόσφυγα είναι
11

:  

1) Ο δικαιολογημένος φόβος  

2) Η δίωξη  

3) Οι λόγοι φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων 

4) Η διαμονή εκτός της χώρας υπηκοότητας/συνήθους διαμονής  

5) Η αδυναμία ή η άρνηση, λόγω φόβου δίωξης, υπαγωγής στην προστασία της χώρας 

αυτής ή επιστροφής σ’ αυτήν 

Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνει ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ των 

μεταναστών και των προσφύγων, καθώς ανεξάρτητα απ’ όλες τις υποκατηγορίες που μπορεί 

να περιέχει η ευρύτερη έννοια του μετανάστη, ο πρόσφυγας εξαναγκάζεται να εγκαταλείψει 

βίαια τη χώρα του, εξαιτίας πολεμικών συγκρούσεων, οικονομικών προβλημάτων ή 

πολιτικών αναταράξεων της χώρας προέλευσής τους. Στην προσπάθεια τους να βρουν έναν 

αξιοπρεπή και ποιοτικό τρόπο ζωής, οι πρόσφυγες αναζητούν έναν τόπο, ο οποίος θα τους 

παρέχει όλες τις παραπάνω δυνατότητες, υπομένοντας τον εξαναγκασμό και τον ξεριζωμό 

από τον τόπο που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν.  

Η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα σ’ αυτές τις δύο  έννοιες είναι ότι ο μετανάστης 

καταφθάνει σε μια άλλη χώρα εκ συνειδήσεως, ενώ ο πρόσφυγας  εξαναγκάζεται να 

                                                           
9
 Ν.4251/14 (ΦΕΚ 80 Α/01-04-2014) : Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις. 

10
 Βλ. παραπάνω υποσημ. 6. 

11
 Εισαγωγή στη Διεθνή Προστασία Προστατεύοντας τους πρόσφυγες εντολής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 

τους Πρόσφυγες. Εγχειρίδιο αυτοδιδασκαλίας σ. 60 
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καταφύγει σε μία άλλη χώρα δίχως χορήγηση άδειας, προκαλώντας πολλές φορές την 

αντιπάθεια των γηγενών κατοίκων (Davies, 2012)
12

. 

Η διεθνής μετανάστευση αποτελεί ένα από τα πιο φλέγοντα ζητήματα της 

επικαιρότητας και έχει δημιουργήσει πολλές φορές προστριβές μεταξύ κυβερνήσεων και 

πολιτών ως προς την διαχείριση του φαινομένου αυτού. Αίτια όπως ο πόλεμος στη Συρία, που 

θα παρατεθεί και παρακάτω, οδηγούν τους ανθρώπους αυτούς στη μετανάστευση και στην 

αναζήτηση ενός νέου τόπου διαμονής όπου θα είναι ικανοί να χτίσουν μια καινούργια ζωή με 

γερά θεμέλια. 

 

1.3. Ο πόλεμος στη Συρία 

Ένας από τους κυριότερους λόγους της μαζικής προσέλευσης μεταναστών/προσφύγων στα 

Ευρωπαϊκά κράτη και ειδικότερα στην Ελλάδα, εξαιτίας της γεωπολιτικής της θέσης, μπορεί 

να θεωρηθεί ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία και η έκρυθμη κατάσταση, που επικρατεί στη 

χώρα αυτή από το 2011 μέχρι και σήμερα
13

. Ο συγκεκριμένος πόλεμος έχει εξελιχθεί σε μια 

εκτεταμένη περιφερική διαμάχη, με τις παγκόσμιες υπερδυνάμεις να υποδαυλίζουν το 

διπολισμό, μέσω της στήριξής τους στις αντιτασσόμενες παρατάξεις, από τον πρώτη στιγμή 

που ξεκίνησαν οι αιματηρές εξεγέρσεις κατά της πτώσης του προέδρου της Συρίας Μπασάρ 

Αλ-Άσαντ. 

Η εμπλοκή της Ρωσίας στο Συριακό πόλεμο, με τη στήριξή της στην κυβέρνηση της 

Συρίας, ενισχύει την πιθανότητα για μία άμεση επέμβαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ ακόμη 

και αν χρησιμοποιηθεί ως πρόφαση η δημιουργία ενός «αμερικάνικου υποστηρικτικού 

καταφύγιου» ή μιας μη εναέριας μαχόμενης ζώνης μεταξύ των εχθρικών παρατάξεων 

(Bishara, 2015). Η εμπλοκή αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή άλλων μεγάλων 

υπερδυνάμεων στο Συριακό εμφύλιο πόλεμο δια μέσου της ένοπλης ενίσχυσης των δύο 

αντιμαχόμενων παρατάξεων, σύμφωνα με την βιβλιογραφία, μπορεί να επιδεινώσει τον 

πόλεμο και τον αριθμό των θυμάτων και των καταστροφών, αντί να επιτύχει μία ειρηνική 

λύση (Lynch, 2013). 

Όλα αυτά συντέλεσαν στην ενίσχυση της εμφύλιας διαμάχης, η οποία οδήγησε με τη 

σειρά της στην μαζική καταστροφή πόλεων, στο μοιραίο θάνατο αθώων Σύρων πολιτών 

                                                           
12

 Βλ Υποσημ. 7 
13

 Για μια ανασκόπηση των γεγονότων, που αποτυπώνουν την αρχή και εξέλιξη του Συριακού πολέμου βλ. Ziter, 

2014, BBC, 2018 & newspost.gr, 2016. 



22 
 

καθώς και την καταστροφή πολλών πολιτισμικών μνημείων, που βρίσκονταν στο Συριακό 

κράτος
14

.  

Η δεδομένη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα αυτή, έχει σαν αποτέλεσμα την 

άμεση απομάκρυνση μεγάλου ποσοστού των Σύρων πολιτών από τη χώρα τους και την 

αναζήτηση της τύχης τους σε μια άλλη χώρα για μια ήρεμη και αξιοπρεπή ζωή. Πρόκειται για 

μία τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Οι περισσότεροι εξ αυτών προτιμούν να κατευθύνονται 

προς την Τουρκία προκειμένου να βρουν ένα τρόπο διαφυγής στην Ευρώπη. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό παρατηρήθηκε ότι προτιμά να μεταβεί στην Ευρωπαϊκή ήπειρο μέσω της θάλασσας 

με κύριους συνδετικούς κρίκους τη Μεσόγειο θάλασσα και το Αιγαίο πέλαγος. Έτσι, η 

πορεία τους προς την Ευρώπη δια μέσου της θαλάσσιας οδού τους εκθέτει σε κίνδυνο με 

μισές πιθανότητες να πνιγούν και μισές να επιβιώσουν (Αl Obeid,2017)
15

.  

Δε θα πρέπει να παραλειφθεί και το γεγονός ότι υπάρχει ένα ποσοστό Σύρων πολιτών, 

που παραμένουν στη χώρα τους, όπου οι συνθήκες διαβίωσης τους χαρακτηρίζονται ως 

άθλιες, με το 69% να ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Σχεδόν 5,6 εκατομμύρια άνθρωποι 

βιώνουν συνθήκες, όπου απειλείται καθημερινά η ίδια τους η ζωή, καθώς και τα ανθρώπινα 

δικαιώματά τους
16

.  Αναμφίβολα η εμφύλια διαμάχη στη Συρία, αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους παράγοντες της ατομικής/μαζικής μετακίνησης πολιτών από τη Μέση 

Ανατολή στις χώρες της Ευρώπης. Πρόσφατες στατιστικές έδειξαν ότι το 70% των Σύρων 

προσφύγων εγκαταλείπει την πατρίδα του εξαιτίας του καθεστώτος (Al Obeid, 2017). 

Η μαζική μετακίνηση των Σύρων συμπαρέσυρε και εκατομμύρια μετανάστες από 

άλλες χώρες όπως Ιράκ, Αφγανιστάν, Πακιστάν με αποτέλεσμα να καθίσταται πλέον 

επιτακτική η ανάγκη μιας έστω και προσωρινής σταθερότητας στη Συρία, γεγονός που δεν 

επιτεύχθηκε ποτέ μέχρι και σήμερα. 

 

1.4. Η γενικότερη κατάσταση στον Ελλαδικό χώρο: Κύρια αίτια 

Το μεταναστευτικό/προσφυγικό ζήτημα έχει πάρει δραματική τροπή τα τελευταία χρόνια, 

καθώς καθημερινά παρατηρούνται ολοένα και περισσότερες μαζικές προσελεύσεις  

μεταναστών/προσφύγων στον Ελλαδικό χώρο, κυρίως μέσω του Αιγαίου πελάγους
17

. Είναι 

γεγονός ότι η Ελλάδα ανέκαθεν αποτελούσε σημείο αναφοράς για τα 
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 Βλ. σχετ. Perini και Guidetti (2015) 
15

 Βλ. και Icduyu (2015), σ. 2 
16

 Επτά χρόνια πόλεμος στη Συρία: Απολογισμός της φρίκης. (10 Μαρτίου, 2018). Ανακτήθηκε από: 

http://www.news247.gr/kosmos/epta-xronia-polemos-sth-syria-o-apologismos-ths-frikhs.6578347.html 
17

 Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, τις πρώτες μέρες 

του 2016, 55.528 πρόσφυγες και μετανάστες κατάφεραν να περάσουν το Αιγαίο, ενώ 218 άνθρωποι έχασαν την 

ζωή τους στην προσπάθεια αυτή (Τυρογιάννης, 2016). 

http://migration.iom.int/europe/
http://missingmigrants.iom.int/migrant-arrivals-europe-2016-top-55000-over-200-deaths
http://missingmigrants.iom.int/migrant-arrivals-europe-2016-top-55000-over-200-deaths
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μεταναστευτικά/προσφυγικά ρεύματα ως χώρα υποδοχής, κυρίως ανθρώπων που 

εκτοπίστηκαν βίαια από τα σπίτια τους. Οι μαζικές αυτές εισροές αποτελούνταν από 

ομοεθνείς (π.χ. πρόσφυγες από τη Μικρασιατική καταστροφή) ή αλλοεθνείς, που βίωσαν 

παρόμοια τραγικά συμβάντα πολέμων. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα η Ελλάδα έχει γίνει 

μάρτυρας πολλών ιστορικών εξελίξεων, με αποτέλεσμα να έχει καταστεί χώρα υποδοχής 

μεγάλης μερίδας μεταναστευτικών/προσφυγικών ομάδων. (Alipranti-Maratou, 2007). 

Μολονότι η συγκεκριμένη χώρα δέχεται έναν πολύ μεγάλο αριθμό 

μεταναστών/προσφύγων, κυρίως από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, 

δυσκολεύεται εμφανώς να επιτύχει μια οργανωμένη και άρτια φιλοξενία των ανθρώπων 

αυτών λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης αλλά και της δομικής ανεπάρκειας, που 

παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια. Το γραφειοκρατικό σύστημα καταγραφής τους, η έλλειψη 

εγγράφων από τους ίδιους τους μετανάστες/πρόσφυγες, καθώς και οι ανεπαρκείς χώροι 

φιλοξενίας, τους οδηγεί σε μια νέα αβεβαιότητα για το μέλλον τους. Πέρα από την 

καταγραφή του νεοεισερχόμενου πληθυσμού, οι αρμόδιες αρχές έπρεπε να μεριμνήσουν 

άμεσα για τα ζητήματα στέγασης, τροφής, και ιατρικής περίθαλψης αυτών των ανθρώπων 

(Αναγνώστου & Νικόλοβα, 2017). 

Η κατάσταση όμως στα νησιά του Ελλαδικού χώρου, εξαιτίας της μαζικής 

προσέλευσης προσφύγων είναι ακόμη χειρότερη
18

. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα των 

ανθρώπων αυτών που παραμένουν στα ελληνικά νησιά ζητώντας άσυλο και ενίοτε 

χρησιμοποιούν την έκφραση να πάνε «μπροστά», εννοώντας τη μετεγκατάστασή τους σε μία 

άλλη ευρωπαϊκή χώρα (Τρουμπέτα, 2012). Η ανάγκη για τη δημιουργία υποδομών φιλοξενίας 

και επαρκών παροχών βοήθειας από τις αρμόδιες αρχές γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. 

Με το κλείσιμο των συνόρων και τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης- Τουρκίας τον Μάρτιο 

του 2016, περίπου 60.000 πρόσφυγες εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα (ΥΠΠΕΘ, 2017). 

Όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί ελλοχεύει πολλούς κινδύνους προς όφελος 

ορισμένων κυκλωμάτων (κυρίως στα ελληνοτουρκικά σύνορα), τα οποία εκμεταλλευόμενα 

τον πόνο και τη δυστυχία των μεταναστών/προσφύγων, τους υπόσχονται μια ασφαλή 

μετακίνηση, ενώ στην πραγματικότητα αποσκοπούν στο να τους πάρουν οτιδήποτε πολύτιμο 

έχουν στην κατοχή τους. Δυστυχώς, σε περιστατικά που έχουν καταγραφεί, οργανωμένα 

κυκλώματα παράνομης διακίνησης ή εμπορίας ανθρώπων, αλλά και μεμονωμένα άτομα 

εκμεταλλεύονται την ευάλωτη κατάσταση των μεταναστών και των προσφύγων και 

αναζητούν μεταξύ αυτών νέα θύματα (Χατζηνικολάου,  2016). 
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 Βλ. στοιχεία από Ύπατη Αρμοστεία (2017) 
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Παρόλα αυτά, έχουν γίνει ορισμένες προσπάθειες από την ελληνική πολιτεία και τις 

τοπικές αυτοδιοικήσεις για την ομαλότερη ένταξη των ανθρώπων αυτών στο ελληνικό 

κοινωνικό σύνολο. Ανεξαρτήτως προσωρινής ή μόνιμης παραμονής τους, έχουν ληφθεί 

κάποιες πρωτοβουλίες που υπάγονται στο πνεύμα αλληλεγγύης και έχουν αξιοποιηθεί οι 

πόροι που διατίθενται από την Ύπατη Αρμοστεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαμονή 

και την περίθαλψή τους. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής επιτροπής 

(2018)
19

 η γενική κατάσταση των μεταναστών/προσφύγων τουλάχιστον στην ηπειρωτική 

χώρα έχει σημειώσει μια μικρή βελτίωση. 

 

1.5.  Στάσεις γηγενών απέναντι στους πρόσφυγες/μετανάστες 

Είναι δεδομένο ότι η σύγχρονη επιστημονική κοινότητα έχει υπεραναλύσει το φαινόμενο της 

εξέλιξης του πληθυσμιακού πλουραλισμού και του πολυπολιτισμικού των δυτικών 

κοινωνιών. Το φαινόμενο αυτό από το 2010 και μετά αρχίζει και γίνεται εντονότερο, καθώς 

μεγάλες ομάδες πληθυσμών, κυρίως από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, προσπαθούν να 

εγκατασταθούν σε κάποιο ευρωπαϊκό κράτος, για ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο.  Η 

ποικιλομορφία αυτή που προέρχεται από τη διαφορετική εθνικότητα, τις διαφορετικές 

πολιτιστικές συνήθειες, την κοινωνική τάξη, τη θρησκεία, τη γλώσσα, αποτελεί βασικό 

χαρακτηριστικό γνώρισμα των διαπροσωπικών ή συλλογικών αλληλεπιδράσεων και των 

νέων κοινωνικών δομών (Τσάλαλος, 2008).  

Η αναζήτηση ενός «σπιτιού» από τους μετανάστες/πρόσφυγες για μια νέα αρχή 

πολλές φορές προκαλεί ένα κράμα στάσεων και αντιλήψεων από τα γηγενή κοινωνικά 

στρώματα των εκάστοτε ευρωπαϊκών κρατών, που ποικίλλουν ανάλογα με τις περιστάσεις 

και τα βιώματά τους. Το άγχος της επιβίωσής των μεταναστών/προσφύγων και η ελπίδα για 

ένα καλύτερο αύριο, που όμως αργεί πολύ να έρθει, η διαφορετική νοοτροπία και κουλτούρα 

τους σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής τους (ρουχισμός, εστίαση, συμπεριφορά, 

θρησκεία), αποτελούν σημεία συγκρούσεων και διαφορών με τους γηγενείς. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να παρατηρούνται συχνά αντιφατικά φαινόμενα, όπως από τη μια επιθετικότητα, 

ρατσισμός, ξενοφοβία και από την άλλη ανθρωπιά και αλληλεγγύη σε συγκινησιακό βαθμό. 

Πολλές φορές οι άνθρωποι παρασύρονται και από πολιτικές εκμετάλλευσης της ξενοφοβίας, 

που υποδαυλίζουν το όλο κλίμα. Αυτά τα κύματα μετανάστευσης θα πρέπει να αναλυθούν 

μακριά από το στερεοτυπικό πλαίσιο, το οποίο χαρακτηρίζει τους άντρες πρόσφυγες (κυρίως 
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 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ευρωπαϊκές Δράσης Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας. (11 

Ιανουαρίου, 2018). Ανακτήθηκε από: https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/greece_el.pdf 
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από την Ασία) ως αναλώσιμους και εκμεταλλεύσιμους εργάτες και τις γυναίκες (από την 

Ασία επίσης) ως δευτερεύοντα προσαρτήματά τους. (Toro-Morn & Alicea, 2004). 

Η έκρηξη της μεταναστευτικής κρίσης έχει καταστεί προϊόν εκμετάλλευσης από 

πολιτικές παρατάξεις με ρατσιστικό προσανατολισμό, οι οποίες πολλές φορές ωθούν τους 

γηγενείς πολίτες σε έντονη αντιπαράθεση με τους συμπολίτες τους, π.χ. σχετικά με την 

παροχή πολιτικού ασύλου, καθώς και σε οργανωμένες επιθέσεις σε κέντρα όπου διαμένουν 

μετανάστες/πρόσφυγες (Bansak, Hainmueller & Hangartner, 2016). Προκειμένου να 

αποφευχθούν τέτοιες καταστάσεις, είναι αναγκαίο, σύμφωνα με το Ναγόπουλο (2012)
20

, να 

καταστεί σαφές ότι οι γηγενείς πολίτες θα πρέπει να αντιλαμβάνονται την ύπαρξη και την 

υπόστασή τους όχι μόνο στο πλαίσιο μιας κλειστής πολιτισμικής εθνοτικής ταυτότητας, αλλά 

ως πολίτες ενός πολυπολιτισμικού πλαισίου με κοινά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα.  

Συγκεκριμένα στον Ελλαδικό χώρο, τα συναισθήματα που νιώθουν οι γηγενείς 

απέναντι στους μετανάστες/πρόσφυγες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως αμφιθυμικά. 

Στα μεγάλα αστικά κέντρα έχει παρατηρηθεί, τουλάχιστον στην ελληνική πραγματικότητα, 

ότι οι άνθρωποι δείχνουν μικρότερη αλληλεγγύη απέναντι στους μετανάστες/πρόσφυγες, 

συγκριτικά με τις πιο μικρές κοινωνίες, την επαρχία, όπου ήδη από την έναρξη των 

μεταναστευτικών ροών παρατηρήθηκε μια συγκινητική προσπάθεια των απλών ανθρώπων να 

σπεύσουν να περισώσουν και στη συνέχεια να συνδράμουν με κάθε τρόπο τους 

μετανάστες/πρόσφυγες, που έφταναν στον τόπο τους, και μάλιστα τις περισσότερες φορές 

χωρίς ουσιαστική βοήθεια ή καθοδήγηση από το επίσημο κράτος και τους αρμόδιους φορείς 

του. Μικρά παραδείγματα ενεργειών-δράσεων τοπικών κοινοτήτων, γειτονιών, σχολείων 

καθώς και διάφορων οργανώσεων μπορούν να χαρακτηριστούν σημαντικά, διότι μέσω αυτών 

δημιουργείται ένα κλίμα ασφάλειας και αλληλεγγύης (Σαββοπούλου, 2016)
21

. 

Έχει υποστηριχτεί βέβαια και η αντίθετη άποψη για την ανεκτικότητα των μεγάλων 

αστικών κέντρων απέναντι στους μετανάστες/πρόσφυγες σε σχέση με τις μικρότερες 

κοινωνίες.  Στα μεγάλα αστικά κέντρα υιοθετείται η επιλογή φιλοξενίας και ένταξης των 

μεταναστών/προσφύγων εντός του πολεοδομικού ιστού ή σε εγγύτητα με αυτόν, 

αποσκοπώντας στην ευρύτερη ένταξη των ανθρώπων αυτών στο γενικότερο κοινωνικό 

σύνολο (Γεμενετζή & Παπαγεωργίου, 2017). 

Οι εκτεταμένες προσπάθειες όμως των γηγενών για μία «κοινωνική και πολιτισμική 

ομοιογένεια» καταδεικνύουν πόσο βαθιά ριζωμένες εξακολουθούν να είναι οι προκαταλήψεις 
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Αθήνα: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ σ.5 
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και οι αμυντικοί μηχανισμοί εναντίον των μεταναστών/προσφύγων στις σύγχρονες 

ευρωπαϊκές μεταναστευτικές κοινωνίες (Πανταζής, 2015).  

Συναφώς, οι γηγενείς στην προσπάθεια τους να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της 

επικαιρότητας, που τους επηρεάζουν άμεσα και να διατηρήσουν τις ισορροπίες μεταξύ των 

ίδιων και των μεταναστευτικών/προσφυγικών ομάδων που καταφθάνουν (διατήρηση 

ομοιογένειας, παραδόσεων), ενστερνίζονται στερεότυπα και προκαταλήψεις-διακρίσεις, που 

οδηγούν σε ρατσιστικές τάσεις. «Η έννοια του ρατσισμού αναφέρεται στην προκατάληψη και 

τις διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω της εθνικότητας ή του χρώματός τους» (Κοκκινάκη, 

2006:218). 

Ακόμη, παρατηρείται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η σύγχρονη τάση της 

Ισλαμοφοβίας, η οποία  σύμφωνα με τους Bayralki & Hafez (2015) χαρακτηρίζεται ως 

φαινόμενο δημιουργίας μιας γενικευμένης μουσουλμανικής ταυτότητας που επικεντρώνεται 

στα “αρνητικά χαρακτηριστικά” των Μουσουλμάνων. Κατά τον Sakellariou (2016), το 

φαινόμενο αυτό στον ελλαδικό χώρο έχει παρατηρηθεί μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις 

(π.χ. ενέργειες ακραίων παρατάξεων κατά των μεταναστών/προσφύγων, επιθέσεις σε χώρους 

προσευχής σε επαρχιακές πόλεις, όπως η Κομοτηνή). 

Αρκετές έρευνες έχουν διεξαχθεί συγκριτικά με τη γενικότερη στάση των γηγενών 

Ελλήνων πολιτών απέναντι στους μετανάστες/πρόσφυγες τα τελευταία τριάντα χρόνια. 

Άρθρο της Τρουμπέτα (2000) μας αναφέρει, ότι κατά τους Δώδου, Καφετζή κ.α. (1995), η 

Ελλάδα συγκριτικά με τις βορειότερες Δυτικοευρωπαϊκές χώρες έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά 

αρνητικής στάσης απέναντι σε αυτούς που έχουν διαφορετική εθνικότητα και κουλτούρα. 

Πολλές φορές το ίδιο άρθρο (Τρουμπέτα, 2000) αναφέρει ότι οι Έλληνες πολίτες 

οχυρώνονται πίσω από το γενικότερο εγχείρημα της «ανοικτής και φιλόξενης χώρας» και 

θεωρούν ότι είναι υπεράνω πάσης υποψίας ρατσιστικής συμπεριφοράς, εντούτοις στην πράξη 

δε λείπουν τα αρνητικά σχόλια προς τους μετανάστες /πρόσφυγες. 

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2016 από τον Οργανισμό Έρευνας και Ανάλυσης 

διαΝΕΟσις (2016) έδειξε ότι απέναντι στους πρόσφυγες που έρχονται στην Ελλάδα τον 

τελευταίο χρόνο, οι 2 στους 3 Έλληνες (67%) έχουν θετικά συναισθήματα, το 38% δηλώνουν 

συμπόνια και το 29% λύπη
22.
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 ΔιαΝΕΟσις. Το προσφυγικό πρόβλημα και οι Έλληνες Διαγραμματική Παρουσίαση της Έρευνας & Βασικά 

Συμπεράσματα. (Φεβρουάριος 2016). Ανακτήθηκε από: https://www.dianeosis.org/wp-

content/uploads/2016/02/immigration_04.pdf 



27 
 

Μια πιο πρόσφατη έρευνα όμως που πραγματοποιήθηκε το 2017 από το Εθνικό 

Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
23

, ο εκ των ερευνητών Άγγελος Τραμουντάνης δήλωσε ότι 4 

στους 10 Έλληνες θεωρούν ότι δε θα πρέπει να υπάρχουν καθόλου Μουσουλμάνοι 

μετανάστες στον Ελλαδικό χώρο., ενώ άλλοι 4 στους 10 ότι θα πρέπει να υπάρχουν πολύ 

λίγοι. Αυτά τα νούμερα ταυτίζονται με μία άλλη έρευνα που διεξήχθη από το Chatham 

House πανευρωπαϊκά και μελετούσε τις απόψεις των Ευρωπαίων για τους Μουσουλμάνους 

μετανάστες. Για την Ελλάδα, συγκεκριμένα, κατέγραψε ότι ένα 60% θεωρεί ότι δε θα έπρεπε 

να έχουμε καθόλου Μουσουλμάνους μετανάστες
24

.  

Ακόμη και αν οι γηγενείς κάτοικοι και οι πολιτείες καταφέρουν να παραχωρήσουν 

μεγαλύτερα άσυλα από τα προϋπάρχοντα ή και αν καταφέρουν να επανατοποθετήσουν όλους 

αυτούς τους ανθρώπους, το μεταναστευτικό/προσφυγικό ζήτημα θα συνεχίσει να εκκρεμεί, 

επειδή τα προβλήματα που ήδη υπήρχαν θα  εξακολουθούν να ταλανίζουν τους 

μετανάστες/πρόσφυγες (Steiner, 2009) 

Σ’ αυτό το σημείο κρίνεται χρήσιμο να επισημανθούν και οι μεμονωμένες παροχές 

αλληλεγγύης και βοήθειας από τοπικούς και εκκλησιαστικούς φορείς, δήμους και γηγενείς 

πολίτες, οι οποίοι εκτός από τη δεδομένη προσφορά τους, χαρίζουν πίσω τα χαμόγελα στους 

μετανάστες/πρόσφυγες, κάνοντας τους να ατενίζουν το μέλλον τους με περισσότερη 

αισιοδοξία. Η γενικότερη εστίαση στο σεβασμό των αντιλήψεων του άλλου και στην 

ετερότητα θα μπορέσει να έχει ως αποτέλεσμα, οι διαφορές και οι συγκρούσεις να 

αμβλύνονται και να διαμορφώνεται νέα συνείδηση με στόχο την ομαλή συμβίωση όλων. 

 

1.6.  Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η δεδομένη κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη, κυρίως από το 2015 και μετέπειτα, με 

την αθρόα μετανάστευση ανθρώπων, κυρίως από τη Συρία και τη Μέση Ανατολή, δε θα ήταν 

δυνατόν να μην απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους φορείς της. Μέσα σε ένα κλίμα 

αναταραχών, εντάσεων και προστριβών μεταξύ γηγενών και μεταναστών/προσφύγων, η Ε.Ε. 

προχώρησε στη λήψη μέτρων για την εξομάλυνση της κατάστασης. Σύμφωνα με τους 

Bernstein & Weiner (1999) δια μέσου του μεταναστευτικού/προσφυγικού ζητήματος 

δημιουργήθηκε κλίμα κυβερνητικής αμφισβήτησης στις χώρες της Ευρώπης. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις να πιεστούν και να υιοθετήσουν εχθρική πολιτική προς τους 

                                                           
23

 Έρευνα-Ντροπή: "Απειλή" για 6/10 Έλληνες οι πρόσφυγες και μετανάστες. (Μάρτιος 2017) Ανακτήθηκε από: 
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  Έρευνα: Οκτώ στους δέκα Έλληνες αρνητικοί στους Μουσουλμάνους μετανάστες. (Φεβρουάριος, 2017). 

Ανακτήθηκε από: http://www.cnn.gr/focus/story/67895/ereyna-okto-stoys-deka-ellines-arnitikoi-stoys-
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ανθρώπους αυτούς με την αυστηροποίηση του ελέγχου των συνόρων τους και των όρων για 

παροχή ασύλου σε όσους το αιτούνταν, καθώς και με τη μείωση της παροχής εργασίας. 

Δε δύναται να υπάρξει ακριβής αξιολόγηση του μεταναστευτικού/προσφυγικού 

ζητήματος, διότι η όξυνση ή η άμβλυνση της κατάστασης είναι συνυφασμένη με παράγοντες 

όπως η μακροπρόθεσμη οικονομική κατάσταση, η πολιτική σταθερότητα καθώς και οι 

πολιτικές των χωρών υποδοχής μεταναστών/προσφύγων (Zimmerman, 1995). Όλα αυτά τα 

γεγονότα ταρακούνησαν την Ε.Ε. και τους φορείς της, δεδομένης της ταύτισής της με την 

προάσπιση της ειρήνης. Η ελευθερία της μετακίνησης συνιστά μια μακροπρόθεσμη επιδίωξη 

και συγχρόνως ένα σημαντικό σύμβολο για την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης 

(Lindley &Van Hear, 2007). Αυτό επιχειρεί η Ε.Ε. να το πετύχει διατηρώντας ή θεσπίζοντας 

νομοθεσίες και διατάγματα, που προάγουν το συγκεκριμένο εγχείρημα/όραμα, με απώτερο 

σκοπό ένα ενιαίο, ειρηνικό μέλλον ανάμεσα στα κράτη-μέλη της και τους πολίτες της.  

Προς την κατεύθυνση αυτή η Ε.Ε. βασίζεται στις αρχές του Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της, που συντάχθηκε το 2000 στη Νίκαια (2000/C 364/01)
25,

 κομίζοντας τις 

εξής βασικές αξίες: Αξιοπρέπεια, Ελευθερίες, Ισότητα, Αλληλεγγύη, Δικαιώματα των 

Πολιτών και Δικαιοσύνη. Πάνω σε αυτές τις αρχές βασίστηκε η Οδηγία 2003/109/ΕΚ του 

Συμβουλίου της 25
ης

 Νοεμβρίου 2003
26

, όπου σύμφωνα με την παράγραφο 1 : «Για την 

προοδευτική εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, η συνθήκη 

για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας προβλέπει, αφενός τη θέσπιση μέτρων για την 

εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, σε συνδυασμό µε συνοδευτικά 

μέτρα που αφορούν τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα, το άσυλο και τη μετανάστευση και, 

αφετέρου τη θέσπιση μέτρων για τους τομείς του ασύλου, της μετανάστευσης και της 

διαφύλαξης των δικαιωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών». 

Επιπλέον, η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση των εξωτερικών 

συνόρων της Ευρώπης, κοινώς «FRONTEX», το 2004 συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στο 

διεξοδικότερο έλεγχο των συνόρων, στην παροχή κατάρτισης και επαγγελματικής 

τεχνογνωσίας για τον έλεγχο των συνόρων και προσέφερε και εξακολουθεί να προσφέρει 

βοήθεια στα κράτη-μέλη, όποτε αυτό προβλέπεται και απαιτείται από τις περιστάσεις. Η 

FRONTEX δεν έχει το μονοπώλιο στη διαφύλαξη των συνόρων των χωρών-μελών της Ε.Ε., 
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 Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. (18 Δεκεμβρίου, 2000).  
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 Ο∆ΗΓΙΑ 2003/109/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25
ης

 Νοεµβρίου 2003 σχετικά µε το καθεστώς υπηκόων τρίτων 

χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (23 Ιανουαρίου, 

2004), σ.44. 
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αντίθετα συντονίζει τις επιχειρησιακές συνεργασίες, με τις οποίες τα κράτη μέλη εκφράζουν 

τη βούλησή τους για αρμονική συνεργασία (Rijpma, 2010). 

Πρόσφατο πρόγραμμα της Ε.Ε. για την εξομάλυνση του 

μεταναστευτικού/προσφυγικού ζητήματος, ειδικά στη Μεσόγειο, θεωρείται το «Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση», που συντάχθηκε το 2015 στις Βρυξέλλες
27

. Οι 

Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί αφοσιώθηκαν στην ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος, 

εφαρμόζοντας πολιτικές για την ενσωμάτωση των μεταναστών/προσφύγων στην Ευρώπη. Το 

πρόγραμμα αυτό βασίζεται στις αρχές που ορίστηκαν στη Συνθήκη της Λισαβόνας: του 

σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ελευθερίας, ισότητας, δημοκρατίας και της 

αξιοκρατίας απέναντι στο νόμο και τα ανθρώπινα δικαιώματα (Carrera, Gros & Guild, 2015). 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κοινή διαχείριση του μεταναστευτικού/προσφυγικού 

ζητήματος από όλες της χώρες της Ε.Ε., οι οποίες θα πρέπει να προσεγγίζουν το θέμα αυτό σε 

τοπικό και εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τα κοινωνικά, πολιτικά και 

οικονομικά δεδομένα τους (Dumitrace & Rimbu, 2017).
28

 

Απ’ όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι η Ε.Ε. προέβη σε εκτεταμένες δράσεις και 

πολιτικές, οι οποίες αποσκοπούσαν στην πλήρη ένταξη των μεταναστών/προσφύγων στην 

Ευρώπη. Εκτός αυτού, προχώρησε σε άμεσες αναθεωρήσεις και ανανεώσεις των 

προγραμμάτων της, προκειμένου να αποδώσουν τα μέγιστα. Παρά τη σταδιακή βελτίωση της 

κατάστασης, διακρίνεται η επιφύλαξη πολλών κρατών-μελών, που έδειξαν την αντίθεσή τους 

μέσω του κλείσιμου των συνόρων τους ή της αδιάφορης στάσης τους απέναντι στους 

ανθρώπους αυτούς. Ανεξαρτήτως της κατάστασης του κάθε κράτους-μέλους της Ε.Ε., οι 

δράσεις που αναλαμβάνονται για τους μετανάστες/πρόσφυγες και την αξιοπρέπειά τους, θα 

πρέπει να καθίστανται αποδεκτές από όλους (Guild et al., 2015). 

Η πολιτιστική ποικιλομορφία στην Ευρώπη είναι δεδομένη και αποδεκτή, με βασικό 

προαπαιτούμενο την παροχή επαρκούς παιδείας και εκπαίδευσης σε όλους τους πολίτες 

αδιακρίτως, για την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. Η νέα πραγματικότητα 

που διαμορφώνεται αποτελεί πρόκληση για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι 

καλούνται μέσα σε ένα κλίμα αλληλεγγύης, ενσυναίσθησης και ομαδικού πνεύματος, να 

διαμορφώσουν μια διαπολιτισμική Ευρώπη, σεβόμενη την καταγωγή και την ταυτότητα του 

εκάστοτε πολίτη της. 

                                                           
27

 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση. Βρυξέλλες (13 Μαΐου, 2015). Για τις κύριες δράσεις του 

προγράμματος βλ. σ.8. 
28

 Dumitrace, V., Rimbu, G. (2017) How does Migration from East to West Influence Unemployment Inside the  

European Union? In Marinescu, N. East-West Migration in the European Union. Cambridge Scholars Publishing 
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Η ενίσχυση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης από την Ε.Ε. κρίνεται σημαντικός 

παράγοντας για την παραπάνω επιδίωξη, καθώς προάγει τις θεμελιώδεις αρχές της ισοτιμίας 

και της ενσωμάτωσης των ανθρώπων αυτών, που θεωρούνται πολύ σημαντικές για την ομαλή 

ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο και για την παροχή ίσων ευκαιριών. Το Συμβούλιο της 

Ευρώπης λαμβάνει υπόψη του τις κοινωνικές μεταβολές και τις προκλήσεις στην παιδεία και 

τον πολιτισμό, ειδικά στα πολυπολιτισμικά ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, και δι’ αυτών ο 

οργανισμός αυτός προωθεί τη διαπολιτισμικότητα σε όλους τους τομείς της κοινωνίας 

(Σκουλάς & Σκουλά, 2011). 
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Κεφάλαιο 2 

Η συμβολή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

 

2.1.  Εισαγωγή 

Είναι ολοφάνερο ότι οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες απαρτίζονται από ανομοιογενείς 

πολιτισμικές ομάδες. Παράγοντες όπως η παγκοσμιοποίηση, η οικονομική κρίση, η ραγδαία 

εξέλιξη της τεχνολογίας και η κήρυξη πολέμων (εμφυλίων, εθνικών, θρησκευτικών, κ.α.), 

που παρατηρούνται κυρίως στις χώρες της μέσης Ανατολής, επιτείνουν την ανομοιογένεια. 

Η Ελλάδα δε θα μπορούσε να αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα, καθώς την τελευταία 

εικοσαετία σταδιακά αποκτά πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, εξαιτίας της εισροής χιλιάδων 

μεταναστών/προσφύγων στον ελλαδικό χώρο, η οποία επέφερε και συνεχίζει να επιφέρει 

ριζικές αλλαγές  στον πολιτικό, οικονομικό,  κοινωνικό και εκπαιδευτικό τομέα. Η ελληνική 

πολιτεία καλείται εκτός από το να υποδεχτεί τους ανθρώπους αυτούς, να τους εντάξει άμεσα 

στο κοινωνικό της σύνολο. Όμως παράγοντες που υφίστανται όπως η διαφορετική γλώσσα, 

θρησκεία και νοοτροπία, λειτουργούν  ανασταλτικά και αποτρέπουν την απρόσκοπτη 

κοινωνική ενσωμάτωσή τους. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού θα πρέπει η κοινότητα 

υποδοχής να υιοθετήσει πολιτικές που θα ευνοούν την ένταξη των μεταναστών/προσφύγων 

στα ελληνικά δεδομένα, προασπίζοντας παράλληλα τα χαρακτηριστικά των φυλών τους και 

αποτρέποντας τη σταδιακή μονομορφοποίησή τους, σύμφωνα με τα κοινά χαρακτηριστικά 

του γηγενή λαού. 

Η βάση για την ομαλή ενσωμάτωσή τους είναι η επικοινωνία και η ανάπτυξη των 

γλωσσικών δεξιοτήτων. Η εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής είναι η αρχή για μια 

ομαλή κοινωνική ζωή, για τη φοίτηση τόσο των παιδιών σε σχολεία, όσο και των ενηλίκων 

σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, την αναζήτηση στέγης, εργασίας και γενικότερα την 

αλληλεπίδραση με τους γηγενείς κατοίκους και φορείς. Προϋπόθεση αυτού αποτελεί η 

κατάλληλη εκπαίδευση, η οποία καλείται να επωμιστεί τον ανθρωπιστικό της χαρακτήρα, 

αφήνοντας στην άκρη το τεχνοκρατικό σύστημα μάθησης, που βασίζεται μόνο στην 

απόκτηση γνώσεων και το δασκαλοκεντρικό στυλ μάθησης.  

 Η διαπολιτισμική εκπαίδευση καλείται να συνεισφέρει στην αποδοχή της 

πολυπολιτισμικής διαδικασίας, με αλλαγές στον εκπαιδευτικό τομέα που θα ξεκινούν από τη 

σχολική κοινότητα και θα καταλήγουν στην εκπαίδευση των ενηλίκων. Επίσης μια 

επιτυχημένη διαπολιτισμική εκπαίδευση ενισχύει την ανθρώπινη συνεργασία και συντελεί  
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στο να αντιληφθούν οι εκπαιδευόμενοι ότι είναι ισότιμα μέλη μέσα στην εκπαιδευτική ομάδα 

θέτοντας κοινούς στόχους. Όλοι έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα και 

δημοκρατικά τις απόψεις τους. Για να επιτευχθεί όμως κάτι τέτοιο χρειάζεται μια ιδιαίτερα 

επίπονη προσπάθεια και στενή και δημιουργική συνεργασία πολλών φορέων, όπως της 

πολιτικής ηγεσίας, των επιστημόνων, των στελεχών της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών, 

των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των γονέων (Μπαλτατζής & Νταβέλος, 2009). 

Η ανοχή στη διαφορετικότητα, η αγάπη, ο αλληλοσεβασμός και το πνεύμα 

συνεργασίας βοηθούν να ενεργοποιηθούν όλοι οι εσωτερικοί μηχανισμοί παρότρυνσης και 

ενθάρρυνσης, για να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη ένταξη των ανθρώπων αυτών στο 

κοινωνικό σύνολο, ιδιαίτερα, μάλιστα, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

2.2.  Διαπολιτισμική εκπαίδευση: εννοιολογική προσέγγιση 

Η ευρύτερη έννοια της πολυπολιτισμικότητας και της διαπολιτισμικότητας παρατηρήθηκε 

στα μισά του 20ου αιώνα, μεταπολεμικά, όταν μετανάστευσαν μαζικά πολλοί άνθρωποι ανά 

τον κόσμο σε διαφορετικές χώρες, αναζητώντας τις τύχες τους μακριά από τον τόπο 

προέλευσής τους. Κύριο μέλημά τους ήταν η ένταξή τους στο νέο κοινωνικό περίγυρο, με 

απώτερο σκοπό να καταστούν ικανοί, να συνυπάρχουν ειρηνικά και αρμονικά.  

Για την άμεση ένταξη και προσαρμογή των μεταναστών/προσφύγων στις χώρες που 

κατέφθαναν, οι αρμόδιες αρχές δημιούργησαν διάφορα εκπαιδευτικά μοντέλα/κινήματα, 

αποσκοπώντας να αλλάξουν τον προσανατολισμό της εκπαίδευσης από μονοπολιτισμικό σε 

πλουραλιστικό. Τα μοντέλα αυτά ήταν τα εξής (Κογκούλης, 2005, Παλαιολόγου & Παπάνης, 

2007): 

1)  Αφομοιωτικό μοντέλο: Κύριος σκοπός του είναι η ισοπεδωτική μονομορφοποίηση 

της ευρύτερης κοινωνίας μέσω της ταύτισης των μεταναστών/προσφύγων με την 

κουλτούρα, τον τρόπο σκέψης και τις αξίες της γηγενούς κοινωνίας. η οποία 

βασίζεται σε εθνοκεντρικά πρότυπα. «Aφομοίωση ορίζεται το τελικό στάδιο της όλης 

διαδικασίας επιπολιτισμού (acculturation), ο οποίος ακολουθεί τα στάδια της επαφής, 

της σύγκρουσης και της προσαρμογής» (Κογκούλης, 2005:359). Οι 

μετανάστες/πρόσφυγες εκπαιδευόμενοι μέσω του συγκεκριμένου μοντέλου, 

αισθάνονται περισσότερο την επιβολή, παρά την προτροπή για μάθηση της 

επικρατούσας γλώσσας από τις αρμόδιες αρχές. Δεν έχουν περιθώρια προσωπικής 

ανέλιξης και στο όνομα της επιβολής του επικρατούντος πολιτισμού στη χώρα όπου 

ζουν, θυσιάζουν τα πολιτιστικά στοιχεία και πρότυπα της δικής τους κουλτούρας. Το 

αφομοιωτικό μοντέλο ταυτίζεται εξ ολοκλήρου με εκπαιδευτικά προγράμματα 
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μονοπολιτισμικού χαρακτήρα, τα οποία προσανατολίζονται σε εθνοκεντρικά πρότυπα 

εκπαίδευσης. Για αυτό, με την πάροδο του χρόνου τα σύγχρονα εκπαιδευτικά 

συστήματα προσπαθούν να μην ενστερνίζονται το αφομοιωτικό μοντέλο, στη βάση 

της αυτοδιάθεσης των λαών και της πολυπολιτισμικότητας, που χαρακτηρίζουν τη 

σύγχρονη εποχή. 

2) Μοντέλο Ενσωμάτωσης: Αποσκοπεί στην αποδοχή της πολιτισμικής ετερότητας 

μέχρι το βαθμό που να μην θίγονται οι αρχές της κυρίαρχης πολιτισμικής 

κουλτούρας. Στον τομέα της εκπαίδευσης δημιουργούνται υποστηρικτικά 

προγράμματα ενσωμάτωσης των μεταναστών/προσφύγων στο ενιαίο εκπαιδευτικό 

σύστημα. Οι εκπαιδευόμενοι, ναι μεν μπορούν να διατηρήσουν τα πολιτιστικά τους 

στοιχεία και τις παραδόσεις τους, αλλά μέχρι εκείνο το σημείο, που δεν προκαλείται 

ανατάραξη της πολιτισμικής ομοιογένειας της επικρατούσας κοινωνίας, όπου ζουν. 

Πρόκειται ουσιαστικά για μια βελτιωμένη εκδοχή του αφομοιωτικού μοντέλου, 

καθώς θέτει συγκεκριμένα όρια ως προς την αποδοχή των πολιτιστικών στοιχείων και 

συνηθειών των μεταναστών/προσφύγων εκπαιδευομένων.  

3) Πολυπολιτισμικό μοντέλο: Μετατοπίζεται από τον μονοπολιτισμικό χαρακτήρα των 

δύο προηγούμενων μοντέλων σε πλουραλιστικό. Προάγει τις αρχές της 

αλληλοκατανόησης των πολιτισμών και της ισότητας μεταξύ των εκπαιδευομένων, 

ανεξαρτήτως καταγωγής, κουλτούρας και θρησκευτικών πεποιθήσεων. Για το λόγο 

αυτό υιοθετούνται διάφορες εκπαιδευτικές πρακτικές και παρεμβάσεις, 

προσαρμοσμένες και προσανατολισμένες ώστε να εντάσσουν, επί ίσοις όροις τους 

μετανάστες/πρόσφυγες εκπαιδευομένους στο ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα. Τα 

προγράμματα αυτά τις περισσότερες φορές είναι προσαρμοσμένα στα πλαίσια των 

πολιτιστικών στοιχείων και της μητρικής γλώσσας της εκάστοτε 

μεταναστευτικής/προσφυγικής ομάδας. Ωστόσο, κατά τους συντηρητικούς πολεμίους 

τους, παρουσιάζουν κάποιες αδυναμίες, διότι προωθούν έντονα τη δημιουργία 

παράλληλων κοινωνιών, στα πλαίσια ενός κυρίαρχου συνόλου, εκπαιδεύοντας και 

καταρτίζοντας αυτές ισότιμα και με τις γηγενείς ομάδες. Υποσκάπτει ένα καλό 

εκπαιδευτικό σύστηµα, αφού το υποτάσσει στις ανάγκες οµάδων µε γλωσσική και 

πολιτισµική ιδιαιτερότητα και παράλληλα αντιστρατεύεται το βασικό σκοπό της 

εκπαίδευσης, ο οποίος αφορά την κοινωνικοποίηση όλων των πολιτών σε έναν κοινό 

πολιτισµό, χωρίς τον οποίο είναι αδύνατη η συνοχή της κοινωνίας (Καναβάκης, 

2004). 
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4) Αντιρατσιστικό μοντέλο: Επικέντρωση του ενδιαφέροντος στο θεσμικό και δομικό 

πλαίσιο της κοινωνίας, όπου, μέσω της ισχύουσας νομοθεσίας και των διατάξεών της, 

επικρατεί μια μορφή θεσμικού ρατσισμού. Απώτερος στόχος του μοντέλου αυτού 

είναι η ισότητα στην εκπαίδευση και η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους με κύριο 

σκοπό την αυτοβελτίωσή τους. Ωστόσο, επικρίνεται και αμφισβητείται η ορθή 

εφαρμογή του μοντέλου αυτού από διάφορες επιστημονικές κοινότητες, καθώς 

θεωρούν ότι επικεντρώνεται περισσότερο στο θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο της 

εκπαίδευσης, απ’ ό,τι στο ατομικό και κοινωνικό της πρόσωπο. Επιπλέον, υπάρχει 

περίπτωση, μέσω του μοντέλου αυτού να υποκινούνται προσανατολισμένα πολιτικά 

συμφέροντα, στο όνομα ενός πλουραλιστικού και πολυπολιτισμικού εκπαιδευτικού 

συστήματος (Καναβάκης, 2004). Επικεντρώνεται, με λίγα λόγια, στην καταπολέμηση 

του θεσμικού συντηρητικού συστήματος, και όχι των μεμονωμένων δράσεων 

κοινωνικού αποκλεισμού και ρατσισμού από το γηγενή πληθυσμό προς τους 

μετανάστες/πρόσφυγες εκπαιδευομένους. 

5) Διαπολιτισμικό μοντέλο: Διαπερνά τους πολιτισμούς και μέσα από την ειρηνική 

συνύπαρξη των αξιακών και πολιτισμικών του στοιχείων καταλήγει στην 

αλληλοκατανόηση και αλληλοαποδοχή μεταξύ όλων των μελών της κοινωνίας, μέσα 

σε πνεύμα αλληλεξάρτησης και συναντίληψης για την αυτοπραγμάτωση ατόμων και 

λαών (Παλαιολόγου & Παπάνης, 2007). Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αναπτύχθηκε 

κατά τη δεκαετία του 1970 με σκοπό την αμφισβήτηση της έννοιας της πολιτισμικής 

κατωτερότητας από άτομα που δεν είχαν λευκό χρώμα ή δεν ανήκαν στα υψηλά 

κοινωνικά στρώματα (Παπασταμάτης, 2010). Το διαπολιτισμικό αυτό μοντέλο 

δηλώνει μια διαλεκτική σχέση και δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης, αμοιβαίας 

αναγνώρισης και συνεργασίας μεταξύ των ατόμων που ανήκουν σε διάφορες 

μεταναστευτικές ομάδες (Κογκούλης, 2005). Ο όρος «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» 

πρωτοακούστηκε για την Ευρώπη στο Γενικό συνέδριο της UNESCO στο Ναϊρόμπι 

το 1976, που είχε ως κύριο θέμα: «Η Εκπαίδευση ως μέσο διεθνούς αναγνώρισης, 

συνεργασίας και ειρήνης, δια μέσου της αποδοχής και του αλληλοσεβασμού όλων 

των πολιτισμικών ταυτοτήτων» (Portera, 2010)
29

. Ένας από τους πρωτεργάτες της 

διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής προσέγγισης στην Ευρώπη ήταν ο Louis Porcher, ο 

οποίος στην έκθεση που συνέταξε στο Συμβούλιο της Ευρώπης το 1981, δημιούργησε 

                                                           
29

 Portera, A. (2010). Intercultural and Multicultural Education: Epistemological and Semantic Aspects. In 

Grant, C., Portera, A. (2010). Intercultural and Multicultural Education: Enhancing Global Interconnectedness. 

New York & London: Routledge. Taylor & Francis Group p. 21 
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ένα πρόγραμμα με όνομα «Εκπαίδευση και πολιτιστική ανάπτυξη των 

μεταναστών»
30

. Ο ίδιος, το 1986 υποστήριξε ότι η πολυπολιτισμικότητα αποσκοπεί 

στην απλή συνύπαρξη ανθρώπων με διαφορετικές πολιτιστικές αξίες, ενώ η 

διαπολιτισμικότητα επιδιώκει τη δημιουργία μιας κοινωνίας, στην οποία 

αλληλοεπιδρούν περισσότεροι πολιτισμοί, δημιουργώντας από αυτή την 

αλληλεπίδραση μια «νέα πολιτισμική σύνθεση» (βλ. Cacic-Kumpec, 2004)
31

.   

Ποικίλες έννοιες χρησιμοποιούνται και πολλές απόψεις διατυπώθηκαν στην 

βιβλιογραφία σχετικά με τους όρους «πολυπολιτισμικός» και «διαπολιτισμικός». O Μάρκου 

(1996) υποστήριξε, ότι έχει παρατηρηθεί σύγχυση ως προς τη σημασία των όρων 

«πολυπολιτισμικός» (multicultural) και «διαπολιτισμικός» (intercultural). O πρώτος όρος 

χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει μια συγκεκριμένη κοινωνική πραγματικότητα 

και τη διαδικασία εξέλιξής της και ο δεύτερος για να δηλώσει μια διαλεκτική σχέση, μια 

δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας αναγνώρισης και συνεργασίας ανάμεσα 

σε άτομα διαφόρων εθνικών-μεταναστευτικών ομάδων.  

Από την άλλη οι Meer & Modood (2012) υποστήριξαν ότι, παρόλο που ο όρος 

«διαπολιτισμικός»  δε διαφέρει από τον όρο «πολυπολιτισμικός», ο πρώτος όρος δίνει 

έμφαση σε κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία, τα οποία ήδη υπάρχουν μέσα στη σύγχρονη 

μορφή του όρου «πολυπολιτισμικός» (βλ. Barrett, 2013). Και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται 

ότι δεν υπάρχει συνωνυμία μεταξύ των όρων «πολυπολιτισμικός» και «διαπολιτισμικός», 

καθώς ο πρώτος όρος είναι το δεδομένο και ο δεύτερος το ζητούμενο, η διαπολιτισμικότητα 

προϋποθέτει την πολυπολιτισμικότητα, αλλά δε απορρέει αυτόματα απ’ αυτή (Δαμανάκης, 

1997). 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση καλείται στα πλαίσια αυτά να προάγει και να 

διασφαλίσει το δικαίωμα των μεταναστών/προσφύγων για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, 

καθώς μέσω των παιδαγωγικών της αρχών και προσεγγίσεων συμβάλλει στην ταυτόχρονη 

διατήρηση της πολυπολιτισμικότητας και την ομαλή ένταξη των ανθρώπων αυτών στο 

κοινωνικό σύνολο. Κατά τους Banks & McGee Banks (2010), αποτελεί μια μορφή 

εκπαιδευτικής προσέγγισης, που θέτει ως κύριο στόχο την αλλαγή των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, προκειμένου μαθητές-εκπαιδευόμενοι διαφορετικής εθνικότητας, προέλευσης, 

θρησκείας και κουλτούρας να έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το βασικό 
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συστατικό για την προάσπιση και τη διατήρηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η 

καθολική διάδοσή της. Δεν αρκεί μόνο να εφαρμοστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις 

πολιτισμικών ομάδων. Ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα θα χαρακτηριστεί διαπολιτισμικό όταν και 

το περιεχόμενο της παρεχόμενης εκπαίδευσης συνάδει με τους διαπολιτισμικούς κανόνες 

(Τσιμουρής, 2007).  

Ο ρόλος των εκπαιδευτών σε μια διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι πραγματικά 

σημαντικός και απαραίτητος, γιατί μπορούν να θέσουν τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις, που θα 

βοηθήσουν τους εκπαιδευομένους να αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες και να τις 

διατηρήσουν σε όλη τους τη ζωή, συμβάλλοντας στην ομαλότερη προσαρμογή και ένταξή 

τους στην νέα για αυτούς κοινωνική πραγματικότητα. Αν οι εκπαιδευτές καταφέρουν να 

εφαρμόσουν και να υποστηρίξουν επιτυχημένα τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

μέσα στις εκπαιδευτικές μονάδες, ως εικόνα μικρογραφίας της ευρύτερης κοινωνίας, τότε θα 

μπορέσουν ευκολότερα να μεταφέρουν τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε 

μια διαπολιτισμική κοινωνία. Η μορφή αυτή της εκπαίδευσης συνεισφέρει στη βελτίωση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων, που καθίστανται απαραίτητες σε όλους τους πολίτες, προκειμένου 

να επιτευχθεί ουσιαστικός διάλογος και αλληλοκατανόηση μεταξύ των μελών του 

κοινωνικού συνόλου (Niculescu & Percec, 2014).   

Όλα αυτά όμως, για να γίνουν εφικτά και να διασφαλιστούν, προϋποθέτουν μια 

διαπολιτισμική πορεία, που χαρακτηρίζεται ως μια διαδικασία για την οικοδόμηση σχέσεων 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ όλων των πολιτών (Νικολάου, 2006), όπως 

διακρίνεται και στο παρακάτω σχεδιάγραμμα (Νικολάου,2003)
32

 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Γνωριμία με το «΄Αλλο»: Η γνωριμία με το διαφορετικό, «Άλλο» αναπτύσσει την 

αλληλεπίδραση, μέσω της οποίας διαμορφώνονται περισσότερο αξιόπιστες προσωπικές απόψεις για 
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τις ευάλωτες ομάδες και αποδυναμώνεται έτσι ο ρόλος των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων 

(Νικολάου,2003). Αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας της διαπολιτισμικής πορείας. 

2) Άρση στερεοτύπων και προκαταλήψεων: Η γνωριμία των γηγενών πολιτών με την ετερότητα 

(στην προκειμένη τους περίπτωση μετανάστες/πρόσφυγες), συμβάλλει στην άρση των 

στερεοτύπων και προκαταλήψεων, στην απόκτηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ τους 

μέσω της επικοινωνίας και στη διάθεση των γηγενών για επίτευξη εποικοδομητικής 

συνεργασίας με τους ανθρώπους αυτούς (Νικολάου,2006)
33

. 

Η διαπολιτισμική πορεία καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την επίτευξη της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης και θα πρέπει εκτός από το να υπερασπίζεται τις αξίες της ισότιμης εκπαίδευσης 

και κατάρτισης, να αναζητά κοινούς παρονομαστές, οι οποίοι θα μπορέσουν να φέρουν τους 

γηγενείς σε αλληλεπίδραση με τους μετανάστες/πρόσφυγες, μακριά από προκαταλήψεις και 

προστριβές. Μεγάλη σημασία έχει οι εκπαιδευτές να είναι ικανοί τόσο να αντιμετωπίζουν και 

να αίρουν τα στερεότυπα και τις ρατσιστικές συμπεριφορές όσο και να προάγουν ένα κλίμα 

αλληλεπίδρασης και αλληλεγγύης μεταξύ γηγενών και μεταναστών προσφύγων. 

3) Απόκτηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης: Είναι κατά βάση το ζητούμενο, ενδέχεται όμως να 

λειτουργήσει και αντίστροφα. Η διαπολιτισμική πορεία δεν επιχειρεί να «αγιοποιήσει» το 

διαφορετικό, «Άλλο». Δε δέχεται, όμως, και την apriori απόρριψη ή δαιμονοποίησή του 

(Νικολάου,2006)".  

Η γνωριμία και αποδοχή της κουλτούρας και των πολιτισμικών στοιχείων των 

μεταναστών/προσφύγων εκπαιδευομένων από τους εκπαιδευτές αίρει στερεότυπα και 

προκαταλήψεις και κτίζει τα θεμέλια της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Συμβάλλει στη 

δημιουργία φιλικού κλίματος, που αποσκοπεί στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εκπαιδευτών 

και εκπαιδευομένων, στην απόκτηση γνώσεων και την ανάδειξη ταλέντων. Ανέκαθεν, 

άλλωστε, οι εκπρόσωποι της εκπαίδευσης ενηλίκων ενδιαφέρονταν για τα κοινωνικά 

προβλήματα και τη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2002). 

4) Επικοινωνία: «Η Επικοινωνία αποτελεί μία βασική παράμετρο της ίδιας της ζωής. Ορίζεται 

ως διαδικασία δημιουργίας, ανταλλαγής, ερμηνείας και αξιολόγησης, αξιοποίησης συμβόλων, 

σημάτων, πληροφοριών και μηνυμάτων. Ο τρόπος που επικοινωνεί το άτομο - λεκτικά ή μη 

λεκτικά - ονομάζεται Συμπεριφορά» (Νικολάου,2006:82-83). Η γνωριμία και η εμπιστοσύνη 

μεταξύ «πομπού» και «δέκτη» διευκολύνουν την επικοινωνία, αφού το μήνυμα που εκπέμπει 

ο πομπός υφίσταται λιγότερες αλλοιώσεις από τα «φίλτρα» που επηρεάζουν τους 

αντιληπτικούς μηχανισμούς του δέκτη (Νικολάου,2006).  
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3) Διάθεση για επίτευξη εποικοδομητικής συνεργασίας: Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια 

προσπάθεια στα πλαίσια της μη τυπικής μάθησης να εξαλειφθεί το δασκαλοκεντρικό στυλ 

μάθησης και αντ’ αυτού να αναδειχθεί ένα μαθητοκεντρικό στυλ, που θα έχει ως βασικό 

πυρήνα τα καθημερινά βιώματα των εκπαιδευομένων και το διάλογο. Το συνεργατικό-

μαθητοκεντρικό στυλ εκπαίδευσης αποτελείται από συγκεκριμένη διδακτέα ύλη, η οποία 

ορίζεται και διατυπώνεται μέσω της συνεργασίας εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων και 

εδράζεται εξ ολοκλήρου στις βασικές αρχές της διά βίου μάθησης (Conti, 1982).   

«Το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στην ενεργοποίηση των γνωστικών μηχανισμών του 

εκπαιδευόμενου μέσω της εσωτερικής παρώθησης του για μάθηση» (Αθανασίου κ.α., 2014 

:30). Οι εκπαιδευτές, στα πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αναζητώντας τις 

κατάλληλες τεχνικές μάθησης, αποβλέπουν στην ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων 

και στην αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτών - εκπαιδευομένων, καθώς και μεταξύ των 

εκπαιδευομένων. Έτσι ενισχύουν το ενδιαφέρον των τελευταίων για το μάθημα και τους 

δίνουν εσωτερικό κίνητρο για περισσότερη ενεργή συμμετοχή σ’ αυτό και προσεκτικότερη 

παρακολούθηση της διδασκαλίας.  

Διά μέσου των διαφορετικών πολιτισμών που μπορεί να συνυπάρξουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, πραγματοποιείται μια προσπάθεια ενάντια στις αφομοιωτικές 

τάσεις που επιδεικνύει ένα κράτος απέναντι στη μειονότητα (Γεροσίμου, 2014)
34

 Την 

τελευταία δεκαετία έχει συζητηθεί αρκετά το θέμα της αναγκαιότητας της πολιτισμικής 

διάστασης στην εκπαίδευση ενηλίκων, μάλιστα η Tisdell (1995) αναφέρει τις πέντε 

διαφορετικές προσεγγίσεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης των Sleeter & Grant (1987), οι 

οποίες προέκυψαν μετά από διεξοδική μελέτη άρθρων άλλων επιστημόνων, κατόπιν 

ενασχόλησής τους με το θέμα αυτό. Όλες οι συζητήσεις-αναζητήσεις τους κινούνταν γύρω 

από τις παρακάτω παραμέτρους: 

1) Διδασκαλία της πολιτιστικής διαφορετικότητας 

2) Προσεγγίσεις σχετικά με τις ανθρώπινες σχέσεις 

3) Προσεγγίσεις σύμφωνα με μελέτες μεμονωμένων-ομαδικών περιπτώσεων 

4) Η ευρύτερη προσέγγιση της «διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» 

5) Η έννοια της εκπαίδευσης ως διαπολιτισμικής και κοινωνικής ανακατασκευής 
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Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι η σύνδεση της πολιτισμικής 

διαφορετικότητας με την εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να μεταδώσει τη γνώση μέσω της 

πολιτισμικής αλληλεπίδρασης και της ανταλλαγής των πολιτισμικών στοιχείων των 

εκπαιδευομένων με τους εκπαιδευτές αλλά και μεταξύ των εκπαιδευομένων, κατά τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Tisdell, 2003). 

Η λέξη που συνδέει την πολυπολιτισμικότητα με τη διαπολιτισμικότητα είναι ο 

«πολιτισμός» και πάνω σε αυτό το δεδομένο οι εκπαιδευτές με τη σειρά τους καλούνται να 

προβούν σε μια μορφή πολιτισμικής αλληλεπίδρασης με τους μετανάστες/πρόσφυγες 

εκπαιδευόμενούς τους, μέσω του αμοιβαίου σεβασμού των πολιτιστικών τους στοιχείων. 

Αφού το επιτύχουν αυτό, οι εκπαιδευτές θα έχουν στη συνέχεια τη δυνατότητα να 

καταστήσουν ευκολότερα τους εκπαιδευόμενούς τους κοινωνούς των πολιτιστικών στοιχείων 

του τόπου εγκατάστασής τους, για να τους βοηθήσουν να ενταχθούν όσο γίνεται πιο ομαλά 

στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

 

2.3.  Διαπολιτισμική εκπαίδευση και εκπαίδευση ενηλίκων 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί έναν πολύ σημαντικό 

παράγοντα για την ενσωμάτωσή τους και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Ενισχύει με 

τις κατάλληλες εκπαιδευτικές πολιτικές και προσεγγίσεις τις συμπεριφορές, δεξιότητες και 

γνώσεις, ως στοιχεία απαραίτητα για την αλληλοκατανόηση και συνύπαρξη.  

 Οι συνεχόμενες, καταιγιστικές αλλαγές στους τομείς της κοινωνίας, οικονομίας και 

τεχνολογίας καθιστούν επιτακτική την ανάγκη διαφορετικού τρόπου διδασκαλίας και 

προσέγγισης των μαθητών, ιδιαίτερα μάλιστα στα πλαίσια της πολυπολιτισμικότητας και πιο 

ειδικά της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στα πλαίσια αυτά καλείται 

να συντελέσει στην ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η παιδεία μπορεί να θεωρηθεί 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μια μορφή δια βίου μάθησης, καθώς, μέσω αυτής, 

εξαλείφονται οι προστριβές μεταξύ γηγενών και μεταναστών/προσφύγων και διασφαλίζεται η 

ειρήνη, η οποία υπαγορεύεται από τα ανθρώπινα δικαιώματα, και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 

στρατηγική για την ατομική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη (Πανταζής, 2011). 

Άρθρο των Pavlakis & Leondiou (2014) αναφέρει το διαπολιτισμικό μοντέλο του 

Helmut Essinger (1990), το οποίο, για να εφαρμοστεί, στηρίζεται στις παρακάτω αρχές:  

1) Την ενσυναίσθηση, την κατανόηση δηλαδή των προβλημάτων των άλλων και της 

διαφορετικότητάς τους από τους εκπαιδευτές.  Έτσι, οι άνθρωποι με την ικανότητα 

αυτή, προσπαθούν να λειτουργήσουν μέσα στο πλαίσιο αναφοράς των συνομιλητών 
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τους και παράλληλα να παραμείνουν σε ενσυναίσθητη επαφή με τον εσωτερικό τους 

κόσμο (Greenberg & Elliott, 1977, όπως αναφέρεται στο Μαλικιώση- Λοΐζου, 2008). 

2) Την αλληλεγγύη, η οποία ξεπερνά τα όρια των ομάδων, των κρατών και των φυλών 

και παραμερίζει την κοινωνική ανισότητα και αδικία. Με τον τρόπο αυτό τα  άτομα 

καλούνται να συνοικοδομήσουν τη συλλογική τους συνείδηση απέναντι στις 

διαφορετικές πολυπολιτισμικές ομάδες (Μαλιγκούδη, 2008). 

3) Τον σεβασμό στην πολιτισμική ετερότητα που εκδηλώνεται με το άνοιγμά μας στους 

άλλους πολιτισμούς και τη συμμετοχή αυτών στο δικό μας πολιτισμό. Αυτή η αρχή 

οδηγεί στην ικανότητα απόκτησης γνώσεων, ανταλλαγής πολιτιστικών στοιχείων και 

διαδραστικής συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων διαφορετικής νοοτροπίας και 

κουλτούρας (Wiseman, 1993)
35

. 

4) Εξάλειψη του εθνικιστικού τρόπου σκέψης και απαλλαγή από εθνικά στερεότυπα και 

προκαταλήψεις. Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας των σύγχρονων κοινωνιών, κατά 

γενική ομολογία, προϋποθέτει πολίτες που θα διατηρούν τα πολιτιστικά στοιχεία της 

κουλτούρας τους και παράλληλα θα είναι προετοιμασμένοι και ευπροσάρμοστοι ως 

προς την αποδοχή πολιτών διαφορετικών πολιτιστικών στοιχείων από το δικό τους 

(Kesidou, 2004)
 36

. 

Ο κύριος σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι να βοηθηθούν οι 

μετανάστες/πρόσφυγες να αντιμετωπίσουν τις αντιφάσεις, την αβεβαιότητα που βιώνουν, 

καθώς και να εξαλείψουν την αδικία αυτή,  που τους ξεχωρίζει και στιγματίζει από τα 

υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας (Ramsey, 2004). Ιδιαίτερα στους ενήλικες μπορεί να 

διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο στην ομαλότερη ένταξή τους, γιατί προασπίζει τα 

δικαιώματά τους και αναδεικνύει τα προτερήματα των ανθρώπων αυτών σε μια κοινωνία, που  

βρίσκεται σε μια κομβική μεταβολή κοινωνικού πλουραλισμού και δεν έχει καταστεί ακόμη 

έτοιμη να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα. 

 

2.4.  Ανάγκη επιμόρφωσης των ενηλίκων μεταναστών/προσφύγων  

Η μαζική εγκατάσταση χιλιάδων μεταναστών/προσφύγων τα τελευταία χρόνια στον ευρύτερο 

Ελλαδικό χώρο και στην Ευρώπη έχουν οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους 

αρμόδιους φορείς στη λήψη μέτρων για την ομαλότερη ένταξή τους στα ευρωπαϊκά 
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δεδομένα. Αυτή η έκρηξη της πολυπολιτισμικότητας τα τελευταία χρόνια συντέλεσε στη 

μεταβολή της εκπαίδευσης από μονοπολιτισμική σε διαπολιτισμική εξαιτίας των 

κοινωνικοοικονομικών αλλαγών που έχουν ανακύψει στη σύγχρονη εποχή. Ο μέχρι πρότινος 

μονοπολιτισμικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης, που είναι άμεσα συνυφασμένος με την ιδέα 

του έθνους-κράτους του 18
ου

 και του 19
ου

 αιώνα, αποτελεί πλέον ένα αναχρονιστικό στοιχείο 

μέσα στο διαφοροποιημένο πλαίσιο που διαμορφώνουν οι σημερινές πολιτικές, οικονομικές 

και κοινωνικές εξελίξεις (Κεσίδου, 2008). 

Η Ελλάδα, εξαιτίας του πληθυσμιακού πλουραλισμού της, προέβη σε διάφορες 

ενέργειες, προκειμένου να εντάξει μαθητές και ενήλικες εκπαιδευομένους στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, με απώτερο στόχο την εξάλειψη του μονομορφοποιητικού χαρακτήρα 

της εκπαίδευσης. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι κυριότερες μεταρρυθμίσεις ήταν η 

δημιουργία Τμημάτων Υποδοχής (ΤΥ) το 1980 με το ΦΕΚ 1105 (τ.Β’/4.11.1980), που 

αποσκοπούσε στην ένταξη Τσιγγάνων και παλινοστούντων μαθητών, καθώς και η δημιουργία 

Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) των ΤΥ σύμφωνα με το νόμο 3879/2010, που 

συνέβαλλαν στην ισότιμη συμμετοχή και βελτίωση των σχολικών επιδόσεων 

μεταναστών/προσφύγων μαθητών (Καλογρίδη, 2017). Το 1996 ψηφίζεται στην Ελλάδα ο 

Νόμος 2413, ο οποίος ορίζει το σκοπό και το περιεχόμενο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,  

προωθώντας μια πολιτική άμεσης προσαρμογής των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις 

πολυπολιτισμικές αλλαγές της χώρας, και ιδρύει το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.) (Markou, 2004)
37

.  

Τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

(ΥΠ.Π.Ε.Θ.) έχει αναλάβει αξιόλογες δράσεις και προβάλει αξιόλογες ενέργειες με σκοπό 

την εκπαιδευτική ένταξη των μεταναστών/προσφύγων εκπαιδευομένων. Στα πλαίσια αυτά η 

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων εκπονεί προσαρμοσμένα προγράμματα στις 

ανάγκες των μεταναστών/προσφύγων (π.χ. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Εκμάθησης της 

ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες», συμβουλευτική προσφύγων, 

παλιννοστούντων, μεταναστών και αιτούντων άσυλο). Τα προγράμματα αυτά έχουν ως κύριο 

στόχο την προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης ως συνδετικό κρίκο για την κοινωνική 

ενσωμάτωση και ένταξη των μεταναστών/προσφύγων στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία. 

Παρόλο που το μεταναστευτικό/προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα εξελίσσεται με γοργούς 

ρυθμούς, πρέπει να τονισθεί ότι το επίσημο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας 

«ΟΔΥΣΣΕΑΣ», το οποίο ενώ υλοποιούταν σε όλη την ελληνική περιφέρεια με μεγάλη 
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επιτυχία για περισσότερο από 10 χρόνια, έχει σταματήσει επίσημα από το Νοέμβρη του 2015 

και δεν υπάρχει καμία προοπτική να πραγματοποιηθεί ξανά (Θεοδωρακοπούλου & Ρεντίφης, 

2016). 

Η εκπαίδευση ενηλίκων διαδραματίζει και αυτή με τη σειρά της έναν ιδιαίτερα 

σημαντικό ρόλο στην ομαλότερη ενσωμάτωση των μεταναστών/προσφύγων στο κοινωνικό 

σύνολο όπου εντάσσονται, καθώς η κύρια αρχή της είναι η διαρκής ενθάρρυνση των 

εκπαιδευομένων για εύρεση καινούριων γνώσεων και συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων τους. 

Η αξιοποίηση των βασικών αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων πολλαπλασιάζει την 

πιθανότητα δημιουργίας κοινωνικών δομών, που θα ευνοούν τη διαπροσωπική επικοινωνία 

και την αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων (Zieghan, 2009). 

Η ανάγκη επιμόρφωσης των ενηλίκων μεταναστών/προσφύγων κρίνεται ολοένα και 

επιτακτικότερη, διότι τα άτομα αυτά, διά μέσου της απόκτησης των κατάλληλων εφοδίων και 

προσόντων, καθίστανται ικανότερα για αμεσότερη και ομαλότερη προσαρμογή στο νέο τους 

περιβάλλον. Η Διά Βίου Μάθηση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την παροχή συνεχούς 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στους ανθρώπους αυτούς. Μέσω των ποικίλλων μη τυπικών 

πρακτικών και προσεγγίσεων που διαθέτει, καθίσταται ικανή να τους εντάξει σε ένα 

πολυπολιτισμικό περιβάλλον, το οποίο θα σέβεται και θα διατηρεί τη διαφορετικότητα της 

κουλτούρας τους. Το κάθε εγχειρίδιο, που αναφέρεται στις πρακτικές εκπαίδευσης ενηλίκων 

επιβεβαιώνει τη σημασία των βιωματικών μεθόδων, όπως τα παιχνίδια ρόλων, οι 

προσομοιώσεις, οι μελέτες περιπτώσεων, το ψυχόδραμα, ενώ πολλά πανεπιστήμια χορηγούν 

πλέον πιστοποίηση για τη βιωματική μάθηση των ενηλίκων (Brookfied, 1995)
38

. 

Η Διά Βίου Μάθηση αποσκοπεί στην επινόηση στοχευμένων προγραμμάτων, όπου 

οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να δρουν κριτικά, προκειμένου να λύσουν πολύπλοκα 

προβλήματα εφαρμόζοντας τις γνώσεις τους κατά κύριο λόγο βιωματικά  (Shepard, 2000). 

Επιπλέον, τα προγράμματα αυτά ενισχύουν την κοινωνική ένταξη και κατ’ επέκταση οδηγούν 

στην ενεργότερη συμμετοχή των μεταναστών/προσφύγων στα κοινά της κοινωνίας όπου θα 

ζήσουν, στη συγκεκριμένη περίπτωση της ελληνικής κοινωνίας. Το μεταναστευτικό ζήτημα 

ίσως επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις παρελθόντος και μέλλοντος διαφόρων πολιτειών, με 

βασικό πρόσχημα την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και της 

ποιότητας της ζωής των πολιτών (Viola, 2013).
39 
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Τα προγράμματα της σύγχρονης διά βίου εκπαίδευσης οφείλουν να αποδέχονται το 

πολυπολιτισμικό μοντέλο και να είναι ευπροσάρμοστα και αποδοτικά στην εκάστοτε 

πολιτική, οικονομική και κοινωνική αλλαγή, που συμβαίνει στην παγκόσμια κοινότητα. Ο 

Παπασταμάτης (2010) αναφέρει τους τρεις σημαντικότερους λόγους, για τους οποίους θα 

πρέπει η εκπαίδευση ενηλίκων να ενδιαφέρεται για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση: 

1) Η βελτίωση της δημόσιας ζωής, για αυτό τα θέματα που πραγματεύεται η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση θα πρέπει να ενδιαφέρουν τον κάθε πολίτη. 

2) Η υψηλή αξία που αποδίδει η ελληνική κοινωνία στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

3) Η αποδοχή από τους Έλληνες πολίτες ότι το σύγχρονο ελληνικό κοινωνικό 

πλαίσιο διαμορφώνεται σε πολυπολιτισμικό επίπεδο. 

Η υψηλή αξία που αποδίδει η ελληνική κοινωνία στην επιμόρφωση των 

μεταναστατών/προσφύγων θα βοηθήσει τους μετανάστες/πρόσφυγες, μέσω της σωστής 

κατάρτισής τους, να επανακτήσουν τη χαμένη τους αυτοεκτίμηση, η οποία θα οδηγήσει στην 

αλληλεπίδρασή τους με τους γηγενείς και στην ανταλλαγή στοιχείων της κουλτούρας τους. Η 

βασική λέξη/έννοια που θα πρέπει να έχουν οι μετανάστες/πρόσφυγες  εκπαιδευόμενοι υπόψη 

τους είναι ο σεβασμός, διότι στα πλαίσια ενός πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος η ύπαρξη της 

κοινωνικής αρμονίας προϋποθέτει το σεβασμό στην πολιτισμική ετερότητα της εκάστοτε 

κοινωνικής ομάδας και στη βελτίωση της δημόσιας ζωής. 

Η επιστημονική κατάρτιση των εκπαιδευτών ενηλίκων και η συμβολή τους στην ενίσχυση 

της διαπολιτισμικής μάθησης στα πλαίσια της διά βίου εκπαίδευσης είναι καθοριστική, διότι 

είναι οι άνθρωποι, που μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα εντάξουν γρηγορότερα τους 

μετανάστες/πρόσφυγες στα δεδομένα και τις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας. 

 

2.4.1.  Συμπεριληπτική εκπαίδευση  

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση παραπέμπει στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια 

που αποθαρρύνουν τους μαθητές με ιδιαιτερότητες - πολιτισμική ετερότητα, ειδικές ανάγκες, 

διαφορετική εθνικότητα, διαφορετικό γένος - να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(Booth & Ainscow, 1998).   

Στη σύγχρονη κοινωνία, καθημερινά διαπιστώνεται ότι οι ανάγκες των μαθητών στις 

εκπαιδευτικές αίθουσες είναι όλο και περισσότερο διαφοροποιημένες, λόγω της ετερότητας 

του καθενός. Στη φιλοσοφία της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης για «ένα σχολείο για όλους», 

όπως συνηθίζεται να λέγεται, θα πρέπει να συνδράμουν οι συντονισμένες προσπάθειες της 

Πολιτείας, θεσμικές και οικονομικές. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, για να είναι σε θέση να 
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εντάξουν όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως των ιδιαιτεροτήτων τους, είναι απαραίτητο να 

υποστηρίζονται από ένα σύνολο οργανωμένων δομών και υπηρεσιών. (Barton, 2004)
40

. 

Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών, κρίνεται απαραίτητο να δημιουργηθούν 

επίκαιρα και ευέλικτα προγράμματα επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι 

εκπαιδευτές θα έχουν στη συνέχεια τη δυνατότητα να προσαρμόζουν τα προγράμματα αυτά, 

πάνω στα οποία επιμορφώθηκαν, με τη χρήση των καλών πρακτικών στις ιδιαιτερότητες του 

κάθε τμήματος μαθητών. με σκοπό να εξασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή όλων στο 

μάθημα, τη συνεργατικότητα και κατ’ επέκταση τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση.  

Εκτός των παραπάνω προγραμμάτων, όμως, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, για να στηρίζει τις 

διαφορετικές και ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή, θα χρειαστεί και την κατάλληλη 

υλικοτεχνική υποδομή, όπως εργαστήρια, γυμναστήρια, αίθουσες ζωγραφικής, χορού κτλ. . 

Γι’ αυτό, η συμμετοχή και η στήριξη της Πολιτείας κρίνεται απαραίτητη. Σύμφωνα με τονν 

Westwood (2003), η συμπεριληπτκή εκπαίδευση αναφέρεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή 

κατάλληλων παιδαγωγικών προσεγγίσεων-πρακτικών και πολιτικών με σκοπό τη δυνατότητα 

των εκπαιδευτικών φορέων να ανταποκρίνεται στην ετερότητα και την ίση αντιμετώπισή της. 

 

2.4.2  Διαγλωσσικότητα – Τranslanguaging  

Μία από τις σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία είναι και η διαγλωσσικότητα, η οποία 

είναι απόρροια των βαθιών αλλαγών που συγκλονίζουν τη σύγχρονη κοινωνία μας, λόγω των 

πληθυσμιακών μετακίνησεων που συντελούνται. Κατά την García. Ο, (2009a), ορίζεται ως η 

πρακτική-τεχνική που εφαρμόζεται στα δίγλωσσα άτομα, τα οποία, προσπαθώντας να 

επικοινωνήσουν με το κοινωνικό τους περιβάλλον μαθαίνουν μέσω της τεχνικής αυτής να 

χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση και τις δύο γλώσσες. Μαθαίνουν δηλαδή να 

χρησιμοποιούν τον κώδικα και των δύο γλωσσών για την επικοινωνία τους. Με αυτόν τον 

τρόπο μπορούν να εκφράζονται, να κατανοούν ευκολότερα, να γίνονται ταυτόχρονα πομποί 

και δέκτες μηνυμάτων, και να μεταδίδουν γνώσεις και εμπειρίες.  

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σύγχρονων εκπαιδευτικών προκλήσεων 

κρίνεται απαραίτητη η διαρκής επικαιροποίηση της επιστημονικής κατάρτισης του 

εκπαιδευτικού προσωπικού της χώρας και ειδικότερα των εκπαιδευτών ενηλίκων. Μεταξύ 

άλλων και ως προς την τεχνική της διαγλωσσικότητας η συμβολή των εκπαιδευτών ενηλίκων 
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στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής μάθησης - στο πλαίσιο της διά βίου εκπαίδευσης - είναι 

καθοριστική. Αυτοί είναι οι άνθρωποι, που μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα περάσουν 

μηνύματα και στάσεις ζωής, με σκοπό να εντάξουν γρηγορότερα τους μετανάστες/πρόσφυγες 

στα δεδομένα και τις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

της κοινωνικής δικαιοσύνης.  

 

2.5.  Ο ρόλος των εκπαιδευτών ενηλίκων στη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Καθίσταται φανερό στις προηγούμενες ενότητες ότι η ενίσχυση και προώθηση της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στις ομάδες των μεταναστών/προσφύγων επιτυγχάνεται σε 

πολύ σημαντικό βαθμό μέσα από την εκπαίδευση ενηλίκων. Παρόλο που οι αρχές της είναι 

υποστηρικτικές και αλληλέγγυες ως προς το σεβασμό, την ελευθερία του λόγου και τη 

συνεργατικότητα, η διά βίου μάθηση από μόνη της δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των 

μεταναστών/προσφύγων εκπαιδευομένων. Χρειάζεται την υποστήριξη των αρμόδιων αρχών 

και των εκπαιδευτών, που την υπηρετούν και προωθούν τις αξίες της κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Οι ίδιοι οι επιμορφωτές δε θα πρέπει να επαναπαύονται στην πιθανή εξειδίκευσή τους 

στο πεδίο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Και αυτό γιατί η ίδια η έννοια της διά βίου 

μάθησης είναι δυναμική και στηρίζεται στην ανάγκη και τη δυνατότητα προσαρμογής των 

ανθρώπων στις κοινωνικές αλλαγές, με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι σε όλη τη διάρκεια 

της ζωής τους.  Ταυτόχρονα στηρίζεται και στην παροχή ισότιμων ευκαιριών για εκπαίδευση 

και συμμετοχή στα κοινά, αρχές, που είναι απόλυτα συνυφασμένες με τις αξίες του 

δημοκρατικού πολιτεύματος (Dave 1993
41

, Lengrand 1975). Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων συμβάλλει τα μέγιστα στη διασφάλιση 

και βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων (Πανιτσίδου & Παπασταμάτης, 

2010)
42

. 

Ωστόσο, ως προς το ζήτημα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης έχει παρατηρηθεί η 

ελλιπής κατάρτιση των εκπαιδευτών αναφορικά με την εκπαιδευτική τους προσέγγιση και 

την ετοιμότητά τους για περιπτώσεις όπως αυτές των μεταναστών/προσφύγων 

εκπαιδευομένων. Μελέτες σχετικές, που αφορούν την εκπαίδευση αλλοδαπών μαθητών 
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αναφέρουν ότι  στην Ελλάδα η εκπαίδευση των εκπαιδευτών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

χαρακτηρίζεται ελλιπής και ανεπαρκής (Πόρποδας, 2001). Πρόσφατη έρευνα του 

Καδιγιαννόπουλου, που διεξήχθη τον Φεβρουάριο του 2018
43

, επιβεβαιώνει την παραπάνω 

παρατήρηση, καθώς η εν λόγω έρευνα κατέδειξε τόσο την ελλιπή γνώση, την επιφανειακή ή 

λανθασμένη αντίληψη των εκπαιδευτών περί διαπολιτισμικής εκπαίδευσης όσο και την 

ανάγκη για συστηματική και εξειδικευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτών στο πεδίο της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Οι προσεγγίσεις που έχουν γίνει έως σήμερα στα πλαίσια βελτίωσης της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, βασίζονται κυρίως στο μεράκι και την ευσυνειδησία των 

εκπαιδευτών κατά την τέλεση του λειτουργήματός τους. Βασικό μέλημα της Πολιτείας πρέπει 

να είναι η δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου διαπολιτισμικής παρέμβασης στην 

εκπαίδευση, που θα βασίζεται σε συγκεκριμένες παιδαγωγικές προτάσεις. Σκοπός του 

πλαισίου αυτού θα είναι η εξειδικευμένη κατάρτιση των εκπαιδευτών, ώστε να αναγνωρίζουν 

και να αξιολογούν της ανάγκες των εκπαιδευομένων τους, που προέρχονται από χώρες με 

διαφορετική κοινωνική και πολιτισμική υπόσταση. Η κατάλληλη επιμόρφωση θα τους 

εφοδιάσει και με τα αντίστοιχα εργαλεία  για το σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης στη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ο απότοκος αυτής της προσπάθειας θα είναι η απρόσκοπτη και 

λειτουργική ένταξη των μεταναστών/προσφύγων στο ευρύτερο κοινωνικο-πολιτικό 

περιβάλλον της χώρας υποδοχής. 

Το ζήτημα της γνώσης καθώς και της ουσιώδους κατάρτισης των εκπαιδευτών 

ενηλίκων στα θέματα που πραγματεύεται η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι εκτός από 

αναγκαίο και επίκαιρο, διότι το μεταναστευτικό/προσφυγικό φαινόμενο στον ελλαδικό χώρο 

εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς. Για αυτό το λόγο αναζητούνται άτομα που θα μπορέσουν 

να ανταπεξέλθουν στις προσδοκίες της ελληνικής πολιτείας για την εξομάλυνση της 

δεδομένης κατάστασης μέσα από τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την κατ’ αποτέλεσμα 

ομαλότερη ένταξη των μεταναστών/προσφύγων στην ελληνική κοινωνία. 

Οι εκπαιδευτές ενηλίκων, στην προκειμένη περίπτωση, βρίσκονται  αναμφίβολα στο 

επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και για αυτό το λόγο η κατάρτισή τους βοηθάει στο 

να προσαρμόζονται με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις 

δυσκολίες που παρουσιάζονται σε μια πολυπολιτισμική ομάδα εκπαιδευομένων (άγνοια της 

γλώσσας, διαφορετική νοοτροπία, κ.ά.). Η έμφαση αυτή στη διαπολιτισμικότητα της 

εκπαίδευσης ενηλίκων τους δίνει την ικανότητα να βελτιώνουν την επικοινωνία και την 

                                                           
43

 Καδιγιαννόπουλος, Γ. (2018). Οι Έλληνες Εκπαιδευτικοί και η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Πάτρα: Διεθνής 

Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση. Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής. Τεύχος 27. σ. 9-10 



47 
 

αλληλεπίδρασή τους με τους εκπαιδευομένους ανεξαρτήτως φυλής, θρησκευτικής ή 

πολιτισμικής καταβολής (Jarcau, 2014). 

Η στοχευμένη κατάρτιση των εκπαιδευτών προκειμένου να επιτευχθεί η 

ευαισθητοποίησή τους, η ταύτισή τους με τις αρχές της ισότητας και της δίκαιης 

μεταχείρισης, καθώς και η βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας τους, θα πρέπει, σύμφωνα με 

τον Δαμανάκη (2011)
44

, να κινηθεί σε δύο βασικούς άξονες: 

1) Γλωσσικό: καθορισμός στόχων, αξιολόγηση-επαναπροσδιορισμός του εκπαιδευτικού 

υλικού και μεθοδολογία των γλωσσικών μαθημάτων 

2) Κοινωνικοπολιτισμικό: καθορισμός στόχων, αξιολόγηση, επαναπροσδιορισμός και 

έναρξη προγραμμάτων που θα έχουν κοινωνικό προσανατολισμό. 

Επίσης, ο Παπασταμάτης (2010) αναφέρει ότι η κατάρτιση των εκπαιδευτών σε θέματα 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης θα είναι επιτυχής, όταν οι εκπαιδευτές θα είναι σε θέση: 

1) Να γνωρίζουν όσο γίνεται καλύτερα τις πολιτισμικές αξίες των ενηλίκων μαθητών 

τους, ώστε να απαλλαχθούν από τυχόν προκαταλήψεις και στερεότυπα. 

2) Να δημιουργήσουν επαρκές διαπολιτισμικό πρόγραμμα με πληθώρα καλών 

πρακτικών, όπως το «project», το παίξιμο ρόλων κ.ά. 

3) Να φτιάξουν ομαδοσυνεργατικά πλαίσια διδασκαλίας, που θα απαρτίζονται από 

διάφορες πολυπολιτισμικές ομάδες 

4) Να σέβονται την πολιτισμική ταυτότητα και την κουλτούρα των εκπαιδευομένων 

τους. 

5) Να εξαλείψουν τις φυλετικές προκαταλήψεις και να προωθήσουν την αρχή της 

διαφορετικότητας 

6) Να θέσουν υψηλούς αλλά και ρεαλιστικούς στόχους για τους εκπαιδευομένους τους. 

7) Να ενθαρρύνουν τα άτομα να αμφισβητούν τις προγενέστερες γνώσεις τους σχετικά 

με τα διδασκόμενα αντικείμενα 

8) Να χρησιμοποιούν ενεργητικές διδακτικές μεθόδους συμμετοχής στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και να αξιολογούν τα αποτελέσματά τους 

9) Να επιδεικνύουν ξεχωριστό ενδιαφέρον για τον εκάστοτε εκπαιδευόμενο 

Οι εκπαιδευτές ενηλίκων είναι αυτοί, που θα πρέπει να δείξουν εμπιστοσύνη στους 

μετανάστες/πρόσφυγες εκπαιδευόμενούς τους και να τους ενθαρρύνουν, προτρέποντάς τους 

να πιστεύουν στις δυνατότητές τους και παρά την όποια αποτυχία τους στα πλαίσια μιας 
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εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Να βελτιώσουν δηλαδή την αυτοπεποίθηση και 

αυτοεκτίμησή τους. Οι επιμορφωτές μπορούν αναμφίβολα να χαρακτηριστούν ως σημεία 

αναφοράς για τους εκπαιδευομένους τους, διότι συμβάλλουν στην εκπαιδευτική τους 

ανάπτυξη και σταδιοδρομία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω του καθορισμού και της 

επίτευξης ρεαλιστικών στόχων από τους ίδιους τους εκπαιδευτές, που θα συντείνουν στην 

άμεση προσαρμογή και ομαλή ενσωμάτωση των εκπαιδευομένων στο κοινωνικό και 

επαγγελματικό τους περιβάλλον. Θα πρέπει να παρέχεται στους μετανάστες/πρόσφυγες 

εκπαιδευομένους η ευχέρεια να διερευνήσουν μέσα από την εκπαίδευσή τους τις δυνατότητες 

της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, που είναι άκρως απαραίτητη για την ένταξή τους στην 

ελληνική κοινωνία (Λαγουδάκος, 2013). Για να πραγματοποιηθεί όμως αυτό θα πρέπει οι 

εκπαιδευτές να επωμιστούν το ρόλο του συντονιστή, του εμψυχωτή και του διαμεσολαβητή 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, να προτείνουν και όχι να αυτοκατευθύνουν τη ροή του 

μαθήματος, ταυτιζόμενοι με το ρόλο  της αυθεντίας.  

Ο ρόλος τους πρέπει να είναι ομαδικοσυνεργατικός στην τάξη, βασιζόμενος στο 

μαθητοκεντρικό πρότυπο μάθησης. Αναγκαίο καθίσταται να προσεγγίζουν εναλλακτικές και 

ευέλικτες πρακτικές μάθησης και να τις προσαρμόζουν στις σύγχρονες απαιτήσεις της 

εκπαίδευσης. Τέλος, να υιοθετούν μεθόδους αυτοαξιολόγησης, με σκοπό τη βελτίωση της 

ποιότητας του εκπαιδευτικού τους έργου και κατ’ επέκταση των εκπαιδευτικών μονάδων.  

 

2.6  Η εκπαιδευτική φιλοσοφία για την εκπαίδευση ενήλικων ευάλωτων ομάδων 

Οι ραγδαίες αλλαγές στη σύγχρονη κοινωνία και την εκπαίδευση, που επιφέρουν οι 

πληθυσμιακές μετακινήσεις των λαών, δημιουργούν νέες προκλήσεις για μια διαπολιτισμική 

εκπαίδευση. Η διά βίου εκπαίδευση των εκπαιδευτικών καθίσταται απαραίτητη, προκειμένου 

να καθίστανται ικανοί να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν ολιστικά τα προβλήματα που 

ανακύπτουν. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει, επομένως και η εκπαιδευτική διαδικασία με τη 

σειρά της οφείλει να προσαρμοστεί σ’ αυτές τις ραγδαίες μεταβολές της κοινωνίας. 

 Όπως έχει προαναφερθεί και στις προηγούμενες ενότητες, η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση βασίζεται στις αρχές της ενσυναίσθησης, του σεβασμού προς την ετερότητα, της 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της αλληλεγγύης και της εξάλειψης του εθνοκεντρικού τρόπου 

σκέψης. Όλα αυτά συμβάλλουν στο να δημιουργηθούν άνθρωποι, ανεξαρτήτως εθνικότητας, 

χρώματος, ηλικίας ή φύλου, οι οποίοι θα είναι ικανοί να αναπτύξουν κριτική αντίληψη, που 

θα ξεπερνά την ύπαρξη των στερεοτύπων και θα αξιολογεί ορθά τα δεδομένα του κοινωνικού 

συνόλου. Οι πολίτες στη σύγχρονη εποχή οφείλουν να συνεργάζονται με τους «άλλους», να 
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έχουν υιοθετήσει τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και να διαθέτουν έναν κριτικό και 

συστηματικό τρόπο σκέψης. (Χολέβας & Καραθανάση, 2011)
45

. 

Όπως ήδη προειπώθηκε οι προκλήσεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης δεν αφορούν 

μόνο τις ευάλωτες ομάδες (στην προκειμένη περίπτωση μετανάστες/πρόσφυγες), αλλά 

αφορούν εξίσου και τους εκπαιδευτές ενηλίκων. Οι εκπαιδευτές είναι αυτοί που 

συνεισφέρουν τα μέγιστα στην εκπαιδευτική σταδιοδρομία και στην ευρύτερη προσαρμογή 

και ένταξη των ομάδων αυτών στο κοινωνικό σύνολο, όπου ζουν και δραστηριοποιούνται 

καθημερινώς.  Παρόλα αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις εκπαιδευτών, που εξαιτίας ορισμένων 

παραγόντων και προκλήσεων (εξωτερικών και εσωτερικών) δυσκολεύονται να 

ανταποκριθούν πλήρως στο ρόλο τους αλλά και στις προσδοκίες των ευάλωτων ομάδων, στις 

οποίες απευθύνονται. Οι προκλήσεις που αφορούν τους ευάλωτους εκπαιδευομένους και τους 

εκπαιδευτές διαμορφώνονται από εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες, που είτε 

εξαρτώνται από αντικειμενικές συνθήκες (π.χ. έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών, δομές, 

έλλειψη φορέων που θα φιλοξενήσουν τα προγράμματα, ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής 

των προγραμμάτων), είτε απορρέουν από τις προσωπικές στάσεις και αντιλήψεις των 

εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία (Καραβάκου & Κεφαλά, 2018). 

Δεδομένου ότι οι εκπαιδευτές δεν είναι σε θέση να επηρεάζουν εξ ολοκλήρου τις 

εξωτερικές διδακτικές προκλήσεις, καλούνται να επικεντρώνονται περισσότερο στις 

εσωτερικές, προκειμένου να διαμορφώνουν στάσεις και αντιλήψεις, ώστε να καθίστανται 

ικανοί να επαναπροσδιορίζουν τις θέσεις τους απέναντι στο ευάλωτο «Άλλο» και να 

αξιολογούν το εύρος της εγκυρότητας και υλοποίησης των διαπολιτισμικών προγραμμάτων.  

Οι Flowers et al (2003)  επισημαίνουν ότι πολλοί μελλοντικοί εκπαιδευτικοί δεν είχαν ποτέ 

φοιτήσει σε σχολεία με μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα ή δε ζούσαν σε 

περιοχές, όπου ζουν επίσης μετανάστες/πρόσφυγες. Αυτή ή έλλειψη έκθεσης σε 

διαφοροποιημένους πληθυσμούς, ακόμα και κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο 

Πανεπιστήμιο, έχει σαν συνέπεια τη διατήρηση των στερεοτύπων στη μελλοντική τους 

πορεία ως εκπαιδευτικοί.  

Επτά φιλοσοφικοί προσανατολισμοί έχουν διατυπωθεί σχετικά με τη διδακτική πράξη 

της εκπαίδευσης ενηλίκων, σύμφωνα με πηγή του Παπασταμάτη (2010):  
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1) Η φιλελεύθερη φιλοσοφία: Αποσκοπεί στη δημιουργία μορφωμένων-

εγγράματων πολιτών. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι εκπαιδευόμενοι 

θα πρέπει να έχουν τα τέσσερα στοιχεία της φιλελεύθερης εκπαίδευσης: 

λογική, ηθικές αξίες, πνευματικότητα και αίσθηση του ωραίου. Ο ρόλος των  

εκπαιδευτών είναι δασκαλοκεντρικός, καθώς κατευθύνει τη μάθηση σύμφωνα 

με τις δικές τους προτιμήσεις και γνώσεις. 

2) Η προοδευτική φιλοσοφία: Απώτερος σκοπός της είναι να μεταδώσει τον 

πολιτισμό και την κοινωνική δομή. Να προωθήσει την κοινωνική αλλαγή 

μέσω των εμπειριών των εκπαιδευομένων και να τους παρέχει πρακτικές 

λύσεις και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Ο ρόλος των εκπαιδευτών σ’ 

αυτή τη φιλοσοφία είναι οργανωτικός. Κατευθύνει τη μάθηση μέσω των 

εμπειριών των εκπαιδευομένων, διερευνά και αξιολογεί διαρκώς την 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

3) Η συμπεριφοριστική φιλοσοφία: Μελετά πολύ την ανθρώπινη συμπεριφορά 

και θεωρεί αυτή ως το βασικότερο κριτήριο για την κατανόηση των ενεργειών 

των ατόμων, και όχι την ανθρώπινη σκέψη. Η μάθηση ορίζεται ως απόκτηση 

νέας συμπεριφοράς, βασιζόμενη σε εξωγενείς παράγοντες. Ο ρόλος των 

εκπαιδευτών είναι παρατηρητικός. Προβλέπουν και κατευθύνουν τους 

εκπαιδευτικούς τους στόχους. 

4) Ανθρωπιστική Φιλοσοφία: Αποσκοπεί στη δημιουργία εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, που έχουν ως στόχο τη δημιουργία αυτόνομων 

εκπαιδευομένων, οι οποίοι θα καθίστανται ικανοί να λαμβάνουν μόνοι τους τις 

απαραίτητες αποφάσεις, όταν χρειαστεί. Ο ρόλος των εκπαιδευτών είναι 

συντονιστικός και συνεργατικός, καθώς προωθεί και διευκολύνει τη ροή της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

5) Ριζοσπαστική και κριτική φιλοσοφία: Προωθεί την εκπαιδευτική διαδικασία 

ως μέσο για την επίτευξη ριζοσπαστικών αλλαγών και ανακατάταξη των 

κοινωνικών στρωμάτων, δια μέσου της διαμόρφωσης κριτικής συνείδησης 

απελευθερωτικού χαρακτήρα. Η εκπαιδευτική της διαδικασία βασίζεται στις 

πεποιθήσεις της για μια καλύτερη κοινωνία, στην οποία θα επικρατούν οι αξίες 

του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ο ρόλος των εκπαιδευτών είναι 

συντονιστικός, καθώς μέσω του διαλόγου προτείνει, αλλά δεν καθορίζει 

εκπαιδευτικές διαδικασίες, θέτοντας πάντα τους εκπαιδευομένους στα πλαίσια 

του ομαδικού πνεύματος και της ισότιμης μεταχείρισης. Οι εκπαιδευτές, μέσω 
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της φιλοσοφικής θεωρίας της κριτικής παιδαγωγικής, ενισχύουν την 

εσωτερική ανατροφοδότηση των εκπαιδευομένων, ως καθημερινή δράση για 

την προάσπιση της δημοκρατίας μέσω της παραγωγής και σύλληψης της 

γνώσης (May, 1999)
46

. 

6) Αναλυτική φιλοσοφία: Δίνει έμφαση στην εννοιολογική αποσαφήνιση των 

εννοιών, προσπαθώντας να εξαλείψει τις γλωσσικές ασάφειες, που μπορεί να 

έχουν προκύψει. Ο ρόλος των εκπαιδευτών είναι διερευνητικός, καθώς 

αξιολογεί και αναλύει διαρκώς την εκπαιδευτική διαδικασία. 

7) Κονστρουκτιβιστική Φιλοσοφία: Η δόμηση της γνώσης είναι άμεσα 

συνυφασμένη με την αλληλεπίδραση, που βασίζεται σε προγενέστερες 

εμπειρίες και βιωμάτα των εκπαιδευομένων. Με άλλα λόγια, η γνώση είναι το 

τελικό αποτέλεσμα μιας μακράς διεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ 

εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων. Ο ρόλος των εκπαιδευτών είναι 

διευκολυντικός, καθώς καθοδηγεί τη μαθησιακή διαδικασία και εμψυχώνει 

τους εκπαιδευομένους, παρέχοντάς τους κίνητρα για περαιτέρω συμμετοχή 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η κατάκτηση της γνώσης επέρχεται από μέσα 

τους και ομαδικά. 

Οι αξιακές αναφορές, οι οποίες μεταδίδονται μέσω των δραστηριοτήτων που 

καλούνται οι εκπαιδευόμενοι να ασκήσουν κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης, 

διαμορφώνουν τον τύπο του εκπαιδευόμενου-πολίτη, ικανού να ενταχθεί στο ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων δεσμεύονται να καταβάλλουν προσπάθειες για 

τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τις ευάλωτες ομάδες, στα πλαίσια της κοινωνικής 

δικαιοσύνης (Mezirow, 2003)
47

. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη της κριτικής συνείδησης είναι η 

σωστή συγκρότηση των γνώσεων από τους ανθρώπους, ώστε να μπορούν να προβαίνουν σε 

ορθολογικές εκτιμήσεις, να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα και γενικότερα να επιλέγουν τις 

σωστές αποφάσεις (Καψάλης, 2006). 

 

                                                           
46

 May, S. (1999). Critical Multiculturalism and Cultural Difference. From May, S.  Critical Multiculturalism: 

Rethinking Multicultural and Antiracist Education. London: Falmer Press p.77 
47

 Mezirow, J. (2000). Learning to Think Like an Adult Core Concepts of Transformation Theory. In Mezirow, J. 

et. al. (Hg.): Learning as Transformation. Critical Perspectives on a Theory in Progress. San Francisco: Jossey-

Bass, 3-33. 
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2.7. Η αξιοποίηση της κριτικής φιλοσοφίας στο «ευάλωτο Άλλο» από τους εκπαιδευτές 

ενηλίκων – Κριτική παιδαγωγική 

Με τη μέθοδο της κριτικής παιδαγωγικής οι εκπαιδευτές λαμβάνουν υπόψη τους την 

ετερότητα και τα βιώματά των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και έτσι συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση και ενεργοποίηση των εσωτερικών κινήτρων των εκπαιδευομένων, που ως πηγή 

έχουν «το ίδιο το αντικείμενο της μάθησης» (Καψάλης, 2006), γεγονός που διευκολύνει 

περισσότερο τη διαδικασία εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. 

Η κριτική παιδαγωγική συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στην αναγνώριση της 

κοινωνικής αδικίας και ανισότητας, που καθίστανται εμφανείς μέσω του κοινωνικού 

αποκλεισμού των ευάλωτων ομάδων από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Έτσι, οι 

εκπαιδευτές, διερευνώντας τα παραπάνω, θα εντάξουν το «ευάλωτο Άλλο» σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα, τα οποία, μέσω των δραστηριοτήτων και της διαλογικής, θα ενισχύσουν την 

εσωτερική τους παρακίνηση για την προάσπιση του δημοκρατικού ιδεώδους και αυτό θα έχει 

ως αντίκτυπο τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η κριτική παιδαγωγική έχει ως 

πρωταρχικό μέλημα την καταπάτηση της κοινωνικής αδικίας και του μετασχηματισμού των 

μη δημοκρατικών-αυταρχικών θεσμών, που αψηφούν τα δικαιώματα των ευάλωτων ομάδων 

(Burbules & Berk, 1999)
48

. 

Ένας από τους χαρακτηριστικούς εκφραστές της χειραφετημένης-κριτικής μάθησης, η 

οποία παίρνει και διάσταση διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι ο Paolo Freire, ο οποίος 

υποστήριξε ότι η απόκτηση της κριτικής ανεξάρτητης συνείδησης γίνεται μέσω 

εκπαιδευτικών μεθόδων όπως του διαλόγου, της δημιουργίας ομάδων  και της κοινωνικής 

ενσυναίσθησης των εκπαιδευομένων. Κατά τον Freire, η κριτική παιδαγωγική δεν εστιάζει 

στην τυπική μάθηση και στο χειρισμό των δεξιοτήτων των μαθητών, αλλά δίνει τα εφόδια και 

τα μέσα στους μαθητές προτρέποντάς τους να μαθαίνουν με προβληματισμό και να 

προβαίνουν σε αυτενέργεια. Η ανάγνωση των λέξεων έρχεται ως ένας αναπόφευκτος τρόπος 

παρέμβασής τους στον κόσμο. Ενθαρρύνει, λοιπόν, τον αναγνώστη να έχει κριτικό και 

ερμηνευτικό ρόλο κατά την ανάγνωση των κειμένων, χρησιμοποιώντας και τις προηγούμενες 

γνώσεις του. Μόνο οι εκπαιδευτές, που γνωρίζουν την ευρύτερη έννοια της κριτικής σκέψης 

και τον τρόπο εμπλοκής της στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθίστανται ικανοί να βοηθήσουν 

τους εκπαιδευόμενούς τους στην αυτοβελτίωσή τους (Beyer, 1995).  

                                                           
48 Burbules, Ν., Berk, R. (1999). Critical Thinking and Critical Pedagogy: 

Relations, Differences, and Limits. In Popkewitz, T., Fendler, L. Critical Theories in Education. New York: 

Routledge 
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Ο κριτικός στοχασμός απαιτεί και αυτός ως βασικό εκπαιδευτικό συστατικό τη 

διαλογική μέθοδο, διότι όταν ο λόγος και η πράξη συνυπάρχουν αρμονικά μεταξύ τους, μόνο 

τότε οι εκπαιδευόμενοι καθίστανται ικανοί να αναλύουν εις βάθος τη βαθύτερη έννοια των 

ζητημάτων. «Η συνείδηση είναι η διαλεκτική της αντικειμενοποίησης του κόσμου από τον 

άνθρωπο και η επέμβασή του σ’ αυτόν. Η συνείδηση όμως δεν είναι ποτέ ένας απλός 

στοχασμός της υλικής πραγματικότητας, αλλά ένας στοχασμός που αναφέρεται σ’ αυτήν» 

(Freire, 1977:63). 

Η κριτική σκέψη ευνοεί την ερευνητική διδασκαλία, διότι τα κείμενα που 

προορίζονται για κατανόηση και συζήτηση, αποτελούν προϊόν παραγωγής μέσα σε 

συγκεκριμένο πάντα κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο και παράλληλα δε καθίστανται στατικά, 

αντιθέτως έχουν μεταβαλλόμενες ιδιότητες ανάλογα με τις υφιστάμενες κάθε φορά 

κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες και βρίσκονται διαρκώς υπό διαπραγμάτευση (Ντίνας, 

2013).
49

 Στην περίπτωση των μεταναστών/προσφύγων εκπαιδευομένων τα κείμενα αυτά 

μπορεί να βασίζονται σε μαρτυρίες-βιώματά τους και με αυτό τον τρόπο να ενισχύεται το 

κίνητρό τους για μάθηση και παράλληλα να μετατρέπονται οι ίδιοι σε κριτικούς στοχαστές 

μέσω προσωπικών τους διηγήσεων. 

Οι δραστηριότητες και οι τεχνικές-πρακτικές μάθησης, που συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη και καλλιέργεια των δεξιοτήτων της κριτικής κοινωνικής σκέψης και ανάλυσης, 

μπορούν να έχουν εφαρμογή σε όλους τους τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, η οποία κατά τον Westwood (2003) περιλαμβάνει και την 

ανάπτυξη κατάλληλων πρακτικών και πολιτικών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα στη διαφορετικότητα των μαθητών και στην ισότιμη αντιμετώπισή 

τους. Ως αποτέλεσμα αυτού θα ήταν η καταπολέμηση του φαινομένου της κοινωνικής 

ανισότητας και απομόνωσης των ευάλωτων ομάδων, στη συγκεκριμένη περίπτωση των 

μεταναστών/προσφύγων από το γηγενή πληθυσμό. 

Το σύγχρονο πλαίσιο της διαφορετικότητας της κουλτούρας, η αύξηση της 

κοινωνικής ανισότητας καθώς και ο περιορισμός της προσβασιμότητας των 

μεταναστών/προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη μιας 

κοινωνικής κριτικής σκέψης, η οποία θα ωθήσει τους ανθρώπους αυτούς στο να μετατραπούν 

σε ενεργούς πολίτες (Griva & Panitsides, 2013)
50

. Η ίδια παραπομπή συνεχίζει αναφέροντας 
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ότι η κοινωνική κριτική σκέψη δημιουργεί προκλήσεις για κοινωνική ενσωμάτωση των 

μεταναστών/προσφύγων σε μερικές χώρες, τη στιγμή που άλλες χώρες αντιμετωπίζουν 

προβλήματα σχετικά με την ομαλή ένταξη των ανθρώπων αυτών στις ευρύτερες κοινωνίες 

τους.  

Το κλειδί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων από τους 

εκπαιδευτές είναι η δίκαιη και περιεκτική εκπαίδευση, διαπολιτισμικού χαρακτήρα. Όμως, 

για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να αντιμετωπίζουν 

την εκπαιδευτική διαδικασία με όρους παίδευσης και καλλιέργειας, και όχι στυγνής 

κατάρτισης και να ασχοληθούν με την εκπαίδευση των ευάλωτων ομάδων, όταν θα έχουν 

συνειδητότητα για την ευθύνη που έχουν αναλάβει, ποτέ να μην το εκλάβουν ως πηγή 

προσωπικής τους οικονομικής ευμάρειας (Καραβάκου & Κεφαλά, 2018). 

Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια από τους αρμόδιους φορείς, 

προκειμένου η πολυπολιτισμική αυτή μετάβαση να γίνει αποδεκτή από όλα τα γηγενή μέλη 

της κοινωνίας και στη συνέχεια να υλοποιηθούν προγράμματα και παρεμβάσεις, όπως η 

διδασκαλία/εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερη γλώσσα, που θα είναι επαρκώς 

καταρτισμένα, με γνώμονα την καλλιέργεια σκέψης και το διαπολιτιστικό προσανατολισμό, 

ώστε να προασπίζουν την ισότητα μεταξύ των πολιτών και τα δημοκρατικά ιδεώδη.  
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Κεφάλαιο 3 

Η σημασία της εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας για τους 

μετανάστες/πρόσφυγες στην Ελλάδα 

 

 

3.1. Εισαγωγή 

Η συγκεκριμένη ενότητα της παρούσας διπλωματικής εργασίας, καλείται να αναδείξει τη 

σημασία της εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας για τους ενήλικες 

μετανάστες/πρόσφυγες  στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο ποσοστό του μαζικού 

μεταναστευτικού/προσφυγικού ρεύματος που καταφθάνει στον ελλαδικό χώρο - ανεξαρτήτως 

καταγωγής, χρώματος ή ηλικίας – έχει άμεση ανάγκη να ενταχτεί στην ελληνική 

εκπαιδευτική διαδικασία, προκειμένου να ενσωματωθεί ομαλότερα στην ευρύτερη κοινωνία 

της χώρας.  

Ακόμη κι αν η παραμονή ορισμένων απ’ αυτών στο Ελληνικό κράτος είναι 

προσωρινή, μια απλή διαμονή και παροχή ισχνούς οικονομικής υποστήριξης από το ελληνικό 

κράτος προς τους μετανάστες/πρόσφυγες δε κρίνονται επαρκείς για την κάλυψη των 

βιοποριστικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών τους αναγκών. Απαιτείται μια καταρτισμένη 

εκπαίδευση που θα μπορέσει να τους καταστήσει ισότιμα μέλη μιας πλουραλιστικής 

κοινωνίας, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταναστών/προσφύγων δε γνωρίζει 

την ελληνική γλώσσα. 

Μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες της σύγχρονης εκπαίδευσης ήταν η αδυναμία της 

να βοηθήσει τους διδάσκοντες να κατανοήσουν την εθνογλωσσική ετερογένεια των τάξεων, 

των γλωσσικών κοινοτήτων και της κοινωνίας, κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να τους προσφέρει 

τη δυνατότητα να είναι ενήμεροι, όταν λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τη γλώσσα και την 

κουλτούρα της εκάστοτε εκπαιδευτικής ομάδας (Baker, 2001). Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά 

συστήματα δε προάγουν πλέον την «παραδοσιακή» εκπαιδευτική διαδικασία, όπου ο 

εκπαιδευτικός αποτελούσε το κέντρο της γνώσης και ο μαθητής ήταν απλός «θεατής» ή στην 

καλύτερη περίπτωση «κοινωνός» αυτής. Σήμερα, ο εκπαιδευόμενος τίθεται στο επίκεντρο της 

εκπαίδευσης και προάγεται η αυτονόμησή του, ενώ ο εκπαιδευτικός αποτελεί πλέον το 

«συντονιστή» του στη διαδικασία της μάθησης.  

Με βάση αυτή την παράμετρο, αναζητούνται στα πλαίσια της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης εκτός από νέες εκπαιδευτικές μεθόδους, που θα είναι προσαρμοσμένες στα 
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τεχνολογικά δρώμενα και προσιτές στον εκάστοτε εκπαιδευόμενο, και οι κατάλληλες 

τεχνικές-πρακτικές π.χ. διάλογος, ομάδες εργασίας, μελέτη περίπτωσης, που θα είναι ικανές 

να υποστηρίξουν επάξια τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους ανθρώπους αυτούς. 

Η επιτυχημένη εκπαίδευση ενισχύει την ανθρώπινη συνεργασία και συντελεί στο να 

αντιληφθούν οι εκπαιδευόμενοι ότι είναι ισότιμα μέλη μέσα στην εκπαιδευτική ομάδα 

θέτοντας κοινούς στόχους. Όλοι έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα και 

δημοκρατικά τις απόψεις τους, προασπίζοντας τα δικαιώματά τους για συνεχή εκπαίδευση 

καθώς και καλύτερη ποιότητα ζωής.  

Σ’ αυτή την ενότητα συγκεκριμένα επιχειρείται να αναλυθούν τα παραπάνω ζητήματα 

καθώς και οι καλές τεχνικές-πρακτικές, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους 

εκπαιδευτές κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και δύνανται να 

χαρακτηριστούν ως κομβικές στην ενεργοποίηση των εκπαιδευομένων για τη συμμετοχή τους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

3.2  Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Η έντονη έξαρση του μεταναστευτικού/προσφυγικού ζητήματος, που έχει σημειωθεί τα 

τελευταία χρόνια, φέρνει στο προσκήνιο σημαντικά ζητήματα, όπως η εκπαιδευτική ένταξη 

ανηλίκων και ενηλίκων μεταναστών/προσφύγων στην τυπική και μη τυπική μάθηση 

αντίστοιχα. Στη σύγχρονη εποχή επανέρχεται σε διαφορετική βάση το ζήτημα της ισότητας 

ευκαιριών, με διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις και νέες παραμέτρους, αφού στην 

εκπαιδευτική και στην ετερότητα των κοινωνικών σχηματισμών προστέθηκε και η 

εθνολογική, φυλετική, θρησκευτική και η πολιτισμική διάσταση του κοινωνικού συνόλου 

(Ντίνας, 2004)
51

. 

 Ως δεδομένη και αναγκαία θα πρέπει πλέον να θεωρείται  η εκμάθηση της ελληνικής 

ως δεύτερης γλώσσας από τους μετανάστες/πρόσφυγες, που φθάνουν τα τελευταία χρόνια 

στον ελλαδικό χώρο, εξαιτίας των κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών μεταβολών που 

συμβαίνουν στη χώρα τους. Η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας της χώρας υποδοχής τους 

(σ’ αυτήν την περίπτωση της ελληνικής) στους ανθρώπους αυτούς συμβάλλει στην 

ευκολότερη ενσωμάτωση τους στην κοινωνία, καθώς και στην ισότιμη αντιμετώπισή τους 

από τους γηγενείς, οι οποίοι τους θεωρούν ισάξια μέλη του κοινωνικού τους συνόλου (Siatras 

& Petrantonaki, 2011). 
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Οι εκπαιδευτικές μονάδες έχουν την κύρια ευθύνη για το παραπάνω ζήτημα. Ωστόσο, 

το Υπουργείο Παιδείας, παρά την αρχική του δέσμευση και προσπάθεια για την επιστημονική 

και διαπολιτισμική κατάρτιση των εκπαιδευτών,  προσέφερε περιορισμένη και ελλιπή 

επιμόρφωση μικρής διάρκειας μέσω του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και του 

προγράμματος PRESS του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, σε μία ομάδα που είχε 

άμεση και επιτακτική ανάγκη επιμόρφωσης πριν από την είσοδο τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (Σιμόπουλος, 2018)
52

.  

Όσο οι αρμόδιοι φορείς της εκπαίδευσης του ελληνικού κράτους επιμένουν σ’ ένα 

πεπαλαιωμένο και μονοπολιτισμικό σύστημα κατάρτισης των εκπαιδευτών τους για θέματα 

όπως η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, τόσο πιο χαμηλή θα κρίνεται η 

απόδοση τους, εξαιτίας της ισχνούς γνώσης που θα έχουν λάβει. Οι μέθοδοι κατάρτισης των 

εκπαιδευτών θα πρέπει να βασίζονται σε ένα μετασχηματιστικό μοντέλο. Αυτό κατά τον 

Mezirow (2000)
53

 επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός τρόπου σκέψης, που 

επαναπροσδιορίζει τις προσωπικές πεποιθήσεις των εμπλεκόμενων ατόμων σε συνδυασμό με 

τις απόψεις που έχουν αφομοιωθεί από τον κοινωνικό τους περίγυρο, έτσι ώστε να 

δημιουργηθεί μια νέα θεμελιωμένη άποψη, που θα αφορά συγκεκριμένα ζητήματα (π.χ. 

κοινωνικά, πολιτισμικά). 

Το μεταναστευτικό/προσφυγικό ζήτημα, που ταλανίζει την Ελλάδα και πολλές χώρες 

της Ευρώπης, αποτελεί πρόκληση για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο στη 

δημιουργία και οργάνωση των προγραμμάτων διαπολιτισμικού χαρακτήρα για την εκμάθηση 

της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, όσο και στην αξιολόγηση και εκπαίδευση του 

εκπαιδευτικού δυναμικού που διατίθεται να αναλάβει τα προγράμματα αυτά. Σε ένα σύνθετο 

και αντιφατικό σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον η εκπαίδευση καλείται να διαχειριστεί 

διαφορετικές γλώσσες, πολιτισμούς και θρησκείες, που ήδη συνυπάρχουν ή κατά πάσα 

πιθανότητα θα συνυπάρξουν σε οποιαδήποτε μορφή εκπαιδευτικής διαδικασίας (Κοιλιάρη, 

2015).  

Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

ενηλίκων δε θα πρέπει να εστιάσει αποκλειστικά στην ορθή γνωστική ανάπτυξη της 
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ελληνικής γλώσσας και στη δομή της. Οφείλει να αποτελέσει το κινητήριο έναυσμα, που θα 

παρακινήσει τους εκπαιδευομένους στην πλήρη κατανόηση του εννοιολογικού πλούτου που 

κρύβει η ελληνική γλώσσα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω των καλών πρακτικών που θα 

αναφερθούν στη συνέχεια, με απώτερο σκοπό να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις 

επικοινωνιακές τους δεξιότητες και να μετατραπούν σε δυναμικές προσωπικότητες σ’ ένα νέο 

πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Η συνειδητοποίηση της δομής και λειτουργίας της 

νεοελληνικής γλώσσας, η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων και η εξοικείωση με τη 

λογοτεχνική μεταφορά επιβάλλουν συγκεκριμένους τρόπους προσέγγισης και συγκεκριμένο 

υλικό για την επεξεργασία και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από εκπαιδευτές και 

εκπαιδευομένους αντίστοιχα (Μήτσης & Καραδήμος, 2007).  

Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι για την οργάνωση ενός άρτιου εξατομικευμένου 

διαπολιτισμικού προγράμματος, απαραίτητη θέση θα πρέπει να κατέχει η γλωσσική 

διδασκαλία. Ο κάθε εκπαιδευόμενος μαθαίνει με διαφορετικούς τρόπους. Για αυτό και η 

σύνδεση μεταξύ των τεσσάρων βασικών δεξιοτήτων, ανάγνωσης, γραφής, ακρόασης και 

ομιλίας, στην εκμάθηση μιας γλώσσας καθίσταται σημαντική, διότι  είναι αλληλεξαρτώμενες 

μεταξύ τους και η βελτίωση μιας από αυτές οδηγεί και στην αυτόματη βελτίωση των 

υπολοίπων δεξιοτήτων (Ανδρέου κ.α., 2015). 

Για αυτό το λόγο, σ’ αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητο να διασαφηνιστεί ότι η 

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας δε θα πρέπει να θεωρείται ως ξένη γλώσσα για τους 

μετανάστες/πρόσφυγες, αλλά, όπως ακριβώς παρατίθεται στον τίτλο της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας, ως δεύτερη. Η επόμενη ενότητα θα επιχειρήσει να αποσαφηνίσει τις 

έννοιες «ξένη» και «δεύτερη» γλώσσα. 

 

3.3 Διαχωρισμός εννοιών «ξένη» και «δεύτερη» γλώσσα. 

Οι έννοιες «ξένη» και «δεύτερη» γλώσσα δε θα πρέπει να θεωρούνται συνώνυμες, καθώς, 

παρά τον κοινό τους προσανατολισμό ως προς γλωσσική εκπαιδευτική διαδικασία, οι 

βιβλιογραφικές αναφορές θέτουν σαφή διαχωρισμό μεταξύ των δύο προαναφερθεισών 

εννοιών. H Τριάρχη-Herrmann (2000) υποστήριξε ότι η έννοια «ξένη γλώσσα» 

χρησιμοποιείται, για να δηλώσει τη γλώσσα εκείνη που μαθαίνει ένα άτομο, αφού έχει 

αρχίσει να αναπτύσσει ή έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη της πρώτης του γλώσσας, με κύριο 

στόχο την αποτελεσματική ανταπόκρισή του στις απαιτήσεις της γλωσσικής επικοινωνίας 

(από Αναστασοπούλου, 2015)
54.

 Ο όρος «δεύτερη γλώσσα» περιέχει θεσμικό και κοινωνικό 
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ρόλο σε μια κοινότητα, λειτουργεί δηλαδή ως μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη μιας 

κοινότητας με διαφορετική μητρική γλώσσα (Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου, 2003). 

Κατά συνέπεια η «δεύτερη γλώσσα» διαφέρει από την «ξένη γλώσσα», καθώς σε 

αντίθεση με τον πρώτο όρο οι άνθρωποι που παρακολουθούν οργανωμένα ωρολόγια 

μαθήματα ξένης γλώσσας αποσκοπούν στην εκμάθηση μιας γλώσσας, που δεν έχει σχέση με 

τη μητρική γλώσσα της κοινωνίας που ζουν (Gass & Schachter, 1989).  

Η πιο σημαντική διαφορά ανάμεσα στους όρους «δεύτερη» και «ξένη» γλώσσα είναι, 

ότι η δεύτερη γλώσσα συχνά κατακτιέται σε ένα περιβάλλον, το οποίο δίνει τη δυνατότητα 

στους εκπαιδευομένους να εξασκούν τη δεύτερη γλώσσα σε καθημερινή βάση μέσω του 

φυσικού τους περιβάλλοντος, ενώ η ξένη γλώσσα τις περισσότερες φορές διδάσκεται και 

εξασκείται περισσότερο κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, απ’ ό,τι σ’ ένα 

φυσικό γλωσσικό περιβάλλον (Eddy, 2011). 

Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης είναι ένα από τα πρώτα ζητήματα 

που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη για την ομαλότερη ενσωμάτωση των 

μεταναστών/προσφύγων στη χώρα μας. Η εκμάθησή της θα αποτελέσει τη βάση για 

καλύτερη επικοινωνία, φοίτηση των παιδιών σε σχολεία, ανεύρεση στέγης και εργασίας και 

γενικότερα θα συντελέσει στην ανάδειξη των ταλέντων και δεξιοτήτων τους. Επιπλέον, θα 

διευκολύνει την  πρόσβασή τους στις δημόσιες υπηρεσίες και την οικοδόμηση της σχέσης 

εμπιστοσύνης κράτους-πολίτη, που είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα σε μια χώρα. 

 Η εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας δεν απαιτεί τη συστηματοποίηση γλωσσικών 

κανόνων, ούτε υπερπροσπάθεια δια μέσου σχεδιασμένων πλάνων μάθησης, αλλά μόνο τη 

δημιουργία συνθηκών, μέσα στις οποίες οι μαθητευόμενοι θα μπορούν να καταβάλλουν 

προσπάθειες να επικοινωνούν χωρίς φόβο και άγχος (Prabhu, 1987). Με αυτόν τον τρόπο οι 

μετανάστες/πρόσφυγες εκπαιδευόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να αλληλοεπιδρούν μεταξύ 

τους, αλλά και με τους εκπαιδευτές τους, μέσω διαφόρων εκπαιδευτικών τεχνικών - 

πρακτικών και του διαλόγου, στην ελληνική γλώσσα. Αλλάζει η καθημερινότητά τους και, 

αντί να είναι σε καθημερινή αγωνία για την έγκριση μετάβασής τους σε χώρα της επιθυμίας 

τους και να αναμένουν άπραγοι τη σχετική απόφαση, τους δίνεται η ευκαιρία μαθαίνοντας 

την ελληνική να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε αθλητικές, καλλιτεχνικές και 

λοιπές δραστηριότητες. Η ενασχόλησή τους αυτή τους προσφέρει σιγουριά και 

αυτοπεποίθηση και διευκολύνει-επιταχύνει την κοινωνικοποίησή τους. Για τους ανθρώπους 
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αυτούς η γνώση της ελληνικής είναι απαραίτητη όχι μόνο για την προσαρμογή τους κατά την 

πρώτη περίοδο εγκατάστασής τους, αλλά και για τη βελτίωση των προσόντων τους προς 

ομαλότερη ένταξή  τους στην αγορά εργασίας (Σκούρτου & Κούρτη-Καζούλλη, 2011).  

Η γλωσσική διδασκαλία στη διαπολιτισμική εκπαίδευση οφείλει να αποσκοπεί στη 

δημιουργία αυτόνομων εκπαιδευομένων, οι οποίοι θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στη 

γνώση, καθώς και ικανότητα μεταφοράς αυτής της γνώσης από το ένα γνωστικό αντικείμενο 

στο άλλο (Ζάγκα, 2005). Για αυτό το λόγο, απαραίτητα εργαλεία για μια επιτυχημένη 

εκπαιδευτική διαδικασία στα πλαίσια της διδασκαλίας μιας δεύτερης γλώσσας, θεωρούνται οι 

καλές τεχνικές - πρακτικές, που θα συμβάλλουν εκτός από τη δεδομένη εκμάθηση της 

ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και στην ομαλότερη ένταξη των ανθρώπων αυτών στο 

γηγενές κοινωνικό σύνολο. Πριν όμως εξεταστούν οι καλές αυτές πρακτικές, κρίνεται 

απαραίτητο σ’ αυτό το σημείο να παρουσιαστούν ορισμένες προσεγγίσεις και μέθοδοι 

εκμάθησης της γλώσσας. 

 

3.4.  Προσεγγίσεις και μέθοδοι εκμάθησης της γλώσσας 

Αναφορικά με την εκμάθηση μιας γλώσσας ως δεύτερης έχουν διατυπωθεί δύο προσεγγίσεις: 

Η θεωρητική (έμμεση) και η εμπειρική (άμεση). (Oxford, 1990
55

, Griffiths, 2004). Θα πρέπει 

όμως να γίνει μια αποσαφήνιση των παραπάνω προσεγγίσεων, διότι πολλές φορές 

παρατηρούνται διαφωνίες ως προς τη σημασία και τη συμβολή τους (Chamot & 

O’Mailey,1990). Κατά τον Griffiths (2004), η θεωρητική (έμμεση) προσέγγιση της γλώσσας 

περιέχει τις πιο σύγχρονες πρακτικές καθώς και πολλαπλές μεθόδους εκμάθησης και 

κατανόησης μιας γλώσσας ως δεύτερης, όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να έχουν ίσες 

ευκαιρίες να την κατανοήσουν επαρκώς ανάλογα με το στυλ μάθησης που τους ταιριάζει. Οι 

έμμεσες στρατηγικές κατά την Oxford (2000)
56

, όπως υποδηλώνει και το όνομά τους, 

υποστηρίζουν και ενισχύουν τη διαδικασία της μάθησης έμμεσα, χωρίς την απαραίτητη 

χρήση και εμπλοκή της γλώσσας στόχου, και διαχωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: α) 

Τις μεταγνωστικές, που παρέχουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευομένους να αποκτούν 

επίγνωση της μαθησιακής τους πορείας και έλεγχο της προσωπικής τους γνώσης, 

προσαρμόζοντας τη διαδικασία της μάθησης σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες και 

προτιμήσεις, β) τις συναισθηματικές, που συμβάλλουν στον έλεγχο και στη ρύθμιση των 
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συναισθημάτων, των κινήτρων και των στάσεων και γ) τις κοινωνικές, που συντελούν στη 

διάδραση των εκπαιδευομένων μεταξύ τους αλλά και με τρίτους. 

  Από την άλλη, η εμπειρική (άμεση) προσέγγιση βοηθάει τους εκπαιδευομένους να 

αλληλοεπιδρούν με τον εκπαιδευτή μέσω ανταλλαγής πολιτισμικών στοιχείων, που 

παράλληλα οδηγούν και στην εκμάθηση της γλώσσας (Oxford, 2003). Κατά την Oxford 

(2000), διαχωρίζεται επίσης σε τρεις βασικές κατηγορίες: α) τις μνημονικές, που στοχεύουν 

στην αποθήκευση και ανάκτηση νέων πληροφοριών από τους εκπαιδευομένους, β) τις 

γνωστικές, που αφορούν στην κατανόηση και παραγωγής της γλώσσας με ποικίλλους 

τρόπους και γ) τις επανορθωτικές στρατηγικές, που αποσκοπούν στη χρήση της γλώσσας από 

τους εκπαιδευομένους, καλύπτοντας πολλά γνωστικά κενά.  

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να συνδυάζουν και τις δύο προσεγγίσεις, έτσι ώστε να 

καταφέρνουν να κάνουν το μάθημα ελκυστικότερο και πιο βατό για τους 

μετανάστες/πρόσφυγες εκπαιδευομένους τους. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργήσουν ένα 

εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του μαθήματος, το οποίο παράλληλα θα 

είναι ευχάριστο και μεταδοτικό. Οι προσεγγίσεις εκμάθησης της γλώσσας είναι μεταξύ των 

βασικών παραγόντων που συμβάλλουν στον προσδιορισμό του τρόπου ορθής κατανόησης 

της δεύτερης γλώσσας από τους εκπαιδευομένους (Oxford, 2003).  

Κατά τη διδασκαλία τους οι εκπαιδευτές καλό θα ήταν να μετατρέπουν το μάθημά 

τους σ’ ένα κράμα και των δυο προσεγγίσεων, με μεγαλύτερη εστίαση στο γνωστικό και στο 

κοινωνικό κομμάτι της διδασκαλίας απ’ ό,τι στα υπόλοιπα. Στο γνωστικό αφενός, διότι ο 

βασικός στόχος των ανθρώπων αυτών είναι η ορθή εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, 

προκειμένου να μπορέσουν να προσαρμοστούν άμεσα στα δεδομένα της ελληνικής 

κοινωνίας, στο κοινωνικό αφετέρου, διότι εκφράζει την ανάγκη και επιθυμία τους για 

αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ τους αλλά και με τους Έλληνες πολίτες, κατά τη 

διαβίωση τους εκτός εκπαιδευτικής αίθουσας. 

Ο Richards (2001) αναφέρει ότι στη γλωσσική διδασκαλία εν γένει εφαρμόστηκαν 

πολλές μέθοδοι/προσεγγίσεις, οι οποίες έκαναν την εμφάνιση τους από τις αρχές του 20
ου

 

αιώνα. Οι μέθοδοι αυτές χωρίστηκαν, ανά χρονολογικά διαστήματα και ήταν οι εξής 

(Richards, 2001:3): 

1) Μέθοδος μετάφρασης της γραμματικής (1800-1900): Μέθοδος που ξεκίνησε για τη 

διευκόλυνση της διδασκαλίας της κλασικής Λατινικής Γλώσσας και ακολουθούσε ως 

αρχή τη λεπτομερή ανάλυση ορισμένων γραμματικών κανόνων της ξένης γλώσσας. Ο 

εκάστοτε εκπαιδευόμενος εφάρμοζε κατόπιν τους κανόνες αυτούς μεταφράζοντας 

προτάσεις από τη μητρική του προς την ξένη γλώσσα και αντίστροφα (Richards & 
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Rogers, 2005). Στην πορεία η μέθοδος αυτή αμφισβητήθηκε έντονα από τους 

ερευνητές της εποχής, οι οποίοι άρχισαν να ενστερνίζονται ορισμένες αρχές, που 

προσανατολίζονταν στη σαφή διδασκαλία ξένων γλωσσών.  

2) Άμεση Μέθοδος (1890-1930): Μέθοδος που απέκλεισε ολοκληρωτικά τη μέθοδο 

μετάφρασης της γραμματικής και βασίστηκε στην ιδέα πως η διδασκαλία της ξένης 

γλώσσας θα έπρεπε να γίνεται με τρόπο άμεσο, ανάλογο με τη διαδικασία κατάκτησης 

της μητρικής γλώσσας από το παιδί (Richards & Rogers, 2005). 

3) Δομική Προσέγγιση/Μέθοδος (1930-1960): Αποσκοπεί στο να διδάξει τις τέσσερις 

θεμελιώδεις δεξιότητες: ακρόαση, ομιλία, διάβασμα και γράψιμο. Συμβάλλει στο να 

αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος δεξιότητες, δια των οποίων θα καταφέρει να συνδυάσει 

την απόδοση νοήματος και συναισθήματος μέσα στις προτάσεις του. 

4) Αναγνωστική Μέθοδος (1920-1950): Είχε ως στόχο την κατανόηση από τους 

εκπαιδευομένους του περιεχομένου κάποιων κειμένων, που ήταν στη διδασκόμενη 

γλώσσα. Παρατηρήθηκε ότι οι υποστηρικτές της μεθόδου αυτής εισήγαγαν την 

εκμάθηση γραμματικής και λεξιλογίου, προκειμένου να αποβούν σημαντικά εργαλεία 

για την ορθή ανάγνωση και κατανόηση των κειμένων (Richards & Rogers, 2005). 

5) Μέθοδος ακουστικής της διδασκόμενης γλώσσας (1950-1970): Μέθοδος που 

καθιερώθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και συνέβαλε στην ευρεία 

ένταξη της εκμάθησης ξένων γλωσσών σε πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα τη 

δεκαετία του ’60. Είναι ουσιαστικά η μέθοδος που εξέλιξε την εκμάθηση μιας 

γλώσσας από καλλιτεχνική έκφραση σε επιστημονικό αντικείμενο και παρείχε 

κίνητρα στους εκπαιδευομένους στο να κατακτήσουν επιτυχώς και αποτελεσματικώς 

διπλώματα ξένων γλωσσών (Richards & Rogers, 2005).  

6) Προσέγγιση κατάστασης (1950-1970): Μέθοδος προφορικής προσέγγισης που 

αποσκοπεί στην ορθή επανάληψη της διδασκόμενης γλώσσας μέσα από τη μελέτη 

πραγματικών ή φανταστικών περιπτώσεων, η οποία προάγει τις 3 αρχές της 

Παρουσίασης-Πρακτικής-Παραγωγής μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία (Richards 

& Rogers, 2005). 

7) Επικοινωνιακή Προσέγγιση (1950-σήμερα): Η επικοινωνιακή γλωσσική προσέγγιση 

συνιστά μια ευρεία προσέγγιση διδασκαλίας, η οποία εστιάζει στην αρχή της 

επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης και στο ότι η μαθησιακή διαδικασία εξελίσσεται 

μέσω της απόκτησης γνώσεων και εμπειριών, δίνοντας παραπάνω σημασία στην 

επικοινωνιακή δεξιότητα απ’ ό,τι στην απόπειρα πλήρους εκμάθησης της 
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γραμματικής και του συντακτικού της διδασκόμενης γλώσσας (Richards 2001, 

Roberts, 2004). 

Σχετικά με τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στους 

μετανάστες/πρόσφυγες, προτείνεται οι εκπαιδευτές να βασίζονται στην επικοινωνιακή 

μέθοδο ως την πλέον ενδεδειγμένη, η οποία εστιάζει στην έννοια και δυναμική της 

επικοινωνίας. Η επικοινωνιακή προσέγγιση προσδιορίζεται ως μια μορφή κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης, που περιέχει κανονικότητες και προσδιορίζεται από βιολογικούς, 

συναισθηματικούς, νοητικούς, εθνολογικούς και ευρύτερα κοινωνικούς παράγοντες, οι οποίοι 

δεν είναι πάντα προβλέψιμοι (Χατζησαββίδης, 2010). Στηρίζει την πολιτισμική ετερότητα και 

βασίζεται στο διαπολιτισμικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης, που προωθείται μέσω του 

διαλόγου και της συνεχούς αλληλεπίδρασης μεταξύ γηγενών και μεταναστών/προσφύγων. 

Για να γίνουν όμως όλα αυτά εφικτά, θα πρέπει οι εκπαιδευτές, σύμφωνα με τον Μήτση 

(2004), πάντοτε να διαχειρίζονται το διαθέσιμο χώρο, χρόνο και τα πρόσωπα που διδάσκουν 

υπολογίζοντας: 

1) Το περιβάλλον στο οποίο ζουν και βιώνουν οι εκπαιδευόμενοι 

2) Τις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευομένων 

3) Τον εκάστοτε εκπαιδευόμενο ανάλογα με τη θέση που βρίσκεται μέσα στην αίθουσα 

(σε κοντινό ή μακρινό οπτικό πεδίο από τους εκπαιδευτές) 

4) Τον πιο αποδοτικό, αλλά και τον λιγότερο συνεργάσιμο εκπαιδευόμενο 

5) Τη σωστή εκμετάλλευση του χρόνου κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 

Τα παραπάνω συμβάλλουν στην επικοινωνιακή αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτών και 

εκπαιδευομένων και επιτυγχάνονται κατά κύριο λόγο, μέσω των εκπαιδευτικών καλών 

τεχνικών-πρακτικών, που θα αναφερθούν στη συνέχεια. «Η προσπάθεια για αυθεντική 

επικοινωνία συνδέεται περισσότερο με την εργασία σε ομάδες και ζεύγη, με τις αυτοσχέδιες 

ενέργειες και διαλόγους, παρά με τα αυστηρά ελεγχόμενα, διαβαθμισμένα μαθήματα» (Baker, 

2001:422). 

 

3.5.  Καλές πρακτικές - τεχνικές για την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα 

Για τη συστηματικότερη και ορθότερη εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας  

απαιτούνται ορισμένες τεχνικές, οι οποίες εξυπηρετούν το σκοπό αυτό. Μια σημαντική 

παράμετρος είναι, οι εκπαιδευτές ενηλίκων κατά τη διάρκεια του μαθήματος να 

αντικαταστήσουν το ρόλο των ηγετών με αυτόν των συντονιστών - εμψυχωτών
57

, 
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προκειμένου να πετύχουν πιο άμεσα  τους στόχους που έχουν θέσει. Σύμφωνα και με τον 

Jarvis (2004) η εκπαίδευση των ενηλίκων οφείλει πάντοτε να αποσκοπεί στην κάλυψη των 

αναγκών των εκπαιδευομένων και ο εκπαιδευτής να υιοθετεί το ρόλο του εμψυχωτή κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος αντί εκείνον της αυθεντίας. Θα πρέπει δηλαδή οι εκπαιδευτές να 

λαμβάνουν υπόψη και τις ιδιαίτερες ανάγκες των μεταναστών/προσφύγων, οι οποίοι, εκτός 

από τη γνώση της γλώσσας, θα χρειαστούν και τις σύγχρονες πρακτικές για την ορθότερη 

προσέγγιση και κατανόησή της.  Έτσι, θα οδηγηθούν στην αυτοπραγμάτωση και ενίσχυση 

των δεξιοτήτων τους με στόχο την προσαρμογή τους στις κοινωνικές αλλαγές. 

Οι πρακτικές αυτές, στηριζόμενες σ’ ένα καταρτισμένο εκπαιδευτικό υλικό, θα πρέπει να 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας διαπολιτισμικής ταυτότητας, ώστε να ενισχύεται η 

πολυγλωσσία - διγλωσσία και να διασφαλίζεται η διαπολιτισμική επικοινωνία μακριά από τα 

εκάστοτε συμφέροντα πολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα. Με λίγα λόγια, θα πρέπει οι 

εκπαιδευτές δια μέσου των τεχνικών αυτών να προετοιμάσουν τους μετανάστες/πρόσφυγες 

εκπαιδευομένους τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσουν να αλληλοεπιδράσουν ομαλά στα 

πλαίσια ενός ειρηνικού πολυπολιτισμικού κλίματος (Δαμανάκης, 1995)
58

. 

Στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ενηλίκων πράγματι υιοθετείται κάτι αντίστοιχο. Οι 

ενήλικες εκπαιδευόμενοι βασανίζονται από προβλήματα και ανησυχίες, που καθιστούν 

σχεδόν αδύνατη την εκπαίδευσή τους με βάση τους κανόνες του τυπικού - δασκαλοκεντρικού 

στυλ μάθησης όπως και την αλληλεπίδρασή τους με τους εκπαιδευτές τους. Οι δυσκολίες που 

οι μετανάστες/πρόσφυγες έχουν αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια του βίαιου ξεριζωμού από 

τις ρίζες και την πατρίδα τους και της πορείας τους σε κάποια χώρα υποδοχής, είναι ανάγκη 

να ληφθούν υπόψη από τους εκπαιδευτές, οι οποίοι θα πρέπει να διαχειριστούν την 

κατάσταση αυτή μέσω ενός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.  

Οι δραστηριότητες που θα επιλεχθούν ανάλογα με τις κλίσεις και τις ιδιαιτερότητες των 

εκπαιδευομένων, θα πρέπει να είναι κατάλληλες να καλύπτουν τις ανάγκες για την καλύτερη 

κατανόηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, λαμβάνοντας υπόψη γενικότερα ότι οι 

ενήλικες μαθαίνουν ορθότερα με τους εξής τρόπους (Κατσαλής, 1997): 

1) Όταν συμμετέχουν συστηματικά και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους 

2) Όταν η εκπαίδευση βασίζεται σε προγενέστερη εμπειρία τους και παίρνουν μόνοι 

τους αποφάσεις για το τι τους είναι πιο απαραίτητο 

3) Όταν όλες τις πληροφορίες που λαμβάνουν από την εκπαιδευτική διαδικασία 

μπορούν να τις κατανοήσουν πλήρως και να τις αξιοποιήσουν επαρκώς 
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Η εκπαιδευτική προσέγγιση στη διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας έχει ως βάση την 

αυτοαξιολόγηση των ίδιων των εκπαιδευτών και ύστερα τη συλλογή δεδομένων και 

πληροφοριών από τους εκπαιδευτές για τους εκπαιδευομένους τους, με απώτερο σκοπό τη 

βελτίωση της διεξαγωγής του μαθήματος και της επαγγελματικής εξέλιξης του εκπαιδευτικού 

προσωπικού (Richards, 1996).  

Το βασικό μέλημα των εκπαιδευτών ενηλίκων στη διδασκαλία της γλώσσας ως 

δεύτερης είναι πολυδιάστατο. Θα πρέπει να καταρτίσουν, να υποστηρίξουν και να 

εφαρμόσουν εκπαιδευτικά προγράμματα - στηριζόμενα στα πλαίσια της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης - με καλές πρακτικές όπως η συνεργατική μάθηση, το role playing, ο 

καταιγισμός ιδεών, ο διάλογος/συζήτηση κ.α.. Έτσι, θα μπορέσουν να δημιουργήσουν 

προοπτικές στους μετανάστες/πρόσφυγες εκπαιδευομένους τους, που θα τους ωθήσουν να 

συνεχίσουν να προσπαθούν και να διεκδικούν μία καλύτερη ποιότητα ζωής από αυτήν που 

έχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή.  

Το μυστικό της επιτυχίας του εκπαιδευτή, που θα καταφέρει να εισαγάγει τους 

εκπαιδευομένους στη διαδικασία κατάκτησης της γνώσης είναι: α) Οι εκπαιδευόμενοι να 

πιστέψουν ότι βρίσκονται σε έναν χώρο, όπου υπάρχει  αλληλοσεβασμός  μεταξύ εκπαιδευτή 

-εκπαιδευομένων και β) να νοιώσουν ενεργά μέλη της ομάδας μέσω της συμβολής τους στη 

μαθησιακή διαδικασία (Αθανασίου κ.α., 2014). Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να 

προστεθούν στην εκπαιδευτική φαρέτρα του ορισμένες καλές τεχνικές-πρακτικές, οι οποίες, 

στηριζόμενες στην επικοινωνιακή προσέγγιση, θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την 

επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων, που έχει θέσει πριν τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. 

 

3.5.1.  Ο διάλογος  

Ο διάλογος αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο της εκπαίδευσης. Είναι εφεύρημα-επινόημα 

των Ελλήνων και ενάγει τις ρίζες του στον πρώτο δημιουργό του ποιητικού λόγου, τον πρώτο 

διανοούμενο ποιητή της Ευρώπης, τον Όμηρο. Εξικνείται σε ανώτερα ύψη με τον 

συστηματικότερο μελετητή/προωθητή του διαλόγου, σε παγκόσμιο μέγεθος, τον Πλάτωνα, η 

υποδειγματική διδασκαλία του οποίου περί τον διάλογο – σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο 

– παραμένει έως και τις μέρες μας αξεπέραστη. Η εκπαιδευτική τεχνική του διαλόγου είναι 

μία διαδεδομένη μέθοδος, που χρησιμοποιείται από πολλούς εκπαιδευτές ενηλίκων και έχει 

αναλυθεί και αναδειχθεί από πολλούς παιδαγωγούς φιλοσόφους με χαρακτηριστικό εκφραστή 

της τον Paulo Freire (1921 -1997).  
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Κατά τον Freire ο διάλογος είναι μια υπαρξιακή αναγκαιότητα. Η παιδαγωγική του μέθοδος 

έχει ως βάση το διάλογο και τη διατύπωση ζητημάτων που ενδιαφέρουν τους 

εκπαιδευομένους ως και την εμβάθυνση σε αυτά, μέσω της διερεύνησης, που τους βοηθά να 

ανακαλύψουν και να κατακτήσουν την γνώση. Έγιναν οι πρώτες ουσιαστικές προσπάθειες να 

περιοριστεί το τεχνοκρατικό-τυπικό εκπαιδευτικό μοντέλο το οποίο αποβλέπει στην απλή 

μετάδοση της γνώσης και τη δημιουργία παθητικών δεκτών, και να αντικατασταθεί με την 

εφαρμογή των μη τυπικών μεθόδων διδασκαλίας (διάλογος, βιωματικές εμπειρίες κ.α.), μέσω 

των οποίων οι ενήλικες μπορούν να φτάσουν στη μετασχηματίζουσα συνείδηση και να 

αποκτήσουν κοινωνική και πολιτική ταυτότητα. Το μοντέλο του βασίζεται στην ισοτιμία και 

στον αλληλοσεβασμό των μελών. Αυτά τα εφάρμοσε επιτυχώς με τη δημιουργία 

χαρακτηριστικών χώρων μάθησης, που δε θύμιζαν σε καμία των περιπτώσεων τις 

χαρακτηριστικές αίθουσες τυπικής διδασκαλίας και την εκπαιδευτική διαδικασία, που 

χρησιμοποιούταν για να πρεσβεύει τα παραπάνω ιδεώδη (Σιπητάνου, 2011). «Ο διάλογος, 

που προσανατολίζεται όχι μόνο στο περιεχόμενο της διδασκαλίας, αλλά και στην ίδια τη ζωή, 

εφόσον είναι αληθινός, δεν έχει νόημα μόνο από την άποψη της στενά διδακτικής πράξης. 

Προετοιμάζει επίσης ένα ανοιχτό και ελεύθερο κλίμα στο περιβάλλον της τάξης τους». 

(Freire, 2009:199). 

Στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, οι εκπαιδευτές μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν το διάλογο μέσω επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, αποσκοπώντας στην 

ανάπτυξη των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων τους. 

Ουσιαστικά η τεχνική του διαλόγου είναι άμεσα συνυφασμένη με την αλληλεπιδραστική 

θεώρηση της γλωσσικής μάθησης, η οποία δίνει έμφαση στην πραγματική διαπροσωπική 

επικοινωνία, κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά στις κοινωνικές και 

προσωπικές τους συναλλαγές, κατά τη διάρκεια του μαθήματος (Baker, 2001). 

Η συγκεκριμένη τεχνική αποσκοπεί ως επί το πλείστον στη χρηστικότητα της 

επικοινωνιακής γλώσσας, παρά στην ανάλυση γραμματικών ή συντακτικών λαθών, που 

παρατηρείται, κατά κύριο λόγο σε δραστηριότητες γραπτού τύπου. Δίνει έμφαση στον 

προφορικό λόγο και η προτεραιότητα του προφορικού λόγου έναντι του γραπτού ωθεί τους 

εκπαιδευτές να ξεκινούν πρώτα από ασκήσεις προφορικού περιεχομένου και μετέπειτα σε 

ασκήσεις γραπτής έκφρασης (Μήτσης, 2000).  

Η επικοινωνιακή προσέγγιση του συνόλου της εκπαιδευτικής αίθουσας βασίζεται σε 

μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της συζήτησης μεταξύ εκπαιδευτή και μεταναστών/προσφύγων 

εκπαιδευομένων, για θέματα εκπαιδευτικά ή κοινωνικά, που αφορούν τους ίδιους τους 
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εκπαιδευομένους. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ισότητα και η ενεργή συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, κατά την οποία μπορούν να συζητούν μεταξύ 

τους, χωρίς να έχουν το άγχος, για τον αν θα επικριθούν ή θα κατακριθούν από τα υπόλοιπα 

μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας. Ο Μήτσης (1998), μνημονεύει βιβλιογραφικές πηγές, οι 

οποίες υποστηρίζουν ότι ο όρος αλληλεπίδραση στη γλωσσική διδασκαλία αναφέρεται στην 

ανταλλαγή σκέψεων, ιδεών, απόψεων και αισθημάτων μεταξύ δύο ή περισσότερων 

ατόμων/παραγόντων της αίθουσας, έχει αμοιβαίο χαρακτήρα και συμβάλλει μέσω της 

ανατροφοδότησης, στον εμπλουτισμό και τη βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας των 

συμμετεχόντων.  

Τα προαναφερθέντα καθιστούν σαφή τη συμβολή που έχει ο διάλογος στη βελτίωση 

των επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μεταναστών/προσφύγων 

εκπαιδευομένων, καθώς βασίζεται στο μαθητοκεντρικό στυλ μάθησης, που τους επιτρέπει να 

συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα. Η διαδικασία της μάθησης γίνεται αμφίδρομη, διότι μέσω 

προβληματισμών και ερωτοαπαντήσεων γεννάται συζήτηση, κεντρίζεται το ενδιαφέρον όλων 

και εξασφαλίζεται η επικοινωνία με ταυτόχρονη ανάπτυξη της της κριτικής σκέψης. Η ενεργή 

συμμετοχή των εκπαιδευομένων μέσω του διαλόγου μπορεί να επιτευχθεί με την επιλογή των 

σχετικών δραστηριοτήτων π.χ συζήτηση για θέματα που τους αφορούν, παιχνίδια με λέξεις, 

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, από τους εκπαιδευτές. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 

αντλήσουν τις απαραίτητες εκφράσεις από ορισμένες λέξεις, που θα ήταν χρήσιμες για 

αυτούς και παράλληλα θα τους βοηθούσαν να αλληλοεπιδράσουν με τους εκπαιδευτές τους 

(Crowley, 2014).  

Η τεχνική του διαλόγου γίνεται αρωγός στην ομαλότερη μετάβαση των 

μεταναστών/προσφύγων εκπαιδευομένων από το προκαθορισμένο μαθησιακό περιβάλλον σ’ 

ένα ανεξάρτητο φυσικό περιβάλλον. Αποτελεί το βασικό συστατικό για την άμεση 

επικοινωνία των ανθρώπων αυτών με τη γηγενή κοινότητα, η οποία στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, με την ελληνική γλώσσα μπορεί να ενστερνιστεί τον πόνο τους και να συμβάλλει 

στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους. Οι κοινωνικές δεξιότητες στην εκμάθηση της 

δεύτερης γλώσσας δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευομένους να εμπλακούν άμεσα στην 

επικοινωνιακή διαδικασία, με το να λαμβάνουν εύκολα μέρος σε συζητήσεις μεταξύ τους ή 

με τους γηγενείς κατοίκους, όπως, μέσω της υποβολής ερωτήσεων για διευκρίνιση ενός 

ζητήματος κ.α. (Cohen, 1996). 
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3.5.2.  Ομάδες εργασίας-Συνεργατική Μάθηση 

Οι ομάδες εργασίας στη γλωσσική διδασκαλία, αποτελούν μια διαδεδομένη τεχνική, που 

μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ομοιογένειας τόσο 

μεταξύ των εκπαιδευομένων όσο και μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων. Προάγει το 

συνεργατικό πνεύμα και την ελεύθερη έκφραση ιδεών σ’ ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, το 

οποίο δείχνει σεβασμό και κατανόηση απέναντι στον εκάστοτε εκπαιδευόμενο/συνομιλητή 

στα πλαίσια μιας ορθής και συντονισμένης εκπαίδευσης. Η συνεργατική μάθηση αναφέρεται 

σε μια προσεγμένη και σχεδιασμένη εκπαιδευτική μέθοδο, η οποία αποτελείται από ομάδες 

αλληλεξαρτώμενων μελών και  έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να συνεισφέρει στην 

άμεση και ορθή γνώση της δεύτερης γλώσσας και παράλληλα να αυξήσει τα κίνητρα και την 

αυτοπεποίθηση των εκπαιδευομένων, μέσω της συχνής κοινωνικής αλληλεπίδρασής τους. 

(Kaufman, Shutow & Dunn, 1997, Apple, 2006). 

Η συνεργατική μάθηση είναι καθοριστική στην εκπαιδευτική διαδικασία της 

εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Οι μετανάστες/πρόσφυγες εκπαιδευόμενοι 

διαχωρίζονται σε μικρές εκπαιδευτικές ομάδες, για να διεκπεραιώσουν μια ομαδική 

γλωσσική δραστηριότητα (π.χ. εύρεση συνωνύμων-αντώνυμων λέξεων, συμπλήρωση 

προτάσεων σε ημιτελή μικρά κείμενα). Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ενεργητική 

συμμετοχή και η επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας αλλά και με τον εκπαιδευτή. Οι 

εκπαιδευόμενοι αποκτούν έντονα το αίσθημα της ευθύνης για τη διεκπεραίωση των 

ασκήσεων και αυξάνουν τα κίνητρα τους για την προσωπική και συλλογική βελτίωση των 

γλωσσικών δεξιοτήτων τους. Η εργασία σε μικρές ομάδες αναπτύσσει την κριτική σκέψη, την 

αυτοπεποίθηση και βοηθά στην εξάλειψη της ανομοιογένειας. 

Πηγή των Κοντάκου και Γκοβάρη (2006) αναφέρει, ότι σύμφωνα με τον Wenger 

(1998), η έννοια της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι ταυτόσημη με την έννοια της μάθησης, 

καθώς για το εκάστοτε άτομο η μαθησιακή διαδικασία αποτελεί ζήτημα συμμετοχής και 

συνεισφοράς στις πρακτικές μιας κοινότητας. Οι δραστηριότητες της στρατηγικής αυτής 

βασίζονται στην αυτοαποκάλυψη των μετεχόντων της, καθώς οι εκπαιδευόμενοι, μέσω της 

τεχνικής αυτής, συνειδητοποιούν τις δυνατότητες τους, ακούγοντας και συζητώντας με τα 

άλλα μέλη, που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Kaufman, Shutow & Dunn, 

1997). 
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Ο Dansereau (1988) καταγράφει μερικά από τα οφέλη της συνεργατικής ομαδικής 

εκμάθησης στους μετανάστες/πρόσφυγες, όπως έχουν προκύψει από έρευνες που έχουν γίνει 

(από Αντωνίου, 2008)
59

:  

1) Προάγει την ενεργό επεξεργασία της πληροφορίας  

2) Το κοινωνικό περιβάλλον δυναμώνει το κίνητρο των μετεχόντων  

3) Προετοιμάζει τους μετέχοντες για ομαδικές δραστηριότητες εκτός τάξης  

4) Οι εκπαιδευόμενοι έχουν περισσότερο χρόνο να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα μέσα 

στην αίθουσα, αφού μειώνεται η διδακτική παρέμβαση. 

Επειδή τα τμήματα ενηλίκων μεταναστών/προσφύγων διακρίνονται για την 

ανομοιογένειά τους - διαφορετικές εμπειρίες, γνώσεις, ικανότητες, ηλικία, κουλτούρα κτλ. - 

καλή ενεργητική τεχνική θα ήταν η σύνθεση των ατόμων που συμμετέχουν στις ομάδες 

εργασίας να αλλάζει και να είναι τυχαία, με σκοπό την καλύτερη ενεργοποίηση και την 

ομαλότερη ένταξή τους στην τάξη. Ο ρόλος του εκπαιδευτή/επιμορφωτή κρίνεται 

καθοριστικός για την επιτυχή έκβαση αυτής της τεχνικής. Είναι αυτός που θα οργανώσει, θα 

εμψυχώσει και θα συντονίσει τις εκπαιδευτικές ομάδες με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτευχθούν 

οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι εκπαιδευτικοί στόχοι που έχει θέσει πριν από την 

έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι ευθύνη του επιμορφωτή να οργανώνει το 

εκπαιδευτικό του πρόγραμμα με δραστηριότητες, ομαδικού κατά κύριο λόγο χαρακτήρα, που 

θα αποσκοπούν στην επικοινωνία και αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων μεταξύ τους 

(Richards & Rogers, 2005). 

Δεδομένου ότι η εκπαίδευση ενηλίκων στηρίζεται σε μαθητοκεντρικά πλαίσια, 

αποβάλλοντας το τεχνοκρατικό και δασκαλοκεντρικό σύστημα μάθησης, οι ομάδες εργασίας, 

μέσω της αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας των μελών τους μπορούν να υποβάλλουν 

στον εκπαιδευτή προτεινόμενες στρατηγικές και μεθόδους, που ανταποκρίνονται στις κλίσεις 

και τα ενδιαφέροντά τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα δίνει η Chamot (1998), η οποία 

αναφέρει ότι οι ομάδες εργασίας των εκπαιδευομένων μπορούν να αποφασίσουν για τις 

απαραίτητες τεχνικές και μεθόδους, που θα εφαρμόζονται στην εκμάθηση του λεξιλογίου, 

μέσω του καταιγισμού ιδεών, της συζήτησης κ.α. Στο τέλος, αφού παρουσιάσουν τις 

προτεινόμενες προσεγγίσεις στον εκπαιδευτή και στις υπόλοιπες ομάδες, θα αιτιολογούν τους 

λόγους και τα κίνητρα που τους ώθησαν να τις επιλέξουν. Ανάλογες ενέργειες θα 

πραγματοποιηθούν και από τις υπόλοιπες ομάδες και στο τέλος ο εκπαιδευτής θα αποφασίσει 
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τις καταλληλότερες προσεγγίσεις για τους εκπαιδευομένους του. Οι μετέχοντες στις ομάδες 

εργασίας σε ασκήσεις γραμματικής μαθαίνουν ορθότερα μέσω της θέσπισης δικών τους 

στρατηγικών εκμάθησης και δημιουργίας λίστας λαθών τους από το να χρησιμοποιούν τα 

παραδοσιακά εγχειρίδια γραμματικής (Cohen & Aphek, 1978). 

Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι μέσω της συνύπαρξής τους σε ομάδες, έχουν τη 

δυνατότητα να καταγράφουν σχετικές απορίες, παρεμβάσεις και αντιπαραθέσεις, που τυχόν 

έχουν, σχετικά με τη διεξαγωγή του μαθήματος της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και 

ειδικότερα για τη σύνταξη προτάσεων, τη δημιουργία γλωσσικών κανόνων, ορθογραφικών 

και εκφραστικών λαθών. «Το άτομο νοιώθει μέλος μίας ομάδας, όταν ανατίθενται και 

ομαδικές εργασίες, για τις οποίες ο καθένας έχει διαφορετικό ρόλο και η συμβολή όλων είναι 

απαραίτητη για την επιτυχία της ομάδας» (Αθανασίου κ.α., 2014: 44). Κατά τη διάρκεια της 

συνεργατικής μάθησης, ο κάθε εκπαιδευόμενος εξασκείται, στο να θέτει διευκρινιστικές 

ερωτήσεις σε περιπτώσεις γλωσσικής απορίας ή δυσνόησης, στο να εστιάζει στη γενική 

πρόοδο της εκπαιδευτικής ομάδας και όχι μόνο στην ατομική του βελτίωση και στο να 

αναπτύσσει ενσυναίσθηση και δεξιότητες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και πέρα από τα 

στενά όρια του ξενόγλωσσου μαθήματος (Μαργαρώνη, 2010)
60

. 

Η συνεργασία κατά ομάδες ενισχύεται παράλληλα και από άλλες εκπαιδευτικές 

προσεγγίσεις, που μπορούν να εφαρμοσθούν στο μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας, όπως το role playing, η συμπλήρωση ασκήσεων με τη βοήθεια οπτικοακουστικού 

υλικού, ο καταιγισμός ιδεών κ.α. Το μυστικό της επιτυχίας του εκπαιδευτή είναι να εμπνεύσει 

και να εμψυχώσει τους εκπαιδευομένους του να δουλεύουν ομαδικά και να συνεργάζονται 

αρμονικά, καθώς οι αρχές αυτές δε θα τους χρησιμεύσουν μόνο στη μαθησιακή διαδικασία, 

αλλά και σ’ όλη τους τη ζωή. 

 

3.5.3  Παίξιμο ρόλων-Role playing, Θέατρο 

Η εκπαιδευτική τεχνική του παιξίματος ρόλων από τους μετανάστες/πρόσφυγες 

εκπαιδευομένους στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας παίζει διττό ρόλο κατά 

τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αφενός προσφέρει τη δυνατότητα μιας 

ευχάριστης και ενεργητικής εκπαιδευτικής προσέγγισης στη διδασκαλία της γλώσσας ως 

δεύτερης, αφετέρου προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης λεκτικού πλούτου από τους 
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εμπλεκομένους, καθώς τα πρόσωπα, οι καταστάσεις και οι συνθήκες που πραγματεύονται 

είναι συνήθως άμεσα συνυφασμένα με τα ενδιαφέροντα και τα βιώματά τους. Το role playing 

προσανατολίζεται στις καινοτόμες επικοινωνιακές προσεγγίσεις της διδασκαλίας της 

δεύτερης γλώσσας. Δίνει έμφαση στη χρήση της διδασκόμενης γλώσσας ως εργαλείο 

κοινωνικής συμπεριφοράς, διότι προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας πλήθους ρόλων που 

θα πραγματεύονται διάφορα κοινωνικά φαινόμενα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα 

βιώματα και τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε εκπαιδευομένου (Ellis, 1994). 

Οι εκπαιδευτές ενηλίκων οργανώνουν τη δομή του μαθήματος, καθορίζουν και 

συντονίζουν το θέμα. Ο ρόλος τους θεωρείται πολυδιάστατος. Ελέγχουν την εκπαιδευτική 

μέθοδο του role playing και φροντίζουν το αντικείμενο της γλωσσικής μάθησης να είναι 

σχετικό με τα χαρακτηριστικά, τα βιώματα και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων τους, έτσι 

ώστε οι συμμετέχουσες ομάδες να μη χάσουν τη δυναμική και το ενδιαφέρον τους.  Η τεχνική 

του παιξίματος ρόλων χαρακτηρίζεται ως μια ιδανική εκπαιδευτική πρακτική για τη 

διδασκαλία της γλώσσας, επειδή προετοιμάζει τους συμμετέχοντες για την απρόβλεπτη φύση 

της  πραγματικής επικοινωνίας, διδάσκει την κατάλληλη χρήση της γλώσσας και ενισχύει την 

αυτοπεποίθηση των εμπλεκομένων (Salies, 1995). Οι εκπαιδευτές πρέπει να αξιοποιούν τις 

ψυχολογικές καταστάσεις και τα βιώματα των εκπαιδευομένων τους. Αυτό μπορούν να το 

πετύχουν με τη μέθοδο της δραματοποίησης και του παιχνιδιού ρόλων, που συμβάλλει στην 

αλληλεπίδραση και στην κοινωνικοποίηση μεταξύ των εκπαιδευομένων μέσω του γλωσσικού 

κώδικα και του αμοιβαίου εμπλουτισμού βιωμάτων και πληροφοριών (Ρεπούσης, 2000). 

Επιπλέον οι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν καταστάσεις 

προσομοίωσης, με μικρές θεατρικές παραστάσεις διαλογικού χαρακτήρα, παρόμοιες με το 

κοινωνικό περιβάλλον τους. Αναθέτουν ρόλους και απευθύνουν ερωτήματα, στη 

διδασκόμενη πάντοτε γλώσσα στους εκπαιδευομένους, που πρέπει να απαντηθούν και να 

αναλυθούν μέσα από το διάλογο και κυρίως την εμψύχωση για περαιτέρω συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων. O Μήτσης (2004) χωρίζει την εκπαιδευτική τεχνική της ανάθεσης ρόλων σε 

δύο κατηγορίες: 

 Κατευθυνόμενη δραματοποίηση: Περίπτωση, στην οποία ο εκπαιδευτής παρουσιάζει 

αναλυτικά τα δεδομένα της περίστασης, που καλούνται οι εμπλεκόμενοι να 

επικοινωνήσουν και τους αναθέτει διάφορους ρόλους, μέσω των οποίων καλούνται να 

παράγουν λόγο (προφορικό ή γραπτό), σύμφωνα με την προκαθορισμένη εξέλιξη που 

κατευθύνει, σε μεγάλο βαθμό, την αντίδρασή τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα: 

πωλητής-πελάτης, σύμβουλος-συμβουλευόμενος κ.α. 
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 Ελεύθερη δραματοποίηση: Στην περίπτωση αυτή παρέχεται στους εκπαιδευομένους 

ένα γενικότερο περίγραμμα της περίστασης επικοινωνίας και στη συνέχεια τους 

δίνεται η δυνατότητα να εκφραστούν ελεύθερα, στο πλαίσιο του ρόλου που έχει 

ανατεθεί στον καθέναν από αυτούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: «Συνεδρίαση της 

κοινότητας του καταυλισμού μεταναστών/προσφύγων σχετικά με το αίτημά τους προς 

τους αρμόδιους φορείς για τη χορήγηση χώρων δωρεάν εκγύμνασης στην ευρύτερη 

περιοχή που κατοικούν». 

Μετά το τέλος των δραματοποιήσεων, οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να 

εκφράσουν μεταξύ τους ή και με τον εκπαιδευτή τους τις απόψεις τους, να παρέμβουν ή να 

προτείνουν διορθώσεις γλωσσικού ή σεναριακού χαρακτήρα, μέσα σ’ ένα κλίμα 

αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής ιδεών. Έτσι, προκαλείται το ενδιαφέρον των 

εκπαιδευομένων και η γνώση και οι εμπειρίες μεταδίδονται με άμεσο και βιωματικό τρόπο 

χρησιμοποιώντας το κοινωνικοσυναισθηματικό τους υπόβαθρο.  Βελτιώνεται η γλωσσική και 

κριτική ικανότητα των εκπαιδευομένων, η επικοινωνία στην τάξη και οι επιλογές τους 

γίνονται περισσότερο συνειδητές.  

Η τεχνική του παιξίματος ρόλων (role playing) παίζει καθοριστικό ρόλο στο αρχικό 

«σπάσιμο του πάγου» στην τάξη, κατά την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος. Μέσα 

από τους υποδυόμενους ρόλους βιώνουν οι εκπαιδευόμενοι καταστάσεις και ζητήματα που 

αφορούν την καθημερινότητά τους, ενεργοποιούνται, εξασκούν τις επικοινωνιακές δεξιότητές 

τους στη γλώσσα της χώρας υποδοχής τους και εμβαθύνουν στα συναισθήματά και στους 

τρόπους αντιμετώπισής τους. Δημιουργείται αλληλεπίδραση, κατανοούν τις αντιδράσεις τους 

και είναι ευκολότερο να αρθούν τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις. Η τεχνική αυτή μπορεί 

να συνδυαστεί και να εμπλουτιστεί και με άλλες εκπαιδευτικές πρακτικές, όπως 

οπτικοακουστικό υλικό, καταιγισμός ιδεών, μεταγνωστικές δεξιότητες κ.α. 

 

3.5.4.  Χρήση οπτικοακουστικού υλικού – Εποπτικά μέσα 

Η τεχνολογική εξέλιξη επηρεάζει σημαντικά και την εκπαίδευση. Η αξιοποίηση των 

σύγχρονων τεχνολογικών μέσων στο πολιτισμικό περιβάλλον της εκπαίδευσης κινητοποιεί 

τους μαθητές και τους δίνει κίνητρα, για να συμμετέχουν ενεργά και συνεργατικά στην 

αναζήτηση της γνώσης. Στα νέα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση και την 

επηρεάζουν σημαντικά συγκαταλέγονται η χρήση  οπτικοακουστικού υλικού - εποπτικά μέσα 

και η ψηφιακή τεχνολογία γενικότερα. 

Η χρήση οπτικοακουστικού υλικού στη γλωσσική διδασκαλία αποτελεί τεχνική, που 

ταυτίζεται με τις αρχές της μαθητοκεντρικής προσέγγισης της διδασκαλίας και ακολουθεί τη 
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σύγχρονη τεχνοτροπία και τάση της εκπαίδευσης, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός 

εξελιγμένου, χρηστικού και προσαρμόσιμου εκπαιδευτικού γλωσσικού υλικού, που θα 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων. Γενικά 

οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας ονομάζονται όλα τα φυσικά ή τεχνητά αντικείμενα 

καθώς και οι παντός είδους συσκευές ή όργανα που συμβάλλουν στη βελτίωση της 

γλωσσικής ικανότητας και συντελούν στην ταχύτερη κατάκτηση του γλωσσικού κώδικα 

διεγείροντας την όραση, την ακοή ή και τις δύο αυτές αισθήσεις ταυτόχρονα (Μήτσης, 2004). 

Ειδικότερα, κατά την πρώτη επαφή των εκπαιδευομένων με την ελληνική ως δεύτερης 

γλώσσας οι εκπαιδευτές θα πρέπει να χρησιμοποιούν διαφορετικές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, που εμπεριέχουν εικόνες, σκίτσα και σχέδια, τα οποία θα διεγείρουν την 

προσοχή των συμμετεχόντων και παράλληλα θα βοηθήσουν στην ταχύτερη αναγνώριση των 

εννοιών, δεδομένου ότι απουσιάζει αρχικά από τους εκπαιδευομένους ο γλωσσικός πλούτος 

της ελληνικής γλώσσας και τα γλωσσικά σύμβολα. (Ρεπούσης, 2000, Richards & Rodgers, 

1986).  

Τα εποπτικά μέσα – ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προβολείς, διαδραστικοί πίνακες, 

τηλεόραση, βίντεο, μαγνητόφωνα, εικόνες, χάρτες, πίνακες, πολυμέσα, διαδίκτυο κτλ.- 

ενισχύουν και συμπληρώνουν τη διδασκαλία και παράλληλα συμβάλλουν άμεσα στην 

προσέγγιση της γλωσσικής γνώσης και την ταύτιση του γλωσσικού εκπαιδευτικού 

προγράμματος με την επικαιρότητα. Κινητοποιούν το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων, τους 

ενεργοποιούν, διευρύνουν τις γνώσεις τους και τους δίνουν κίνητρα για μάθηση. Το 

διαδίκτυο ως εκπαιδευτικό εργαλείο της σύγχρονης εκπαίδευσης, αποτελεί μέσο αμφίδρομης 

επικοινωνίας και συμβάλλει στη διευκόλυνση της μάθησης μέσα σε ένα νέο μαθησιακό 

περιβάλλον (Σπίνουλας, 2001). 

Τα κόμικς (comics) αποτελούν ένα σύνολο κειμένων και εικόνων, που μπορούν να 

κάνουν χρήση όλων των πλεονεκτημάτων της λογοτεχνίας και των εικόνων, απεικονίζοντας 

ιδέες και περνώντας διδακτικά μηνύματα. «Διευκολύνουν την ταυτοποίηση μεταξύ του 

αναγνώστη και του χαρακτήρα και την εμφάνιση των σκέψεων μέσω της άμεσης συνάντησης 

ιστοριών και συγκεκριμένων εμπειριών». (Rodriguez-Vazquez & Aguaded, 2016). 

Αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο μάθησης, γιατί ενεργοποιούν άμεσα τα κίνητρα και 

ερεθίσματα – μέσω των εικόνων και των λεκτικών που εμπεριέχουν - για αναζήτηση της 

γνώσης σε θέματα επίκαιρα, γλωσσικά και κοινωνικά, που ενδιαφέρουν τους 

εκπαιδευομένους και απεικονίζουν την εποχή μας. Μέσω αυτής της πρακτικής η γνώση και 

τα μηνύματα διοχετεύονται ευκολότερα. Με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας και την 

εξάπλωσή της δημιουργήθηκαν πολλές εφαρμογές κόμικς, όπως οι pixton και toondoo. Τα 
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κόμικς αναπτύσσονται σε μια γλώσσα παγκοσμίως κατανοητή, που προκαλεί τις αισθήσεις, 

μετατρέποντας το αφηρημένο σε συγκεκριμένο, απογειώνοντας την φαντασία 

(Βασιλικοπούλου & Ρετάλης 2008). 

Ειδικότερα στην περίπτωση των μεταναστών/προσφύγων εκπαιδευομένων, η χρήση 

εικόνων, με οποιαδήποτε μορφή και μέσο από τους εκπαιδευτές, που είναι όμοιες με τα 

βιώματα και τις εμπειρίες των συμμετεχόντων, μπορεί να συντελέσει στην άρση της 

παθητικότητας τους και στην παροχή κινήτρων για μια πιο ενεργητική συμμετοχή τους στο 

μάθημα. Τα οπτικοακουστικά μέσα ευνοούν τη συμμετοχή των εμπλεκομένων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς έχουν τη δυνατότητα να εισχωρήσουν στην αίθουσα, την 

επικαιρότητα και την πραγματικότητα, καταπολεμώντας την παθητικότητα (Κογκούλης, 

2005). 

Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση οπτικοακουστικών μέσων στη 

διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, προϋποθέτει κατάλληλη προετοιμασία και 

διαρκή αναζήτηση από τους εκπαιδευτές, προκειμένου να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν 

ορθά στη γλωσσική διδασκαλία και να ανταποκρίνονται στους στόχους που έχουν τεθεί από 

την έναρξη των μαθημάτων. «Την οποιαδήποτε αξία τους την αποκτούν μόνο, εφόσον 

χρησιμοποιηθούν σωστά μέσα σε μια μεθοδική και καλά σχεδιασμένη στρατηγική, που 

αποβλέπει στη δημιουργική διδασκαλία του γλωσσικού κώδικα» (Μήτσης, 2004:189). 

Επιπλέον η χρήση της εικόνας και του ήχου κατά τη διδασκαλία συντελεί, στην 

ενεργοποίηση των εκπαιδευομένων για την παραγωγή γραπτού ή προφορικού λόγου, στην 

ορθή προφορά του λόγου, καθώς και στην κατανόηση του περιεχομένου (Ρεπούσης, 2000). 

Ειδικά η εμπλοκή των ηχητικών μηνυμάτων, μουσικών ή μη, στην εκπαιδευτική διαδικασία 

προσφέρει  ενδιαφέρον και ευχαρίστηση στους εκπαιδευομένους, δεδομένου ότι διεγείρει το 

ενδιαφέρον τους και παράλληλα την περιέργειά τους να αναζητήσουν τους τίτλους, τους 

στίχους και το νόημα των τραγουδιών, βελτιώνοντας ταυτόχρονα το λεξιλόγιο και  τα τυχόν 

ορθογραφικά λάθη τους.  

Η ενεργητική ακρόαση και ειδικότερα η ακρόαση τραγουδιών αφορά μια δεξιότητα, 

που εμπεριέχεται σε όλα τα προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών και συσχετίζεται με το 

μοντέλο της επικοινωνιακής-κειμενοκεντρικής χρήσης της γλώσσας. Λαμβάνοντας υπόψη το 

γεγονός ότι υπάρχουν αμέτρητα τραγούδια που πραγματεύονται πολιτιστικά θέματα, όπως η 

ανθρώπινη σχέση, η ηθική, τα έθιμα, η ιστορία και το χιούμορ, παρέχει ταυτόχρονα τη 
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δυνατότητα στον εκπαιδευτή, να διδάξει τη γλώσσα και τον πολιτισμό (Κοκκίδου & Στάμου, 

2009
61

,  Khaghaninejad & Fahandejsaadi, 2016). 

Τα εποπτικά μέσα ανταποκρίνονται άψογα στις ανάγκες και τους στόχους της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και θα πρέπει να αξιοποιούνται πάντοτε από τους εκπαιδευτές με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να ενεργοποιείται το καθολικό ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων τους και 

παράλληλα να βελτιώνεται η απόδοσή τους ως προς το γλωσσικό πλαίσιο, προφορικό ή 

γραπτό. Η εκπαίδευση διαρκώς εξελίσσεται και προσαρμόζεται στα νέα κοινωνικά δεδομένα 

και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όχι μόνο από τους εκπαιδευτές, αλλά και από τους 

αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, που ασχολούνται με τον εκπαιδευτικό τομέα. 

 

3.5.5.  Χρήση εγχειριδίων  

Η χρήση των εγχειριδίων είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούταν και σε προγενέστερες 

εποχές. Βασιζόταν στον παραδοσιακό τρόπο μάθησης, ο οποίος εμπεριείχε τα εγχειρίδια ως 

πηγές απλής κατάκτησης πληροφοριών, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα τη δημιουργική ανάλυσή 

τους. Το σημερινό εκπαιδευτικό μοντέλο προσαρμόζει τα εγχειρίδια στα σύγχρονα 

εκπαιδευτικά δεδομένα, καθώς δε χρησιμοποιούνται μόνο για απλή μετάβαση της γνώσης, 

αλλά προσαρμόζονται με τη διαρκή προσάρτηση γλωσσικού υλικού, το οποίο πρέπει να είναι 

αυθεντικό και να βασίζεται σε πολλές βιβλιογραφικές αναφορές (Μήτσης, 1998 & 2004). 

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται και να μαθαίνουν τους 

γλωσσικούς ιδιωματισμούς, τη σύνταξη της γλώσσας της χώρας υποδοχής, αλλά και τα 

πολιτιστικά στοιχεία, που μπορεί να απορρέουν από τα κείμενα, που υπάρχουν στα 

εγχειρίδια. Με αυτόν τον τρόπο εκφράζονται ελεύθερα στη διδασκόμενη γλώσσα και 

μπορούν να αλληλοεπιδράσουν τόσο μεταξύ τους όσο και με τον εκπαιδευτή τους. Τα 

εγχειρίδια προσφέρουν στους εκπαιδευτές ευελιξία και προσαρμοστικότητα, με κριτήριο την 

προσωπικότητα των εκπαιδευομένων και στόχο την αποτελεσματικότερη χρήση τους 

(Ανδρέου κ.α., 2015).  

Έχει παρατηρηθεί άλλωστε το γεγονός ότι σε ένα μέρος των σύγχρονων εγχειριδίων 

έχουν πλέον εισαχθεί αλλαγές στον τομέα της γλωσσοδιδακτικής οπτικής, όπου είναι 

εμφανής η προσπάθεια προσαρμογής με τις αντιλήψεις που διατυπώθηκαν κατά την 
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τελευταία εικοσαετία αλλά και με την νέα εργασιακή τάξη πραγμάτων (Κουτσογιάννης, 

2007)
62

. 

Υιοθετώντας τις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης, τα σύγχρονα εγχειρίδια θα 

πρέπει να είναι διαμορφωμένα με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε σύμφωνα με τον Μήτση (1998) 

να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά. 

1) Περισσότερη έμφαση στις επικοινωνιακές λειτουργίες της γλώσσας, χωρίς 

όμως να παραμελούν και το γνωστικό-μορφολογικό κομμάτι. 

2) Ανταπόκριση στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων. 

3) Κύριος στόχος να είναι η καλλιέργεια των γλωσσικών δεξιοτήτων, παρά η 

απόκτηση περαιτέρω γνώσεων σχετικά με τη γλώσσα. 

4) Σύμμετρη ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων, προφορικού και γραπτού λόγου. 

5) Προσανατολισμός στην ικανοποίηση πολύ ειδικών και ταυτόχρονα 

συγκεκριμένων στόχων από τις επιμέρους διδακτικές ενότητες. 

6) Παροχή κινήτρων στους εκπαιδευομένους για ομαδική συνεργασία ή εργασία 

κατά ζεύγη, καθώς και ουσιαστική συμμετοχή των εκπαιδευτών, τόσο στο 

επίπεδο της οργάνωσης, όσο και σε επίπεδο διεξαγωγής της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 

7) Δυνατότητα στους εκπαιδευομένους για ευχερή αλλά ταυτόχρονα και ορθή 

χρήση της γλώσσας. 

Όλα αυτά όμως εξαρτώνται άμεσα και από το γλωσσικό υλικό και τις δεξιότητες που 

έχουν οι εκπαιδευτές, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν με βάση το επικοινωνιακό 

πρότυπο μάθησης. Γι’ αυτό ο συνδυασμός των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

με την παράλληλη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών θα επιφέρουν τα θεμιτά αποτελέσματα στο 

χειρισμό της πολυπολιτισμικότητας στα κέντρα εκπαίδευσης. 

Στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ενηλίκων μάλιστα τα δεδομένα και οι απαιτήσεις 

διαφέρουν εντελώς σε σχέση με της σχολικής εκπαίδευσης. Τα εγχειρίδια που θα 

χρησιμοποιηθούν σ’ αυτή θα πρέπει να είναι διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε οι 

εκπαιδευόμενοι να μελετούν και να κατανοούν διεξοδικά τους γραμματικούς και 

συντακτικούς γλωσσικούς κανόνες, να δέχονται και να αναλύουν τα λάθη τους, είτε μέσω 

ασκήσεων και οδηγιών που εμπεριέχονται σε αυτά, είτε μέσω της προσάρτησης αυθεντικών 

κειμένων, που θα αναφέρονται σε επίκαιρα γεγονότα, που αφορούν, κατά κύριο λόγο, το 
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εκπαιδευόμενο δυναμικό. Η εισαγωγή και ο εμπλουτισμός των εγχειριδίων με 

πολυπολιτισμικά στοιχεία  ενισχύει το κίνητρο για μάθηση. 

 

3.5.6.  Δημιουργική εκμετάλλευση γλωσσικών λαθών 

Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να αποσαφηνιστεί η ποικιλομορφία και η πολύπλευρη φύση της 

μαθησιακής αυτής τεχνικής, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού προσανατολισμού και 

περιεχομένου. Η εκπαιδευτική διαδικασία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας αποτελείται από γλωσσικές δραστηριότητες γνωστικού, μεταγνωστικού και 

επικοινωνιακού χαρακτήρα, μέσω των οποίων οι μετανάστες/πρόσφυγες αποκτούν τις 

απαραίτητες γνώσεις και δημιουργείται κλίμα πρακτικής εφαρμογής τους, εντός και εκτός 

εκπαιδευτικής αίθουσας.  

Κατά τις πρώτες απόπειρες εκμάθησης και πρακτικής εφαρμογής της ελληνικής 

γλώσσας από τους εκπαιδευομένους είναι λογικό να γίνονται πολλά γλωσσικά λάθη ως προς 

τη γραμματική, τη μετάφραση και τη σύνταξη της γλώσσας, τα οποία είναι αναπόφευκτα και 

αναμενόμενα. Καθήκον του εκπαιδευτή είναι να μην τα κατακρίνει, αλλά να τα θεωρεί ως 

φυσιολογικά και ευεργετικά για τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των εμπλεκομένων. 

Τα λάθη θα πρέπει να αποτελούν ευκαιρίες για βαθύτερη κατανόηση των εννοιών, διότι μέσω 

της διερεύνησης αυτών επιτυγχάνεται εποικοδομητική επικοινωνία και ανάπτυξη του τρόπου 

σκέψης των εκπαιδευομένων. Τα περισσότερα γλωσσικά λάθη στην εκπαιδευτική διαδικασία 

δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, αντιθέτως αποτελούν σημαντικά διαδοχικά μέρη του 

εκπαιδευτικού προγράμματος, τα οποία καθίστανται ικανά να συμβάλλουν στη γλωσσική 

ανάπτυξη (Lightbown, 1985). 

Τα λάθη μπορούν να διακριθούν σε δύο βασικές κατηγορίες (Μήτσης, 2004): 

1) Λάθη περιεχομένου: Περιπτώσεις, που ο παραγόμενος λόγος πάσχει νοηματικά, ενώ 

είναι γραμματικά ορθός 

2) Λάθη μορφής: Περιπτώσεις, που οι εκπαιδευόμενοι παραβιάζουν συγκεκριμένους 

γραμματικο-συντακτικούς ή ορθογραφικούς κανόνες της γλώσσας. 

Η διόρθωση λαθών, παρόλο που επηρεάζει μερικώς ή μπορεί και να μην επηρεάζει 

καθόλου την υποσυνείδητη απόκτηση δεξιοτήτων, συμβάλλει τα μέγιστα στη συνειδητή 

μάθηση, διότι στην περίπτωση της εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας η συνειδητοποίηση του 

λάθους βοηθάει τους εκπαιδευομένους στην αναθεώρηση και αναπροσαρμογή των 

γλωσσικών κανόνων, που τους δυσκολεύουν (Krashen, 1982).  

Οι εκπαιδευτές χρησιμοποιούν τα λάθη ως μαθησιακό εργαλείο και δεν έχουν σκοπό 

να στιγματίσουν τους εκπαιδευομένους τους, αντιθέτως θέλουν να σχηματίσουν σε αυτούς 
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μια σαφή αντίληψη της μαθησιακής πορείας στην οποία βρίσκονται και τις προοπτικές που 

υπάρχουν για περαιτέρω γλωσσική εξέλιξη. Με λίγα λόγια, εστιάζουν στη θετική πλευρά του 

λάθους και στη φυσική εξέλιξη της μαθησιακής πορείας, με την αντίληψη ότι τα πάντα 

μπορούν να διδαχθούν και να διορθωθούν. Επιπλέον, μέσω της ανάλυσης λαθών, οι 

εκπαιδευτές μπορούν να σχηματίσουν σφαιρική αντίληψη των γλωσσικών αδυναμιών των 

εκπαιδευομένων τους, αλλά και να αξιολογήσουν το βαθμό απόδοσης του αναλυτικού 

προγράμματός τους, έτσι ώστε να αναπροσαρμόσουν τις δραστηριότητές τους ή να προβούν 

σε καινούργιες στρατηγικές. Τα λάθη αποτελούν το μοναδικό τρόπο πρόσβασης στον 

«σκληρό δίσκο» των εκπαιδευομένων, αφού μόνο μέσω αυτών έχουν τη δυνατότητα οι 

εκπαιδευτές να πληροφορηθούν επαρκώς για το ποσοστό της κατάκτησης γλωσσικών 

δεξιοτήτων, που έχουν διδαχθεί (Μήτσης, 1998). 

Η δημιουργική ανάλυση των λαθών οδηγεί στην αναζήτηση και τεκμηρίωση της 

γνώσης. Ενισχύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ εκπαιδευτή και μεταναστών/προσφύγων 

διδασκομένων, καθώς δημιουργείται ένα κλίμα οικειότητας και δεκτικότητας. Μέσα σε αυτό 

το κλίμα διεξάγεται συζήτηση, κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι επιβραβεύονται για την 

προσπάθειά τους και ενθαρρύνονται για να τη συνεχίσουν Το εκπαιδευτικό γλωσσικό 

πρόγραμμα, για να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικό, οφείλει να είναι ποικίλο και να 

εμπλουτίζεται με καλές πρακτικές και μεθόδους, όπως η χρήση του  παραμυθιού και της 

αφήγησης. 

 

3.5.7.  Χρήση παραμυθιού - Αφήγηση 

Το παραμύθι, ως εκπαιδευτικό μέσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξίσου αποτελεσματικά, όπως 

και οι προαναφερόμενες καλές πρακτικές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας. Πρόκειται για μια τεχνική, η οποία μπορεί να συνδυάσει εκπαιδευτικό και 

ψυχαγωγικό χαρακτήρα, καθόσον οι μετανάστες/πρόσφυγες εκπαιδευόμενοι έχουν τη 

δυνατότητα να το μελετούν με περισσότερη διάθεση και ευκολία απ’ ό,τι ένα τυποποιημένο 

εγχειρίδιο νεοελληνικής γλώσσας. Ο απλοϊκός γραπτός λόγος και το περιεχόμενο του 

παραμυθιού ενεργοποιούν τους εκπαιδευομένους μαθησιακά και τους παρέχουν το κίνητρο 

να παράγουν μια δική τους ιστορία, αυτοβιογραφική, βασιζόμενη σε κάποιο παραμύθι από 

τον τόπο τους κτλ. 

Η χρήση του παραμυθιού παρέχει μια επανάληψη των λεγόμενων μοτίβων –

αφηγηματικών επεισοδίων και πολιτιστικών στοιχείων, τα οποία ενδείκνυνται στη 

διδασκαλία μιας δεύτερης γλώσσας. Με τον τρόπο αυτό, επιτρέπει την εσωτερίκευση ενός 

γλωσσικού προτύπου και την πρωτογενή σύλληψη µορφοσυντακτικών δοµών, καθώς και 
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στον εµπλουτισµό του λεξιλογίου και παράλληλα προωθεί μέσα από την εκπαιδευτική 

διαδικασία τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. (Μάγος & Παναγοπούλου, 2013, Goh, 

1986). 

Η εμπλοκή του λογοτεχνικού αυτού είδους στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να 

είναι αποτελεσματική, διότι η αφήγησή του, η πλοκή, η απλοϊκή μορφή και το λεξιλόγιό του 

μπορούν να προσελκύσουν εύκολα την προσοχή και τη διάθεση των εκπαιδευομένων για να 

παρακολουθήσουν τη συνέχεια της διήγησης. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτής σε ένα ρόλο 

συντονιστή και εμψυχωτή, με μια μορφή ερωτοαπαντήσεων, τους ενθαρρύνει να διεξάγουν 

συζήτηση και μέσα από αυτήν να εξάγουν οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι την απόδοση του 

νοήματος του παραμυθιού και το συμπέρασμα. Η διδασκαλία γίνεται ελκυστική και 

κατανοητή μέσω της απλής αφήγησης και του παραγωγικού λόγου.  

Οι προσληπτικές δεξιότητες και οι δεξιότητες της κατανόησης μπορεί να αυξηθούν 

ακόμη περισσότερο αν επιλεχθούν μύθοι, π.χ. μύθοι του Αισώπου, οι οποίοι περιέχουν ηθικά 

διδάγματα, που μπορεί να είναι συνυφασμένα με τα βιώματα και τις εμπειρίες των 

μεταναστών/προσφύγων εκπαιδευομένων. Τέτοιες αφηγήσεις βοηθούν τους εκπαιδευομένους 

να αναπτύσσουν ή να εξελίσσουν νέες ικανότητες και στάσεις, που θα τους είναι χρήσιμες 

στο να τις εφαρμόσουν στην καθημερινότητά τους (Goh, 1986). Η επιτυχημένη εκπαίδευση 

δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην τυπική διδακτέα ύλη, αλλά να δίνει εσωτερικά κίνητρα 

στους εκπαιδευομένους να συμμετέχουν στην διαδικασία της και να τους ενθαρρύνει να 

αναπτύσσουν συλλογισμούς και αυτάρκεια. 

Η αφήγηση και το παραμύθι συμβάλλουν και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, 

καθώς επιτρέπουν στους εκπαιδευομένους να συνάγουν από μόνοι τους το κεντρικό νόημα 

του περιεχομένου τους, όπως και να προβαίνουν σε εικασίες για την εξέλιξή τους. Οι 

εκπαιδευόμενοι πρέπει να ενθαρρύνονται από τον εκπαιδευτή να διατυπώνουν ερωτήσεις και 

προβλέψεις, καθώς και να διατυπώνουν ελεύθερα τις ιδέες τους που προκύπτουν από την 

ανάγνωση των διηγημάτων (Collins, 1993).  

Η συμβολική γλώσσα του παραμυθιού και η αφήγησή του με τον ανάλογο 

χρωματισμό της φωνής του εκπαιδευτικού οδηγούν ευκολότερα στη μετάδοση ιδεών και 

μηνυμάτων.  Φέρνουν εικόνες και φαντασία στο προσκήνιο και μέσα σε ένα κλίμα φιλικό και 

ευχάριστο διαχειρίζονται φόβους απέναντι στο άγνωστο και στο «Άλλο», με ταυτόχρονη 

βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων. 
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3.5.8.  Καταιγισμός ιδεών - Brainstorming 

Κατά τον Jarvis (2007), οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές και η βιωματική μάθηση 

συμβάλλουν περισσότερο στην αποτελεσματική μάθηση των ενηλίκων. Μία από αυτές τις 

πρακτικές είναι και ο καταιγισμός ιδεών, κατά την οποία  όλοι οι εκπαιδευόμενοι καλούνται 

να εκφραστούν αυθόρμητα και ελεύθερα χωρίς το φόβο ότι θα κριθούν ή θα αξιολογηθούν. 

Είναι πρακτική που υιοθετείται από τους εκπαιδευτές κυρίως στην αρχή μιας θεματικής 

ενότητας ή στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας (Jaques, 2001).  

Οι εκπαιδευτές φροντίζουν πάνω απ’ όλα να εξασφαλίσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης και 

ασφάλειας για τους εκπαιδευομένους τους και προωθούν την ενεργητική συμμετοχή τους 

ενθαρρύνοντάς τους να καταθέσουν σε γρήγορο ρυθμό τις ιδέες τους για ένα θέμα (γνωστό ή 

άγνωστο), το οποίο συνήθως σημειώνεται στον πίνακα. Μέσα σε ένα ευχάριστο, ζωηρό και 

φιλικό κλίμα οι συμμετέχοντες ανακαλούν από τη μνήμη τους τις γνώσεις και εμπειρίες τους 

και προτείνουν με τη σειρά τους λέξεις, εκφράσεις, γνώμες σχετικά με το θέμα, που όλες 

καταγράφονται ομαδοποιημένα από τον εκπαιδευτή στον πίνακα χωρίς σχόλια. Αφού 

ολοκληρωθούν οι προτάσεις, ταξινομούνται κατά κατηγορίες. Κατόπιν, επιλέγεται μία από 

αυτές και ακολουθεί παρουσίαση-εισήγηση από τον εκπαιδευτή. Στο τέλος ακολουθεί 

δημιουργική συζήτηση, κατά την οποία διασταυρώνονται και τεκμηριώνονται οι απόψεις 

όλων και καλλιεργείται η γνώση και η αλληλεπίδραση.  

Με την πρακτική αυτή, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να απαντήσουν εντός 

συγκεκριμένων χρονικών ορίων γρήγορα και υπεύθυνα, ξεπερνούν τις αναστολές και φοβίες 

τους και μέσα από την ελεύθερη έκφραση καλλιεργείται η αποδοχή και ο σεβασμός απέναντι 

στο διαφορετικό. Η ομαδικότητα και η συνεργασία που αναπτύσσονται δι’ αυτής της 

πρακτικής, συμβάλλουν στην καλλιέργεια της δεξιότητας, της συνεργασίας και της κριτικής 

κοινωνικής σκέψης. Το αίσθημα αυτό της ομοιογένειας και συνεργασίας εντός του συνόλου 

της εκπαιδευτικής αίθουσας μπορεί να διεγείρει τους εκπαιδευτές να προχωρήσουν και στη 

χρήση πρακτικών, όπως η μελέτη περίπτωσης, κ.α. 

 

3.5.9.  Μελέτη περίπτωσης (case study) 

Η Μελέτη περίπτωσης αποτελεί πρακτική, που έχει πολλές ομοιότητες με την τεχνική των 

ομάδων εργασιών, διότι για να μελετηθεί ένα σενάριο (περίπτωση), χωρίζονται όλοι οι 

συμμετέχοντες σε μικρότερες ομάδες. Βασική προϋπόθεση είναι η καλή προετοιμασία της 

περίπτωσης - πραγματικής ή φανταστικής - πριν δοθεί προς συζήτηση και μελέτη στην 

αίθουσα. Η μελέτη περίπτωσης πρέπει να είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο, για να 
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γίνει σύνθετη και πολύπλευρη διερεύνησή της, για αυτό και δεν εφαρμόζεται στην αρχή μιας 

διδακτικής ενότητας. (Τιμπουκλή & Φίλιππς, 2010). 

Σκοπός της είναι να αλληλεπιδράσουν οι συμμετέχοντες τόσο μεταξύ τους όσο και με τον 

εκπαιδευτή τους, να προβληματιστούν σε θέματα του ενδιαφέροντός τους και μέσα από το 

διάλογο και τη συζήτηση να γίνει κοινωνική και επικοινωνιακή προσέγγιση της 

διδασκόμενης γλώσσας και να καλλιεργηθεί ο κριτικός στοχασμός. Όλοι, μέσα σε ένα κλίμα 

εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης, καταθέτουν τις απόψεις και εμπειρίες τους με τα 

συναισθήματά τους και μαθαίνουν να διαχειρίζονται τις διαφορές τους μέσα από τις 

αναπτυσσόμενες συνεργασίες. Η εκπαιδευτική αυτή τεχνική έχει δύο πεδία εφαρμογής, 

σύμφωνα με τον Κόκκο, από πηγή του Καραλή (2007). Καταρχήν αποσκοπεί στο να 

εμπεδώνουν οι εκπαιδευόμενοι και να εφαρμόζουν πρακτικά τις θεωρητικές γνώσεις που 

έχουν λάβει. Κατά δεύτερον μπορεί να επιλέγεται ακόμη και στην περίπτωση που οι 

επιδιωκώμενες γνώσεις δεν έχουν αποκτηθεί στο ακέραιο, δίνοντας προτεραιότητα στην 

ευρετική πορεία προς την μάθηση. Και στις δύο περιπτώσεις επιτυγχάνεται η μετάβαση από 

την εξεταζόμενη «επιμέρους περίπτωση» στο «όλο» βάσει των συμπερασμάτων που 

εξάγονται ή των υποθέσεων που διατυπώνονται. (Καραλής, 2007).  

Κύριο χαρακτηριστικό της προσέγγισης αυτής είναι ότι πρόκειται για μια σύνθετη 

άσκηση, για την οποία απαιτείται πολύ περισσότερος χρόνος για να ολοκληρωθεί, εφόσον η 

διερεύνηση του θέματος-προβλήματος συνήθως χρειάζεται να είναι πολύπλευρη 

(Τσιμπουκλή & Φίλιππς, 2008). Μέσω της εξέτασης συγκεκριμένων στοιχείων και λύσεων 

αναπτύσσεται εξειδικευμένη παρά γενικευμένη γνώση για το εκπαιδευτικό ζητούμενο που 

εξετάζεται από τη μελέτη περίπτωσης και παράλληλα προωθείται η ανάπτυξη ικανοτήτων 

συνεργασίας και αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των μελών της υποομάδας 

(Τσιμπουκλή & Φίλιππς, 2008).  

Η μελέτη περίπτωσης βοηθά στη γλωσσική ετοιμότητα και δεξιότητα χειρισμού του 

λόγου και στην επίτευξη της γλωσσικής μάθησης, η οποία βασίζεται στα κοινωνικά και 

επικοινωνιακά πρότυπα. Δίνει ιδέες και τα απαραίτητα εφόδια στους εκπαιδευομένους να 

διεκδικήσουν την ισοτιμία και τα δικαιώματα τους στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία και να 

εμβαθύνουν στην κατανόηση των εμποδίων που συναντούν. 

 

3.6.  Η συμβολή των καλών πρακτικών στην απόδοση των εκπαιδευομένων 

μεταναστών/προσφύγων  
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Όπως έχει προαναφερθεί και στις παραπάνω υποενότητες, η διδασκαλία της ελληνικής ως 

δεύτερης γλώσσας, για να ικανοποιήσει τους στόχους και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 

των προσδοκιών της, χρησιμοποιεί ποικίλες μορφές πρακτικών/διδακτικών τεχνικών. Αυτές 

προϋποθέτουν τη δημιουργία συνθηκών, που ευνοούν τη μετάδοση της γνώσης και την 

αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία. Η επιτυχία των σύγχρονων 

μεθόδων της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση ενηλίκων βασίζεται εκτός από την εποικοδομητική συνεργασία των 

καταρτιζόμενων μελών μεταξύ τους και στην εσωτερική παρακίνηση τους για γνώση. Τα 

μέτρα που προωθούν την εκμάθηση αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της 

εκπαίδευσης διά βίου (Ανδρουλάκης, 2008). 

Είναι άμεση ανάγκη οι εκπαιδευτές, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα μάθησης, να 

εστιάσουν σε συγκεκριμένες πρακτικές. Πρακτικές, που ευνοούν το συνδυασμό της 

γνωστικής μάθησης της γλώσσας και της ανάπτυξης των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων 

των εκπαιδευομένων τους, όχι μόνο στην αίθουσα διδασκαλίας, αλλά και έξω απ’ αυτή. Θα 

πρέπει να σχεδιάζουν τα μαθήματά τους, με κύριο γνώμονα την επικοινωνιακή προσέγγιση, η 

οποία θα εμπεριέχει συνδυασμό δραστηριοτήτων γνωστικού και επικοινωνιακού χαρακτήρα, 

που θα αποτελούν τα θεμέλια για την επίτευξη των γλωσσικών επικοινωνιακών στόχων 

(Briggs, 2014). 

Η ενεργή συμμετοχή των μεταναστών/προσφύγων συμμετεχόντων στη διαμόρφωση 

του μαθήματος και η εφαρμογή των κατάλληλων πρακτικών, συμβάλλουν καθοριστικά στην 

παραγωγή της γνώσης μέσα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Κυρίως, όμως, 

παρατηρείται ότι μέσα από ένα δημιουργικό τρόπο μάθησης - με τους διδάσκοντες να έχουν 

την ευελιξία και κυρίως τη θέληση να προσαρμόσουν το μάθημά τους ανάλογα με τη 

σύνθεση του τμήματος - αναπτύσσεται το πνεύμα ενσυναίσθησης, συνεργασίας και 

συλλογικότητας, που συντελεί στη διαμόρφωση υπεύθυνων συμπεριφορών και ενεργειών, 

κατόπιν κριτικής σκέψης. Επιπλέον, καλλιεργείται η γλωσσική δεξιότητα και διαμορφώνεται 

η διαπολιτισμική και δημοκρατική σκέψη για κοινωνική ανασυγκρότηση και δικαιοσύνη. 

Θετικά θα συνέβαλλε να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι για τον εκάστοτε 

μετανάστη/πρόσφυγα η γνώση της ελληνικής είναι απαραίτητη, όχι μόνο για την πρώτη 

περίοδο εγκατάστασής του στην Ελλάδα, προκειμένου να ευδοκιμήσει στον ενταξιακό και 

εργασιακό του τομέα, αλλά και για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής του (Σελλά-Μάζη, 

2015)
63

.  
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Με τη σωστή επιλογή των εκπαιδευτικών πρακτικών-τεχνικών, οι εκπαιδευτές 

καταφέρνουν να αποσαφηνίσουν μαζί με τους εκπαιδευομένους τους τις ανάγκες και τους 

στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τα βιώματα, τα 

ενδιαφέροντα και τις ασχολίες του δυναμικού της αίθουσας. Έτσι πετυχαίνουν σε ομαδικό 

πλαίσιο, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι, να καθορίσουν τις καλές πρακτικές/στρατηγικές 

που θα συνεισφέρουν στην ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων, τους οποίους είχαν 

θέσει εξ αρχής. Μετέπειτα οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να ενθαρρυνθούν να περιγράψουν στην 

εκπαιδευτική αίθουσα, πώς χρησιμοποίησαν με ακρίβεια συγκεκριμένες καλές πρακτικές, 

καθώς και τα οφέλη που αποκόμισαν (Chamot, 1998). 

Οι εκπαιδευόμενοι καθίστανται ακόμη ικανοί να αυτοαξιολογούν τις γλωσσικές τους 

δυνατότητες και να αυτοκατευθύνουν τις γνώσεις τους, ανάλογα με τη γλωσσική 

δραστηριότητα, που επιστρατεύεται εκείνη τη στιγμή. Επιπλέον, είναι πιο υπεύθυνοι στις 

απαντήσεις τους και δέχονται να εξετάσουν και να συζητήσουν τυχόν λάθη τους, 

γνωρίζοντας ότι αυτό αποσκοπεί όχι μόνο στην γλωσσική βελτίωσή τους, αλλά και στην 

αυτενέργειά τους. Η διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας δεν υφίσταται δίχως το κατάλληλο 

μαθησιακό περιβάλλον εξάσκησής της, καθώς μέσω αυτού εμπλέκονται όλες οι κοινωνικές, 

πολιτιστικές και πολιτικές διαστάσεις, οι οποίες επηρεάζουν τις γλωσσικές μορφές, που είναι 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Watson-Gegeo & Nielsen, 

2003)
64

. 

Οι ενήλικες μετανάστες/πρόσφυγες εκπαιδευόμενοι διδάσκονται την ελληνική 

γλώσσα ως δεύτερη, για να ξανακερδίσουν τη χαμένη αξιοπρέπεια και αυτοεκτίμησή τους 

στον ελλαδικό χώρο. Οι καλές πρακτικές θα πρέπει να διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο, έτσι 

ώστε να μετατρέπουν την εκπαιδευτική αίθουσα σε ένα μέσο προσομοίωσης των σύγχρονων 

δεδομένων της κοινωνίας. Η χρήση των πρακτικών αυτών για τη διδασκαλία της ελληνικής 

ως δεύτερης γλώσσας θα συμβάλλει περαιτέρω στην καλλιέργεια των σκέψεων και απόψεων 

για κοινά ιδανικά και συμφέροντα ανεξαρτήτως καταγωγής και στην προώθησή τους.  

Παράλληλα, θα προετοιμάσει τους εκπαιδευομένους στο μετέπειτα αγώνα τους για τη 

διεκδίκηση ίσων ευκαιριών και την επανάκτηση των κοινωνικών-εργασιακών τους 

δικαιωμάτων, που τόσο βίαια στερήθηκαν. Η συντριπτική πλειοψηφία των 

μεταναστών/προσφύγων θεωρεί ότι  η γνώση της ελληνικής είναι απαραίτητη, όχι μόνο για 

την πρώτη περίοδο εγκατάστασής τους στην Ελλάδα, προκειμένου να ενταχθούν σε κάποια 
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εργασιακή απασχόληση, αλλά και για τη βελτίωση της εργασιακής του ένταξης και την 

ενίσχυση της αυτοπεποίθησής του (Σελλά-Μαζή, 2015)
65

. 

Οι εκπαιδευτές καλούνται να αντιληφθούν αυτές τις παραμέτρους και να είναι 

κατάλληλα εφοδιασμένοι με γνώσεις και διάθεση, για να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις του μαθήματος της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Τα ερευνητικά δεδομένα θα 

επιχειρήσουν να εξαγάγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας και σκέψης τους 

ως προς το μάθημα αυτό. 

 

3.7. Ερευνητικά δεδομένα της χρήσης των καλών πρακτικών για την εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ενηλίκων 

Στην παρακάτω υποενότητα, θα παρουσιαστούν ορισμένα ερευνητικά δεδομένα, σχετικά με 

τη χρήση των καλών πρακτικών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας που 

προέκυψαν από μελέτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό αντίστοιχα.  

 

3.7.1. Έρευνες στην Ελλάδα 

Αξιοσημείωτη έρευνα που έχει διεξαχθεί στον ελλαδικό χώρο ήταν αυτή της Διδακτορικής 

Διατριβής του Σιμόπουλου (2014), με τίτλο: «Η διαπολιτισμική ικανότητα του εκπαιδευτή 

ενηλίκων: Μια έρευνα στο πεδίο της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας». Στη 

διατριβή αυτή παρατηρήθηκε το εξής χαρακτηριστικό, ότι οι εκπαιδευτές που εστιάζουν στην 

ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων ενισχύουν τα κίνητρα των εκπαιδευομένων για την 

ανάμειξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, ανασύρουν και αξιοποιούν τις εμπειρίες τους, 

διευκολύνουν διαδικασίες συμμετοχής, αλληλεπίδρασης, διαλόγου και ομαδικής 

επεξεργασίας. Επίσης, ενθαρρύνουν τους εκπαιδευομένους και «αποποινικοποιούν» τα 

γλωσσικά λάθη, εστιάζοντας στη χρήση και στην κατανόηση, γεγονός που συμβάλλει σε 

τυχόν επαναπροσδιορισμό του αρχικού εκπαιδευτικού προγράμματος που είχαν καθορίσει 

(όλοι οι συμμετέχοντες) με τους εκπαιδευομένους τους, σε περίπτωση που η μαθησιακή 

διαδικασία δεν εξελίσσεται, όπως είχε αρχικώς προβλεφθεί. Παράλληλα, οι εκπαιδευτές σε 

συνεργασία με τους εκπαιδευομένους τους αξιολογούν τις καλές πρακτικές ως προς το βαθμό 

εκπλήρωσης των γλωσσικών και επικοινωνιακών στόχων, που είχαν αρχικά θέσει, έτσι ώστε 

να πραγματοποιηθεί μια απόπειρα βελτίωσης εφαρμογής τους ή τυχόν αντικατάστασής τους 

με άλλες. Με αυτόν τον τρόπο οι εκπαιδευτές κατορθώνουν να υιοθετήσουν και να 
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υποστηρίξουν το ρόλο του καθοδηγητή, του εμψυχωτή και του συντονιστή, όπως ακριβώς 

υποστήριξαν και στην παραπάνω έρευνα. 

Ωστόσο, μία άλλη έρευνα από τους Simopoulos, Magos & Karalis (2016) έδειξε πως, 

παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτών ενηλίκων (με κύριο 

επάγγελμα του δασκάλου) είχε εμπειρία από προγενέστερα διαπολιτισμικά περιβάλλοντα, 

φάνηκε να υιοθετεί την επιβολή μιας τυποποιημένης-δασκαλοκεντρικής εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, που ήταν ελάχιστα προσαρμοσμένη στις  ανάγκες και κλίσεις  των 

εκπαιδευομένων τους. Παρόλα αυτά, διακρίνεται στην έρευνα ότι ένα μικρό ποσοστό 

εκπαιδευτικών (8%) αξιοποιεί τις διαδικασίες που προωθούν τον προβληματισμό σχετικά με 

τις παραδοχές και τη μετασχηματιστική. Επιπλέον, ενστερνίζονται ρόλους πιο κοντά στον 

διευκολυντή (μαθητοκεντρικό στυλ μάθησης) και επικεντρώνονται σε δραστηριότητες 

συνεργατικού χαρακτήρα, αποφεύγοντας να στιγματίσουν τους εκπαιδευομένους τους σε 

περιπτώσεις «αποτυχίας». 

Αξιοσημείωτη θεωρείται και η έρευνα του Μάγου και της Παναγοπούλου (2013)
66

, η 

οποία ανέδειξε την αξιοποίηση του παραμυθιού και της αφήγησης στη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση ενηλίκων μεταναστών. Η έρευνα αυτή προέβαλε ότι η αφήγηση ενός παραµυθιού 

ενισχύει την προσληπτική ικανότητα των εκπαιδευοµένων στην εκµάθηση της 

δεύτερης/ξένης γλώσσας, καθώς έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν 

άμεσα πλούτο λεξιολογίου, γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες, που δεν είχαν 

προγενέστερα διδαχθεί. 

 

3.7.2. Έρευνες στον υπόλοιπο κόσμο 

Αρχικά, καλό θα ήταν να αναφερθεί μια έρευνα των Thomas και Collier (1997), που 

πραγματοποιήθηκε σε σχολικό διαπολιτισμικό περιβάλλον, δηλαδή σε εκπαιδευομένους 

παιδικής, κατά κύριο λόγο, ηλικίας. Η έρευνα αυτή έδειξε ότι οι δάσκαλοι ενθουσιάστηκαν 

περισσότερο, όταν χρησιμοποίησαν τεχνικές, όπως η συνεργατική μάθηση, η λογοτεχνία 

μέσα στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και οι 

σφαιρικές γνώσεις με βάση τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα. Επίσης, οι μαθητές, μέσω 

των μεθόδων διδασκαλίας που προαναφέρθηκαν, παρατηρήθηκε ότι σημείωσαν 
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σημαντικότερη πρόοδο στις επιδόσεις τους ως προς την εκμάθηση της γλώσσας, σε σύγκριση 

με το παραδοσιακό μαθητοκεντρικό στυλ μάθησης. 

Στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ενηλίκων έχει παρατηρηθεί ότι συμβαίνει κάτι 

αντίστοιχο, διότι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι ταλανίζονται από προβλήματα και ανησυχίες, 

που καθιστούν σχεδόν αδύνατη την εκπαίδευση τους με βάση τους κανόνες του τυπικού-

δασκαλοκεντρικού στυλ μάθησης και την μέσω αυτού αλληλεπίδρασή τους με τους 

εκπαιδευτές τους. Για αυτό το λόγο οφείλουν οι εκπαιδευτές να εστιάσουν σε πρακτικές 

επικοινωνιακού/κοινωνικού χαρακτήρα, όπου οι εκπαιδευόμενοι καλούνται δι’ αυτών να 

αλληλοεπιδράσουν άμεσα μεταξύ τους, είτε εντός είτε εκτός της εκπαιδευτικής αίθουσας. Μ’ 

αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η προώθηση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων, που συντελούν 

στην αλληλογνωριμία, ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων και τη συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευομένων.  

 Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Φιλανδία (Tukianien, 2003) σχετικά με την 

εκμάθηση μιας γλώσσας ως δεύτερης στην εκπαίδευση ενηλίκων, υποστήριξε ότι οι 

εκπαιδευόμενοι θεωρούσαν καταλληλότερες και αποτελεσματικότερες τις στρατηγικές που 

χρησιμοποιούνταν στην παρούσα τους εκπαίδευση, από εκείνες κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης τους στην παιδική τους ηλικία. Με λίγα λόγια έδειξαν να προτιμούν τεχνικές, οι 

οποίες τους οδηγούσαν σε γνωστική κατανόηση των γλωσσικών εννοιών και παράλληλα 

συνδυάζονταν με τέτοιο τρόπο, που οδηγούσαν τη διδασκαλία σε βιωματικά πλαίσια, 

διευκολύνοντας περισσότερο τη μαθησιακή διαδικασία, παρά ένα δασκαλοκεντρικό στυλ 

εκπαίδευσης. Έτσι, η διδακτική προσέγγιση των εφαρμογών της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, είτε ανηλίκων, είτε ενηλίκων, κατά κύρια βάση οφείλει να εφαρμόζει τη 

βιωματική επικοινωνιακή διδασκαλία, που έχει ως αφετηρία τις βιωματικές καταστάσεις των 

εκπαιδευομένων τόσο από τον εκπαιδευτικό, όσο και από τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο 

(Χρυσαφίδης, 2004). 

Γενικά θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι σύμφωνα με τη Chamot (2005), έχουν 

πραγματοποιηθεί ελάχιστες έρευνες, με σκοπό την ανάδειξη της συμβολής της διδακτικής 

των καλών πρακτικών/μεθόδων μέσα σ’ μια τάξη, όπου διδάσκεται μια γλώσσα ως δεύτερη ή 

ξένη. Παρόλα αυτά, απομένει να φανεί στη συνέχεια, εάν τα ερευνητικά δεδομένα που 

προαναφέρθηκαν, συνάδουν ή διαφωνούν με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από το 

τελευταίο μέρος αυτής της διπλωματικής εργασίας. 
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Ερευνητικό μέρος της διπλωματικής: Δείγμα, Στόχοι, Ανάλυση, 

Συμπεράσματα 
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Κεφάλαιο 4 

Η παρούσα έρευνα 

 

4.1.  Στόχοι της παρούσας έρευνας 

Το μέρος Β της παρούσας εργασίας συνιστά το ερευνητικό-μεθολογικό κομμάτι της, το οποίο 

αποτελείται από την εκτενή παρουσίαση και ανάλυση της έρευνας, του ερευνητικού 

δείγματος και της ερευνητικής διαδικασίας αντίστοιχα. Στη συνέχεια, μετά την ανάλυση των 

ερευνητικών δεδομένων, θα ακολουθήσουν τα αποτελέσματα που θα συμβάλλουν με τη 

σειρά τους στην εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων, με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση 

και την έρευνα που διεξήχθη. Προτού πραγματοποιηθούν όλα αυτά, κρίνεται σκόπιμο σ’ αυτό 

το σημείο να αναφερθεί ότι η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να διερευνήσει:  

1. Την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής καλών πρακτικών στο μάθημα της 

ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας από τη σκοπιά των εκπαιδευτών ενηλίκων, καθώς 

και τη συχνότητα εφαρμογής τους 

2. Την αξιολόγηση της ετοιμότητας και της επαρκούς κατάρτισης των εκπαιδευτών, οι 

οποίοι καλούνται να διδάξουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στους πρόσφυγες-

μετανάστες 

3. Την αποτύπωση της γνώμης των εκπαιδευτών για τη χρησιμότητα των 

προαναφερόμενων καλών πρακτικών  

4. Την ψυχική στάση των εκπαιδευομένων έναντι  των διδακτικών τεχνικών, κατά την 

κρίση των εκπαιδευτών. 

 

4.2  Μέθοδος 

Δείγμα - Συμμετέχοντες 

Το δείγμα αποτελείται από 16 εκπαιδεύτριες/εκπαιδευτές
67

 ενηλίκων διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, που βρίσκονται σε οργανώσεις-ΜΚΟ ή εθελοντικούς οργανισμούς της Λέσβου, 
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το αντίστροφο. 
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των Σερρών, της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, και της πόλης του Πειραιά Ο συνολικός χρόνος 

που διεξήχθη η έρευνα ήταν από τον Απρίλιο έως και το Δεκέμβριο του 2018. Για τη σωστή 

διεξαγωγή της έρευνας τηρήθηκαν όλοι οι κώδικες δεοντολογίας περί διασφάλισης των 

σχετικών αδειών από τους αρμόδιους φορείς – ΜΚΟ και περί ανωνυμίας των ερωτηθέντων. 

Επιπλέον, ζητήθηκε η άδεια και η έγκριση από τους ερωτηθέντες για τη χρήση 

μαγνητοφώνου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 

 

Μέσα σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και φιλικής ατμόσφαιρας 

πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις, είτε μέσω συναντήσεων μεταξύ ερευνητή και του 

εκάστοτε ερωτηθέντα, είτε μέσω γραπτών απαντήσεων των εκπαιδευτών, χειρογράφως ή 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. «Σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας μιας συνέντευξης 

οφείλεται στην επικοινωνία με τον ερωτώμενο. Η προσέγγιση και η πρώτη εντύπωση, συχνά, 

καθορίζουν και την ποιότητα αυτής της επικοινωνίας και παίζουν σημαντικό ρόλο στο να 

εδραιωθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης - απαραίτητο για μια συνέντευξη» (Κεδράκα, 2008:2). 

 

4.3  Ερευνητικό Εργαλείο  

Για την επίτευξη των στόχων που αναφέρθηκαν παραπάνω κρίθηκε σκόπιμο να 

χρησιμοποιηθεί ποιοτική έρευνα ημιδομημένης συνέντευξης, έτσι ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα ευελιξίας των ερωτήσεων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και για να μην 

προκύψουν δυσκολίες κατανόησης των ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες. Πολλοί 

ερευνητές προτιμούν ημιδομημένες συνεντεύξεις, καθώς τους επιτρέπουν να διατηρήσουν 

μια συνοχή σχετικά με τις έννοιες, που προκύπτουν από την εκάστοτε συνέντευξη (Corbin & 

Strauss, 2015). Η ημιδομημένη συνέντευξη αποτελείται συγκεκριμένα από μια σειρά από 

προκαθορισμένες ερωτήσεις και χαρακτηρίζεται από ευελιξία στη διαδοχή τους, στη 

δυνατότητα προσθαφαίρεσης ερωτήσεων και θεμάτων προς συζήτηση και τροποποίησης του 

περιεχομένου τους, ανάλογα με τον ερωτώμενο (Robson, 2007). 

Η ποιοτική έρευνα μέσω των διηγήσεων, αφηγήσεων και άλλων συνόλων λέξεων 

χαρακτηρίζεται ως πλούσια και πλήρως συμβατή με την πραγματικότητα, αντιτίθεται στην 

μονοτονία των αριθμητικών παραστάσεων και παράλληλα ενισχύεται η διαδικασία της 

συνέντευξης της από τη διαδραστικότητα μεταξύ του ερευνητή και των ερωτηθέντων του 

δείγματός του (Kvale, 1992, Robson, 2007).  

Ο οδηγός συνέντευξης βασίστηκε στη βιβλιογραφική επισκόπηση της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας, καθώς και στα ερωτήματα που ανέκυψαν από την ανάπτυξη του 
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θέματος της εργασίας, τα οποία μετεξελίχθηκαν σε άξονες για τη συνέντευξη. Μετά τις 

ερωτήσεις του οδηγού συνέντευξης, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν 

οποιαδήποτε άλλη παρατήρηση, που είναι σχετική με τη διαδικασία της συνέντευξης (Corbin 

& Strauss, 2015). 

4.4  Οι άξονες της παρούσας συνέντευξης 

Η παρούσα έρευνα, προκειμένου να καλυφθούν και να αναλυθούν διεξοδικά όλα τα 

αποτελέσματα που εξήχθησαν από τη διαδικασία των συνεντεύξεων χωρίστηκε στους εξής 

άξονες:  

1) Ερωτήσεις που εξετάζουν γενικά τις απόψεις των εκπαιδευτών ενηλίκων για την 

εφαρμογή καλών πρακτικών/τεχνικών, κατά την προετοιμασία και τη διάρκεια της 

διδασκαλίας τους, στο μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. 

2) Ερωτήσεις που εξετάζουν ειδικότερα αν οι καλές πρακτικές βοηθούν στην επίτευξη 

των στόχων των εκπαιδευτών, κατά την εκπαιδευτική τους δραστηριότητα. 

3) Ερωτήσεις που εξετάζουν συγκεκριμένα ποιες πρακτικές χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευτές στο μάθημά τους, καθώς και το βαθμό συχνότητας και αποτελεσματικότητάς 

τους. 

4) Ερωτήσεις που εξετάζουν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτών για το βαθμό κατάρτισης 

και ετοιμότητάς τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις προσδοκίες και τις 

απαιτήσεις της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. 

5) Ερωτήσεις που εξετάζουν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτών για το βαθμό αποδοχής από 

τους εκπαιδευομένους τους της χρήσης καλών πρακτικών στο μάθημα της ελληνικής ως 

δεύτερης γλώσσας. 

Εντός του κάθε άξονα συγκροτήθηκαν ειδικά ερωτήματα που αντιστοιχούν σε αυτόν. 

Τα ερωτήματα χωρίστηκαν σε τρία σκέλη. Το πρώτο σκέλος αποτελείται από ερωτήματα 

κλίμακας Likert (1-5), προκειμένου να αναδειχθεί και να διερευνηθεί ένα σύνολο δεδομένων, 

τα οποία καλύπτουν ένα μέρος των αξόνων της συνέντευξης και στη συνέχεια το δεύτερο 

σκέλος από ερωτήσεις ανοικτού τύπου, οι οποίες βασίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές 

της παρούσας εργασίας, που αποσκοπούν στην υλοποίηση των προαναφερθέντων στόχων. Το 

τρίτο σκέλος αποτελείται από δύο μελέτες περίπτωσης, βασισμένες στις βιβλιογραφικές 

αναφορές και εκπαιδευτικά βιώματα του ερευνητή, τις οποίες οι συνεντευξιαζόμενοι 

καλούνται να μελετήσουν και να απαντήσουν στοχευμένα στις ερωτήσεις. Αυτές επί το 

πλείστον αφορούν στη σημασία των καλών πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία της 

ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ενηλίκων. Η μελέτη 

περίπτωσης, παρόλο που έχει  αμφισβητηθεί κατά πολύ ως προς την επιστημονική της 
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εγκυρότητα, παρέχει τη δυνατότητα στον ερευνητή να μελετήσει διεξοδικά το θέμα του και 

αυτό τον βοηθάει στην εξαγωγή ποικίλων στοιχείων και στην ενδελεχή τους ανάλυση (Noor, 

2008). 

Πρέπει να σημειωθεί, ότι το ερωτηματολόγιο συνοδεύεται από επιστολή όπου 

αναφέρεται η ιδιότητα του ερευνητή, ο σκοπός της έρευνας, ο τρόπος επιλογής του δείγματος 

και ευχαριστίες για τη συμμετοχή του στην έρευνα, με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή αυτής 

μέσα σε ένα κλίμα αξιοπιστίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Στο ίδιο το ερωτηματολόγιο 

αναφέρθηκαν και οι οδηγίες συμπλήρωσης. Ο ερωτήσεις κατανεμήθηκαν και ταξινομήθηκαν 

σύμφωνα με τους θεματικούς άξονες της παρούσας έρευνας.  

 

4.5.  Διαδικασία συνέντευξης – συλλογής δεδομένων 

Πριν την διανομή του ερωτηματολογίου στην περιοχή της ομάδας - στόχου, δόθηκε ο οδηγός 

συνέντευξης σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα δοκιμαστικά, ως πιλοτική έρευνα, για να 

εντοπιστούν τυχόν κενά ή παραλείψεις και να παρατηρηθούν αντιδράσεις ή δυσκολίες κατά 

τη συμπλήρωσή του. Η καταγραφή αυτών και η προσεκτική μελέτη τους, βοήθησε τον 

ερευνητή να επιφέρει τις τελικές διορθώσεις και αλλαγές ώστε να το καταστήσει περισσότερο 

ορθό και αξιόπιστο.  

Οι απαντήσεις των συνεντεύξεων συλλέχθηκαν μέσω απομαγνητοφώνησής τους από τον 

ερευνητή, ενώ στις περιπτώσεις που ορισμένοι συμμετέχοντες επέδειξαν απροθυμία να 

μαγνητοφωνηθούν οι απαντήσεις τους, έλαβε χώρα συγκέντρωση των γραπτών απαντήσεών 

τους στις ερωτήσεις του οδηγού συνέντευξης. Όπως προαναφέρθηκε, οι απαντήσεις τους 

αναλύθηκαν και διαχωρίστηκαν ανά τους άξονες που έχουν διαμορφωθεί, για να καλύψουν 

όλο το εύρος του οδηγού συνέντευξης. Στις ερωτήσεις κλειστού τύπου-κλίμακας Likert 

αναλύθηκαν οι μέσοι όροι των απαντήσεων των ερωτηθέντων, για να αναδειχθούν οι 

συχνότητες ταύτισης ή απόκλισης των απαντήσεών τους ανά άξονα. Για τις ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου και τις μελέτες περίπτωσης πραγματοποιήθηκε διεξοδική ανάλυση και 

σχολιασμός των απαντήσεων από τον ερευνητή, προκειμένου να εξαχθούν έγκυρα και 

ασφαλή συμπεράσματα. Περίπτωση επαναληπτικής συνέντευξης δεν υπήρξε, καθώς ο 

ερευνητής δεν την έκρινε απαραίτητη. 

Μετά το πέρας αυτών, όλες οι απομαγνητοφωνήσεις καταγράφηκαν με ακρίβεια σε 

σχετικό παράρτημα στο τέλος της παρούσης εργασίας. Στη συνέχεια παρατέθηκε ο οδηγός 

συνέντευξης σε πίνακα, με όλες τις ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν ανοιχτού και κλειστού 

τύπου. 
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4.6.  Ο ερευνητής: Προβληματισμοί και εμπόδια 

Από την αρχή της διεξαγωγής της έρευνας, υπήρξαν ορισμένοι προβληματισμοί και εμπόδια 

ως προς τη διεξαγωγή της. Αρχικά υπήρξαν κάποιοι εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι 

εμπόδιζαν τη ροή της συγκεκριμένης έρευνας, όπως π.χ. η άμεση πρόσβαση στους χώρους 

εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε ενήλικες μετανάστες/πρόσφυγες και η 

άμεση δυνατότητα εύρεσης των αρμόδιων διδασκόντων της. Πρώτος συγκεκριμένος 

παράγοντας ήταν η δεδομένη απόσταση μεταξύ των κέντρων εκμάθησης, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η έρευνα δεν πραγματοποιήθηκε μόνο σ’ ένα αστικό κέντρο, αλλά σε πέντε  (όπως 

προαναφέρθηκε παραπάνω).  

Αυτό δυσκόλευε το ερευνητικό έργο του ερευνητή, καθώς έπρεπε να μετακινείται 

διαρκώς για να συλλέξει τα ερευνητικά δεδομένα. Εκτός αυτού, υπήρξαν φορές, που έπρεπε 

να πάρει την άδεια αρμόδιου συμβουλίου για να μπορέσει να έχει πρόσβαση στο χώρο 

εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Ένα κέντρο εκμάθησης ελληνικής ως 

δεύτερης γλώσσας στην περιοχή της Λέσβου αρνήθηκε να συμμετάσχει στην παρακάτω 

έρευνα, όπως και ορισμένα κέντρα στην Αθήνα, λόγω των εκτεταμένων εκπαιδευτικών 

υποχρεώσεων, που είχαν, αλλά και στην Πάτρα, όπου επιχειρήθηκε να γίνει προσέγγιση από 

τον ερευνητή σε ένα αρμόδιο κέντρο για συμμετοχή στην ερευνητική διαδικασία, δίχως όμως 

να λάβει κάποια απάντηση θετική ή αρνητική. 

Επίσης ο ερευνητής είχε προβληματισμούς αναφορικά με την εύρεση αρμοδίων 

εκπαιδευτών, που ζητά η παρούσα έρευνα, καθώς δεν υπήρχε πληθώρα επιλογής κέντρων 

εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες/πρόσφυγες (ειδικά 

στις περιοχές της Λέσβου και των Σερρών). Στις Σέρρες π.χ. βρέθηκε μόλις ένας εκπαιδευτής, 

ο οποίος να ασχολείται με τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στους ενήλικες 

μετανάστες/πρόσφυγες. Επομένως οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτές που προθυμοποιήθηκαν θα 

έπρεπε να είναι, εκτός από καταρτισμένοι και διατεθειμένοι να συμμετέχουν στην ερευνητική 

διαδικασία. Παρόλο, που μόλις μία περίπτωση εκπαιδευτή αρνήθηκε να συμμετάσχει στη ροή 

της έρευνας για τους δικούς του λόγους, άλλη τέτοια στιγμή δεν υπήρξε καθώς οι υπόλοιποι 

έδειξαν ευχάριστη διάθεση να συμμετάσχουν στην εν λόγω διαδικασία.   

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας, βρέθηκαν αρκετοί εθελοντικοί 

οργανισμοί, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την ένταξη, μόρφωση και 

ενσωμάτωση των μεταναστών/προσφύγων στο ελληνικό σύνολο. Ο ερευνητής είχε στην αρχή 

αμφιβολίες ως προς την κατάρτιση και το βαθμό γνώσης των εκπαιδευτών/εθελοντών 

αναφορικά με τη χρησιμοποίηση καλών πρακτικών στο μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας. Ωστόσο δεν παρατηρήθηκαν δυσκολίες και προβλήματα ως προς την κατανόηση 
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των ερωτήσεων του οδηγού συνέντευξης από τους συμμετέχοντες, καθώς το μεγαλύτερο 

ποσοστό απ’ αυτούς ήταν απόφοιτοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. φιλοσοφικής-

παιδαγωγικής, παιδαγωγικό κ.α.). 

Τέλος υπήρξε αρχικός δισταγμός από τον ερευνητή ως προς το βαθμό κατανόησης 

από τους συμμετέχοντες της έννοιας «καλές πρακτικές», διότι δε γνώριζε το ηλικιακό εύρος 

και την κατάρτιση των εκπαιδευτών, στους οποίους θα απευθυνόταν. Τελικά η αμφιβολία 

αυτή εξαλείφθηκε, καθώς όλο το δείγμα γνώριζε περί της έννοιας «καλές πρακτικές», οπότε η 

συνέντευξη κύλησε ομαλά, όπως ακριβώς θα αναφερθεί και στην παρακάτω υποενότητα, 

κατά την οποία θα γίνει συνοπτική παρουσίαση των περιοχών, όπου βρέθηκαν τα κέντρα 

εκπαίδευσης ενηλίκων μεταναστών/προσφύγων, εργασιακού ή εθελοντικού χαρακτήρα. 

 

4.7.  Συνοπτική Παρουσίαση των περιοχών-δομών 

4.7.1.  Λέσβος 

Στο νησί της Λέσβου η διαδικασία προσέγγισης των συμμετεχόντων εκπαιδευτών 

πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2018. Οι συμμετέχοντες του δείγματος ήταν εκπρόσωποι 

του οργανισμού «Gekko kids», ο οποίος σε συνεργασία με τη μη Αστική Οργάνωση 

«Ηλιαχτίδα» (ΜΑΟ) της Μυτιλήνης και τη μη Κυβερνητική Οργάνωση «Together for Better 

Days» έχει σαν σκοπό την εκπαίδευση μεταναστών/προσφύγων ανηλίκων αλλά και ενηλίκων, 

ενστερνιζόμενος τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και το αναφαίρετο δικαίωμα του 

καθενός για δωρεάν μάθηση. Οι εποχές διαρκώς εξελίσσονται και τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα με τη σειρά τους ελίσσονται στη συγκρότηση προσαρμοσμένων διδασκαλιών, 

εξατομικευμένων ή μη, που θα ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των εκπαιδευομένων 

μεταναστών/προσφύγων. Σ΄ αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί, ότι οι 

απαντήσεις των ερωτηθέντων εκπαιδευτών της Λέσβου δόθηκαν μέσα στο χώρο του 

οργανισμού «Ηλιαχτίδα». Το δείγμα αποτελείται από τρεις εκπαιδευτές, οι δύο εξ αυτών 

γυναικείου φύλου και ο τρίτος αντρικού, με μέσο όρο (Μ.Ο.) ηλικίας τα 27 έτη.  

Πρέπει να επισημανθεί, ότι έγινε προσπάθεια προσέγγισης ενός ακόμα οργανισμού 

σχετικά με την ένταξη και την εκπαίδευση των μεταναστών/προσφύγων στην περιοχή της 

Μυτιλήνης, δίχως όμως θετικό αντίκτυπο, καθώς ο οργανισμός αυτός αρνήθηκε τη 

συμμετοχή του στην ερευνητική διαδικασία. 

Τα μαθήματα της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας διεξάγονταν στους χώρους του 

οργανισμού της «Ηλιαχτίδα», ο οποίος ήταν πολύ οργανωμένος και ειδικά προσαρμοσμένος 

ως προς την υποδοχή και αποδοχή των εκπαιδευομένων μεταναστών/προσφύγων. Σ’ αυτό το 

σημείο δεν πρέπει να παραληφθεί η υποσημείωση, ότι οι εκπαιδευτές παρομοίαζαν το 
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συγκεκριμένο χώρο με μια μορφή ασύλου και καταφυγίου. Αν αναλογιστεί κανείς την 

κατάσταση που βιώνουν οι περισσότεροι απ’ αυτούς στην περιοχή της Μόριας (9.000 

μετανάστες/πρόσφυγες, αριθμός τριπλάσιος αναλογικά με τη χωρητικότητα του 

καταυλισμού)
68

, τότε θα μπορέσει να καταστεί σαφές ότι το μεράκι και η αγάπη για το έργο 

τους είναι η κινητήριος δύναμη αυτών των εκπαιδευτών για να παρευρίσκονται στις 

υποδομές της «Ηλιαχτίδας».  

Ο ερευνητής διαπίστωσε κλίμα οικειότητας και συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων 

στελεχών της «Gekko kids» (εκπαιδευτές, διοικητικά στελέχη) και των εκπαιδευομένων 

μεταναστών/προσφύγων, μέσω της διαρκούς αλληλεπίδρασης και της αλληλοκατανόησης, 

που υπήρχε μεταξύ τους. Ο ερευνητής για την έγκριση της έναρξης των συνεντεύξεων, 

συναντήθηκε με ένα διοικητικό στέλεχος του οργανισμού, παρουσίασε το ενημερωτικό 

φυλλάδιο, που συνέταξε ειδικά για τους συμμετέχοντες και γενικότερα για τη διαδικασία της 

συνέντευξης. Παράλληλα, του ζητήθηκε να το αποστείλει και μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, προκειμένου να πάρει την έγκριση. Η συνάντηση και η επικοινωνία με τους 

εκπαιδευτές απέβη καλή, καθώς παρά την απειρία τους ως προς τη διδασκαλία της ελληνικής 

ως δεύτερης γλώσσας σε επίπεδο ενηλίκων, οι ερωτηθέντες δεν αντιμετώπισαν κάποια 

προβλήματα ως προς τη διαδικασία της συνέντευξης και την κατανόηση των ερωτήσεων, είτε  

κλειστού είτε ανοιχτού τύπου. 

Επιπλέον ο ερευνητής παρατήρησε τις διδακτικές αίθουσες και γενικότερα το χώρο 

της «Ηλιαχτίδας». Οι διδακτικοί χώροι ήταν άρτια οργανωμένοι με όλο τον απαραίτητο 

εξοπλισμό και τα εκπαιδευτικά μέσα, που οι εκπαιδευτές χρειάζονταν για το μάθημα της 

ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Αντίστοιχες εντυπώσεις άφησαν στον ερευνητή και οι 

υποδομές των Σερρών.  

 

4.7.2.  Σέρρες 

Στην πόλη των Σερρών για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων, έγινε επίσκεψη του 

ερευνητή τον Δεκέμβριο του 2018 στην «Ανοιχτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας 

Προσφύγων», η οποία βρίσκεται λίγο έξω από την ευρύτερη περιοχή του αστικού κέντρου 

των Σερρών. Συγκριτικά με την κατάσταση που επικρατεί στο καταυλισμό της Μόριας της 

Λέσβου, αυτή η δομή παρατηρείται ότι βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση για δύο βασικούς 
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 Μόρια: Αποσυμφόρηση με μετακίνηση 2.000 προσφύγων ως το τέλος του μήνα.  Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018.  

Ανακτήθηκε από: https://www.cnn.gr/news/ellada/story/147479/moria-aposymforisi-me-metakinisi-2-000-

prosfygon-os-to-telos-toy-mina 
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λόγους: Ο πρώτος λόγος είναι ότι έχει πολύ λιγότερο πληθυσμό μεταναστών/προσφύγων, 

συγκριτικά μ’ εκείνον της Μόριας. Ο δεύτερος αφορά τις υποδομές του, που 

χαρακτηρίζονται, ως πιο ανθρώπινες και αξιοπρεπείς, συγκριτικά πάλι με το καμπ της 

Μόριας, καθώς η «Ανοιχτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων» αποτελείται από 

οργανωμένα κοντέινερ. Αντίθετα στη Μόρια υπάρχουν πολλές μαρτυρίες, που αναφέρουν ότι 

οι πρόσφυγες που διαμένουν εκεί, κοιμούνται εδώ και κάμποσο χρονικό διάστημα σε 

αντίσκηνα, τα οποία εκτός του ότι δεν είναι ευρύχωρα, εξαιτίας της μαζικής προσέλευσης 

μεταναστών/προσφύγων σε αυτήν, δυσχεραίνουν την ασφάλεια και τη διατήρηση της 

υγιεινής των κατόχων τους, ιδιαίτερα μάλιστα σε περιπτώσεις ισχυρών βροχοπτώσεων ή 

άλλων ακραίων καιρικών φαινομένων.  

Ο ερευνητής επισκέφθηκε το χώρο, για να έρθει σε επικοινωνία με τον οργανισμό της 

«Solidarity», που έχει αναλάβει την εκπαίδευση και την επιμόρφωση προσφύγων, παιδιών 

και ενηλίκων αντίστοιχα. Στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών υπήρχε μόνο μία εκπαιδεύτρια, 

η οποία ασχολούταν εξ ολοκλήρου με τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας για 

ενήλικες, αντίθετα βρέθηκαν αρκετοί εκπαιδευτικοί, που ήταν υπεύθυνοι για το 

εκπαιδευόμενο δυναμικό κάτω της ηλικίας των 18 ετών. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτές της 

«Solidarity» ήταν υπεύθυνοι για άλλα μαθήματα διδασκαλίας, όπως τα μαθηματικά, οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.α., γεγονός που δεν εξυπηρετούσε τον ερευνητή για τη 

συμμετοχή τους στην ερευνητική διαδικασία. Ο ερευνητής ήρθε σε επαφή με την 

προαναφερθείσα εκπαιδεύτρια και παρατήρησε τα κοντέινερ, όπου γινόταν η διδασκαλία του 

μαθήματος της ελληνικής, τα οποία ήταν άρτια οργανωμένα και πλήρως εξοπλισμένα για 

οτιδήποτε χρειαζόταν η εκπαιδεύτρια, όπως ακριβώς είπε στον ερευνητή. Επίσης, του 

ανέφερε ότι είχε προγενέστερη εμπειρία σχετικά με τη διδασκαλία της ελληνικής σε 

μετανάστες/πρόσφυγες εκπαιδευομένους, παρά το νεαρό της ηλικίας της (24 ετών). Οι 

απαντήσεις της θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν στην επόμενη ενότητα. 
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4.7.3.  Θεσσαλονίκη 

Όσο αφορά την πόλη της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του ερευνητή στις 

εγκαταστάσεις του οργανισμού «Οδυσσέας», το Δεκέμβριο του 2018. Πρόκειται για ένα 

σχολείο αλληλεγγύης, το οποίο από το 1997 διδάσκει εντελώς δωρεάν τη γλώσσα της 

ελληνικής αλλά και άλλες ξένες γλώσσες σε μετανάστες/πρόσφυγες. Η σημασία του σχολείου 

αυτού καθίσταται άκρως σημαντική, καθώς βασίζεται στην εθελοντική διαδικασία και 

πρωτοβουλία ανθρώπων που αγαπούν την εκπαίδευση και είναι υπέρμαχοι της ισότητας και 

της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων σε ανθρώπους, που τα στερήθηκαν. Η παρατήρηση αυτή 

του ερευνητή επιβεβαιώνει τα λεγόμενα του πρώτου μέρους της παρούσας εργασίας, η οποία 

υποστηρίζει ότι βασικός πυρήνας της διαπολιτισμικής προσέγγισης ως προς την εκπαίδευση 

μεταναστών/προσφύγων αποτελεί η ευαισθητοποίηση και η ανυπότακτη θέληση των 

εκπαιδευτών για τη σωστή διεξαγωγή της διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής διαδικασίας.
69

 

Ως προς τις υποδομές του εν λόγω εκπαιδευτικού χώρου, ήταν αρκετά οργανωμένες 

και εξοπλισμένες με ποικίλα εκπαιδευτικά μέσα για την κάλυψη των αναγκών του εκάστοτε 

εκπαιδευτή που προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του στον «Οδυσσέας». Η αρχική 

επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μέσω e-mail από τον ερευνητή προς τον υπεύθυνο του 

σχολείου αυτού. Το ηλεκτρονικό μήνυμα περιέγραφε την παρούσα έρευνα, τους στόχους της 

και την πρόταση συμμετοχής των εκπαιδευτών του «Οδυσσέας» στις συνεντεύξεις της 

έρευνας αυτής. Αφού η πρόταση έγινε αποδεκτή από τον κύριο υπεύθυνο του φορέα, ο 

ερευνητής μετέβη στον ευρύτερο χώρο του εκπαιδευτικού κέντρου και γνωρίστηκε με τους 

εκπαιδευτές, που θα συμμετείχαν στη ερευνητική διαδικασία. Τους παρείχε το ενημερωτικό 

φυλλάδιο, που είχε συντάξει ο ίδιος
70

 και αφού πήρε την έγκρισή τους για συμμετοχή, στη 

συνέχεια άρχισε η διαδικασία της συνέντευξης, με τον καθένα μεμονωμένα, μέσω της 

μαγνητοφώνησης των απαντήσεών τους. Συνολικά συμμετείχαν πέντε εκπαιδευτές στην 

ερευνητική διαδικασία, από τους οποίους μόλις ένας εκπροσωπεί το αρσενικό φύλλο. Ο Μ.Ο. 

ηλικίας των ερωτηθέντων υπολογίζεται στα 32,6 έτη. Οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν 

ανθρωπιστική εκπαιδευτική κατεύθυνση σπουδών, καθώς είναι απόφοιτοι φιλολογικών 

τμημάτων. Για αυτό το λόγο δεν αντιμετώπισαν ούτε κι αυτοί προβλήματα ως προς τις 

ερωτήσεις και τη ροή του οδηγού συνέντευξης και ο ερευνητής δεν χρειάστηκε να προβεί σε 

περαιτέρω ανάλυση της διαδικασίας της συνέντευξης. Επιπλέον, σχεδόν όλο το δείγμα 

(τέσσερις εξ αυτών) είχε ξανασχοληθεί και στο παρελθόν με τη διδασκαλία της ελληνικής ως 

                                                           
69

 Βλ. Κεφ. 2.5. σελ 44 
70

 Βλ. Παράρτημα 



97 
 

δεύτερης γλώσσας, σε επίπεδο τόσο ανήλικων όσο και ενήλικων μεταναστών/προσφύγων 

αντίστοιχα. Χαρακτηριστικό γνώρισμα που διέκρινε όλους ήταν ο ενθουσιασμός και ο ζήλος 

για το εθελοντικό τους έργο και η ακρίβεια στον τρόπο των απαντήσεών τους σχετικά με τα 

ερωτήματα της έρευνας. Το ίδιο παρατηρήθηκε και στους δύο επόμενους εθελοντικούς 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς, που επισκέφτηκε ο ερευνητής στην Αθήνα και στον Πειραιά , 

όπως θα αναλυθεί παρακάτω. 

 

4.7.4  Αθήνα/Πειραιάς 

Η διαδικασία συλλογής των ερευνητικών δεδομένων στην Αθήνα και του Πειραιά 

πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση άρχισε τον Οκτώβριο του 2018 και 

ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου, κατά την οποία ο ερευνητής επισκέφθηκε το 

«Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά», που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του 

Πειραιά. Η δεύτερη φάση ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2018, με την 

επίσκεψη του ερευνητή στον εθελοντικό εκπαιδευτικό οργανισμό, με όνομα «Κυριακάτικο 

Σχολείο Μεταναστών», το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Συνολικά συμμετείχαν 

επτά εκπαιδευτές στην ερευνητική διαδικασία, με Μ.Ο. ηλικίας των εκπαιδευτών και των δύο 

φορέων τα 43,6 έτη. Για ακόμα μία φορά η έλλειψη των ανδρών είναι εμφανής, καθώς μόνο 

ένας άντρας βρέθηκε και συμμετείχε, στην εν λόγω έρευνα (μόλις 3 ήταν οι άντρες στο 

σύνολο των 16 ερωτηθέντων του δείγματος). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι έγιναν προσπάθειες 

από τον ερευνητή για τη συλλογή ερευνητικών δεδομένων και από άλλους εκπαιδευτικούς 

φορείς εθελοντικούς και μη, αλλά για διάφορους λόγους οι φορείς αυτοί και οι εκπαιδευτές 

τους δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το σκοπό της παρούσας έρευνας. Στη συνέχεια 

ακολουθεί διεξοδικότερη περιγραφή των δύο προαναφερθέντων εκπαιδευτικών φορέων σε 

ξεχωριστή υποενότητα για τον καθένα.  

 

4.7.4.1.  Το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά 

Το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά έχει ιδρυθεί το 2005 από πρωτοβουλία, κατά κύριο 

λόγο εθελοντών εκπαιδευτικών αλλά και κατοίκων της περιοχής στην οποία 

δραστηριοποιείται. Το σχολείο αυτό συστεγάζεται με το 14
ο
 Γυμνάσιο Πειραιά αλλά υλοποιεί 

τα εκπαιδευτικά του προγράμματα τα Σαββατοκύριακα. Απώτερος σκοπός του εκπαιδευτικού 

ιδρύματος είναι η ένταξη και η κοινωνικοποίηση των μεταναστών/προσφύγων στην τοπική 

κοινωνία, αλλά και η ευαισθητοποίηση των γηγενών δημοτών απέναντι στις ομάδες αυτές.  
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Η επίσκεψη στο ανοιχτό σχολείο μεταναστών Πειραιά πραγματοποιήθηκε κατόπιν 

τηλεφωνικής συνεννόησης του ερευνητή με την υπεύθυνο της γραμματειακής υποστήριξης 

του φορέα. Στη συνέχεια ο ερευνητής, αφού κατέφθασε στον εκπαιδευτικό χώρο γνωρίστηκε 

με τους εκπαιδευτές, που είναι υπεύθυνοι για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας. Στην αρχή τους παρείχε το ενημερωτικό φυλλάδιο προς τους συμμετέχοντες, το 

οποίο συνέταξε ο ίδιος και τους εξήγησε εκτενώς τον οδηγό συνέντευξης της παρούσας 

έρευνας. Εξαιτίας απουσιών ή προσωπικών υποχρεώσεων των ερωτηθέντων, οι συνεντεύξεις 

δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν σε μια ημέρα. Οι υποδομές του Ανοιχτού Σχολείου 

Μεταναστών Πειραιά ήταν οργανωμένες και εξοπλισμένες με τα απαραίτητα μέσα και 

εκπαιδευτικά υλικά, τα οποία χρειάζεται ο εκάστοτε εκπαιδευτής για τη διεξαγωγή του 

εκπαιδευτικού προγράμματος που έχει αναλάβει. Το γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός φορέας 

συστεγάζεται και με Δημόσιο Σχολείο - Γυμνάσιο συντελεί στην υλικοτεχνική οργάνωσή του 

και την ισότιμη κατανομή των εκπαιδευομένων ανά σχολικές αίθουσες.  

Το δείγμα αποτελούταν συνολικά από πέντε εκπαιδευτές (τέσσερις γυναίκες και ένας 

άνδρας) με Μ.Ο. ηλικίας τα 51,6 έτη, το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 

συγκινητικό, καθώς δύο από τους ερωτηθέντες ήταν ήδη συνταξιούχοι (72 ετών ο 

μεγαλύτερος συμμετέχων). Το γεγονός αυτό δεν τους αποθάρρυνε, αντιθέτως τους παρείχε το 

κίνητρο να συνεχίσουν το εθελοντικό τους έργο, με ενσυναίσθηση και πάθος για τη 

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, προασπίζοντας και ενισχύοντας τις αξίες της διά βίου και 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που ορισμένοι 

εθελοντές-εκπαιδευτές δεν έχουν αποφοιτήσει από παιδαγωγικές-ανθρωπιστικές σχολές, η 

διαδικασία της συνέντευξης ήταν ομαλή, καθώς έγινε απομαγνητοφώνηση των απαντήσεων 

των ερωτηθέντων, με εξαίρεση μιας εκπαιδευτικού, η οποία επιθυμούσε να δώσει τις 

απαντήσεις της γραπτώς, αντί προφορικώς. Η συνεργασία μεταξύ ερευνητή και 

συμμετεχόντων ήταν καλή και δεν αντιμετωπίστηκαν ζητήματα διευκρινήσεων αναφορικά με 

το ερευνητικό εργαλείο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Το «Ανοιχτό Σχολείο 

Μεταναστών Πειραιά» επιτελεί σημαντικό έργο όχι μόνο στο πεδίο της εκπαίδευσης των 

μεταναστών/προσφύγων προς εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, αλλά και για την ευρύτερη 

ενσωμάτωσή τους στα δεδομένα της τοπικής κοινότητας, όπου δραστηριοποιείται. Ανάλογες 

ενέργειες επιχειρούνται και στο «Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών». 

 

4.7.4.2.  Το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών 

Το «Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών» πρόκειται για μια πρωτοβουλία μεταναστών/-τριών 

και Ελλήνων εθελοντών/-ριών για δωρεάν εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε 
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εργαζόμενους μετανάστες/πρόσφυγες. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε 

Σαββατοκύριακο από εθελοντές φοιτητές παιδαγωγικών-ανθρωπιστικών σχολών, 

εκπαιδευτές, αλλά και πολίτες ανεξαρτήτως τίτλου σπουδών και επαγγέλματος. Η επίσκεψη 

στο Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών πραγματοποιήθηκε κατόπιν τηλεφωνικής 

συνεννόησης του ερευνητή με τον υπεύθυνο του σχολείου αυτού. Αφού ο υπεύθυνος 

αποδέχτηκε την πρόταση συμμετοχής, ο ερευνητής κατέφθασε στο Κυριακάτικο Σχολείο σε 

ημέρα διεξαγωγής των μαθημάτων. Εξαιτίας της πολυκοσμίας και της διεξαγωγής πολλών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ταυτόχρονα χρονικά διαστήματα, ο ερευνητής αδυνατούσε 

να συναντηθεί κατ’ ιδίαν με αρκετούς από τους εκπαιδευτές του Κυριακάτικου σχολείου 

Μεταναστών. Μόνο δύο εκπαιδεύτριες ήταν διαθέσιμες, εκ των οποίων η μία διανύει τη 

φοιτητική της πορεία (18 ετών). Ο Μ.Ο. ηλικίας των δυο εκπαιδευτριών κυμαίνεται στα 23,5 

έτη και παρά το νεαρό της  ηλικίας τους δεν αντιμετώπισαν κάποια προβλήματα ως προς τη 

ροή της διαδικασίας της έρευνας. Οι υποδομές, παρά τη μεγάλη προσέλευση 

εκπαιδευομένων, είναι σχετικά μικρές ως προς το μέγεθος και τον εξοπλισμό τους, όμως η 

όρεξη και η αγάπη των εθελοντών-εκπαιδευτών για τη διδασκαλία του μαθήματος της 

ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, μετουσιώνεται σε ευρεία αποδοχή και θέληση για 

παρακολούθηση των μαθημάτων από τους μετανάστες/πρόσφυγες εκπαιδευομένους. Τα 

αποτελέσματα των απαντήσεων των συγκεκριμένων εκπαιδευτών, όπως και των υπολοίπων 

θα αναλυθούν αμέσως μετά το τέλος της συγκεκριμένης υποενότητας. 
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Κεφάλαιο 5 

Ανάλυση Δεδομένων, αποτελέσματα, συμπεράσματα 

 

 

Εισαγωγή 

Η πέμπτη και τελευταία ενότητα της παρούσας εργασίας αποσκοπεί στο να παρουσιάσει την 

ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων, που προέκυψαν από την προαναφερθείσα έρευνα, 

βάσει των οποίων στη συνέχεια θα εξαχθούν τα αποτελέσματά της. Η ερμηνεία των 

ερευνητικών δεδομένων και η εξαγωγή των σχετικών αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθούν, 

ανά άξονα όπως έχουν διαχωριστεί οι ερωτήσεις του οδηγού συνέντευξης, προκειμένου να 

παρουσιαστούν αναλυτικά και διεξοδικά. Δεν πρέπει να παραλειφθεί το γεγονός ότι οι άξονες 

είναι σταθερά προσανατολισμένοι στους ερευνητικούς στόχους της παρούσας έρευνας. Στη 

συνέχεια θα παρατεθούν τα τελικά συμπεράσματα της εργασίας καθώς και οι προτάσεις του 

ερευνητή για περαιτέρω μελλοντική έρευνα και μελέτη σχετικά με τη χρήση των καλών 

πρακτικών στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. 

 

5.1. Ανάλυση Απαντήσεων των Ερωτηθέντων 

Η διαδικασία συλλογής δεδομένων διήρκησε από τον Ιούνιο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 

2018. Συνολικά 16 εκπαιδευτές από τις ευρύτερες περιοχές της Αθήνας, του Πειραιά, της 

Θεσσαλονίκης, της Λέσβου και της πόλης των Σερρών, συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, 

οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν στα ερωτήματα του οδηγού συνέντευξης. Η ανάλυση των 

ερωτήσεων κλειστού τύπου κλίμακας Likert θα γίνει μέσω του υπολογισμού των Μ.Ο. των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων, ενώ των ερωτήσεων ανοιχτού τύπου και της μελέτης 

περιπτώσεων θα γίνει μέσω διεξοδικής περιγραφής των ερευνητικών δεδομένων, 

προκειμένου να προβληθούν οι απόψεις των ερωτηθέντων, τα κοινά σημεία των απαντήσεών 

τους, καθώς και τυχόν αποκλίσεις ως προς τις απόψεις τους σχετικά με κάποιο ερώτημα του 

εκάστοτε άξονα.  

Να σημειωθεί ότι επιχειρείται από τον ερευνητή η καθολική αποτύπωση των 

απαντήσεων και η κατηγοριοποίησή τους ανά άξονα και όχι ανά περιοχές που διεξήχθη η 

έρευνα. Αυτό συνέβη μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις όπου προέκυψαν απαντήσεις ως 

προς κάποιο θέμα με σημαντικές αποκλίσεις σχετικά με την καθολικότητα των απαντήσεων 



101 
 

των ερωτηθέντων. Παρακάτω παρατίθεται η ανάλυση των απαντήσεων τους, μέσω των 

αξόνων, κατά τους οποίους κατηγοριοποιήθηκαν οι ερωτήσεις του οδηγού συνέντευξης. 

5.1.1. Ανάλυση του πρώτου άξονα 

Προτού αναλυθούν οι απαντήσεις των ερωτηθέντων εκπαιδευτών σχετικά με τον πρώτο 

άξονα της παρούσας έρευνας, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούν οι ερωτήσεις, που 

απαρτίζουν τον άξονα αυτό, καθώς και η κατηγοριοποίησή τους, καθότι οι συνεντεύξεις 

βασίστηκαν στα πλαίσια της ημιδομημένης μορφής, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Ο πρώτος 

άξονας αποτελείται από ερωτήσεις, που εξετάζουν γενικά τις απόψεις των εκπαιδευτών 

ενηλίκων για την εφαρμογή των καλών πρακτικών/τεχνικών, κατά την προετοιμασία και τη 

διάρκεια της διδασκαλίας τους στο μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. 

Ουσιαστικά, συγκροτήθηκε, για να διερευνήσει τη συχνότητα και την προετοιμασία των 

εκπαιδευτών αναφορικά με την εφαρμογή των καλών πρακτικών στο μάθημα της ελληνικής 

ως δεύτερης γλώσσας για μετανάστες και πρόσφυγες. Επιχειρεί επίσης, να εξετάσει την 

ανταπόκριση στους στόχους, που έχει θέσει η παρούσα έρευνα ως προς την 

αποτελεσματικότητα της εφαρμογής καλών πρακτικών στο μάθημα της ελληνικής ως 

δεύτερης γλώσσας, τη συχνότητα εφαρμογής τους και τη χρησιμότητα τους από τη σκοπιά 

των εκπαιδευτών, που συμμετείχαν στην έρευνα. Ο συγκεκριμένος άξονας, απαρτίζεται από 

τις ερωτήσεις 6 και 7, που είναι κλειστού τύπου και από τις ερωτήσεις 13,14,18 και 19, που 

είναι ανοιχτού τύπου
71

.  

Ως προς τις ερωτήσεις κλειστού τύπου (6 και 7), αυτές αφορούσαν το βαθμό ταύτισης 

των ερωτηθέντων αναφορικά με τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, μέσω της συχνότητας εφαρμογής των καλών πρακτικών. Οι εκπαιδευτές, 

ανεξαρτήτως περιοχής και εκπαιδευτικού φορέα συμφώνησαν σχεδόν απόλυτα (Μ.Ο. 

ερώτησης 6: 4,6) με το εγχείρημα της συχνής εφαρμογής και προτίμησης των καλών 

πρακτικών από τους εκπαιδευτές στη μαθησιακή διαδικασία του μαθήματος της ελληνικής ως 

δεύτερης γλώσσας. Θεωρούν ότι οι καλές πρακτικές συμβάλλουν στην επίτευξη της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των ίδιων και των εκπαιδευομένων τους, δημιουργούν τις 

προϋποθέσεις για τη καλλιέργεια ευχάριστου κλίματος μέσα στην εκπαιδευτική αίθουσα και 

κρατούν ζωηρό το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Με λίγα λόγια, θεωρούν ότι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να κατανοήσουν 

αμεσότερα κάποιες γλωσσικές έννοιες μέσω των καλών πρακτικών, από ό,τι μέσω κάποιας 

τυποποιημένης δασκαλοκεντρικής εκπαιδευτικής μεθόδου (π.χ. εμπλουτισμένη εισήγηση). 

                                                           
71

 [1]
 Για περισσότερες λεπτομέρειες Βλ. Παράρτημα 
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Η 13η ερώτηση διερευνά τον τρόπο προετοιμασίας των εκπαιδευτών ως προς την 

ένταξη καλών πρακτικών στο μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Η συντριπτική 

τους πλειοψηφία (14 από τους 16 ερωτηθέντες) αποκρίθηκε ότι δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα 

στην προετοιμασία του τρόπου διεξαγωγής του μαθήματος, διότι αυτή αποτελεί τη βάση 

χτισίματός του με ποικίλες καλές πρακτικές (π.χ. χρήση εγχειριδίων διδακτικής γλώσσας, 

οπτικοακουστικό υλικό, παιχνίδι ρόλων, εποπτικά μέσα, ομαδικές δραστηριότητες κ.α.), οι 

οποίες εφαρμόζονται ανάλογα με τις γνώσεις των εκπαιδευτών και τις προτιμήσεις των 

εκπαιδευομένων. Οι καλές πρακτικές, ως επί το πλείστον βασίζονται στην επικοινωνιακή και 

ενεργητική προσέγγιση της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. «Στην ουσία 

αν θέλει κάποιος να εφαρμόσει καλές πρακτικές θα πρέπει να έχει φτιάξει σχετικό πλάνο του 

μαθήματος. Για παράδειγμα θέλω να κάνω σ’ ένα μάθημα την τεχνική της εργασίας σε 

ομάδες. Θα έχω από πριν στο μυαλό μου ποιο θέμα θέλω να εφαρμόσω μέσα στην τεχνική 

αυτή, ποιες και πόσες ομάδες θα είναι, τι θα κάνει η κάθε ομάδα, ποιος θα είναι ο ρόλος της 

ομάδας» (Πάρης, εκπαιδευτής «Gekko kids», Λέσβος). «Κάνουμε ένα συνονθύλευμα από 

διάφορα εγχειρίδια, δημιουργούμε και εμείς το δικό μας υλικό (π.χ. κολάζ για Χριστούγεννα), 

βγάζουμε εμείς οι ίδιοι ασκήσεις, παράδειγμα εγώ όταν θέλω να βγάλω ένα συγκεκριμένο 

διάλογο και δεν τον βρίσκω πουθενά, ηχογραφώ η ίδια τις φίλες, βγάζω την άσκηση και κάνω 

listening» (Νίκη, εκπαιδεύτρια «Οδυσσέας», Θεσσαλονίκη).  

Ορισμένοι από τους εκπαιδευτές τόνισαν τη σημασία της εκάστοτε ομάδας στην 

οποία απευθύνονται, καθώς αυτή καθορίζει, κατά κύριο λόγο, ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά, τις γνώσεις και τα προσωπικά βιώματά της, τις καλές πρακτικές που θα 

χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρχει 

και ενσυναίσθηση από τους ίδιους τους εκπαιδευτές απέναντι στους ανθρώπους αυτούς για 

δύο λόγους: Ο πρώτος είναι ότι παρά τις απάνθρωπες συνθήκες που μπορεί να βιώνουν, 

επιλέγουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας για να 

διεκδικήσουν τις συνθήκες διαβίωσης, που θεωρούνται αυτονόητες για άλλους ανθρώπους 

και ο δεύτερος αφορά το διδακτικό κομμάτι και αναφέρεται στη δυσκολία των ανθρώπων 

αυτών να προσαρμοστούν στη δομή και στο λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσας. Για αυτό το 

λόγο καταβάλλεται προσπάθεια από τους εκπαιδευτές να προσαρμόσουν το μάθημα τους 

ανάλογα με τις γνώσεις και τα βιώματα των εκπαιδευομένων τους. «Προσπαθώ να μπω στη 

θέση τους, έτσι ώστε να μπορώ να τους το εξηγήσω όσο πιο απλά γίνεται και το συγκρίνω με 

την κοινή μας γλώσσα τα Αγγλικά» (Άννα-Μαρία, εκπαιδεύτρια «Gekko kids», Λέσβος). 

«Αφιερώνω αρκετές ώρες στην προετοιμασία, γιατί έχει να κάνει και με τις ομάδες στις 

οποίες απευθύνεσαι, αλλιώς θα προσεγγίσεις κάποιον που είναι Σύριος, αλλιώς κάποιον που 
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είναι Κούρδος, γιατί πολλές φορές έχουν διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο» (Στεφανία, 

εκπαιδεύτρια «Solidarity» Σέρρες). Κάτι τέτοιο βέβαια απαιτεί, όπως τόνισαν ορισμένοι από 

αυτούς διαρκή επαγρύπνηση, ρίσκο και συνεχή προσπάθεια από την πλευρά της/του 

εκπαιδευτικού και φυσικά μελέτη πάνω σε νέες στρατηγικές που μπορούν να ωφελήσουν 

μακροπρόθεσμα τους μετανάστες/πρόσφυγες εκπαιδευομένους.  

Ωστόσο υπήρχε μια απόκλιση απόψεων από 2 εκπαιδευτές, ως προς την προετοιμασία 

του μαθήματος τους, προκειμένου να το εμπλουτίσουν με καλές πρακτικές, οι οποίοι 

υποστηρίζουν ότι βασίζονται πιο πολύ στον αυθορμητισμό και τη βιωματική προσέγγιση της 

εκπαίδευσης, παρά στην διαρκή προετοιμασία και οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

τους, διότι πολλές φορές τα τμήματα και οι εκπαιδευόμενοι διαρκώς αλλάζουν, εξαιτίας 

εξωγενών (π.χ. προβλήματα διαβίωσης στην τοπική κοινωνία) και ενδογενών παραγόντων 

(π.χ. έλλειψη κινήτρου για παρακολούθηση του μαθήματος). «Δε μου αρέσει καθόλου η 

τυποποιημένη μορφή μαθήματος. Λόγω του ότι έχω αναλάβει τα τμήματα, που πρώτη φορά 

ξεκινούν στο συγκεκριμένο σχολείο, αυτό σημαίνει και ότι η σύσταση της ομάδας είναι 

διαφορετική, επομένως κάθε Κυριακή η δουλειά μου είναι όχι να έρθω προετοιμασμένη για 

το τι θα κάνω με μια σειρά πραγμάτων, αλλά ουσιαστικά να αποκρυπτογραφήσω τη σύσταση 

της ομάδας που έχω απέναντί μου και να προσαρμόσω κάθε φορά το μάθημα μου ανάλογα με 

τους ανθρώπους που έχω μπροστά μου. Κάθε φορά αυτή η τάξη αλλάζει» (Χαρά, 

εκπαιδεύτρια του Κυριακάτικου Σχολείου Μεταναστών, Αθήνα).  

Ως προς το ερώτημα που διερευνά το κίνητρο που ώθησε τους εκπαιδευτές να 

εφαρμόζουν καλές πρακτικές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στους 

εκπαιδευομένους τους (ερώτηση 14), σχεδόν όλοι στήριξαν την απάντησή τους στο 

επιχείρημα της δημιουργίας ευχάριστου κλίματος και κατάλληλων συνθηκών, προκειμένου 

το μάθημα να γίνει ευχάριστο, βατό και κατανοητό για όλους τους εκπαιδευομένους, 

ανεξαρτήτως καταγωγής, μόρφωσης και οικονομικής κατάστασης. Επίσης τονίζουν, ότι όλο 

αυτό το πράττουν στα πλαίσια των πεποιθήσεων τους, ως εκπαιδευτές, για μια πιο 

διαδραστική και δημιουργική εκπαιδευτική διαδικασία, που προσφέρουν οι καλές πρακτικές, 

σε σχέση με εκείνη του τυποποιημένου προτύπου (εκπαιδευτής στον πίνακα-εκπαιδευόμενοι 

καθισμένοι στα θρανία). Εκτός αυτού, τονίζουν ότι οι εκπαιδευόμενοι, ενώ στην αρχή είναι 

επιφυλακτικοί και διστακτικοί ως προς στην επιτυχία της απόδοσής τους στο μάθημα της 

ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, οι καλές πρακτικές τους βοηθούν να επανακτούν τη χαμένη 

τους αυτοπεποίθηση και να απελευθερώνονται μεταξύ τους αλλά και με τους εκπαιδευτές, 

στα πλαίσια της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής προσέγγισης του μαθήματος. 

«Δημιουργείται ένα πολύ καλύτερο κλίμα με τους εκπαιδευόμενους μέσω των καλών 
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πρακτικών, περνάω και εγώ καλά μαζί τους όταν είναι και εκείνοι ευχαριστημένοι και βέβαια 

δεν έχω απουσίες εκπαιδευομένων, που είναι σημαντικό» (Ματίνα, Εκπαιδεύτρια Ανοιχτού 

Σχολείου Μεταναστών, Πειραιάς). «Το βασικό κίνητρο είναι ότι μέσα από το παιχνίδι των 

ρόλων ιδιαίτερα, οι ενήλικες μαθητές μου, απελευθερώνονται και μπορούν να εκφραστούν 

πιο ελεύθερα και πιο σωστά και κυρίως  νιώθουν πιο άνετα να εκφραστούν απέναντι σε 

άγνωστους συμμαθητές τους, οι οποίοι είναι από άλλες χώρες και έχουν άλλη κουλτούρα» 

(Φανή, Εκπαιδεύτρια του «Οδυσσέας», Θεσσαλονίκη). Υπήρξε μια εκπαιδεύτρια, η οποία 

υποστήριξε ότι οι καλές πρακτικές της βασίζονται και στη θεωρία της διαγλωσσικότητας, 

κατά την οποία «οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αναδείξουν ολόκληρο το γλωσσικό και 

πολιτισμικό τους υπόβαθρο. Έτσι μέσα από στρατηγικές διαγλωσσικότητας μπορέσαμε να 

εναρμονίσουμε όλα αυτά τα διαφορετικά στοιχεία των μαθητών μας σε ένα πλαίσιο 

συνεργασίας και φιλικότητας» (Ειρήνη, εκπαιδεύτρια του «Οδυσσέας», Θεσσαλονίκη). Η 

διγλωσσία ή η πολυγλωσσία μπορούν να προαχθούν μέσα από μια διαγλωσσική προσέγγιση 

κατά την οποία η αλληλεπίδραση των γλωσσών και των ειδών λόγου αποδεσμεύονται από τα 

όρια της επίσημης σχολικής γλώσσας και των επιμέρους εθνοτικών γλωσσών καταγωγής 

(Τσιπλάκου, 2018). 

Στο ερώτημα, που διερευνά τη θετική επιρροή των καλών πρακτικών σχετικά με την 

ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία (ερώτηση 18), σχεδόν 

όλο το δείγμα αποκρίθηκε ότι επηρεάζεται σημαντικά το κίνητρό τους για ενεργή συμμετοχή, 

καθώς οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι όταν έρχονται σε επαφή με καινούργιες προσεγγίσεις 

διδασκαλίας προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες τους, αποκτούν ισχυρότερο 

κίνητρο για περαιτέρω παρακολούθηση της διαδικασίας της εκπαίδευσής τους. Δεν θα πρέπει 

να παραλειφθεί ότι ορισμένοι εκπαιδευτές τόνισαν και τη σημασία της εκπαιδευόμενης 

ομάδας, στην οποία απευθύνονται, καθώς τα πρότυπά τους μπορεί να μη συνάδουν καθόλου 

με αυτά που είχαν συναντήσει στις πατρίδες τους ή ο βαθμός απόδοσής να μην είναι τόσο 

ικανοποιητικός, όσο περίμεναν και για αυτό το λόγο στην αρχή μπορεί να παρουσίασαν 

επιφυλακτική στάση απέναντι στις καλές πρακτικές των ερωτηθέντων εκπαιδευτών. Στη 

συνέχεια όμως, μέσα στα πλαίσια φιλικού κλίματος και συνεργασίας, άρχισαν να 

αλληλεπιδρούν, να θέτουν ερωτήσεις και να συμμετέχουν όλο και πιο ενεργά στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, θέτοντας και αυτοί το λιθαράκι τους στην επιτυχή έκβαση της 

διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Φυσικά οι ίδιοι οι εκπαιδευτές θεώρησαν 

τους εαυτούς τους ως βασικούς παράγοντες για την ενεργή συμμετοχή της εκάστοτε 

εκπαιδευόμενης ομάδας τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς αν δεν παρακινήσουν οι 

ίδιοι το δυναμικό τους, τότε η διδασκαλία τους δεν μπορεί να έχει επιτυχή αποτελέσματα. 
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«Και πάλι εξαρτάται με το ποιους έχεις να κάνεις, δηλαδή από θέμα πολιτισμού οι γυναίκες 

βλέποντας μια γυναίκα εκπαιδευτικό θα είναι πιο εύκολο να επηρεαστούν, να κάνουν και κάτι 

διαφορετικό που δεν έχουν συνηθίσει, ενώ οι άντρες ίσως σε κοιτάξουν και λίγο περίεργα 

επειδή έχουν συνηθίσει το δασκαλοκεντρικό στυλ μάθησης. Όμως χτίζοντας τη σχέση με τον 

καιρό, βλέπεις ότι όλοι συμμετέχουν ενεργά και διασκεδάζουν ειδικά όσο αναφορά τους 

ενήλικες. Το διασκεδάζουν, ξεχνιούνται από τα προβλήματά τους και μαθαίνουν κιόλας 

ταυτόχρονα» (Στεφανία, εκπαιδεύτρια της «Solidarity», Σέρρες). «Σίγουρα επηρεάζει σε 

μεγάλο βαθμό η συμμετοχή των εκπαιδευομένων, καθώς βλέποντας ότι αλληλεπιδρούν σε 

αυτό που ουσιαστικά τους έχεις καλέσει να κάνουν, βλέπεις ότι έχει αποτέλεσμα. Ο αρχικός 

σου προγραμματισμός έχει αποτέλεσμα, περνάει στους εκπαιδευομένους και μπορείς να 

πιστεύεις ότι αυτό θα καταλήξει σ’ ένα ουσιώδες εκπαιδευτικό αποτέλεσμα» (Μαρία, 

Εκπαιδεύτρια του Ανοιχτού Σχολείου Μεταναστών, Πειραιάς).  

Η τελευταία ερώτηση του πρώτου άξονα εξετάζει την αρχική προϋπόθεση, που 

συνέτρεχε, για να μπορέσουν οι εκπαιδευτές να εντάξουν τις καλές πρακτικές στο μάθημά 

τους (19
ο
 ερώτημα). Οι περισσότεροι επικεντρώθηκαν στην ύπαρξη ουσιαστικής 

επικοινωνίας ανάμεσα σ’ αυτούς και τους εκπαιδευομένους, καθώς αν δεν υπάρξει 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους, το μάθημα τους δε θα μπορεί να αποδώσει σε μεγάλο βαθμό, 

ανεξάρτητα από την ποικιλότητά του ως προς το περιεχόμενο και τις καλές πρακτικές του. 

Με λίγα λόγια θεωρούν ότι χωρίς την ύπαρξη καλού κλίματος και συνεργατικότητας στην 

εκπαιδευτική αίθουσα, δε νοείται επιτυχημένη επικοινωνιακή προσέγγιση της διδασκαλίας 

της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Ορισμένοι τόνισαν ότι η γνώση και η ετοιμότητα των 

ίδιων των εκπαιδευτών χαρακτηρίζεται ως βασική παράμετρος για τη χρήση των καλών 

πρακτικών στο μάθημα, αλλά εξίσου και η αξιολόγηση του εκάστοτε εκπαιδευομένου, 

ανάλογα με το γνωστικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό προφίλ του. Ένας από τους 

εκπαιδευτές έθεσε ως αρχική προϋπόθεση για τη δυνατότητα χρήσης των καλών πρακτικών 

στο μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. και την ύπαρξη υλικοτεχνικών υποδομών 

και μέσων για τα εκάστοτε εκπαιδευτικά κέντρα. «Αρχικά θεωρώ ότι πρέπει να γνωριστούμε, 

να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ μας, έτσι ώστε όταν γίνεται το μάθημα με καλές πρακτικές, 

να επιτυγχάνεται η αλληλεπίδραση». (Βικτώρια, εκπαιδεύτρια «Gekko Kids», Μυτιλήνη). 

«Την ύπαρξη υποδομής στο σχολείο, για να μπορούν να εφαρμοστούν οι καλές πρακτικές. 

Όταν λείπει η υποδομή, δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε μεγάλο βαθμό οι καλές πρακτικές. 

Με τον όρο υποδομή εννοώ να υπάρχει ιντερνετ,να υπάρχει Η/Υ, οι μαθητές να έχουν δικούς 

τους Η/Υ, e-mail, προκειμένου να μπορούν να δέχονται ασκήσεις μέσω αυτού από τον 

εκπαιδευτή» (Χρήστος, εκπαιδευτής Ανοιχτού Σχολείου Μεταναστών, Πειραιάς). 
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Αυτές ήταν οι ερωτήσεις που απαρτίζουν τον πρώτο άξονα, σύμφωνα με τον οδηγό 

συνέντευξης, που δόθηκε στους ερωτηθέντες της παρούσας έρευνας. Παρακάτω θα αναλυθεί 

η δομή και το περιεχόμενο του δεύτερου άξονα της  παρούσας έρευνας. 

5.1.2. Ανάλυση του δεύτερου άξονα 

Ο δεύτερος άξονας της παρούσας έρευνας συγκροτήθηκε για να εξυπηρετήσει τους στόχους, 

που έχει θέσει η παρούσα έρευνα ως προς την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής καλών 

πρακτικών στο μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας από τη σκοπιά των εκπαιδευτών 

ενηλίκων, και περιλαμβάνει την αποτύπωση της γνώμη τους ως προς τη χρησιμότητά τους. 

Αν και το εύρος του είναι μικρότερο απ’ αυτό του πρώτου άξονα, καθώς απαρτίζεται από τις 

ερωτήσεις 2, 10 (κλειστού τύπου), 11 και 15 (ανοιχτού τύπου), η χρησιμότητά του είναι 

μεγάλη για την εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων, καθώς βασίζεται σε ερωτήσεις, που 

εξετάζουν ειδικότερα το βαθμό επίτευξης διδακτικών στόχων των εκπαιδευτών, μέσω των 

καλών πρακτικών, κατά την εκπαιδευτική τους δραστηριότητα. 

Οι προαναφερθείσες κλειστού τύπου ερωτήσεις διερευνούν τη γνώμη των 

εκπαιδευτών για τη χρησιμότητά των καλών πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία προς 

σαφή εμπέδωση του μαθήματος από τους μετανάστες/πρόσφυγες εκπαιδευομένους τους. Ο 

Μ.Ο. των απαντήσεών τους (4,8) δείχνει ότι συντάσσονται με την αναπτυχθείσα στην 

παρούσα εργασία άποψη, ότι οι καλές πρακτικές συμβάλλουν στην παροχή κινήτρων στους 

εκπαιδευομένους για περαιτέρω συμμετοχή στο μάθημα και παράλληλη σταδιακή βελτίωση 

των γλωσσικών δεξιοτήτων τους. Στο δέκατο και τελευταίο ερώτημα που εξετάζει τη γνώμη 

των εκπαιδευτών για τον προσανατολισμό των καλών πρακτικών σε μαθητοκεντρικές τάσεις, 

παρά σε δασκαλοκεντρικές, φάνηκε για ακόμα μια φορά η καθολική συμφωνία των 

ερωτηθέντων απέναντι στην πρόταση αυτή, ανεξαρτήτως περιοχής και φορέα, καθώς σχεδόν 

όλοι απάντησαν ότι ταυτίζονται απόλυτα με το παραπάνω εγχείρημα (Μ.Ο. απαντήσεων 4,6). 

Δείχνει, επιπλέον και τις πεποιθήσεις τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων, καθώς θέτουν στο 

επίκεντρο της εκπαιδευτικής τους διαδικασίας τον εκπαιδευόμενο και όχι τους ίδιους, διότι 

αξιολογούν, ενδιαφέρονται και συγκροτούν το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα, ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά της ομάδας, που έχουν τη δεδομένη στιγμή. Η σωστή οργάνωση των καλών 

πρακτικών από τους εκπαιδευτές στο πλαίσιο εκμάθησης μιας γλώσσας, υπέρ ενός 

συγκεκριμένου περιβάλλοντος εκπαιδευομένων, μπορεί να συμβάλλει αρκετά στην 

ουσιαστική κατανόηση και γνώση της γλώσσας από αυτούς (Crowley, 2014). 

Η ερώτηση 11 διερευνά τους στόχους, που έχουν θέσει οι εκπαιδευτές ως προς τη 

συγκρότηση του εκπαιδευτικού προγράμματος διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες/πρόσφυγες. Η ερώτηση, μολονότι δε ζητάει να αναφερθούν 
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οι καλές πρακτικές από τους ερωτηθέντες ή να βασιστούν οι απαντήσεις πάνω σ’ αυτές, στην 

ουσία αντικατοπτρίζει τις μεθόδους και τις προσεγγίσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι 

εκπαιδευτές προσεγγίζουν τη διδασκαλία τους. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων υποστήριξαν 

ότι οι βασικοί στόχοι του μαθήματος της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας για τους 

μετανάστες/πρόσφυγες εκπαιδευομένους τους προσανατολίζονται στα ουσιώδη γνωστικά 

στοιχεία της κατανόησης, δομής και σύνταξης της ελληνικής γλώσσας και  παράλληλα στην 

επικοινωνιακή  προσέγγιση της γλώσσας, έτσι ώστε να μπορούν να μαθαίνουν τη γλώσσα 

βιωματικά, για να μπορούν να την εφαρμόζουν και στην καθημερινότητα τους. «Οι στόχοι ως 

προς τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας είναι οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν 

να την χειρίζονται με ευχέρεια ώστε να διευκολυνθούν στην καθημερινή τους ζωή» (Μαρία, 

εκπαιδεύτρια του Κυριακάτικου Σχολείου Μεταναστών, Αθήνα). «Στο επίπεδο του 

γραμματισμού τους θεωρώ πολύ σημαντικό να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες 

προκειμένου να μπορούν να επικοινωνήσουν σε ένα βασικό επίπεδο με τους γηγενείς και 

ακόμη, να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή τους. Η διδασκαλία της γραμματικής και του 

συντακτικού συνήθως προκύπτει μέσα από το διάλογο αλλά και με υλικό προσαρμοσμένο σε 

κάθε γραμματικό φαινόμενο» (Ειρήνη, εκπαιδεύτρια «Οδυσσέας», Θεσσαλονίκη). Επίσης 

υπήρξαν μεμονωμένες ή μικρές ομάδες απαντήσεων, οι οποίες θεώρησαν ως βασικό στόχο 

την κατάκτηση ενός ασφαλούς εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και το αίσθημα ομαδικότητας 

μεταξύ αυτών και των εκπαιδευομένων, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία του 

εκπαιδευτικού προγράμματος. «Το κυριότερο είναι πρώτα απ’ όλα οι άνθρωποι να νιώσουν 

εμπιστοσύνη, ως προς το δικό μου άτομο, γιατί είναι έτσι κι αλλιώς φοβισμένοι και από εκεί 

και πέρα να αρχίσουν να καταλαβαίνουν κάποια πολύ βασικά γραμματικά φαινόμενα, πώς τα 

χρησιμοποιούμε» (Χαρά, εκπαιδεύτρια Κυριακάτικου Σχολείου Μεταναστών, Αθήνα). 

Επίσης μερικοί από τους εκπαιδευτές τόνισαν ότι ο καθορισμός των στόχων επηρεάζεται 

πολύ, ανάλογα με το γνωστικό υπόβαθρο του εκάστοτε εκπαιδευομένου ως προς την 

ελληνική γλώσσα. «Οι στόχοι τίθενται ανάλογα με το επίπεδο του τμήματος, είτε αρχαρίων, 

όπου θα πρέπει πάντα να δουλέψουμε το φωνολογικό σύστημα, και δίνουμε πάντα βαρύτητα, 

για μεγαλύτερο επίπεδο (Β1, Β2), όπου εκεί εμβαθύνουμε πιο πολύ στο να μπορούν να έχουν 

οι μαθητές μας μεγαλύτερο εμπλουτισμό ως προς την έκφραση» (Μαρία, εκπαιδεύτρια 

Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών, Πειραιάς). 

Το τελευταίο ερώτημα του άξονα αυτού (ερώτηση 15) διερευνά τους τρόπους με τους 

οποίους συντελούν οι καλές πρακτικές στους εκπαιδευτικούς στόχους, ως προς τη διδασκαλία 

της ελληνικής από τους εκπαιδευτές. Όλο το ερευνητικό δείγμα αποκρίθηκε θετικά ως προς 

τη συμβολή των καλών πρακτικών στην εκπαιδευτική τους διαδικασία, διότι συμβάλλουν τα 
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μέγιστα στην εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί στην αρχή από τους εκπαιδευτές, όχι 

πάντα, όπως δήλωσαν μερικοί, αλλά αναμφίβολα, κατά τους περισσότερους, οι καλές 

πρακτικές αποτελούν το μέσο για την ορθή διεξαγωγή του μαθήματος της ελληνικής ως 

δεύτερης γλώσσας. «Οι συμμετέχοντες ενεργοποιούνται περισσότερο και αισθάνονται ότι 

αυτό που γίνεται μέσω των πρακτικών αυτών το συγκρατούν στοιχειωδώς, άρα βοηθάει στο 

να κατακτηθεί η γνώση, αλλά και να υπάρξει και μια μεταξύ τους σχέση, γιατί ειδικά σ’ αυτή 

τη φάση που μιλάμε για πρόσφυγες, έχουμε έναν ανομοιογενή πληθυσμό. Επομένως ειδικά 

πρακτικές όπως εργασία σε ομάδες βοηθάει στο να αλληλεπιδράσουν εκπαιδευόμενοι 

διαφορετικών φύλων, χωρών. Όλο αυτό βοηθάει στην εκπλήρωση των στόχων και την 

προώθηση της γνώσης» (Πάρης, εκπαιδευτής «Gekko kids», Λέσβος). «Συντελούν, επειδή οι 

καλές πρακτικές λειτουργούν θετικά ως προς τους εκπαιδευομένους όχι σαν αυτοσκοπός. 

Ουσιαστικά αυτό που μας πάει παραπάνω είναι, ότι κάθε φορά κινητοποιούμε το ενδιαφέρον 

των μαθητών μ΄ ένα καινούργιο τρόπο κι αυτό είναι το όφελος από την όλη διαδικασία. 

Γεμίζει και το οπλοστάσιο του εκπαιδευτή» (Χρήστος, εκπαιδευτής Ανοιχτού Σχολείου 

Μεταναστών, Πειραιάς). 

Ο δεύτερος άξονας προσανατολίστηκε  περισσότερο στη συμβολή των καλών 

πρακτικών ως προς τους εκπαιδευτικούς στόχους των ερωτηθέντων, απ’ ό,τι στην αναφορά 

συγκεκριμένων καλών πρακτικών από τους ίδιους. Οι καλές πρακτικές, που υιοθετούνται από 

τους εκπαιδευτές, ως προς τις οποίες αυτοί ταυτίζονται, θα αναλυθούν στον επόμενο άξονα.  

 

5.1.3. Ανάλυση του τρίτου άξονα 

Ο τρίτος άξονας της έρευνας αυτής περιλαμβάνει ερωτήσεις, που αφορούν τον προσδιορισμό 

των καλών πρακτικών που χρησιμοποιούν οι ερωτηθέντες για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας 

της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας καθώς και το βαθμό συχνότητας και 

αποτελεσματικότητάς τους, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο άξονας αυτός 

συγκροτήθηκε για να καλύψει το στόχο της διερεύνησης του βαθμού χρησιμότητας των 

καλών πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία της εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας. Το εύρος του άξονα αυτού είναι εξίσου μεγάλο με εκείνο του πρώτου άξονα72, 

καθώς αποτελείται από την ερώτηση 4 (κλειστού τύπου), 12 (ανοιχτού τύπου), 22α) και 23. 

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο τρίτος άξονας είναι ουσιαστικά αυτός, που καλύπτει 

σχεδόν και τις δύο μελέτες περίπτωσης που παρατίθενται στον οδηγό εκπαίδευσης, οι οποίες 
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θα αναλυθούν παρακάτω, με μοναδική εξαίρεση το δεύτερο υποερώτημα της ερώτησης 22, το 

οποίο κρίθηκε ότι πρέπει να αναλυθεί σε επόμενο άξονα. 

Η τέταρτη ερώτηση κλειστού τύπου περιλαμβάνει σαφή απότυπωση κάποιων καλών 

πρακτικών, όπως του διαλόγου, του παιχνιδιού ρόλων, του οπτικοακουστικού υλικού κ.α. και 

διερευνά τη γνώμη των εκπαιδευτών για τη χρησιμότητά τους στην εξέλιξη της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Για ακόμα μία φορά, δεν παρατηρήθηκε απόκλιση των απαντήσεων των 

εκπαιδευτών, καθώς όλοι σχεδόν ταυτίστηκαν απόλυτα με τα παραπάνω εγχειρήματα (Μ.Ο. 

απαντήσεων 4,9), αφού όπως αποκρίθηκαν και οι ίδιοι, σύμφωνα με τους δύο προηγούμενους 

άξονες οι καλές πρακτικές, παρόλο που δεν έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα για όλους τους 

εκπαιδευομένους (εξαρτάται πολλές φορές από το γνωστικό υπόβαθρο και από την 

ψυχολογική τους κατάσταση), αποτελούν το βασικό κλειδί για την ορθή διεξαγωγή της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, επειδή τις περισσότερες φορές βασίζονται σε επικοινωνιακά και 

βιωματικά πρότυπα. 

Σχετικά με την ερώτηση 12, όπου καλούνται οι εκπαιδευτές να αναφέρουν το είδος 

των καλών πρακτικών, που χρησιμοποιούν στη διδασκαλία των μετανάστών/προσφύγων 

εκπαιδευομένων, ποικίλες απαντήσεις δόθηκαν απ’ όλο το δείγμα, σχετικά με την 

απαρίθμηση των καλών πρακτικών, που χρησιμοποιούνται απ’ αυτούς στο μάθημα της 

ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Το βασικότερο που πρέπει να αναφερθεί, είναι ότι οι 

περισσότεροι ενσωμάτωσαν τις καλές πρακτικές τους, στην επικοινωνιακή μέθοδο της 

γλωσσικής διδασκαλίας και λιγότεροι σε γνωστικά πρότυπα και στη λεγόμενη θεωρία της 

διαγλωσσικότητας (translanguaging), η οποία αναφέρθηκε και σε προηγούμενο άξονα73.
. 

Οι περισσότεροι βέβαια χρησιμοποιούν ένα κράμα καλών πρακτικών που βασίζονται 

στην επικοινωνιακή και γνωστική διδακτική προσέγγιση της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας, με τις περισσότερες απαντήσεις των ερωτηθέντων να καταλήγουν στην τεχνική του 

διαλόγου (12 από τους 16), διότι δίνει ένα καινούργιο θεωρητικό υπόβαθρο στην εκπαίδευση 

καθώς κύριο συστατικό του είναι η πραγματική επικοινωνία προσώπων και το αίσθημα της 

ομοιογένειας και της ελεύθερης έκφρασης μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στη δεύτερη 

θέση των προτιμήσεών τους έρχονται οι πρακτικές του παιχνιδιού ρόλων (9 από τους 16 

ερωτηθέντες) και της χρήσης οπτικοακουστικού υλικού (8 από τους 16 ερωτηθέντες), οι 

οποίες συμβάλλουν τα μέγιστα στο να διδάσκεται το μάθημα της ελληνικής γλώσσας σε μια 

απλούστερη μορφή, προσαρμοσμένη στον εκάστοτε εκπαιδευόμενο. Το οπτικοακουστικό 

υλικό βασίζεται πολύ σε παρουσιάσεις διαφανειών power point, πηγές κειμένων από το 
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διαδίκτυο σχετικά με θέματα της επικαιρότητας, videos κ.α. «Οι πρακτικές  που 

χρησιμοποιώ, προσανατολίζονται όχι για να είμαι ως δασκάλα μέσα στην τάξη, αλλά ως φίλη 

τους. Έτσι μαθαίνουμε την ελληνική γλώσσα με διάλογο» (Βικτώρια, εκπαιδεύτρια, «Gekko 

kids», Λέσβος). «Η χρήση πολλών καλών πρακτικών σ’ αυτό το σχολείο είναι περιορισμένες. 

Δεν έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε οπτικοακουστικό υλικό, επομένως 

περιοριζόμαστε μόνο σε δυο-τρεις καλές πρακτικές. Μέχρι στιγμής στην τάξη μου έχει 

χρησιμοποιηθεί ο διάλογος, όχι μόνο μεταξύ εμού και των μαθητών αλλά και των μαθητών 

μεταξύ τους. Το προκαλώ κι εγώ μερικές φορές αυτό, γιατί δεν γνωρίζονται οι μαθητές, αν 

και έχουν έναν κοινό στόχο» (Μαρία, εκπαιδεύτρια Κυριακάτικου Σχολείου Μεταναστών, 

Αθήνα). «Όλα τα παραπάνω χρησιμοποιώ, που διάβασα στη δεύτερη ερώτηση (διάλογος, 

παιχνίδι ρόλων, οπτικοακουστικό υλικό), γιατί μιλάμε για την ισότητα στη μάθηση στην 

εκπαίδευση και δεν βλέπω το νόημα να βρίσκομαι εγώ πάνω στο μάθημα δασκαλοκεντρικά 

και να μεταδίδω κάτι, βγαίνει πολύ πιο ωραία όταν γίνεται συνεργατικά, βγαίνει και 

περισσότερος διάλογος και το μάθημα γίνεται πιο πολύ επικοινωνιακό, απ’ ότι γραμματικο-

μεταφραστικό. Οπότε δημιουργείται και καλύτερο κλίμα στην τάξη και πιο δημιουργικά 

εξασκούνται στη γλώσσα» (Νίκη, εκπαιδεύτρια «Οδυσσέας», Θεσσαλονίκη). «Κυρίως 

παιχνίδια ρόλων αρκετές φορές, προσαρμόζουμε το μάθημα μας συνήθως με αφορμή 

γεγονότα της επικαιρότητας και άλλα ερεθίσματα» (Μαρία, Εκπαιδεύτρια Ανοιχτού Σχολείου 

Μεταναστών, Πειραιάς). 

Επιπλέον, καλές πρακτικές που αναφέρθηκαν από τους ερωτηθέντες είναι η εργασία 

σε ομάδες (5 από τους 16) και άλλες, όπως η σύνδεση της ελληνικής γλώσσας με τραγούδια 

(4 από τους 16), παιχνίδια με λέξεις, είτε για μετάφραση είτε για ταύτιση με κάποιο 

αντικείμενο με τη μορφή παιχνιδιού (4 από τους 16), ανάγνωση κειμένων, ηλεκτρονικής και 

γραπτής μορφής, με σκοπό την ακριβή μετάφρασή του ή την απλή ανάγνωσή του (3 από τους 

16) και η ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων (1 από 

τους 16). «Κυρίως το διαδίκτυο και μεταφράσεις στη δική τους γλώσσα, προκειμένου να 

κατανοήσουν μια έννοια που δεν είναι απόλυτα χειροπιαστή, για να την εξηγήσεις με κάποιον 

άλλο τρόπο» (Καλλιόπη, εκπαιδεύτρια Ανοιχτού Σχολείου Μεταναστών, Πειραιάς). 

«Χρησιμοποιούμε πολλά παιχνίδια π.χ. bingo, στη χρήση ενός καινούργιου λεξιλογίου, 

φτιάχνω ένα δικό μου κείμενο με τις λέξεις. Οι εκπαιδευόμενοι βάζουν σε νέα τετράγωνα τις 

λέξεις από το λεξιλόγιο και προσπαθούν από το λεξιλόγιο, αν γίνεται bingo ή όχι από τις 

λέξεις του δικού τους ταμπλό» (Ματίνα, εκπαιδεύτρια Ανοιχτού Σχολείου Μεταναστών, 

Πειραιάς). «Συχνά, όταν έχουμε κάποιο γραμματικό φαινόμενο κάνουμε μια εξάσκηση πάνω 

σ’ αυτό με τη βοήθεια κάποιου τραγουδιού ή πολλές φορές τους βάζουμε ασκήσεις, που 



111 
 

έχουν να κάνουν με τη συμπλήρωση κενών πάνω σε διαλόγους που ακούν» (Αντώνης, 

Εκπαιδευτής «Οδυσσέας», Θεσσαλονίκη). 

Το ερώτημα 22 περιλαμβάνει την πρώτη μελέτη περίπτωσης που παρουσιάστηκε σ’ 

αυτήν την ερευνητική διαδικασία. Η περίπτωση αυτή παρουσιάζει το προφίλ ενός 

εκπαιδευόμενου, του Mahmud, ο οποίος παρακολουθεί μαθήματα ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας, με απώτερο σκοπό να συμμετάσχει σε αγώνες Tae Kwon Do σε πανελλήνιο 

επίπεδο (είχε διακρίσεις ως προς την πολεμική τέχνη αυτή στη χώρα καταγωγής του). 

Δυσκολεύεται όμως να προσαρμοστεί στα δεδομένα του μαθήματος, με αποτέλεσμα να 

απουσιάζει πολλές φορές στα μαθήματα και να έχει χάσει την αυτοπεποίθησή του να 

συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το πρώτο σκέλος της περίπτωσης αυτής, 

που περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο άξονα ζητά από τους ερωτηθέντες να κατονομάσουν 

τις καλές πρακτικές, που θα χρησιμοποιούσαν, έτσι ώστε να γίνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον 

για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Οι περισσότεροι εκπαιδευτές υποστήριξαν (9 από τους 16) ότι 

για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του εκπαιδευόμενου αυτού θα έπρεπε να επικεντρωθούν 

στο ενδιαφέρον του, στη συγκεκριμένη περίπτωση το Tae Kwon Do. Επομένως θα 

προσανατόλιζαν τη διδασκαλία του μαθήματος της ελληνικής πάνω στην ενασχόληση αυτή 

του Mahmud, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον του να παρακολουθεί με τη 

θέλησή του την εκπαιδευτική διαδικασία και όχι κατ’ ανάγκη. Τη σύνδεση αυτή με τα 

ενδιαφέροντα θα την επιτύγχαναν, μέσω της προβολής videos σχετικά με το άθλημα 

(οπτικοακουστικό υλικό), της ανάγνωσης σχετικών ορολογιών και κειμένων στα ελληνικά για 

το Tae Kwon Do, της υγιεινής ζωής κ.α. «Όταν βλέπεις ότι κάποια άτομα για πολλούς λόγους 

μένουν λίγο πίσω θα πρέπει να τους δώσεις ένα έξτρα υλικό, ένα βοηθητικό υλικό, να τους 

δείξεις το ενδιαφέρον σου για αυτούς και να τους βοηθήσεις όσο καλύτερα μπορείς. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση θα έδινα στον  Mahmud κείμενα και λεξιλόγιο, το οποίο θα τον 

βοηθούσε στην καθημερινότητα του, κυρίως στο Tae Kwon do για αρχή και έπειτα θα 

προσέγγιζα την υπόλοιπη καθημερινότητα, ώστε όταν θα πήγαινε στις προπονήσεις του, να 

μπορούσε να πει κάποιες λέξεις που θα του χρησίμευαν και να τις χρησιμοποιήσει, ώστε να 

νιώσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, γιατί απ’ ότι παρατηρώ έχει χάσει την αυτοπεποίθηση 

του» (Στεφανία, Εκπαιδεύτρια «Solidarity», Σέρρες). 

Εκτός αυτού, αρκετοί από τους εκπαιδευτές στο ερώτημα αυτό πρότειναν καλές 

πρακτικές, οι οποίες ήταν ανεξάρτητες από το χόμπι του Mahmud, και είχαν ως στόχο την 

ευρεία ένταξη του εκπαιδευόμενου στα γενικότερα πλαίσια της διδασκαλίας της ελληνικής ως 

δεύτερης γλώσσας. Οι προσεγγίσεις που αναφέρθηκαν ήταν η εργασία σε ομάδες (5 από τους 

16), η ανάγνωση κειμένων και λεξιλογίου (3 από τους 16), η χρήση εγχειριδίων 
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προσαρμοσμένων από τη μητρική του γλώσσα στην ελληνική για τη βελτίωση των 

γνωστικών του δεξιοτήτων (2 από τους 16). Δεν θα μπορούσε φυσικά να παραλειφθεί ο 

διάλογος των ερωτηθέντων με τον υποτιθέμενο εκπαιδευόμενο (4 από τους 16), ο οποίος θα 

είχε ως στόχο την εύρεση των αιτίων της παθητικότητας του Mahmud και την παρακίνησή 

του για ενεργότερη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. «Σίγουρα το πρωταρχικό θα 

ήταν να καταφέρει ο ίδιος να αντιληφθεί το πόσο εξίσου σημαντικό με τις πολεμικές τέχνες 

θα ήταν να εκπαιδευτεί και να μάθει την ελληνική γλώσσα. Αυτό σίγουρα θα έπρεπε να 

συμβεί ίσως σ’ ένα αρχικό επίπεδο μέσω του διαλόγου, κυρίως με τον εκπαιδευτή, καθώς 

αυτός μόνο μπορεί να δώσει τη διάσταση του πόσο σημαντικό είναι να μάθει τη γλώσσα μας, 

εφόσον πλέον έχει επιλέξει να μένει στη χώρα μας» (Μαρία, εκπαιδεύτρια Κυριακάτικου 

Σχολείου Μεταναστών Αθήνα). «Για έναν πιο εκλυστικό τρόπο, υπάρχουν εγχειρίδια που 

διδάσκουν ελληνικά κατευθείαν από αραβικά. Οπότε θα χρησιμοποιούσα υλικό κατευθείαν 

και από εκεί, προσαρμοσμένο μόνο σ’ αυτόν και τη γλώσσα του. Άρα θα μπορούσε να 

απαντάει σε ασκήσεις, να διαβάζει και να ασχολείται με τη γλώσσα, ακόμη και αν δεν 

έρχεται» (Νίκη, εκπαιδεύτρια «Οδυσσέας», Θεσσαλονίκη). Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι στην 

ερώτηση αυτή υπήρξε μόνο μία απόκλιση απάντησης από έναν εκπαιδευτή, σε σχέση με τους 

υπόλοιπους ερωτηθέντες, ο οποίος υποστήριξε ότι η ενεργοποίηση της συμμετοχής του 

συγκεκριμένου εκπαιδευόμενου στην εκπαιδευτική διαδικασία, εξαρτάται σε πρώτο βαθμό 

από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο και μετά από τον αρμόδιο εκπαιδευτή. «Εξαρτάται από το 

άτομο, την όρεξη που παρακολουθεί τα μαθήματα αυτά και την προσπάθεια που θα 

καταβάλλει για να καλύψει τα κενά. Οι καλές πρακτικές εδώ δεν παίζουν κάποιο ιδιαίτερο 

ρόλο. Έχει περισσότερη σχέση από την προσπάθεια του φίλου μας από τη Συρία» (Χρήστος, 

Εκπαιδευτής Ανοιχτού Σχολείου Μεταναστών, Πειραιάς). 

Η τελευταία μελέτη περίπτωσης (ερώτηση 23), που παρατίθεται στον παρόντα άξονα 

της έρευνας αυτής, εξετάζει την περίπτωση ενός επιμορφωτή, που αντιμετωπίζει δυσκολίες 

ως προς την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων έναντι των μεταναστών/προσφύγων 

εκπαιδευομένων του στο μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Το ερώτημα που 

τέθηκε στους συμμετέχοντες αφορούσε την πρότασή τους ως προς το είδος των καλών 

πρακτικών που θα του σύστηναν, για να βελτιωθεί στον προαναφερόμενο τομέα. Οι 

περισσότεροι εξ’ αυτών απάντησαν (9 από τους 16) ότι θεωρούν το διάλογο ως μια από τις 

βασικές καλές πρακτικές, που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτής, προκειμένου να 

καταφέρει να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον του και παράλληλα να παρακινηθεί να 

παρομοιάσει το μάθημα με ουσιαστική πηγή γνώσεων και όχι σπατάλη του προσωπικού του 

χρόνου. «Ο πρώτος τρόπος, που θα μπορούσα να του προτείνω θα ήταν να προσπαθήσει να 
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εντάξει στη συζήτηση και στην αφήγηση τόσο από την πλευρά του όσο και από τους 

εκπαιδευόμενους πράγματα που τον αφορούν για την πατρίδα του την Ελλάδα ή για την δικιά 

τους αντίστοιχα, έτσι ώστε να μπορούσε να εντάξει ο καθένας την πατρίδα του μέσα στην 

κοινή συζήτηση» (Φανή, Εκπαιδεύτρια του «Οδυσσέας», Θεσσαλονίκη).  

Αρκετά αρεστές, κατά τους ερωτηθέντες, φάνηκαν οι καλές πρακτικές του 

οπτικοακουστικού υλικού, των εποπτικών μέσων και των εργασιών σε ομάδες, μέσω των 

οποίων ο εκπαιδευτής θα μπορέσει να μετατρέψει το μάθημα σε πρότυπα ψυχαγωγικής και 

διαδραστικής προσέγγισης, σε αντίθεση με τα δασκαλοκεντρικά πρότυπα, που επιθυμούν τον 

εκπαιδευτή μονίμως μπροστά από έναν πίνακα και τους εκπαιδευομένους καθισμένους στα 

έδρανά τους. «Θα πρότεινα τη χρήση του παιχνιδιού, ιδιαίτερα με πολλές εικόνες και 

καρτέλες και αρχικά ασκήσεις γνωριμίας σε κύκλο. Η χρήση του παιχνιδιού μπορεί να είναι 

ωφέλιμη όχι μόνο στα παιδιά αλλά και στους ενήλικες που πάντοτε νιώθουν σαν παιδιά. 

Τέτοιες δραστηριότητες προάγουν το χιούμορ και ενισχύουν τις σχέσεις ανάμεσα σε όλα τα 

μέλη, εκπαιδευτικούς και μαθητές» (Ειρήνη, Εκπαιδεύτρια του «Οδυσσέας», Θεσσαλονίκη). 

Αυτό που θα του πρότεινα θα ήταν να χρησιμοποιήσει εποπτικά μέσα, που δεν έχει 

χρησιμοποιήσει, όπως εικόνες αρκετές, έτσι ώστε να ενεργοποιήσει οπτικά τους μαθητές του, 

αν είχε πρόβλημα στο να επικοινωνήσει λεκτικά μαζί τους και επίσης θα του πρότεινα να 

δουλέψει με την τάξη του σε μικρότερες ομάδες, έτσι ώστε μέσα από την εργασία αυτή να 

δημιουργήσει ένα καλύτερο τμήμα και μεταξύ των συμμετεχόντων, γεγονός που θα τον 

βοηθούσε και στο να επικοινωνήσει και ο ίδιος μαζί τους» (Πάρης, «Gekko kids», Λέσβος). 

Τέλος δύο από τους ερωτηθέντες επέλεξαν και την καλή πρακτική του παιχνιδιού ρόλων-

δραματοποίησης, διότι βασίζεται στην έκφραση των συναισθημάτων των εκπαιδευομένων 

και στην βιωματική προσέγγιση της γλωσσικής διδασκαλίας από τον εκπαιδευτή, 

προκειμένου να ενεργοποιήσει το εκπαιδευόμενο κοινό του, κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. «Το οτιδήποτε έχει να κάνει με το να ενεργοποιηθούν οι μαθητές 

να μιλήσουν θα ήταν χρήσιμο, όπως παιχνίδι ρόλων, ακόμα και δραματοποίηση αν είναι κάτι 

εύκολο για τον συνάδελφο και ίσως να δοκιμάσει τις πρακτικές αυτές για να δει ποια του 

ταιριάζει περισσότερο» (Αντώνης, εκπαιδευτής «Οδυσσέας», Θεσσαλονίκη).  

Τέλος, μερικοί από τους εκπαιδευτές θεώρησαν ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος 

της μεταδοτικότητας του υποτιθέμενου εκπαιδευτή, ως προς το εκπαιδευόμενο δυναμικό του, 

εξαρτάται αποκλειστικά από την αυτογνωσία του ίδιου ως προς το θέμα αυτό, αλλά και από 

τη σφοδρή επιθυμία του να εξαλείψει την αδυναμία αυτή. Οι καλές πρακτικές έρχονται 

δεύτερες, κατά αυτούς αν δεν επακολουθήσουν τα προαναφερθέντα. «Δεν είναι κάτι που 

μπορείς να προτείνεις και ο άλλος θα το ακολουθήσει, είναι κάτι που είναι μέσα σου. Είναι 
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αυτό που εσύ νιώθεις ότι πρέπει να προσφέρεις και να βοηθήσεις στην τάξη σου. Είναι μια 

μορφή συναισθήματος και πείσματος να βοηθήσεις αυτούς τους ανθρώπους να προχωρήσουν 

παρακάτω» (Βίκυ, εκπαιδεύτρια Ανοιχτού Σχολείου Μεταναστών, Πειραιάς). Το ποσοστό, 

κατά το οποίο οι εκπαιδευτές είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι και καταρτισμένοι να 

ανταπεξέλθουν σ’ αυτές τις προκλήσεις της υπό εξέτασης διδασκαλίας θα αναλυθεί στον 

επόμενο άξονα. 

 

5.1.4. Ανάλυση του τέταρτου άξονα 

Ο τέταρτος άξονας της παρούσας εργασίας περιλαμβάνει ερωτήσεις, που διερευνούν τις 

αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευτών του ερευνητικού δείγματος, ως προς το βαθμό 

κατάρτισης και ετοιμότητάς τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις 

προσδοκίες και απαιτήσεις της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Ο άξονας 

αυτός συγκροτήθηκε στα πλαίσια της κάλυψης του δεύτερου και τρίτου στόχου της παρούσας 

έρευνας, που αφορά την αξιολόγηση της ετοιμότητας και της επαρκούς κατάρτισης των 

εκπαιδευτών ως προς τη χρήση καλών πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο άξονας 

αποτελείται από τις ερωτήσεις κλειστού τύπου 1, 3 και 8
 
και ανοιχτού τύπου 16 και 17 

αντίστοιχα. 

Όσον αναφορά τις τρεις ερωτήσεις κλειστού τύπου, στην πρώτη ερώτηση 

διερευνήθηκε η προγενέστερη εμπειρία των ερωτηθέντων εκπαιδευτών, ως προς το μάθημα 

της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, στα πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Οι περισσότεροι εξ’ αυτών (10 από τους 16) απάντησαν ότι είχαν ξανασχοληθεί με 

την εν λόγω διδασκαλία και σε παρόμοια εκπαιδευτικά πλαίσια, είτε με τη μορφή εργασίας, 

είτε με τη μορφή εθελοντικού χαρακτήρα. Ωστόσο στην ερώτηση 3, που αποτυπώνει τη 

γνώμη τους για την επαρκή γνώση της χρήσης των πρακτικών στο μάθημα της ελληνικής 

γλώσσας, οι απαντήσεις τους ήταν σύμφωνες με την ευρύτερη αντίληψη της αξίας της 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, που σημαίνει ότι ποτέ δεν μπορεί κάποιος να είναι σίγουρος για 

την απόλυτη κατάκτηση ενός αντικειμένου, διότι πάντοτε υπάρχουν τα περιθώρια βελτίωσης 

(Μ.Ο. απαντήσεων 2,9). Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του μαθήματος, οι 

ερωτηθέντες αποκρίθηκαν ότι δεν αισθάνονται ανασφάλεια ως προς τη μεταδοτικότητά τους 

σε σχέση με τη μεταφορά των γλωσσικών γνώσεων και δεξιοτήτων στους εκπαιδευομένους 

τους, γεγονός που δείχνει τη συνεχή ενημέρωση και προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού 

πάνω στο διδασκόμενο αντικείμενο που κλήθηκαν να αναλάβουν (Μ.Ο. απαντήσεων 2,7, 

ερώτηση 8). 
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Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου ζητούσαν την εκτίμηση των εκπαιδευτών, ως προς το 

επίπεδο επάρκειας των γνώσεων τους, σχετικά με την εφαρμογή διδακτικών τεχνικών για τη 

διδασκαλία του μαθήματός τους και παράλληλα τους καλούσαν να προτείνουν τρόπους, με 

τους οποίους οι ίδιοι, αλλά και συνάδελφοί τους θα μπορούσαν να διευρύνουν τους 

γνωστικούς τους ορίζοντες, σχετικά με τις προσεγγίσεις διδασκαλίας της ελληνικής ως 

δεύτερης γλώσσας. Οι ερωτηθέντες, παρόλο που η πλειοψηφία τους αποκρίθηκε ότι κατέχουν 

τις στοιχειώδεις γνώσεις για την εφαρμογή εκπαιδευτικών τεχνικών στη γλωσσική 

διδασκαλία τους, στην ουσία κατέληξαν ότι πάντοτε θα υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης της 

εκπαιδευτικής τους κατάρτισης, εξαιτίας παραγόντων, όπως η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, 

οι συγκυρίες της σύστασης ενός εκπαιδευόμενου τμήματος, οι προσωπικές τους προτιμήσεις 

κ.α. «Πάντοτε οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση με τη χρήση νέων 

μεθόδων διδασκαλίας δεδομένου ότι στο εκπαιδευτικό πλαίσιο διδασκαλίας μεταναστευτικών 

και προσφυγικών πληθυσμών αναδύονται συνεχώς νέα ερευνητικά δεδομένα, τα οποία πρέπει 

να έχουμε πάντα υπόψη μας» (Ειρήνη, εκπαιδεύτρια «Οδυσσέας», Θεσσαλονίκη). . «Αρχικά, 

ποτέ δεν είναι κάτι γνωστό στο 100%, πάντοτε μαθαίνεις και μετά η ίδια η ομάδα που 

καλείσαι να δουλέψεις μπορεί να σε αποκλείει από το να εφαρμόσεις κάποιες τεχνικές, που 

μπορεί να ήθελες και να βλέπεις ότι δεν ταιριάζουν στη συγκεκριμένη ομάδα, είτε λόγω 

περιορισμένου χρόνου, είτε περιορισμένων μέσων. Επομένως από τη μια έχει να κάνει με την 

επιλογή των τεχνικών από εμένα είτε λόγω προσωπικής μου προτίμησης, είτε λόγω 

συνθηκών, που αντιμετωπίζω στο μάθημά μου» (Άννα-Μαρία, εκπαιδεύτρια «Gekko kids», 

Λέσβος). 

Σχετικά με τους τρόπους που μπορούν οι ερωτηθέντες και γενικότερα οι εκπαιδευτές 

να επιμορφωθούν πάνω στην ευρύτερη έννοια της διδακτικής προσέγγισης των καλών 

πρακτικών για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, σχεδόν όλοι (13 από τους 16 

του δείγματος) πρότειναν τη συμμετοχή σε εξειδικευμένα σεμινάρια, κρατικού ή ιδιωτικού 

φορέα, που μπορούν να εξελίξουν τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις τους ως προς το μάθημα 

που διδάσκουν. Μολονότι τονίστηκε από εκπαιδευτή, που διδάσκει στην περιοχή της 

Λέσβου, ότι τέτοιου είδους σεμινάρια είναι δύσκολο να υλοποιηθούν σε περιοχές, όπως μια 

νησιωτική, πάντα υπάρχουν οι τρόποι που θα είναι εφικτοί για όλους τους εκπαιδευτές και 

είναι άμεσα συνυφασμένοι με την προσωπική τους αναζήτηση ως προς το αντικείμενο που 

διδάσκουν. Με την παραπάνω άποψη ταυτίστηκαν περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες 

του δείγματος (7 από τους 16), καθώς στη σύγχρονη εποχή υπάρχουν όλα τα μέσα και οι 

τρόποι που μπορούν οι εκπαιδευτές να επιστρατεύσουν, προκειμένου να στεφθεί το 

εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα με επιτυχία. «Ως προς τα σεμινάρια δεν είναι εύκολο να γίνουν 
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σε μια περιοχή όπως η Μυτιλήνη, αλλά όποιος θέλει μπορεί να τα κάνει και να αναζητήσει 

περαιτέρω πληροφορίες επί του θέματος» (Βικτώρια, εκπαιδεύτρια «Gekko kids», Λέσβος). 

«Οι εκπαιδευτές μπορούν να καταρτίζονται μ’ όλους τους πιθανούς τρόπους, είτε με 

προσωπική αναζήτηση στη βιβλιογραφία, στο διαδίκτυο, είτε με την παρακολούθηση 

σεμιναρίων επιμόρφωσης, είτε με τη συζήτηση με διάφορους συναδέλφους του σχολείου» 

(Αντώνης, Εκπαιδευτής «Οδυσσέας», Θεσσαλονίκη). 

Οι υπόλοιποι τρόποι που αναφέρθηκαν από λιγότερους εκπαιδευτές, σε σύγκριση με  

τις δύο προηγούμενες μεθόδους είναι ο διάλογος με άλλους εκπαιδευτές σχετικά με το 

ζητούμενο της παρούσας έρευνας, η συμμετοχή τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα, 

trainings και βιωματικά εργαστήρια που θα αφορούν τη διδασκαλία της ελληνικής ως 

δεύτερης γλώσσας καθώς και η συμμετοχή τους σε εθελοντικές πρωτοβουλίες για την ένταξη 

ευάλωτων ομάδων, όπως οι μετανάστες/πρόσφυγες στην ελληνική πραγματικότητα. Αυτό 

όμως που θα πρέπει να σημειωθεί είναι ότι το δείγμα δείχνει μια σαφή υποστήριξη στη 

βιωματική προσέγγιση, που θα πρέπει να υιοθετήσουν οι εκπαιδευτές, καθώς μέσω αυτής 

καθίστανται ικανοί να αναζητήσουν εναλλακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές ως προς το 

αντικείμενο της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα τέτοιας προσέγγισης είναι η παρακολούθηση από τους ίδιους τους εκπαιδευτές 

μαθημάτων μιας ξένης γλώσσας, προκειμένου να μπουν στη θέση των εκπαιδευομένων και 

να αξιολογήσουν μια εκπαιδευτική διαδικασία από την οπτική γωνία του λήπτη. «Εγώ θα 

έλεγα να συμμετέχουν και σε διαφορετικά πλαίσια ως διδάσκοντες, γιατί καλύτερη κατάρτιση 

και για μένα είναι η πράξη. Θα έλεγα να συνεχίζουν να επιμορφώνονται και οι ίδιοι ως 

μαθητές σε άλλες γλώσσες» (Νίκη, Εκπαιδεύτρια «Oδυσσέας», Θεσσαλονίκη). «Αυτό θα 

βοηθούσε πάρα πολύ να μπουν στη θέση των εκπαιδευόμενων (ενσυναίσθηση). Για μένα θα 

ήταν αυτό ο καλύτερος τρόπος. Μαθαίνοντας μια γλώσσα με καλές πρακτικές, να 

χρησιμοποιούσα και εγώ αυτές τις καλές πρακτικές για να διδάξω την ελληνική» (Ματίνα, 

Εκπαιδεύτρια Ανοιχτού Σχολείου Μεταναστών, Πειραιάς). 

Στον άξονα αυτό ουσιαστικά οι συμμετέχοντες του δείγματος εκδήλωσαν το βαθμό 

ετοιμότητάς τους και εξέφρασαν τις απόψεις τους για τις μεθόδους και καλές πρακτικές, που 

θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις διδακτικές δεξιότητές τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν 

την εμπιστοσύνη και τον ενθουσιασμό του εκπαιδευόμενου δυναμικού τους. Το βαθμό 

επιρροής τους ως προς του μετανάστες/πρόσφυγες θα το εξετάσει ο επόμενος και τελευταίος 

άξονας του ερευνητικού δείγματος. 

 



117 
 

5.1.5. Ανάλυση του πέμπτου άξονα 

Ο πέμπτος και τελευταίος άξονας αποτελείται από ερωτήσεις, που καταδεικνύουν το βαθμό 

αποδοχής των εκπαιδευομένων του ερευνητικού ως προς τη χρησιμοποίηση καλών 

πρακτικών στο μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, κατά την αντίληψη και την 

εμπειρία των εκπαιδευτών τους. Συγκροτήθηκε, δηλαδή για να καλύψει την ψυχική στάση 

των εκπαιδευομένων, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της μαθησιακής διαδικασίας, μέσω των 

διδακτικών τεχνικών, σύμφωνα με τα λεγόμενα των εκπαιδευτών τους, που συμμετέχουν στο 

δείγμα. Ο άξονας αυτός κρίνεται εξίσου σημαντικός με τους προηγούμενους, καθώς η ψυχική 

στάση και η αποδοχή των εκπαιδευομένων για ενεργή συμμετοχή στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών, που κατέβαλαν οι εκπαιδευτές του. Ο 

καλός εκπαιδευτής είναι αυτός που κατορθώνει να κάνει τον καθένα να δουλέψει καλύτερα 

και για περισσότερο χρόνο (Queiroz, 2000). Ο άξονας αυτός αποτελείται από τις ερωτήσεις 5, 

9 (κλειστού τύπου), 20, 21 (ανοιχτού τύπου) και το δεύτερο σκέλος της μελέτης περίπτωσης 

του εκπαιδευόμενου από τη Συρία, η οποία αναλύθηκε στον τρίτο άξονα74 και αποτελεί στο 

σύνολό της (πρώτο και δεύτερο σκέλος της) την ερώτηση 22. 

Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου απέβλεπαν στην αποτύπωση της γνώμης των 

εκπαιδευτών σχετικά, αφενός με την ενίσχυση του κινήτρου των εκπαιδευομένων τους για 

περαιτέρω συμμετοχή στο μάθημα μέσω των καλών πρακτικών αφετέρου με το βαθμό 

αύξησης της αυτοπεποίθησής τους στην προσπάθειά τους να εξασκούν περισσότερο την 

ελληνική γλώσσα, με γνώμονα πάντοτε τη συμβολή των καλών πρακτικών. Για ακόμα μία 

φορά οι εκπαιδευτές του δείγματος ταυτίστηκαν σχεδόν απόλυτα ως προς την καταφατική 

τους απάντηση και στα δύο σκέλη της προαναφερόμενης πρότασης, καθώς παρατηρήθηκε 

Μ.Ο. απαντήσεων 4,6 για την ερώτηση 5 και 4,4 αντίστοιχα για την ερώτηση 9. Όλα τα 

παραπάνω δείχνουν την ισχυρή πεποίθησή τους ότι οι εκπαιδευόμενοι, ως δέκτες της 

δυναμικής αυτών των καλών πρακτικών που αναφέρθηκαν σε προηγούμενο άξονα βιώνουν 

αμεσότερα το εύρος και τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας, απ’ ό,τι σε ένα 

δασκαλοκεντρικό σύστημα μάθησης. Επιπλέον ενισχύεται το κίνητρό τους για προφορική 

πρακτική εξάσκηση της ελληνικής γλώσσας, απελευθερωμένοι από το φόβο της εξαπόλυσης 

αρνητικών εκφράσεων και χαρακτηρισμών εις βάρος τους. 

Σχετικά με την ερώτηση 20, όπου ζητείται από τους συμμετέχοντες να περιγράψουν 

την ψυχολογική διάθεση και στάση των εκπαιδευομένων του δείγματος πριν και μετά τη 

διεξαγωγή της διδασκαλίας τους στο μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, οι 
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περισσότεροι παρατήρησαν ότι στην αρχή των μαθημάτων οι εκπαιδευόμενοι εισέρχονταν 

στην τάξη με μεγάλη επιφυλακτικότητα, καθώς δε γνώριζαν τις συνθήκες και το κλίμα που 

θα συναντούσαν μέσα στην εκπαιδευτική αίθουσα. Στην πορεία της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και με τη συμβολή των καλών πρακτικών οι εκπαιδευόμενοι άρχισαν να νιώθουν 

μεγαλύτερη οικειότητα απέναντι στους εκπαιδευτές, μάθαιναν πιο εποικοδομητικά και 

δημιουργικά την ελληνική γλώσσα απ’ ό,τι μέσω τυποποιημένης διδασκαλίας και πολλές 

φορές ζητούσαν τη διευκρίνιση των εκπαιδευτών τους ως προς κάποια γλωσσικά ή δομικά 

στοιχεία της ελληνικής γλώσσας. «Σχεδόν όλοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν πολλά νομικά και 

προσωπικά προβλήματα πριν έρθουν στο μάθημα. Αυτές οι πρακτικές τους βοηθούν να 

χαλαρώσουν, να νιώσουν άνετα, να γελάσουν, να ανταλλάξουν χιούμορ, να κάνουν νέους 

φίλους κ.α. Σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούνται φιλίες μεταξύ τους κάτι που μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο μέσα από ανθρώπινες πάνω από όλα συνθήκες μάθησης. Έτσι, το σχολείο 

πέρα από ένα σχολείο εκμάθησης της ελληνικής ή άλλων γλωσσών, είναι ταυτόχρονα και 

ένας χώρος κοινωνικοποίησης» (Ειρήνη, Εκπαιδεύτρια «Οδυσσέας», Θεσσαλονίκη). «Η 

διάθεση των εκπαιδευομένων αλλάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό, εφόσον έχουμε εφαρμόσει τις 

καλές πρακτικές. Μπαίνοντας μέσα στην τάξη, παρατηρώ ότι, παρά το ενήλικο των μαθητών 

είναι φανερά μουδιασμένοι και κουμπωμένοι. Ωστόσο όταν αρχίζουμε αυτό το παιχνίδι 

ρόλων και τον διάλογο μεταξύ μας, το κλίμα γίνεται πιο ευχάριστο, νιώθουν μεγαλύτερη 

εμπιστοσύνη και χαρά για αυτό που κάνουν εκείνη τη δεδομένη στιγμή» (Μαρία, 

Εκπαιδεύτρια Κυριακάτικου Σχολείου Μεταναστών, Αθήνα). Υπήρξαν βέβαια και θέσεις 

ορισμένων ερωτηθέντων, οι οποίοι θεωρούν ότι οι καλές πρακτικές δεν μεταβάλλουν γενικά 

την ψυχολογική διάθεση των εκπαιδευομένων, απλώς συμβάλλουν στη βελτίωση της 

απόδοσής τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος. «Εάν παίζει κάποιο ρόλο η χρήση 

πρακτικών, μπορεί να παίξει, εάν αυτές συμβάλλουν στο βαθμό που μπορεί να αλλάξει την 

ψυχολογική τους διάθεση, έτσι ώστε να παρακολουθήσουν το μάθημά τους καλύτερα» 

(Χρήστος, Εκπαιδευτής Ανοιχτού Σχολείου Μεταναστών, Πειραιάς). 

Σχετικά με τη βελτίωση της καθημερινότητας των εκπαιδευομένων των ερωτηθέντων, 

μέσω της παρακολούθησης του μαθήματός των τελευταίων με τη βοήθεια της εφαρμογής των 

καλών πρακτικών, που αποτελεί την 21
η
 ερώτηση, οι περισσότεροι αποκρίθηκαν ότι οι καλές 

πρακτικές επενεργούν θετικά και στην ευρύτερη καθημερινότητά των μαθητών τους σε 

πολλούς τομείς. Ως υπέρμαχοι της επικοινωνιακής προσέγγισης, οι ερωτηθέντες αναφέρουν 

ότι οι μετανάστες/πρόσφυγες χρησιμοποιούν τις γνώσεις, που αποκόμισαν, δια μέσου των 

καλών πρακτικών και στην καθημερινότητά τους, συνδυάζοντάς τις με την προσπάθεια τους 

για αλληλεπίδραση με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ειδικά στις μικρότερες πληθυσμιακά 
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περιοχές, που ενδεχομένως είναι και πιο κλειστές από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα οι 

προσπάθειες αυτές των μεταναστών/προσφύγων καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη 

της αποδοχής τους από τους γηγενείς κατοίκους και της ενσωμάτωσης τους στην ευρύτερη 

τοπική κοινωνία τους. «Σίγουρα τους βοηθάει στην κοινωνικοποίησή τους στην ευρύτερη  

περιοχή π.χ. εγώ είμαι στις Σέρρες σίγουρα θα βοηθήσει στο να πάει να μιλήσει και να 

συνεννοηθεί στα ελληνικά με κάποιον μανάβη. Αυτό θα βοηθήσει και την τοπική κοινωνία να 

αποδεχτεί την κατάσταση, γιατί μιλάμε για μια μικρή και κλειστή κοινωνία των Σερρών» 

(Στεφανία, Εκπαιδεύτρια «Solidarity», Σέρρες). «Με τις καλές πρακτικές μπορείς να 

καλύψεις θέματα που δεν άπτονται μόνο της γραμματικής, δηλαδή εγώ θα κάνω την επόμενη 

βδομάδα μια παρουσίαση για την πόλη της Θεσσαλονίκης, που θα τους δίνει συμβουλές για 

τα μνημεία, τις μετακινήσεις, οτιδήποτε, επομένως όλο αυτό θα συμβάλλει στην προσαρμογή 

τους και θα τους βοηθήσει στην καθημερινότητα τους, γιατί πολλά από τα πράγματα που 

θεωρούμε εμείς δεδομένα για κάποιον απ’ αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι» (Έφη, 

εκπαιδεύτρια «Οδυσσέας», Θεσσαλονίκη). Πρέπει να σημειωθεί και η άλλη όψη των 

απόψεων ορισμένων εκπαιδευτών, οι οποίοι πάνω στο θέμα αυτό θεώρησαν ορθό να μην 

πάρουν κάποια συγκεκριμένη θέση, εξαιτίας της άγνοιάς τους για την καθημερινή διαβίωση 

των εκπαιδευομένων τους. «Μπορώ να ξέρω τα αποτελέσματα στο γνωστικό κομμάτι, πώς τα 

πάνε στη γλώσσα, τώρα στο καθημερινό τους κομμάτι δεν είμαι σε θέση να το κρίνω» (Φανή, 

Εκπαιδεύτρια «Οδυσσέας», Θεσσαλονίκη). 

Το τελευταίο ερώτημα του άξονα αυτού περιέχει το δεύτερο σκέλος της μελέτης 

περίπτωσης του εκπαιδευόμενου από τη Συρία, ο οποίος παρακολουθεί μαθήματα ελληνικής 

ως δεύτερης γλώσσας, αλλά εξαιτίας ορισμένων ενδογενών και εξωγενών παραγόντων που 

προπεριγράφηκαν
75

, αδυνατεί να συμβαδίσει με το υπόλοιπο τμήμα. Στον τρίτο άξονα της 

έρευνας αυτής, οι εκπαιδευτές κλήθηκαν να αναφέρουν ορισμένες καλές πρακτικές, που θα 

τον ωθούσαν να παρακολουθεί με μεγαλύτερο ενδιαφέρον την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Αφού ανέπτυξαν τις μεθόδους, που θα εφάρμοζαν οι ίδιοι ως προς το συγκεκριμένο 

εκπαιδευόμενο, στην προκειμένη φάση της μελέτης περίπτωσης ο ερευνητής ζήτησε από τους 

ερωτηθέντες να επισημάνουν τους τομείς, στους οποίους θα βελτιωνόταν η απόδοσή του 

μέσω της χρήσης των καλών πρακτικών/τεχνικών αυτών στη διδασκαλία του μαθήματός 

τους. Σχεδόν όλοι αποκρίθηκαν ότι ο εκπαιδευόμενος θα βελτιωνόταν σε όλους τους τομείς 

στους οποίους απέβλεπαν να βελτιωθεί, μέσω των καλών πρακτικών, κλίνοντας περισσότερο 

στο προφορικό/επικοινωνιακό κομμάτι της διδακτικής της γλώσσας, καθώς αυτό συνιστά και 
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το βασικό αυτοσκοπό του συγκεκριμένου εκπαιδευομένου, σύμφωνα με τους ίδιους. Σε καμία 

των περιπτώσεων δεν υποβαθμίζεται ο γραπτός/γνωστικός τομέας της διδακτικής, απλώς οι 

εκπαιδευτές τον χαρακτηρίζουν ως επακόλουθο επίτευγμα, ύστερα από τη βελτίωση στο 

προφορικό/επικοινωνιακό τομέα της διδακτικής της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. «Οι 

τομείς που θα βελτιωνόταν είναι η καθημερινή επικοινωνία, γιατί αυτό βασικά είναι ο στόχος 

μας, δηλαδή να μπορεί να αγοράσει προϊόντα, να κάνει μια αίτηση, να εξυπηρετηθεί σε μια 

τράπεζα. Με λίγα λόγια θα έδινα βαρύτητα στις ανάγκες της καθημερινής ζωής, όπου 

χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα του Mahmud θα έδινα 

βαρύτητα και στο διάλογο που έχει και στο χώρο του αθλήματος με το οποίο ασχολείται» 

(Ματίνα, Εκπαιδεύτρια Ανοιχτού Σχολείου Μεταναστών, Πειραιάς). Αξίζει να σημειωθεί ότι 

ορισμένοι από το δείγμα ανέφεραν ότι οι καλές πρακτικές θα τον ωθήσουν στην αλλαγή 

στάσης του απέναντι στο μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και την επανάκτηση 

της αυτοπεποίθησής του, γεγονός που θα τον μετατρέψει σε ένα θετικά διακείμενο αποδέκτη 

των καλών πρακτικών, που χρησιμοποιούνται στη διδακτική αίθουσα, από τους εκπαιδευτές. 

«Εάν συνήθιζε να παίρνει μέρος σε μια διαδικασία με χρήση καλών πρακτικών, θεωρώ ότι 

αυτό θα βελτίωνε την απόδοσή του στο ότι θα μάθαινε περισσότερα πράγματα ως προς το 

γνωστικό σκέλος, αλλά επίσης θα τον βοηθούσε και στο να αλλάξει κάποιες στάσεις και 

απόψεις που μπορεί να είχε. Επίσης θα διαμόρφωνε μια διαφορετική άποψη και στάση στα 

αποτελέσματα που μπορεί να του φέρουν αυτές οι τεχνικές» (Πάρης, Εκπαιδευτής «Gekko 

kids», Λέσβος). «Αυτό που θα μπορούσε να βελτιωθεί, θα ήταν πρώτα απ’ όλα η στάση του 

στην ίδια την εκμάθηση της γλώσσας, να αποκτήσει περισσότερο ενδιαφέρον και μεγαλύτερο 

κίνητρο. Από εκεί και πέρα η βελτίωσή του θα ήταν στο επικοινωνιακό κομμάτι, στα 

προφορικά» (Αντώνης, Εκπαιδευτής «Οδυσσέας», Θεσσαλονίκη). 

Με βάση τις ερωτήσεις και τις αντίστοιχες απαντήσεις του πέμπτου άξονα κρίνεται ως 

καθοριστική η συμβολή των καλών πρακτικών στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας στους ενήλικες μετανάστες/πρόσφυγες, εντός και εκτός διδακτικής αίθουσας. Από 

τα λεγόμενα των ερωτηθέντων, οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι εισέρχονται με ευχαρίστηση 

στην τάξη και ανυπομονούν για την έναρξη της μαθησιακής διαδικασίας. Για αυτό το λόγο 

λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να διασφαλίζουν την ίση συμμετοχή όλων των 

εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, να αποδοκιμάζουν και να μην προκαλούν οι 

ίδιοι τυχόν ανισότητες (Αθανασίου, κ.α., 2014). Κύριος στόχος θα πρέπει να είναι η συνεχής 

αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευομένους τους κατά το μάθημα, προκειμένου να 

επιτυγχάνουν την ενεργητική συμμετοχή όλων τους και την αποτελεσματικότερη μάθηση, 

μέσω της επικοινωνίας και του ομαδικού πνεύματος των εκπαιδευομένων.  
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5.2. Αποτελέσματα της Έρευνας. 

Η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων, που προαναφέρθηκαν στις προηγούμενες 

υποενότητες, πραγματοποιήθηκε μέσω της απομαγνητοφώνησης και καταγραφής των 

απαντήσεων των ημιδομημένων συνεντεύξεων που έδωσαν 16 εκπαιδευτές ενηλίκων, οι 

οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση ενηλίκων. Η σύσταση και αξιοποίηση των πέντε αξόνων του 

οδηγού συνέντευξης συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην κάλυψη των ερευνητικών στόχων που 

τέθηκαν από την αρχή της διεξαγωγής της συγκεκριμένης έρευνας, καθώς οι απαντήσεις των 

ερωτηθέντων βασίστηκαν εξ ολοκλήρου πάνω στους άξονες αυτούς. Οι απαντήσεις των 

ερωτηθέντων ανά άξονες παρουσίαζαν πάρα πολλές ομοιότητες, με ελάχιστες αποκλίσεις 

μεταξύ τους, γεγονός που αναδεικνύει τον ομοιογενή χαρακτήρα των αποτελεσμάτων, 

ανεξαρτήτως ηλικιακού φάσματος ή τόπου/φορέα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών του 

δείγματος. 

Από τις τοποθετήσεις των ερωτηθέντων προέκυψε ότι η πλειοψηφία του δείγματος 

επιδιώκει να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι βασικές γλωσσικές δεξιότητες και να 

αναπτύξουν αντίστοιχες επικοινωνιακές. «Οι στόχοι πρέπει, επομένως, να διατυπώνονται με 

σαφήνεια στην αρχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να είναι συναφείς, όσο είναι δυνατόν, 

με τις προσδοκίες των εκπαιδευομένων» (Αθανασίου κ.α., 2014: 44). Η χρήση των καλών 

πρακτικών αποτελεί για τους εκπαιδευτές ένα σημαντικό εργαλείο της διδακτικής 

διαδικασίας, καθώς η πληθώρα επιλογών και μεθόδων που υπάρχουν για να εφαρμόσουν, 

συμβάλλουν τα μέγιστα στην εκπλήρωση των στόχων που οι ίδιοι έχουν θέσει στην αρχή. 

Στην ουσία, οι καλές πρακτικές συντελούν στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και 

παράλληλα στη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, που θα ευνοεί την αλληλεπίδραση 

των εκπαιδευομένων μεταξύ τους, αλλά και με τους εκπαιδευτές. Πηγή της Valverde (2014) 

επιβεβαιώνει το παραπάνω επιχείρημα αναφέροντας ότι οι μέθοδοι αυτές προωθούν τη 

διαπολιτισμική αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευομένων, καθώς μέσω της ανταλλαγής 

πολιτιστικών στοιχείων και της κοινωνικοποίησής τους, ενισχύεται η πεποίθησή τους ότι 

είναι ισότιμα μέλη στη διδακτική αίθουσα, ανεξαρτήτως καταγωγής, θρησκείας και 

κουλτούρας. Παρόλο που ορισμένοι εκπαιδευτές δήλωσαν ότι η χρήση των καλών πρακτικών 

δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πανάκεια, εντούτοις πρόσθεσαν ότι, όταν εφαρμόζονται σε 

οποιαδήποτε στιγμή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, συντελούν σε μια διαδραστικότερη και 

ουσιαστικότερη εκπλήρωση των αναγκών των μεταναστών εκπαιδευομένων τους, απ’ ό,τι 

μια μονότονη εκπαιδευτική διαδικασία, υποκείμενη σε στερεοτυπικά πλαίσια, τα οποία 
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θέλουν τους εκπαιδευτές να είναι συνεχώς μπροστά από έναν πίνακα και τους 

εκπαιδευόμενους καθισμένους στα έδρανα.   

Οι καλές πρακτικές που εφαρμόζονται, κατά κύριο λόγο, από τους εκπαιδευτές του 

δείγματος, πρωτίστως βασίζονται στην επικοινωνιακή και ύστερα στη γνωστική προσέγγιση 

της γλωσσικής διδασκαλίας, καθώς τα προφίλ των εκπαιδευόμενων μεταναστών/προσφύγων 

καθιστούν απαραίτητη την απόκτηση ουσιαστικών επικοινωνιακών και γλωσσικών 

δεξιοτήτων ως προς την ελληνική γλώσσα, προκειμένου να μπορούν να τις αναπτύξουν 

περαιτέρω εντός και εκτός της εκπαιδευτικής αίθουσας. Κάθε εκπαιδευόμενος, κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, πρέπει να αποκτήσει, πέρα από τη 

γλωσσική δεξιότητα, δηλαδή τη γνώση της μορφολογίας και σύνταξης της ελληνικής 

γλώσσας, και την ικανότητα να προσαρμόζει τις γλωσσικές γνώσεις που προσλαμβάνει, στα 

ρεαλιστικά πλαίσια της επικοινωνίας. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να επιτύχει την ομαλή 

προσαρμογή και ενσωμάτωσή του στην ελληνική κοινωνία. Επομένως, οι εκπαιδευτές θα 

πρέπει να προσανατολίζονται σε τεχνικές, που θα αποσκοπούν στη διαδραστικότητα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των 

εκπαιδευομένων, έτσι ώστε αυτοί να καθίστανται ικανοί να περιγράφουν την καθημερινότητά 

τους με τη διατύπωση λεκτικών προτάσεων της διδάσκουσας γλώσσας (Osterloh, 1986)
76

. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ένας εκπαιδευτής ανέφερε και τη λεγόμενη θεωρία της 

διαγλωσσικότητας (translanguaging), στην οποία θα πρέπει να βασίζονται οι καλές πρακτικές 

της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Η θεωρία αυτή ενισχύει την 

παράλληλη χρήση της μητρικής γλώσσας των εκπαιδευομένων μέσω πρακτικών, όπως του 

διαλόγου, της εργασίας σε ομάδες κ.α., και αυτό συμβάλλει στην ανάδειξη των ικανοτήτων 

τους και στην επίτευξη αλληλεπίδρασης με συνεκπαιδευομένους τους, που έχουν κοινό 

γλωσσικό υπόβαθρο. 

Μέσω της συνέντευξης οι εκπαιδευτές ανέφεραν ποιες καλές πρακτικές 

χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Κατά 

κύριο λόγο αναδείχθηκαν οι πρακτικές του διαλόγου, του παιχνιδιού ρόλων, της χρήσης 

οπτικοακουστικού υλικού και της εργασίας σε ομάδες, καθώς αυτές, σύμφωνα με τα 

λεγόμενά τους, αποσκοπούν στην ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ προσώπων, εντός και εκτός 

διδακτικής αίθουσας, και παράλληλα ενισχύουν το αίσθημα της ομοιογένειας και της 

ελεύθερης έκφρασης μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευόμενοι, μέσω της 

                                                           
76
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συχνής χρήσης αυτών, απελευθερώνονται από τα δασκαλοκεντρικά πρότυπα, που 

ενδεχομένως να είχαν βιώσει ως ανήλικοι μαθητές στις χώρες προέλευσής τους, και 

καλούνται να εκφραστούν ελεύθερα και να αναπτύξουν σε ένα μαθητοκεντρικό περιβάλλον 

τις γλωσσικές τους ικανότητες. Επιπλέον, μπορούν να ενεργήσουν υποστηρικτικά ως προς 

άλλους ομοεθνείς συνεκπαιδευομένους τους, που έχουν χαμηλότερη απόδοση στο μάθημα 

απ’ αυτούς και παράλληλα δε γνωρίζουν την κοινή γλώσσα με τους εκπαιδευτές, την 

Αγγλική, με τρόπους, όπως μέσω της συνεργασίας τους σε ομάδες για τη διεκπεραίωση 

γλωσσικών ασκήσεων, της ανάπτυξης ενός μικρού κειμένου, προφορικού ή γραπτού, σχετικά 

με κάποιο video, που αφορά γεγονότα της επικαιρότητας κ.α. Δε θα πρέπει να παραλειφθούν 

και οι τεχνικές της σύνδεσης της ελληνικής γλώσσας με ελληνικά τραγούδια και τα των 

παιχνιδιών με λέξεις, που αποσκοπούν στο λεξιλογικό εμπλουτισμό των εκπαιδευομένων και 

τη διαδραστική απόκτηση γνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, καθώς σε πολλές απ’ 

αυτές τις περιπτώσεις καλούνται να δουλέψουν ομαδικά. Απώτερος σκοπός της εφαρμογής 

των καλών πρακτικών είναι η προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των εκπαιδευομένων, σε 

συνάρτηση µε την επίτευξη των μαθησιακών τους στόχων, γι’ αυτό θα πρέπει «να 

επιλέγονται κάθε φορά εκείνες οι τεχνικές που θα συνεισφέρουν αποτελεσματικότερα στην 

εµπλοκή των εκπαιδευομένων µε τη μαθησιακή ύλη» (Καραλής, 2007). 

Για να επιτευχθούν όμως όλα αυτά, καθοριστικό ρόλο παίζει το αίσθημα αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης και οικειότητας μεταξύ των μεταναστών/προσφύγων και των εκπαιδευτών 

τους, καθώς μόνο εάν οι εκπαιδευτές κατορθώσουν να αποκτήσουν την καθολική αποδοχή 

των εκπαιδευομένων τους, θα μπορέσουν να διδάξουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα με 

επιτυχία. Όπως δήλωσε και το ερευνητικό δείγμα, θα πρέπει να προσεγγίσουν τους 

μετανάστες/πρόσφυγες με τέτοιον τρόπο, ώστε να τους καταστεί σαφές ότι οι αρμόδιοι 

εκπαιδευτές κατανοούν τις καταστάσεις που βιώνουν και να καμφθούν έτσι οι αμφιβολίες 

τους για το αν η εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους. Όταν οι εκπαιδευτές ενηλίκων 

καλούνται να διδάξουν ενήλικους μαθητές με τους οποίους δεν έχουν κοινά πολιτισμικά 

γνωρίσματα, τότε οφείλουν να αναζητήσουν μεθόδους, μέσω των οποίων θα 

αλληλεπιδράσουν καλύτερα με τους εκπαιδευομένους τους (Παπασταμάτης, 2010). Οι καλές 

πρακτικές μπορούν να αποβούν καθοριστικές σ’ αυτό το ζήτημα, καθώς εμπεριέχουν όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία, για να μπορέσουν οι εκπαιδευτές να αντιμετωπίσουν τις ανομοιογενείς 

ομάδες του τμήματος και να κατορθώσουν να τους εντάξουν όλους, μέσω της ενεργότερης 

συμμετοχής τους, στη μαθησιακή διαδικασία, η οποία εμπίπτει στα πλαίσια και τις αρχές της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.  
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Επίσης, από τα ερευνητικά δεδομένα διακρίνεται ο βαθμός ετοιμότητας και 

κατάρτισης των συγκεκριμένων εκπαιδευτών αναφορικά με τη χρήση καλών πρακτικών στο 

μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Οι περισσότεροι εκπαιδευτές θεώρησαν ότι δεν 

αντιμετωπίζουν ουσιαστικά προβλήματα κατάρτισης και προετοιμασίας του εκπαιδευτικού 

τους υλικού βάσει των καλών πρακτικών, ωστόσο δεν τήρησαν υπεροπτική στάση επί της 

τοποθέτησης αυτής. Αντιθέτως, υποστήριξαν ότι πάντοτε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης των 

ίδιων ή και άλλων συναδέλφων τους, προτείνοντας διάφορους τρόπους κατάρτισης και 

επιμόρφωσης εκπαιδευτών σχετικά με το θέμα της χρήσης των καλών πρακτικών στο μάθημα 

της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (π.χ. σεμινάρια, συμμετοχή σε training camps, 

παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων κ.α.). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 

ορισμένοι εκπαιδευτές τόνισαν το ζήτημα της συμμετοχής των ίδιων σε προγράμματα 

εκμάθησης ξένων γλωσσών, έτσι ώστε να αξιολογήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και τις 

καλές πρακτικές που εφαρμόζονται, ερχόμενοι στη θέση των εκπαιδευομένων. Μ’ αυτόν τον 

τρόπο θα μπορέσουν να αναλογιστούν και να σταθμίσουν τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας και να βελτιώσουν έτσι το εκπαιδευτικό 

γλωσσικό τους πρόγραμμα, προσανατολίζοντάς το πάντοτε στο μαθητοκεντρικό τρόπο 

μάθησης, καθώς και στις κλίσεις και τις ανάγκες των μεταναστών/προσφύγων 

εκπαιδευομένων τους. Ο τρόπος αυτός πολλές φορές οδηγεί στην επαναξιολόγηση ορισμένων 

προσεγγίσεων απ’ τους εκπαιδευτές ως προς την αποτελεσματικότητα τους, συγκριτικά με 

άλλες προσεγγίσεις, ανάλογα πάντοτε με τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων και τις 

συνθήκες εκπαίδευσής τους (Conti, 1982). Οι εκπαιδευτές που βασίζονται στο 

μαθητοκεντρικό στυλ μάθησης, δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε μια ομαλή προσωπική και 

κοινωνική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων τους, εξασφαλίζοντάς τους εμπειρίες και βιώματα 

επιτυχίας, σύμφωνα με τον Lefrancois, που παρατίθεται σε πηγή του Καψάλη (2006).  

Τέλος, οι απαντήσεις των εκπαιδευτών συνέτειναν στο ότι παρατηρείται μεταβολή ως 

προς την ψυχολογική διάθεση των εκπαιδευομένων στο μάθημά τους, καθώς οι καλές 

πρακτικές που χρησιμοποιούν, προσελκύουν το ενδιαφέρον τους για περαιτέρω 

παρακολούθηση και ενεργότερη συμμετοχή τους στην τάξη. Αυτό επιτυγχάνεται, διότι όπως 

αναφέρουν οι ερωτηθέντες, θέτουν πάντα ως πρωταρχικό ζητούμενο τις ανάγκες των 

μεταναστών/προσφύγων εκπαιδευομένων τους και για αυτό το λόγο οι καλές πρακτικές τους 

προσαρμόζονται ανάλογα με τις προγενέστερες γνώσεις, τα ενδιαφέροντα και τα βιώματα, 

που τους συνοδεύουν. Παρόλο που η εφαρμογή αυτή των διδακτικών τεχνικών δεν έχει τα 

ίδια αποτελέσματα σε όλους τους εκπαιδευομένους, χαρακτηρίζεται ως απαραίτητη 

προϋπόθεση για τους εκπαιδευτές, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να αναθεωρήσουν την 
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επιφυλακτικότητά τους  και να επιτευχθεί η ενεργή συμμετοχή τους στο μάθημα και η 

σταδιακή βελτίωσή τους στο γλωσσικό και επικοινωνιακό τομέα της γλωσσικής διδασκαλίας. 

Όλο αυτό θα έχει αντίκτυπο και στην καθημερινότητά τους: Αποκτώντας τις απαραίτητες 

γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται, θα μπορέσουν να βελτιώσουν τις συνθήκες 

διαβίωσής τους και να κερδίσουν το σεβασμό και την αποδοχή των γηγενών κατοίκων, 

ιδιαιτέρως των μικρότερων κοινωνιών, οι οποίοι, σύμφωνα με τα λεγόμενα των εκπαιδευτών, 

διακατέχονται από πεπαλαιωμένες αντιλήψεις, που μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να 

αποτρέπουν την ένταξη των ανθρώπων αυτών στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Βασικό 

μέλημα των εκπαιδευτών που ασχολούνται με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι να 

σχεδιάζουν τις πρακτικές με βασικό γνώμονα την ανάπτυξη της θετικής αυτοεκτίμησης και 

την ισότιμη συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία των εκπαιδευομένων τους, έτσι ώστε να 

εξαλειφθούν τα φαινόμενα των κοινωνικών ανισοτήτων, (Κογκούλης, 2005, Παπασταμάτης, 

2010). 

 

5.3. Συμπεράσματα-Συζήτηση 

Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν βασίστηκαν εξ ολοκλήρου στη βιβλιογραφική 

επισκόπηση, τη θεωρητική ανάπτυξη και την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων της 

εργασίας αυτής, η οποία επιχείρησε να αναδείξει τη σημασία των καλών πρακτικών στο 

μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στους ενήλικες μετανάστες και πρόσφυγες στα 

πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Οι καταιγιστικές αλλαγές της σύγχρονης εποχής και της κοινωνίας λόγω της έξαρσης 

του μεταναστευτικού/προσφυγικού φαινομένου, έχουν ωθήσει χώρες, μεταξύ των οποίων και 

την Ελλάδα, σε αυξημένη κινητοποίηση, εξαιτίας της αδυναμίας της πολιτείας να λάβει 

δραστικά μέτρα για την ομαλή ένταξη των μεταναστών/προσφύγων στο ευρύτερο κοινωνικό 

σύνολο. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα διευρυμένο πεδίο σοβαρού 

επιστημονικού διαλόγου σε χώρες, όπως η Ελλάδα, που δυσκολεύονται να υποστηρίξουν μία 

αυτόνομη συλλογική ταυτότητα και να περάσουν από την πολιτισμική ομογενοποίηση στην 

πολυπολιτισμικότητα (Χαρίτος & Παπασταμάτης, 2011)
77

. Φυσικά, σε σχέση με την 

προαναφερθείσα κατάσταση δε θα μπορούσε να μείνει αμέτοχος και ο εκπαιδευτικός τομέας, 

ο οποίος θεωρεί επιβεβλημένη την ανάγκη εναλλακτικών τρόπων διδασκαλίας και 

προσέγγισης των μεταναστών/προσφύγων εκπαιδευομένων, κινούμενος πάντοτε στα πλαίσια 

                                                           
77

 Χαρίτος, Β., Παπασταμάτης, Α. (2011). ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ. 
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και τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση οφείλει να 

παρέχει όλα τα απαραίτητα συστατικά, μέσω των οποίων θα προβάλλονται οι δεξιότητες και 

τα πολιτιστικά στοιχεία των μεταναστών/προσφύγων εκπαιδευομένων, αποφεύγοντας φυσικά 

τον παραγκωνισμό και την αποποίηση των ελληνικών πολιτισμικών και γλωσσικών 

στοιχείων. 

 Ο ρόλος των εκπαιδευτών, ειδικά στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

ενηλίκων, πρέπει να είναι πολυδιάστατος, γιατί καμία εκπαιδευτική τεχνική δεν εγγυάται 

απόλυτη επιτυχία ως προς την ορθή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι 

εκπαιδευτές οφείλουν να μην επαναπαύονται στις υφιστάμενες γνώσεις τους και αντ’ αυτού 

να προσπαθούν να ανανεώνουν διαρκώς τις ικανότητές τους και τις μεθόδους τους μέσω του 

κριτικού στοχασμού, της συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με τα 

θέματα της πολιτισμικής ετερότητας και της αυτοαξιολόγησής τους. Ενστερνιζόμενοι τις 

αρχές της κριτικής παιδαγωγικής και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτές θα 

πρέπει να διαμορφώνουν τις απαραίτητες προδιαγραφές, που θα ευνοούν τη γνωστική και 

κοινωνική ανάπτυξη των μεταναστών/προσφύγων εκπαιδευομένων τους και παράλληλα θα 

ενισχύουν το αίσθημα της αποδοχής τους από την ευρύτερη κοινωνία και της αλληλεγγύης 

απέναντι στο «ευάλωτο Άλλο». Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να είναι 

συμπεριληπτικό, προκειμένου οι εκπαιδευτές να εξαλείψουν, μέσα από την εκπαιδευτική 

διαδικασία, τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις απέναντι στις ομάδες αυτές, μέσω της 

ανάδειξης των κοινών πολιτισμικών στοιχείων μεταξύ γηγενών και μεταναστών/προσφύγων 

(Παπασταμάτης, 2010). 

Σχετικά με τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, οι εκπαιδευτές θα 

πρέπει να τονώσουν το κίνητρο και το ενδιαφέρον των μεταναστών/προσφύγων 

εκπαιδευομένων τους για την ενεργή συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, επειδή 

θα συμβάλλει τα μέγιστα στην ομαλή κοινωνικοποίηση και δραστηριοποίησή τους στον 

ελλαδικό χώρο, όντας γνώστες των απαραίτητων γλωσσικών και μορφολογικών στοιχείων 

της ελληνικής γλώσσας. Περαιτέρω, στην ελληνομάθεια μπορούν να ωθήσουν τους 

μετανάστες/πρόσφυγες η «εργαλειακή» χρήση της γλώσσας, ώστε να μπορέσουν να 

διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, τόσο στον εργασιακό τομέα όσο και ενώπιον των 

δημοσίων φορέων, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση για την πολιτική κατάσταση της 

χώρας, η επιθυμία γνώσης ελληνικών πολιτισμικών στοιχείων (π.χ. τραγουδιών), η επιτυχής 

άμεση επαφή με ελληνόφωνους (χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων που χρησιμεύουν ως άτυποι 

διερμηνείς), η ανάγκη αυτενέργειας και λήψης πρωτοβουλιών, εν μέσω ελληνόφωνης 
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κοινωνίας, και η ανάγκη βέλτιστης προσωπικής έκφρασης και προφοράς της ελληνικής, ώστε 

να μη στιγματίζονται ως αλλόγλωσσοι (Σέλλα-Μάζη, 2015)
78

. 

Η διαδικασία εκμάθησης μιας δεύτερης γλώσσας δεν επιζητά τη μονομερή γνώση των 

γλωσσικών δεξιοτήτων από τον εκπαιδευόμενο, αλλά αποσκοπεί στην άμεση εξοικείωσή του 

με την κουλτούρα της διδασκόμενης γλώσσας, στα πλαίσια της επικοινωνίας με το γηγενή 

πληθυσμό (Ali, Kazemian & Mahar, 2015). Για να γίνουν όμως όλα αυτά κατά τρόπο 

αποτελεσματικό, θα πρέπει οι εκπαιδευτές ενηλίκων να έχουν συγκεκριμένο διδακτικό πλάνο, 

να μπορούν να το στηρίζουν και να το προσαρμόζουν ανάλογα με την περίπτωση. Αφού 

θέσουν από την αρχή τους στόχους και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,, ύστερα θα 

επιλέξουν τις τεχνικές που χρειάζονται για την πλήρη επίτευξή τους, έχοντας υπόψη τους 

πάντα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών προς τους οποίους απευθύνονται. Μόνο έτσι θα 

είναι ικανοί να επιλέξουν και να υποστηρίξουν ορθά τις καλές πρακτικές που θα 

χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος και θα συμβάλλουν στην εξέλιξη των 

γνώσεων και ικανοτήτων των ενηλίκων εκπαιδευομένων τους. Το μάθημα γίνεται 

περισσότερο «μαθητοκεντρικό» με το μετανάστη/πρόσφυγα εκπαιδευόμενο να είναι το 

επίκεντρο της εκπαίδευσης και να αναπτύσσει αυτόνομη δράση και συλλογικότητα και τον 

εκπαιδευτικό σε ρόλο συνεργάτη, καθοδηγητή και εμψυχωτή να αξιολογεί, να συντονίζει, και 

να οργανώνει το μάθημα σύμφωνα με τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τις ανάγκες των 

εκπαιδευομένων του.  

Οι καλές πρακτικές που χρησιμοποιούνται στη γλωσσική διδασκαλία, 

προσανατολίζονται στον επικοινωνιακό και γνωστικό χαρακτήρα της, έτσι ώστε να παρέχουν 

στους μετανάστες/πρόσφυγες το αίσθημα της ισοτιμίας τους μέσα στην εκπαιδευτική ομάδα 

και τη δυνατότητα να εκφράζονται και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ομαλή τους 

ένταξη στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Το παραπάνω εγχείρημα επιβεβαιώνεται και από 

πηγή των Lavasani & Faryardes (2011), η οποία αναφέρει ότι οι περισσότερες έρευνες που 

έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τις διδακτικές προσεγγίσεις της εκμάθησης της γλώσσας 

ως δεύτερης, ανέδειξαν τη σαφή προτίμηση των εκπαιδευτών στον επικοινωνιακό και 

γνωστικό προσανατολισμό των διδακτικών αυτών. Επίσης, έρευνες των Σιμόπουλου (2014) 

και Lunt (2000) ανέδειξαν ότι ο προσανατολισμός των εκπαιδευτών στην ανάπτυξη 

κοινωνικών δεξιοτήτων από τους εκπαιδευομένους τους, ενισχύει τα κίνητρα των 

εκπαιδευομένων να συμμετέχουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος με δικές τους προσωπικές 

ιστορίες και βιώματα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ενεργής συμμετοχής, της 
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αλληλεπίδρασης, του διαλόγου και της ομαδικής συνεργασίας, μεταξύ εκπαιδευτών και 

εκπαιδευομένων αντίστοιχα. Κάθε μέλος της ομάδας χρειάζεται να έχει την ικανότητα να 

επικοινωνεί αποτελεσματικά, διότι μέσω αυτής επιτυγχάνεται η σύναψη σχέσεων αμοιβαίας 

κατανόησης και επίδρασης (Βαλκάνος, 2015). Η αγάπη, ο αλληλοσεβασμός και το πνεύμα 

συνεργασίας, που αναπτύσσονται μεταξύ τους, βοηθούν να ενεργοποιηθούν όλοι οι 

εσωτερικοί μηχανισμοί παρότρυνσης και ενθάρρυνσης, ώστε να επιτευχθούν οι προσδοκίες 

τους. 

Η παρούσα έρευνα, η οποία κλήθηκε να αξιολογήσει τη σημασία των καλών 

πρακτικών στο μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε μετανάστες πρόσφυγες από 

τη σκοπιά των εκπαιδευτών ενηλίκων σε διάφορα αστικά κέντρα του ελλαδικού χώρου, 

κατέληξε στα εξής συμπεράσματα: 1) Οι καλές πρακτικές εφαρμόζονται συστηματικά από 

τους εκπαιδευτές, οι οποίοι στα πλαίσια των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της 

κριτικής παιδαγωγικής οφείλουν να αναζητήσουν εναλλακτικές μεθόδους στη διδασκαλία της 

ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, βασιζόμενες στην επικοινωνιακή και γνωστική προσέγγιση 

της εκπαίδευσης, στα πλαίσια του μαθητοκεντρικού στυλ εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις των 

μεταναστών/προσφύγων, ως πρώτη και κύρια εκπαιδευτική τους ανάγκη εμφανίζεται η 

εκμάθηση της γλώσσας της εκάστοτε χώρας υποδοχής, η οποία τους καθιστά λειτουργικούς 

και στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων, σε οποιαδήποτε περίσταση 

(Καραβάκου & Κεφαλά, 2018). 2) Ο βαθμός αποτελεσματικότητας των καλών πρακτικών 

εξαρτάται από παράγοντες, όπως η προσαρμογή των στόχων των μαθημάτων ανάλογα με τις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του εκάστοτε εκπαιδευομένου, η επίτευξη ομοιογένειας του 

εκπαιδευτικού συνόλου, όταν η ομάδα είναι ανομοιογενής, το μορφωτικό επίπεδο των 

εκπαιδευομένων και τα πρόσφατα βιώματα που απέκτησαν εξαιτίας του 

μεταναστευτικού/προσφυγικού ζητήματος ή της καθημερινής διαβίωσής τους (ειδικότερα για 

αυτούς που ζουν σε μικρά αστικά κέντρα). Παρόλο που οι καλές πρακτικές δεν παρουσιάζουν 

τα αναμενόμενα αποτελέσματα για όλους τους εκπαιδευομένους, στην ουσία συμβάλλουν τα 

μέγιστα για τη δημιουργία συνθηκών διαδραστικής μάθησης και ενεργοποίησης του 

ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων για περαιτέρω συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 3) Η πλειοψηφία των εκπαιδευτών παρουσίασε χαρακτηριστική εμπειρία και 

κατάρτιση ως προς το ζήτημα της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση και της διαχείρισης περιπτώσεων εκπαιδευομένων, που χρήζουν 

ιδιαίτερης μεταχείρισης. Ωστόσο, όλο το δείγμα, ανεξαρτήτως της περιοχής όπου βρισκόταν, 

προέβαλε τη διαρκή επιθυμία του για περαιτέρω κατάρτιση και εξέλιξη των δεξιοτήτων του, 
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προκειμένου η εκπαιδευτική διαδικασία, στην οποία συμμετέχει, να καταστεί αποδοτικότερη 

και αποτελεσματικότερη για όλο το εκπαιδευόμενο δυναμικό, ανεξαρτήτως φυλής, 

καταγωγής και θρησκείας. Οι εκπαιδευτές χρειάζεται να βρίσκονται σε ένα συνεχές στάδιο 

προσωπικής διεργασίας αναζητώντας τις δικές τους ανάγκες, τα όρια του ρόλου τους και τη 

συνεχή προσωπική τους ανάπτυξη και βελτίωση (Τσιμπουκλή & Φίλιππς, 2010). 4) Κύριος 

στόχος των εκπαιδευτών θα πρέπει να είναι η συνεχής  αλληλεπίδραση με τους 

εκπαιδευομένους τους κατά το μάθημα, προκειμένου να επιτυγχάνουν την ενεργητική 

συλλογική συμμετοχή τους και την αποτελεσματικότερη μάθηση, μέσω της ανάπτυξης του 

ομαδικού πνέυματος. Η χρήση επικοινωνιακών καλών πρακτικών, όπως του διαλόγου, του 

ρόλου παιχνιδιού και του οπτικοακουστικού υλικού, είναι καίριας σημασίας για τη βελτίωση 

των επικοινωνιακών αλλά και γνωστικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων στα πλαίσια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η εκπαιδευτική κοινότητα πρέπει να δραστηριοποιηθεί για την 

επίτευξη μιας διαλογικής λογικής, που να επιτρέπει τη μονογλωσσία και να αντιτίθεται σε μια 

μονολογική προσέγγιση, που επιτρέπει την απολυταρχική γλώσσα της μονοφωνίας, 

αποσιωπά τις άλλες και εκτιμά μόνο μία άποψη (Καραφύλλης, 2005). Η προετοιμασία της 

χρήσης αυτών των καλών πρακτικών δεν αποτελεί απλή διαδικασία, καθώς προαπαιτεί 

συγκροτημένη οργάνωση του διδακτικού προγράμματος, που θα αξιολογεί την επιλογή της 

εκάστοτε διδακτικής τεχνικής ανά περίσταση. Οι διδακτικές μέθοδοι πρέπει να σχεδιάζονται 

με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενεργοποιούν την ταυτότητα των εκπαιδευομένων και να προάγουν 

τη δημιουργικότητά τους (Τσιπλάκου, 2018). 5) Οι μετανάστες/πρόσφυγες εκπαιδευόμενοι, 

παρά την πιθανή επιφυλακτικότητα που μπορεί να έχουν ως προς την εφαρμογή των καλών 

πρακτικών στο μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, στη συνέχεια ενθουσιάζονται με 

τις μεθόδους αυτές, διότι αποδίδουν ορθότερα και αποτελεσματικότερα στη μαθησιακή 

διαδικασία απ’ ό,τι μια μονομερής μορφή μάθησης, όπου θα λάμβαναν πολλές πληροφορίες, 

οι οποίες ωστόσο δε θα ήταν σαφείς και κατανοητές. Για το μετανάστη/πρόσφυγα η γνώση 

της ελληνικής είναι απαραίτητη, όχι μόνον κατά την πρώτη περίοδο εγκατάστασής του στην 

Ελλάδα, προκειμένου να επιβιώσει και να αρχίσει να προσαρμόζεται στα νέα κοινωνικά 

δεδομένα, αλλά και για τη βελτίωση της εργασιακής του ένταξης και την ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησής του (Σέλλα-Μάζη, 2015)79
. Το κίνητρό του να εξελιχθεί γνωστικά ως προς 

την ελληνική γλώσσα ενισχύεται, διότι αυτή αποτελεί το “κλειδί” για να διεκδικήσει με 

αξιώσεις τη διαβίωση και την αποδοχή που του αξίζει.   
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Η διαπολιτισμική εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 

ένταξη και ενσωμάτωση του «ξένου Άλλου» στην ελληνική πραγματικότητα, διότι 

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των ανθρώπων αυτών και προωθεί την αρχή της ισοτιμίας 

και της διαφορετικότητας. Δε φτάνει σε ακραίες τάσεις υποτίμησης και υποβάθμισης 

πολιτιστικών στοιχείων της χώρας υποδοχής, αντιθέτως προωθεί το αίσθημα του 

αλληλοσεβασμού και της αλληλοαποδοχής μεταξύ των γηγενών κατοίκων και των ανθρώπων 

αυτών, που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν βίαια τη χώρα τους, ερχόμενοι στην Ελλάδα, 

χωρίς κανένα οικονομικό και κοινωνικό υπόβαθρο. Οι αρμόδιοι φορείς και μηχανισμοί του 

ελληνικού κράτους πρέπει να λάβουν απτά μέτρα για την ενσωμάτωση των ανθρώπων αυτών 

στο ελληνικό κοινωνικό σύνολο, προασπίζοντας τις αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος 

και ενισχύοντας το κίνητρό τους να μετατραπούν σε ενεργούς πολίτες, για να μη μείνουν 

παθητικοί δέκτες πραγμάτων και απλοί θεατές καταστάσεων.  

 

Περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για περαιτέρω διερευνήσεις 

Η παρούσα έρευνα ανέδειξε ένα πλήθος χαρακτηριστικών, κυρίως ποιοτικών και λιγότερο 

ποσοτικών, στα πλαίσια της ποιοτικής ημιδομημένης συνέντευξης, που όλα αποσκοπούσαν 

στην αξιολόγηση του υπό εξέταση ζητήματος της παρούσας εργασίας, δηλαδή της σημασίας 

των καλών πρακτικών στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στο πεδίο της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Απομαγνητοφωνήθηκαν και καταγράφηκαν σχετικά 

με το ζήτημα αυτό οι θέσεις των εκπαιδευτών, που δραστηριοποιούνται στη Λέσβο, στις 

Σέρρες, στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και τον Πειραιά, με απώτερο σκοπό τη σύγκριση 

των απόψεων εκπαιδευτών, μεγάλων αστικών κέντρων και μικρότερων περιοχών αντίστοιχα, 

προς διαπίστωση της ταύτισής τους ή της μεταξύ τους απόκλισης. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια 

συγγραφής της παρούσας εργασίας προέκυψαν δυσχέρειες, οι οποίες επιβράδυναν τη ροή της 

ερευνητικής διαδικασίας και φυσικά δε θα μπορούσαν να μη μνημονευθούν. Πριν γίνει 

αναφορά στα ζητήματα αυτά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρατίθενται από τον ερευνητή και 

ορισμένες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα, σχετικές με το θέμα της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας. 

Ως προς την ημιδομημένη συνέντευξη το δείγμα, παρόλο που προερχόταν από 

διαφορετικά σημεία της Ελλάδας, κρίνεται ως περιορισμένο, λόγω του μικρού αριθμού των 

ερωτηθέντων
80

 καθώς και της στοχευμένης επικέντρωσης του οδηγού συνέντευξης 

περισσότερο στην ποιοτική μορφή της συνέντευξης, παρά στην ποσοτική. Η ποσοτική 

                                                           
80

 Οι λόγοι που εξηγούν το μικρό αριθμό των ερωτηθέντων στις δομές που έλαβε χώρα η εν λόγω συνέντευξη 
αποτυπώνονται στα κεφάλαια 4.6 και 4.7 της παρούσας εργασίας. 
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προσέγγιση αποσκοπεί στο να μάθουμε «τι συμβαίνει;» ενώ η ποιοτική στο να εξετάσουμε το 

«γιατί και πώς συμβαίνει;» (Κεδράκα, 2008). Προτείνεται, λοιπόν, ο ποσοτικός 

προσανατολισμός μιας αντίστοιχης έρευνας, που θα αποτελείται από μεγαλύτερο δείγμα και 

τα αποτελέσματά της θα έχουν καθολικότερη βάση. Μια ποσοτική έρευνα είναι πάντοτε 

απαραίτητη, διότι συλλέγει αριθμητικά δεδομένα διά των μεταβλητών που χρησιμοποιεί, 

προκειμένου να εξηγήσει ένα πλήθος συγκεκριμένων φαινομένων και ερωτημάτων, τα οποία 

εξηγούνται επαρκώς, μέσω της ανάλυσης των δεδομένων αυτών (Muijs, 2010).  

Επίσης, παρά τη συλλογή δεδομένων σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, μεγάλα αστικά 

κέντρα και μη, κατέστη αδύνατη η ισότιμη κατανομή του δείγματος ανά γεωγραφική περιοχή, 

γεγονός που κυρίως παρατηρήθηκε στις περιοχές της Λέσβου και των Σερρών. Αυτό 

οφείλεται ιδιαιτέρως στη δυσκολία του ερευνητή για συχνή μετάβαση σ’ αυτά τα μέρη αλλά 

και στην έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού που διαπιστώθηκε, ειδικά στην περιοχή των 

Σερρών. Γι’ αυτό προτείνεται να διεξαχθεί μια έρευνα μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας από 

της παρούσας, για τη λήψη μεγαλύτερου δείγματος από διάφορες περιοχές της Ελλάδας 

σχετικά με τα θέματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, η έρευνα αυτή ωφέλιμο θα 

ήταν να εστιάσει στη χαρτογράφηση των εκπαιδευτικών κέντρων της εκάστοτε εξεταζόμενης 

περιοχής και του εκπαιδευτικού προσωπικού τους, προκειμένου να αποτιμηθεί ενδελεχώς το 

εύρος του έργου τους και η προσφορά τους, να εντοπιστούν οι ανάγκες τους αλλά και της 

κάθε περιοχής για τη συγκρότηση τέτοιων δομών. Το γεγονός της έλλειψης εκπαιδευτικών 

κέντρων και εκπαιδευτικού δυναμικού, ειδικά στις επαρχιακές πόλεις, ωθεί τον ερευνητή να 

προτείνει στους αρμόδιους φορείς, κεντρικού ή τοπικού χαρακτήρα, τη σύσταση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων και σε μικρότερα αστικά κέντρα απ’ αυτά της Αθήνας και της 

Θεσσαλονίκης, στα οποία θα καταρτίζονται οι εκπαιδευτές σε θέματα διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης και χρήσης καλών πρακτικών γενικά και ειδικά στο μάθημα της ελληνικής ως 

δεύτερης γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες/πρόσφυγες. Τα προγράμματα αυτά θα 

αποσκοπούν στην ανάδειξη και ανάπτυξη επικοινωνιακών και γνωστικών προσεγγίσεων, τις 

οποίες οι εκπαιδευτές στη συνέχεια θα καλούνται να εφαρμόσουν προς βελτίωση της 

διδασκαλίας του γνωστικού τους αντικειμένου και κατ’ επέκταση των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων και γνώσεων του εκπαιδευόμενου δυναμικού τους. Επιπλέον, δεδομένου του ότι η 

πλειοψηφία του δείγματος απαρτιζόταν από εθελοντές εκπαιδευτές, προτείνεται η λήψη 

μέτρων από την πολιτεία για τη συγκρότηση κέντρων, οργανισμών και δομών, 

επιφορτισμένων με την εκπαίδευση και ευρύτερη κοινωνική ένταξη των 

μεταναστών/προσφύγων, όπου θα υπηρετεί εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό κατόπιν 

πρόσληψης και αμοιβής. Με αφετηρία τη διαπίστωση της εθελοντικής πρωτοβουλίας πολλών 
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εκπαιδευτών για την κάλυψη των αναγκών της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας, προτείνεται προς μελλοντική μελέτη η ανίχνευση και καταγραφή του προφίλ και 

των χαρακτηριστικών των εκπαιδευτών, προκειμένου να διερευνηθεί το γνωστικό τους 

υπόβαθρό και ο βαθμός ετοιμότητας και ανταπόκρισής τους σε παρόμοιες καταστάσεις. 

Χρήσιμο και εποικοδομητικό θα ήταν να συγκροτούνται προγράμματα και να 

διοργανώνονται ημερίδες, που θα αξιοποιούν το πολιτισμικό φορτίο, που φέρουν οι 

μετανάστες/πρόσφυγες μαζί τους, όπως η διδασκαλία εκ παραλλήλου κειμένων Ελλήνων και 

συμπατριωτών τους λογοτεχνών και ποιητών, η διοργάνωση ημερίδων μουσικής, εικαστικών 

έργων, φαγητών κτλ με παρουσία και δικών τους έργων και εκθεμάτων. Έτσι, κεντρίζεται το 

ενδιαφέρον τους, κινητοποιούνται περισσότερο και προβαίνουν σε αυτενέργεια. Η επαφή και 

η γνωριμία τους με τη γηγενή κουλτούρα θα έχει ως αποτέλεσμα την ομαλότερη ένταξή τους 

στην τοπική κοινωνία και θα συμβάλλει στην ανάδειξή τους σε πηγή πολιτισμικού πλούτου 

για την χώρα, χωρίς να καθίστανται ή να αισθάνονται ότι καθίστανται πρόβλημα γι’ αυτή. Με 

γνώμονα τη σοβαρότητα και τη ρευστότητα του μεταναστευτικού/προσφυγικού ζητήματος, 

το κράτος καλείται να επαγρυπνά και να λαμβάνει τα κάθε φορά αναγκαία μέτρα για τη 

συγκρότηση του καταλληλότερου εκπαιδευτικού προγράμματος – ύλης αναφορικά με το 

μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, προκειμένου οι εκπαιδευτές να αποκτούν σαφή 

προσανατολισμό κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, πάντοτε ασφαλώς υπό την έννοια της 

υποστήριξης και ενίσχυσης του έργου και του ρόλου τους και όχι της επικάλυψής τους. 

Δε θα πρέπει να παραλειφθεί το γεγονός ότι η έρευνα εστιάζει εξ ολοκλήρου στην 

οπτική γωνία των εκπαιδευτών αναφορικά με το ζήτημα της χρήσης των καλών πρακτικών 

στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ωφέλιμο θα 

ήταν να πραγματοποιηθούν παρόμοιες μελέτες, οι οποίες θα εξετάζουν και τις απόψεις της 

άλλης πλευράς, δηλαδή των μεταναστών/προσφύγων. Επίσης, θα μπορούσε να εξεταστεί η 

συμβολή των καλών πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία σε σχέση και με άλλες ομάδες 

του «ευάλωτου Άλλου», όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι φυλακισμένοι, οι ηλικιωμένοι 

κ.α.. Στην εργασία αυτή, οι καλές πρακτικές προσανατολίστηκαν στην ανθρωπιστική και 

ριζοσπαστική θεωρία της εκπαίδευσης, μέσω της επικοινωνιακής και γνωστικής προσέγγισης 

της διδασκαλίας της γλώσσας. Ωστόσο, αναφέρθηκαν και περαιτέρω προσεγγίσεις και 

θεωρίες, όπως η μεταγνωστική προσέγγιση και η θεωρία της διαγλωσσικότητας. Οι ερευνητές 

θα μπορούσαν να στρέψουν την έρευνα στη συμβολή των καλών πρακτικών στη γλωσσική 

διδασκαλία σύμφωνα με τις αρχές της θεωρίας της διαγλωσσικότητας, αλλά και με άλλες, τις 

οποίες θεωρούν ευεργετικές για την ενσωμάτωση των μεταναστών/προσφύγων στο 

κοινωνικό σύνολο. 
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Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι τα θέματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης δε θα 

πρέπει να προσανατολίζονται μόνο στην ομάδα των μεταναστών/προσφύγων, αλλά να 

απευθύνονται και στο γηγενή πληθυσμό της χώρας. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν οι 

γηγενείς να αποκτήσουν ενσυναίσθηση για τα άτομα αυτά και να αποφεύγουν να προβαίνουν 

σε ενέργειες, που ευνοούν τον κατακερματισμό της ελληνικής κοινωνίας σε μικρές 

πολιτισμικές ομάδες, με σκοπό την περιθωριοποίησή τους. Αντιθέτως, θα πρέπει να βρίσκουν 

τα κοινά σημεία επαφής που ενδεχομένως έχουν με τους μετανάστες/πρόσφυγες και πάνω σ’ 

αυτά να στηρίζονται οι βάσεις για μια αρμονική συνύπαρξη και αλληλεπίδραση μεταξύ τους. 

Οι Έλληνες πολίτες δε θα πρέπει να ξεχνούν ότι η οποιαδήποτε μορφή διχόνοιας προξενεί 

εντάσεις, ενώ η ενίσχυση του αισθήματος της ομοιογένειας και της αλληλεπίδρασης 

δημιουργεί τις βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον, εμπλουτισμένο με αισιοδοξία και αξίες, που 

μένουν αναλλοίωτες στο πέρασμα του χρόνου. 

 

Επίλογος 

Η παρούσα εργασία, μέσα από τη θεωρητική προσέγγιση του θέματός της, κυρίως όμως μέσα 

από τη δυναμική της ερευνητικής της διάστασης, ανέδειξε, πέρα από τα συμπεράσματα και 

τις προτάσεις που διατυπώθηκαν στα οικεία κεφάλαια, τον εκπαιδευτή ενηλίκων στα πλαίσια 

της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ως υποκείμενο της μαθησιακής διαδικασίας κατά τα 

πρότυπα και τις μεθόδους που αναπτύχθηκαν. Πρωτίστως, όμως, τον ανέδειξε ως υψηλής 

ευαισθησίας πομπό και δέκτη μηνυμάτων και συναισθημάτων, τα οποία καλείται να 

διαχειριστεί, να επεξεργαστεί και να μετουσιώσει σε ενέργειες απευθυνόμενες σε πολλαπλούς 

αποδέκτες, εκπαιδευόμενους μετανάστες/πρόσφυγες, γηγενείς κατοίκους, υπεύθυνους φορείς. 

Φωτίστηκε λοιπόν ο πολύπλευρος και ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος του εκπαιδευτή, ένας 

ρόλος προσφοράς και ευθύνης.  

Είναι αυτός ο ρόλος που δίνει το έναυσμα στους εκπαιδευτές για τη συνεχή 

επαγρύπνησή τους προς επινόηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, όχι μόνο στη διδασκαλία 

της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, αλλά και σε άλλους τομείς που αφορούν τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτές, ανεξάρτητα από την αδυναμία ή την αδιαφορία 

της πολιτείας να βοηθήσει τους ίδιους και τους εκπαιδευμένους τους, οφείλουν να 

αγωνίζονται διαρκώς για τη μετάδοση των αναγκαίων γνώσεων στους ανθρώπους αυτούς, για 

την ένταξη του «ξένου Άλλου» στην ελληνική κοινωνία και την ισότιμη μεταχείρισή του από 

τα γηγενή μέλη της, προασπιζόμενοι πάντα τα αναφαίρετα δικαιώματά τους και τις αξίες της 

αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Δε θα πρέπει να ξεχνούν ότι και οι πρόγονοι –

όχι λίγες φορές - μας αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν από τον τόπο τους, εγκαταλείποντας τις 
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περιουσίες τους με σκοπό την επιβίωση τους, λ.χ. κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής 

καταστροφής το 1922. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να επιδεικνύουν ενσυναίσθηση και 

ιδιαίτερο ζήλο, όχι μόνο στην προάσπιση των δικαιωμάτων των μεταναστών/προσφύγων, 

αλλά και στην προσπάθειά τους να μεταλαμπαδεύσουν τις αξίες αυτές και στους γηγενείς 

κατοίκους της χώρας, προκειμένου να εξαλειφθούν οι προστριβές και τα στερεότυπα 

απέναντι στους δοκιμαζόμενους συνανθρώπους τους. Κλείνοντας, ο συγγραφέας της 

παρούσας εργασίας επιθυμεί να αφήσει ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι κάποια μέρα θα 

εξαλειφθούν τα στερεότυπα και ο παραμερισμός του «ευάλωτου Άλλου» γενικότερα, 

στηριζόμενος στην άποψη του Γκανέζου διπλωμάτη και πρώην γενικού γραμματέα των 

Ηνωμένων Εθνών Kofi Anan: «Η ανεκτικότητα, ο διαπολιτισμικός διάλογος και ο σεβασμός 

για τη διαφορετικότητα, κρίνονται απαραίτητα αυτή τη στιγμή όσο ποτέ, ώστε να μετατραπεί 

ο κόσμος σ’ ένα μέρος όπου οι άνθρωποι θα μπορούν συνεχώς να αλληλοσυνδέονται και να 

αλληλεπιδρούν»  

Ειδικά οι σημερινοί Έλληνες το χρωστούν στη χώρα τους, που καλλιέργησε με 

ανυπέρβλητο ζήλο τον πολιτισμό και τον προσέφερε διαχρονικά τόσο απλόχερα στην 

παγκοσμιότητα ως ύψιστο δώρο άνευ ανταλλάγματος.  
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Α.  Ενημερωτικό φυλλάδιο προς τους συμμετέχοντες 

 

Αγαπητή/έ επιμορφώτρια/ή, 

η έρευνα, η οποία παρακαλείστε να συμμετέχετε, εκπονείται στα πλαίσια της διπλωματικής 

μου εργασίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με κατεύθυνση την Εκπαίδευση 

Ενηλίκων. Κύρια επόπτρια της εργασίας αυτής είναι η Επίκουρη Καθηγήτρια του τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κυρία Βασιλική Καραβάκου (vkm@uom.edu.gr). 

Ο τίτλος της εργασίας είναι «η σημασία των καλών πρακτικών στο μάθημα της ελληνικής ως 

δεύτερης γλώσσας στους ενήλικες μετανάστες και πρόσφυγες στα πλαίσια της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» και έχει. κατά κύριο λόγο στόχο να διερευνήσει την 

αποτελεσματικότητα της εφαρμογής καλών πρακτικών στο μάθημα της ελληνικής ως 

δεύτερης γλώσσας από δική σας οπτική γωνία καθώς και τη συχνότητα εφαρμογής τους, και  

να αποτυπώσει τη γνώμη σας για τη χρησιμότητα των προαναφερόμενων πρακτικών. 

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί μέσω ημιδομημένης συνέντευξης, όπου στην αρχή 

καλείστε να απαντήσετε σε ερωτήσεις κλειστού τύπου κλίμακας Likert (1-5), προκειμένου να 

αναδειχθεί και να διερευνηθεί ένα σύνολο δεδομένων, τα οποία θα καλύπτουν τους άξονες 

της συνέντευξης, και στη συνέχεια σε ερωτήσεις ανοικτού τύπου, οι οποίες θα βασίζονται 

στις βιβλιογραφικές αναφορές της παρούσας εργασίας και θα αποσκοπούν στην υλοποίηση 

των προαναφερθέντων στόχων.   

Η συνέντευξη στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου θα μαγνητοφωνηθεί και οι απαντήσεις 

του πρώτου σκέλους (ερωτήσεις με κλίμακα Likert) θα καταγραφούν γραπτά, προκειμένου να 

συλλεχθούν οι απαντήσεις σας, που θα συντελέσουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων και 

αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας. Για λόγους δεοντολογίας σας ενημερώνουμε ότι θα 

διατηρηθεί η ανωνυμία των απαντήσεων σας, εφόσον πρώτα συναινέσετε να λάβετε μέρος 

στην παρούσα διαδικασία. 

Σας ευχαριστώ για τον κόπο και το χρόνο σας. 

Με εκτίμηση, 

  Αργύριος Χατζηαργυρόπουλος 
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Β.  Οδηγός Συνέντευξης 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

Όνομα:  

Επώνυμο: 

Ηλικία: 

Επάγγελμα: 

Πόλη: 

Εκπαιδευτικό ίδρυμα/Οργανισμός: 

Στις παρακάτω ερωτήσεις σας παρακαλούμε να δηλώσετε την απάντησή σας σε μια κλίμακα 

από το 1 έως το 5, όπου: 

1=διαφωνώ έντονα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ 

απόλυτα  

1. Έχω ξαναπροσφέρει τις υπηρεσίες μου στο παρελθόν στη διδασκαλία της ελληνικής 

ως δεύτερης γλώσσας στα πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ενηλίκων. 

2. Οι καλές πρακτικές  (όπως, ο διάλογος, η χρήση νέων τεχνολογιών, οπτικοακουστικού 

υλικού, οι ομαδικές εργασίες, το παίξιμο ρόλου κ.α.) μπορούν να αποβούν χρήσιμες 

για τη σφαιρική εμπέδωση του μαθήματος της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στους 

μετανάστες/πρόσφυγες εκπαιδευόμενούς μου  

3. Θεωρώ ότι γνωρίζω πολλά σχετικά με την εφαρμογή των καλών πρακτικών στη 

διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και δεν χρειάζομαι περαιτέρω 

κατάρτιση. 

4. Οι καλές πρακτικές του διαλόγου και του παιχνιδιού ρόλων μπορούν να αποβούν 

χρήσιμες για την εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο μάθημά μου. 

5. Οι εκπαιδευόμενοι, με τη χρησιμοποίηση καλών πρακτικών, αισθάνονται μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση στην προσπάθειά τους να εξασκούν περισσότερο την ελληνική 

γλώσσα, συγκριτικά με τη μη χρησιμοποίηση των πρακτικών αυτών. 

1 2 3 4 5   

 

 

1 2 3 4 5   

 

 

1 2 3 4 5   

 

 

1 2 3 4 5   

 

1 2 3 4 5   
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6. Η εφαρμογή των καλών πρακτικών στη μαθησιακή διαδικασία της ελληνικής ως 

δεύτερης γλώσσας συμβάλλει στην επίτευξη αλληλεπίδρασής μου με τους 

εκπαιδευόμενούς μου, μέσω της δημιουργίας ευχάριστου κλίματος στην αίθουσα 

διδασκαλίας.  

7. Όσο πιο συχνά χρησιμοποιώ καλές πρακτικές, τόσο πιο πολύ κερδίζω το ενδιαφέρον 

των εκπαιδευομένων μου. 

8. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, αισθάνομαι ανασφάλεια ως προς τη μεταδοτικότητά 

μου σε σχέση με τη μεταφορά των γλωσσικών γνώσεων και δεξιοτήτων στους 

εκπαιδευόμενούς μου. 

9. Οι μετανάστες/πρόσφυγες εκπαιδευόμενοι, μέσω της χρήσης καλών πρακτικών, 

νιώθουν ενθουσιασμό και ενισχύεται το κίνητρό τους για περαιτέρω συμμετοχή στο 

μάθημα. 

10. Χρησιμοποιώ καλές πρακτικές στο μάθημά μου, διότι πιστεύω ότι ανταποκρίνονται 

περισσότερο σε ένα μαθητοκεντρικό στυλ μάθησης απ’ ό,τι στο δασκαλοκεντρικό 

στυλ μάθησης. 

Στις παρακάτω ερωτήσεις σας παρακαλούμε να απαντήσετε όσο το δυνατόν πιο 

περιεκτικά:  

11. Κατά τη διάρκεια της σύστασης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος τίθενται και 

κάποιοι συγκεκριμένοι στόχοι; Ποιοι είναι οι δικοί σας στόχοι ως προς τη διδασκαλία 

της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας; 

12. Χρησιμοποιείτε καλές πρακτικές για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας; Αν ναι, ποιες και γιατί; 

13. Πώς προετοιμάζετε το μάθημά σας, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε καλές 

πρακτικές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας; 

14. Ποιο ήταν το κίνητρο που σας ώθησε να εφαρμόζετε καλές πρακτικές στη διδασκαλία 

της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στους εκπαιδευόμενούς σας; 

15. Η εφαρμογή των καλών πρακτικών στο μάθημά σας συντελεί στην εκπλήρωση των 

εκπαιδευτικών στόχων, που είχατε θέσει στην αρχή; Αν ναι, με ποιο τρόπο; 

16. Θεωρείτε ότι οι γνώσεις σας  σχετικά με τις καλές πρακτικές επαρκούν, ώστε να τις 

εντάσσετε συστηματικά στη διδασκαλία σας; 
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17. Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι οι εκπαιδευτές μπορούν να καταρτίζονται γύρω από 

το θέμα της χρήσης των καλών πρακτικών στο μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας; Πόσο εύκολα πιστεύετε ότι θα μπορέσει να διευρύνει τις γνώσεις τους και 

να αυξήσει τη μεταδοτικότητά τους στη μαθησιακή διαδικασία; 

18. Πόσο εύκολα επηρεάζεται η ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων  στο μάθημά σας 

μέσω της χρήσης των καλών πρακτικών; 

19. Τι θέτετε ως αρχική προϋπόθεση για να εφαρμόσετε τις καλές πρακτικές στο μάθημά 

σας; 

20. Μπορείτε να  περιγράψετε την ψυχολογική διάθεση και στάση των εκπαιδευόμενών 

σας πριν και μετά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας σας στο μάθημα της ελληνικής ως 

δεύτερης γλώσσας; Παίζει κάποιο ρόλο η χρήση των καλών πρακτικών; 

21. Πόσο εύκολα βελτιώνεται η καθημερινότητα των εκπαιδευόμενών σας, κατά τη 

διάρκεια της παρακολούθησης του μαθήματός σας με τη βοήθεια της εφαρμογής των 

καλών πρακτικών;  

22. Μελέτη περίπτωσης: Ο Mahmoud (25 ετών), Συριακής καταγωγής, τους τελευταίους 

δύο μήνες έχει εγκατασταθεί στον ελλαδικό χώρο εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου, που 

έχει ξεσπάσει στη χώρα του. Όταν ζούσε στην πατρίδα του, είχε διακρίσεις στην 

πολεμική τέχνη του Tae Kwon Do. Ο ίδιος, ερχόμενος στην Ελλάδα, υποστηρίζει ότι 

επιθυμεί να γραφτεί σε μια σχολή Tae Kwon Do, προκειμένου να συνεχίσει να 

συμμετέχει σε αγώνες, σε πανελλήνιο πλέον επίπεδο. Απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, 

θεωρείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας. Για αυτόν τον λόγο παρακολουθεί 

μαθήματα ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε κέντρα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Δυσκολεύεται όμως να προσαρμοστεί στα δεδομένα του μαθήματος και πολλές φορές 

είτε αργοπορεί, είτε χάνει κάποια μαθήματα εξαιτίας προπονήσεων ή άλλων εξωγενών 

παραγόντων κατά συνέπεια, αδυνατεί να συμβαδίζει με το επίπεδο του συνόλου των 

συνεκπαιδευόμενών του και χάνει την αυτοπεποίθηση και τα κίνητρά του για ενεργή 

συμμετοχή και ορθή απόδοση στα μαθήματα. 

1) Αν βρισκόσασταν στη θέση του αρμόδιου εκπαιδευτή, ποιες καλές 

πρακτικές/τεχνικές θα χρησιμοποιούσατε, ώστε να καταφέρνατε να κάνετε το 

μάθημα πιο ελκυστικό για τον συγκεκριμένο εκπαιδευόμενο; 
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2) Σε ποιους τομείς θα βελτιωνόταν η απόδοση του συγκεκριμένου 

εκπαιδευομένου, μέσω της χρήσης των καλών πρακτικών/τεχνικών  αυτών στη 

διδασκαλία του μαθήματός σας;  

23. Κάποια/ος συνάδελφός σας αντιμετωπίζει δυσκολίες ως προς την ανάπτυξη 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων έναντι των μεταναστών/προσφύγων εκπαιδευόμενών 

της/του στο μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Ποιες καλές 

πρακτικές/τεχνικές θα της/του προτείνατε, ώστε να βελτιωθεί στο επικοινωνιακό 

κομμάτι στην αίθουσα διδασκαλίας; 

 


