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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προ-

γράμματος σπουδών «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης», με κα-

τεύθυνση την «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία», του τμήματος Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με θέμα: 

«Ο ρόλος του σύγχρονου διευθυντή στο πολυπολιτισμικό σχολείο» (μια εμπει-

ρική μελέτη σε διευθυντές/διευθύντριες σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Α-

νατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης). 

Το πολυπολιτισμικό σχολείο είναι μια πραγματικότητα στη σύγχρονη κοινωνία, 

τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς. Ο ρόλος της εκπαίδευσης επομένως σήμερα, θα 

πρέπει να αποβλέπει στη δημιουργία μιας ανοιχτής δημοκρατικής κοινωνίας, όπου ο 

ρατσισμός, η ξενοφοβία, η περιθωριοποίηση δεν έχουν θέση.  

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, αντιμετωπίζοντας τις νέες αυτές συνθήκες, 

θα διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο, καθώς είναι αυτός που θα καθορίσει τη θετική ή αρ-

νητική πορεία ένταξης των αλλόγλωσσων μαθητών (για τον όρο «αλλόγλωσσοι» 

βλ.κεφ.1). Προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά, οφείλει να διαθέτει εξειδι-

κευμένη επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση. 

Η παρούσα εργασία επιχείρησε να αναδείξει το ρόλο του διευθυντή στη διαμόρ-

φωση των σχέσεων με όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα 

από τις επικοινωνιακές του δεξιότητες και τις κατάλληλες πρακτικές και στρατηγικές 

που πρέπει να εφαρμόσει στο σχολικό περιβάλλον. 

Όλα τα προαναφερθέντα αναπτύχθηκαν στο πρώτο μέρος της εργασίας μετά από 

εκτενή επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Στο δεύτερο μέρος ακολούθησε πο-

σοτική έρευνα για τη διερεύνηση των απόψεων των διευθυντών και διευθυντριών των 

δημοτικών σχολείων και τέλος, στο τρίτο μέρος παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της 

έρευνας και οι προτάσεις πρακτικής εφαρμογής με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων 

των ηγετικών στελεχών και των πρακτικών που θα πρέπει να εφαρμοστούν για την 

αρμονική συνύπαρξη όλων των μαθητών. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού μαθητών με διαφορετική πολιτισμική, γλωσσική, 

φυλετική προέλευση στο ελληνικό σχολείο αποτελεί γεγονός αδιαμφισβήτητο. Η έ-

νταξη των μαθητών αυτών αποτελεί μεγάλη πρόκληση για το εκπαιδευτικό σύστημα 

και την κοινωνία.  

Ο ρόλος της εκπαιδευτικής ηγεσίας καθίσταται πιο καίριος από ποτέ. Ο διευθυ-

ντής της σχολικής μονάδας καλείται να μετασχηματίσει το σχολικό περιβάλλον σε ένα 

περιβάλλον φιλικό και οικείο για όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, ώστε 

όλοι να συμβιώνουν αρμονικά. 

Η παρούσα εργασία επιχείρησε να αναδείξει το ρόλο του διευθυντή στη διαμόρ-

φωση των σχέσεων με όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα 

από το πρίσμα των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του καθώς και των πρακτικών και 

στρατηγικών που οφείλει να εφαρμόσει με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας εντός 

και εκτός της σχολικής μονάδας και την ομαλότερη ένταξη και αρμονική συνύπαρξη 

όλων των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον και την κοινωνία.  

Ακολούθησε ποσοτική έρευνα με τη διανομή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε 

δείγμα 59 διευθυντών και διευθυντριών των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Α-

νατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν την επικοινωνιακή ικανότητα ως ένα 

από τα βασικότερα προσόντα του διευθυντή του πολυπολιτισμικού σχολείου. 

Επιπλέον αναδείχθηκε ότι η συμμετοχή των γονέων, η χρήση της μητρικής γλώσ-

σας των αλλόγλωσσων μαθητών, ο σεβασμός στις θρησκείες και στον πολιτισμό τους, 

μέσα από διάφορες πρακτικές και στρατηγικές που εφαρμόζονται στο σχολικό περι-

βάλλον αποτελούν κυρίαρχους παράγοντες που ευνοούν την ομαλότερη ένταξη των 

μαθητών αυτών και την αρμονική συμβίωση όλων. 

Αναγκαία προϋπόθεση για την πραγματοποίηση όλων των προαναφερθέντων η 

συστηματική και διαρκής επιμόρφωση όλων των στελεχών της εκπαίδευσης. 

Λέξεις κλειδιά: πολιτισμική ετερότητα, επικοινωνία, πολυγλωσσία, ένταξη, η-

γεσία 
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ABSTRACT 
It is an undeniable fact that a great number of students who have cultural, linguistic, 

racial origins other than Greek has accumulated in Greek schools. The inclusion of 

those students consists a great challenge for both the educational system and society.  

The role played by educational leadership is more crucial than ever. The school 

principal has to transform the school environment into an environment which is friendly 

and familiar to all students and teachers, so that everybody lives and works together in 

harmony. 

This paper attempted to point out the role played by school principals in forming 

relationships with all stakeholders in the educational process, through the lens of their 

communicational skills as well as the practices and strategies they have to  apply with 

the aim of improving communication both inside and outside school and of achieving 

a smoother inclusion and a harmonious coexistence of all students within the school 

environment and society.   

There followed a quantitative research with a distribution of an electronic ques-

tionnaire to a sample of 59 school principals in primary education school in Western 

and Eastern Thessaloniki. 

Research results highlighted communicational skills as one of the most important 

qualities possessed by the principal of a multilingual  school.  

Moreover, it was found that parental participation, the use of mother tongues spo-

ken by students who are native speakers of other languages, the respect towards their 

religions and cultures through a variety of practices and strategies applied in the school 

environment consist prominent factors which foster a smoother inclusion of those stu-

dents and a harmonious coexistence of all. 

Systematic and continuous training of all educational administrators is an indis-

pensable condition for the realization of what has been mentioned above.  

Key Words: cultural diversity, communication, multilingualism, inclusion, lead-

ership 
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Εισαγωγή 
Τα τελευταία χρόνια, τόσο στη χώρα μας όσο και σε ολόκληρο σχεδόν τον κόσμο, 

παρατηρούνται μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών για οικονομικούς, πολιτικούς, θρη-

σκευτικούς και άλλους λόγους με αποτέλεσμα μεγάλες ανακατατάξεις στον παγκόσμιο 

χάρτη. 

Το φαινόμενο της πολυπολιτισμικότητας το οποίο διαρκώς αυξάνεται τα τελευ-

ταία χρόνια στην ελληνική κοινωνία και συγκεκριμένα στο ελληνικό σχολείο, δημιουρ-

γεί την ανάγκη αναζήτησης και εξεύρεσης νέων προσεγγίσεων στην εκπαίδευση. Στη 

μεταβατική αυτή περίοδο, το εκπαιδευτικό σύστημα με όλους τους συντελεστές του 

καλείται να παίξει ένα σημαντικό και ιδιαίτερο ρόλο, παρόλο που αυτό μπορεί να ση-

μαίνει ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του. Τα αναλυτικά προγράμματα σπου-

δών, η οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων για τα ηγετικά στελέχη και τους εκ-

παιδευτικούς καθώς και η γενικότερη οργάνωση των σχολικών μονάδων θα πρέπει να 

αποτελέσουν προτεραιότητα για τους υπεύθυνους του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. 

Τις τελευταίες δεκαετίες οι εκπαιδευτικοί έρχονται σε επαφή με μια ποικιλία από 

γλώσσες και πολιτισμούς, στις τάξεις τους, και έχουν κατορθώσει να διαχειρίζονται  

ικανοποιητικά τη διαδικασία ένταξης των μαθητών αυτών. Το δεδομένο όμως αυτό 

ανατρέπεται, καθώς αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς ο αριθμός των μαθητών από 

διαφορετικά πολιτισμικά, θρησκευτικά, εκπαιδευτικά κ.ά. περιβάλλοντα, οι οποίοι θα 

πρέπει αναπόφευκτα να ενταχθούν στα δημόσια σχολεία της χώρας (Κόντης, 2014, 

όπ.αναφ.στο Κοιλιάρη, 2015) 

Ο ρόλος της εκπαιδευτικής ηγεσίας καθίσταται πιο καίριος από ποτέ στις δύσκο-

λες αυτές συνθήκες. Ο ηγέτης της σχολικής μονάδας είναι αυτός που θα καθορίσει τη 

θετική ή αρνητική πορεία ένταξης των μαθητών αυτών. Οι στρατηγικές που θα ακο-

λουθήσει, η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, οι τρόποι επικοινωνίας που θα ανα-

πτύξει με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς, μέσα σε ένα συνεργατικό 

σχολικό περιβάλλον, καθώς και το στυλ ηγεσίας, θα οδηγήσουν στη διαμόρφωση κα-

λών διαπροσωπικών σχέσεων και συνθηκών και θα οδηγήσουν τη σχολική μονάδα σε 

καλύτερα αποτελέσματα (Μπουραντάς, 2005). 

Η διερεύνηση ενός τόσο επίκαιρου και ενδιαφέροντος θέματος, στο πλαίσιο της 

διαμόρφωσης μιας νέας εκπαιδευτικής πολιτικής από μέρους κάθε αρμόδιου 
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υπεύθυνου (πολιτείας, εκπαιδευτικής ηγεσίας και εκπαιδευτικών) καθίσταται επιτα-

κτική και αναγκαία. 

Στην καθημερινότητα του σχολείου  η επαφή με τους αλλόγλωσσους μαθητές και 

τις οικογένειές τους, δημιουργεί προβληματισμούς σχετικά με τις διαδικασίες και τους 

τρόπους διαχείρισης που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την ομαλότερη ένταξη αυτών 

των παιδιών και των οικογενειών τους στη σχολική κοινότητα και την ευρύτερη κοι-

νωνία (Κωνσταντίνου, 2009). Από αυτή την αναγκαστική συνύπαρξη και προκειμένου 

να αποφευχθούν οι κάθε είδους ανεπιθύμητες για όλους συγκρούσεις, η προσφορότερη 

λύση είναι να μετατραπούν τα σχολεία σε κόμβους διαπολιτισμικών συναντήσεων, συ-

νεργασίας και μάθησης (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2012). 

Οι μαθητές διαφορετικής πολιτισμικής, γλωσσικής, φυλετικής, θρησκευτικής 

κ.ά. προέλευσης, που εισέρχονται στο ελληνικό σχολείο παρουσιάζουν υψηλό ποσο-

στό, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και παρόλο που πολλά 

παιδιά βρίσκονται ήδη σε ηλικία φοίτησης, δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο. Η εκπαί-

δευση των παιδιών αυτών αποτελεί στη βάση της ισότητας των ευκαιριών, αναφαίρετο 

δικαίωμά τους, σύμφωνα με το Άρθρο 28.1 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παι-

διού (UNICEF, 1990), και η ελληνική πολιτεία έχει την υποχρέωση να φροντίσει για 

την εκπαίδευσή τους, αν και αντιμετωπίζει πολλές οικονομικές, διαχειριστικές και πρα-

κτικές δυσκολίες. Διαθέτει επίσης ένα ικανοποιητικό επίπεδο τεχνογνωσίας τόσο στην 

εφαρμογή καλών πρακτικών και στρατηγικών όσο και στην εκπαίδευση των εκπαιδευ-

τικών, εξαιτίας της προηγούμενης εμπειρίας μετανάστευσης προς τη χώρα.  

Ενδεχομένως να ήταν πολύ χρήσιμη η μεταφορά και η αξιοποίηση πρακτικών 

από το εξωτερικό και η πρόσληψη τεχνογνωσίας μέσα από διεθνή workshops, τα οποία 

θα έπρεπε προηγουμένως να τροποποιηθούν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε 

χώρας υποδοχής αλλά και ανάλογα με τη σύνθεση του μεταναστευτικού προσφυγικού 

πληθυσμού η οποία διαφοροποιείται σημαντικά από χώρα σε χώρα (Κοιλιάρη, 2015). 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε στον παράγοντα της σχολικής ηγε-

σίας και πώς αυτή καθορίζει τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί. Μια ισχυρή 

σχολική ηγεσία είναι ανεκτίμητη για κάθε οργανισμό. Οι αποτελεσματικοί ηγέτες είναι 

διορατικοί, αντιλαμβάνονται και αξιοποιούν κατάλληλα τα άτομα που θα κρίνουν ότι 

διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς ο απώτερος σκοπός τους είναι να 
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προωθούν την ανάπτυξη του οργανισμού,  διαμορφώνοντας ένα θετικό κλίμα αμοι-

βαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας.  

Ένας ικανός και αποτελεσματικός ηγέτης οφείλει να διαθέτει ορισμένα χαρακτη-

ριστικά, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την επιτυχημένη άσκηση του έργου του. 

Σύμφωνα με τον Σαΐτη (2014) τα χαρακτηριστικά αυτά είναι μεταξύ άλλων και τα εξής: 

α)αυτά που αφορούν στην προσωπικότητά του, β)τα χαρακτηριστικά που αφορούν 

στην κατανόηση και ανάπτυξη του προσωπικού και γ)τα χαρακτηριστικά που αφορούν 

στη διαμόρφωση ποιοτικών διαπροσωπικών σχέσεων με τους γονείς και την τοπική 

κοινωνία. 

Από τα παραπάνω διαφαίνεται πως τα περισσότερα χαρακτηριστικά σχετίζονται 

με την επικοινωνία, η οποία με βάση την επισκόπηση της βιβλιογραφίας αναδεικνύεται 

ένας από τους κυρίαρχους παράγοντες τόσο για την ανάπτυξη επιτυχημένων διαπρο-

σωπικών σχέσεων όσο και για την επίτευξη των στόχων της σχολικής μονάδας, οι ο-

ποίοι εξαρτώνται εκτός των άλλων και από τον τρόπο που ο διευθυντής χειρίζεται τα 

διάφορα ζητήματα που προκύπτουν (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008, Ζαβλανός, 2003). 

Ένας διευθυντής, ο οποίος διαθέτει τις κατάλληλες επικοινωνιακές ικανότητες, 

είναι σε θέση να ακούει προσεκτικά και να κατανοεί τα προσλαμβανόμενα μηνύματα, 

να ομιλεί με σαφήνεια, μεστότητα και να ανταποκρίνεται στο αντιληπτικό πεδίο των 

συνομιλητών του. Η ευθύνη της σωστής επικοινωνίας ανήκει κατά κύριο λόγο στο 

διευθυντή. (Χατζηπαντελή, 1999, Dubrin, 2012). 

Το ζήτημα της πολυπολιτισμικότητας, της ένταξης των αλλόγλωσσων μαθητών 

και των οικογενειών τους, στα σχολεία και στην ευρύτερη κοινωνία γενικότερα είναι 

ένα πεδίο που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα τα τε-

λευταία χρόνια και πλήθος ερευνών έχουν διεξαχθεί και διεξάγονται γύρω από ζητού-

μενα όπως ο ρόλος του διευθυντή στη διαδικασία της ένταξης, η συνεργασία του με 

τους εκπαιδευτικούς, η θετική ή αρνητική στάση απέναντι στους μαθητές αυτούς, κα-

θώς και οι πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν προς διευκόλυνση της ομαλής συμ-

βίωσης γηγενών και μη μαθητών. 

Όσον αφορά την αναγκαιότητα της καλλιέργειας μιας εποικοδομητικής και ποιο-

τικής συνεργασίας μεταξύ διευθυντή-εκπαιδευτικών, από τη βιβλιογραφική επισκό-

πηση, αναδείχθηκε η σημασία της, στις έρευνες των Παντσίδου Παρασκευής (2007) σε 
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τρεις μελέτες περίπτωσης δημοτικών σχολείων στην ελληνική επαρχία, και  Asa Wedin 

& Anneli Wessman (2012) στη Σουηδία. Οι συντελεστές της έρευνας, ένας ισχυρός 

σχολικός ηγέτης και κάποιοι αφοσιωμένοι εκπαιδευτικοί. Ο διευθυντής ζήτησε επι-

πλέον και τη βοήθεια των τοπικών αρχών οι οποίες πρόθυμα βοήθησαν στο όλο εγχεί-

ρημα γιατί ο απώτερος σκοπός όλων ήταν η δημιουργία μιας πολύτιμης συνεργασίας, 

για την ομαλότερη ένταξη των νεοαφιχθέντων μαθητών στη χώρα. Ο διευθυντής έχο-

ντας κερδίσει την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση των εκπαιδευτικών, μοιράζεται μαζί 

του στόχους και όραμα, τους εμπνέει και τους ενθαρρύνει στην ενεργό συμμετοχή με 

απώτερο σκοπό την επίτευξη των στόχων της σχολικής μονάδας και την εύρυθμη λει-

τουργία της. Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία των προαναφερόμενων, με-

ταξύ άλλων, και οι επικοινωνιακές του δεξιότητες. 

Ανάμεσα στις έρευνες που υλοποιήθηκαν σχετικά με τις επικοινωνιακές δεξιό-

τητες του διευθυντή είναι αυτή του Dawn E.Tyler (2014) σε 57 διευθυντές δημοτικών 

σχολείων της Virginia των ΗΠΑ, με ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με τα δημογρα-

φικά στοιχεία (έτη υπηρεσίας, έτη υπηρεσίας σε διευθυντική θέση) και ένα σετ ερωτή-

σεων συνέντευξης. Οι ερωτήσεις ήταν ανοιχτού τύπου και οι ερωτώμενοι κατέθεσαν 

τις απόψεις τους σχετικά με την επικοινωνία και την ηγεσία. Η ανάλυση των δεδομέ-

νων αποκάλυψε ότι η επικοινωνιακή δεξιότητα στο διευθυντή θεωρείται βασικό στοι-

χείο της σχολικής επιτυχίας και κατακτάται με επιμορφώσεις στο πλαίσιο της επαγγελ-

ματικής ανάπτυξής τους. Επίσης κατέδειξε ότι είναι πολύ σημαντική η, πριν την ανά-

ληψη της διευθυντικής θέσης, εμπειρία σε θέση υποδιευθυντή και η συνεργασία με το 

διευθυντή ο οποίος μπορεί να έχει το ρόλο του μέντορα. 

Μια ακόμη έρευνα που υλοποιήθηκε σχετικά με την επικοινωνιακή ικανότητα 

του διευθυντή εντός και εκτός της σχολικής μονάδας είναι αυτή της Τσομπανάκη Άν-

νας (2017) στην Αλεξανδρούπολη σε ένα δείγμα 100 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκ-

παίδευσης και η οποία ανέδειξε τις επικοινωνιακές δεξιότητες ως ένα από τα σημαντι-

κότερα προσόντα του διευθυντή στη διαμόρφωση ποιοτικών επαγγελματικών και δια-

προσωπικών σχέσεων μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στη σχολική μονάδα. Η έρευνα 

υλοποιήθηκε με την ποσοτική μέθοδο με ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο το 

οποίο αποτελούνταν από δέκα πέντε ερωτήσεις κλειστού τύπου. Από το συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο η ερευνήτρια υιοθέτησε ορισμένες ιδέες στην κατασκευή του ερωτη-

ματολογίου της παρούσας έρευνας. 
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Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας στη διαδικασία της ένταξης των αλλόγλωσ-

σων μαθητών, είναι η στάση που θα υιοθετήσει ο εκάστοτε διευθυντής απέναντί τους. 

Από τα δεδομένα ερευνών σχετικά με τη στάση που θα διαμορφώσει ο διευθυντής, 

προκύπτει ότι σε γενικές γραμμές αυτοί πρόσκεινται αρνητικά απέναντι σε αυτούς τους 

μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα των Φραγκουδάκη & Δραγώνα , η οποία υλο-

ποιήθηκε το 1993, ανέδειξε ότι το 51% των εκπαιδευτικών πιστεύει πως τα παιδιά αυτά 

πρέπει να φοιτούν σε ξεχωριστά σχολεία και ακόμη πως το μεγαλύτερο ποσοστό των 

εκπαιδευτικών διακρίνουν τους λαούς σε ανώτερους και κατώτερους. Μόλις το 14,5% 

του δείγματος υποστηρίζει την ένταξη και ενσωμάτωση των παιδιών αυτών στο σχο-

λείο και την κοινωνία, με σκοπό την αφομοίωση και τον εξελληνισμό τους. Τέλος, 

μόνο ένα 18% καταδικάζει την ξενοφοβία και το ρατσισμό και επιρρίπτει ευθύνες στα 

ΜΜΕ για τον τρόπο που παρουσιάζουν τα γεγονότα, ενοχοποιώντας πάντοτε τους με-

τανάστες. Παρόμοια έρευνα και αυτή του Νικολάου (2000) από την οποία προκύπτει 

ότι η ένταξη των μαθητών αυτών αποτελεί μεγάλο πρόβλημα και οι εκπαιδευτικοί δια-

κατέχονται από αισθήματα ξενοφοβίας και ρατσισμού. 

Δεν θα πρέπει να παραλειφθεί η αναφορά και σε έρευνες σχετικά με την επιμόρ-

φωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντών και των εκπαιδευτικών γενι-

κότερα, καθώς κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την απόκτηση εξειδικευμένων γνώ-

σεων σχετικά με τη διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξης στο σημερινό σχολείο. 

Μέσα από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς, γίνονται γνωστά τα ελ-

λείμματα που έχουν οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά στις γνώσεις τους γύρω από τη δια-

πολιτισμική εκπαίδευση. Μία τέτοια έρευνα είναι του Γεωργογιάννη (2010) με θέμα 

τη διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας 

εκπαίδευσης, της οποίας τα ευρήματα αναδεικνύουν την ανεπάρκειά τους σε ζητήματα 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, θεωρητικής φύσης αλλά και πρακτικής. Παρόμοια έ-

ρευνα είναι και αυτή της Παπαναούμ (2004) με τίτλο «η πολυπολιτισμικότητα του ελ-

ληνικού σχολείου και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: δυνατότητες και περιορι-

σμοί», η οποία αναδεικνύει επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία στα 

οποία φοιτά μεγάλος αριθμός μαθητών, με διαφορετική πολιτισμική, γλωσσική ή φυ-

λετική προέλευση, λόγω της ελλιπούς κατάρτισής τους σε θέματα διαπολιτισμικής εκ-

παίδευσης αισθάνονται ανασφαλείς και ιδιαίτερα αγχωμένοι στη διαχείριση της πολυ-

πολιτισμικής τάξης. Κοινό σημείο των δύο ερευνών η ανεπαρκής κατάρτιση σε θέματα 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 
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Τέλος, πολλές έρευνες διεξάγονται σχετικά με τις κατάλληλες πρακτικές και τις 

στρατηγικές (όπως η συμμετοχή των γονέων, η χρήση της μητρικής γλώσσας, η διορ-

γάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, κ.ά.) τις οποίες θα χρησιμοποιήσει ο διευθυντής, για 

να βοηθήσει την ένταξη των μαθητών αυτών και των οικογενειών τους, καθώς κρίνεται 

από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγο-

ντας όχι μόνο για την ομαλότερη ένταξη των μαθητών αυτών αλλά και για τη βελτίωση 

των επιδόσεών τους στο σχολείο. 

Μια μικρής κλίμακας ποιοτική έρευνα υλοποιήθηκε στο νομό Χανίων της Κρή-

της, από τις Μιχελακάκη Θ.-Φονιά Εμ., (2015) η οποία εστιάζει στο δίπολο βορειοευ-

ρωπαίων γονέων και οικονομικών μεταναστών γονέων και εκπαιδευτικό σύστημα-σχο-

λική μονάδα. Η έρευνα καταδεικνύει ότι η συμμετοχή των γονέων είναι ιδιαίτερα ση-

μαντική. Συγκεκριμένοι παράγοντες που διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στη συμμε-

τοχή τους, είναι το μορφωτικό, οικονομικό και επαγγελματικό επίπεδο, ο χρόνος πα-

ραμονής τους στη χώρα, το είδος της οικογένειας (π.χ.μονογονεϊκή) και η εικόνα που 

έχουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους. 

Ειδικότερα σύμφωνα με την έρευνα οι μητέρες που προέρχονται από χώρες της 

Β.Ευρώπης συμμετέχουν ενεργά, παρακολουθώντας τις επιδόσεις των παιδιών τους 

συστηματικά, με αποτέλεσμα αυτές να είναι ιδιαίτερα υψηλές. Αντίθετα μητέρες με 

καταγωγή από χώρες όπως η Ρωσία, η Συρία, η Βουλγαρία κ.ά. νιώθοντας μειονεκτικά 

τόσο όσον αφορά τη γλώσσα όσο και όσον αφορά το κοινωνικό υπόβαθρο δεν συμμε-

τέχουν ενεργά και αυτό έχει ως αντίκτυπο τις χαμηλές επιδόσεις των παιδιών τους. 

Μια αντίστοιχη ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2017, σε αγροτικές πε-

ριοχές της πόλης Konya, της Τουρκίας, στην οποία συμμετείχαν 742 γονείς μαθητών 

δημοτικού σχολείου. Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε από τους Mehmet Akif Erdener 

και Robert Knoeppel, σχετικά με την εμπλοκή των γονέων στα εκπαιδευτικά δρώμενα 

σε συνδυασμό με παράγοντες όπως το μορφωτικό επίπεδο, το εισόδημα, η ηλικία, η 

οικογενειακή κατάσταση. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν το μορφωτικό 

επίπεδο και το εισόδημα ως τους κυρίαρχους παράγοντες στη συμμετοχή των γονέων 

στα εκπαιδευτικά δρώμενα. Οι μορφωμένοι γονείς έχουν καλύτερη επικοινωνία με το 

διευθυντή και τους δασκάλους γενικότερα, ενδιαφέρονται για την εκπαιδευτική διαδι-

κασία ακόμη και για την επαγγελματικές προοπτικές των παιδιών τους. Επίσης η οικο-

νομική κατάσταση παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Η κακή οικονομική κατάσταση 
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λειτουργεί αποτρεπτικά στην επικοινωνία των γονέων με το σχολείο και δημιουργεί 

στους γονείς ένα αίσθημα κατωτερότητας. 

Μια ακόμη έρευνα, αυτή, των Asa Wedin του Πανεπιστημίου Dalarna της Σου-

ηδίας και της Anneli Wessman του Δήμου Borlange, της Σουηδίας που υλοποιήθηκε 

το 2012 σε ένα δημοτικό σχολείο της πόλης Falun της Σουηδίας. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας ανέδειξαν τη σημασία της χρήσης της μητρικής γλώσσας στη μαθησιακή δια-

δικασία με τη μορφή διαφόρων projects  παράλληλα με την κυρίαρχη γλώσσα της χώ-

ρας (αφήγηση ιστοριών, περιγραφή ζωγραφικής, ανάδειξη της γλώσσας του μήνα). Ο 

διευθυντής ενθάρρυνε τους εκπαιδευτικούς να αναζητήσουν βοήθεια και συνεργασία 

άλλων συναδέλφων από διαφορετικά σχολεία, και από άλλες χώρες, με σκοπό την α-

νταλλαγή εμπειριών, απόψεων και προτάσεων και έτσι δημιουργήθηκε ένα δίκτυο συ-

νεργασίας με συναδέλφους στον Καναδά και στο Μάντσεστερ της Μεγάλης Βρετανίας, 

οι οποίοι αντάλλαξαν επισκέψεις στα σχολεία της κάθε χώρας για να παρακολουθή-

σουν από κοντά και να διατυπώσουν τις δικές τους προτάσεις.  

Αυτό το τόσο επίκαιρο και ενδιαφέρον, από κάθε άποψη, θέμα σχετικά με το 

ρόλο του διευθυντή που είναι η κινητήριος δύναμη της σχολικής μονάδας, στη διαχεί-

ριση της πολυπολιτισμικής τάξης και το νέο σχολείο που εμφανίζεται στον ορίζοντα, 

θέματα και τα δύο, που απασχολούν σοβαρά όλους τους εκπαιδευτικούς, διευθυντές 

και μη, καθώς αυτήν την πραγματικότητα αντιμετωπίζουν καθημερινά στα σχολεία, 

αποτέλεσε το κίνητρο για να ασχοληθώ με τη διερεύνησή του. 

Συνοψίζοντας, ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο ρόλος του ηγέτη στη δια-

μόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων με όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευ-

τική διαδικασία στο χώρο του σχολείου, οι ιδιαίτερες δεξιότητες που οφείλει να διαθέ-

τει και η απαραίτητη κατάρτιση έτσι ώστε να καταστεί ικανός να εφαρμόσει τις κατάλ-

ληλες πρακτικές και στρατηγικές για να βοηθήσει την ένταξη των μαθητών αυτών και 

των οικογενειών τους στο σχολικό περιβάλλον και στην ευρύτερη κοινωνία. Είναι α-

παραίτητο να ενταχθούν οι μαθητές αυτοί, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η 

αυτοεκτίμησή τους με συνέπεια τη βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδόσεών τους, οι ο-

ποίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές και οι λόγοι στους οποίους οφείλεται αυτό ποικίλουν και 

σχετίζονται με παράγοντες όπως η υποτίμηση της γλώσσας και της κουλτούρας τους, 

η απόρριψη και η περιθωριοποίηση, η απουσία επικοινωνίας της οικογένειας με το 

σχολείο κ.ά.  
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Τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία θα επιχειρηθούν να απαντηθούν μέσα από 

την παρούσα έρευνα είναι τα εξής: 

• Υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με το φύλο, το επίπεδο σπουδών και τα έτη 

υπηρεσίας στη διαμόρφωση θετικής ή αρνητικής στάσης απέναντι στους αλλό-

γλωσσους μαθητές; 

• Ποια είναι η σχέση του διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς στο σχεδιασμό της 

διαχείρισης της πολυπολιτισμικής τάξης όσον αφορά τη μεταξύ τους συνεργα-

σία; 

• Ποιος είναι ο ρόλος της επικοινωνιακής ικανότητας του διευθυντή στη διαμόρ-

φωση των σχέσεων; 

• Ποια είναι η στάση του διευθυντή προς τους αλλόγλωσσους μαθητές και οι 

πρακτικές προσέγγισης που εφαρμόζει για την ομαλότερη ένταξη αυτών και 

των οικογενειών τους; 

Η μελέτη διαρθρώνεται ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια αποσαφή-

νιση των απαραίτητων εννοιών για καλύτερη κατανόηση των προς ανάπτυξη θεμάτων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται η έννοια της πολυπολιτισμικής κοινωνίας, στην 

Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, με μια σύντομη ανάλυση των όρων «πολιτισμός-παι-

δεία», δύο όρων στενά συνδεδεμένων με την αρμονική και ειρηνική συνύπαρξη των 

λαών. Ακολουθεί μια αναφορά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ενωμένη Ευρώπη 

στο πλαίσιο της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, και γίνεται μια ευρύτερη ανάλυση και 

αποσαφήνιση της πολυπολιτισμικότητας και της διαπολιτισμικότητας. Στη συνέχεια, 

στο επόμενο κεφάλαιο διατυπώνονται ο σκοπός και οι διαστάσεις της πολυπολιτισμι-

κής εκπαίδευσης, καθώς και τα χαρακτηριστικά του πολυπολιτισμικού σχολείου και 

ολοκληρώνεται η αναφορά στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση με τα μοντέλα διαχείρι-

σής της. Στο επόμενο κεφάλαιο επιχειρείται ο ορισμός της διαπολιτισμικής εκπαίδευ-

σης με μια ιστορική ανασκόπηση σε αυτήν, ακολουθεί αναφορά στις αρχές της διαπο-

λιτισμικής εκπαίδευσης και στο νομοθετικό πλαίσιο και στη συνέχεια αναπτύσσεται η 

διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξης, προσδιορίζοντας τη στάση των διευθυντών 

προς τους μαθητές με διαφορετική προέλευση, τη συμμετοχή των γονέων στα εκπαι-

δευτικά δρώμενα και τις επιμορφωτικές ανάγκες των διευθυντών. Το κεφάλαιο ολο-

κληρώνεται με το ρόλο του διευθυντή στη πολυπολιτισμική σχολική πραγματικότητα 

καθώς και με το ρόλο των διευθυντών στις χώρες της ΕΕ. 
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Στη συνέχεια, στο επόμενο κεφάλαιο επιχειρείται αρχικά ο εννοιολογικός προσ-

διορισμός της ηγεσίας, ένα απαραίτητο χαρακτηριστικό του αποτελεσματικού διευθυ-

ντή, και πώς αυτή επηρεάζει την όλη διοίκηση και λειτουργία της σχολικής μονάδας, 

καθώς έχει αποδειχθεί, σύμφωνα με την επισκόπηση της βιβλιογραφίας, ότι ο διευθυ-

ντής της σχολικής μονάδας πρέπει να είναι ταυτόχρονα και ο ηγέτης της, ο οποίος ως 

κυρίαρχος παράγοντας καλείται μέσα από τις διοικητικές και τις ηγετικές του δεξιότη-

τες, να την αναδείξει στη σχολική κοινότητα πραγματοποιώντας όσα έχει οραματιστεί 

γι’αυτήν. Ακολουθεί μια αναφορά στις λειτουργίες της διοίκησης, στα καθήκοντα του 

διευθυντή και στις ηγετικές δεξιότητές του. Τέλος, το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τις 

επικοινωνιακές δεξιότητες του διευθυντή, οι οποίες αποτελούν κυρίαρχο παράγοντα 

στη διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων στη σχολική μονάδα μιας και κρίνονται 

απαραίτητες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της και την αρμονική συνύπαρξη 

και συνεργασία όλων των μελών της. 

Με την ολοκλήρωση του πρώτου θεωρητικού μέρους της μελέτης, ακολουθεί το 

δεύτερο μέρος, το οποίο περιέχει το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας και την παρου-

σίαση των αποτελεσμάτων με σχόλια «πρώτου επιπέδου». 

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της μελέτης παρουσιάζονται: η ερμηνεία των α-

ποτελεσμάτων, οι συμπερασματικές παρατηρήσεις, οι συσχετίσεις με άλλες έρευνες 

και οι προτάσεις της ερευνήτριας. 

Τέλος, ακολουθούν η βιβλιογραφία και τα παραρτήματα. 
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Α΄ Μέρος: Θεωρητικό πλαίσιο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Βασικές έννοιες 

Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε στις βασικές έννοιες που εμπεριέχονται στην πα-

ρούσα μελέτη επιχειρώντας την αποσαφήνισή τους.  

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια διαρκής μετακίνηση διαφό-

ρων ομάδων ή και μεμονωμένων ατόμων από το οικείο και γνώριμο περιβάλλον τους, 

σε ένα άγνωστο αρχικά και αβέβαιο, για οικονομικούς, θρησκευτικούς, πολιτικούς ή 

και άλλους λόγους, στο πλαίσιο ενός μεταναστευτικού ρεύματος. Κάτω από αυτές τις 

αντίξοες συνθήκες, τα άτομα καλούνται να γνωρίσουν το νέο περιβάλλον, να εξοικειω-

θούν και να προσαρμοστούν σε αυτό και να αναπτύξουν διαφόρων ειδών σχέσεις. Οι  

μεταβαλλόμενες αυτές συνθήκες μετατρέπουν την ελληνική κοινωνία σε έναν χώρο, 

όπου λόγω της συνύπαρξης πολιτισμικών, θρησκευτικών, φυλετικών ποικιλιών, παρα-

τηρείται η πολυπολιτισμικότητα και η πολυγλωσσία. 

Το ελληνικό σχολείο καλείται να διαχειριστεί την ετερογένεια του μαθητικού 

πληθυσμού, έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιτυχής προσαρμογή, ένταξη και συμβίωση 

όλων των μαθητών. Για να αντιμετωπίσει με επιτυχία τα νέα αυτά δεδομένα θα πρέπει 

να εφοδιαστεί με τεχνικές, μεθόδους διδασκαλίας και προγράμματα επιμόρφωσης τέ-

τοια, που θα το καταστήσουν αποτελεσματικό και λειτουργικό . 

Ο ρόλος του διευθυντή και των εκπαιδευτικών θεωρείται κομβικός στη νέα σχο-

λική πραγματικότητα. Η σχέση που θα αναπτύξει με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής 

μονάδας του, η συνεργασία μαζί τους στη χάραξη των κατευθυντήριων γραμμών για 

τη διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξης, καθώς και οι πρακτικές που θα ακολουθή-

σουν για να βοηθήσουν την ομαλότερη ένταξη και συνύπαρξη αυτών των μαθητών, 

απαιτούν από αυτούς την κατάλληλη ετοιμότητα και κατάρτιση, ώστε να ανταποκρι-

θούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της πολυπολιτισμικής πραγματικότητας στην εκπαί-

δευση. 

Η πολιτισμική ποικιλομορφία που παρουσιάζει ο μαθητικός πληθυσμός στο ελ-

ληνικό σχολείο, έχει ως αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση των αλλοδαπών, μεταναστών 

κ.ά. μαθητών. Όροι όπως «πολυγλωσσία», «πολυπολιτισμικότητα», «αλλόγλωσσοι μα-

θητές» είναι περισσότερο επίκαιροι από ποτέ. Πριν προχωρήσουμε στην εργασία αυτή, 
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κρίνεται απαραίτητο να επιχειρήσουμε μια εννοιολογική αποσαφήνιση των συγκεκρι-

μένων όρων. 

Η «πολυγλωσσία», σύμφωνα με την Κοιλιάρη (2005:25), «ως φαινόμενο διαχρο-

νικό και δυναμικό διαχέεται από το ατομικό επίπεδο μέσα από τη μικροομάδα σε συλ-

λογικό επίπεδο, σε μια κοινωνία ή ένα κράτος. Η πολυγλωσσία αποτελεί κατάσταση 

και πλαίσιο επικοινωνίας, όταν περισσότερες από δύο γλώσσες έρχονται σε επαφή, ό-

ταν τα μέλη μιας ομάδας ή μιας κοινωνίας επικοινωνούν σε περισσότερες από δύο 

γλώσσες, ακόμη και εάν-επισήμως τουλάχιστον-δεν τις διδάσκονται». 

Ο (Cummins, 2005) υποστηρίζει ότι μαθητές που προέρχονται από διαφορετικό 

πολιτισμικό ή γλωσσικό περιβάλλον είναι μέλη διαφορετικών κοινοτήτων και χρησι-

μοποιούν τουλάχιστον δύο γλωσσικούς κώδικες. Μέσα από τη διαδικασία της αλληλε-

πίδρασης έχουν αποκτήσει την ικανότητα, να κινούνται με άνεση και στα δύο πλαίσια, 

εναλλάσσοντας τους κώδικες, τους κοινωνικούς ρόλους καθώς και όλες τις μορφές ε-

πικοινωνίας (λεκτική, γλώσσα σώματος κ.ά.). Τέλος, θεωρεί πως η χρήση δύο ή και 

περισσότερων διαφορετικών γλωσσών θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως πλεονέκτημα και 

όχι ως μειονέκτημα για τον μαθητή. 

Από την άλλη, το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, ορίζει 

την πολυγλωσσία τόσο ως συνύπαρξη δύο ή περισσότερων γλωσσών σε μια γεωγρα-

φική περιοχή (multilingualism) όσο και ως ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί πε-

ρισσότερες από δύο γλώσσες για επικοινωνιακούς σκοπούς (plurilingualism) (CEFRL, 

2001:168) (όπ.αναφ.στην Κοιλιάρη, 2005) 

Η πολυγλωσσία, με άλλα λόγια εκφράζει την πολιτισμική ποικιλομορφία της ΕΕ, 

καθώς σε αυτήν συναντώνται γλώσσες και πολιτισμοί διαφορετικών πληθυσμών, οι 

οποίοι καλούνται να συμβιώσουν, να αναπτύξουν κάθε είδους σχέσεις και να χαράξουν 

μια κοινή πορεία, προς όφελος όλων των λαών. Για όλους τους παραπάνω λόγους κρί-

νεται απαραίτητο να διατηρηθεί. 

Ο δεύτερος πολύ σημαντικός όρος που επιχειρείται να αποσαφηνιστεί είναι αυτός 

της  «πολυπολιτισμικότητας». Σύμφωνα με τον Νικολάου (2000), η πολυπολιτισμικό-

τητα περιγράφει μια κοινωνική πραγματικότητα στην οποία άτομα που έχουν διαφορε-

τική πολιτισμική, θρησκευτική, φυλετική ή γλωσσική προέλευση, συμβιώνουν σε μια 
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γεωγραφική περιοχή στην οποία θα αναπτύσσονται και θα συνυπάρχουν όλοι μαζί με 

στόχο την προώθηση της κοινωνικής συνοχής. 

Τέλος, ο όρος «αλλόγλωσσοι», όπως εμφανίζεται στη βιβλιογραφία, αναφέρεται 

στους μαθητές των οποίων οι γονείς έχουν μητρική γλώσσα διαφορετική από την επί-

σημη εθνική γλώσσα της χώρας που διαμένουν (Ιωάννου, 2009) και είναι συνώνυμος 

με τον όρο αλλοδαποί, ξενόγλωσσοι, (Αθανασίου, 2002, Χατζηδάκη, 2000, Μπαμπι-

νιώτης, 2004), μετανάστες, ομογενείς. Η Κοιλιάρη (2005) θεωρεί ότι ο όρος αυτός δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα καθώς οι συγκεκριμένοι μαθητές είναι τουλάχι-

στον δίγλωσσοι και μιλούν τη μητρική τους γλώσσα, ενώ παράλληλα μαθαίνουν και 

την ελληνική, αν δεν τη γνωρίζουν ήδη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΠΟΔΕ του Υ-

ΠΠΕΘ (2018) οι μαθητές αυτοί αποτελούν περίπου το 9-10% του μαθητικού πληθυ-

σμού στη χώρα μας (αλλοδαποί, ομογενείς, πρόσφυγες-μετανάστες). 

Στην παρούσα εργασία ο όρος «αλλόγλωσσοι» χρησιμοποιείται ακολουθώντας  

τη βιβλιογραφία, χωρίς να εμπεριέχει καμία αρνητική συνδήλωση (connotation), όπως 

π.χ. περιορισμός, απομόνωση των μαθητών εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλο-

ντος (βλ. και Κοιλιάρη, 2005 και Tsokalidou, 2005 σχετικά).  

Στο επόμενο κεφάλαιο η μελέτη θα ασχοληθεί με τα δεδομένα της ελληνικής 

πολυπολιτισμικής κοινωνίας και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την αρμονική συμ-

βίωση όλων των λαών σε έναν κόσμο χωρίς σύνορα και διακρίσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η σημερινή ελληνική πολυπολιτισμική κοι-

νωνία 

Οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από πολιτισμική και γλωσσική ετερογένεια 

λόγω των συνεχών μεταναστευτικών και προσφυγικών μετακινήσεων από έναν τόπο 

σε κάποιον άλλο. Το πολυπολιτισμικό σχολείο είναι το σχολείο το οποίο συγκεντρώνει 

μαθητές με διαφορετικές γλώσσες, θρησκείες, πολιτισμούς οι οποίοι συνυπάρχουν ή 

πρόκειται να συνυπάρξουν στη σχολική τάξη. Μέσα σ’αυτό το σύνθετο και αντιφατικό 

κοινωνικό περιβάλλον η εκπαίδευση καλείται να διαχειριστεί όλα αυτά τα σημαντικά 

ζητήματα με απώτερο στόχο την ομαλή λειτουργία του σχολείου και την αρμονική συ-

νύπαρξη όλων των μαθητών του, γηγενών και άλλων.  

Η Ελλάδα τις προηγούμενες δεκαετίες αποτελούσε χώρα προέλευσης μετανα-

στών, ενώ από το 1970 και έπειτα, άρχισε να μετατρέπεται σταδιακά σε χώρα υποδοχής 

μεταναστών από διάφορες χώρες, οι οποίοι είτε χρησιμοποιούσαν τη χώρα ως ενδιά-

μεσο σταθμό στον προορισμό τους προς τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης ή και της Α-

μερικής, του Καναδά κλπ, είτε ως τελικό προορισμό από τις γειτονικές χώρες (Αλβα-

νία, Βουλγαρία, Πολωνία, ΠΓΔΜ, Πακιστάν κ.ά.). Ο μεγαλύτερος αριθμός των μετα-

ναστών αποτελείται από Αλβανούς, οι οποίοι σε αντίθεση με τους Βορειοηπειρώτες 

και τους Ελληνοπόντιους, επιθυμούν κάποια στιγμή να επιστρέψουν στην πατρίδα τους 

και θεωρούν την παραμονή στην Ελλάδα προσωρινή. Εκτός από αυτούς υπάρχουν και 

οι κάτοικοι της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Από αυτούς οι ελληνικής καταγωγής, απο-

λαμβάνουν προνόμια και διευκολύνσεις που τους παρέχονται από το κράτος και έχουν 

καταφέρει να εισχωρήσουν στη χώρα ως ομογενείς. Μια πολυπληθής ομάδα μετανα-

στών είναι και οι Πολωνοί, οι οποίοι ήρθαν στη χώρα εξαιτίας της «πολωνικής κρίσης», 

αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασίας. Επίσης υπάρχουν Βούλγαροι, 

Ρουμάνοι, Ινδοί, Πακιστανοί, Αιγύπτιοι, Φιλιππινέζοι και διάφοροι άλλοι από χώρες 

της Ευρώπης, της Ασίας κ αι της Αφρικής. Δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ακριβώς 

ο αριθμός των μεταναστών, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς διαμένουν και εργάζο-

νται παράνομα στη χώρα. (Φώτου, 2002).  

Στους ήδη υπάρχοντες πρόσφυγες και μετανάστες θα πρέπει να προστεθούν και 

αυτοί που εισήλθαν στη χώρα τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα, με την έκρηξη 

των μεταναστευτικών μετακινήσεων, τη διετία 2015-2016, οι οποίοι βρίσκουν δίοδο 



 

15 

 

από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη, μέσω της Ελλάδας, καθώς πολλές 

χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ουγγαρία και άλλες είτε έκλεισαν τα 

σύνορά τους, είτε αύξησαν τους ελέγχους στα σύνορα περιορίζοντας σημαντικά την 

είσοδό τους. Οι πρόσφυγες εισέρχονται από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά του Α-

νατολικού Αιγαίου. Από τα επίσημα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας προκύπτει ότι 

τη διετία 2015-2016 διέσχισαν τα ελληνοτουρκικά σύνορα περί τις 810.000 πρόσφυγες, 

πνίγηκαν 410 και αγνοούνται περίπου 176, ενώ ο ανεπίσημος αριθμός τους υπολογίζε-

ται στο 1.000.000. Οι άνθρωποι αυτοί στη συνέχεια διασχίζουν την Ελλάδα με προο-

ρισμό τα σύνορα της FYROM προκειμένου να συνεχίσουν τη διαδρομή τους προς την 

Ευρώπη. Από τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 

(ΓΓΕΕ) προκύπτει ότι οι πρόσφυγες κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους προέρχονται 

από τη Συρία (46%), από το Αφγανιστάν (25%), από το Ιράκ (15%), από το Ιράν (3%) 

(ΥΠΠΕΘ, 2017). Σύμφωνα δε με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΙΠΟΔΕ του ΥΠΠΕΘ 

(2018) σε σύνολο 1.460.464 μαθητών σε όλη τη χώρα οι 130.114 είναι αλλοδαποί και 

παλιννοστούντες (9%) και πιο συγκεκριμένα 98.241 αλλοδαποί και 31.873 παλιννο-

στούντες. Σε αυτούς προστίθενται και 12.867 μαθητές πρόσφυγες( ΥΠΠΕΘ, 2018-19). 

Επιπλέον, θα πρέπει να προσθέσουμε σε αυτούς που αναφέρθηκαν πιο πάνω και 

αρκετούς πολίτες, οι οποίοι προέρχονται από αναπτυγμένες χώρες με αξιόλογο μορ-

φωτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, που απασχολούνται στις πρεσβείες, σε διά-

φορες υπηρεσίες της Κοινότητας, πολυεθνικές εταιρίες κ.ά. καθώς επίσης και πολλούς 

επαναπατρισθέντες από την Αμερική και τη Γερμανία, πολιτικούς πρόσφυγες ή μέλη 

των ελληνικών μειονοτήτων στην Αλβανία ή την πρώην Σοβιετική Ένωση, οι οποίοι 

ήρθαν στην Ελλάδα για αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής (Νικολάου, 2000). 

Η Ελλάδα, μια μικρή χώρα με πολλά και ποικίλα προβλήματα, κυρίως οικονο-

μικά, μοιάζει να μην μπορεί να ανταποκριθεί στον όγκο των μεταναστευτικών ρευμά-

των που συρρέουν σε αυτήν, έχοντας τα σύνορά της ανοιχτά στους λαούς που μετανα-

στεύουν. Έκανε φιλότιμες προσπάθειες δημιουργώντας την Υπηρεσία Ασύλου, τους 

χώρους υποδοχής και κράτησης με την Υπηρεσία Υποδοχής Ταυτοποίησης. Δέχτηκε 

οικονομική βοήθεια από την ΕΕ, όμως το προσφυγικό ζήτημα παραμένει άλυτο. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως το μεταναστευτικό ζήτημα είναι αυτονό-

ητο πως επηρεάζει άμεσα και την εκπαίδευση, καθώς ο μαθητικός πληθυσμός έχει με-

τατραπεί από μονοπολιτισμικός σε πολυπολιτισμικό και αφορά όχι μόνο τους 
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αλλόγλωσσους μαθητές αλλά και τους γηγενείς, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με 

αυτή τη νέα συνθήκη και οφείλουν όχι μόνο να προσαρμοστούν σε αυτήν αλλά και να 

μάθουν να συμβιώνουν αρμονικά. Ο ρόλος της εκπαίδευσης επομένως σήμερα, θα πρέ-

πει να αποβλέπει στη δημιουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας στην οποία δεν θα έ-

χουν θέση ο ρατσισμός και η περιθωριοποίηση των πολιτικών, πολιτιστικών, θρησκευ-

τικών ή φυλετικών διαφορών. 

2.1. Πολιτισμός-Παιδεία 

Οι όροι πολιτισμός και παιδεία είναι δύο έννοιες αλληλοσυμπληρούμενες και αλληλο-

εξαρτώμενες. Για να μπορέσει να υπάρξει μια δυναμική σχέση ανάμεσα στον πολιτι-

σμό και την εκπαίδευση υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις: η ελευθερία έκφρασης, η 

ελευθερία συμμετοχής και διακίνησης προσώπων, ιδεών, επιστημονικών γνώσεων και 

πολιτισμικών επιτευγμάτων. Ο πολιτισμός κάθε λαού από τον οποίο προκύπτει ή έν-

νοια της «πολιτισμικής ταυτότητας» είναι θησαυρός για ολόκληρη την ανθρωπότητα 

καθώς τα πολιτιστικά δημιουργήματα ενός λαού συμβάλλουν στον πολιτισμό όλων των 

λαών. (UNESCO, 2002, όπ.αναφ. στο Μπαλασσά-Φλέγκα, 2002) 

Η Διεθνής Διάσκεψη της UNESCO για την Παιδεία (14-19 Σεπτεμβρίου, Γενεύη 

1992) στο κείμενο των Πορισμάτων-Συστάσεών της όρισε εκ νέου τους όρους πολιτι-

σμός/πνευματική καλλιέργεια (culture) και εκπαίδευση/παιδεία (education). Πολι-

τισμός ή πνευματική καλλιέργεια σε μια κοινωνία ή κοινωνική ομάδα είναι το σύνολο 

των τεχνικών και πνευματικών χαρακτηριστικών της, μέσα στο οποίο συγκαταλέγονται 

μεταξύ άλλων τα έθιμα, οι αξίες, οι παραδόσεις, η μόρφωση, οι τρόποι συμπεριφοράς, 

καθώς και οι τέχνες και τα γράμματα, δηλαδή με άλλα λόγια, ο τρόπος ζωής, σε έναν 

τόπο. Πρόκειται για τον επίσημο και τον λαϊκό πολιτισμό, την υπάρχουσα πολιτισμική 

κληρονομιά η οποία διαρκώς ανανεώνεται και εμπλουτίζεται. 

Με τον όρο παιδεία/εκπαίδευση ορίζεται μια δυναμική, δια βίου διαδικασία η οποία 

έχει ως απώτερο σκοπό την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας μέσα 

από την ολόπλευρη ανάπτυξη όλων των χαρακτηριστικών του ατόμου και συγκεκρι-

μένα των διανοητικών, συναισθηματικών, νοητικών, ηθικών. Το έργο που οφείλει να 

επιτελέσει η εκπαίδευση δεν περιορίζεται στη στείρα μετάδοση γνώσεων, τεχνογνω-

σίας, αξιών και τοπικών πολιτισμικών στοιχείων, αλλά στοχεύει και στην καλλιέργεια 

της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης και τελικά στην ανεξαρτησία των ατόμων. 
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Καθώς αναπτύσσουν μέσω της εκπαίδευσης τις νοητικές τους ικανότητες, οι μαθητές 

αποκτούν σταδιακά τη δυνατότητα εμπλουτισμού τόσο της δικής τους όσο και των άλ-

λων την πολιτισμική καλλιέργεια (Μπαλασά-Φλέγκα, 2002) 

2.2. Η παιδεία μπροστά στις νέες προκλήσεις της Ενωμένης Ευρώπης 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί αδιαμφισβήτητα το μεγαλύτερο πολιτικό γεγονός του 

αιώνα μας, το οποίο όμως είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη λειτουργία της παιδείας, μιας 

και η σύστασή της αποτελείται από χώρες με πολιτισμικές, γλωσσικές, θρησκευτικές  

και άλλες διαφορές, χώρες οι οποίες ωστόσο έχουν κοινές πνευματικές ρίζες και πα-

ράλληλα μεγάλες και βαθιές ιστορικές αντιθέσεις. Πρόκειται για μια «διαπολιτιστική 

αλληλοπεριχώρηση» λαών και προσώπων, που μόνο ως διαδικασία της παιδείας είναι 

δυνατόν να ερμηνευθεί και τελικά να πραγματοποιηθεί (Κακαβούλης, 2002, όπ.α-

ναφ.στο Μπαλασσά-Φλέγκα, 2002). Η ίδια η χώρα μας και ιδιαίτερα η παιδείας μας, 

αυτή την εποχή βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά από νέες προκλήσεις και πραγμα-

τικότητες που είναι υποχρεωμένη να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί αποτελεσμα-

τικά. Οι νέες αυτές πραγματικότητες αναφέρονται στην Ενωμένη Ευρώπη, όπου οι αυ-

ριανοί πολίτες που θα μορφώνονται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και στα 

εκπαιδευτικά συστήματα των άλλων χωρών, πρόκειται να ζήσουν σε μια Ευρώπη χωρίς 

σύνορα και διακρίσεις, όπου όλοι θα έχουν δικαίωμα να ζουν ελεύθερα, να εργάζονται 

όπου επιθυμούν και να μετακινούνται προς κάθε προορισμό της επιλογής τους. Στην 

Ευρώπη αυτή οι αυριανοί πολίτες θα αναπτύξουν κάθε είδους σχέσεις, επαγγελματικές 

και διαπροσωπικές. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, θα πρέπει μέσω της εκπαίδευσης να 

αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν σχέσεις μεταξύ τους έτσι ώστε να γνωρίσουν τη 

γλώσσα, τον πολιτισμό, την ιστορία των άλλων λαών, να αναπτύξουν συναισθήματα 

ενσυναίσθησης, αλληλεγγύης και σεβασμού στις ιδιαιτερότητες, τις διαφορές και τις 

ευαισθησίες των άλλων.  

Θεωρείται δεδομένο πως η ευρωπαϊκή παιδεία σε καμία περίπτωση δεν συγκρού-

εται με την εθνική παιδεία και την εθνική συνείδηση κάθε χώρας. Δεν αλληλοεξουδε-

τερώνονται, αντίθετα, δανείζονται στοιχεία η μια από την άλλη και με αυτόν τον τρόπο 

αλληλοεμπλουτίζονται.  
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Το έθνος ορίζεται μέσα από διάφορα πολιτιστικά στοιχεία όπως η καταγωγή, η 

γλώσσα, οι παραδόσεις, οι αξίες, η ιστορία. Όλα αυτά αποτελούν έναν υγιή «εθνισμό», 

την ιδέα δηλαδή του ανήκειν σε ένα συγκεκριμένο έθνος και την πατριωτική συνείδηση 

που προκύπτει από αυτή, η οποία  δεν συνιστά απειλή στο θεσμό της Ενωμένης Ευρώ-

πης, αλλά αποτελεί προϋπόθεση ύπαρξής του. Ο «εθνικισμός» αντίθετα, δηλαδή η υ-

περβολική προσήλωση προς την ιδέα του έθνους, συνήθως με υποτίμηση παράλληλα 

των άλλων εθνών (Μπαμπινιώτης, 2004) μπορεί να αποτελέσει αποτρεπτικό παράγο-

ντα στην αρμονική και ειρηνική συνύπαρξη των πολιτών διαφορετικών προελεύσεων. 

Θα πρέπει να γίνει ένας νέος προσδιορισμός αξιών όπως ο σεβασμός της πολιτισμικής 

ταυτότητας του κάθε λαού, η ισότητα των ευκαιριών, η διασφάλιση της παγκόσμιας 

ειρήνης, η προστασία του περιβάλλοντος, με στόχο τη δημιουργία ενός ανθρώπου «ε-

θνιστή» και όχι «εθνικιστή» ο οποίος θα ενδιαφέρεται για πιο ουσιώδεις συγκλίσεις 

πέρα από τα στενά γεωγραφικά σύνορα κάθε χώρας (Φραγκουδάκη-Δραγώνα, 1997). 

Κύριος στόχος της κάθε χώρας θα πρέπει να είναι η διερεύνηση και η εξεύρεση 

αυτής της εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία θα αποβλέπει στην ανάπτυξη της προσω-

πικότητας των μαθητών μέσα από τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότη-

τας, της αλληλεγγύης, της αναγνώρισης της πολιτισμικής και όποιας άλλης ιδιαιτερό-

τητας των συμμαθητών και συνανθρώπων. Μια εκπαίδευση, με διευρυμένους ορίζο-

ντες η οποία εκτός από την ανάπτυξη και καλλιέργεια των νοητικών ικανοτήτων, της 

κριτικής σκέψης και της επίλυσης προβλημάτων θα πρέπει να στοχεύει και στην ανά-

πτυξη των συναισθηματικών και ηθικών ιδιοτήτων των μαθητών. 

2.3. Ευρώπη και μετανάστευση 

Το φαινόμενο της πολυπολιτισμικότητας, παρουσιάστηκε πριν πολλές δεκαετίες στον 

παγκόσμιο χάρτη. Με το πέρασμα των χρόνων γνώρισε περιόδους εντάσεων αλλά και 

υφέσεων, με αποκορύφωμα τις αρχές του 21ου αιώνα, που έλαβε τεράστιες διαστάσεις 

με τις μαζικές μετακινήσεις μεταναστευτικών πληθυσμών προς άλλες χώρες, εξαιτίας 

διαφόρων πολιτικών σκοπιμοτήτων οι οποίες επέφεραν τεράστιες κοινωνικοοικονομι-

κές αλλαγές και είχαν ως αποτέλεσμα τη διαίρεση των λαών σε πλούσιους και φτωχούς. 

Η Ευρώπη στη μεταναστευτική και προσφυγική πολιτική της θέτει ως πρωταρχικό 

στόχο το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων και τη προστασία 

της νόμιμης εγκατάστασής τους στις διάφορες χώρες, επιδιώκοντας μια κοινή μετανα-

στευτική πολιτική μεταξύ των κρατών-μελών με βάση τη διαφορετικότητα της κάθε 
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χώρας. Ήδη από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου φρόντισε για τη δημιουργία 

παγκόσμιων οργανισμών όπως ο ΟΗΕ, θέσπισε το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου 

(ΚΕΣΑ), σύστησε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (ΕΤΠ), υιοθέτησε το Πολυετές 

Πρόγραμμα της Χάγης, δημιούργησε τη FRONTEX, για την καλύτερη προστασία των 

εξωτερικών συνόρων και ιδιαίτερα των θαλάσσιων, και αυτά αποτελούν μερικές μόνο 

από ένα πλήθος ενεργειών για τη ρύθμιση των μεταναστευτικών ροών και την καλύ-

τερη αντιμετώπιση του όλου ζητήματος.  Η  κινητικότητα αυτή των πληθυσμών, όμως, 

οδήγησε παράλληλα στην εμφάνιση προκαταλήψεων, ξενοφοβίας και ενός νέου είδους 

ρατσισμού του «νεορατσισμού» ο οποίος έχει τη βάση του στον εθνικισμό (Σουλτάνη, 

2018).  

Η σύγχρονη μετανάστευση παρουσιάζει αρκετές διαφορές με τη μεταπολεμική, 

η οποία απέβλεπε στην κάλυψη των εργασιακών αναγκών για αυτό και υποστηρίχθηκε 

θερμά από τις χώρες υποδοχής. Στις μέρες μας η μετανάστευση χαρακτηρίζεται περισ-

σότερο ως μετανάστευση προσφοράς και όχι ζήτησης, ανεξάρτητα από τις προσφερό-

μενες θέσεις εργασίας. Επίσης, χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτο-

γαλία, οι οποίες παλαιότερα ήταν χώρες προέλευσης μεταναστών έχουν μετατραπεί σε 

χώρες υποδοχής. Οι μετανάστες συρρέουν κατά χιλιάδες στις χώρες αυτές αναζητώ-

ντας μια ευκαιρία για ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης για τους ίδιους και τις οικογέ-

νειές τους, προσφέροντας την εργασία τους αντί εξευτελιστικών αμοιβών (Φώτου, 

2002) 

2.4. Πολυπολιτισμικότητα-Διαπολιτισμικότητα 

Μια κοινωνία θεωρείται πολυπολιτισμική όταν σε αυτήν συνυπάρχουν και επικοινω-

νούν άτομα τα οποία προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό, γλωσσικό, θρησκευ-

τικό, ή εθνοτικό υπόβαθρο.  Η έννοια της πολυπολιτισμικότητας συνδέεται επίσης με 

τα διαφορετικά συστήματα αξιών, τις συμπεριφορές, τον ενδυματολογικό κώδικα, της 

τέχνη, τη λογοτεχνία και άλλα πολιτιστικά χαρακτηριστικά των λαών. Μέσα στην πο-

λυπολιτισμική κοινωνία τα άτομα καλούνται να συνάψουν σχέσεις μέσα από τις οποίες 

θα καλλιεργηθεί η αναγνώριση, ο αμοιβαίος σεβασμός, η ενσυναίσθηση, η αλληλεγ-

γύη. (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2012). Η Παγκόσμια Διακήρυξη της UNESCO της 2ας 

Νοεμβρίου 2001, υποστηρίζει πως η πολυπολιτισμικότητα είναι η κοινή κληρονομιά 

της ανθρωπότητας και είναι τόσο απαραίτητη για το ανθρώπινο είδος, όσο η βιοποικι-

λότητα για τη φύση (άρθρο 1)  
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Ο Μάρκου (1997) από την άλλη τονίζει ότι η «πολυπολιτισμικότητα» αναφέρε-

ται συνήθως σε μια συγκεκριμένη κοινωνική πραγματικότητα και τη διαδικασία εξέ-

λιξής της, με στόχο την αποδοχή και την ανοχή των διαφορετικών πολιτισμών σε ένα 

κοινό πλαίσιο. Μια πραγματικότητα στην οποία άτομα με διαφορές πολιτισμικές, θρη-

σκευτικές, φυλετικές, γλωσσικές συμβιώνουν και οι πολιτισμοί που εκφράζουν συνυ-

πάρχουν. 

Οι αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν στο φαινόμενο της πολυπολιτισμικότητας 

σχετίζονται με διάφορους παράγοντες, όπως: α)η μετακίνηση πολιτικών ή οικονομικών 

μεταναστών λόγω διαφόρων δυσμενών πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών κατα-

στάσεων, οι οποίοι φεύγουν από τη χώρα τους αναζητώντας καλύτερες συνθήκες δια-

βίωσης και εργασίας, β)εμφύλιοι πόλεμοι και συρράξεις στις χώρες προέλευσης, που 

καθιστούν την καθημερινότητα των ανθρώπων ανυπόφορη, γ) μια χώρα υποδοχής ι-

διαίτερα ελκυστική και ανεπτυγμένη η οποία λειτουργεί ως ευκαιρία για δημιουργία 

και εξέλιξη σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, δ)από την παλιννόστηση ομάδων, οι 

οποίες μεταφέρουν πολιτισμικά στοιχεία της χώρας, όπου είχαν αποδημήσει (Φώτου, 

2002) 

 Όσον αφορά στην έννοια της διαπολιτισμικότητας, αυτή αποτελεί μια δυναμική 

και διαρκή διαδικασία αμοιβαίας επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατό-

μων με διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία, με στόχο το μετασχηματισμό του σχολείου 

και της κοινωνίας γενικότερα σε ένα χώρο όπου οι διάφοροι πολιτισμοί θα μπορούν να 

εκφράζονται ελεύθερα συναντώντας ταυτόχρονα στοιχεία των διαφορετικών άλλων 

και τελικά οδηγούμενοι μέσα από αυτή την ανταλλαγή στον εμπλουτισμό και την πε-

ραιτέρω ανάπτυξη όλων. Θεωρείται αυτονόητο πως προϋποθέτει τη συνεργασία όλων 

καθώς και τον καταμερισμό των ευθυνών προς όφελος του κοινού καλού. Μέσα από 

τη διαδικασία της αλληλεπίδρασης των διαφορετικών ομάδων και τη συνεργατική μά-

θηση, καλλιεργείται η ευαισθητοποίηση και η ενσυναίσθηση, με αποτέλεσμα το σεβα-

σμό στη διαφορετικότητα. Η διαπολιτισμικότητα υπάρχει από τη στιγμή που γίνεται 

κοινή συνείδηση όλων των εμπλεκομένων και αποσκοπεί σε ένα κοινά αποδεκτό σύ-

στημα αξιών, πεποιθήσεων, στάσεων, συμπεριφορών και τρόπου ζωής (Άλκηστις, 

2008, Δαμανάκης, 1998).  

Η πολυπολιτισμικότητα και η διαπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση είναι δύο ξε-

χωριστές έννοιες. Κατά παράδοση, έχουν υπάρξει δύο προσεγγίσεις: η 
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πολυπολιτισμική εκπαίδευση και η διαπολιτισμική εκπαίδευση. «Η πολυπολιτισμική 

εκπαίδευση στο σχολείο υπογραμμίζει καταρχήν τη συνάντηση και την αλληλεπίδραση 

των διαφορετικών πολιτισμών των μαθητών, την αναγνώριση των διαφορετικών στοι-

χείων τους και την καλλιέργεια της αποδοχής ή τουλάχιστον της ανοχής, αυτών των 

πολιτισμών. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση από την άλλη, ως μια δημιουργική διαδικα-

σία και πέρα από την απλή συνύπαρξη των διαφορετικών πολιτισμών, αποσκοπεί στην 

παραγωγή του κοινού καλού, μέσα από την ανάπτυξη της  κατανόησης, του σεβασμού 

και του διαλόγου μεταξύ των διαφορετικών πολιτιστικών ομάδων, έτσι ώστε όλοι να 

συμβιώνουν αρμονικά στην ευρύτερη κοινωνία (UNESCO, 2007, όπ.αναφ. στο Συμ-

βούλιο της Ευρώπης, 2012).  

Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο κεφάλαιο οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι 

ένας από τους πολλούς στόχους της εκπαίδευσης στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχο-

λείο, θα πρέπει να είναι η δημιουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας στην οποία οι πο-

λίτες θα απολαμβάνουν την αναγνώριση και το σεβασμό των ιδιαίτερων πολιτισμικών 

και όποιων άλλων χαρακτηριστικών τους χωρίς να υπάρχει κανενός είδους διάκριση 

ως προς αυτά. 

Στο επόμενο κεφάλαιο η μελέτη θα επιχειρήσει την ανάλυση της πολυπολιτισμι-

κής εκπαίδευσης μέσα από τις διαστάσεις της και τα χαρακτηριστικά της καθώς και τα 

μοντέλα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Πολυπολιτισμική εκπαίδευση 

Στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο ο μαθητικός πληθυσμός παρουσιάζει μια σημαντική 

ποικιλομορφία ως προς τη σύνθεσή του.  Μαθητές και μαθήτριες από διαφορετικά πο-

λιτισμικά περιβάλλοντα μαζί με τους γηγενείς αποτελούν το δυναμικό της πολυπολιτι-

σμικής τάξης. Το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να αποκτήσει έναν πολυπολιτισμικό 

χαρακτήρα αντί του μονοπολιτισμικού και μονογλωσσικού που λειτουργεί σήμερα. Ε-

πιβάλλεται να διαμορφώσει διαπολιτισμικές εκπαιδευτικές πολιτικές με βάση την πα-

ροχή ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές, το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα 

και την εξάλειψη των κάθε είδους διακρίσεων.  

Ο κόσμος αλλάζει συνεχώς, οι άνθρωποι μετακινούνται διαρκώς από τη μια χώρα 

στην άλλη και τα παιδιά μη έχοντας επιλογές, βρίσκονται ξαφνικά σε ένα άγνωστο και 

ανοίκειο περιβάλλον. Σ’αυτό το άγνωστο περιβάλλον τα παιδιά καλούνται να μορφω-

θούν μπαίνοντας σε τάξεις εντελώς ξένες, με συνομηλίκους με τους οποίους δε μιλούν 

ούτε την ίδια γλώσσα. Βρίσκονται σε μια ηλικία που έχουν πλέον αφομοιώσει βασικές 

αξίες της δικής τους κουλτούρας, έχουν κάνει κτήμα τους κανόνες συμπεριφοράς και 

στάσεις ζωής, αυτά που ανήκουν στο δικό τους πολιτισμό. Παράλληλα έχουν αναπτύ-

ξει τους κατάλληλους μηχανισμούς για τη συνεχιζόμενη κοινωνικοποίηση, έχουν μάθει 

πώς να μαθαίνουν (Banks, 2004).   

Μιας και η πολυπολιτισμικότητα είναι μια διαρκής διαδικασία., η επιβίωση μιας 

δημοκρατικής χώρας επιτυγχάνεται βοηθώντας όλους τους μαθητές να αποκτήσουν τις 

γνώσεις και τις ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να λειτουργήσουν μέσα σε μια πο-

λυπολιτισμική κοινωνία και σε ένα κόσμο με ποικίλους και πολλούς πολιτισμούς. 

Η εθνική και πολιτισμική ποικιλομορφία που διακρίνει την πολυπολιτισμική κοι-

νωνία παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να έρθουν σε επαφή με άλλους ανθρώπους, 

άλλους πολιτισμούς, να τους γνωρίσουν, να αναπτύξουν αισθήματα σεβασμού και αλ-

ληλεγγύης έτσι ώστε μέσα από αυτή τη διαδικασία της αλληλεπίδρασης να ολοκληρω-

θούν ως προσωπικότητες και να επιχειρήσουν την από κοινού εξεύρεση λύσεων σε 

προσωπικά αλλά και δημόσια προβλήματα που θα προκύπτουν στην πορεία του κοινού 

τους βίου (Άλκηστις, 2008).   
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Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση επιδιώκει την καλλιέργεια των ικανοτήτων κα-

τανόησης από πλευράς των μαθητών της εθνικής και πολιτισμικής διαφορετικότητας 

και παράλληλα της ανάληψης δράσης με στόχο την κοινωνική συνοχή και την αρμο-

νική συμβίωση όλων. Όσον αφορά δε τους εκπαιδευτικούς των πολυπολιτισμικών τά-

ξεων, αυτοί θα πρέπει να είναι κατάλληλα καταρτισμένοι τόσο σε επίπεδο γνώσεων 

όσο και πρόσφορων μεθόδων για ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, σεβόμενοι την ι-

διαιτερότητα του κάθε μαθητή. Επίσης, θεωρείται σημαντικό να πιστέψουν οι εκπαι-

δευτικοί ότι όλοι οι μαθητές έχουν δικαίωμα στη μάθηση καθώς και ότι μπορούν να 

διδαχθούν ανεξάρτητα από την κοινωνική τάξη ή τη φυλετική ομάδα στην οποία ανή-

κουν (Banks, 2004).  

3.1. Σκοποί της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Οι περισσότεροι θεωρητικοί, οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο της πολυπολιτι-

σμικής εκπαίδευσης, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι κύριος σκοπός της είναι η 

αναδιάρθρωση των σχολείων, ώστε όλοι οι μαθητές ανεξάρτητα από την καταγωγή 

τους, τη γλώσσα τους, τον πολιτισμό τους, να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις 

απαραίτητες γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να ζήσουν και να 

δράσουν σε μια χώρα και έναν κόσμο που χαρακτηρίζονται από εθνική και φυλετική 

ποικιλότητα (Δαμανάκης, 1998). 

Επιπλέον η πολυπολιτισμική εκπαίδευση στοχεύει στην ανάπτυξη της αυτογνω-

σίας, τη γνώση του εσωτερικού εαυτού μέσα από την οπτική των διαφορετικών πολι-

τισμών με τους οποίους έρχονται σε επαφή οι μαθητές καθημερινά. Μέσα από τη δια-

δικασία της ανταλλαγής των διαφορετικών στοιχείων, θα γνωρίσουν αφενός, τα στοι-

χεία των άλλων πολιτισμών, θα αναγνωρίσουν την αξία τους και παράλληλα θα εκτι-

μήσουν τη μοναδικότητά τους καθώς και την αξία του δικού τους πολιτισμού. Η πολυ-

πολιτισμική εκπαίδευση θεωρεί δεδομένο ότι μετά τη γνωριμία θα ακολουθήσει η κα-

τανόηση και τέλος ο σεβασμός (Banks, 2004). 

Ένας άλλος σημαντικός σκοπός της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι οι ε-

ναλλακτικές επιλογές όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών σε εθνικό και πολιτισμικό 

επίπεδο. Το πρόγραμμα σπουδών κατά κανόνα εστιάζει στον πολιτισμό και την ιστορία 

της κυρίαρχης χώρας. Οι μαθητές με αυτόν τον τρόπο αποκτούν μονόπλευρη γνώση 

του δικού τους πολιτισμού ενώ συγχρόνως δεν έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την 
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ιστορία, τον πολιτισμό καθώς και τη μουσική, τη λογοτεχνία και γενικά τις αξίες και 

τον τρόπο ζωής των διαφορετικών πολιτισμών. Τέλος, η άμβλυνση των οδυνηρών συ-

ναισθημάτων που βιώνουν πολλές φορές οι μαθητές με διαφορετική εθνική ή γλωσσική 

προέλευση, αποτελούν ακόμη έναν σκοπό της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης. Οι μα-

θητές οι οποίοι βιώνουν τέτοιου είδους συναισθήματα, θα έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, 

θα οδηγηθούν στην περιθωριοποίηση και ενδεχομένως στον αποκλεισμό, γεγονός το 

οποίο θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη μετέπειτα ζωή τους (Αλκηστις, 2008). 

3.2. Οι διαστάσεις της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Παρόλο που η πολυπολιτισμική εκπαίδευση είναι σύνθετη και πολυδιάστατη, πολλές 

φορές οι εκπαιδευτικοί, διάφοροι σχολιαστές, ερευνητές κ.ά. έχουν την τάση να εστιά-

ζουν σε μια από τις πολλές διαστάσεις της. Κάποιοι θεωρούν ότι η πολυπολιτισμική 

εκπαίδευση είναι η προσθήκη απλά στο πρόγραμμα σπουδών ορισμένων θεμάτων σχε-

τικών με τη διαφορετικότητα ως προς τη φυλή, τη γλώσσα ή τον πολιτισμό των μαθη-

τών.  Άλλοι πάλι υποστηρίζουν πως η πολυπολιτισμική εκπαίδευση αφορά μόνο στο 

σχεδιασμό και την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο σχολείο με σκοπό 

τη στενότερη επαφή με τους διαφορετικούς μαθητές και τις οικογένειές τους, η οποία 

επαφή θα λειτουργήσει βοηθητικά στον περιορισμό των φαινομένων της περιθωριο-

ποίησης και του αποκλεισμού.  

Επιχειρώντας μια πιο ουσιαστική προσέγγιση στο θέμα της πολυπολιτισμικής εκ-

παίδευσης, στο σημείο αυτό θα παραθέσουμε τις διαστάσεις της, έτσι όπως αναφέρο-

νται στη σχετική βιβλιογραφία (Banks, 1993): α)η ενσωμάτωση περιεχομένου, η προ-

σπάθεια του εκπαιδευτικού να παρουσιάσει τις πληροφορίες, τους ορισμούς, τις θεω-

ρίες που επιθυμεί να διδάξει στους μαθητές, χρησιμοποιώντας στοιχεία από διαφορε-

τικούς πολιτισμούς, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο του μαθητές να κατανοήσουν, να 

αποδεχτούν και να σεβαστούν διαφορετικές απόψεις του ίδιου αντικειμένου. Μια α-

κόμη διάσταση της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι β)η κατανόηση παραγωγής 

της γνώσης, όπου ο εκπαιδευτικός βοηθά τους μαθητές να αντιληφθούν την κατασκευή 

της σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο και τον τρόπο που αυτή διαμορφώνεται, 

με τις αντίστοιχες προκαταλήψεις και απόψεις των ατόμων, ανάλογα με το φύλο, την 

κοινωνική τάξη ή την καταγωγή τους. Επίσης άλλη μια διάσταση της πολυπολιτισμικής 

εκπαίδευσης είναι γ)ο περιορισμός των προκαταλήψεων, η στάση που θα διαμορφώ-

σουν οι μαθητές προς τη διαφορετική πολιτισμική, γλωσσική προέλευση, πράγμα που 
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σχετίζεται άμεσα με τη στάση των εκπαιδευτικών προς τη διαφορετικότητα καθώς και 

στις μεθόδους και στρατηγικές που θα χρησιμοποιήσουν έτσι ώστε να διαμορφωθούν 

αισθήματα αναγνώρισης και ενσυναίσθησης απέναντι στη διαφορετικότητα και τελικά 

μια θετικότερη στάση προς αυτήν.  Μια εξίσου σημαντική διάσταση είναι και δ)η παι-

δαγωγική της ισότητας, η οποία αφορά σε συνεργατικές μεθόδους και τεχνικές διδα-

σκαλίας οι οποίες ταιριάζουν στο πολιτισμικό ύφος όλων των μαθητών, όπου μέσα από 

την αναγνώριση του ιδιαίτερου πολιτισμού οι μαθητές οδηγούνται στην ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησής τους και έτσι αυξάνονται οι επιδόσεις τους και οι προοπτικές επιτυχίας 

τους. Τέλος, ε)ο ενθαρρυντικός πολιτισμός του σχολείου, δηλαδή, ο μετασχηματισμός 

του σχολείου σε έναν χώρο όπου όλοι οι μαθητές μέσα από την πολιτισμική ενδυνά-

μωση θα έχουν ίσες ευκαιρίες στη γνώση και τη μάθηση, θα στοχάζονται κριτικά τα 

διάφορα κοινωνικοπολιτισμικά γεγονότα καλλιεργώντας παράλληλα τις δυνατότητες 

εκείνες που θα τους βοηθήσουν να επιβιώσουν στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοι-

νωνίες χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. 

3.3. Χαρακτηριστικά του πολυπολιτισμικού σχολείου 

Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση στοχεύει στη διαμόρφωση ενός σχολείου στο ο-

ποίο δεν έχουν θέση η περιθωριοποίηση και ο αποκλεισμός και όλοι οι μαθητές ανε-

ξάρτητα από την καταγωγή τους και τη γλωσσική ή πολιτισμική τους προέλευση,  έ-

χουν ίσες ευκαιρίες στη μάθηση (Banks-MacGee-Banks, 2002). Παράλληλα το σχο-

λείο αυτό, είναι απαραίτητο να εμφυσήσει στους μαθητές δημοκρατικές αξίες και πε-

ποιθήσεις προκειμένου να υιοθετήσουν τις απαραίτητες στάσεις και δεξιότητες για να 

μπορέσουν να επιβιώσουν στις σημερινές πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Για να πραγμα-

τοποιηθούν τα παραπάνω κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 

μεταξύ άλλων, αποτελούν και παράδειγμα προς μίμηση στο σχολείο. 

 Είναι απαραίτητο, καταρχήν, να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της πολυπολιτι-

σμικής εκπαίδευσης καθώς και τα ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία των διαφορετικών 

ομάδων του σχολείου. Επιπλέον, είναι σημαντικό να διαθέτουν την ανάλογη παιδαγω-

γική γνώση, έτσι ώστε να προσαρμόζουν τη διδασκαλία στις ανάγκες της πολιτισμικής 

διαφορετικότητας, με συνεργατικές μεθόδους, οι οποίες δεν ενισχύουν τον ανταγωνι-

σμό και υλικά τα οποία επιτρέπουν την προσέγγιση της γνώσης μέσα από διαφορετικές 

οπτικές και αντιλήψεις των διαφόρων πολιτισμικών και εθνοτικών ομάδων. Ακόμη, 

στο επίπεδο των προσδοκιών, αυτές θα πρέπει να είναι υψηλές για το σύνολο των 
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μαθητών, συμπεριλαμβανομένων και των αλλόγλωσσων, τους οποίους θα πρέπει πα-

ράλληλα να ενθαρρύνουν και να επιδεικνύουν το ενδιαφέρον τους για την πορεία και 

εξέλιξή τους, σεβόμενοι τη διαφορετικότητά τους, τη μητρική τους γλώσσα και αντι-

μετωπίζοντάς τους ισότιμα στις διαδικασίες αξιολόγησης. 

 Συνοψίζοντας, μπορούμε να ισχυριστούμε πως ο πολιτισμός του σχολείου θα 

πρέπει να αντανακλά την πολιτισμική ποικιλομορφία και μέσα από τον τρόπο λειτουρ-

γίας του να μεταδίδει το μήνυμα πως η διαφορετική πολιτισμική προέλευση αποτελεί 

πλεονέκτημα και όχι μειονέκτημα στη σχολική κοινότητα. Στο σχολείο αυτό, όλοι οι 

μαθητές έχουν ίσες ευκαιρίες στη μάθηση, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τις πιθανό-

τητες επιτυχίας στη μελλοντική επαγγελματική τους ζωή και διεκδικώντας μια καλύ-

τερη θέση στην κοινωνία.  

3.4. Μοντέλα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας 

Η συνάντηση και η δυναμική αλληλεπίδραση των πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, 

δημιούργησε την ανάγκη ουσιαστικής αντιμετώπισης τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικής 

πολιτικής όσο και κοινωνικής. Οι περισσότεροι θεωρητικοί που έχουν ασχοληθεί με τη 

διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας καταλήγουν σε πέντε μοντέλα τα οποία παρατί-

θενται πιο κάτω:  

α) το αφομοιωτικό μοντέλο, το οποίο εντοπίζεται αρχικά στα μέσα της δεκαετίας 

του 1960. Οι γηγενείς πληθυσμοί της εκάστοτε χώρας απορροφούν τα εθνικά, φυλετικά 

και πολιτισμικά στοιχεία των διαφορετικών ομάδων. Το σχολείο στο αφομοιωτικό μο-

ντέλο είναι μονοπολιτισμικό και μονογλωσσικό και οι διαφορετικοί μαθητές επιβάλ-

λεται να μάθουν σύντομα τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, έτσι ώστε να ενταχθούν πιο 

εύκολα. Επιπλέον, υπάρχει πλήρης αποδοχή των πολιτισμικών στοιχείων και γενικό-

τερα του τρόπου ζωής της κυρίαρχης χώρας ενώ συγχρόνως οι μαθητές αποκόπτονται 

από τα στοιχεία των δικών τους αξιών, προτύπων και παραδόσεων. Απώτερος σκοπός 

είναι η δημιουργία μιας κοινής εθνικής ταυτότητας, με κοινά πολιτισμικά χαρακτηρι-

στικά, όπως η γλώσσα, εξασφαλίζοντας μια κοινωνική συνοχή και προστασία από δια-

φόρων ειδών συγκρούσεις (Γκόβαρης, 2001), β)το μοντέλο ενσωμάτωσης, στο οποίο ο 

διαφορετικός πολιτισμός κάθε ομάδας, έρχεται σε επαφή με τους υπόλοιπους, δέχεται 

επιδράσεις ταυτόχρονα όμως διατηρεί τα δικά του στοιχεία με αποτέλεσμα τη διαμόρ-

φωση της νέας εθνικής ταυτότητας, χωρίς όμως να τίθενται σε κίνδυνο οι αρχές της 
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κυρίαρχης κοινωνίας (Νικολάου, 2005). Οι διαφορετικοί αυτοί πληθυσμοί καταφέρ-

νουν να συνυπάρχουν στην ίδια κοινωνία, διατηρώντας ο καθένας την πολιτισμική του 

ταυτότητα, γ) Το πολυπολιτισμικό μοντέλο, το οποίο εμφανίζεται κατά τη δεκαετία του 

1970, μετά την αποτυχία των δύο προηγούμενων μοντέλων τα οποία δεν κατάφεραν να 

επιφέρουν ουσιαστικές λύσεις στο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν τα παιδιά στο σχο-

λείο. Το πολυπολιτισμικό μοντέλο αναγνωρίζει την πολιτισμική ποικιλία και υποστη-

ρίζει πως η κοινωνική συνοχή μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την αναγνώριση των 

διαφορετικών πολιτισμών (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003). Ο εθνικός πολιτισμός 

και η αναγνώρισή του από κάθε μαθητή οδηγεί σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα 

και καλλιεργεί συναισθήματα ανοχής, αποδοχής και σεβασμού στη διαφορετικότητα, 

δ)το αντιρατσιστικό μοντέλο, το οποίο εμφανίζεται τη δεκαετία του 1980 κυρίως στην 

Αγγλία και την Αμερική και πρεσβεύει την ισότητα στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από 

καταγωγή, γλώσσα, θρησκεία καθώς και τη δικαιοσύνη στην παροχή ίσων ευκαιριών. 

Όλοι οι μαθητές έχουν δικαίωμα ίσης μεταχείρισης απαλλαγμένοι από ρατσιστικά στε-

ρεότυπα και προκαταλήψεις. Επίσης θεωρεί απαραίτητη την αναδιάρθρωση θεσμών 

και δομών του κράτους, καθώς υποστηρίζει πως ο ρατσισμός είναι πρωτίστως ζήτημα 

πολιτικό. Τέλος, στο διαπολιτισμικό μοντέλο στο οποίο ισχύουν οι βασικές αρχές της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και μπορεί να χαρακτηριστεί ως η εξέλιξη του πολυπο-

λιτισμικού μοντέλου (Νικολάου, 2011), παρόλο που διαφέρει από αυτό καθώς εστιάζει 

κυρίως στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται μεταξύ των πολι-

τισμών. Απαραίτητη προϋπόθεση στη διαπολιτισμική προσέγγιση είναι η παραδοχή 

των τριών αξιωμάτων της διαπολιτισμικής θεωρίας που είναι η ισοτιμία των πολιτι-

σμών, η  ισοτιμία του μορφωτικού κεφαλαίου των ατόμων διαφορετικής προέλευσης 

και το αξίωμα της παροχής ίσων ευκαιριών. 

Συνοψίζοντας, στο κεφάλαιο αυτό αναπτύχθηκαν οι σκοποί και οι διαστάσεις της 

πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης καθώς και τα μοντέλα διαχείρισής της, με στόχο την 

εφαρμογή τους στη σχολική πραγματικότητα για την ομαλότερη ένταξη των μαθητών, 

τις καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις και την αρμονική συνύπαρξη όλων στη σχολική 

μονάδα αλλά και στην κοινωνία, με βάση το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη 

διαφορετικότητα και το δικαίωμα στην παροχή ίσων ευκαιριών. 

Το επόμενο κεφάλαιο θα επιχειρήσει μια εκτενή αναφορά στη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση με αφετηρία την ιστορική ανασκόπηση και κατόπιν το νομοθετικό πλαίσιο 

της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ακολουθούν οι 
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αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και στη συνέχεια η μελέτη εστιάζει στη διαχεί-

ριση της πολυπολιτισμικής τάξης, όπου αναλύονται οι στάσεις των διευθυντών προς 

τους αλλόγλωσσους μαθητές, η συμμετοχή των γονέων στα εκπαιδευτικά δρώμενα και 

οι επιμορφωτικές τους ανάγκες. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τη διαπολιτισμική 

διοίκηση και το ρόλο του διευθυντή στη σχολική πολυπολιτισμική πραγματικότητα 

καθώς και με μια συνοπτική αναφορά όσον αφορά το ρόλο των διευθυντών στις χώρες 

της ΕΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Διαπολιτισμική εκπαίδευση-Ιστορική ανα-

σκόπηση 

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, η «διαπολιτισμική εκπαίδευση» στοχεύει 

στην αναδιάρθρωση της κοινωνίας, όπου θα κυριαρχεί η αναγνώριση των διαφορετι-

κών πολιτισμών, αξιών και τρόπων ζωής των ατόμων κατά τη συνάντηση και αλληλε-

πίδρασή τους με τους άλλους, ανά τον κόσμο. Μέσα από τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

όλοι οι μαθητές θα έχουν το δικαίωμα ίσων ευκαιριών στη μάθηση, ελεύθερης έκφρα-

σης εξασφαλίζοντας παράλληλα την υποστήριξη του κράτους. Οι κοινωνίες καθώς με-

τατρέπονται σε πολυπολιτισμικές, απαρτίζονται από άτομα με διαφορετικό πολιτι-

σμικό και γλωσσικό υπόβαθρο, που πρέπει να γίνονται σεβαστά από όλους. Η πολυπο-

λιτισμικότητα είναι μια διαδικασία συνάντησης, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των 

διαφορετικών πληθυσμών η οποία τελικά οδηγεί στη διαπολιτισμικότητα (Μάρκου, 

1997).  

Στην τελική έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Εκπαίδευση και την 

πολιτισμική ανάπτυξη των μεταναστών (Council of Europe, The CDCC’s Project No7: 

The Education and Cultural Development of Migrants, Strasburg 1986), η διαπολιτι-

σμική εκπαίδευση ορίζεται με βάση τα παρακάτω τέσσερα βασικά στοιχεία: 

• Στην πλειονότητά τους οι κοινωνίες μας είναι πολυπολιτισμικές με τάσεις διεύ-

ρυνσης της πολυπολιτισμικότητας, 

• Κάθε πολιτισμός έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να α-

ναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά, 

• Η πολυπολιτισμικότητα αποτελεί εν δυνάμει προνόμιο, 

• Για να αξιοποιηθεί το προνόμιο της πολυπολιτισμικότητας πρέπει να διασφα-

λιστεί η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους διάφορους πολιτισμούς-χωρίς να εξα-

φανίζεται η ιδιαίτερη ταυτότητα κανενός-και η μετατροπή της πολυπολιτισμι-

κής κατάστασης σε διαπολιτισμική. 

Ο όρος «διαπολιτισμική εκπαίδευση» πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές της δεκαε-

τίας του ΄60 στην Αμερική και στον Καναδά με σκοπό την αντιμετώπιση των υψηλών 

ποσοστών σχολικής αποτυχίας των παιδιών των μειονοτήτων. Ο λόγος της σχολικής 

αποτυχίας δεν ήταν η άγνοια της γλώσσας της κυρίαρχης χώρας αλλά η ελλιπής κα-

τάρτιση των εκπαιδευτικών αναφορικά με τα πολιτισμικά και κοινωνικά στοιχεία των 
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μαθητών αυτών που οδήγησε στη διαμόρφωση αρνητικής στάσης προς αυτά και κατά 

συνέπεια στις χαμηλές προσδοκίες και τη ματαίωση κάθε διδακτικής προσπάθειας 

(Banks, 2004) 

Στην Ευρώπη τα πρώτα μέτρα για την εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών 

πάρθηκαν το 1977 μέσα από μια κοινοτική οδηγία η οποία άρχισε να εφαρμόζεται στις 

χώρες που είχαν μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο και περιελάμβανε α)την εξα-

σφάλιση της διδασκαλίας της επίσημης γλώσσας σε ειδικές τάξεις, β)την ενίσχυση της 

διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας και της κουλτούρας των μαθητών με μεταναστευ-

τικό υπόβαθρο και γ)τη δημιουργία προγραμμάτων διαρκούς επιμόρφωσης των εκπαι-

δευτικών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μαθητών αυτών. Τα μέτρα αυτά 

είχαν υποχρεωτική εφαρμογή και ενώ στην αρχή είχαν αφομοιωτικό χαρακτήρα, στη 

συνέχεια έγινε προσπάθεια να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα εισάγοντας τη 

γλωσσική και πολιτισμική ποικιλομορφία στο αναλυτικό πρόγραμμα (Δαμανάκης, 

2001). 

4.1. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στην ελληνική πολυπολιτισμική 

κοινωνία-Το Νομοθετικό πλαίσιο 

Ο όρος «διαπολιτισμική εκπαίδευση» στην Ελλάδα πρωτοεμφανίζεται στα μέσα της 

δεκαετίας του 1980, την εποχή που εμφανίζονται στην εκπαίδευση παιδιά μεταναστών 

από την Ανατολική Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία, την πρώην Σοβιετική Ένωση και 

μεταγενέστερα την Αλβανία. Η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική ακολουθεί το σύστημα 

της αφομοίωσης αρχικά με κύριο μοχλό την επίσημη εθνική γλώσσα(Δαμανάκης, 

1998). Στη συνέχεια το Υπουργείο Παιδείας υιοθετεί μια νέα κατεύθυνση στην εκπαι-

δευτική πολιτική το 1996 οπότε και υιοθετείται πια η διαπολιτισμική προσέγγιση σε 

θέματα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Συγκεκριμένα, ο Ν 2413/96 (ΦΕΚ 124/17-6-1996) αποτέλεσε την απαρχή μιας νέας 

περιόδου σε ό,τι αφορούσε στην διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ο Νόμος αυτός μεταξύ 

άλλων διατάξεων εμπεριέχει και τα εξής στοιχεία:  

• Προβλέπει την ίδρυση σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

• Επιτρέπει την εφαρμογή ειδικών αναλυτικών προγραμμάτων 

• Παρέχει τη δυνατότητα πρόσθετων ή εναλλακτικών μαθημάτων 



 

31 

 

• Προβλέπει για τα διαπολιτισμικά σχολεία μειωμένο αριθμό μαθητών ανά τάξη 

• Ορίζει κατάρτιση ιδιαίτερου πίνακα για την επιλογή διευθυντών στα δημόσια 

διαπολιτισμικά σχολεία. 

Με βάση το νόμο αυτό έχουν ιδρυθεί 26 διαπολιτισμικά σχολεία στα οποία ε-

φαρμόζονται ειδικά προγράμματα για Παλιννοστούντες, Αλλοδαπούς και Τσιγγάνους 

μαθητές, ενώ σε άλλα σχολεία με μεγάλο ετερογενή μαθητικό πληθυσμό έχουν ιδρυθεί 

Τάξεις Υποδοχής και Φροντιστηριακά Τμήματα (ΦΕΚ 1789/Β/28-9-1999) 

Στη συνέχεια με τον Ν 4415/2016 ΦΕΚ Α 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνό-

γλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» βελτιώθηκε 

σε μεγάλο βαθμό το ανεπαρκές προηγούμενο νομικό καθεστώς, που επιχείρησε να θέ-

σει ο Ν 2413/96. Σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου αυτού, «η διαπολιτισμική εκπαί-

δευση αφορά στη δόμηση των σχέσεων μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων με 

σκοπό την άρση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού». Το άρθρο 25 του 

ίδιου Νόμου σχετικά με τη διοίκηση των σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ορί-

ζει πως οι διατάξεις που ισχύουν για τη διοίκηση των δημοσίων σχολείων και τη στή-

ριξη του έργου τους, εφαρμόζονται και στα διαπολιτισμικά σχολεία και η οποία διοί-

κηση ασκείται από τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των αντίστοιχων βαθμίδων.  

Η δε επιλογή των διευθυντών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ισχύοντα για την επι-

λογή διευθυντών των υπολοίπων δημοσίων σχολείων και η εμπειρία σε διαπολιτισμικά 

σχολεία λαμβάνεται υπόψη ως επιπλέον κριτήριο και μοριοδοτείται.  

Επίσης, το άρθρο 38 του ίδιου Νόμου, εξουσιοδοτεί τους Υπουργούς Παιδείας 

και Οικονομικών, με κοινές αποφάσεις να προβαίνουν στην ίδρυση δομών υποδοχής 

για την εκπαίδευση των μεταναστών, να καθορίζουν την οργάνωση, τη λειτουργία, το 

πρόγραμμα καθώς και τη διαδικασία στελέχωσης των δομών με το κατάλληλο προσω-

πικό. Σε εκτέλεση της διάταξης αυτής, με Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 

152360/ΓΔ4 «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευ-

σης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κριτήρια και 

διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών» ιδρύονται δομές υποδοχής από το σχολικό 

έτος 2016-17, εντός των σχολικών μονάδων ή στα κέντρα φιλοξενίας των προσφύγων. 

Οι δομές αυτές αφορούν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης από το νηπιαγωγείο μέχρι και 

το λύκειο. Μέσα στο πλαίσιο που διαμορφώθηκε για τις ανάγκες της εκπαίδευσης των 

παιδιών των μεταναστών ορίζονται Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), 
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ιδρύονται Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) στις ΖΕΠ, Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα 

(ΦΤ) στις ΖΕΠ και Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων στις ΖΕΠ 

σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η όλη λογική του νέου αυτού πλαι-

σίου εντάσσεται στην ιδέα της διαπολιτισμικής αγωγής με στόχο την ομαλότερη ένταξη 

και την αρμονική συνύπαρξη όλων των μαθητών. 

Τέλος, κρίνεται χρήσιμο να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.9 του Ν 

4251/2014 του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, στα δημόσια σχο-

λεία της χώρας ορίζεται, ως γλώσσα διδασκαλίας η ελληνική, αλλά προβλέπεται και η 

διδασκαλία άλλης γλώσσας, όταν κρίνεται απαραίτητο από τις ανάγκες των μαθητών.  

 

4.2. Αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 

Οι αρχές της UNESCO (2007:32 κ.ε., όπ.αναφ.Συμβούλιο της Ευρώπης, 2012) καθιε-

ρώνουν τρεις γενικές αρχές για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, οι οποίες μπορούν να 

χρησιμεύσουν ως γενικοί στόχοι: 

• Η διαπολιτισμική εκπαίδευση σέβεται την πολιτιστική ταυτότητα του μαθητή 

μέσω της παροχής πολιτιστικά κατάλληλης και αντίστοιχης ποιοτικής εκπαί-

δευσης για όλους 

• Η διαπολιτισμική εκπαίδευση παρέχει σε κάθε μαθητή την πολιτιστική 

γνώση και τις απαραίτητες στάσεις και δεξιότητες για την επίτευξη ενεργούς 

και πλήρους συμμετοχής στην κοινωνία 

• Η διαπολιτισμική εκπαίδευση παρέχει σε όλους τους μαθητές την πολιτιστική 

γνώση, τις στάσεις και τις δεξιότητες που τους επιτρέπουν να συμβάλλουν 

στο σεβασμό, την κατανόηση και την αλληλεγγύη μεταξύ των ατόμων, αλλά 

και των εθνοτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών ομάδων και 

εθνών. 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης από την άλλη έχει διαμορφώσει και εφαρμόσει ένα 

συγκεκριμένο «μοντέλο εκπαίδευσης για την εκμάθηση της δημοκρατίας» (Συμβούλιο 

της Ευρώπης, 2003:19) (όπ.αναφ.στο Συμβούλιο της Ευρώπης, 2012)στη βάση επιμέ-

ρους αρχών, μεταξύ των οποίων οι πλέον εξέχουσες είναι: 
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• η προσανατολισμένη στις αξίες εκπαίδευση δηλαδή στον σεβασμό για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, την πλουραλιστική δημοκρατία και το Κράτος 

Δικαίου. Με βάση αυτές τις αξίες η εκπαιδευτική πολιτική θέτει στόχους 

για τη δημοκρατική συμπεριφορά του πολίτη, την πολύγλωσση και τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση, την κριτική κατανόηση της ιστορίας, τη θε-

μελίωση της εμπιστοσύνης κ.ά. 

• οι δεξιότητες συμπεριφοράς του πολίτη για όλους, δηλαδή οι εκπαιδευτι-

κές δραστηριότητες θέτουν στόχο ενεργούς συμμετοχής όλων των πολι-

τών στα καθημερινά δρώμενα 

• η άμεση πρακτική εφαρμογή της δημοκρατίας, καθώς η δημοκρατία δεν 

διδάσκεται μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας μέσω της μετάδοσης γνώ-

σεων αλλά μέσα από την προσωπική εμπειρία και την ενεργό συμμετοχή 

στην καθημερινή ζωή. Οι μαθητές συμμετέχουν στη συλλογική λήψη α-

ποφάσεων, διαπραγματεύονται μεταξύ τους και επικοινωνούν. Διατυπώ-

νουν τα επιχειρήματά τους αλλά ακούν και λαμβάνουν υπόψη και τα επι-

χειρήματα των άλλων. Ασκούν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους χω-

ρίς να καταπατούν παράλληλα τις ελευθερίες των υπολοίπων». 

Συνοψίζοντας για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση θα μπορούσαμε να ισχυρι-

στούμε ότι η έννοιά της δεν αναφέρεται μόνο στη συνάντηση των πολιτισμών, αλλά 

και στη συνάντηση της προσωπικής κουλτούρας του κάθε ανθρώπου με αυτή του δι-

πλανού του, οι οποίες είναι εξ ορισμού ανομοιογενείς, ακόμη και στο πλαίσιο μιας 

όμοιας εθνικής ομάδας. Διαπολιτισμική εκπαίδευση σημαίνει δράση από κοινού και 

αποφυγή κάθε είδους διάκριση μέσα από τις καθημερινές πρακτικές στο χώρο του σχο-

λείου, είτε πρόκειται για θρησκευτικές, ή φυλετικές ή κοινωνικές-πολιτισμικές διαφο-

ρές. 

4.3. Η διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξης 

Η πολυπολιτισμική τάξη στο σημερινό σχολείο αποτελεί μια πραγματικότητα, την ο-

ποία καλούνται να διαχειριστούν ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Πρω-

ταρχικό μέλημα του διευθυντή είναι η ομαλή ένταξη των αλλόγλωσσων μαθητών στην 

τάξη. H εκπαίδευση καλείται να διαδραματίσει έναν σημαίνοντα ρόλο εντοπίζοντας 

αρχικά τις γνωστικές και τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των ευάλωτων αυτών μαθητών 

και στη συνέχεια προχωρώντας στο σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων 
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προγραμμάτων, έτσι ώστε οι όποιες δυσκολίες στα γνωστικά αντικείμενα και στην ε-

πικοινωνία να μην αποτελέσουν αιτίες περιθωριοποίησης και αποκλεισμού των μαθη-

τών αυτών (OECD, 2015).  

Τα παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο έχοντας ως εφόδια τη δική τους γλώσσα 

και το δικό τους πολιτισμό, έρχονται επιβαρυμένα στο σχολείο και καλούνται να προ-

σαρμοστούν και να ενταχθούν κάτω από δύσκολες συνθήκες στο άγνωστο περιβάλλον. 

Υποχρεώνονται να μάθουν την γλώσσα της χώρας υποδοχής και τον πολιτισμό της, 

ώστε να ενταχθούν στη ζωή του σχολείου και την ευρύτερη κοινωνία και να προχωρή-

σουν στις ακαδημαϊκές επιδόσεις τους. Έχει αποδειχθεί πως η εκμάθηση της κυρίαρχης 

γλώσσας πραγματοποιείται συντομότερα μέσα στην ίδια τάξη με τους γηγενείς μαθητές 

και όχι σε διαφορετική μόνο με τους αλλόγλωσσους (OECD, 2016)  

Εκτός από την εκμάθηση της κυρίαρχης γλώσσας, οι αλλόγλωσσοι μαθητές, έ-

χουν παράλληλα την ανάγκη της ασφάλειας και της αίσθησης της ταυτότητας που τους 

προσφέρει η μητρική τους γλώσσα και ο πολιτισμός τους. Η εθνική ταυτότητα όπως 

και κάθε άλλη ταυτότητα, υπόκειται σε διάφορες διεργασίες και διαπραγματεύσεις μέ-

χρι την τελική εδραίωσή της. Δομικό στοιχείο της ταυτότητας αποτελεί η παρουσία του 

«άλλου» καθώς η διαμόρφωση της ταυτότητας προϋποθέτει τις συμπληρωματικές διερ-

γασίες της διαμόρφωσης, της απόρριψης, της ένταξης, του αποκλεισμού(Φραγκουδάκη 

& Δραγώνα, 1997) 

Ο Cummins (2005) θεωρεί πρωταρχικής σημασίας τη σχέση εκπαιδευτικού και 

μαθητή. Δεν είναι δυνατόν να μεταδοθεί η γνώση και να συντελεστεί η μάθηση αν δεν 

υπάρχει ουσιαστική σχέση ανάμεσα στους δύο, οι οποίοι συγχρόνως διαπραγματεύο-

νται και τις ταυτότητές τους. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης ταυτοτήτων είναι μια 

διαρκής διαδικασία στην πορεία της μάθησης και συναντάται σε κάθε σχέση αλληλε-

πίδρασης δασκάλου και μαθητή. Ο δάσκαλος και ο μαθητής διαμορφώνουν την ταυτό-

τητά τους, ο ένας μέσα από τον άλλον. Ο δάσκαλος για να διδάξει τον μαθητή χρειά-

ζεται να διδαχθεί από αυτόν, πώς αυτός μαθαίνει. Κατά τον Cummins: «Αν οι δάσκαλοι 

δε μαθαίνουν και πολλά πράγματα από τους μαθητές, τότε είναι πολύ πιθανό πως ούτε 

οι μαθητές μαθαίνουν πολλά από αυτούς» (Cummins, 2005:35).  

Η διαπραγμάτευση των ταυτοτήτων κατά τον Cummins είναι ένας από τους θε-

μελιώδεις παράγοντες για τη σχολική πρόοδο των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών. 

Όσο περισσότερο αναγνωρίζεται η γλώσσα και ο πολιτισμός αυτών των μαθητών τόσο 
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περισσότερη προσπάθεια καταβάλουν για τη μάθηση. Όσο υποβαθμίζεται η γλώσσα 

και ο πολιτισμός τόσο η προσπάθεια για τη μάθηση αποβαίνει μάταιη. Ένα σχολείο, 

όπως αναφέραμε πιο πάνω, προσανατολισμένο στην ένταξη όλων των μαθητών με τις 

πολιτικές που θα ακολουθήσει θα εξασφαλίσει την αναγνώριση των διαφορετικών πο-

λιτισμών και γλωσσών, θα καλλιεργήσει την αποδοχή των διαφορετικών στοιχείων των 

μαθητών και θα βοηθήσει τους μαθητές και τις οικογένειές τους να αισθανθούν αποδε-

κτοί στη σχολική κοινότητα χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς  

Μέσα στην πολυπολιτισμική τάξη ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εφαρμόζει συ-

γκεκριμένες στρατηγικές και πρακτικές οι οποίες απαιτούν έναν υψηλό βαθμό εξειδί-

κευσής του για να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οφείλει να αναπτύσσει τη διαπο-

λιτισμικότητα μέσα στην τάξη του, επιδεικνύοντας ενδιαφέρον, ευαισθησία και σεβα-

σμό στη διαφορετικότητα του κάθε μαθητή. Οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

μπορεί να προέρχονται από μαθησιακές εμπειρίες διαφορετικές από τις συνηθισμένες 

που χρησιμοποιεί ένας εκπαιδευτικός στην τάξη του. Η μέθοδος διδασκαλίας θα πρέπει 

να επιλεγεί πολύ προσεκτικά και να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες των μαθητών, 

τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. (Coehlo, 2007). Για να υπάρξουν θετικά αποτε-

λέσματα στις σχολικές επιδόσεις για όλα τα παιδιά, ο Banks (1993) προτείνει να ακο-

λουθούν οι εκπαιδευτικοί μια «δίκαιη παιδαγωγική» που αποτελείται από τεχνικές και 

μεθόδους διδασκαλίας που διευκολύνουν τις επιδόσεις των παιδιών από ποικίλες φυ-

λετικές και εθνικές ομάδες καθώς και από όλες τις κοινωνικές ομάδες. 

Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να επισημάνουμε πως προκειμένου η διαπολι-

τισμική εκπαίδευση να είναι αποτελεσματική και επιτυχημένη, ο ρόλος και τα καθήκο-

ντα του δασκάλου θα πρέπει να διευρυνθούν σημαντικά. Ο ρόλος δεν αφορά μόνο στην 

απλή μετάδοση γνώσεων. Ο δάσκαλος οφείλει να αφουγκράζεται τις ανάγκες των μα-

θητών να είναι ο καθοδηγητής τους και να προσφέρει τη βοήθειά του, όπου είναι απα-

ραίτητο. Αυτό θα λειτουργήσει θετικά τόσο για την αυτο-ανάπτυξή του όσο και για την 

επιτυχημένη αλληλεπίδραση με τους μαθητές. Οι μέθοδοι διδασκαλίας και το εκπαι-

δευτικό υλικό θα πρέπει να είναι τέτοια που να ενισχύουν την πολιτισμικά ευαισθητο-

ποιημένη εκπαίδευση και να υποστηρίζουν το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, την κρι-

τική κατανόηση καθώς και την αντιμετώπιση συγκρούσεων και επίλυση προβλημάτων 

όταν προκύπτουν (διαφωνίες, λεκτικές απειλές, εκφοβισμός κ.ά.) (Συμβούλιο της Ευ-

ρώπης, 2012). Ο δάσκαλος αποκτά το ρόλο του μέντορα, του διαμεσολαβητή, του βοη-

θού μάθησης, του υποστηρικτή των ανθρώπινων δικαιωμάτων, προσφέροντας τη 
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βοήθειά του και τις συμβουλές του όποτε κρίνει απαραίτητο, ακούγοντας παράλληλα 

τις απόψεις των μαθητών του και ενθαρρύνοντάς τους στην ενεργό συμμετοχή στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

Είναι όμως οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί γενικότερα, κατάλληλα προετοι-

μασμένοι και καταρτισμένοι σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης έτσι ώστε να α-

νταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της πολυπολιτισμικής τάξης; 

4.4. Οι επιμορφωτικές ανάγκες των διευθυντών 

Στη διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξης προγράμματα επιμόρφωσης των διευθυ-

ντών και των υπολοίπων εκπαιδευτικών είναι απολύτως απαραίτητα για την ενημέ-

ρωσή τους τόσο σε θεωρητικά όσο και σε πρακτικά ζητήματα καθώς και εξελίξεις στο 

πεδίο αυτό. Τέτοια προγράμματα βοηθούν στην κατανόηση και συνειδητοποίηση από 

την πλευρά των εκπαιδευτικών, των ποικίλων αναγκών των παιδιών με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της 

σύγχρονης τάξης (Coehlo, 2007). 

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα του ΟΟΣΑ, οι περισσότεροι διευθυντές οι ο-

ποίοι υπηρετούν σε πολυπολιτισμικά περιβάλλονται δηλώνουν πως η ετερογένεια του 

μαθητικού πληθυσμού, η οποία διαρκώς αυξάνεται  με αλματώδεις ρυθμούς, αποτελεί 

εμπόδιο στη μάθηση και κρίνουν αναγκαία και απαραίτητη την επαγγελματική ανά-

πτυξη και συστηματική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών στο ευαίσθητο πεδίο της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (OECD, 2015) 

Μέσα από τα κατάλληλα επιμορφωτικά προγράμματα οι διευθυντές και οι υπό-

λοιποι εκπαιδευτικοί θα καλλιεργήσουν τη «διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση», η ο-

ποία αφορά σε ένα σύνολο κοινωνικών δεξιοτήτων που επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό 

να αναγνωρίζει και να αποδέχεται την ετερότητα, να διαχειρίζεται δημιουργικά τα διά-

φορα στοιχεία που συνδέονται με αυτήν, να μπορεί να λειτουργεί με βάση νέους πολι-

τισμικούς κώδικες, να αναθεωρεί προηγούμενες απόψεις και στάσεις και να υιοθετεί 

νέες, με διευρυμένους ορίζοντες καθώς και να αίρει στερεότυπα και προκαταλήψεις, 

τα οποία δημιουργούν αγκυλώσεις στην ειρηνική και ομαλή συνύπαρξη (Μάγος, 

2005). Οι απαραίτητες δεξιότητες που οφείλουν να αποκτήσουν οι διευθυντές και οι 

εκπαιδευτικοί, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα ζητούμενα της πολυπολιτισμικής 
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τάξης αναφέρονται  στο πρόγραμμα Pestalozzi του Συμβουλίου της Ευρώπης, (2012) 

και είναι, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω: 

• η ανάπτυξη της ευαισθησίας και της επίγνωσης. Η συγκεκριμένη δεξιότητα 

αναφέρεται στην ενίσχυση της ευαισθησίας των διευθυντών σε θέματα που 

αφορούν στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τις ιδιαιτερότητες των μαθη-

τών αυτών. Οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί, αναπτύσσοντας τη δεξιότητα 

αυτή  θα είναι σε θέση να συναισθανθούν και να κατανοήσουν σε βάθος τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τόσο οι ίδιοι οι μαθητές όσο και οι οικογέ-

νειές τους, στο νέο περιβάλλον και τις νέες συνθήκες που καλούνται να προ-

σαρμοστούν και να διαβιώσουν, θα οδηγηθούν δηλαδή, τελικά, στην υιοθέ-

τηση της ενσυναίσθησης. Μία άλλη δεξιότητα είναι 

•  η ανάπτυξη της γνώσης, η κατανόηση. Με τη δεξιότητα αυτή, ενισχύεται η 

συνείδηση των διευθυντών και των εκπαιδευτικών σε θέματα που άπτονται 

των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (ισοτιμία πολιτισμών, ισοτιμία 

μορφωτικού κεφαλαίου, παροχή ίσων ευκαιριών) καθώς και σε θέματα σχε-

τικά με τη διδασκαλία στην πολυπολιτισμική τάξη (υλικό, μέθοδοι, πόροι). 

Επιπλέον, με τη δεξιότητα αυτή καθίστανται ικανοί να παρέχουν ένα δημο-

κρατικό και αμερόληπτο περιβάλλον μάθησης, επιδεικνύοντας σεβασμό στη 

διαφορετικότητα του άλλου. Άλλη μια σημαντική δεξιότητα είναι  

• η ανάπτυξη της επιμέρους πρακτικής, η δράση. Η δεξιότητα αυτή σχετίζεται 

με την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της δικαι-

οσύνης των διευθυντών και των εκπαιδευτικών όταν αυτοί δραστηριοποιού-

νται μέσα σε ένα διαπολιτισμικό πλαίσιο. Οι συγκεκριμένοι οφείλουν να εί-

ναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στους πολιτισμικά διαφορετικούς μαθη-

τές, παρέχοντάς τους ίσες ευκαιρίες μάθησης και προσαρμόζοντας τη διδα-

σκαλία στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαιτερότητες αυτών. Επιπρο-

σθέτως θα πρέπει να είναι κατάλληλα καταρτισμένοι και ικανοί να διαχειρι-

στούν αποτελεσματικά δύσκολες καταστάσεις (λεκτικές απειλές, σχολικός 

εκφοβισμός, φυσική βία κ.ά) και να προσφέρουν ένα ασφαλές περιβάλλον 

μάθησης για όλους.  
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• Τέλος, η ανάπτυξη της κοινωνικής πρακτικής, δηλαδή της συνεργασίας. Οι 

διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί, μέσα από τη βοήθεια που θα λάβουν, οφεί-

λουν να εμφανίσουν συνεργατικό πνεύμα, προκειμένου να προχωρήσουν 

από την ατομική πρακτική στην από κοινού δράση. Μέσα από τη συνεργα-

σία τους με άλλους διευθυντές, εκπαιδευτικούς, σχολεία και φορείς θα είναι 

σε θέση να διαμορφώσουν την κοινωνική πρακτική με σκοπό την πολιτι-

σμική ενδυνάμωση και τη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών αυτών. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε πως με τον όρο εκπαιδευτικό εν-

νοούμε σε κάθε περίπτωση και τον διευθυντή ο οποίος μπορεί να βρίσκεται μέσα στην 

τάξη ως ο δάσκαλος της τάξης και παράλληλα ως διευθυντής με όλες τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από τη θέση αυτή. Είναι απολύτως απαραίτητο να προηγηθούν προ-

γράμματα επιμόρφωσης των στελεχών, έτσι ώστε οι διευθυντές εφόσον καταρτιστούν 

επαρκώς οι ίδιοι, να μπορούν με τη σειρά τους να προσφέρουν και την ανάλογη βοή-

θεια στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας τους. 

Το ζήτημα της επιμόρφωσης των στελεχών της εκπαίδευσης είναι ένα ζήτημα το 

οποίο απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα τα τελευταία χρόνια, ενώ κατά το παρελ-

θόν δεν υπήρξαν συγκροτημένα και ειδικά προγράμματα κατάρτισης στελεχών εκπαί-

δευσης σε επίπεδο Περιφέρειας, Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή και σχολικών μονάδων. 

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την έλλειψη συγκροτημένης εκπαιδευτικής πολιτικής 

για τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης, η οποία οδηγεί στην άσκηση του έργου, με 

«εμπειρικό» και πολλές φορές «ερασιτεχνικό» ή και «υποκειμενικό» τρόπο, όπως επι-

σημαίνει εύστοχα ο Ανδρέου (1999). 

Συνοψίζοντας, θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη η συστημα-

τική και διαρκής επιμόρφωση των διευθυντών και των εκπαιδευτικών, σε ποικίλα θέ-

ματα αλλά ιδιαίτερα σε ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, μιας και οι αλλόγλωσ-

σοι μαθητές θα πρέπει να ενδυναμωθούν σημαντικά, καθώς είναι ψυχολογικά επιβα-

ρυμένοι και χρειάζονται καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, ικανούς να ανταπεξέρχονται 

αποτελεσματικά στη σχολική τάξη. 
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4.5. Στάσεις και αντιλήψεις των διευθυντών προς τους αλλόγλωσσους 

μαθητές. 

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας αποτελεί πρότυπο συμπεριφοράς και παράδειγμα 

προς μίμηση για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς. Χάρη σ’αυτόν 

είναι δυνατή η καλλιέργεια θετικής ή αρνητικής στάσης των μαθητών απέναντι στο 

διαφορετικό καθώς και η εξάλειψη ή η ενίσχυση των προκαταλήψεων και των στερε-

οτύπων(Γρίβα & Στάμου, 2014). Η άποψη που αυτός έχει για την πολυπολιτισμική 

κοινωνία, την ένταξη, το σεβασμό, την αλληλεγγύη είναι αυτή που θα εμπνεύσει στους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του. 

Από τη διεξαγωγή σχετικών ερευνών διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί επηρε-

ασμένοι από προκαταλήψεις και στερεοτυπικές αναπαραστάσεις διαμορφώνουν αρνη-

τική στάση προς τους αλλόγλωσσους μαθητές, οι οποίες οδηγούν μοιραία στη δημιουρ-

γία διακρίσεων. Παρόλη την καλή τους διάθεση και την αναγνώριση της ευαίσθητης 

αυτής ομάδας μαθητών αδυνατούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και προς όφελος 

των συγκεκριμένων μαθητών. Η έλλειψη εμπειρίας σε πολυπολιτισμική τάξη και η α-

νεπαρκής κατάρτιση ευθύνονται κατά ένα μεγάλο μέρος για την κατάσταση αυτή. Α-

δυνατούν να εφαρμόσουν στην πράξη την ένταξη, ενώ φαίνεται να την κατανοούν θε-

ωρητικά Επίσης διακατέχονται από αισθήματα ξενοφοβίας και ρατσισμού και θεωρούν 

τους αλλόγλωσσους μαθητές ως απειλή για τους υπόλοιπους, ενώ παράλληλα υποστη-

ρίζουν πως η  ένταξή τους αποτελεί μεγάλο πρόβλημα (Καντάς, 2014, Νικολάου, 

2000). Επίσης η έρευνα των Φραγκουδάκη & Δραγώνα (1997) η οποία αποτυπώνει την 

αρνητική στάση προς τους αλλόγλωσσους με την αιτιολογία της αύξησης της εγκλη-

ματικότητας και της απώλειας θέσεων εργασίας. Η στάση αυτή  δεν προκαλεί εντύ-

πωση σύμφωνα με τις Κανακίδου και Παπαγιάννη (1998), καθώς, όπως υποστηρίζουν, 

οι εκπαιδευτικοί στην πορεία της ζωής τους έχουν εμπειρίες αποκλειστικά και μόνο 

από μονοπολιτισμικά, μονογλωσσικά περιβάλλοντα και ομοιογενείς μαθητικούς πλη-

θυσμούς. 

4.6. Συμμετοχή των γονέων στο πολυπολιτισμικό σχολείο 

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας στο πλαίσιο της ανάπτυξης ποιοτικών διαπροσω-

πικών σχέσεων, επιδιώκει κάθε είδους συνεργασία και επικοινωνία με τους γονείς των 

μαθητών και ιδιαίτερα αυτών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Σκοπός του είναι να 



 

40 

 

προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη όπου χρειάζεται και ουσιαστική συμμετοχή στη 

διαδικασία ένταξης και αποδοχής των μαθητών αυτών στην κοινωνία του σχολείου. 

Οφείλει, μεταξύ άλλων, να προσφέρει ένα ζεστό περιβάλλον που θα σέβεται το 

διαφορετικό υπόβαθρο των μαθητών και θα αναγνωρίζει το πολιτισμικό κεφάλαιο και 

τις παραδόσεις τους. Μόνο κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις είναι δυνατόν να αναπτυ-

χθούν δίαυλοι επικοινωνίας και στενοί δεσμοί οι οποίοι θα έχουν ως αποτέλεσμα τις 

καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών και την εποικοδομητική συνεργασία 

σχολείου-οικογένειας (Rached, 2015) 

Η γονεϊκή εμπλοκή (parental involvement) είναι ένα πεδίο διαρκώς αυξανόμενου 

ενδιαφέροντος ερευνητών, εκπαιδευτικών, γονέων και ο ρόλος της στην εκπαίδευση 

των παιδιών αναδεικνύεται καθοριστικός, καθώς, αποδεικνύεται μέσα από τις έρευνες 

πως η σχολική επιτυχία των παιδιών συνδέεται άμεσα από τη συχνότητα των επαφών 

της οικογένειας με το σχολείο (Γεωργίου, 2011). Σύμφωνα με την έρευνα των Μιχελα-

κάκη-Φονιά (2015), η οποία αναφέρθηκε και πιο πάνω, αποτυπώνεται ότι η συμμετοχή 

των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και οι ποιοτικές διαπροσωπικές σχέ-

σεις με το σχολείο συμβάλουν στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών και α-

κολούθως στην αύξηση του ενδιαφέροντός τους για το σχολείο και τη μάθηση. Τα πα-

ραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της σχολικής αποτυχίας και της σχολικής 

διαρροής των μαθητών. Παράλληλα αναπτύσσεται ένα θετικό κλίμα αμοιβαίας εμπι-

στοσύνης και ταυτόχρονα αναγνώρισης των διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων και 

αξιών.   

Η ανάμειξη των γονέων αναφέρεται σε διάφορες πρακτικές που ακολουθεί το 

σχολείο σε συνεργασία με την οικογένεια και μπορεί να έχουν τη μορφή ενδοσχολικών 

ή και εξωσχολικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, βοήθειας στην προετοιμασία 

των μαθημάτων, ενημέρωσης κ.ά. (Epstein, 1995, όπ.αναφ. στο Μιχελακάκη-Φονιά, 

2015). Επίσης, η συμμετοχή των γονέων μπορεί να πραγματοποιείται σε ατομικό ή 

συλλογικό επίπεδο, με τη μορφή  συναντήσεων οι οποίες προγραμματίζονται και πραγ-

ματοποιούνται κατά κύριο λόγο από το σχολείο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πολιτι-

σμική διαφορετικότητα των οικογενειών, η άγνοια της κυρίαρχης γλώσσας ενώ παράλ-

ληλα περιθωριοποιούνται οι εμπειρίες των μεταναστών ή μειονοτικών γονέων (Νόβα-

Καλτσούνη, 2004). 
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Ωστόσο, η συμμετοχή των γονέων στα εκπαιδευτικά δρώμενα έχει πολλαπλά ο-

φέλη τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Όπως προαναφέρθηκε, 

βελτιώνει τη σχολική επίδοση, την αυτοεικόνα του μαθητή και γενικότερα τη στάση 

του απέναντι στο σχολείο και τη μάθηση. Παράλληλα μειώνει τις παραβατικές συμπε-

ριφορές και τις δυσκολίες προσαρμογής. Όσον αφορά τους γονείς, με την ανάμειξή 

τους στα σχολικά δρώμενα, ενισχύεται η σχέση τους με τα παιδιά τους και παρακολου-

θώντας από κοντά την εκπαιδευτική διαδικασία, αναγνωρίζουν την προσπάθεια και το 

έργο των εκπαιδευτικών (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2009)  

Επιπροσθέτως, έχει διεξαχθεί ένα σημαντικό ερευνητικό έργο από το Συμβούλιο 

της Ευρώπης, και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML), προκειμένου 

να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στο σχολείο, η οποία αποσκοπεί στην ανά-

πτυξη της γνώσης σε διάφορες γλώσσες-κουλτούρες, διαδραματίζοντας κυρίαρχο ρόλο 

με την ανταλλαγή των οικογενειακών γλωσσών και των διαφορετικών πολιτισμών στα 

σχολεία (ECML, 2017). Το έργο αυτό έχει επίσης στόχο να συμβάλλει στη δημιουργία 

ανοιχτών και δημοκρατικών κοινωνιών, οι οποίες αποδέχονται τη γλωσσική και πολι-

τισμική ποικιλομορφία η οποία προκαλείται από τις μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών.  

Η έρευνα αυτή, καθώς και πολυάριθμες δημοσιευμένες μελέτες, δείχνουν ότι οι μορφές 

συνεργασίας μεταξύ σχολείων και οικογενειών φέρνουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα 

τόσο για τη δέσμευση των μαθητών στο σχολείο όσο και για την κατανόηση των σχο-

λικών στόχων. Όταν η γλώσσα αποτελεί εμπόδιο στην επικοινωνία σχολείου-γονέων, 

αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στις ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών όσο και 

στην κοινωνικοσυναισθηματική τους ανάπτυξη και είναι καθήκον του διευθυντή η ε-

ξεύρεση λύσεων για την εξομάλυνση της επικοινωνίας (Baker et.al., 2016) 

Το σχολείο πρέπει να προσπαθήσει να εντάξει τους γονείς στο σχολείο, προσκα-

λώντας τους, ώστε να μπορούν να επωφεληθούν από τις γλωσσικές και τις πολιτιστικές 

γνώσεις και δεξιότητές τους. Με αυτούς τους τρόπους οι γονείς με διαφορετικό γλωσ-

σικό, πολιτιστικό, φυλετικό υπόβαθρο αισθάνονται σημαντικοί και αποδεκτοί από τη 

σχολική και ευρύτερη τοπική κοινωνία. (Συμβούλιο της Ευρώπης, ECML, 2017) 
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4.7. Η διαπολιτισμική διοίκηση και ο ρόλος του διευθυντή στην ελλη-

νική πολυπολιτισμική σχολική πραγματικότητα. 

Στο σύγχρονο διαπολιτισμικό σχολείο θα πρέπει να εφαρμόζεται μια πολιτική η οποία 

θα έχει ως στόχους την αποδοχή και ενσωμάτωση των διαφορετικών μαθητών, τη συμ-

μετοχή τους στα δρώμενα του σχολείου και παράλληλα την άρση των προκαταλήψεων 

και των στερεοτύπων καθώς και φαινομένων όπως ο ρατσισμός και η ξενοφοβία με 

αποτέλεσμα την αρμονική συμβίωση όλων. Είναι φανερό λοιπόν ότι η διαπολιτισμική 

εκπαιδευτική πολιτική αποτελεί μοναδική λύση για τη νέα πολυπολιτισμική κοινωνία 

με όλες τις αλλαγές που αυτή επιφέρει. 

Το να διευθύνει κανείς ένα σχολείο σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία είναι πρό-

κληση από τη μια και ευκαιρία από την άλλη. Η προσωπικότητα και η στάση του διευ-

θυντή είναι καθοριστική και συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση διαπολιτισμικού 

κλίματος στο σχολικό περιβάλλον. 

Ως ηγετικός παράγοντας της σχολικής μονάδας, ο διευθυντής, προάγει καταρχήν 

τη συνεργασία και το σεβασμό μεταξύ των εκπαιδευτικών, δημιουργεί ένα κλίμα αμοι-

βαίας εμπιστοσύνης, όπου όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράζονται ελεύθερα. Η 

εφαρμογή καινοτομιών και αλλαγών μέσα από κατάλληλες πρακτικές και στρατηγικές 

αποτελούν μέρος των προτεραιοτήτων του. Επιπλέον, ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες 

των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή προγραμμάτων και δραστηριοτήτων διαπολιτισμι-

κού χαρακτήρα, διοργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς ε-

ντός και εκτός του σχολείου σχετικά με ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και 

στηρίζει κάθε δραστηριότητα μέσα και έξω από το χώρο του σχολείου (Μυλωνά, 

2005). Η διοργάνωση επίσης ημερίδων και διαφόρων εκδηλώσεων πολυπολιτισμικού 

χαρακτήρα αλλά και μορφωτικές ανταλλαγές και επισκέψεις μαθητών και εκπαιδευτι-

κών με σκοπό να εντοπιστούν οι διαφορές αλλά και να τονιστούν τα στοιχεία εκείνα 

που ενώνουν τους λαούς, θα πρέπει να είναι από τα πρώτα μελήματα του διευθυντή 

(Erasmus+, e-Twinning). 

Ακόμη προσπαθεί να αποκαθιστά τις ισορροπίες από τις όποιες τριβές και διενέ-

ξεις μπορεί να προκύψουν ανάμεσα στους μαθητές ή και στους εκπαιδευτικούς, τους 

γονείς και γενικότερα τη σχολική κοινότητα και μπορεί να οφείλονται στις γλωσσικές, 

θρησκευτικές, φυλετικές κ.ά. διαφορές. Οφείλει να διαχειρίζεται αυτές τις διαφορές με 
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μεγάλη λεπτότητα και διακριτικότητα φροντίζοντας να μη πληγωθεί κανείς και εστιά-

ζοντας πάντοτε στην επίλυση των όποιων προβλημάτων (Δαμανάκης, 1998). 

Γενικότερα, θα πρέπει να είναι προσανατολισμένος σε μια πολιτισμικά ευαί-

σθητη διοίκηση και διαχείριση, υποστηρίζοντας τις πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες 

των μαθητών, μέσα από τη δημιουργία ενός κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, κατα-

νόησης και αναγνώρισης της διαφορετικότητας, σεβόμενος τους διαφορετικούς μαθη-

τές και τις οικογένειές τους με τις κάθε είδους ιδιαιτερότητές τους. Η ενσυναίσθηση, η 

αλληλεγγύη και η αλληλοϋποστήριξη θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία στη διαμόρ-

φωση κάθε είδους σχέσεων στη σχολική μονάδα. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται και η 

συμμετοχή των γονέων των αλλόγλωσσων μαθητών στα εκπαιδευτικά δρώμενα, ως 

ισότιμα μέλη, στη συλλογική λήψη αποφάσεων, ως εθελοντές σε διάφορες διοργανώ-

σεις του σχολείου κ.ά. Ο διευθυντής είναι αυτός που θα προσεγγίσει πρώτος τους γο-

νείς αυτούς. Καθήκον του είναι μέσα από τις κατάλληλες συμπεριφορές και τακτικές 

του, να φροντίσει να αισθανθούν οικειότητα και ασφάλεια, να αντιληφθούν ότι το σχο-

λείο προτίθεται να βοηθήσει τα παιδιά τους και αυτούς, ότι αναγνωρίζονται οι πολιτι-

σμικές τους διαφορές και εκτιμώνται και ότι δεν αποτελούν εμπόδιο στην ειρηνική συ-

νύπαρξη και ένταξη τους στη σχολική κοινότητα. 

Η διαπολιτισμικότητα και η διαφορετικότητα θα πρέπει να διαπνέουν ολόκληρο 

το θεσμικό πλαίσιο της σχολικής μονάδας και να αποτυπώνεται έμπρακτα μέσα από 

διάφορες ενέργειες και δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα στις αποστολές, στα 

προγράμματα δράσης, στα σχήματα αυτο-βελτίωσης, στις πολιτικές εγγραφής και 

πρόσληψης προσωπικού. Επίσης, απαραίτητη θεωρείται και η παροχή συμβουλευτι-

κής, ψυχολογικής υποστήριξης και υπηρεσιών μαθησιακής ανάπτυξης στους μαθητές 

με στόχο την ενδυνάμωσή τους και την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων, για την 

αποτελεσματική διαχείριση συγκρουσιακών ζητημάτων όπως οι διακρίσεις, η άσκηση 

οποιουδήποτε είδους βίας, η πίεση των συνομηλίκων κ.ά.  

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι ο διευθυντής, αρχικά και μετά 

από αυτόν οι εκπαιδευτικοί  και όλο το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου, οφείλουν 

να ασπαστούν και να εφαρμόσουν στην πράξη τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευ-

σης, ως ενεργοί και αφοσιωμένοι μαθητές της διαπολιτισμικότητας, τόσο στο χώρο του 

σχολείου όσο και στην ιδιωτική τους ζωή, αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση,  μιας 
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και η διαπολιτισμική εκπαίδευση αφορά όλους, εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, 

αλλόγλωσσους και γηγενείς. 

4.8. Ο ρόλος του διευθυντή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας στην Ελλάδα, όπως προαναφέρθηκε, έχει ως κύρια 

ενασχόληση του την ορθή λειτουργία και διοίκηση της μονάδας μέσα από την εφαρ-

μογή νόμων και εγκυκλίων με ελάχιστα περιθώρια αυτονομίας στη διοίκηση και τη 

λήψη αποφάσεων, εξαιτίας του συγκεντρωτικού συστήματος της εκπαίδευσης.  

Η μελέτη θα επιχειρήσει στο σημείο αυτό μια σύντομη αναφορά, στο ρόλο του 

διευθυντή στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες της ΕΕ.  

Από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, μπορούμε να ισχυριστούμε 

πως ο ρόλος των διευθυντών παρουσιάζει αρκετές διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον 

βαθμό αυτονομίας που παρέχει η εκπαιδευτική νομοθεσία σε κάθε χώρα. Σε χώρες με 

συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ιταλία κ.ά. οι 

διευθυντές περιορίζονται στην εκτέλεση αποφάσεων και στην εφαρμογή εγκυκλίων και 

νομοθετικών ρυθμίσεων καθώς και στον συντονισμό των διαφόρων ενεργειών και λει-

τουργιών της διοίκησης. Με το πέρασμα του χρόνου όμως και τη διαμόρφωση των 

νέων συνθηκών και αναγκών, ο ρόλος του διευθυντή αναβαθμίστηκε και από απλός 

διεκπεραιωτής των διοικητικών λειτουργιών της σχολικής μονάδας, μετατράπηκε σε 

«μάνατζερ» με εξειδικευμένη κατάρτιση, γνώσεις και δεξιότητες που του δίνουν το 

δικαίωμα στη λήψη αποφάσεων είτε μόνος του είτε σε συνεργασία με αρμόδιους φο-

ρείς. Αυτόν τον αναβαθμισμένο ρόλο απολαμβάνουν οι διευθυντές στις Σκανδιναβικές 

Χώρες και στο Φλαμανδικό Βέλγιο, όπου λειτουργούν υπό την εποπτεία και την ευ-

θύνη των δημοτικών αρχών, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία, όπου 

συμμετέχουν σε συλλογικά όργανα διοίκησης των σχολείων (Κατσαρός, 2008). 

Όσον αφορά δε στη προσέγγιση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης υπάρχουν και 

εδώ σημαντικές διαφοροποιήσεις από τις χώρες της ΕΕ και θα αναφερθούμε σε ένα 

παράδειγμα από τις σκανδιναβικές χώρες και συγκεκριμένα τη Σουηδία, όπου παρατη-

ρήθηκαν τα εξής (Αντερά-Μπούγα, 2014): Αρχικά, η ιδέα της πολυπολιτισμικότητας 

διατρέχει το σύνολο του Αναλυτικού Προγράμματος και αυτό συνεπάγεται την πλήρη 

ενσωμάτωση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στη γενική. Η διδασκαλία της μητρικής 

γλώσσας αποτελεί αντικείμενο διδασκαλίας σε όλα τα σχολεία που υπάρχουν 
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αλλόγλωσσοι μαθητές και διδάσκεται από δίγλωσσους εκπαιδευτικούς. Πρόκειται συ-

νήθως για εκπαιδευτικούς των μειονοτικών ομάδων, οι οποίοι είναι γνώστες της γλώσ-

σας και διαθέτουν αντίστοιχες πολιτισμικές καταβολές.  Τα οφέλη από τη χρήση της 

μητρικής γλώσσας αποτυπώνονται στις καλύτερες μαθησιακές επιδόσεις των μαθητών 

αυτών, τη βελτίωση της αυτοεικόνας τους και την ομαλή κοινωνικοποίησή τους με 

τους υπόλοιπους συμμαθητές τους. 

Τα σχολεία στη Σουηδία προσφέρουν έναν περιβάλλοντα χώρο, με άρτιες υπο-

δομές και εγκαταστάσεις, που προσελκύουν τους μαθητές με πρωταρχικό στόχο την 

κοινωνικοποίηση και έπειτα τη μάθηση. Ένα περιβάλλον το οποίο διαπερνούν οι αξίες 

της ισότητας, της αλληλεγγύης, του σεβασμού και της συνεργασίας, ενώ απουσιάζουν  

ο αποκλεισμός, η περιθωριοποίηση ή ο ρατσισμός. 

Τέλος, εξίσου σημαντικός είναι και ο ρόλος των εκπαιδευτικών οι οποίοι παρα-

κολουθούν διαρκώς προγράμματα κατάρτισης, με κρατικές δαπάνες και στόχο τη 

διαρκή βελτίωσή τους. Το πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας καθώς και η αλλη-

λοεκτίμηση και ο αλληλοσεβασμός που διακρίνει τις σχέσεις των εκπαιδευτικών, απο-

τυπώνουν ένα περιβάλλον πρότυπο αρμονικής συμβίωσης ανάμεσα σε ανθρώπους με 

διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές.  

Ωστόσο, στο σημείο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί πως οι συνθήκες 

στη Σουηδία είναι πολύ διαφορετικές από τις αντίστοιχες στην Ελλάδα και πως η εισ-

ροή μεταναστών και προσφύγων ελέγχεται με μεγάλη αυστηρότητα. Την τελευταία 

διετία η σουηδική κυβέρνηση αποφάσισε να επιτρέπει την είσοδο μεταναστών και προ-

σφύγων μόνο με έγγραφα ταυτοποίησης για να μπορέσει να ελέγξει καλύτερα τις εισ-

ροές που, όπως δηλώνουν, αποτελούν απειλή για την ομαλή διαβίωση όλων των πολι-

τών (Reuters). Στην Ελλάδα, αντίθετα, απέχουμε ακόμη πολύ από την εφαρμογή μιας 

ουσιαστικής διαπολιτισμικής προσέγγισης στην εκπαίδευση, η οποία πρωτίστως προ-

ϋποθέτει την άμεση κατάρτιση, εξειδίκευση και καθοδήγηση όλων των στελεχών της 

εκπαίδευσης. 

Στο επόμενο κεφάλαιο η μελέτη θα ασχοληθεί με την ηγεσία και το ρόλο που 

αυτή διαδραματίζει στην άσκηση του διοικητικού έργου της σχολικής μονάδας. Θα 

παρουσιαστεί το νομοθετικό πλαίσιο της διεύθυνσης και ο τρόπος που ο διευθυντής 

ασκεί το διοικητικό του έργο μέσα από τις λειτουργίες της διοίκησης. Στη συνέχεια θα 

σκιαγραφηθεί το προφίλ του διευθυντή-ηγέτη στη σύγχρονη πολυπολιτισμική σχολική 
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πραγματικότητα με αναφορά στις ηγετικές δεξιότητες του διευθυντή και το κεφάλαιο 

θα ολοκληρωθεί με την επικοινωνία και τις επικοινωνιακές δεξιότητές του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Η ηγεσία και ο ρόλος της στη διοίκηση της 

σχολικής μονάδας 

5.1 Ορισμός και Χαρακτηριστικά της Ηγεσίας 

Το ζήτημα της ηγεσίας παρουσιάζει ολοένα και μεγαλύτερο επιστημονικό ενδια-

φέρον καθώς οι απαιτήσεις για καλύτερη ποιότητα στην εκπαίδευση και μαθησιακά 

αποτελέσματα διαρκώς αυξάνουν. Μια ισχυρή ηγεσία είναι πολύτιμη για κάθε σχολική 

μονάδα, μιας και ένας επιτυχημένος ηγέτης έχει την ικανότητα να ασκεί επιρροή στους 

υφισταμένους του, να εντοπίζει και να αναδεικνύει «ταλέντα» με απώτερο σκοπό την 

ανοδική πορεία και ανάπτυξη του οργανισμού, διαμορφώνοντας παράλληλα ένα θετικό 

εργασιακό κλίμα (Scott, 2018) 

Επιχειρώντας να αποδώσουμε εννοιολογικά τον όρο «ηγεσία», με έναν συγκε-

κριμένο ορισμό, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός, τόσο στην ξε-

νόγλωσση όσο και στην εγχώρια βιβλιογραφία.  

 Σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2004), ηγεσία είναι το πλέγμα εκείνων των συμπε-

ριφορών που χρησιμοποιεί το άτομο προσπαθώντας να επηρεάσει τη δική τους συμπε-

ριφορά, ενώ ο Μπουραντάς (2005), ορίζει την ηγεσία ως μια διαδικασία επιρροής της 

σκέψης, των συναισθημάτων, των στάσεων και των συμπεριφορών μιας μικρής ή με-

γάλης τυπικής ή άτυπης ομάδας ανθρώπων από ένα άτομο (ηγέτη), με τέτοιο τρόπο 

ώστε πρόθυμα και εθελοντικά, με την κατάλληλη συνεργασία να δίνουν τον καλύτερό 

τους εαυτό για να υλοποιήσουν αποτελεσματικούς στόχους.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το βασικό στοιχείο της ηγεσίας είναι η επιρροή 

της συμπεριφοράς των ατόμων και αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη ενός ατόμου (του 

ηγέτη) ο οποίος ασκεί αυτήν την επιρροή. Οι ηγέτες είναι άτομα που βοηθούν στο να 

δημιουργηθούν επιλογές και ευκαιρίες. Διαθέτουν ενέργεια, ενθουσιασμό και αυτοπε-

ποίθηση και ελπίζουν ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται  θα στεφθούν με επιτυχία  

(Fullan, 2002). Είναι ανοιχτόμυαλοι και πάντα θετικοί σε νέες ιδέες και τέλος, είναι 

αυτοί που καθορίζουν προτεραιότητες και βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων. Οι 

ηγέτες δημιουργούν αφοσίωση και συμμαχίες, εμπνέοντας τη συνεργασία και το κοινό 

όραμα. Έχουν την ικανότητα να εμπνέουν τους «ακόλουθούς» τους, με τέτοιο τρόπο, 

ώστε και οι ίδιοι να επιθυμούν να γίνουν ηγέτες(Ράπτης-Βιτσιλάκη, 2007). 



 

48 

 

5.2. Διοίκηση σχολικής μονάδας 

Η οργάνωση και διοίκηση του εκπαιδευτικού μας συστήματος απαρτίζεται από ένα 

πλήθος υπηρεσιών και οργάνων με καθαρά συγκεντρωτικό χαρακτήρα στην κορυφή 

της ιεραρχίας, εγκλωβισμένη σε νόμους και συνεχείς νομοθετικές ρυθμίσεις, με απο-

τέλεσμα την υπερβολική γραφειοκρατία και τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις 

διαδικασίες διεκπεραίωσης.  

Προσπαθώντας να αποδώσουμε τον ορισμό της διοίκησης στο χώρο της εκπαί-

δευσης, θα μπορούσαμε να τον διατυπώσουμε ως εξής: σύμφωνα με τον Σαΐτη 

(2000:24)«ως ένα σύστημα δράσης που συνίσταται στην ορθολογική χρησιμοποίηση 

των διαθέσιμων πόρων-ανθρώπινων και υλικών-για την πραγματοποίηση των στόχων 

που επιδιώκονται από τους διάφορους τύπους εκπαιδευτικών οργανισμών», ενώ σύμ-

φωνα με τον Bush (1986:3-4, όπ.αναφ.στο Κατσαρός, 2008) ως τη «διαδικασία συντο-

νισμού των πόρων (ανθρώπινων, υλικών και τεχνικών) για την παροχή εκπαίδευσης με 

αποτελεσματικό τρόπο».  

Στις σχολικές μονάδες οι οποίες βρίσκονται στο κατώτερο επίπεδο της διοίκη-

σης, παρατηρούνται τρεις κατηγορίες εκτελεστικών οργάνων ανάλογα με τις αποφά-

σεις που λαμβάνονται σε κάθε περίσταση: 1.τα διοικητικά όργανα στα οποία συμπερι-

λαμβάνονται ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων, 2. Τα δια-

χειριστικά όργανα δηλαδή η σχολική επιτροπή και 3. Τα υποστηρικτικά όργανα στα 

οποία μεταξύ άλλων ανήκουν ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, το σχολικό συμβού-

λιο (Σαΐτης, 2002). 

 Ο κατεξοχήν υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού και την 

ορθή λήψη αποφάσεων είναι ο διευθυντής, ο οποίος, ως διοικητικό στέλεχος, έχοντας 

την ευθύνη του οργανισμού καθοδηγεί, εποπτεύει και ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς 

προς την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες της 

διοίκησης, αρχικά προγραμματίζει και σχεδιάζει τους αντικειμενικούς σκοπούς του ορ-

γανισμού, προσπαθώντας να επιλέξει από τις προτεινόμενες λύσεις την ευνοϊκότερη 

γι’αυτόν. Στη συνέχεια, οργανώνει τις απαραίτητες ενέργειες αφού προηγουμένως τις 

καθορίσει και τις κατανείμει στους υφισταμένους του, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους 

πόρους για την πραγματοποίησή τους. Κατόπιν μέσα από τη λειτουργία της διεύθυνσης 

επιλέγει τους κατάλληλους τρόπους για να παρακινήσει τους υφισταμένους του, 
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αναγνωρίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός και προσφέροντας ανάλογα 

ανταλλάγματα με απώτερο σκοπό την πραγματοποίηση των αντικειμενικών στόχων 

του οργανισμού.  Τέλος, μέσα από τη λειτουργία του ελέγχου, ο διευθυντής προσπαθεί 

αφενός να εκτιμήσει τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των ενεργειών, σε σύγκριση με 

τον αρχικό σχεδιασμό, αφετέρου δε τροποποιεί και ενδεχομένως επανασχεδιάζει πε-

ρισσότερες δράσεις.(Σαΐτης, 2008). 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μο-

νάδας είναι σύνθετος και πολυδιάστατος και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και κατάρ-

τιση. Όμως,  ένας σημαντικός αριθμός διευθυντών φαίνεται να μην είναι ιδιαίτερα κα-

ταρτισμένος σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης και τις περισσότερες φορές ασκούν 

τα καθήκοντά τους «εμπειρικά» και με βασικό προσόν τη διδακτική εμπειρία (Μπα-

κάλμπαση-Φωκάς, 2014). Είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορ-

φωτικών προγραμμάτων σε διοικητικά θέματα, έτσι ώστε οι διευθυντές να καταστούν 

περισσότεροι ικανοί στην άσκηση των καθηκόντων τους. Ωστόσο, σε πολλά πανεπι-

στημιακά τμήματα, υλοποιούνται μεταπτυχιακά προγράμματα σχετικά με τη διοίκηση 

της εκπαίδευσης, τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν οι διευθυντές, προκειμένου 

να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στους ποικίλους ρόλους και ευθύνες που απαιτεί η 

διευθυντική θέση.  

Παρόλα αυτά, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν αφήνει περιθώρια δράσης 

και αυτονομίας στους διευθυντές λόγω του συγκεντρωτικού χαρακτήρα του, με αποτέ-

λεσμα ο διευθυντής να είναι απλά ένας διεκπεραιωτής και εκτελεστής αποφάσεων, ε-

γκυκλίων και νομοθετικών ρυθμίσεων. Πραγματικές αλλαγές στη διοίκηση της εκπαί-

δευσης είναι δυνατόν να επέλθουν μόνο εφόσον αυτή εφαρμόσει ένα πιο αποκεντρω-

μένο σύστημα, το οποίο θα επιτρέπει στο διευθυντή να λαμβάνει αποφάσεις και να δρα 

ανάλογα με τις συνθήκες και τα ζητήματα που αντιμετωπίζει, με περισσότερη αυτονο-

μία και σε συνεργασία με τους κατά τόπους αρμόδιους φορείς. 

 

5.3. Νομοθετικό πλαίσιο της σχολικής διεύθυνσης 

Το νομοθετικό πλαίσιο της σχολικής διεύθυνσης καθορίζεται με βάση το Ν 1566/85 

και συγκεκριμένα, στο άρθρο 11, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η διοίκηση 

της σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ασκείται από τα παρακάτω όργανα: 
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α)τον διευθυντή, β)τον υποδιευθυντή και γ)το σύλλογο διδασκόντων. Συγκεκριμένα 

για τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ορίζονται και τα παρακάτω: 

«Ο διευθυντής του σχολείου είναι ιδίως υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του 

σχολείου, το συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και 

την υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου διδασκό-

ντων. Μετέχει επίσης στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών του σχολείου και 

συνεργάζεται με τους σχολικούς συμβούλους. 

Τα ειδικότερα καθήκοντα των διευθυντών καθορίζονται με την α-

ριθ.105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340, τ.Β΄) υπουργική απόφαση (άρθρο 27), μέσα από 

την οποία διαφαίνεται ο καίριος ρόλος του διευθυντή, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή 

της ιεραρχίας της σχολικής κοινότητας και είναι αυτός όχι μόνο ο διοικητικός αλλά και 

ο επιστημονικός και παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό.  

Επίσης θα πρέπει να προσθέσουμε πως στα άρθρα 28, 29, 30, 31, 32 και 33 της 

συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης ορίζονται τα γενικά καθήκοντα των διευθυντών, 

τα καθήκοντά τους σε σχέση με το σύλλογο διδασκόντων, τους συντονιστές εκπαιδευ-

τικού έργου και τους διευθυντές εκπαίδευσης, τα καθήκοντα σε σχέση με τους μαθητές 

και τα όργανα λαϊκής συμμετοχής καθώς και τα καθήκοντα των υποδιευθυντών. 

Είναι χρήσιμο, ωστόσο, να γίνει μια διάκριση στις ενέργειες που ασκούνται από 

τον διευθυντή. Αφενός, υπάρχουν οι ενέργειες που υπακούν στα θεσμικά χαρακτηρι-

στικά, δηλαδή οι προσδιορισμένες από την πολιτεία λειτουργίες και από τα ανάλογα 

πρότυπα προσδοκιών (κανονιστική διάσταση) και αφετέρου οι ενέργειες που προσδιο-

ρίζονται από προσωπικές αντιλήψεις και αποφάσεις (προσωπική διάσταση), δηλαδή 

από τις ανάγκες, τους σκοπούς και τις αντιλήψεις των ατόμων που συμπεριλαμβάνο-

νται στο σχολικό συγκρότημα (Παπαναούμ, 1995) 

5.4. Ο διευθυντής-ηγέτης σε μια σύγχρονη πολυπολιτισμική σχολική 

μονάδα 

Ο διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας, έχει ως πρωταρχικό μέλημά του την ομαλή λει-

τουργία του σχολείου μέσα από την εφαρμογή των νόμων και των εγκυκλίων, την επί-

βλεψη του έργου των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων, καθώς και την 

φοίτηση των μαθητών. Εκτός όμως από τη λειτουργία στο επίπεδο διοίκησης της 
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πολυπολιτισμικής σχολικής μονάδας και με δεδομένο όλες τις κοινωνικοοικονομικές 

αλλαγές που συντελούνται καθημερινά,  ο διευθυντής θα πρέπει να αναμορφώσει το 

ρόλο του και να πάψει να λειτουργεί ως απλός διεκπεραιωτής των υποθέσεων της σχο-

λικής μονάδας, αναπτύσσοντας και καλλιεργώντας παράλληλα, κάποια επιπλέον χαρα-

κτηριστικά τα οποία θα τον βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του σχο-

λείου. 

Το επιστημονικό ενδιαφέρον έχει στραφεί εδώ και πολλά χρόνια στο πεδίο της 

ηγεσίας, καθώς έχει αποδειχθεί ότι οι διοικητικές δεξιότητες του διευθυντή δεν είναι 

από μόνες τους αρκετές για την αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας. Οι 

ηγετικές δεξιότητες είναι απαραίτητες στο διευθυντή του σχολείου γιατί μέσα από αυ-

τές θα καταφέρει να εμπνεύσει τους υφισταμένους του να προσπαθήσουν από κοινού 

και να καταφέρουν να οδηγήσουν τη σχολική μονάδα στα καλύτερα δυνατά αποτελέ-

σματα.  

Ο διευθυντής-ηγέτης είναι αυτός που καθοδηγεί και εμψυχώνει όλους τους ε-

μπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία και αποβλέπει στη διαμόρφωση ενός ζε-

στού και θετικού κλίματος, χωρίς να περιορίζει τους εκπαιδευτικούς, προωθώντας πα-

ράλληλα την αλλαγή και την επαγγελματική τους ανάπτυξη, δίνοντάς τους την ευκαι-

ρία να πειραματιστούν, να εκφραστούν και να προτείνουν νέες ιδέες για το πρόγραμμα 

σπουδών και γενικότερα τις σχολικές δραστηριότητες (Hilton et al., 2015). Στο θετικό 

αυτό κλίμα επικρατεί αμοιβαίος σεβασμός, πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας κα-

θώς και εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των μελών.  

Επιπροσθέτως, ενθαρρύνει τη μεταξύ τους επικοινωνία, δε διστάζει να παραδε-

χτεί τα λάθη του και προσπαθεί συνεχώς να εξελίσσεται και να αναπτύσσει τις δεξιό-

τητές του, ενώ παράλληλα,  ωθεί τους υφισταμένους του να αναλαμβάνουν πρωτοβου-

λίες και να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. 

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς, ο διευθυντής μοιρά-

ζεται μαζί τους όσα έχει οραματιστεί και σχεδιάσει για τον οργανισμό χωρίς να διστά-

ζει να εκθέσει και τους προβληματισμούς του, τους φόβους του, καθώς πιστεύει ότι ο 

καλύτερος τρόπος για την ανοδική και επιτυχημένη πορεία του οργανισμού είναι η συ-

νεργασία και η από κοινού προσπάθεια εξεύρεσης των κατάλληλων λύσεων. Με τον 

τρόπο αυτό δημιουργούνται πιο στενές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των μελών και 

αυξάνεται η αφοσίωση των υφισταμένων στο πρόσωπο του ηγέτη καθώς επίσης και η 
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προσήλωσή τους στους στόχους του οργανισμού. Ο διευθυντής βρίσκεται πάντοτε στο 

πλευρό των υφισταμένων του πρόθυμος και υποστηρικτικός, αποτελεί δε για αυτούς 

παράδειγμα προς μίμηση. 

 Ευρισκόμενος πάντοτε στο πλευρό των υφισταμένων του ο διευθυντής έχει ε-

κτός των άλλων και τη δυνατότητα να τους παρατηρεί προσεκτικά προσπαθώντας να 

εντοπίσει τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ταλέντα τους, καθώς επίσης τις ανάγκες και τις 

τυχόν αδυναμίες τους. Στη συνέχεια με τους κατάλληλους τρόπους τους παρακινεί να 

δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους προς επίτευξη των στόχων του οργανισμού, προσφέ-

ροντας όπου κρίνει και κάποιου είδους ανταμοιβή. Η διαδικασία της παρακίνησης είναι 

ένας από τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας στη λειτουργία της σχολικής μονάδας 

και ο διευθυντής είναι ο κύριος υπεύθυνος για την εφαρμογή των κατάλληλων πρακτι-

κών και στρατηγικών μέσα από τις οποίες οι υφιστάμενοι θα αισθανθούν ότι αναγνω-

ρίζονται οι ικανότητές τους και η προσπάθειά τους ενώ παράλληλα θα τονωθεί η αυ-

τοεκτίμησή τους με άμεση  επίπτωση στην αποδοτικότητά τους (Σαΐτης, 2014).  

Πρωταρχικό μέλημα του διευθυντή της πολυπολιτισμικής σχολικής μονάδας εί-

ναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία σε θέ-

ματα κοινωνικής, πολιτιστικής, θρησκευτικής ή φυλετικής ιδιαιτερότητας των μαθη-

τών, δηλαδή η αναγνώριση της διαφορετικής αφετηρίας και του διαφορετικού μορφω-

τικού κεφαλαίου που φέρουν, γεγονός που επιβάλλεται και από την πολυπολιτισμική 

συγκρότηση της σύγχρονης κοινωνίας. Καθήκον του είναι να φροντίζει επίσης και για 

την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών στην αποδοχή των διαφορετικών ρυθμών μά-

θησης και την αξιοποίηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων-δεξιοτήτων των μαθητών 

(Banks, 2004).  

Μέσα στις αρμοδιότητες του διευθυντή-ηγέτη περιλαμβάνεται επίσης και το ζή-

τημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, το οποίο ιδιαίτερα στις μέρες μας είναι 

πρωταρχικής σημασίας. Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό επι-

μορφωτικών συναντήσεων εντός και εκτός της σχολικής μονάδας σχετικά με επιστη-

μονικά, παιδαγωγικά και ποικίλα άλλα επίκαιρα θέματα. Εξίσου σημαντική είναι και η 

επιμόρφωση του ίδιου του διευθυντή. Νέα δεδομένα προκύπτουν διαρκώς σε όλα τα 

επίπεδα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα να απαιτείται συνεχής ενημέ-

ρωση και επιστημονική κατάρτιση τόσο σε διοικητικό όσο και παιδαγωγικό επίπεδο 

(Στραβάκου, 2003) 
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Επιπροσθέτως, λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας, επιβάλλεται και 

ο ίδιος ο διευθυντής να είναι γνώστης και χρήστης αυτής, έτσι ώστε να διευκολυνθεί 

το διοικητικό του έργο αλλά και το εκπαιδευτικό-διδακτικό. Με τη βοήθεια της τεχνο-

λογίας θα αναβαθμιστεί και ο τρόπος διδασκαλίας μέσα στις τάξεις (εκσυγχρονισμός 

εργαστηρίων πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, δημιουργία ιστοσελίδας, εκπαιδευ-

τικής πλατφόρμας κ.ά.) και θα προωθηθεί η συνεργασία με άλλα σχολεία εντός και 

εκτός Ελλάδας μέσω των αντίστοιχων προγραμμάτων (e-Twinning, Comenius κ.ά) 

Στο σημείο αυτό δεν θα πρέπει να παραλείψουμε την ιδιαίτερη φροντίδα του για 

την εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας του σχολικού χώρου καθώς και για 

την προστασία της περιουσίας του σχολείου και τη συνεχή συντήρηση και βελτίωση 

της υλικοτεχνικής υποδομής. Ένα πολιτισμένο και ευχάριστο περιβάλλον συμβάλλει 

στη δημιουργία αποδοτικής μαθησιακής ατμόσφαιρας για εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

Επιπροσθέτως, υπάρχει και παιδαγωγικό όφελος για τους μαθητές, εφόσον ευαισθητο-

ποιούνται σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και γενικότερα σεβασμού στο περιβάλλον 

(Σύρου, 2014). 

Τέλος, ο διευθυντής της σύγχρονης σχολικής μονάδας οφείλει να ξεπερνά τα διά-

φορα εσωτερικά και εξωτερικά εμπόδια που τυχόν παρουσιάζονται και να συνεχίζει 

προς την εκπλήρωση των αρχικών στόχων του, πράγμα το οποίο παρουσιάζει δυσκο-

λίες, μιας και η εφαρμογή στην πράξη όλων των παραπάνω συναντά κωλύματα. Ο πο-

λυσύνθετος ρόλος του διευθυντή, το συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, η γραφειο-

κρατία, η ελλιπής χρηματοδότηση, ο έλεγχος της πολιτείας που δεν αφήνει περιθώρια 

για ανάληψη πρωτοβουλιών και λήψη αποφάσεων, μετατρέπουν το διευθυντή σε εκτε-

λεστή εγκυκλίων και δεν του αφήνουν περιθώρια να παρέμβει ουσιαστικά στην ανα-

μόρφωση και αναβάθμιση του έργου της σχολικής μονάδας που διευθύνει (Στραβάκου, 

2003). 

5.5. Οι ηγετικές δεξιότητες του διευθυντή 

Η ποικιλία και η πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τη σημερινή κοινωνία και επηρεά-

ζει σαφώς το σημερινό σχολείο, προϋποθέτει από το διευθυντή της σχολικής μονάδας 

εξειδικευμένες γνώσεις και κατάρτιση, ώστε να μπορεί με επιτυχία και αποτελεσματι-

κότητα να διαχειρίζεται τις σημερινές αλλά και τις ενδεχόμενες μελλοντικές προκλή-

σεις και αλλαγές που συντελούνται στις σχολικές μονάδες.  
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Ο διευθυντής θα πρέπει αφενός να επιθυμεί να αναλάβει την απαιτητική αυτή 

θέση και αφετέρου να διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες. Η επιθυμία αυτή σχετίζεται 

με την ικανοποίηση ορισμένων προσωπικών και εσωτερικών αναγκών του διευθυντή 

όπως είναι η ανάγκη επιβεβαίωσης και αναγνώρισης από τους άλλους, η ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησης, η επίδειξη υπεροχής κ.ά. Επιπροσθέτως, η επιθυμία αυτή καθορίζει και 

την προσπάθεια που θα καταβάλει το άτομο στη διαδικασία της απόκτησης των απα-

ραίτητων δεξιοτήτων (Κατσαρός, 2008). 

 Όσον αφορά στις δεξιότητες, θα μπορούσαμε να πούμε πως οι απαραίτητες διοι-

κητικές δεξιότητες είναι κοινές για όλους όσους πρόκειται να αναλάβουν τη θέση του 

διευθυντή σε μια σχολική μονάδα. Ένας αποτελεσματικός διευθυντής διαθέτοντας την 

ικανότητα του συνεργάζεσθαι οφείλει να προάγει τη συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της 

σχολικής μονάδας η οποία επιτυγχάνεται με την αποτελεσματική επικοινωνία, την καλ-

λιέργεια κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού, επιδιώκοντας την επίτευξη 

των αντικειμενικών στόχων του οργανισμού. Είναι πολύ σημαντικό, ο διευθυντής να 

ενισχύει την επικοινωνία καθώς με αυτόν τον τρόπο έχει τη δυνατότητα να αντιλαμβά-

νεται και να κατανοεί τους άλλους και να υιοθετεί τις κατάλληλες συμπεριφορές προ-

σπαθώντας να είναι όσο το δυνατόν αντικειμενικός και ουδέτερος .  

Ακόμη, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, πρέπει να διαθέτει άρτια επιστημο-

νική κατάρτιση και διοικητική εμπειρία τέτοια, ώστε να μπορεί να ασκεί με επιτυχία 

το διοικητικό του έργο. Ο καθορισμός και η ρύθμιση των διαφόρων αρμοδιοτήτων, η 

εξεύρεση των κατάλληλων λύσεων για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων 

και η ορθολογική λήψη αποφάσεων είναι ενέργειες ενός υπεύθυνου, ικανού και καταρ-

τισμένου διευθυντή, που διαθέτει σε υψηλό βαθμό την επαγγελματική ικανότητα..  

Επιπροσθέτως, ο διευθυντής δεν έχει ως μοναδική απασχόλησή του τα καθημερινά θέ-

ματα ρουτίνας του σχολείου αλλά, συγχρόνως, διαθέτοντας την αντιληπτική ικανότητα, 

είναι παρατηρητικός και προνοητικός έτσι ώστε να αντιλαμβάνεται εγκαίρως διάφορα 

ζητήματα και καταστάσεις τα οποία απαιτούν την άμεση παρέμβασή του και την απο-

τελεσματική επίλυσή τους, χωρίς να αναλώνεται σε ασήμαντα θέματα, παραμερίζοντας 

τα ουσιώδη (Σαΐτης-Σαΐτη, 2011).  
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε πως στις διάφορες γνωστικές και 

τεχνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητο να διαθέτει ο διευθυντής στην άσκηση του 

έργου του, μεγάλο ενδιαφέρον παρατηρείται τελευταία και στις δεξιότητες της συναι-

σθηματικής νοημοσύνης. Η «συναισθηματική νοημοσύνη» κατά μία άποψη ορίζεται 

ως η ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει τα δικά του συναισθήματα και αυτά των 

άλλων και να μπορεί να τα διαχειρίζεται αποτελεσματικά στις διαπροσωπικές του σχέ-

σεις. Υπάρχουν τέσσερις γενικές συναισθηματικές ικανότητες (αυτοεπίγνωση, διαχεί-

ριση εαυτού, κοινωνική επίγνωση, διαχείριση σχέσεων) (Tomlinson, 2004).  

Η αντίληψη και κατανόηση των προσωπικών σκέψεων και συναισθημάτων οδη-

γεί στην αυτοεπίγνωση δηλαδή στη γνώση του προσωπικού, εσωτερικού εαυτού. Για 

να μπορέσει ο διευθυντής να διαχειριστεί τον εαυτό του είναι απαραίτητο να έχει την 

ικανότητα αρχικά να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του. Επίσης είναι σημαντικό να 

αντιλαμβάνεται τα δυνατά του σημεία καθώς και τις αδυναμίες του και να ρυθμίζει τις 

εσωτερικές παρορμήσεις του. Με αυτόν τον τρόπο οδηγείται στην αυτορρύθμιση ή αυ-

τοδιαχείριση. Όσον αφορά στην κοινωνική επίγνωση είναι πολύ σημαντική η ενσυναί-

σθηση, η ικανότητα δηλαδή να εξετάζει τα γεγονότα από την οπτική του άλλου, για 

καλύτερη  κατανόηση καθώς και η ικανότητα στη διαχείριση των σχέσεων με τους 

άλλους μέσα από διεργασίες που σχετίζονται με τα κίνητρα συμπεριφοράς (Μπουρα-

ντάς, 2005).  Τέλος, η κοινωνική επίγνωση που αναφέρθηκε πιο πάνω αφορά στην ι-

κανότητα του ατόμου να επικοινωνεί με τους άλλους, να δημιουργεί διαπροσωπικές 

σχέσεις και να τις διαχειρίζεται αποτελεσματικά. 

 Το ζήτημα της επικοινωνίας θα απασχολήσει τη μελέτη ευθύς αμέσως. Αρχικά, 

θα επιχειρηθεί ο ορισμός της και στη συνέχεια θα αναπτυχθεί η επικοινωνιακή ικανό-

τητα του διευθυντή στη διαμόρφωση επιτυχημένων διαπροσωπικών και επαγγελματι-

κών σχέσεων καθώς και η συμβολή της στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της σχο-

λικής μονάδας. 

5.6. Επικοινωνία-Εννοιολογικός προσδιορισμός 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω ο διευθυντής θα πρέπει να διαθέτει, εκτός των άλλων, 

και ένα υψηλό επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης για αποτελεσματική διαχείριση 

των διαπροσωπικών σχέσεων. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για 
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επιτυχημένες διαπροσωπικές σχέσεις είναι η επικοινωνία και η ανάλογη ικανότητα που 

διαθέτει ο διευθυντής σε αυτήν. 

Όταν αναφερόμαστε στην επικοινωνία, είναι αναγκαίο να διασαφηνιστεί πως 

πρόκειται για ένα κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο θεωρείται απαραίτητο στην ανάπτυξη 

διαπροσωπικών σχέσεων καθώς διευκολύνει τα μέλη μιας οργάνωσης όπως η σχολική 

μονάδα (Σαΐτης, 2014). Στα σχολεία, η επικοινωνία θεωρείται, αν όχι ο πιο σημαντικός, 

ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες, ο οποίος συμβάλλει τόσο στην ανάπτυξη 

καλών διαπροσωπικών σχέσεων όσο και στην αποτελεσματικότητά τους, όσον αφορά 

στην επίτευξη των στόχων τους (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Στη συνέχεια θα επιχει-

ρήσουμε μια σύντομη επισκόπηση της πολύ εκτενούς ελληνικής και ξενόγλωσσης βι-

βλιογραφίας σε σχέση με τον όρο επικοινωνία. 

Ο Σαΐτης (2014) ορίζει την επικοινωνία ως μια διεργασία αμφίδρομης ροής πλη-

ροφοριών μεταξύ δύο ατόμων, τον αποστολέα (πομπό) και τον αποδέκτη ανεξάρτητα 

αν αυτή η ενέργεια δημιουργεί κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και καλών ανθρώπινων 

σχέσεων. 

Σύμφωνα με τη θεώρηση αυτή η επικοινωνία: α)προϋποθέτει την ύπαρξη δύο 

ατόμων τον πομπό και το δέκτη, τη μεταφορά ενός μηνύματος και την κατανόησή του 

από το δέκτη, β)δεν είναι μια απλή μεταβίβαση πληροφοριών αλλά μια διαδικασία η 

οποία επηρεάζει και καθορίζει τις σχέσεις, τις συμπεριφορές και κατά συνέπεια τις ε-

πιδόσεις των εμπλεκομένων μερών, γ)συνδέεται άρρηκτα με τις διαπροσωπικές σχέ-

σεις των ανθρώπων καθώς αυτές διαμορφώνονται από αυτήν την ανταλλαγή απόψεων, 

σκέψεων, θέσεων μέσω των μηνυμάτων (Χατζηπαντελή, 1999). 

Επιπροσθέτως, ο Πιπερόπουλος (1996) ορίζει την επικοινωνία ως μια διαδικασία 

αμοιβαίας ανταλλαγής πληροφοριών η οποία ολοκληρώνεται με την αμοιβαία κατανό-

ηση ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα άτομα. 

5.7. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες του διευθυντή και οι διαπροσωπι-

κές σχέσεις 

Η τέχνη της επικοινωνίας θεωρείται από πολλούς ειδικούς το βασικότερο προσόν στο 

χώρο της εργασίας. Η επικοινωνία αποτελεί τη σημαντικότερη διοικητική λειτουργία 

και το καίριο στοιχείο, στη σχολική καθημερινότητα, αφού μέσω αυτής 
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πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων (Σαΐτης, 2000). Πιο ανα-

λυτικά, η επικοινωνιακή δραστηριότητα του διευθυντή καταλαμβάνει πάνω από το 

78% του καθημερινού εργάσιμου χρόνου του και αυξομειώνεται ανάλογα με τα προ-

βλήματα που προκύπτουν στη σχολική μονάδα. Συγκεκριμένα, «ο διευθυντής καλύπτει 

περίπου το 55% του χρόνου του στην προφορική επικοινωνία, ενώ το 23% μόνο στη 

γραπτή» (Ζαβλανός, 1989:89). 

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες αποτελούν πρωταρχικό στοιχείο στις ανθρώπινες 

σχέσεις και είναι ένα από τα απαραίτητα εφόδια που οφείλει να διαθέτει ή να αναπτύξει 

ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, καθώς ολόκληρος ο θεσμός αλλά και η σημασία 

του ρόλου του, στηρίζονται στον ανθρώπινο παράγοντα(Αργυροπούλου, 2012 όπ.α-

ναφ. στο Αργυροπούλου-Συμεωνίδης, 2017).  

Ο διευθυντής, οφείλει να γνωρίζει ότι η ευθύνη της σωστής επικοινωνίας ανήκει 

κυρίως στον ίδιο και θα πρέπει να διαθέτει σε υψηλό βαθμό τις παρακάτω επιμέρους 

δεξιότητες:  

• την προσεκτική και ενεργητική ακρόαση. Ο ακροατής, στη συγκεκριμένη περί-

πτωση ο διευθυντής, δεν είναι παθητικός κατά τη διαδικασία της λήψης πληρο-

φοριών από τον συνομιλητή του, αλλά συμμετέχει ενεργά καθ’όλη τη διάρκεια 

της επικοινωνίας. Ακούει προσεκτικά και προσπαθεί να αντιληφθεί τι ακριβώς 

εννοεί η άλλη πλευρά. Η ικανότητα της ενεργητικής ακρόασης θεωρείται η ση-

μαντικότερη για την προώθηση της αποτελεσματικής επικοινωνίας. Η ενεργη-

τική ακρόαση συνδέεται με τη δημιουργία συναισθηματικής προσέγγισης και 

ασφάλειας μεταξύ των συνομιλητών. Σε αυτό μπορεί να συμβάλει η διατήρηση 

συνεχούς οπτικής επαφής με τον συνομιλητή και η ενθάρρυνση του συνομιλητή 

μέσα από τη λεκτική ή τη μη λεκτική ανατροφοδότηση (Κατσαρός, 2008). 

• την ενσυναίσθηση, την ικανότητα δηλαδή αντίληψης των συναισθημάτων, των 

αναγκών και απόψεων των άλλων και επίδειξης ενεργού ενδιαφέροντος για τις 

ανησυχίες τους. Η ενσυναίσθηση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό ενός ατόμου 

με υψηλό βαθμό συναισθηματικής νοημοσύνης, το οποίο έχει την ικανότητα να 

μπορεί να βλέπει τις καταστάσεις και τα γεγονότα από την οπτική του συνομι-

λητή του. Επίσης είναι ικανό να εκφράζει τα συναισθήματά του και να παρο-

τρύνει και τον συνομιλητή του να κάνει το ίδιο, σεβόμενος πάντοτε τις αξίες, 

τις πεποιθήσεις και τα συναισθήματά του. 
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Ο διευθυντής στην προσπάθειά του να αναπτύξει υψηλό επίπεδο συναισθηματι-

κής νοημοσύνης είναι απαραίτητο να διαθέτει την αυτοεπίγνωση και την αυτορρύθ-

μιση, δηλαδή να γνωρίζει τον εσωτερικό εαυτό του και τις δυνατότητες και τα όριά 

του. Ένα άτομο μπορεί να αναγνωρίσει και να κατανοήσει τη συναισθηματική κατά-

σταση του άλλου μόνο όταν έχει ήδη κατανοήσει το δικό του συναισθηματικό κόσμο 

(Goleman, 2000). Τέλος, εκτός από τα παραπάνω, στη βιβλιογραφία αναφέρεται και 

• το χιούμορ, ως μια επίσης επικοινωνιακή δεξιότητα. Το χιούμορ αποτελεί βα-

σική ζωτική ιδιότητα της ανθρώπινης υπόστασης και μπορεί να χαρακτηριστεί 

«τόσο παιχνιδιάρικο όσο και σοβαρό». (Πηγιάκη, 2014:33). Στην περίπτωση 

του διευθυντή της σχολικής μονάδας το χιούμορ πέρα από το φιλικό και ζεστό 

κλίμα που δημιουργεί στο χώρο της εργασίας, βοηθά τους εκπαιδευτικούς να 

αισθανθούν μεγαλύτερη άνεση απέναντι στο διευθυντή αλλά και μεταξύ τους, 

αποβάλλοντας ένα μέρος του στρες, οδηγώντας τους παράλληλα σε μεγαλύτερη 

δημιουργικότητα και αποδοτικότητα. 

Η ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων που θα αναπτυχθεί ανάμεσα στο διευ-

θυντή της σχολικής μονάδας και το διδακτικό προσωπικό καθορίζει το βαθμό επιτυχίας 

του επικοινωνιακού κλίματος μέσα στον οργανισμό. Πέρα από τις καλές εργασιακές 

σχέσεις, οι επικοινωνιακές δεξιότητες παρέχουν και συναισθηματική στήριξη στους 

ανθρώπους, αφού μέσω αυτών μαθαίνουν να εκφράζουν καλύτερα τις σκέψεις και τα 

συναισθήματά τους (Τσιπλητάρης, 1998).  

Ο διευθυντής στην προσπάθειά του να διαμορφώσει όσο το δυνατόν καλύτερο 

επικοινωνιακό κλίμα και με γνώμονα τη συνοχή της ομάδας θα ήταν χρήσιμο να εντά-

ξει στο πρόγραμμά του τη διοργάνωση καθημερινών, μικρής διάρκειας, συναντήσεων 

με το προσωπικό για μια σύντομη ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων, ενθαρρύνοντας 

τον καθένα στην ανάληψη της θέσης του ηγέτη στη συνάντηση, με έμφαση στις ιδέες 

και τις προτάσεις παρά στα προβλήματα και τα παράπονα (Gunn, 2018) 

Δύο εξίσου σημαντικά στοιχεία, τα οποία κρίνεται χρήσιμο να διαθέτει ο διευθυ-

ντής στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών του σχέσεων, είναι η αντικειμενικότητα και 

η διακριτικότητα απέναντι στους άλλους. Θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός 

στον τρόπο που ασκεί κριτική στους υφισταμένους του, χωρίς να παραλείπει ποτέ, να 

ασκεί τη θετική κριτική ενώπιον όλων, ενώ την αρνητική ιδιαιτέρως. Τέλος, είναι απα-

ραίτητο να διαθέτει την ικανότητα σωστής διαχείρισης των παραπόνων που 
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εκφράζονται από τα μέλη της σχολικής κοινότητας, προσπαθώντας να βρει την καλύ-

τερη λύση, έχοντας ως εργαλείο τη συζήτηση και την καλή επικοινωνία. 

Συνοψίζοντας, ο διευθυντής καλείται να δημιουργεί ένα φιλικό περιβάλλον ερ-

γασίας στο οποίο θα προάγονται οι αρμονικές ανθρώπινες σχέσεις. Στην καθημερινή 

του επαφή με τους εκπαιδευτικούς κρίνεται σκόπιμο να προσαρμόζει τη συμπεριφορά 

του, ανάλογα με την προσωπικότητα, τις ιδέες, τη συμπεριφορά και τις ανάγκες του 

ατόμου που συνομιλεί, ώστε να πετύχει εποικοδομητική συνεργασία (Τζώτζου-Ανα-

στασόπουλος, 2013). Οι ποιοτικές διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στο διευθυντή και 

όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία έχουν ως επακόλουθο την 

αύξηση της αποδοτικότητας της ομάδας και την καλύτερη λειτουργία του οργανισμού. 

Το ίδιο ισχύει και στις σχέσεις του με τους γονείς των μαθητών και ιδιαίτερα των αλ-

λόγλωσσων, στους οποίους οφείλει να επιδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον του και την 

ιδιαίτερη ευαισθητοποίησή του. 

Στη συνέχεια η εργασία επικεντρώνεται στο Ερευνητικό Πλαίσιο (Β’Μέρος). 
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Β΄ Μέρος: Ερευνητικό Πλαίσιο 
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Β1. Μεθοδολογικό πλαίσιο 

Στο Β΄Μέρος της εργασίας, το οποίο αποτελεί την εμπειρική μελέτη, παρουσιάζονται 

τα ερευνητικά ερωτήματα, οι ερευνητικές υποθέσεις καθώς και η μέθοδος και τα εργα-

λεία της έρευνας. 

Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που στοχεύει να διερευνήσει η παρούσα μελέτη, είναι 

τα εξής: 

Ε1 Υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με το φύλο, το επίπεδο σπουδών και τα 

έτη υπηρεσίας στη διαμόρφωση θετικής ή αρνητικής στάσης του διευθυντή 

απέναντι στους αλλόγλωσσους μαθητές; 

    Ε2  Ποια είναι η σχέση του διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς στο σχεδιασμό   

 της διαχείρισης της πολυπολιτισμικής τάξης όσον αφορά τη μεταξύ τους συ-

νεργασία; 

Ε3 Ποιος είναι ο ρόλος της επικοινωνιακής δεξιότητας του διευθυντή στη δια-

μόρφωση των σχέσεων; 

Ε4 Ποια είναι η στάση του διευθυντή προς τους αλλόγλωσσους μαθητές και 

οι πρακτικές προσέγγισης που εφαρμόζει για την ομαλότερη ένταξη αυτών 

και των οικογενειών τους; 

 

Ερευνητικές υποθέσεις 

Οι ερευνητικές υποθέσεις που διατυπώνονται με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα 

διαμορφώνονται ως εξής: 

 Στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα η υπόθεση είναι η παρακάτω: 

Υ1 : Η διαμόρφωση θετικής ή αρνητικής στάσης του διευθυντή προς τους αλλό-

γλωσσους μαθητές αναμένεται να επηρεάζεται από παράγοντες όπως το φύλο, οι 

σπουδές και τα έτη υπηρεσίας. Παρότι στη βιβλιογραφία δεδομένα που αφορούν το 

φύλο, τις σπουδές και τα έτη υπηρεσίας δεν έχουν διερευνηθεί, σε σχέση με τη δια-

μόρφωση θετικής ή αρνητικής στάσης του διευθυντή, απ’όσο είμαι σε θέση να γνω-

ρίζω, ωστόσο, η παρούσα μελέτη εστιάζει και σε αυτά τα δεδομένα προκειμένου να 

διερευνήσει εάν διαδραματίζουν κάποιο ρόλο  στην ελληνική πραγματικότητα.  
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Κατόπιν, μέσα από την εξέταση των επιμέρους ερωτημάτων σχετικά με τη συνερ-

γασία ανάμεσα στο διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς στη διαχείριση της πολυπο-

λιτισμικής τάξης, διαμορφώνεται η δεύτερη ερευνητική υπόθεση, ως εξής (δεύτερο 

ερευνητικό ερώτημα): 

Υ2 : Ο διευθυντής οφείλει να μοιράζεται το όραμα και τους στόχους του με τους 

εκπαιδευτικούς, να τους ενθαρρύνει, να εμπνέει τον αλληλοσεβασμό και την αλλη-

λουποστήριξη, να προωθεί το ομαδικό πνεύμα και επιπλέον να παρακολουθεί και 

να διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς. Τα αποτελέ-

σματα αυτά κατέδειξαν και οι σχετικές έρευνες των Παντσίδου (2007),  Asa Wedin 

& Anneli Wessman (2012), οι οποίες αναδεικνύουν τη συνεργασία διευθυντή-εκ-

παιδευτικών ως απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της σχολικής μονάδας και 

την αποτελεσματική λειτουργία της. Στη συνέχεια, η παρούσα έρευνα εξετάζει το 

ρόλο της επικοινωνιακής δεξιότητας του διευθυντή στη διαμόρφωση των σχέσεων 

με όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία και διαμορφώνει την 

παρακάτω υπόθεση εργασίας(τρίτο ερευνητικό ερώτημα):  

Υ3 : ο ρόλος της επικοινωνιακής δεξιότητας του διευθυντή κρίνεται ένας από τους 

σημαντικότερους παράγοντες στη διαμόρφωση επιτυχημένων διαπροσωπικών σχέ-

σεων με όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς, όπως α-

ναφέρεται και στη βιβλιογραφία, από αυτόν εξαρτώνται όχι μόνο οι διαπροσωπικές 

σχέσεις αλλά και η αποτελεσματικότητα της επίτευξης των στόχων της σχολικής 

μονάδας. Αυτό αποτυπώνεται και στις σχετικές έρευνες των Τσομπανάκη (2017) 

και Tyler (2012), οι οποίες επισημαίνουν τη σημασία της ανάπτυξης και καλλιέρ-

γειας της συγκεκριμένης δεξιότητας από πλευράς του διευθυντή.  

Τέλος, όσον αφορά τη στάση του διευθυντή προς τους αλλόγλωσσους και τις πρα-

κτικές που εφαρμόζει για την ομαλότερη ένταξή τους, διατυπώνεται η εξής ερευνη-

τική υπόθεση (τέταρτο ερευνητικό ερώτημα):  

Υ4 : Οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να τοποθετηθούν αρνητικά, ως 

προς τη στάση τους απέναντι στους αλλόγλωσσους μαθητές, λόγω των προκαταλή-

ψεων και των στερεοτυπικών αντιλήψεών τους και θεωρούν πως η ένταξή τους α-

ποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Τη στάση αυτή επιβεβαιώνουν και οι έρευνες των Φρα-

γκουδάκη & Δραγώνα (1993), Νικολάου (2000) στις οποίες υποστηρίζεται πως οι 

συγκεκριμένοι μαθητές πρέπει να φοιτούν σε ξεχωριστά σχολεία, ενώ οι εκπαιδευ-

τικοί διαχωρίζουν τους λαούς σε πλούσιους και φτωχούς.  
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Ακολούθως, εφόσον πρόσκεινται αρνητικά δεν αναμένεται να εφαρμόζουν στρατη-

γικές και πρακτικές που ευνοούν την ομαλότερη ένταξη των μαθητών αυτών (Κα-

τερίνη, 2010). 

Μέθοδος και ερευνητικά εργαλεία 

Κατά τη διαδικασία διεξαγωγής μιας έρευνας, οι ερευνητές έχουν τη δυνατότητα πολ-

λές φορές να επιλέξουν ανάμεσα στις μεθόδους, δηλαδή την ποσοτική και την ποιοτική 

μέθοδο, οι οποίες διαφοροποιούνται στον τρόπο που οργανώνονται και σχεδιάζονται 

αλλά και στην αξιοποίηση των διαφόρων ερευνητικών εργαλείων. Στην ποσοτική μέ-

θοδο αξιοποιούνται περισσότερο ποσοτικά, στατιστικά και αριθμητικά δεδομένα τα ο-

ποία επαληθεύουν εμπειρικά ποιες από τις σχέσεις τις οποίες περιγράφει το αρχικό θε-

ωρητικό μοντέλο υφίστανται και ποιες όχι. Η ποιοτική μέθοδος αντίθετα, δεν μετρά τις 

συχνότητες και τα ποσοστά εμφάνισης των φαινομένων, αλλά εξηγεί και αναλύει τους 

λόγους εμφάνισης των φαινομένων αυτών. Μπορούμε να επισημάνουμε εδώ πως η 

ποιοτική μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτοδύναμα ή και σε συνδυασμό με πο-

σοτική (Ζαφειρόπουλος, 2015). 

Για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας στο χώρο της εκπαίδευσης θεωρή-

θηκε πιο αποτελεσματική η αξιοποίηση της ποσοτικής μεθόδου με τη χρήση δομημέ-

νου ερωτηματολογίου, η οποία θεωρείται η καταλληλότερη καθώς αποτελεί το κύριο 

εργαλείο της ποσοτικής έρευνας και μέσω αυτού παρέχεται η δυνατότητα συλλογής 

στοιχείων από μεγάλο αριθμό ατόμων για τα ίδια θέματα, η πραγματοποίηση συγκρί-

σεων των στοιχείων, καθώς και η δυνατότητα ποσοτικοποίησής τους. (Κυριαζή, 1999). 

Το δομημένο ερωτηματολόγιο αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι ο-

ποίες έχουν αυστηρά καθορισμένη σειρά και χρησιμοποιούνται συνήθως σε ποσοτικές 

έρευνες. Οι απαντήσεις δόθηκαν με βάση την 5βαθμη κλίμακα Likert, όπου οι τιμές 

παρουσιάζουν διάταξη-κλιμάκωση από το ελάχιστο προς το πάρα πολύ και μετρούν 

σημαντικότητα, ποιότητα, ενδιαφέρον κ.ά. (Ζαφειρόπουλος, 2015). 

Επιπρόσθετα λόγω της δυνατότητας προσέγγισης μεγάλου μέρους του πληθυ-

σμού, καθώς επίσης και της απόστασης ανάμεσα στον ερευνητή και τους ερωτώμενους, 

αυξάνονται τα επίπεδα αντικειμενικότητας, εγκυρότητας και αξιοπιστίας (Κυριαζή, 

1999). Τέλος, η ανωνυμία που εξασφαλίζει, δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες 

να εκφράσουν με ειλικρίνεια τις απόψεις τους. 
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Το δομημένο ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας παρατίθεται στο παράρ-

τημα και κατασκευάστηκε από την ερευνήτρια. Για τη δημιουργία του η ερευνήτρια 

στηρίχθηκε στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας του πρώτου μέρους και στα ερωτημα-

τολόγια των Τσομπανάκη Άννας, από το ΔΠΘ (2017), Παντσίδου Παρασκευής (2007), 

από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, (τροποποιημένο από το αρχικό του Π.Πασιαρδή, 

1998) και Κατερίνη Ιωάννας (2010), από το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει ερωτή-

σεις κλειστού τύπου και αφορά στα δημογραφικά στοιχεία, όπου ζητούνται πληροφο-

ρίες σχετικές με το φύλο, τα έτη υπηρεσίας, τα έτη υπηρεσίας σε διευθυντική θέση, τις 

πρόσθετες σπουδές (ερωτήσεις Α 1-5). Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει δύο άξονες: ο 

πρώτος διερευνά τη σχέση του διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς, στη διαχείριση της 

πολυπολιτισμικής τάξης καθώς και τη στάση του απέναντι στους αλλόγλωσσους, μέσα 

από το πρίσμα των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του (ερωτήσεις Β 1.1-1.3) και ο δεύτε-

ρος άξονας διερευνά τις καλές πρακτικές και τους τρόπους προσέγγισης του διευθυντή 

προς τους αλλόγλωσσους μαθητές με σκοπό την ομαλότερη ένταξή τους (ερωτήσεις Β 

2.1-2.3). 

Περιορισμοί της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα εκτός από τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα που ανέδειξε, υπόκειται 

και σε κάποιους περιορισμούς. Λόγω του ότι το δείγμα της είναι αρκετά μικρό καθώς 

αφορά μόνο στους διευθυντές-διευθύντριες των δημοτικών σχολείων του Νομού Θεσ-

σαλονίκης, δεν μπορούν να εξαχθούν γενικεύσιμα συμπεράσματα. 

Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκε μέσω του διαδικτύου, γεγονός το οποίο ση-

μαίνει πως η ερευνήτρια δεν είχε τη δυνατότητα να δώσει διευκρινίσεις και απαντήσεις 

σε τυχόν απορίες των συμμετεχόντων. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί  

πως το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο παρουσιάζει χαμηλότερο βαθμό απόκρισης (Ζα-

φειρόπουλος, 2015) από αυτό που διανέμεται ιδιοχείρως, εξαιτίας της απουσίας προ-

σωπικής επαφής 

Με βάση τα προαναφερόμενα, η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να διεξαχθεί σε 

μεγαλύτερο δείγμα όπως για παράδειγμα σε διευθυντές-διευθύντριες της δευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης, στους εκπαιδευτικούς γενικότερα χωρίς τον περιορισμό της διευθυ-

ντικής θέσης, σε ανώτερα διοικητικά στελέχη όπως οι διευθυντές-διευθύντριες 
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εκπαίδευσης, συντονιστές εκπαίδευσης, κ.ά. και να επιχειρηθεί η ανίχνευση των δικών 

τους αντιλήψεων, εμπειριών και πρακτικών σχετικά με τη διαχείριση της πολυπολιτι-

σμικής τάξης, την εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση των διευθυντών και γενικότερα 

των εκπαιδευτικών τόσο στα θέματα αυτά όσο και στο πεδίο των επικοινωνιακών δε-

ξιοτήτων τους. Επίσης, η διεξαγωγή της έρευνας θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και 

σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας για εξαγωγή ασφαλέστερων αποτελεσμάτων. 

Τέλος, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και η ποιοτική μέθοδος με συνεντεύξεις 

ή και ένας συνδυασμός ποιοτικής με ποσοτική. 

Δείγμα της έρευνας 

Στην υλοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας επιλέχθηκε η μέθοδος της απλής τυχαίας 

δειγματοληψίας. Σύμφωνα με τον Cohen 2007, στην απλή τυχαία δειγματοληψία τα 

μέλη του πληθυσμού έχουν τις ίδιες πιθανότητες να επιλεγούν και οι πιθανότητες αυτές 

είναι ανεξάρτητες από άλλους παράγοντες. Η επιλογή έγινε μέσω των ηλεκτρονικών 

διευθύνσεων όλων των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής 

Θεσσαλονίκης, σε όλους του Διευθυντές και Διευθύντριες των σχολείων αυτών. Η α-

ποστολή των ερωτηματολογίων έγινε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Google 

Forms, στην οποία δόθηκε και η δυνατότητα να μην υπάρχουν αναπάντητες ερωτήσεις. 

Το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο είναι το πιο διαδεδομένο ερευνητικό εργαλείο με 

πολλά πλεονεκτήματα όπως: α)το χαμηλότερο κόστος (εκτύπωση χαρτιού), β)ο χρόνος 

διανομής, γ)η πρόσβαση σε μεγαλύτερο μέρος πληθυσμού κ.ά. (Cohen, 2007). Η συ-

μπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν εντελώς ανώνυμη. Οι απαντήσεις ήταν 59 σε 

σύνολο 300 περίπου σχολείων, ένας ικανοποιητικός αριθμός για στατιστικά συμπερά-

σματα. 

Η ηλεκτρονική αποστολή των ερωτηματολογίων, έλαβε χώρα από τα μέσα Δε-

κεμβρίου μέχρι περίπου τα μέσα Ιανουαρίου. Αμέσως μετά τη συλλογή των δεδομένων 

ακολούθησε η επεξεργασία τους η οποία έγινε με το λογισμικό SPSS 25 και πραγμα-

τοποιήθηκε σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο παρουσιάζεται το δείγμα όπως και οι 

απαντήσεις τους, ενώ στο δεύτερο στάδιο διερευνώνται τυχόν συσχετίσεις μεταξύ των 

απαντήσεων. Για τις συσχετίσεις πραγματοποιήθηκε το μη-παραμετρικό τεστ ανεξαρ-

τησίας χ-τετράγωνο. Λόγω του «μικρού» δείγματος, όπου χρειάστηκε ομαδοποιήθηκαν 

οι απαντήσεις σε κλάσεις, ώστε να ικανοποιείται η συνθήκη του 20% των κελιών του 

τεστ. 
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Εγκυρότητα και αξιοπιστία της έρευνας 

Η εγκυρότητα μιας έρευνας αποτελεί βασική προϋπόθεση είτε πραγματοποιείται με την 

ποιοτική μέθοδο είτε με την ποσοτική και αποτελεί συγχρόνως βασικό συστατικό για 

την επιτυχία της. Είναι μια ιδιότητα του εργαλείου μέτρησης, δηλαδή του ερωτηματο-

λογίου, ή μέρους του, ή κάποιας κλίμακας, να μετρά σωστά αυτό που ισχυρίζεται ότι 

μετρά (Ζαφειρόπουλος, 2015).  

Η αξιοπιστία εκφράζει κατά πόσο ένα ερωτηματολόγιο μπορεί να παράγει απο-

τελέσματα απαλλαγμένα από σφάλματα μέτρησης. Για να είναι μια έρευνα αξιόπιστη 

πρέπει να εξασφαλίζεται πως αν πραγματοποιούνταν σε ένα παρόμοιο πλαίσιο από μια 

παρόμοια ομάδα ατόμων θα έδινε και πάλι τα ίδια περίπου αποτελέσματα. Πρόκειται 

δηλαδή για την «εσωτερική συνέπεια» του εργαλείου μέτρησης η οποία ελέγχεται με 

τον συντελεστή α του Cronbach. (Cohen, L., Manion, L & Morrison, K., 2008). 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας ως προς το 

δείγμα της έρευνας, υπολογίστηκε ο συντελεστής άλφα (a-Cronbach) και στην πα-

ρούσα έρευνα βρέθηκε ίσος με 0,841. Η τιμή αυτή μας αποδεικνύει πως οι απαντήσεις 

δεν ήταν καθόλου τυχαίες. Όταν ο αριθμός αυτός βρίσκεται μεταξύ 0,70 και 0,79 θεω-

ρείται αποδεκτός, ενώ άνω του 0,80 είναι ικανοποιητικός. Υπάρχει δηλαδή αξιοπιστία 

εσωτερικής συνέπειας στην έρευνα. (Ζαφειρόπουλος, 2015) 

Τέλος, ολοκληρώνοντας το Μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας και πριν προχω-

ρήσουμε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων με τα σχόλια «πρώτου επιπέδου» που 

θα τα συνοδεύουν, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί, πως για την πραγματοποίηση της 

συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας έγινε εκτενής επισκόπηση τόσο στη διεθνή όσο 

και στην εγχώρια βιβλιογραφία, στις βιβλιοθήκες των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της 

πόλης μας καθώς και στις αντίστοιχες του Δήμου Θεσσαλονίκης από τις οποίες αξιο-

ποιήθηκε υλικό από βιβλία, μονογραφίες, επιστημονικά άρθρα περιοδικών και επιθε-

ωρήσεων καθώς και πρακτικά συνεδρίων. Επίσης, μέσω του διαδικτύου έγινε ευρεία 

αναζήτηση σχετικών επιστημονικών άρθρων, ελληνικών και ξενόγλωσσων, ηλεκτρο-

νικών περιοδικών, δημοσιευμένων μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατρι-

βών. 
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Β2. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 

Δημογραφικά στοιχεία 

Από το δείγμα των 59 ατόμων που απάντησαν το ερωτηματολόγιο, οι γυναίκες ήταν 

33 και συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό 55,93%, ενώ οι άνδρες ήταν 26 με αντί-

στοιχο ποσοστό 44,07%. 

 

Γράφημα 1 Φύλο 

Όσον αφορά στην ηλικία των συμμετεχόντων το μεγαλύτερο ποσοστό 74,6% κα-

τέλαβε η ηλικιακή ομάδα 50+, ακολούθησε αυτή των 41-50 με ποσοστό 16,9%. Από 

31-40 είναι το 5,1% και τέλος η ηλικιακή ομάδα από 22-30 μόλις το 3,4%. 
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Γράφημα 2 Ηλικία 

Αναφορικά με το επίπεδο μόρφωσης των συμμετεχόντων στην έρευνα, το 59,3% 

δήλωσαν ότι κατέχουν Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ακολουθούν όσοι έχουν απλά 

ένα πτυχίο 23,7%, ενώ μικρότερα ποσοστά παρατηρούνται στους κατόχους δεύτερου 

πτυχίου 11,9% και τέλος Διδακτορικού τίτλου 5,1%. 

 

Γράφημα 3 Σπουδές 

Τα έτη υπηρεσίας κυμαίνονται από 7 μέχρι 35, με μέση τιμή τα 24,8 έτη και 

τυπική απόκλιση 6,5. 
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Γράφημα 4 Έτη Υπηρεσίας 

Αντίστοιχα τα έτη υπηρεσίας σε Διευθυντική θέση είναι από 0 (νέοι διευθυντές) 

μέχρι 20, με μέση τιμή τα 6,19 έτη και τυπική απόκλιση τα 5. 

 

Γράφημα 5 Έτη Υπηρεσίας σε Διευθυντική Θέση 

Οι μαθητές που διαχειρίζονται είναι από 18 έως 450 με μέση τιμή 172 και τυπική 

απόκλιση 94, ενώ οι αλλόγλωσσοι μαθητές από 0 έως 112 με μέση τιμή 14,5 και τυπική 

απόκλιση 19 μαθητές. 
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Γράφημα 6 Αριθμός Μαθητών 

 

Γράφημα 7 Αριθμός Αλλόγλωσσων Μαθητών 

Παρουσίαση Απαντήσεων 

Στον πρώτο άξονα του δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου (Β1.1) και συγκεκρι-

μένα στις ερωτήσεις τις σχετικές με τη συνεργασία του διευθυντή με τους εκπαιδευτι-

κούς στη διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξης, τα αποτελέσματα αναδεικνύουν ένα 

μεγάλο ποσοστό συνεργασίας η οποία έχει ως αφετηρία τον διευθυντή και τελικό προ-

ορισμό τους εκπαιδευτικούς, τους οποίους εμπλέκει σε όλες τις διαδικασίες που αφο-

ρούν στη σχολική μονάδα, ενθαρρύνοντάς τους, ακούγοντας τις απόψεις τους και τις 

ιδέες τους, σεβόμενος πάντοτε τη γνώμη τους. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 
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αναλυτικά αμέσως πιο κάτω, ως εξής: Οι περισσότεροι συμφωνούν πολύ με το να μοι-

ράζονται το όραμα και τους  στόχους με τους εκπαιδευτικούς ευθύνης τους με ποσοστό 

52,5% και αμέσως έπονται όσοι συμφωνούν απόλυτα με ποσοστό 27,1%. Λίγοι είναι 

όσοι δήλωσαν ούτε λίγο ούτε πολύ με ποσοστό 11,9% και ακόμα λιγότεροι όσοι συμ-

φωνούν λίγο (8,5%). 

 

Γράφημα 8 Μοιράζομαι το όραμα και στόχους με τους εκπαιδευτικούς ευθύνης μου. 

Η ίδια εικόνα και στην ερώτηση “αποδέχομαι τα πιστεύω, τις απόψεις και τη 

στάση των εκπαιδευτικών” όπου το ποσοστό όσων συμφωνούν πολύ είναι 57,6%, α-

πόλυτα το 22%, ουδέτεροι το 17% και μόλις το 3,4% που συμφωνούν λίγο. 

 

Γράφημα 9 Αποδέχομαι τα πιστεύω, τις απόψεις και τη στάση των εκπαιδευτικών. 
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Στην ερώτηση “ενθαρρύνω την ενεργή συμμετοχή στην ανάληψη των πρωτοβου-

λιών και στη λήψη αποφάσεων” οι περισσότεροι συμφωνούν απόλυτα με ποσοστό 

52,54% και πολύ με ποσοστό 39%. Πολύ λιγότεροι είναι αυτοί που ούτε συμφωνούν 

λίγο ούτε πολύ με 6,8% και σχεδόν καθόλου (1,7%) όσοι συμφωνούν λίγο. 

 

Γράφημα 10 Ενθαρρύνω την ενεργή συμμετοχή στην ανάληψη των πρωτοβουλιών και στη λήψη αποφάσεων. 

Περισσότεροι από τους μισούς (50,85%) είναι όσοι συμφωνούν πολύ με το να 

“αναπτύσσουν ομάδες εργασίας και ενισχύουν κάθε συμμετοχή και συναδελφική δρα-

στηριότητα” και σχεδόν ένας στους τρεις (30,5%) όσοι συμφωνούν απόλυτα. Το 15,25% 

ούτε λίγο ούτε πολύ, ενώ συμφωνεί λίγο μόλις το 3,39%. 

 

Γράφημα 11 Αναπτύσσω ομάδες εργασίας και ενισχύω κάθε συμμετοχή και συναδελφική δραστηριότητα. 
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Στην ερώτηση “εργάζομαι μαζί με τους εκπαιδευτικούς χαράζοντας κατευθυντή-

ριες γραμμές σχετικά με τη διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξης” συμφωνεί από-

λυτα το 30,51%, πολύ το 49,15%, ούτε λίγο ούτε πολύ το 13,56%, λίγο το 5,08% και 

μόλις το 1,69% καθόλου. 

 

Γράφημα 12 Εργάζομαι μαζί με τους εκπαιδευτικούς χαράζοντας κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δια-

χείριση της πολυπολιτισμικής τάξης. 

Η ίδια σχεδόν εικόνα αποτυπώνεται και στην ερώτηση “Στο σχολείο μας θεωρώ 

ότι μπορούμε να χειριστούμε με άνεση και ευχέρεια θέματα που αφορούν στη διαφο-

ρετικότητα” όπου οι περισσότεροι συμφωνούν πολύ με ποσοστό 49,15%, απόλυτα με 

30,51%, ουδέτεροι με 11,86%, λίγο με 6,78% και καθόλου με μόλις 1,69%. 



 

75 

 

 

Γράφημα 13 Στο σχολείο μας θεωρώ ότι μπορούμε να χειριστούμε με άνεση και ευχέρεια θέματα που αφορούν 

στη διαφορετικότητα. 

Στην ερώτηση “Παρακολουθώ και διοργανώνω για τους εκπαιδευτικούς του σχο-

λείου μου σεμινάρια ή προγράμματα επιμόρφωσης σχετικά με τη διαπολιτισμική...” 

αποτυπώνεται ένα μέτριο ποσοστό 35,59% συμμετοχής και διοργάνωσης από πλευράς 

των διευθυντών, το οποίο ενισχύεται σημαντικά με το 11,86% που δήλωσε ότι συμφω-

νεί απόλυτα. Αρκετοί είναι όσοι είναι ουδέτεροι με ποσοστό 28,81%, το 16,95% συμ-

φωνεί λίγο, ενώ το 6,78% δεν συμφωνεί καθόλου. 

 

Γράφημα 14 Παρακολουθώ και διοργανώνω για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μου σεμινάρια ή προγράμ-

ματα επιμόρφωσης σχετικά με τη διαπολιτισμική... 
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Στην ερώτηση “Είναι απαραίτητο να συμμετέχουμε όλοι μελλοντικά σε επιμορ-

φωτικά προγράμματα που αφορούν σε θέματα διαχείρισης της πολυπολιτισμικής...” 

σχεδόν όλοι συμφωνούν, αφού το 49,15% συμφωνεί πολύ, το 40,68% συμφωνεί από-

λυτα, ενώ συμφωνεί ούτε λίγο ούτε πολύ το 8,47%. Απομένει το 1,59% όσων συμφω-

νούν λίγο. Διαπιστώνει κανείς από αυτήν την ερώτηση την αναγνώριση της ανάγκης 

επιμόρφωσης στα θέματα διαχείρισης της πολυπολιτισμικής τάξης με τις νέες συνθήκες 

που έχουν διαμορφωθεί στο σχολείο. 

 

Γράφημα 15 Είναι απαραίτητο να συμμετέχουμε όλοι μελλοντικά σε επιμορφωτικά προγράμματα που αφορούν 

σε θέματα διαχείρισης της πολυπολιτισμικής... 

Στον ίδιο πρώτο άξονα του δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου και στις ερω-

τήσεις σχετικά με τις επικοινωνιακές δεξιότητες του διευθυντή (Β1.2) αποτυπώνεται η 

αναγνώριση της σημασίας των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του διευθυντή σε όλα τα 

επίπεδα εντός και εκτός σχολικής μονάδας και το ρόλο που αυτές διαδραματίζουν στη 

διαμόρφωση των επαγγελματικών και των διαπροσωπικών σχέσεων. Πιο αναλυτικά: 

Σχεδόν όλοι συμφωνούν στην ερώτηση “Πόσο σημαντικές θεωρείτε τις επικοινωνιακές 

δεξιότητες του διευθυντή στη διαμόρφωση διαπροσωπικών σχέσεων με τους εκπαιδευ-

τικούς...” αφού μόνο το 1,69% συμφωνεί λίγο ενώ το υπόλοιπο 98,31% μοιράζεται σε 

όσους συμφωνεί πολύ (52,54%) ή απόλυτα (45,76%). 



 

77 

 

 

Γράφημα 16 Πόσο σημαντικές θεωρείτε τις επικοινωνιακές δεξιότητες του διευθυντή στη διαμόρφωση δια-

προσωπικών σχέσεων με τους εκπαιδευτικούς... 

Σχεδόν η ίδια εικόνα στην ερώτηση “Οι επικοινωνιακές δεξιότητες που διαθέτω 

είναι ικανοποιητικές για τη θέση που κατέχω”, αφού το 64,41% δηλώνει ότι συμφωνεί 

πολύ και το 16,95% συμφωνεί απόλυτα. Το 15,25% ούτε λίγο ούτε πολύ, ενώ μόλις το 

3,39% συμφωνεί λίγο. 

 

Γράφημα 17 Οι επικοινωνιακές δεξιότητες που διαθέτω είναι ικανοποιητικές για τη θέση που κατέχω 

Με εξαίρεση όσους είναι ουδέτεροι με 8,47% οι υπόλοιποι δήλωσαν ότι συμφω-

νούν πολύ με 49,15% ή απόλυτα με 42,37% στην ερώτηση “Η προσωπική επαφή με 

τους γονείς των αλλόγλωσσων μαθητών είναι απαραίτητη”. 
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Γράφημα 18 Η προσωπική επαφή με τους γονείς των αλλόγλωσσων μαθητών είναι απαραίτητη 

Σχεδόν η ίδια εικόνα στην ερώτηση “Η προσωπική επαφή με τους εκπαιδευτι-

κούς είναι απαραίτητη” όπου με 47,46% συμφωνεί πολύ, το 50,85% συμφωνεί από-

λυτα και ένα 1,69% δηλώνει ούτε λίγο ούτε πολύ. 

 

Γράφημα 19 Η προσωπική επαφή με τους εκπαιδευτικούς είναι απαραίτητη 

Οι περισσότεροι δηλώνουν ότι συμφωνούν απόλυτα με 54,24% ή πολύ με 42,37% 

στην ερώτηση “Ο διευθυντής-ηγέτης μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση 

ως προς τη διαμόρφωση των σχέσεων σχετικά με την ομαλή σχολική συμβίωση”. Μό-

λις το 3,39% συμφωνεί ούτε λίγο ούτε πολύ. 
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Γράφημα 20 Ο διευθυντής-ηγέτης μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση ως προς τη διαμόρφωση 

των σχέσεων σχετικά με την ομαλή σχολική συμβίωση 

Τέλος, στον πρώτο άξονα του δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου, στις ερω-

τήσεις σχετικά με τη στάση του διευθυντή απέναντι στους αλλόγλωσσους μαθητές και 

τις οικογένειές τους (Β1.3), αποτυπώνεται μια θετική στάση των συμμετεχόντων από 

την οποία διαφαίνεται η αναγνώριση του διαφορετικού υπόβαθρου, ο σεβασμός στη 

μητρική γλώσσα και μια τάση αποδοχής και ενσωμάτωσης αυτών των ευάλωτων μα-

θητών. Πιο αναλυτικά: Ίσα ποσοστά μοιράζονται όσοι συμφωνούν λίγο ή καθόλου 

(από 1,69%) στην ερώτηση “Βλέπω θετικά την παρουσία των αλλοδαπών μαθητών στο 

σχολείο”. Οι περισσότεροι συμφωνούν απόλυτα με 42,37% ή πολύ με 38,98%. Το 

15,25% είναι στην κατηγορία ούτε λίγο ούτε πολύ. 
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Γράφημα 21 Βλέπω θετικά την παρουσία των αλλοδαπών μαθητών στο σχολείο 

Αντεστραμένη εικόνα παρουσιάζει η ερώτηση “Η συμφοίτηση μεταναστών και γηγε-

νών μαθητών παρουσιάζει προβλήματα” αφού το 22,03% δηλώνει ότι δεν συμφωνεί 

καθόλου, και το 38,98% συμφωνεί λίγο. Ένα 27,12% ούτε λίγο ούτε πολύ, ενώ υπάρ-

χουν και όσοι συμφωνούν πολύ με 10,17% ή απόλυτα με 1,69%. 

 

Γράφημα 22 Η συμφοίτηση μεταναστών και γηγενών μαθητών παρουσιάζει προβλήματα 

Το λιγότερο ποσοστό στην ερώτηση “Υπάρχουν δυσκολίες στην επικοινωνία με 

τους γονείς των μαθητών διαφορετικής γλωσσικής προέλευσης” εκφράζεται από όσους 

δεν συμφωνούν καθόλου (1,69%) ή συμφωνούν απόλυτα (5,08%). Οι περισσότεροι 

συμφωνούν πολύ με 37,25%, ουδέτεροι με 25,42% ή συμφωνούν λίγο με 30,51%. Στην 
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ερώτηση αυτή οι απαντήσεις που προκύπτουν φανερώνουν την ανάγκη εξεύρεσης 

διαύλων επικοινωνίας με τους γονείς των μαθητών αυτών προκειμένου να πραγματο-

ποιείται χωρίς κωλύματα η απαραίτητη επικοινωνία. 

 

Γράφημα 23 Υπάρχουν δυσκολίες στην επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών διαφορετικής γλωσσικής προ-

έλευσης 

Σχεδόν η ίδια εικόνα στην ερώτηση “Η διδασκαλία σε μία τάξη με αλλόγλωσ-

σους μαθητές είναι δύσκολη” με τα μικρότερα ποσοστά σε όσους δεν συμφωνούν κα-

θόλου με 6,78% ή να συμφωνούν απόλυτα με 1,69%. Οι περισσότεροι συμφωνούν 

πολύ με 35,59%, ουδέτεροι με 32,2% ή συμφωνούν λίγο με 23,73%. Αποτυπώνεται 

επίσης εδώ ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται επιπρόσθετα εφόδια και κατάρτιση για να 

μπορέσουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες της πολυπολιτισμικής τά-

ξης, ενώ αναγνωρίζονται από όλους τα οφέλη της πολυγλωσσίας στο εκπαιδευτικό πε-

ριβάλλον πιο κάτω. 
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Γράφημα 24 Η διδασκαλία σε μία τάξη με αλλόγλωσσους μαθητές είναι δύσκολη 

Στην ερώτηση “Η πολυγλωσσία σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον εμπεριέχει 

πολλά οφέλη για τους μαθητές” οι περισσότεροι με ποσοστό 49,15% συμφωνούν πολύ 

και απόλυτα με 30,51%. Το 18,64% είναι ουδέτεροι ενώ μόλις το 1,69% συμφωνεί λίγο. 

 

Γράφημα 25 Η πολυγλωσσία σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον εμπεριέχει πολλά οφέλη για τους μαθητές 

Η συντριπτική πλειοψηφία δηλώνει ότι γενικά συμφωνεί με την ερώτηση “Μέσα 

στην πολυπολιτισμική τάξη οι μαθητές εξοικειώνονται με τη διαφορετικότητα”. Το 

50,85% συμφωνεί πολύ ενώ το 42,37% συμφωνεί απόλυτα. Με 5,08% είναι οι ουδέτε-

ροι και με 1,69 όσοι συμφωνούν λίγο. 
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Γράφημα 26 Μέσα στην πολυπολιτισμική τάξη οι μαθητές εξοικειώνονται με τη διαφορετικότητα 

Οι περισσότεροι δηλώνουν ότι συμφωνούν απόλυτα (66,10%) με το να “Πρέπει 

να υπάρχει σεβασμός στη γλώσσα και τη θρησκεία των αλλόγλωσσων μαθητών” ή 

πολύ με ποσοστό 32,20%. Το 1,69% δηλώνει ούτε λίγο ούτε πολύ. 

 

Γράφημα 27 Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στη γλώσσα και τη θρησκεία των αλλόγλωσσων μαθητών 

Στην ερώτηση “Οι αλλόγλωσσοι μαθητές πρέπει να έχουν δικαίωμα επιλογής 

συμμετοχής σε σχολικές γιορτές, εθνικές επετείους, θρησκευτικές γιορτές κλπ” οι πε-

ρισσότεροι συμφωνούν απόλυτα με ποσοστό 52,54% και ακολουθούν όσοι συμφωνούν 

πολύ με 32,3%, ούτε λίγο ούτε πολύ με 11,86% ενώ το 3,39% συμφωνεί λίγο. 
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Γράφημα 28 Οι αλλόγλωσσοι μαθητές πρέπει να έχουν δικαίωμα επιλογής συμμετοχής σε σχολικές γιορτές, 

εθνικές επετείους, θρησκευτικές γιορτές κλπ 

Οι περισσότεροι συμφωνούν πολύ στην ερώτηση “Η διδασκαλία της μητρικής 

γλώσσας των αλλόγλωσσων μαθητών θεωρείται απαραίτητη για την ομαλότερη ενσω-

μάτωσή τους” με ποσοστό 45,76%. Συμφωνεί απόλυτα το 15,25%, λίγο το 6,78%, κα-

θόλου επίσης το 6,78% και με ποσοστό 25,42 όσοι είναι ουδέτεροι. 

 

Γράφημα 29 Η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των αλλόγλωσσων μαθητών θεωρείται απαραίτητη για την 

ομαλότερη ενσωμάτωσή τους 

Στον δεύτερο άξονα του δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου, (Β2.1-2.3) σχε-

τικά με τις καλές πρακτικές του διευθυντή για την ομαλή ένταξη των αλλόγλωσσων 

μαθητών τα αποτελέσματα μοιράζονται σχεδόν, ανάμεσα στο πολύ και το απόλυτα και 
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στο λίγο και καθόλου: Στην ερώτηση “Το σχολείο μας ως κοινότητα έχει αναλάβει 

πρωτοβουλίες (π.χ. εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις...” οι περισσότεροι δήλωσαν 

πολύ με 42,37%. Λίγο δήλωσαν το 37,29%, καθόλου το 15,25 ενώ απόλυτα το 5,08%. 

 

Γράφημα 30 Το σχολείο μας ως κοινότητα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες (π.χ. εκδηλώσεις, θεατρικές παραστά-

σεις... 

Το 93,22% συμφωνεί πολύ ή απόλυτα στην ερώτηση “Οι καλές διαπροσωπικές 

σχέσεις σχολείου-γονέων αλλόγλωσσων μαθητών οδηγούν σε ομαλότερη ένταξη και 

καλύτερες μαθησιακές επιδόσεις” που από αυτούς το 44,07% συμφωνεί απόλυτα. 

Πολύ λίγοι είναι όσοι συμφωνούν λίγο με 5,78%. 

 

Γράφημα 31 Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις σχολείου-γονέων αλλόγλωσσων μαθητών οδηγούν σε ομαλότερη 

ένταξη και καλύτερες μαθησιακές επιδόσεις 



 

86 

 

Στην τελευταία ερώτηση του δεύτερου άξονα (Β2.3) και συγκεκριμένα: “για 

ποιον από τους παρακάτω λόγους θα επιχειρούσα το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική 

κοινωνία μέσα από ποικίλες δραστηριότητες” τα μεγαλύτερα ποσοστά έχουν η “Συνει-

σφορά στην ευρύτερη αρμονική συνύπαρξη αλλοδαπών και γηγενών πληθυσμών” με 

ποσοστό 32,2% και η “Άσκηση επιρροής στην ελληνική κοινωνία ενάντια στο ρατσι-

σμό και την προκατάληψη” με ποσοστό 28,81%. Διαφαίνεται μια τάση από πλευράς 

σχολείου προς την εξάλειψη των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων η οποία θα 

επιφέρει την αρμονική συμβίωση των διαφορετικών λαών και τη δημιουργία μιας κοι-

νωνίας ανοιχτής για όλους. Ακολουθεί η “Ανάπτυξη συνεργατικής σχέσης μαθητών, 

εκτός σχολικών ορίων” με ποσοστό 16,95%, “Για την πληροφόρηση της κοινωνίας 

σχετικά με την κουλτούρα, τον πολιτισμό, τα ήθη κα τα έθιμα των αλλοδαπών” με 

ποσοστό 13,56% και τέλος “Αίσθημα ενσωμάτωσης των αλλοδαπών στην κοινωνία” 

με 8,47%. 

 

Γράφημα 32 Για ποιον από τους παρακάτω λόγους θα επιχειρούσα το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοι-

νωνία μέσα από ποικίλες δραστηριότητες 

Συσχετίσεις 

Για αξιόπιστα αποτελέσματα του τεστ χ-τετράγωνο, θα έπρεπε να μειώσουμε τις κλά-

σεις των απαντήσεων. Έτσι η Κλίμακα Καθόλου, Λίγο, Ούτε Λίγο/Ούτε Πολύ, Πολύ 

και Απόλυτα, μειώθηκε σε Λίγο, Ούτε Λίγο/Ούτε Πολύ και Πολύ. Δεν παρατηρήθηκε 

πουθενά σημαντική συσχέτιση των απαντήσεων, συνεπώς οι απαντήσεις δεν εξαρτώ-

νται από το υποκείμενο. Με άλλα λόγια δεν παρατηρείται διαφοροποίηση στη 



 

87 

 

διαμόρφωση θετικής ή αρνητικής στάσης των διευθυντών απέναντι στους αλλόγλωσ-

σους, ανάλογα με το φύλο, το επίπεδο σπουδών και τα έτη υπηρεσίας. 
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Γ΄ Μέρος: Ερμηνεία/Συζήτηση των Πορισμάτων-Συμπερασματικές 

παρατηρήσεις-Προτάσεις 

Συζήτηση των Πορισμάτων 

Λαμβάνοντας υπόψη τις δραματικές αλλαγές που συντελούνται στην κοινωνία, τα τε-

λευταία χρόνια, μπορούμε να ισχυριστούμε πως αυτή είναι η πιο κατάλληλη στιγμή, 

για την διαπολιτισμική εκπαίδευση, να αποκτήσει την τελική και ουσιαστική μορφή 

της, μέσα στην πολυπολιτισμική κοινωνία που ζούμε, να αντικαταστήσει δηλαδή την 

παραδοσιακή εκπαίδευση με τα μονοπολιτισμικά και μονογλωσσικά περιβάλλοντα. 

Μέχρι σήμερα η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν είναι τίποτε περισσότερο από 

μια ερασιτεχνική πινελιά στο πρόγραμμα σπουδών του σχολείου και όπως αποδεικνύ-

εται αυτό δεν επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, δηλαδή, την ομαλή ένταξη των 

αλλόγλωσσων μαθητών, τη βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδόσεών τους καθώς και την 

ευρύτερη αποδοχή αυτών και των οικογενειών τους, τόσο στο σχολείο όσο και στην 

κοινωνία. Προκειμένου αυτό να γίνει πραγματικότητα, η διαπολιτισμική εκπαίδευση 

πρέπει να κάνει σημαντικές προόδους όσον αφορά στις δυνατότητες των εκπαιδευτι-

κών να εργάζονται δημιουργικά, συλλογικά και αποτελεσματικά για την αλλαγή, ε-

στιάζοντας στη σχολική πρακτική, μέσα στην τάξη και στο σχολείο γενικά. 

Ο σύγχρονος διευθυντής στο πολυπολιτισμικό σχολείο είναι αυτός που θα θέσει 

ως πρωταρχικό του στόχο την αλλαγή της παραδοσιακής μονοπολιτισμικής κουλτού-

ρας του σχολείου και τη διαμόρφωση μιας σχολικής πολιτικής που συνυπολογίζει την 

πολιτισμική διαφορετικότητα των μαθητών. 

Η παρούσα μελέτη στηρίχθηκε σε μια ποσοτική έρευνα στους διευθυντές και τις 

διευθύντριες όλων των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής 

Θεσσαλονίκης και τις απόψεις τους αναφορικά με το ρόλο του διευθυντή στη διαμόρ-

φωση των σχέσεων στο πολυπολιτισμικό σχολείο. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα, στα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν οι συμμετέχο-

ντες εστίαζαν καταρχήν στη σχέση και τη συνεργασία μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευ-

τικών στη διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξης καθώς και τη στάση του διευθυντή 

προς τους αλλόγλωσσους μαθητές και εάν αυτή διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο, 

τα έτη σπουδών και τα έτη υπηρεσίας. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες τοποθετήθηκαν 

σχετικά με τη σημασία της επικοινωνιακής δεξιότητας του διευθυντή στη διαμόρφωση 
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των διαπροσωπικών σχέσεων με τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία 

και τέλος διερευνήθηκε η εφαρμογή καλών πρακτικών και στρατηγικών με σκοπό την 

ομαλότερη ένταξη των αλλόγλωσσων και την αρμονική συνύπαρξη όλων των μαθητών 

του σχολείου. Προηγουμένως, στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου ζητήθηκαν και 

τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων όπως το φύλο, η ηλικία, τα έτη υπηρε-

σίας, τα έτη υπηρεσίας σε διευθυντική θέση, οι σπουδές. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας όσον αφορά στα δημογραφικά στοιχεία ανέδειξαν 

πως το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες, γεγονός το οποίο δεν 

προκαλεί εντύπωση καθώς αυτό αποτυπώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία του Υ-

πουργείου Παιδείας. Η ηλικία των περισσότερων συμμετεχόντων ήταν πάνω  >50 ετών. 

Το επίπεδο σπουδών παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς πάνω από τους μισούς συμμετέ-

χοντες είναι αυτοί που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο και τα έτη υπηρεσίας τους ανέρ-

χονται περίπου σε 25, ενώ τα έτη σε διευθυντικές θέσεις ποικίλουν. Τέλος, όσον αφορά 

στον αριθμό μαθητών των σχολείων και τον αριθμό των αλλόγλωσσων μαθητών, αυτός 

ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος του σχολείου και την περιοχή στην οποία βρίσκεται. 

Όσον αφορά το πρώτο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με τη διαμόρφωση θετικής 

ή αρνητικής στάση του διευθυντή σε συνάρτηση με το φύλο, τις σπουδές και τα έτη 

υπηρεσίας, τα αποτελέσματα κατέδειξαν πως δεν παρατηρήθηκε καμία  διαφοροποί-

ηση. Με βάση αυτό διαψεύδεται η πρώτη ερευνητική υπόθεση (Υ1), σύμφωνα με την 

οποία ήταν αναμενόμενες διαφοροποιήσεις ως προς τους προαναφερόμενους παράγο-

ντες, παρόλο που δεν εντοπίστηκε κάτι παρόμοιο κατά την επισκόπηση της βιβλιογρα-

φίας. 

Στη συνέχεια, στο ερώτημα σχετικά με τη σχέση του διευθυντή με τους εκπαι-

δευτικούς τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, ανέδειξαν υψηλό ποσοστό συνεργα-

σίας, με τους διευθυντές να μοιράζονται στόχους, όραμα, σκέψεις, ιδέες, σεβόμενοι τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών, αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητα 

του καθένα και ενισχύοντας το ομαδικό πνεύμα, την αλληλεγγύη και τον αμοιβαίο σε-

βασμό. Παράλληλα τους ενθαρρύνουν στη συμμετοχή σε όλες τις διαδικασίες της εκ-

παιδευτικής διαδικασίας, καθώς και στη λήψη αποφάσεων στη σχολική μονάδα. Ο  

διευθυντής αναγνωρίζει τις ικανότητες των υφισταμένων του, δε φοβάται να εκτεθεί, 

παραδέχεται τα λάθη του, τους ενθαρρύνει σε πρωτοβουλίες προς κάθε κατεύθυνση 
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της εκπαιδευτικής διαδικασίας, διαμορφώνοντας ένα ζεστό και υποστηρικτικό περι-

βάλλον. (βλ.κεφ.5.4) ( (Πασιαρδής, 2004). 

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι σχετικές προαναφερόμενες έρευνες των 

Asa Wedin & Anneli Wessman (2012), Παντσίδου (2007). Τα αποτελέσματα των ε-

ρευνών κατέδειξαν τη μεγάλη σημασία της συνεργασίας του διευθυντή με τους εκπαι-

δευτικούς, την επιτυχία που αυτή είχε στην εκπαιδευτική διαδικασία και την αφοσίωση 

των εκπαιδευτικών στο διευθυντή. Μέσα από την άψογη συνεργασία τους κατόρθωσαν 

να εφαρμόσουν στην πράξη, όλα όσα είχε σκεφτεί και προγραμματίσει ο διευθυντής 

στα αρχικά του σχέδια. Αυτό φανερώνει τις άψογες οργανωτικές και διοικητικές ικα-

νότητες του διευθυντή, αλλά και τις ηγετικές, καθώς κατάφερε να πραγματοποιήσει το 

στόχο του μέσω των αφοσιωμένων σε αυτόν εκπαιδευτικών (βλ.κεφ.5) (Σαΐτης, 2014). 

Με βάση τα αποτελέσματα του πιο πάνω ερευνητικού ερωτήματος, επιβεβαιώνεται η 

δεύτερη ερευνητική υπόθεση (Υ2) η οποία υποστηρίζει πως η καλή συνεργασία μεταξύ 

διευθυντή και εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαχείριση της πο-

λυπολιτισμικής τάξης. Η συμφωνία των ευρημάτων της παρούσας έρευνας και των 

προαναφερόμενων πιο πάνω σχετικών ερευνών θα μπορούσε να αποδοθεί στην ανα-

γκαιότητα δημιουργίας από μέρους του διευθυντή ενός ζεστού, θετικού κλίματος, μέσα 

στο οποίο θα αναπτυχθεί μια εποικοδομητική συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς προς 

όφελος όλων και κυρίως για την ομαλότερη ένταξη των αλλόγλωσσων μαθητών, την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την επίτευξη των στόχων 

της. 

Στο πεδίο της επιμόρφωσης των διευθυντών παρατηρείται μέτριο ποσοστό στην 

πρωτοβουλία των διευθυντών και τη συμμετοχή σε ανάλογες δράσεις, γεγονός που ε-

πιβεβαιώνεται από το θεωρητικό πλαίσιο (βλ.κεφ.4.4), καθώς, όπως υποστηρίζει πολύ 

ορθά ο Ανδρέου (1999) η έλλειψη συγκροτημένης εκπαιδευτικής πολιτικής για τα διοι-

κητικά στελέχη της εκπαίδευσης οδηγεί στην άσκηση του έργου, με «εμπειρικό» και 

πολλές φορές «ερασιτεχνικό» ή και «υποκειμενικό» τρόπο. Η διαχείριση της πολυπο-

λιτισμικής τάξης δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική, παρά μόνο εφόσον όλοι οι συμ-

μετέχοντες διευθυντές και εκπαιδευτικοί παρακολουθήσουν εξειδικευμένα προγράμ-

ματα επιμόρφωσης, καθώς δεν αφορά μόνο σε μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας του 

προγράμματος του σχολείου αλλά στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων έτσι ώστε 

να ευαισθητοποιηθούν ουσιαστικά και να λειτουργήσουν με βάση νέους πολιτισμικούς 

κώδικες. Παρόμοια συμπεράσματα παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα των σχετικών 
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ερευνών της Παπαναούμ (2004) και του Γεωργογιάννη (2010) οι οποίες επισημαίνουν 

την ανεπάρκεια και το έλλειμα των εκπαιδευτικών γενικότερα σε θέματα διαπολιτισμι-

κής εκπαίδευσης, καθώς και το αίσθημα άγχους που τους διακατέχει λόγω της ελλιπούς 

κατάρτισής τους. Με βάση τα προαναφερόμενα θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως 

η συμφωνία των ευρημάτων των ερευνών αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση 

στην οποία βρίσκονται οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι στην πλειοψηφία 

τους δεν διαθέτουν εξειδικευμένη κατάρτιση  στο ευαίσθητο αντικείμενο της διαπολι-

τισμικής εκπαίδευσης και η οποία κατάρτιση κρίνεται απαραίτητη στις μέρες μας πε-

ρισσότερο από ποτέ.  

Όσον αφορά στην επικοινωνιακή δεξιότητα του διευθυντή τα αποτελέσματα της 

έρευνας αναδεικνύουν στην πλειοψηφία τους, τη μεγάλη σημασία της δεξιότητας αυ-

τής για την αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας, καθώς ο διευθυντής ως 

κυρίαρχο πρόσωπο της διοίκησης και πέρα από τις οργανωτικές και διοικητικές δεξιό-

τητες που πρέπει να διαθέτει, οφείλει, παράλληλα, να διαθέτει και την επικοινωνιακή 

δεξιότητα σε υψηλό βαθμό, προκειμένου να ανταπεξέρχεται με επιτυχία στις κάθε εί-

δους σχέσεις (διαπροσωπικές, επαγγελματικές κ.ά) εντός και εκτός της σχολικής μο-

νάδας. Όπως υποστηρίζεται στο θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας, ο διευθυ-

ντής οφείλει να ακούει προσεκτικά τον συνομιλητή του, να επεξεργάζεται σε βάθος τις 

όποιες πληροφορίες και να προσπαθεί πάντοτε για την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων, 

συναισθανόμενος την κατάσταση του συνομιλητή του (βλ.κεφ.5.7) (Κατσαρός, 2008). 

Παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάζουν και οι αντίστοιχες έρευνες των Τσομπανάκη 

(2017) και Tyler (2012), στις οποίες αναδεικνύεται η επικοινωνιακή δεξιότητα του 

διευθυντή ως ένα από τα βασικότερα προσόντα στη διαμόρφωση ποιοτικών επαγγελ-

ματικών και διαπροσωπικών σχέσεων. Με βάση τα προαναφερθέντα επιβεβαιώνεται 

και η τρίτη ερευνητική υπόθεση (Υ3) της παρούσας μελέτης, σύμφωνα με την οποία 

ήταν αναμενόμενο να αναδειχθεί η σημασία της επικοινωνιακής δεξιότητας του διευ-

θυντή. Στο συγκεκριμένο ερώτημα η συμφωνία των ερευνών καταδεικνύει τον καθο-

λικό ρόλο της επικοινωνιακής δεξιότητας του διευθυντή για την αποτελεσματικότερη 

λειτουργία της σχολικής μονάδας. Τέλος όσον αφορά στη στάση των διευθυντών προς 

τους αλλόγλωσσους μαθητές και την εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών και στρατηγι-

κών για την ομαλότερη ένταξή τους, τα αποτελέσματα αποτυπώνουν μια θετική στάση, 

παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη διδασκαλία, τις ελλείψεις στις υποδο-

μές, τις ελλείψεις στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών, στα μέσα, καθώς και στις σαφείς 
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κατευθύνσεις. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δεν συμπίπτουν με όσα αναφέ-

ρονται στο θεωρητικό πλαίσιο (βλ.κεφ.4.5), καθώς η βιβλιογραφική επισκόπηση ανέ-

δειξε αρνητική στάση των εκπαιδευτικών προς τους αλλόγλωσσους, θεωρώντας την 

ένταξη αυτών των μαθητών μεγάλο πρόβλημα (Νικολάου, 2000). Το γεγονός αυτό δι-

καιολογείται κατά τις (Κανακίδου και Παπαγιάννη, 1998) λόγω της έλλειψης σχετικών 

βιωμάτων από πλευράς των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια του βίου τους. 

Επίσης, η  έρευνα των Φραγκουδάκη και Δραγώνα, η οποία υλοποιήθηκε το 1993, 

ανέδειξε πως το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών πιστεύει πως 

τα παιδιά αυτά πρέπει να φοιτούν σε ξεχωριστά σχολεία και πως οι εκπαιδευτικοί δια-

κρίνουν τους λαούς σε ανώτερους και κατώτερους. Ακόμη μια σχετική έρευνα της 

UNICEF αναδεικνύει πως το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών πιστεύει πως τα 

παιδιά των μεταναστών δεν πρέπει να εγγράφονται σε οποιοδήποτε σχολείο και ένα 

μικρότερο ποσοστό είναι αρνητικοί στην παρουσία των μαθητών αυτών στο ελληνικό 

σχολείο. Με βάση τα παραπάνω, διαψεύδεται η τέταρτη ερευνητική υπόθεση (Υ4) σύμ-

φωνα με την οποία αναμενόταν αρνητική στάση των διευθυντών προς τους αλλόγλωσ-

σους. 

Θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε στο σημείο αυτό, πως τα αποτελέσματα της πα-

ρούσας έρευνας, τα οποία παρουσιάζουν μια θετική στάση των διευθυντών προς τους 

μαθητές αυτούς, ενδεχομένως να οφείλονται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι εκπαι-

δευτικοί στις μέρες μας είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος. Η επιπλέον κατάρ-

τιση και ευρύτερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε διάφορα θέματα μεταξύ των ο-

ποίων και τα θέματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η μεγαλύτερη επαφή και χρήση 

του διαδικτύου, διευρύνουν τους ορίζοντες της γνώσης τους και με αυτόν τον τρόπο 

αποκτούν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται τις πληροφορίες κριτικά και από διαφορε-

τικές οπτικές. Επίσης οι προαναφερθείσες έρευνες ήταν αρκετά προγενέστερες και η 

όποια ενημέρωση και επιμόρφωση για τα διαπολιτισμικά θέματα ήταν περιορισμένη. 

Όσον αφορά δε στην εφαρμογή  κατάλληλων πρακτικών και στρατηγικών των διευθυ-

ντών για την ομαλότερη ένταξη των αλλόγλωσσων μαθητών, τα αποτελέσματα της έ-

ρευνας ανέδειξαν πως, παρόλο που το μεγαλύτερο ποσοστό αναγνωρίζει τη σημασία 

της συμμετοχής των γονέων στα εκπαιδευτικά δρώμενα, τη χρήση της μητρικής γλώσ-

σας των αλλόγλωσσων μαθητών και διαφόρων άλλων πρακτικών ψυχαγωγικού ή επι-

μορφωτικού χαρακτήρα, τα ποσοστά υλοποίησης σχετικών δραστηριοτήτων ή εκδη-

λώσεων είναι μικρότερα στους διευθυντές που υλοποιούν και μεγαλύτερα σε αυτούς 
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που υλοποιούν λίγο ή και καθόλου. Η τέταρτη ερευνητική υπόθεση (Υ4) ως προς το 

σκέλος αυτό, επιβεβαιώνεται, καθώς δεν αναμένει εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών 

λόγω της αρνητικής στάσης που αναμένεται να αποτυπωθεί με βάση την ερευνητική 

υπόθεση. Το εύρημα αυτό θεωρούμε πως σχετίζεται με την έλλειψη επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε πρακτικό, καθώς όπως προανα-

φέραμε και στο θεωρητικό μέρος της παρούσας μελέτης η επιμόρφωση σε θέματα δια-

πολιτισμικής εκπαίδευσης δεν έχει μόνιμη και συγκεκριμένη μορφή. 

Συμπερασματικές παρατηρήσεις-Προτάσεις 

Η παρούσα έρευνα θέτει στον αναγνώστη προβληματισμούς σχετικά με την κα-

ταλληλότητα του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος στην πολυπολιτισμική σχο-

λική πραγματικότητα. Το ελληνικό πολυπολιτισμικό σχολείο, παρουσιάζει την ανάγκη 

να διαμορφώσει και να αποκτήσει μια νέα εικόνα, μια νέα φιλοσοφία, η οποία θα βα-

σίζεται στις αρχές της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων ευκαιριών 

για όλους τους μαθητές. Μια απλή διαφοροποίηση, ένας πρόχειρος εμπλουτισμός στο 

πρόγραμμα σπουδών δεν είναι αρκετά για να πραγματοποιηθεί αυτή η αλλαγή. Αντί-

θετα, θεωρούμε πως η αποτελεσματικότητα του πολυπολιτισμικού σχολείου πρέπει να 

συνδεθεί με τη συμμετοχή και τη συνεργασία των οργάνων διοίκησης στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, στη λειτουργία της διεύθυνσης και στην κατανόηση των ρόλων που 

καλούνται να διαπραγματευτούν. Η επιτυχία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη 

βούληση για ριζοσπαστικές τομές στην οργάνωση και τη διοίκηση των σχολικών μο-

νάδων καθώς και τη θέση που θα υιοθετήσουν οι διευθυντές και γενικότερα όλοι οι 

εκπαιδευτικοί (Πανταζής, Νάσαινας, Τσίγκα, 2003).  

Οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Παιδείας και ειδικότερα οι αρμόδιοι του σχεδια-

σμού της εκπαιδευτικής πολιτικής  θα πρέπει να προσανατολιστούν σε μια διοίκηση με 

αποκεντρωτικό χαρακτήρα, παρέχοντας περισσότερα περιθώρια στη λήψη αποφάσεων 

στο τοπικό σχολικό επίπεδο ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, εξασφαλίζοντας παράλ-

ληλα την υποστήριξη και καθοδήγηση του σχολείου στο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού 

έργου.  

Το σχολείο είναι απαραίτητο να μετατραπεί σε έναν χώρο φιλόξενο και οικείο, 

όπου οι μαθητές αυτοί και οι οικογένειές τους αρχικά θα αισθανθούν ότι είναι ευπρόσ-

δεκτοι, μέσα από κατάλληλες ενέργειες και δραστηριότητες υποδοχής από την έναρξη 
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της σχολικής χρονιάς, προγραμματισμένες από το διευθυντή και το προσωπικό, προ-

κειμένου να αισθανθούν, σταδιακά, ότι ανήκουν σε αυτό, συμμετέχοντας ως ισότιμα 

μέλη, σε όλες τις σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες. Τέτοιου είδους ενέργειες 

είναι, μεταξύ άλλων, η θερμή υποδοχή των αλλόγλωσσων μαθητών και των γονέων 

τους την πρώτη ημέρα στο σχολείο, η διανομή των σχετικών φυλλαδίων γνωριμίας, 

υλικών κλπ μεταφρασμένα στις γλώσσες τους, η εκμάθηση ορισμένων φράσεων στις 

γλώσσες από τον διευθυντή κ.ά. (Βreiseth, 2019). Με τις προαναφερθείσες πιο πάνω 

ενέργειες και με άλλες παρόμοιες, θα ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση των μαθητών αυτών 

και θα βελτιωθούν οι χαμηλές επιδόσεις τους, οι οποίες μεταξύ άλλων οφείλονται και 

στις σχεδόν ανύπαρκτες σχέσεις των διευθυντών και των εκπαιδευτικών με τους γονείς.  

Όπως διαφαίνεται από τα προαναφερθέντα, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημα-

σία σε μια σχολική μονάδα είναι η ηγεσία που ασκείται σε αυτήν. Ο διευθυντής δια-

δραματίζει κυρίαρχο ρόλο μέσω του τρόπου που ηγείται της σχολικής μονάδας, στην 

προώθηση και εφαρμογή των αρχών που πρεσβεύει. Ειδικότερα, είναι ο κύριος συντο-

νιστής και εμψυχωτής της σχολικής μονάδας, έχει υψηλές προσδοκίες από τους εκπαι-

δευτικούς που εργάζονται μαζί του και από τους μαθητές, επιδιώκει την επικοινωνία 

με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας και προσπαθεί να κατανοήσει τα όποια προ-

βλήματα αντιμετωπίζουν, θέτει σαφείς στόχους και ζητά την υποστήριξη όλων για την 

υλοποίησή τους δημιουργώντας ένα ευρύτερο δίκτυο συνεργασίας με το εκπαιδευτικό 

προσωπικό, τους γονείς των μαθητών και άλλους εξωτερικούς φορείς της τοπικής κοι-

νωνίας. Με τον τρόπο αυτόν δημιουργούνται πιο στενές διαπροσωπικές σχέσεις και 

επιτυγχάνεται μεγαλύτερη δέσμευση και αφοσίωση προς τον οργανισμό. 

Εξίσου σημαντικό σε ένα πολυπολιτισμικό σχολείο είναι και το ζήτημα της επι-

μόρφωσης των διευθυντών, η οποία ειδικά στις μέρες μας κρίνεται περισσότερο ανα-

γκαία από ποτέ, καθώς ο διευθυντής ως κυρίαρχος παράγοντας της διοίκησης του σχο-

λείου θα πρέπει να είναι άρτια καταρτισμένος με δεξιότητες και εξειδικευμένες γνώσεις 

μεταξύ άλλων, στο πεδίο των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στο ευαίσθητο πεδίο της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που περιλαμβάνει, όχι μόνο τα προγράμματα σπουδών, 

τις τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας αλλά και την ανάπτυξη κοινωνικών και παιδα-

γωγικών δεξιοτήτων για την καλλιέργεια της «διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης».  

Ο σύγχρονος διευθυντής οφείλει να διαθέτει όχι μόνο οργανωτικές, διοικητικές 

και ηγετικές ικανότητες. Ένα υψηλό ποσοστό των δεξιοτήτων της συναισθηματικής 
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νοημοσύνης και ιδιαίτερα της επικοινωνιακής δεξιότητας, θεωρείται απαραίτητο κα-

θώς αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα για την επιτυχημένη διαμόρφωση διαπροσωπικών 

σχέσεων εντός και εκτός της σχολικής μονάδας.  Μέσα από τις επικοινωνιακές του 

δεξιότητες θα καταφέρει να προσεγγίσει τις ευάλωτες αυτές ομάδες μαθητών και γο-

νέων, με σκοπό να εμπνεύσει ασφάλεια έτσι ώστε χωρίς φόβο και δισταγμό να έρχονται 

οι μεν μαθητές στο σχολείο, οι δε γονείς σε συχνότερη επαφή με αυτό. Με βάση τη 

βιβλιογραφική επισκόπηση, η συμμετοχή των γονέων στα εκπαιδευτικά δρώμενα, η 

χρήση της μητρικής γλώσσας στο σχολείο και η αλληλεπίδραση των πολιτισμών μέσω 

των οικογενειών τους στο σχολικό περιβάλλον, κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικοί παρά-

γοντες για την ομαλότερη ένταξη των αλλόγλωσσων μαθητών.  

Επίσης ο διευθυντής είναι απαραίτητο να διακρίνεται από καλή διάθεση και θέ-

ληση, διαθέτοντας ακόμη και από τον προσωπικό του χρόνο, προκειμένου να βοηθήσει 

ουσιαστικά, τις ευάλωτες αυτές ομάδες μαθητών και τις οικογένειές τους. Πολλές ε-

νέργειες ενδέχεται να πραγματοποιούνται σε εθελοντική βάση, και αυτή την καλή διά-

θεση καθώς και τον εθελοντισμό, μπορεί να μεταδώσει και στους συνεργάτες του 

(Okilwa, 2018). 

Ο σύγχρονος διευθυντής στο πολυπολιτισμικό σχολείο θα πρέπει απαραίτητα να 

γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των πολιτισμικών ομάδων των μαθητών και να έχει κατα-

νοήσει πλήρως κοινωνιολογικές έννοιες όπως ρατσισμός, ξενοφοβία, περιθωριοποίηση 

κ.ά. στοχεύοντας διαρκώς στην αποδοχή των μαθητών αυτών από τους συμμαθητές 

τους και τους εκπαιδευτικούς. Επιπροσθέτως, είναι απαραίτητο να έχει απόλυτη επί-

γνωση της δικής του πολιτισμικής κληρονομιάς, προκειμένου να αναγνωρίσει και να 

εκτιμήσει την πολιτισμική κληρονομιά των άλλων (Stegelin, 2017) 

Εξίσου σημαντικό για τον διευθυντή, είναι να γνωρίζει τη μαθησιακή κατάσταση 

των αλλόγλωσσων μαθητών και τις βιωματικές εμπειρίες τους, έτσι ώστε να σχεδια-

στούν οι κατάλληλες διδακτικές μέθοδοι. Ως «ηγέτης των γλωσσών» είναι απαραίτητο 

να προάγει την πολυγλωσσία αποδίδοντας ίση αξία στις γλώσσες μέσα στην τάξη, στο 

πρόγραμμα σπουδών και στο σχολείο γενικότερα. (Μenken, 2017).  Η χρήση της μη-

τρικής γλώσσας με την τοποθέτηση δίγλωσσων εκπαιδευτικών προερχομένων από τις 

μειονοτικές ομάδες, καθώς και η ένταξη διαφόρων πολιτισμικών στοιχείων των χωρών 

προέλευσης στο σχολικό πρόγραμμα θεωρούνται απαραίτητα για την ομαλότερη έ-

νταξη των αλλόγλωσσων μαθητών (Menken, 2017). Η ενσωμάτωση αυτή της μητρικής 
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γλώσσας των αλλόγλωσσων μαθητών στο πρόγραμμα σπουδών θα μπορούσε να πραγ-

ματοποιηθεί με διάφορους τρόπους όπως για παράδειγμα μεταφράζοντας  στοιχεία της 

κυρίαρχης γλώσσας στη μητρική, χρησιμοποιώντας λογοτεχνικά κείμενα στη μητρική 

γλώσσα, αυτοσχεδιάζοντας με τα υλικά διδασκαλίας κ.ά. Απαραίτητη προϋπόθεση ό-

λων αυτών, όπως προαναφέρθηκε, η επιμόρφωση όλων των στελεχών της εκπαίδευ-

σης(Lartec et al., 2014).  

Επιπροσθέτως, ο διευθυντής σε ένα πολυπολιτισμικό σχολείο κρίνεται σκόπιμο 

να διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις στο σχολείο με την ενεργό συμμετοχή των γο-

νέων όπως για παράδειγμα φεστιβάλ μουσικής, φεστιβάλ γεύσεων, θεατρικές παρα-

στάσεις, εκδρομές ψυχαγωγικού χαρακτήρα, επιμορφωτικές συναντήσεις όλων των γο-

νέων με διάφορα θέματα που τους αφορούν. Επίσης η διοργάνωση εκδηλώσεων στις 

περιοχές που κατοικούν (συγκεντρώσεις γονέων, επισκέψεις στα σπίτια, ακαδημαϊκές 

οικογενειακές βραδιές κ.ά.) (Okilwa, 2018) θα λειτουργήσουν επικουρικά στη δη-

μιουργία ενός ζεστού και φιλόξενου κλίματος. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ουσια-

στικού προγράμματος επικοινωνίας με δίγλωσσους εκπαιδευτικούς για διευκόλυνση 

της επικοινωνίας, (επισκέψεις στα σπίτια των αλλόγλωσσων μαθητών, η δημιουργία 

ηλεκτρονικού τετραδίου, συναντήσεις με σκοπό την ενθάρρυνση των γονέων να απευ-

θύνονται στο σχολείο για κάθε θέμα σχετικό με τα παιδιά, κ.ά.) και γενικότερα η «συ-

χνή και ποιοτική» επικοινωνία κρίνεται μεγάλης σημασίας (Kraft, 2017). Στο πλαίσιο 

αυτής της ποιοτικής επικοινωνίας με τους γονείς των αλλόγλωσσων μαθητών είναι α-

παραίτητες οι πληροφορίες για τις οικογένειές τους, τα κίνητρά τους, τις προσδοκίες 

τους. Εσφαλμένες τυχόν εκτιμήσεις μπορεί να προληφθούν μέσα από αυτές τις πληρο-

φορίες και παράλληλα να ενισχυθεί  η επικοινωνία μεταξύ διευθυντή-γονέων-εκπαι-

δευτικών-μαθητών (Arnot et.al, 2014).  

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα πρόταση είναι και η παρακολούθηση από πλευράς των 

γονέων διαφόρων επιμορφωτικών σεμιναρίων σχετικά με την πολιτισμική ετερότητα, 

τα οποία μπορούν να διοργανώνονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας ή και τοπικής κοι-

νότητας. Αν δεν υπάρξει σωστή πληροφόρηση και ενημέρωση στον γηγενή πληθυσμό, 

είναι μάλλον δύσκολη η αλλαγή της νοοτροπίας προς την κατεύθυνση δημοκρατικών 

και ανθρωπιστικών δράσεων προς τον αλλόγλωσσο πληθυσμό. 
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Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε επίσης και τη σημασία της αποτελεσματικής ε-

πικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς για την καλύτερη λειτουργία της σχολικής μονά-

δας. Κατέχοντας τις απαραίτητες επικοινωνιακές δεξιότητες, ο διευθυντής θα βοηθήσει 

και τους συνεργάτες του να είναι πρόθυμοι και «ανοιχτοί» στο διάλογο με τον ίδιο, 

ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο και την αυτοπεποίθησή τους καθώς και τη συμμετοχή 

τους τόσο στις ποικίλες διαδικασίες του σχολείου όσο και στη διαμόρφωση καλών σχέ-

σεων με τους γονείς. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες, όπως προαναφέρθηκε αποτελούν 

κυρίαρχο παράγοντα επιτυχίας στη σχολική μονάδα και θα ήταν απαραίτητο να σχε-

διαστούν επιμορφωτικά προγράμματα ανάπτυξης και καλλιέργειάς τους είτε να εντα-

χθούν στα προγράμματα σπουδών των προπτυχιακών τμημάτων. (Αlhajar, 2016). 

Επιπλέον, οι διευθυντές θα πρέπει να ενδιαφέρονται και οι ίδιοι για την προσω-

πική τους επαγγελματική ανάπτυξη και αυτομόρφωση και να συνεργάζονται με συνα-

δέλφους τους, στα σχολεία τους ή και με διευθυντές σχολείων άλλων χωρών. Απαραί-

τητη κρίνεται η γνώση της ελληνικής νομοθεσίας της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 

της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη φοίτηση των αλλό-

γλωσσων μαθητών, καθώς και η γνώση της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

και των διαφόρων Κοινοτικών Προγραμμάτων Comenius, Erasmus κ.ά. Αναρτώνται 

διαρκώς στο διαδίκτυο ενδιαφέροντα προγράμματα και ποικίλες δράσεις, όπως για πα-

ράδειγμα, της UNICEF (teach4integration) σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, το ΑΠΘ, το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, 

για όσους εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών μεταναστών, με χρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΒΑΛΙ-

ΤΣΑΚΙ», του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το οποίο αφορά σε ένα πλήρες πρόγραμμα 

πολυγλωσσικής υποστήριξης για παιδιά 6-12 ετών μεταφρασμένο σε Αγγλικά, Αρα-

βικά και Φαρσί (Σιμόπουλος, 2017) κ.ά. 

Παρόμοια προγράμματα διοργανώνονται και από το Συμβούλιο της Ευρώπης, 

συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (Εuropean Centre for 

Modern Languages of the Council of Europe) (ECML), το οποίο αναφέρθηκε στο θε-

ωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας σχετικά με την ανάπτυξη των γλωσσών και της 

κουλτούρας των διαφορετικών πολιτισμών καθώς και την εμπλοκή των γονέων στα 

εκπαιδευτικά δρώμενα, για την ανταλλαγή των διαφορετικών πολιτισμών μέσα στο 

σχολικό περιβάλλον.  
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Τέλος, όσον αφορά στην πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, 

αυτά, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτι-

κών προγραμμάτων που αποσκοπούν στην ανάδειξη όλων των ποιοτικών χαρακτηρι-

στικών του διευθυντή-ηγέτη του πολυπολιτισμικού ελληνικού σχολείου. Στόχος αυτών 

των προγραμμάτων μεταξύ άλλων, θα είναι η καλλιέργεια των επικοινωνιακών δεξιο-

τήτων και γενικότερα της συναισθηματικής νοημοσύνης καθώς και ο εμπλουτισμός 

των προγραμμάτων της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με έμφαση στις ουσιαστικές 

στρατηγικές και πρακτικές που πρέπει να εφαρμοστούν για την ομαλή συμβίωση όλων 

στο σχολείο και την κοινωνία, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη το πολιτισμικό υπόβαθρο 

που φέρει ο κάθε μαθητής. 

Προτάσεις για μελλοντικούς ερευνητές 

Η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία για περαιτέρω διερεύνηση 

των αλλαγών που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο χώρο της εκπαίδευσης όσον αφορά 

στον τομέα της διοίκησης των σχολικών μονάδων και στα επιμορφωτικά προγράμματα 

όλων των στελεχών σχετικά με τη διαπολιτισμική διάσταση προς την οποία πρέπει να 

προσανατολιστεί ουσιαστικά η εκπαίδευση. Επίσης θα ήταν χρήσιμο να διεξαχθεί σε 

ένα μεγαλύτερο δείγμα εκπαιδευτικών ανεξάρτητα από τη διευθυντική θέση. Θα μπο-

ρούσε, ακόμη, να πραγματοποιηθεί, αντίστοιχα, στους διευθυντές και διευθύντριες των 

σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή και στους εκπαιδευτικούς της Δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας για εξαγωγή 

ασφαλέστερων αποτελεσμάτων. 

Επιπροσθέτως, θα ήταν χρήσιμο να πραγματοποιηθεί και στα μέλη της πανεπι-

στημιακής κοινότητας με στόχο τη σκιαγράφηση του προφίλ του σύγχρονου διευθυντή 

στο πολυπολιτισμικό ελληνικό σχολείο, έτσι ώστε να σχεδιαστούν κατάλληλα προ-

γράμματα επιμόρφωσης των στελεχών της εκπαίδευσης ή και να εισαχθούν κάποια ε-

ξειδικευμένα μαθήματα στα προπτυχιακά πανεπιστημιακά τμήματα. 

Επιπλέον, θα ήταν σκόπιμο να ανιχνευθούν και οι απόψεις των ανώτερων διοι-

κητικών στελεχών, όπως οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού 

Έργου, σχετικά με το ρόλο του διευθυντή στη διαμόρφωση των σχέσεων και το σχε-

διασμό κατάλληλων επιμορφωτικών προγραμμάτων. 
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Τέλος, θα ήταν χρήσιμο ενδεχομένως, να ανιχνευθούν και οι απόψεις των γονέων  

όσον αφορά τις προσδοκίες τους από τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς σχετικά 

με τον τρόπο διαχείρισης του ευαίσθητου ζητήματος της ένταξης των αλλόγλωσσων 

μαθητών στο σχολείο.  

Ολοκληρώνοντας τις συμπερασματικές παρατηρήσεις με βάση τα ενδιαφέροντα 

ευρήματα της παρούσας έρευνας κρίνουμε χρήσιμο να αναφερθούμε και στους περιο-

ρισμούς που υπόκειται αυτή. 

Αρχικά, το δείγμα ήταν μικρό καθώς πραγματοποιήθηκε μόνο σε διευθυντές και 

διευθύντριες των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης. 

Ένας ακόμη περιορισμός ήταν και η ηλεκτρονική διανομή του ερωτηματολογίου, η 

οποία αποτρέπει την προσωπική επαφή και την παροχή πληροφοριών και διευκρινί-

σεων. Τέλος, η διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας πραγματοποιήθηκε με την πο-

σοτική μέθοδο και περιελάμβανε ερωτήσεις κλειστού τύπου ενώ σε κάποια μελλοντική 

έρευνα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η ποιοτική ή και ένας συνδυασμός ποσοτικής και 

ποιοτικής μεθόδου με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. 

Ο διευθυντής του σχολείου είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο οραματίζεται, σχε-

διάζει και διαμορφώνει το προφίλ του σχολείου. Ο ρόλος του είναι πολύπλοκος και 

βαρυσήμαντος, καθώς, ως ηγετικός παράγοντας της σχολικής μονάδας, εμπνέει, καθο-

δηγεί, εποπτεύει, υποστηρίζει, ενθαρρύνει και λαμβάνει αποφάσεις για το κοινό καλό. 

Προωθεί μέσα από τη δική του στάση και συμπεριφορά ένα κλίμα αλληλοσεβασμού, 

εμπιστοσύνης, αλληλοεκτίμησης και συνεργασίας. Για να επιτύχει την ομαλή σχολική 

συμβίωση όλων των εμπλεκομένων μερών, εφαρμόζει μια δημοκρατική και ίση αντι-

μετώπιση προς όλους, «όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι» αναγνωρίζοντας και υποστηρί-

ζοντας τη διαφορετικότητα. Άλλωστε η μοναδικότητα του καθενός είναι αυτή που συ-

νιστά και τη διαφορετικότητά του. 

Τελικά, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αποδοχή και ο σεβασμός στη διαφορετική 

ταυτότητα του άλλου, αλλά η πραγματική αναγνώριση της διαφορετικής ταυτότητας 

καθώς και η ενίσχυση και ενθάρρυνση της συμμετοχής των αλλόγλωσσων μαθητών 

και των οικογενειών τους στην καθημερινότητα του σχολείου, μιας και η αρμονική 

συνύπαρξη των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών στο σχολικό περιβάλλον οδηγεί 

στην αρμονική συνύπαρξη όλων στην κοινωνία. 
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στήμιο Μακεδονίας στο πρόγραμμα «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία». Στο πλαί-

σιο του μεταπτυχιακού προγράμματος καλούμαι να εκπονήσω μεταπτυχιακή εργασία 

ειδίκευσης με επιβλέποντα καθηγητή τον κ.Βαλκάνο Ευθύμιο. Για το λόγο αυτό ζητώ 

την πολύτιμη συμμετοχή σας προκειμένου να διεξάγω ποσοτική έρευνα μέσω ερωτη-

ματολογίων. 

Το θέμα της μεταπτυχιακής μου εργασίας είναι «Ο ρόλος του διευθυντή-ηγέτη 

στη διαμόρφωση των σχέσεων με εκπαιδευτικούς και γονείς στο πολυπολιτισμικό σχο-

λείο». Ο σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η διερεύνηση των απόψεων των διευθυ-

ντών για τη στάση τους απέναντι στους αλλόγλωσσους μαθητές και τους γονείς τους, 

την επάρκεια διαχείρισης της πολυπολιτισμικής τάξης και τέλος για τις πρακτικές που 

ακολουθούν για την ομαλότερη ένταξη των μαθητών αυτών και των οικογενειών τους. 

Ο λόγος που επέλεξα το συγκεκριμένο θέμα είναι γιατί θεωρώ πως στο σύγχρονο ελ-

ληνικό πολυπολιτισμικό σχολείο ο διευθυντής-ηγέτης παίζει καθοριστικό ρόλο στη 

διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων με εκπαιδευτικούς και γονείς με απώτερο 

σκοπό την ομαλότερη ένταξή τους και τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Παρακαλώ πολύ να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, αφιερώνοντας λίγο από 

τον πολύτιμο χρόνο σας. Σας διαβεβαιώνω ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και 

όλες οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες της μεταπτυχια-

κής εργασίας μου. 

Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας 

                                                                                           Με εκτίμηση 

                                                                                     Σεΐσογλου Ιφιγένεια 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.Φύλο: 

Άνδρας                                   Γυναίκα       

 

2. Ηλικιακή ομάδα: 

22-30                      41-50        

31-40                      Πάνω από 50      

 

3. Έτη υπηρεσίας: 

1-5                        

6-10                      

11-15                    

16-20                    

Πάνω από 20       

 

4. Έτη υπηρεσίας σε Διευθυντική θέση: 

 

5. Επίπεδο Σπουδών: 

Πτυχίο                       

Δεύτερο Πτυχίο       

Μεταπτυχιακό          

Διδακτορικό            
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΟΓΛΩΣΣΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 

Β.1. Ο ρόλος του Διευθυντή 

Β. 1.1 Σχέση Διευθυντή-Εκπαιδευτικών 

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ότι εφαρμόζετε τα παρακάτω 

(όπου 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=όυτε λίγο/ούτε πολύ, 4=πολύ, 5=απόλυτα) 

 

 1 2 3 4 5 

Μοιράζομαι το όραμα και στόχους με τους εκπαιδευτικούς ευ-

θύνης μου. 

 

     

Αποδέχομαι τα πιστεύω, τις απόψεις και τη στάση των εκπαι-

δευτικών. 

 

     

Ενθαρρύνω την ενεργή συμμετοχή στην ανάληψη των πρωτο-

βουλιών και στη λήψη αποφάσεων. 

     

Αναπτύσσω ομάδες εργασίας και ενισχύω κάθε συμμετοχή και 

συναδελφική δραστηριότητα.  

     

Εργάζομαι μαζί με τους εκπαιδευτικούς χαράζοντας κατευθυ-

ντήριες γραμμές σχετικά με τη διαχείριση της πολυπολιτισμι-

κής τάξης.  

     

Στο σχολείο μας θεωρώ ότι μπορούμε να χειριστούμε με άνεση 

και ευχέρεια θέματα που αφορούν στη διαφορετικότητα. 

     

Παρακολουθώ και διοργανώνω για τους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου μου σεμινάρια ή προγράμματα επιμόρφωσης σχετικά 

με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.  

     

Είναι απαραίτητο και χρήσιμο να συμμετέχουμε όλοι μελλο-

ντικά σε επιμορφωτικά προγράμματα που αφορούν σε θέματα 

διαχείρισης της πολυπολιτισμικής τάξης 
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Β.1.2.Ο ρόλος της επικοινωνιακής ικανότητας του Διευθυντή στη διαμόρ-

φωση των σχέσεων 

 Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ότι ισχύουν οι παρακάτω προτάσεις. 

(όπου 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=όυτε λίγο/ούτε πολύ, 4=πολύ, 5=απόλυτα) 

 

 1 2 3 4 5 

.Πόσο σημαντικές θεωρείτε τις επικοινωνιακές δεξιότητες του 

διευθυντή στη διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων με 

εκπαιδευτικούς και γονείς 

     

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες που διαθέτω είναι ικανοποιητι-

κές για τη θέση που κατέχω 

     

Η προσωπική επαφή με τους γονείς των αλλόγλωσσων μαθη-

τών είναι απαραίτητη 

     

Η προσωπική επαφή με τους εκπαιδευτικούς είναι απαραί-

τητη 

     

Ο διευθυντής μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση 

ως προς τη διαμόρφωση στάσεων για την ομαλή σχολική συμ-

βίωση 

     

Β.1.3. Η στάση του διευθυντή προς τους αλλόγλωσσους μαθητές. 

 Σε ποιό βαθμό πιστεύετε ότι ισχύουν για σας τα παρακάτω (όπου 1=καθό-

λου, 2=λίγο, 3=ούτε λίγο/ούτε πολύ, 4=πολύ, 5=απόλυτα) 

Βλέπω θετικά την παρουσία των αλλοδαπών μαθητών στο 

σχολείο. 

1 2 3 4 5 

Η συμφοίτηση γηγενών και μεταναστών μαθητών παρουσιά-

ζει προβλήματα 

     

Η διδασκαλία σε μία τάξη με αλλόγλωσσους μαθητές είναι δύ-

σκολη. 

     

Υπάρχουν δυσκολίες στην επικοινωνία με τους γονείς των μα-

θητών διαφορετικής γλωσσικής προέλευσης 

     

Η πολυγλωσσία σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον εμπεριέχει 

πολλά οφέλη για τους μαθητές. 

     

Μέσα στην πολυπολιτισμική τάξη οι μαθητές εξοικειώνονται 

με την διαφορετικότητα. 

     

Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στη γλώσσα και τη θρησκεία 

των αλλόγλωσσων μαθητών 

     

Οι αλλόγλωσσοι μαθητές πρέπει να έχουν δικαίωμα επιλογής 

συμμετοχής σε σχολικές γιορτές, εθνικές επετείους, θρησκευ-

τικές γιορτές κλπ 

     

Η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των αλλόγλωσσων μα-

θητών θεωρείται απαραίτητη για την ομαλότερη ενσωμάτωσή 

τους 
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Β.2.Καλές πρακτικές του διευθυντή για την ομαλότερη ένταξη των αλλό-

γλωσσων μαθητών 

2.1.Το σχολείο μας ως κοινότητα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες (π.χ. εκδηλώ-

σεις, θεατρικές παραστάσεις, food festival, κλπ) για την ομαλότερη ένταξη των 

αλλόγλωσσων μαθητών  

1.καθόλου 

2.λίγο 

3.ούτε λίγο/ούτε πολύ 

4.πολύ 

5.απόλυτα 

2.2.Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις σχολείου-γονέων αλλόγλωσσων μαθη-

τών οδηγούν σε ομαλότερη ένταξη και καλύτερες μαθησιακές επιδόσεις 

1.καθόλου 

2.λίγο 

3.ούτε λίγο/ούτε πολύ 

4.πολύ 

5.απόλυτα 

2.3.Ως διευθυντής-ηγέτης ενός πολυπολιτισμικόυ σχολείου για ποιον από 

τους παρακάτω λόγους θα επιχειρούσα το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοι-

νωνία μέσα από ποικίλες δραστηριότητες; 

-Συνεισφορά στην ευρύτερη αρμονική συνύπαρξη αλλοδαπών και γηγενών πλη-

θυσμών   

-Για την πληροφόρηση της κοινωνίας σχετικά με την κουλτούρα, τον πολιτισμό, 

τα ήθη κα τα έθιμα των αλλοδαπών 

-Άσκηση επιρροής στην ελληνική κοινωνία ενάντια στο ρατσισμό και την προ-

κατάληψη 
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-Αίσθημα ενσωμάτωσης των αλλοδαπών στην κοινωνία 

-Ανάπτυξη συνεργατικής σχέσης μαθητών, εκτός σχολικών ορίων 

                                                                                               Σας ευχαριστούμε 

 

 


