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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία μελετά τις απόψεις των εκπαιδευτικών της Β/θμιας Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης του νομού Λάρισας αναφορικά με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Επίκεντρο 
της  έρευνας  αποτέλεσαν  οι  απόψεις  των  εκπαιδευτικών  σχετικά  με  τις  επιδόσεις  των 
μαθητών από μεταναστευτικά περιβάλλοντα, τις σχέσεις των μαθητών από μεταναστευτικά 
περιβάλλοντα με τους γηγενείς μαθητές, τις σχέσεις των μεταναστών γονέων με το σχολείο, 
τις εκπαιδευτικές/διδακτικές πρακτικές, τον ρόλο του εκπαιδευτικού και, τέλος, τις πιθανές 
ανάγκες    επιμόρφωσης  των  εκπαιδευτικών.  Η  ερευνητική  διαδικασία  οδήγησε  σε 
κωδικοποίηση στοιχείων και στατιστική ανάλυση σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, 
τα οποία στοιχεία με τη σειρά τους οδήγησαν σε σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με την 
αναγκαιότητα θεσμοθέτησης της επιμόρφωσης ή ακόμη και της μετεκπαίδευσης δασκάλων 
και καθηγητών στην εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα. 

Λέξεις κλειδιά: Διαπολιτισμική εκπαίδευση, ετερότητα, μετανάστες, προσφυγικό 

Εισαγωγή 
Η  ιδιότητα  του  εκπαιδευτικού  στη  Δευτεροβάθμια  Επαγγελματική  Εκπαίδευση  και  η 

καθημερινή  επαφή  με  μαθητές  από  μεταναστευτικά  περιβάλλοντα  προκάλεσαν  το 
ενδιαφέρον ώστε μέσα από τις απόψεις  των εκπαιδευτικών,  να διερευνήσουμε  ζητήματα 
σχετικά με τη φοίτηση των μαθητών από μεταναστευτικά περιβάλλοντα και να αναδυθούν 
οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές αυτοί στο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ). 

Αιτιολόγηση της έρευνας 
Η αυξημένη ετερότητα και η πολιτισμική ποικιλία σε κοινωνικό και εκπαιδευτικό επίπεδο 

επιβάλλει τον επαναπροσδιορισμό της εκπαίδευσης, το άνοιγμα του σχολείου, την αλλαγή 
των προγραμμάτων και του προσανατολισμού του στις νέες πολυπολιτισμικές συνθήκες, τη 
συνεχιζόμενη  εκπαίδευση  και  επανεκπαίδευση  των  εκπαιδευτικών.  Επιβάλλει  τη  συνεχή 
επαφή λαών και ατόμων και μας παραπέμπει στη διαμόρφωση ενός νέου ανθρωπιστικού 
ιδεώδους, που η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση καλείται να το υλοποιήσει στην πράξη στο χώρο 
του σχολείου και να αφορά όλους τους μαθητές, αφού η διαπολιτισμική αγωγή δεν μπορεί 
και δεν πρέπει  να περιορίζεται στους μετανάστες μαθητές, αλλά απευθύνεται και αφορά 
τόσο του μαθητές της πλειονότητας όσο και αυτούς με διαφορετικά πολιτισμικά γλωσσικά 
και εθνοτικά χαρακτηριστικά από όπου και αν προέρχονται (Παπαχρήστος, 2011).  

Τα  ερευνητικά  δεδομένα  τον  τελευταίων  ετών  στην  Ελλάδα  ,  όσον  αφορά  στην 
εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμική εκπαίδευσης και 
αντιμετώπισης  της  γλωσσικής  ποικιλίας  του  ελληνικού  σχολείου,  δείχνουν  τις  μεγάλες 
ελλείψεις και τα τεράστια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί.  
Η ομαλή και έγκαιρη ένταξη των μεταναστών μαθητών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι 
υπόθεση  όλων  όσων  εμπλέκονται  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία.  Είναι,  πρωτίστως,  της 
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πολιτείας που φέρει την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού της εκπαιδευτικής παρέμβασης, είναι 
υπόθεση των εκπαιδευτικών που καλούνται να κάνουν το λόγο πράξη, είναι υπόθεση όλων 
των εμπλεκομένων φορέων αλλά και υπόθεση των ίδιων των οικογενειών των παιδιών. 

Ο εκπαιδευτικός αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τους γηγενής μαθητές. Μπορεί, 
λοιπόν, με τη στάση του να καλλιεργήσει ένα κλίμα αρνητικό ή θετικό απέναντι σε μαθητές 
από διαφορετικά μεταναστευτικά περιβάλλοντα. Οι εκπαιδευτικοί είναι φορείς απόψεων, οι 
οποίες συμβάλλουν στη δόμηση των διδακτικών πρακτικών και παίζουν ουσιαστικό ρόλο στο 
να  εφοδιάσουν  τους  μαθητές  από  άλλα  πολιτιστικά  περιβάλλοντα  με  δυνατότητες  και 
ευκαιρίες για να μια πετυχημένη σχολική επίδοση (Γρίβα Α. Ε. & Στάμου  Α., 2014). 

Η έρευνα είχε ως αφόρμηση μια προσωπική εμπειρία. Ο ερευνητής το σχολικό έτος 2015‐
2016  εργάστηκε  ως  υπεύθυνος  σε  ένα  από  τα  5  συνολικά  Κέντρα  Συμβουλευτικής  και 
Επαγγελματικού  Προσανατολισμού  της  Περιφερειακής  Διεύθυνσης  Πρωτοβάθμιας  και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. Στην καθημερινή επικοινωνία του με Διευθυντές 
και εκπαιδευτικούς των Σχολικών Μονάδων διεπίστωνε ότι πολλοί εξ αυτών δεν διέθεταν τα 
απαραίτητα προσόντα και τις ικανότητες, δηλαδή την ανάλογη «διαπολιτισμική επάρκεια και 
ετοιμότητα» που χρειάζεται, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο έργο τους.  

Εντός  του  σχολείου  επικρατούν  ανισότητες  και  ο  ρόλος  του  εκπαιδευτικού  είναι  να 
μεσολαβεί  για  να  τις  διαχειρίζεται.  Επίσης  πρέπει  να  φροντίζει  ώστε  να  διασφαλίζονται 
κυρίως: 

 Η  ομαλή  μετάβαση  τον  μαθητών  από  διαφοροποιημένο  γλωσσικό, 
κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον σε ένα σχολείο για όλους τους μαθητές. 

 Η  επιλογή  κατάλληλων  παιδαγωγικών  μεθόδων  που  αναπτύσσουν  την 
ενσυναίσθηση και την αποδοχή. 

 Η δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος ασφάλειας εντός του οποίου οι μαθητές 
ενθαρρύνονται  να  μιλήσουν  για  τα  βιώματά  τους,  μπορούν  να  ανταλλάσσουν 
εμπειρίες για τον πολιτισμό το δικό τους και αντλούν στοιχεία από τον πολιτισμό των 
συμμαθητών τους, έξω από στερεότυπα και προκαταλήψεις (Evans, 2002). 

Με δεδομένο το γεγονός ότι οι δημογραφικές αλλαγές έχουν προφανώς αντίκτυπο στο 
εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία 
προϋποθέσεων  αποδοχής  και  αναγνώρισης  του  πλουραλισμού  και  της  ετερότητας  ως 
βασικών γνωρισμάτων των σύγχρονων κοινωνιών και τον εφοδιασμό των εκπαιδευτικών με 
σύγχρονες  γνώσεις  και  δεξιότητες,  οι  οποίες  θα  τους  καταστήσουν  ικανούς  να 
χρησιμοποιήσουν  την  κατάλληλη  μεθοδολογία  και  να  εφαρμόζουν  τις  απαραίτητες 
στρατηγικές, ώστε το εκπαιδευτικό τους έργο να είναι αποτελεσματικό, παρουσιάζει πολύ 
μεγάλο  ενδιαφέρον  να  μελετηθεί  το  κατά  πόσο  οι  εκπαιδευτικοί  των  Σχολείων  της 
Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  έχουν  την  απαιτούμενη  για  τον  παραπάνω  σκοπό 
διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα. 

Οι  παραπάνω  διαπιστώσεις  αλλά  και  το  προσωπικό  ενδιαφέρον  του  ερευνητή  να 
ασχοληθεί  με  την  παρούσα  θεματική  εξαιτίας  του  επαγγέλματος  του,  συνέβαλαν 
αποφασιστικά στο να ξεκινήσει η εργασία αυτή. 

Ερευνητικά ερωτήματα 
Το βασικό ερώτημα είναι ποια είναι η άποψη των εκπαιδευτικών για τους μαθητές από 

μεταναστευτικά  πλαίσια  και  το  διαπολιτισμικό  έργο  που  επιτελείται.  Η  έρευνα 
πραγματεύεται τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την 
επάρκεια  της  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  τους  σε  θέματα  Διαπολιτισμικής  Αγωγής,  τις 
μεθόδους και πρακτικές που εφαρμόζουν για τη στήριξη των αλλόγλωσσων μαθητών τους, 
την άποψη που έχουν για τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών αυτών, την άποψη τους για 
τις  σχέσεις  των  γηγενών  μαθητών  με  τους  μαθητές  από  μεταναστευτικά  πλαίσια  και  τη 
συμμετοχή  και  υποστήριξη  των  γονέων  των  μαθητών  από  μεταναστευτικά  πλαίσια  στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και την ομαλή περάτωση των σπουδών τους. 
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Ειδικότερα στοχεύουμε στο: 

 να καταγράψουμε την άποψη των εκπαιδευτικών για την επίδοση των μαθητών από 
μεταναστευτικά περιβάλλοντα 

 να  αναδείξουμε  τις  σχέσεις  μεταξύ  γηγενών  μαθητών  και  μαθητών  από 
μεταναστευτικά περιβάλλοντα μέσα από το την οπτική γωνία των εκπαιδευτικών 

 να   ερευνήσουμε   τις   απόψεις των  εκπαιδευτικών  για  το  ενδιαφέρων  των 
μεταναστών γονέων για τη μαθησιακή διαδικασία 

 να  ερευνήσουμε  την  άποψη  του  εκπαιδευτικού  για  το  ρόλο  του  και  κατά  πόσο 
συμβάλει  στην  ομαλή  συμπόρευση  γηγενών  μαθητών  και  μαθητών  από 
μεταναστευτικά περιβάλλοντα 

 να αποτυπώσουμε την άποψη των εκπαιδευτικών για ζητήματα επιμόρφωσης. 

Ερευνητική Μεθοδολογία 
Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας χρησιμοποιήθηκε η επισκόπηση ή αλλιώς 

ποσοτική  έρευνα  με  σκοπό  να  αναπαραχθούν  συχνότητες  δεδομένων  μέσω 
ερωτηματολογίου  με  ερωτήσεις  κλειστού  τύπου  (Βεργίδης  κ.α.,  1998).  Οι  ερωτήσεις  που 
χρησιμοποιήθηκαν  για  τη  διερεύνηση  των  απόψεων  των  εκπαιδευτικών  απαντούν  στο 
γενικότερο  προβληματισμό  της  μελέτης,  αντλήθηκαν  δε,  από  προσωπικές  εμπειρίες, 
συζητήσεις με συναδέλφους, τη σχετική βιβλιογραφία που μελετήθηκε αλλά και αντίστοιχα 
ερωτηματολόγια  από  σχετικές  έρευνες.  Οι  συμμετέχοντες  στην  έρευνα  αυτή  ήταν 
εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ του Νομού Λάρισας, στους οποίους  εφαρμόσθηκε η μέθοδος του 
μη  πιθανοτικού  Δείγματος.  Επιπλέον,  οι  συμμετέχοντες  κλήθηκαν  να  απαντήσουν  σε 
ερωτήσεις  Likert  με  πεντάβαθμη  κλίμακα  η  οποία  θεωρείται  αντικειμενική  και  δεν 
προδιαθέτει τους ερωτώμενους στο τι να απαντήσουν, καθώς παρουσιάζει ίσες αποστάσεις 
μεταξύ των επιλογών (Creswell, 2003). Χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις κλειστού τύπου, που 
κατηγοριοποιούνται, ερμηνεύονται και αναλύονται καλύτερα (Βεργίδης κ.α., 1998), αλλά και 
δημιουργούν  συνθήκες  για  γρηγορότερες  απαντήσεις,  οπότε  είναι  και  πιο  «δελεαστικές» 
στους ερωτώμενους (Oppenheim, 1992). Η ερευνητική διαδικασία οδήγησε σε κωδικοποίηση 
στοιχείων  και  στατιστική  ανάλυση,  τα  οποία  με  τη  σειρά  τους  οδήγησαν  σε  περαιτέρω 
συμπεράσματα. 

Πληθυσμός και δείγμα 
Σύμφωνα  με  τον  Καραγεώργο  (2002)  οι  μέθοδοι  δειγματοληψίας  χωρίζονται  σε  δύο 

μεγάλες κατηγορίες: τα δείγματα πιθανότητας και τα δείγματα μη πιθανότητας. Η διαφορά 
τους έγκειται στο γεγονός ότι στην πρώτη κατηγορία κάθε στοιχείο του πληθυσμού έχει ίση 
πιθανότητα  να  περιληφθεί  στο  δείγμα,  ενώ  στην  δεύτερη  δεν  μπορεί  να  υπολογιστεί  η 
πιθανότητα που έχει κάθε στοιχείο να περιληφθεί στο δείγμα.  

Ο  τρόπος  επιλογής  του  δείγματος  στη  συγκεκριμένη  εργασία  θέτει  την  μέθοδο 
δειγματοληψίας  σε μη πιθανοτικό  δείγμα. Με σκόπιμη δειγματοληψία  (ή  δειγματοληψία 
κατά κρίση) κατά την οποία οι μονάδες που παρατηρήθηκαν επιλέχθηκαν βάσει της κρίσης 
του ερευνητή όσον αφορά στο ποιες μονάδες θα είναι πιο χρήσιμες ή πιο αντιπροσωπευτικές 
(Babbie, 2011). 

Οι  συμμετέχοντες  στην  έρευνα  αυτή  ήταν  εκπαιδευτικοί  της  δευτεροβάθμιας 
επαγγελματικής  εκπαίδευσης.  Πιο  συγκεκριμένα,  η  συμπλήρωση  των  ερωτηματολογίων 
πραγματοποιήθηκε από εκπαιδευτικούς που τη δεδομένη χρονική στιγμή υπηρετούσαν στα 
δέκα (10) ΕΠΑΛ του Νομού Λάρισας. Απαντήθηκαν 143 ερωτηματολόγια επί συνόλου 387 
εκπαιδευτικών. Η ανταπόκριση κρίθηκε ικανοποιητική με ποσοστό 36,95%. 

Εργαλεία της έρευνας 
Προκειμένου  να  απαντηθούν  τα  ερευνητικά  ερωτήματα  της  παρούσης  έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε η στατιστική συμπερασματολογία (επαγωγική στατιστική), η μέθοδος του 
Δείγματος Ευχέρειας και η συμπλήρωση Ερωτηματολογίου κλειστού τύπου.  
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Το ερωτηματολόγιο μας επιτρέπει τη συλλογή πλήθους δεδομένων σε σύντομο χρονικό 
διάστημα κάτι που θα ήταν εξαιρετικά χρονοβόρο και επομένως δύσκολα εφικτό με άλλη 
τεχνική εξαιτίας του μεγάλου αριθμού και της γεωγραφικής διασποράς των εκπαιδευτικών, 
σε  συνδυασμό με  το  διαθέσιμο  χρόνο  και  τη  δυνατότητα  ενασχόλησης  των  ερωτώμενων 
(Δημητρόπουλος, 2001). Το ερωτηματολόγιο, όπως επισημαίνει η Κυριαζή (1999), «αποτελεί 
την  πιο  διαδεδομένη  μορφή  εμπειρικής  έρευνας  για  τη  μελέτη  κοινωνικών  φαινομένων, 
αφού  προσφέρει  τη  δυνατότητα  στον  ερευνητή  να  προσεγγίσει  μεγάλο  μέρος  του 
πληθυσμού  για  την  έρευνά  του  και  να  τυποποιήσει  τα  στοιχεία  που  συλλέγονται  με 
στατιστικές μεθόδους διασφαλίζοντας έτσι την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της έρευνάς 
του».  

Το  πρώτο  μέρος  του  ερωτηματολογίου  δομήθηκε  με  ερωτήσεις  κλειστού  τύπου 
ταξινομημένες  σε  πέντε  άξονες.  Σε  αυτό  οι  εκπαιδευτικοί  κλήθηκαν  να  εκφράσουν  τις 
απόψεις τους σχετικά με:  

α) Τις επιδόσεις των μαθητών από μεταναστευτικά περιβάλλοντα 
β) Τις σχέσεις των μαθητών από μεταναστευτικά περιβάλλοντα με τους γηγενείς μαθητές 
γ) τις σχέσεις των μεταναστών γονέων με το σχολείο 
δ) Τις εκπαιδευτικές/διδακτικές πρακτικές και τον ρόλο του εκπαιδευτικού 
ε) Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 
Σε όλους  τους άξονες  του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε η πενταβάθμια κλίμακα 

Likert.  
Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναφέρουν τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά τους όπως το φύλο, η ειδικότητα, τα χρόνια υπηρεσίας, το αν 
έχουν  κάνει  μεταπτυχιακές  σπουδές  ή  (και)  επιμορφωτικά  σεμινάρια  σχετικά  με  τη 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.  

Για  την  στατιστική  ανάλυση  των  δεδομένων  χρησιμοποιήθηκε  το  λογισμικό  Statistical 
Package for Social Sciences – SPSS 23, με το οποίο αναλύθηκαν τα δεδομένα στατιστικά και 
εκτιμήθηκαν οι μεταξύ τους συσχετίσεις. 

Διαδικασία έρευνας 
Η  έρευνα  που  διεξάχθηκε  είναι  ποσοτική  και  πρωτογενής  και  όπως  αναφέρθηκε  πιο 

αναλυτικά παραπάνω, τα δεδομένα αντλήθηκαν μέσω ερωτηματολογίου. Επειδή ο τρόπος 
διατύπωσης των ερωτημάτων είναι πολύ μεγάλης σημασίας και ο προκαταρκτικός έλεγχος 
είναι πολύ σημαντικός για την επιτυχία τους, προτού ξεκινήσει η «επίσημη» έρευνα έγινε μία 
πιλοτική  έρευνα  σε  δέκα  πέντε  (15)  εκπαιδευτικούς.  Σύμφωνα  με  τον  Babbie  E.  (2011) 
«ανεξάρτητα από το πόσο προσεκτικά έχουν σχεδιάσει ένα εργαλείο συλλογής δεδομένων, 
όπως το ερωτηματολόγιο, οι ερευνητές, είναι βέβαιο ότι έχει γίνει κάποιο σφάλμα….Η πιο 
σίγουρη  προφύλαξη  έναντι  αυτών  των  σφαλμάτων  είναι  ο  προέλεγχος  ολόκληρου  του 
ερωτηματολογίου ή μέρος του.». 

Έτσι, στο στάδιο αυτό της έρευνας έγινε ο προέλεγχος του ερωτηματολογίου. Δόθηκε η 
δυνατότητα  να  ελεγχθεί  η  διαύγεια  και  ο  βαθμός  κατανόησης  των  ερωτήσεων  και  των 
οδηγιών,  εξαλείφθηκαν  τυχόν  αμφισημίες  και  έγινε  μια  ανατροφοδότηση  για  την 
ελκυστικότητα και την παρουσίαση του ερωτηματολογίου. 

Κατά τη διεξαγωγή τόσο της πιλοτικής όσο και της «κύριας» έρευνας, έγινε αποστολή του 
τυπωμένου ερωτηματολογίου στα σχολεία, καθώς δεν υπήρχε η δυνατότητα της προσωπικής 
παρουσίας του ερευνητή στα σχολεία αυτά. Έτσι, στάλθηκε σε κάθε σχολείο, συνοδευτική 
επιστολή που εξηγούσε όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή της έρευνας 
καθώς και το ερωτηματολόγιο. 

Η πιλοτική έρευνα διήρκησε μία (1) εβδομάδα και, αφού ελέγχθηκαν όλες οι παραπάνω 
παράμετροι, ξεκίνησε η κανονική αποστολή ερωτηματολογίων, η οποία κράτησε από τις 9 
Σεπτεμβρίου  2019  ως  τις  20  Σεπτεμβρίου  2019.  Η  συμπλήρωση  των  ερωτηματολογίων 
πραγματοποιήθηκε από εκπαιδευτικούς που τη δεδομένη χρονική στιγμή υπηρετούσαν στα 
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δέκα (10) ΕΠΑΛ του Νομού Λάρισας. Απαντήθηκαν 143 ερωτηματολόγια επί συνόλου 387 
εκπαιδευτικών. Η ανταπόκριση κρίθηκε ικανοποιητική με ποσοστό 36,95%. 

Η  στατιστική  επεξεργασία  των  ερωτηματολογίων  και  η  ανάλυση  των  αποτελεσμάτων 
έγινε μέσω στατιστικού προγράμματος (χρήση προγράμματος excel και SPSS23). 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

Δημογραφικά στοιχεία  
Ξεκινώντας από τα δημογραφικά στοιχεία οι άντρες που πήραν μέρος στην έρευνα ήταν 

περισσότεροι  από  τις  γυναίκες  με  ποσοστό  56%.  Οι  ειδικότητες  των  ερωτηθέντων  στην 
συντριπτική πλειοψηφία τους ανήκει στις λεγόμενες Τεχνικές Ειδικότητες με ποσοστό 81,1% 
(Πίνακας 1).  

Πίνακας 1. Ειδικότητα 

  Συχνότητα Ποσοστό %  Σωρευτικό Ποσοστό 

  ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ/ΘΕΟΛΟΓΟΙ  8  5,6  5,6 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ  7  4,9  10,5 

ΦΥΣΙΚΟΙ ‐ ΧΗΜΙΚΟΙ  3  2,1  12,6 

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  1  ,7  13,3 

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  6  4,2  17,5 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  2  1,4  18,9 

ΤΕΧΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ  116  81,1  100,0 

ΣΥΝΟΛΟ  143  100,0   

 
Όσον αφορά τα χρόνια υπηρεσίας το 60,8% απάντησε ότι εργάζεται από 11 έως και 25 

χρόνια  (Πίνακας  2).  Ακολουθεί  η  κατηγορία  των  εργαζομένων  με  πάνω  από  26  χρόνια 
υπηρεσίας με ποσοστό 28% και, τέλος, αυτοί που εργάζονται από 1 έως και 10 χρόνια με 
ποσοστό  11,2%,  κάτι  που  δείχνει  σαφώς  το  «γερασμένο»  εκπαιδευτικό  προσωπικό  που 
υπηρετεί αυτή τη στιγμή στα ΕΠΑΛ της χώρας.  

Πίνακας 2. Χρόνος Υπηρεσίας 

  Συχνότητα  Ποσοστό %  Σωρευτικό Ποσοστό

  1 ΕΩΣ 10  16  11,2  11,2 

11 ΕΩΣ 25  87  60,8  72,0 

26 +  40  28,0  100,0 

ΣΥΝΟΛΟ  143  100,0   

 
Περίπου ένας στους τέσσερεις έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές, ενώ ένας στους έξι έχει 

παρακολουθήσει  κάποιο  επιμορφωτικό  σεμινάριο  στη  Διαπολιτισμική  Εκπαίδευση.  Με 
σύγκριση των δύο κατηγοριών βλέπουμε πως υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ μεταπτυχιακών 
σπουδών και παρακολούθησης σεμιναρίων σχετικά με τη Διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ένα 
ποσοστό  28,2%  όσων  έχουν  κάνει  μεταπτυχιακές  σπουδές  έχουν  ασχοληθεί  και  με  την 
διαπολιτισμική  εκπαίδευση,  ενώ  το  αντίστοιχο  ποσοστό  σε  αυτούς  που  δεν  έχουν  κάνει 
μεταπτυχιακές σπουδές αγγίζει μόλις ένα 13,5% (Πίνακας 3).  

Πίνακας 3. Μεταπτυχιακό * Σεμινάριο ΔΕ Crosstabulation  (διπλής εισόδου) 

 
 

Σεμινάριο ΔΕ 

ΣΥΝΟΛΟΟΧΙ  ΝΑΙ 
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Από  την  άλλη,  το  φύλο  δε  φαίνεται  να  επηρεάζει  τις  σπουδές  στη  Διαπολιτισμική 

εκπαίδευση, αφού τόσο οι γυναίκες με ποσοστό 17,7% όσο και οι άντρες με ποσοστό 17,3% 
φαίνεται ότι έχουν παρακολουθήσει αντίστοιχες επιμορφώσεις.  

Όσον  αφορά  το  ενδιαφέρον  των  εκπαιδευτικών  για  τη  Διαπολιτισμική  Εκπαίδευση  σε 
σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας παρατηρούμε ότι όσοι έχουν μεταξύ 11 και 25 έτη υπηρεσίας 
παρουσιάζουν  μικρότερη  συμμετοχή  σε  τέτοιου  είδους  σεμινάρια  σε  σχέση  με  τους 
νεότερους ή ακόμη και τους αρχαιότερους συναδέλφους τους με ποσοστό μόλις 11,5% . Το 
αξιόλογο ποσοστό του 31,3% παρουσιάζει η κατηγορία των εκπαιδευτικών που έχουν από 1 
έως και 10 έτη υπηρεσίας και το επίσης μεγάλο ποσοστό 25,0% παρουσιάζει η κατηγορία των 
εκπαιδευτικών με πάνω από 26 έτη υπηρεσίας. 

Η επίδοση των μαθητών από μεταναστευτικά περιβάλλοντα 
Ο στόχος της πρώτης ενότητας του ερωτηματολογίου είναι να εξετάσει την επίδοση των 

μαθητών  από  μεταναστευτικά  περιβάλλοντα.  Στην  ερώτηση  αν  οι  μαθητές  από 
μεταναστευτικά περιβάλλοντα έχουν τις ίδιες εκπαιδευτικές δυνατότητες με τους γηγενείς 
μαθητές,  οι  εκπαιδευτικοί  φαίνονται  πραγματικά  διχασμένοι.  Οι  εκπαιδευτικοί 
διαφωνούν/μάλλον  διαφωνούν  με  ποσοστό  38,5%.    Συμφωνούν  /μάλλον  συμφωνούν  με 
ποσοστό 41,3%. Ούτε συμφωνεί ούτε και διαφωνεί το 20% (Πίνακας 4).  

Πίνακας 4. Οι μαθητές από μεταναστευτικά πλαίσια έχουν τις ίδιες εκπαιδευτικές 
δυνατότητες με τους γηγενείς 

  Συχνότητα Ποσοστό %  Σωρευτικό Ποσοστό 

  Διαφωνώ απολύτως  19  13,3  13,3 

Μάλλον διαφωνώ  36  25,2  38,5 

Ούτε διαφωνώ  
ούτε συμφωνώ 

29  20,3  58,7 

Μάλλον συμφωνώ  31  21,7  80,4 

Συμφωνώ απολύτως  28  19,6  100,0 

ΣΥΝΟΛΟ  143  100,0   

 
Σε  παλαιότερη  έρευνα  σχετική  με  τα  ΕΠΑΛ  (Ψωφάκα,  2014)  οι  προσδοκίες  των 

εκπαιδευτικών για την επίδοση των αλλοδαπών μαθητών, όπως δήλωσαν οι περισσότεροι 
από αυτούς, είναι ίδιες με αυτές των γηγενών συμμαθητών τους ενώ το συμπέρασμα αυτό 
έρχεται σε αντίθεση με έρευνα της Wright (Μάγος, 2005) που διαπιστώνει ότι η καταγωγή 
των μαθητών επηρεάζει τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα επιθυμούσαν μια 
ομοιογενή τάξη, χωρίς την ύπαρξη εθνοπολιτισμικά διαφορετικών μαθητών. Τα πράγματα 
ξεκαθαρίζουν  στις  επόμενες  ερωτήσεις,  όπως  για  το  αν  οι  εκπαιδευτικοί  θεωρούν  ότι  οι 
μαθητές  από  μεταναστευτικά  περιβάλλοντα  συμμετέχουν  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία. 
Στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν /μάλλον συμφωνούν ότι οι μαθητές από 
μεταναστευτικά  περιβάλλοντα  συμμετέχουν  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  με  ποσοστό 
58,8%.  Την  ίδια  στιγμή  ένα  79,1%  λέει  ότι  υπάρχουν  μαθητές  από  μεταναστευτικά 

Μεταπτυχιακό  ΟΧΙ  Count  90  14  104 

% within Μεταπτυχιακό 86,5%  13,5%  100,0% 

ΝΑΙ  Count  28  11  39 

% within Μεταπτυχιακό 71,8%  28,2%  100,0% 

ΣΥΝΟΛΟ  Count  118  25  143 

% within Μεταπτυχιακό 82,5%  17,5%  100,0% 
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περιβάλλοντα που διακρίνονται για την καλή τους επίδοση, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό των 
ερωτηθέντων (39,2%) απαντά θετικά στο αν προετοιμάζονται – διαβάζουν οι μαθητές από 
μεταναστευτικά περιβάλλοντα στο σπίτι σε αντίθεση με  το 27% που θεωρεί ότι αυτό δεν 
ισχύει. Προβλήματα φαίνεται να συναντούν οι μαθητές από μεταναστευτικά περιβάλλοντα 
στα  φιλολογικά  μαθήματα,  ενώ  δε  φαίνεται  να  ισχύει  το  ίδιο  για  το  μάθημα  των 
μαθηματικών και τα μαθήματα ειδικότητας των Επαγγελματικών Λυκείων, όπου οι μαθητές 
αυτοί  δεν  φαίνεται  να  αντιμετωπίζουν  θέματα.  Οι  μαθητές  από  μεταναστευτικά 
περιβάλλοντα έχουν καλύτερη επίδοση στα μαθήματα όπου η γλωσσική ικανότητα δεν είναι 
αναγκαία,  ενώ  σε  μαθήματα  όπου  αυτή  απαιτείται,  η  επίδοσή  τους  υστερεί.  Τα 
αποτελέσματα  των  ερωτήσεων  της  ενότητας  συμφωνούν  σε  γενικές  γραμμές  με 
προγενέστερες έρευνες στο θέμα αυτό. 

Οι σχέσεις των μαθητών από μεταναστευτικά περιβάλλοντα με τους γηγενείς μαθητές  
Ο  στόχος  της  δεύτερης  ενότητας  των  ερωτήσεων  είναι  να  εξετάσει  τις  σχέσεις  των 

μαθητών από μεταναστευτικά περιβάλλοντα με τους γηγενείς μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί σε 
ποσοστό  50%  απαντούν  ότι  οι  γηγενείς  μαθητές  κάνουν  παρέα  με  τους  μαθητές  από 
μεταναστευτικά περιβάλλοντα στην ώρα του διαλλείματος και ότι μοιράζονται το ίδιο θρανίο 
μέσα στην τάξη. Μόλις ένα 20% των εκπαιδευτικών διαφωνεί με τις παραπάνω προτάσεις, 
ενώ το ποσοστό των εκπαιδευτικών που ισχυρίζονται ότι οι γηγενείς μαθητές συνεργάζονται 
στα μαθήματα μέσα στην  τάξη με  τους μαθητές από μεταναστευτικά περιβάλλοντα είναι 
58,1%  με  μόλις  ένα  16%  να  διαφωνεί.  Από  τις  απαντήσεις  όμως  των  εκπαιδευτικών  δεν 
φαίνεται  ξεκάθαρα  αν  οι  γηγενείς  μαθητές  δημιουργούν  συγκρουσιακές  σχέσεις  με  τους 
μαθητές από μεταναστευτικά περιβάλλοντα ή αν συμβαίνει  το ακριβώς αντίθετο.  Το  ίδιο 
ισχύει και για το αν οι γηγενείς μαθητές κάνουν παρέα και εκτός σχολικού περιβάλλοντος με 
τους μαθητές από μεταναστευτικά περιβάλλοντα (Πίνακας 5).  

Πίνακας 5. Οι γηγενείς μαθητές κάνουν παρέα και εκτός σχολικού περιβάλλοντος με τους 
μαθητές από μεταναστευτικά πλαίσια 

  Συχνότητα Ποσοστό %  Σωρευτικό Ποσοστό 

  Διαφωνώ απολύτως  15  10,5  10,5 

Μάλλον διαφωνώ  28  19,6  30,1 

Ούτε διαφωνώ  
ούτε συμφωνώ 

47  32,9  62,9 

Μάλλον συμφωνώ  39  27,3  90,2 

Συμφωνώ απολύτως  14  9,8  100,0 

ΣΥΝΟΛΟ  143  100,0   

 
Παρ’ όλα αυτά οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους δηλώνουν ότι οι γηγενείς μαθητές 

κατά την ώρα του διαλείμματος συμμετέχουν στο παιγνίδι μαζί με τους συμμαθητές τους 
από μεταναστευτικά περιβάλλοντα  (ποσοστό 61%) με μόλις ένα 18% να διαφωνεί. Η  ίδια 
θετική σε  γενικές  γραμμές στάση καταγράφεται  και  σε προηγούμενες  έρευνες  (Ψωφάκα, 
2014)  θέτοντας  κάποια  σχετικά  ερωτηματικά  όσον  αφορά  τη  ζωή  των  μαθητών  από 
μεταναστευτικά  περιβάλλοντα  εκτός  σχολικού  περιβάλλοντος  όπου  άλλοι  παράγοντες 
φαίνεται  πως  επηρεάζουν  τις  ‐  μεταξύ  των  μαθητών  από  μεταναστευτικά  πλαίσια  και 
γηγενών μαθητών ‐ κοινωνικές σχέσεις. 

Η σχέση των γονιών των μαθητών από μεταναστευτικά περιβάλλοντα με το σχολείο 
Στην  Τρίτη  ενότητα  ερωτήσεων  διερευνάται  η  σχέση  των  γονιών  των  μαθητών  από 

μεταναστευτικά  περιβάλλοντα  με  το  σχολείο.  Από  τις  απαντήσεις  των  ερωτηθέντων 
εκπαιδευτικών βγαίνει  το συμπέρασμα ότι οι γονείς σε αντίθεση με παλαιότερες έρευνες 



International	Journal	of	Educational	Innovation	
 

Vol.	2(2020)‐Issue	2	
 

119 

(Πρέντζα, 2007) ενδιαφέρονται σε αρκετά μεγάλο βαθμό για την πρόοδο των παιδιών τους 
καθώς και για τις παρέες που κάνουν στο σχολείο (Πίνακας 6).  

Πίνακας 6. Οι γονείς μετανάστες ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους 

  Συχνότητα Ποσοστό %  Σωρευτικό Ποσοστό

  Διαφωνώ απολύτως  9  6,3  6,3 

Μάλλον διαφωνώ  29  20,3  26,6 

Ούτε διαφωνώ  
ούτε συμφωνώ 

39  27,3  53,8 

Μάλλον συμφωνώ  41  28,7  82,5 

Συμφωνώ απολύτως  25  17,5  100,0 

ΣΥΝΟΛΟ  143  100,0   

 
Οι γονείς μετανάστες επιθυμούν τα παιδιά τους να μαθαίνουν τη μητρική τους γλώσσα 

και  το  ίδιο  μεγάλο  ενδιαφέρον  δείχνουν  να  έχουν  και  για  τα  τμήματα  ενισχυτικής 
διδασκαλίας. Η πλειοψηφία πάντως των γονέων δε φαίνεται ότι βοηθάει τα παιδιά του στις 
εξωσχολικές τους δραστηριότητες. 

Οι εκπαιδευτικές / διδακτικές πρακτικές και ο ρόλος του καθηγητή  
Στην τέταρτη ενότητα περιλαμβάνονται ερωτήσεις σχετικά με τις εκπαιδευτικές / διδακτικές 
πρακτικές  και  το  ρόλο  του  καθηγητή. Οι  εκπαιδευτικοί  συμφωνούν  στη  συντριπτική  τους 
πλειοψηφία ότι  ο ρόλος  του  εκπαιδευτικού  είναι  καθοριστικός  για  τη σχολική  επιτυχία  ή 
αποτυχία  και  τον  αποκλεισμό  των  μαθητών  από  μεταναστευτικά  περιβάλλοντα  από  την 
εκπαίδευση. Δηλώνει πως έχει επαρκή προσωπική επικοινωνία και προσέγγιση μαζί τους, 
ενώ  θεωρεί  πως,  η  γνώση  της  μητρικής  γλώσσας  και  κουλτούρας  των  μαθητών  από 
μεταναστευτικά περιβάλλοντα από την μεριά του εκπαιδευτικού βοηθάει στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Μόνο το 30% των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι οι μαθητές από μεταναστευτικά 
περιβάλλοντα στα διαλείμματα πρέπει να μιλούν την ελληνική γλώσσα ενώ μόλις  ένα 11,2% 
(Πίνακας 7) θεωρεί πως είναι καλύτερο και στο σπίτι να μιλούν μόνο την Ελληνική γλώσσα.  

Πίνακας 7. Στο σπίτι οι μαθητές από μεταναστευτικά πλαίσια πρέπει να μιλούν μόνον την 
ελληνική γλώσσα 

  Συχνότητα  Ποσοστό %  Σωρευτικό Ποσοστό 

  Διαφωνώ απολύτως  41  28,7  28,7 

Μάλλον διαφωνώ  36  25,2  53,8 

Ούτε διαφωνώ  
ούτε συμφωνώ 

50  35,0  88,8 

Μάλλον συμφωνώ  11  7,7  96,5 

Συμφωνώ απολύτως  5  3,5  100,0 

ΣΥΝΟΛΟ  143  100,0   

 
Την  ίδια  στιγμή  όλοι  σχεδόν  οι  εκπαιδευτικοί  που  ρωτήθηκαν  (ποσοστό  90,9%) 

συμφωνούν ότι η επαρκής εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας συμβάλλει στην ομαλή σχολική 
και κοινωνική ένταξη, ενώ σε ποσοστό 65,1% των εκπαιδευτικών που ρωτήθηκαν θεωρούν 
ότι η γνώση της μητρικής γλώσσας των μαθητών από μεταναστευτικά περιβάλλοντα είναι 
απαραίτητη(Πίνακας 8). 

Πίνακας 8. Η εκμάθηση της μητρικής γλώσσας στους μαθητές από μεταναστευτικά 
πλαίσια είναι απαραίτητη 
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  Συχνότητα Ποσοστό %  Σωρευτικό Ποσοστό 

  Διαφωνώ απολύτως  3  2,1  2,1 

Μάλλον διαφωνώ  14  9,8  11,9 

Ούτε διαφωνώ  
ούτε συμφωνώ 

33  23,1  35,0 

Μάλλον συμφωνώ  46  32,2  67,1 

Συμφωνώ απολύτως  47  32,9  100,0 

ΣΥΝΟΛΟ  143  100,0   

 
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι  τάξεις υποδοχής βοηθούν στην εκμάθηση της 

ελληνικής  γλώσσας  ως  δεύτερης  ξένης  γλώσσας.  Ένα  ποσοστό  48,3%  των  ερωτηθέντων 
δηλώνει ότι χρησιμοποιεί εναλλακτικά μοντέλα διδασκαλίας, ενώ δηλώνει πως τα παιδιά των 
μεταναστών θα πρέπει να πηγαίνουν σε όλα τα σχολεία και όχι μόνον στα διαπολιτισμικά 
(αρνητικά  απάντησε  μόνο  το  13,3%).  Η  αρνητική  στάση  των  εκπαιδευτικών  προς  τα 
διαπολιτισμικά σχολεία φαίνεται και από το γεγονός πως ένα ποσοστό 83,3% πιστεύει ότι η 
επίδοση των μαθητών από μεταναστευτικά περιβάλλοντα βελτιώνεται όταν συνεργάζονται 
και συνυπάρχουν στο ίδιο σχολείο με τους γηγενείς μαθητές.  

Η επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών  
Η τελευταία ενότητα ερωτήσεων αφορά τις ανάγκες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

Καθολική σχεδόν αποδοχή έχει η άποψη πως χρειάζεται οι εκπαιδευτικοί να επιμορφωθούν 
σε  θέματα  διαχείρισης  πολυπολιτισμικών  τάξεων,  ενώ  το  90%  των  ερωτηθέντων 
ενδιαφέρεται  να  επιμορφωθεί  σε  ζητήματα  διαφοροποιημένης  διδασκαλίας  και  στις 
σύγχρονες διδακτικές τεχνικές (Πίνακας 9).  

Πίνακας 9.  Επιμόρφωση σε ζητήματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας / σύγχρονες διδ. 
Τεχνικές 

  Συχνότητα  Ποσοστό %  Σωρευτικό Ποσοστό 

  Διαφωνώ απολύτως  1  ,7  ,7 

Μάλλον διαφωνώ  5  3,5  4,2 

Ούτε διαφωνώ  
ούτε συμφωνώ 

9  6,3  10,5 

Μάλλον συμφωνώ  39  27,3  37,8 

Συμφωνώ απολύτως  89  62,2  100,0 

ΣΥΝΟΛΟ  143  100,0   

 
Ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα οργάνωσης διαπολιτισμικών σχολικών μονάδων έδειξε 

το  86%,  ενώ  τα  θέματα  συμβουλευτικής  και  προσανατολισμού  ενδιαφέρουν  το  89%  των 
ερωτηθέντων.  Παρ’  όλα  αυτά  το  κύριο  μέλημα  των  εκπαιδευτικών  φαίνεται  να  είναι  η 
επιμόρφωσή τους σε θέματα σχολικής ψυχολογίας, όπου το ενδιαφέρον για επιμόρφωση 
άγγιξε  το  93%,  ενώ  το  66,4%  θεωρεί  την  επιμόρφωση  σε  αυτό  τον  τομέα  επιβεβλημένη 
(Πίνακας 10). 

 

Πίνακας 10.  Επιμόρφωση σε θέματα σχολικής ψυχολογίας 

  Συχνότητα Ποσοστό %  Σωρευτικό Ποσοστό 

  Διαφωνώ απολύτως  1  ,7  ,7 

Μάλλον διαφωνώ  5  3,5  4,2 
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Ούτε διαφωνώ  
ούτε συμφωνώ 

4  2,8  7,0 

Μάλλον συμφωνώ  38  26,6  33,6 

Συμφωνώ απολύτως  95  66,4  100,0 

ΣΥΝΟΛΟ  143  100,0   

 

Συμπεράσματα 
Το  πολυπολιτισμικό προφίλ της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας που έχει διαμορφωθεί 

τα  τελευταία  30  χρόνια  και  η    προσέλευση  πολλών  ξένων  διαφόρων  εθνικών  και 
πολιτισμικών προελεύσεων, επιτάσσουν την άμεση προσφορά σε αυτούς τους ανθρώπους 
αλλά και στις τάξεις υποδοχής καθώς, φυσικά, και στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές δομές της 
αντίστοιχης  διδακτικής  ‐  ψυχολογικής  ‐  συμβουλευτικής  και  κοινωνικής  στήριξης.  Την 
κατάσταση επιδεινώνει η τεράστια εισροή προσφύγων που παρουσιάζεται στην χώρα μας το 
τελευταία έτη προερχόμενοι κυρίως από τις διάφορες ζώνες τις Ν.Α. Μεσογείου λόγω των 
πολεμικών συγκρούσεων ή των οικονομικών  αναταραχών ανά τον κόσμο.   

Οι μαθητές και μαθήτριες, όπως δείχθηκε από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς της 
παρούσας  έρευνας,    χρήζουν  συμπαράστασης  σε  έναν  κόσμο  ποικίλων  συγκρούσεων. 
Αρχικά,  κρίνεται  σκόπιμο  να  αποκτούν  και  να  εφαρμόζουν  δεξιότητες  για  τη  δόμηση 
διαπροσωπικών  σχέσεων.  Μέσα  σε  αυτό  το  πλαίσιο  οι  δάσκαλοι  και  οι  καθηγητές  στο 
σχολείο καλούνται, να εστιάσουν σε τομείς που αφορούν την προετοιμασία των μαθητών να 
διαχειριστούν  τα προβλήματα  τους  και  να αποδεχτούν  τον  πολιτισμικά ποικίλο  κόσμο.  Η 
διαπολιτισμική συμβουλευτική ως πρόταση μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα που 
ανακύπτουν  σε  αυτούς  τους  πληθυσμούς,  αλλά  και  να  ενισχύσει  το  πλαίσιο  στο  οποίο 
εντάσσονται  ή  μπορεί  μελλοντικά  να  ενταχθούν.  Η  ‐  σε  μεγάλο  βαθμό  ‐  άγνοια  των 
εκπαιδευτικών,  όμως,  τόσο  της πρωτοβάθμιας όσο  και  της  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης 
σχετικά με ζητήματα σχολικής – διαπολιτισμικής συμβουλευτικής και σχολικής ψυχολογίας 
έχει καταγραφεί σε διάφορες έρευνες. 

Οι Σύμβουλοι‐εκπαιδευτικοί, όπως για παράδειγμα, εκπαιδευτικοί που έχουν κάνει την 
ετήσια ειδίκευση‐επιμόρφωση στο πρόγραμμα συμβουλευτικής της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΠΕΣΥΠ) έχουν 
κατάλληλη  εκπαίδευση  ώστε  να  εδραιώνουν  θετικές  σχέσεις  μεταξύ  των  παιδιών  και 
ανάμεσα στα παιδιά και τους ενηλίκους μέσω προγραμμάτων συναισθηματικής αγωγής και 
καινοτόμων  προσεγγίσεων  της  συμβουλευτικής  (Χατζηχρήστου,  2008).  Έτσι,  μπορούν  να 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και διατήρηση υγιούς κοινωνικού κλίματος 
για τα παιδιά καθώς οι σχέσεις των παιδιών με τους εκπαιδευτικούς, την οικογένεια και τους 
συνομήλικους επηρεάζουν την μάθηση και την επίδοση.  

Οι  εκπαιδευτικοί  που  επενδύουν  στις  διαπροσωπικές  δεξιότητες  συνδράμουν  στη 
διαμόρφωση  σχέσεων  συνεργασίας  και  στη  διάπλαση  ανάλογης  αντίληψης  και 
συμπεριφοράς. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαίος ο σχεδιασμός και η εφαρμογή παρεμβατικών 
προγραμμάτων,  τα  οποία  αποτελούν  μια  δυναμική  διαδικασία  αλληλεπίδρασης  μέσα  σε 
κλίμα συνεργασίας και επικοινωνίας, όπου όλοι έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν, αλλά 
και  να συμβάλλουν στην εξέλιξη  των άλλων. Έτσι,  τα παιδιά γαλουχούνται με παγκόσμια 
συνείδηση  πρόθυμα  και  έτοιμα  για  σύναψη  διαπολιτισμικών  και  διεθνικών  σχέσεων. 
Κρίνεται απαραίτητη η διάχυση των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσα από τα 
αναλυτικά προγράμματα του σχολείου, καθώς και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία 
που  αυτή  περιλαμβάνει  εκτός  από  τις  τοπικές  αρχές  (Δήμο,  εκκλησία,  πολιτιστικούς 
συλλόγους) και την οικογένεια του κάθε παιδιού από διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα 
(Γεωργογιάννης, 2008) 

Από  την  άλλη,  ο  παραγκωνισμός  των  ατομικών  ιδιαιτεροτήτων,  η  παράβλεψη  των 
αναγκών των πολιτισμικών ομάδων και η παροχή ενιαίας εκπαίδευσης, που αποσκοπεί στην 
κοινωνική  ομοιομορφία,  εγείρουν  σοβαρές  αντιδράσεις  (Μπρούζος&  Ράπτη,  2001).  Η 
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διαφοροποιημένη  διδασκαλία  και  οι  σύγχρονες  διδακτικές  τεχνικές  επιβάλλονται  σε  μια 
σύγχρονη  πολυπολιτισμική  τάξη.  Η  διδασκαλία  της  μητρικής  γλώσσας  των  μαθητών  από 
μεταναστευτικά περιβάλλοντα είναι σε κάθε περίπτωση ένα σπουδαίο μορφωτικό κεφάλαιο 
και είναι κρίμα να εγκαταλείπεται. Θα πρέπει, μάλιστα, από τη γενίκευση της διδασκαλίας 
της  μητρικής  γλώσσας  των  μαθητών  από  μεταναστευτικά  περιβάλλοντα  που  θεωρούμε 
επιβεβλημένη, να επωφελούνται, αν το επιθυμούν και οι γηγενείς μαθητές (Νικολάου, 2000). 
Η γνωριμία με τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μεταναστών που κατοικούν στην Ελλάδα 
είναι,  επίσης,  ένα  στοιχείο  που  βοηθά  ιδιαίτερα  τον  εκπαιδευτικό  στο  έργο  του 
(Γεωργογιάννης, 2008).  

Έτσι,  προκύπτει  η  αναγκαιότητα  θεσμοθέτησης  της  επιμόρφωσης  ή  ακόμη  και  της 
μετεκπαίδευσης δασκάλων και καθηγητών στην εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα την εποχή της παγκοσμιοποίησης.  

Η εκπαίδευση των μεταναστών και κατ’ επέκταση των προσφύγων δεν αφορά μόνον τους 
ίδιους, αλλά συνδέεται με το παρόν και το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας.  

Στην  ελληνική  βιβλιογραφία  εμφανίζονται  ορισμένες  ερευνητικές  εργασίες  και 
θεωρητικές  μελέτες  σχετικά  με  την  αναγκαιότητα  της  συμβουλευτικής  υποστήριξης  στην 
εκπαίδευση γενικά καθώς και κάποιες για την υποστήριξη των μαθητών. Οι περισσότερες, 
όμως, από αυτές είναι γενικές και δεν αφορούν στοχευμένα συγκεκριμένες δομές, όπως είναι 
το Δημοτικό στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ή  το νηπιαγωγείο), το Γυμνάσιο και το Λύκειο 
στην δευτεροβάθμια. 

Με την συγκεκριμένη έρευνα επιχειρούμε πέρα από την ανάδειξη του μεγάλου αυτού 
προβλήματος  της  σύγχρονης  ελληνικής  κοινωνίας,  να  θέσω  τη  βάση  για  μια  μελλοντική 
στοχευμένη έρευνα σχετικά με τις ανάγκες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης  σε συγκεκριμένες 
δομές της εκπαίδευσης (όπως για παράδειγμα είναι και η Τεχνική ή αλλιώς Επαγγελματική 
Εκπαίδευση)  στις  οποίες  από  πρόσφατες  έρευνες  που  διενεργήθηκαν,  φαίνεται  η 
συστηματική προτίμηση και αυξανόμενη παρουσία  των παλιννοστούντων και αλλοδαπών 
μαθητών (Παϊδούση, 2016). 

Θα  είχε  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  η  παρούσα  έρευνα  να  αξιοποιηθεί  ως  πιλοτική  σε 
αντίστοιχες έρευνες σε πανελλαδικό πλέον επίπεδο. Έρευνες με σκοπό τη διερεύνηση των 
απόψεων των αποφοίτων μαθητών από μεταναστευτικά περιβάλλοντα και των γονέων τους 
αναφορικά  με  τη  χρησιμότητα  της  διαπολιτισμικής  συμβουλευτικής,  θα  μπορούσαν  να 
προσφέρουν ακόμα πιο σημαντικά ευρήματα για τον χώρο αυτό, επίσης, σε πανελλαδικό 
επίπεδο. Θα ενδιέφερε, επιπλέον, να παρουσιαστούν συγκρίσεις για τα ίδια θέματα μεταξύ 
αποφοίτων  δευτεροβάθμιας  επαγγελματικής  και  γενικής  εκπαίδευσης.  Τέλος,  οι  απόψεις 
των  ίδιων  των εκπαιδευτικών, οι οποίες δεν έχουν διερευνηθεί πλήρως αναφορικά με  τη 
σχολική  συμβουλευτική,  τη  σχολική  ψυχολογία  και  τη  διαπολιτισμική  εκπαίδευση  θα 
προσέφεραν  χρήσιμα  συμπεράσματα  για  το  πώς  θα  πρέπει  να  κινηθεί  στο  μέλλον  το 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
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