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Abstract: The movements of large population groups in western countries in particular, 

especially in the last decades, have made significant changes in the composition of their 

population. These changes also touched on the field of education. The student population 

presents a cultural diversity, often shaking the perceptions based on its homogeneous national 

and cultural composition, in many countries, including Greece. This new reality has made it 

imperative to manage this diversity. The purpose of this research was to investigate the views 

of primary school teachers in Attica on cultural diversity. For the effective conduct of the 

research, the quantitative approach was followed using a questionnaire in February and March 

2017. The sample consisted of 207 primary school teachers in Attica. The results showed that 

the teachers of sample: do not follow in a multicultural classroom personalized teaching, the 

use of language and culture elements of foreign / immigrant / student refugees as a strategy, 

do not create appropriate teaching materials for these pupils, while following the creation of 

mixed groups of children. 
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Πεξίιεςε: Οη κεηαθηλήζεηο κεγάισλ νκάδσλ πιεζπζκνχ ζηηο δπηηθέο θπξίσο ρψξεο 

ηδηαίηεξα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, επέθεξαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπο. Οη αιιαγέο απηέο άγγημαλ θαη ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Ο καζεηηθφο 

πιεζπζκφο παξνπζηάδεη κηα πνιηηηζκηθή πνηθηιία, θινλίδνληαο ζπρλά αληηιήςεηο βαζηζκέλεο 

ζηελ νκνηνγελή εζληθά θαη πνιηηηζκηθά ζχλζεζή ηνπ, ζε πνιιέο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

θαη ε Διιάδα. Η λέα απηή πξαγκαηηθφηεηα έθαλε επηηαθηηθή ηελ αλάγθε δηαρείξηζεο απηήο 

ηεο εηεξφηεηαο. Ο ζθνπφο ηεο  παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη  ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λ. Αηηηθήο, ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζκηθή 

εηεξφηεηα. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο αθνινπζήζεθε ε πνζνηηθή 

πξνζέγγηζε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, θαηά ηνλ Φεβξνπάξην θαη Μάξηην ηνπ 2017. Σν 

δείγκα απνηέιεζαλ 207 εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ηνπ λ. Αηηηθήο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ, φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο: δελ 

αθνινπζνχλ ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή ηάμε ηελ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία, ηε ρξήζε 

ζηνηρείσλ απφ ηε γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ αιινδαπψλ/ κεηαλαζηψλ/ πξνζθχγσλ 
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καζεηψλ, σο ζηξαηεγηθή, δελ δεκηνπξγνχλ θαηάιιειν δηδαθηηθφ πιηθφ  γηα ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο, ελψ αθνινπζνχλ ηε δεκηνπξγία κεηθηψλ νκάδσλ παηδηψλ.  

Λέμεηο θιεηδηά: πνιππνιηηηζκηθφηεηα, δηαπνιηηηζκηθφηεηα, εηεξφηεηα 

Δηζαγσγή 

To δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νχ αηψλα, ε αλζξσπφηεηα έγηλε κάξηπξαο καδηθψλ κεηαθηλήζεσλ 

πιεζπζκψλ ζε παγθφζκην επίπεδν γηα νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο, θαη ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο, 

πνπ πξνθάιεζαλ δηεζλψο κηα κεγάιε αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ ράξηε (Παξζέλεο & 

Φξαγθνχιεο, 2016). Η Διιάδα, βξίζθεηαη ζηε δίλε απηψλ ησλ εμειίμεσλ θαη βηψλεη ηηο 

ζπλέπεηέο ηνπο. Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην παγθφζκην ζθεληθφ, αιιά θαη ε καδηθή κεηαθίλεζε 

πιεζπζκψλ ηφζν κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ φζν θαη απφ ηξίηεο πξνο ηελ Δπξψπε ρψξεο, 

έρνπλ νδεγήζεη ζε κεηαβνιέο ησλ πνιηηηζκηθψλ αμηψλ. Σα θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ  απφ απηέο ηηο κεηαθηλήζεηο, βηψλνληαη  έληνλα απφ  άηνκα θαη θνηλσληθέο 

νκάδεο φηαλ δεκηνπξγνχληαη ηάζεηο μελνθνβίαο θαη ξαηζηζκνχ (Παξζέλεο & Φξαγθνχιεο, 

2016). Οη αιιαγέο απηέο άγγημαλ θαη ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, αθνχ ν καζεηηθφο 

πιεζπζκφο παξνπζηάδεη κηα πνιηηηζκηθή πνηθηιία, θινλίδνληαο ζπρλά αληηιήςεηο βαζηζκέλεο 

ζηελ νκνηνγελή εζληθά θαη πνιηηηζκηθά ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε πνιιέο ρψξεο, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα (Γθφβαξεο, 2004; Μάξθνπ, 2010). 

Η λέα απηή πξαγκαηηθφηεηα έθαλε επηηαθηηθή ηελ αλάγθε δηαρείξηζεο απηήο ηεο εηεξφηεηαο 

θαη νδήγεζε ρψξεο κε κεγαιχηεξε εκπεηξία ζην ζέκα απηφ, ζηελ εθαξκνγή δηαθφξσλ 

πνιηηηθψλ (Γθφηνβνο, 2003). Οη δπζθνιίεο πνπ παξαηεξήζεθε, φηη αληηκεησπίδνπλ ζπρλά ηα 

παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα ηνπ θπξίαξρνπ πνιηηηζκνχ, 

πξνβιεκάηηζαλ θαη πξνβιεκαηίδνπλ έληνλα ηελ επηζηεκνληθή θαη εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα.  

Η βαζηθή πξφθιεζε πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ζήκεξα νη πνιππνιηηηζκηθέο 

θνηλσλίεο ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηελ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε ηξφπν ψζηε λα 

κελ νδεγνχλ ζε ζπγθξνχζεηο, αιιά ζηε δεκηνπξγηθή αιιειεπίδξαζε ησλ πνιηηηζκψλ 

(Γθφβαξεο, 2004). Η πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη απεηιή γηα ηα έζλε-

θξάηε, αιιά, αληίζεηα, ε αλαγλψξηζε ηεο εηεξφηεηαο εγγπάηαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη 

ηελ ελφηεηά ηνπο (Μάξθνπ, 2010). Η ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ ζηηο δηαδηθαζίεο 

θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο έληαμεο ησλ ππνθεηκέλσλ αλαγλσξίδεηαη σο εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφο, έρνληαο ην ξφιν λα εθπαηδεχζεη φινπο ηνπο καζεηέο, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο, ζηάζεηο θαη ηθαλφηεηεο γηα ηε ζπγθξφηεζε κηαο πνιηηείαο ζηελ νπνία 

φινη ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ (Μάξθνπ 2010; Παξζέλεο & Φξαγθνχιεο,2016). 

Αλαπάληεην παξακέλεη σζηφζν ην εξψηεκα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή πνπ πξέπεη λα ιάβεη 

ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο ξαγδαίεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο 

αιιαγέο (Παξζέλεο, 2013).  

Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο ελδπλάκσζαλ ην ελδηαθέξνλ ηεο γξάθνπζαο (ελ ελεξγεία 

εθπαηδεπηηθνχ) θαη ηελ πξνζαλαηφιηζαλ, ψζηε λα αζρνιεζεί κε ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα.  
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1. Πνιππνιηηηζκηθόηεηα  θαη Γηαπνιηηηζκηθόηεηα 

Ο Μάξθνπ (2010), δηαθνξνπνηεί ελλνηνινγηθά ηνπο φξνπο «πνιππνιηηηζκηθφηεηα» θαη   

«δηαπνιηηηζκηθφηεηα» θαη   ηνλίδεη φηη ε    «πνιππνιηηηζκηθφηεηα» πεξηγξάθεη ζπλήζσο κηα 

ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηε δηαδηθαζία εμέιημήο ηεο. 

Ο φξνο «δηαπνιηηηζκηθφηεηα» δειψλεη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε, ζηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε θαη ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε άηνκα δηαθφξσλ 

εζληθψλ θαη κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ (Μάξθνπ, 2010). Πξφθεηηαη γηα κηα δηαιεθηηθή ζρέζε, 

κηα δπλακηθή δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο θαη ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο θαη ζπλεξγαζίαο 

αλάκεζα ζε άηνκα δηαθφξσλ εζληθψλ - κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ. Απνηειεί κία δπλακηθή  

νινθιήξσζε πνιηηηζκψλ πνπ είλαη πξφζπκνη λα ζπλαληεζνχλ θαη λα αληαιιάμνπλ απφςεηο, 

λα δαλεηζηνχλ ακνηβαίεο ιέμεηο, ηδέεο, ππνζέζεηο, νπηνπίεο θαη λα πξνζζέζνπλ ζηα νηθεία 

ζχκβνια άιισλ πνιηηηζηηθψλ ζπζηεκάησλ (Μάξθνπ, 2010). 

χκθσλα κε ηνλ Γακαλάθε (2007), ν φξνο δηαπνιηηηζµηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ ηζφηηµε 

ζπλάληεζε, αιιειεπίδξαζε, επηθνηλσλία θαη αιιεινεµπινπηηζµφ θνξέσλ δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζµψλ θαη πξνυπνζέηεη ηελ εγθαηάιεηςε εζλνθεληξηθψλ πξνηχπσλ θαη ηελ απνδνρή ηεο 

πνιππνιηηηζµηθφηεηαο, φπνπ νη θνηλσλίεο αλαγλσξίδνπλ θαη ζέβνληαη  ηελ πνιηηηζµηθή 

εηεξφηεηα (∆αµαλάθεο, 2007). 

1.1.  Δηεξόηεηα 

Η ιέμε εηεξφηεηα νξίδεηαη σο ε έιιεηςε νκνηφηεηαο θαηά ην είδνο, ηε ζέζε, ηελ ηάμε θ.ι.π. 

(Μπακπηληψηεο, 1998). 

Ο φξνο εηεξφηεηα πέξα απφ ηε ιεμηθνινγηθή ηνπ εξκελεία, λνεκαηνδνηείηαη απφ ζεσξίεο 

θνηλσληνινγηθέο θαη παηδαγσγηθέο. Οη ζεσξεηηθνί ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ζπζρεηίδνπλ 

ηελ εηεξφηεηα κε ηελ ηαπηφηεηα θαη επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε ζρέζε, εγψ θαη ν 

άιινο  (Χαηδεζαββίδεο, 2001). 

Η εηεξφηεηα κπνξεί λα εκθαλίδεη πνιιέο κνξθέο: κπνξεί λα αθνξά δηαθνξεηηθέο 

εζλνπνιηηηζκηθέο, γισζζηθέο, θπιεηηθέο ή ζξεζθεπηηθέο νκάδεο, φπνπ ε εηεξφηεηα είλαη 

έθδειε θαη  πξνθαιεί ζπλήζσο θνηλσληθέο αληηδξάζεηο απνθιεηζκνχ. Μπνξεί αθφκε λα 

αλαθέξεηαη ζε νκάδεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζε κηα θνηλσλία θαη δηαθνξνπνηνχληαη κφλν 

εμαηηίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, εληφο ησλ νξίσλ ηεο θνηλφηεηαο, γηα κηα νκάδα πνπ δελ 

έξρεηαη απφ άιιε ρψξα, (π.ρ. Ρσζνπφληηνη), νχηε απφ άιιε εζλνπνιηηηζκηθή νκάδα, φπσο νη 

Σζηγγάλνη ή νη Μνπζνπικάλνη ηεο Θξάθεο (Παξζέλεο & Φξαγθνχιεο, 2016). 

Αλαθνξηθά κε ην ζεκεξηλφ θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην ην ζχγρξνλν ειιεληθφ ζρνιείν 

είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ φηη ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο κηαο θαη νη αιινδαπνί καζεηέο 

θέξνπλ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα, ηε γιψζζα ηνπο, ηα ήζε θαη έζηκά ηνπο, ηελ 

ζξεζθεία ηνπο, ηηο ζπλήζεηέο ηνπο (Παξζέλεο & Φξαγθνχιεο, 2016).   Με άιια ιφγηα ε 
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πνιηηηζκηθή εηεξνγέλεηα ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ απνηειεί ζήκεξα έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. 

1.2. Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

Η  δηαπνιηηηζµηθή εθπαίδεπζε εµθαλίζηεθε απφ ηελ αλάγθε ησλ ζεµεξηλψλ θνηλσληψλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηελ πνιππνιηηηζµηθφηεηα θαη ηηο αιιαγέο πνπ απηή επέθεξε (Παξζέλεο & 

Φξαγθνχιεο, 2016). 

Ο φξνο δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε παξαπέκπεη ζε δπν δηαθξηηά ζηάδηα. Σν πξψην 

αλαθέξεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ππφ ηελ έλλνηα ησλ ξπζκίζεσλ αιιά θαη ησλ 

πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ (πιηθνηερληθή ππνδνκή, πνηφηεηα εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ) ηεο 

θνηλσλίαο αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε. Σν δεχηεξν ζηάδην αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία θαη 

ην απνηέιεζκα άζθεζεο αγσγήο κέζα ζην ζρνιείν. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, σο ν 

θαηεμνρήλ ζεζκφο ζηήξημεο καζεηψλ κε δηαθνξεηηθή γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή πξνέιεπζε, 

θαιείηαη λα θάλεη πξάμε ηελ ηζφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ κέζα απφ ηε ζέζπηζε 

αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο (Μάξθνπ, 1997). 

χκθσλα θαη κε ηνλ επηθξαηέζηεξν νξηζκφ, ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ραξαθηεξίδεηαη σο 

απάληεζε ζηελ πνιππνιηηηζκηθή κεηεμέιημε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Η δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε είλαη νινθιεξσκέλε εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε άηνκα δηαθφξσλ 

εζλνπνιηηηζκηθψλ πξνειεχζεσλ (Μάξθνπ, 1997). 

Η δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε   αλαγλσξίδεη φηη νη δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί έρνπλ ηζφηηκε 

αμία θαη πξνζπαζεί λα πξνάγεη ηελ έληαμε ησλ αιινδαπψλ ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο 

θαη λα ηνπο βνεζήζεη λα έρνπλ ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο κε φινπο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο απηψλ ησλ καζεηψλ (Γακαλάθεο, 2007).  

1.3. Η δηαρείξηζε ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο 

Η ειιεληθή θνηλσλία ρσξίο λα δηαζέηεη ηηο αλαγθαίεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη ζεζκηθέο 

δνκέο κεηαηξάπεθε κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ρψξα απνζηνιήο ζε ρψξα 

ππνδνρήο κεηαλαζηψλ, παιηλλνζηνχλησλ θαη πξνζθχγσλ, πξνζπαζψληαο παξάιιεια λα 

δηαρεηξηζηεί θαη ην δήηεκα ηεο έληαμεο θαη έηεξσλ νκάδσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη σο 

«δηαθνξεηηθνί» (π.ρ. Ρνκά, Μνπζνπικάλνη Θξάθεο ή Πνκάθνη) (Παξζέλεο & Φξαγθνχιεο, 

2016). 

Σν έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπληζηά ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηε δηακφξθσζε ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο θπζηνγλσκίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, γηαηί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

παξέκβνπλ θαη λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηελ πνιηηηζκηθά θαη γισζζηθά κεηθηή ζχλζεζε ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. 
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Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα ζπλδένπλ ηε λέα κάζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη ηηο 

εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ. Γηα  λα δηαρεηξηζηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί απνηειεζκαηηθά κηα 

πνιππνιηηηζκηθή ηάμε ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ 

θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο. Πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθά παηδηά κπνξεί λα έρνπλ πξνεγνχκελεο 

καζεζηαθέο εκπεηξίεο πνπ ηα πξνδηαζέηνπλ γηα κάζεζε κε ηξφπνπο πνπ ίζσο λα κελ είλαη 

ζπκβαηνί κε θάπνηεο θνηλψο εθαξκνζκέλεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ζε πνιιέο ηάμεηο. Γηα απηφ 

νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα πηνζεηήζνπλ κηα εληαμηαθή θαη επέιηθηε πξνζέγγηζε 

δηδαζθαιίαο, παξαηεξψληαο ηελ αληαπφθξηζε ησλ παηδηψλ θαη πξνζαξκφδνληαο ηε 

δηδαζθαιία ηνπο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ ζηελ 

ηάμε (Γακαλάθεο, 2007). 

Ο Banks (2004), πξνηείλεη λα πηνζεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί κηα «δίθαηε παηδαγσγηθή» πνπ 

απνηειείηαη απφ ηερληθέο θαη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηα αθαδεκατθά 

επηηεχγκαηα παηδηψλ απφ πνιππνίθηιεο θπιεηηθέο θαη εζληθέο νκάδεο. 

1.4. Γηαπνιηηηζκηθή εηνηκόηεηα 

Δηνηκφηεηα, είλαη ε ηθαλφηεηα άκεζεο αληίιεςεο ησλ εξεζηζκάησλ θαη θαηάιιειεο 

αληηδξάζεσο ζε απηά, σο απνηέιεζκα ζπλήζσο θαηάιιειεο πξνεηνηκαζίαο (Μπακπηληψηεο, 

1998). 

Ο δηαπνιηηηζκηθά έηνηκνο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη: α) λα γλσξίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ  κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο ή μέλεο γιψζζαο, ηα αληίζηνηρα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο ζρεηηθέο λνκνζεζίεο  γηα ηνπο αιινδαπνχο ηεο Διιάδαο αιιά 

θαη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηνπο νκνγελείο ηνπ εμσηεξηθνχ.  Δπίζεο λα γλσξίδεη ην 

πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ, λα αληηκεησπίδεη ηα παηδαγσγηθά πξνβιήκαηα θαη λα  

δηαρεηξίδεηαη κηα πνιππνιηηηζκηθή ηάμε (Μάξθνπ, 1997), β) λα έρεη πινχζηα θαηαλφεζε ησλ 

αθαλψλ αιιά θαη ησλ νξαηψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε 

θαη έρεη ξεαιηζηηθή αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο ν εθπαηδεπηηθφο 

πξέπεη λα δηαζέηεη δηνξαηηθφηεηα, πνπ απνθηάηαη  κέζσ ηεο επηζηεκνληθήο ζεσξίαο θαη ηεο 

ζηνραζηηθήο εκπεηξίαο (Κνζζπβάθε, 2002). 

Ωο δηαπνιηηηζκηθή δηδαθηηθή εηνηκφηεηα νξίδεηαη ε ζεσξεηηθή γλψζε, νη δεμηφηεηεο θαη ε 

επηζηεκνληθή θαηάξηηζε πνπ ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα δηαζέηεη γηα δεηήκαηα 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ε δπλαηφηεηά ηνπ λα εθαξκφδεη  ηε ζεσξία θαη λα 

επηηπγράλεη ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ ζέηεη (Κνζζπβάθε,2002). 

Βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο δηδαθηηθήο εηνηκφηεηαο είλαη ε πξνζπάζεηα 

πξνζέγγηζεο ηνπ θπξίαξρνπ πνιηηηζκνχ κε άιινπο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ επηηξέπεη ηε 

ρξήζε θαηάιιεινπ πιηθνχ θαη εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ πξνο φθεινο ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ. Δίλαη απαξαίηεηε ζηηο ζρνιέο θνίηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε δηδαζθαιία ηεο 

ρξήζεο θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη  ζηηο 

πξνθιήζεηο θαη ζηα  δεδνκέλα ηεο πνιππνιηηηζκηθήο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο (Κνζζπβάθε, 

2002). 
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1.5. ∆ηαπνιηηηζµηθή επηθνηλσλία ζηελ εθπαίδεπζε 

Με ηνλ φξν δηαπνιηηηζµηθή επηθνηλσληαθή εηνηµφηεηα ελλνείηαη έλα ζχλνιν απφ 

ζπµπεξηθνξέο, ζηάζεηο, γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο πνπ επηηξέπνπλ ζηα άηνµα λα 

αληαπνθξίλνληαη απνηειεζµαηηθά ζε δηαπνιηηηζµηθέο θαηαζηάζεηο (Fantini, 2006). 

Η θαηαλφεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπµπεξηθνξψλ απφ ηα άηνµα πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο 

εζλνπνιηηηζµηθέο νµάδεο επηηπγράλεηαη µέζσ ηεο δηαπνιηηηζµηθήο επηθνηλσλίαο  πνπ 

επηηξέπεη ζηα άηνµα λα αληαπνθξηζνχλ ζην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζµηθήο επαθήο (Καλαθίδνπ 

& Παπαγηάλλε, 1998). Η δηαπνιηηηζµηθή επηθνηλσλία πθίζηαηαη φηαλ ηα άηνµα επεξεάδνληαη 

απφ δηαθνξεηηθέο πνιηηηζµηθέο  θνηλφηεηεο θαη δηαπξαγµαηεχνληαη θνηλέο έλλνηεο µε ζηφρν 

ηελ χπαξμε λνήµαηνο µέζα ζηα πιαίζηα ηεο αιιειεπίδξαζεο.  

2. Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

2.1. Σθνπόο - Σηόρνη- Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λ. Αηηηθήο. Οη επηκέξνπο ζηφρνη ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε 

δηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα θαη ε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία ησλ  εθπαηδεπηηθψλ 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λ. Αηηηθήο. 

ε ζρέζε κε ηνλ ζθνπφ θαη ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηεο κειέηεο ηα δηεξεπλεηηθά  εξσηήκαηα 

ηα νπνία θαη απνηέιεζαλ ηνπο επηκέξνπο άμνλεο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ  ηεο παξνχζαο 

κειέηεο, δηαηππψζεθαλ σο εμήο:  

1. Πνηα είλαη ε δηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ηνπ λ. Αηηηθήο; 

2. Πνηα είλαη ε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ηνπ λ. Αηηηθήο; 

2.2. Η εξεπλεηηθή κέζνδνο 

Η ζπγθεθξηκέλε έξεπλα βαζίζηεθε ζηελ πνζνηηθή πξνζέγγηζε, γηα ιφγνπο αμηνπηζηίαο ε 

θχζε ηεο έξεπλαο έιαβε ηε κνξθή επηζθφπεζεο θαη  απεπζχλζεθε ζε έλα κεγάιν αιιά φρη 

θαη αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα. Η πίεζε ρξφλνπ δελ επέηξεςε ηελ επέθηαζε ηεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο θάλνληαο ρξήζε θαη ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο, αληηιακβαλφκελνη βέβαηα ησλ 

πεξηνξηζκψλ πνπ πξνθχπηνπλ ( Cohen & Manion, 1997).  

Η πνζνηηθή πξνζέγγηζε ζηεξίδεηαη θπξίσο ζην επηζηεκνληθφ παξάδεηγκα θαη έρεη ηηο ξίδεο 

ηεο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ζηεξίδεη ηελ επηζηεκνληθή ηεο εγθπξφηεηα ζηηο 

αληηθεηκεληθέο κεηξήζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο,  θαηαγξάθεη γεγνλφηα, πηζαλέο αηηίεο θαη έρεη  

παξαγσγηθφ  ραξαθηήξα (Cohen & Manion,1997). Δπηπιένλ ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 
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εθιακβάλεηαη σο πην αμηφπηζηε, θαζψο ν εξεπλεηήο ζεσξείηαη, φηη είλαη απνζηαζηνπνηεκέλνο 

απφ ηα γεγνλφηα (Γεκεηξφπνπινο, 2004).  

2.3.  Γείγκα ηεο έξεπλαο 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο εζηηάζηεθε ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα πιεζπζκνχ, έρνληαο πιήξε 

επίγλσζε, φηη ην δείγκα δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ επξχηεξνπ πιεζπζκνχ. Η 

δεηγκαηνιεςία ήηαλ βνιηθή ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηεο εξεπλήηξηαο θαη ηεο πξφζβαζήο ηεο ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο. Ο πιεζπζκφο αλαθνξάο ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Αηηηθή. πγθεθξηκέλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζπιινγή 

εξσηεκαηνινγίσλ ζε ζρνιεία ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, Ακαξνπζίνπ, Άλσ Ληνζίσλ, Αραξλψλ, 

Βξηιεζζίσλ, Κνξπδαιινχ, Μάλδξαο θαη Πεχθεο. πλνιηθά  δηαλεκήζεθαλ 210 

εξσηεκαηνιφγηα  απφ  ηελ εξεπλήηξηα, ηδηνρείξσο, ζε ζπλαδέιθνπο θαη  ζπγθεληξψζεθαλ  

207 ζσζηά. Η εξεπλήηξηα  επηζθέθζεθε ηνλ Φεβξνπάξην θαη Μάξηην 2017 ηα ζρνιεία ζηα 

δηαιείκκαηα, ελεκέξσζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαζψο θαη γηα ηελ 

αλσλπκία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ,  παξέκεηλε ζην ζρνιείν γηα λα  ζπιιέμεη ηα εξσηεκαηνιφγηα 

απζεκεξφλ. 

 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο 

 

Αλαθνξηθά κε ην θχιν, απφ ηνπο 207 ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα νη 56 (27,1%) ήηαλ άλδξεο 

θαη νη 151 (72,9%) γπλαίθεο. 

 

Ωο πξνο ηελ ειηθία ησλ ππνθεηκέλσλ,  πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 9,2% είρε ειηθία έσο 30 έηε, 

πνζνζηφ 25,6%, είρε ειηθία 31 έσο 40 έηε, κεγάιν επίζεο πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 43,0% 

φπνπ θαη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο εκθάληζε ειηθία 41-50 έηε θαη πνζνζηφ 22,3% δήισζε 

ειηθία απφ 51 έηε θαη άλσ. 

 

Ωο πξνο ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ  πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 72,9% απηψλ πνπ απάληεζαλ 

δήισζαλ, φηη νη βαζηθέο ηνπο ζπνπδέο ήηαλ ζε παηδαγσγηθφ ηκήκα, ελψ ζε κηθξφηεξν 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 27,1% εκθαλίδνληαη νη πηπρηνχρνη απφ Παηδαγσγηθή Αθαδεκία. ε 

ζρέζε κε ηελ θαηνρή δεπηέξνπ πηπρίνπ, ην 31,9% απηψλ πνπ απάληεζαλ εκθαλίδνληαη σο 

πηπρηνχρνη ΑΔΙ θαη ζε πνζνζηφ 13,20% σο πηπρηνχρνη ΣΔΙ. Ωο πξνο ηηο κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο, πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 20,3% απηψλ πνπ απάληεζαλ δήισζαλ, φηη θαηέρνπλ 

κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ, ελψ ζε κηθξφηεξα πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ 1,9% εκθαλίζηεθαλ 

νη εθπαηδεπηηθνί κε κεηαπηπρηαθφ ζηε Γηαπνιηηηζκηθή  Δθπαίδεπζε. Σέινο ζε ζρέζε κε 

δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο, πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 3,9% απηψλ πνπ απάληεζαλ δήισζαλ, φηη 

θαηέρνπλ δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ, ελψ θαλείο δελ εκθαλίζηεθε κε δηδαθηνξηθφ ζηε 

Γηαπνιηηηζκηθή  Δθπαίδεπζε. 
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2.4. Δξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Η έξεπλα ζηεξίρζεθε ζηε ζπγθέληξσζε, ηνπ πξνο δηεξεχλεζε πιηθνχ, ζην εξσηεκαηνιφγην 

θαη απνηειείηαη απφ ζχλνιν γξαπηψλ εξσηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην εμεηαδφκελν 

δήηεκα ην νπνίν είλαη «νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λ. 

Αηηηθήο σο πξνο ην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο». Με ηε ρξήζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ επηηεχρζεθε ε ζπιινγή πνιιψλ πιεξνθνξηψλ ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπγθξηηηθά κε άιιεο κεζφδνπο π.ρ. παξαηήξεζε ή  ζπλέληεπμε 

(Cohen & Manion,1997). 

2.4.1. Γνκή εξσηεκαηνινγίνπ 

Πξφθεηηαη γηα έλα απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν αξρηθά, πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο 

ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζηελ ειηθία, ζην 

θχιν θαη ζην κνξθσηηθφ επίπεδν. Σα δεκνγξαθηθά απηά ζηνηρεία είλαη νη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο νη νπνίεο απνηεινχλ ηδηφηεηα ή ραξαθηεξηζηηθφ πνπ επηδξά ζηελ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή (Ρνχζζνο & Σζανχζεο, 2002).  

 

ην εξσηεκαηνιφγην, κεηά ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, αθνινπζνχλ δχν άμνλεο κε  θιεηζηέο 

εξσηήζεηο (ζε 4/βάζµηα θαη 5/βάζµηα θιίµαθα Likert) γηα εχθνιε θσδηθνπνίεζε, 

ζπκπιήξσζε θαη επεμεξγαζία ηνπο. Δπηπιένλ εμαζθαιίδεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ε θαζνδήγεζε ηνπ εξσηψκελνπ λα απαληά εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ 

εξσηήζεσλ.  

 

Ο 1
νο

 άμνλαο:  

 Πνιππνιηηηζκηθή ηάμε θαη δηαπνιηηηζκηθή εηνηκόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ: 

πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο εξσηήζεηο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο (ρξήζε ζηνηρείσλ απφ ηε γιψζζα θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ αιινδαπψλ/κεηαλαζηψλ/πξνζθχγσλ καζεηψλ, δεκηνπξγία θαηάιιεινπ 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ, εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία θαη  δεκηνπξγία κεηθηψλ νκάδσλ 

παηδηψλ). ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηέζζεξηο εξσηήζεηο γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ζηε ζρνιηθή ηάμε 

(πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο, πξνβιήκαηα ζπκκεηνρήο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ζρνιείνπ, πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη 

πξνβιήκαηα ιφγσ πξνθαηαιήςεσλ ελαληίνλ ηνπο).Σέινο ηίζεληαη ηέζζεξηο εξσηήζεηο 

γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο ζηε ζρνιηθή 

ηνπο επηηπρία (αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απέλαληη ζηα παηδηά 

απηά, ε κε ηθαλνπνηεηηθή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ην βηνηηθφ επίπεδν ηεο 

νηθνγέλεηαο). 
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Ο 2
νο

 άμνλαο:  

 Γηαπνιηηηζκηθή κάζεζε, επηθνηλσλία θαη  επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ: 

αξρηθά ηίζεληαη ηέζζεξηο εξσηήζεηο γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή κάζεζε, αλαθνξηθά κε  

ηνπο αιινδαπνχο/κεηαλάζηεο/πξφζθπγεο καζεηέο (πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο  γηα 

ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, ελαιιαθηηθά κνληέια 

δηδαζθαιίαο γηα πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, ζηξαηεγηθέο θαη δηδαθηηθέο κέζνδνη 

θαηάιιειεο γηα πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, ρεηξηζκφο κε άλεζε θαη επρέξεηα 

ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα). ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηξεηο 

εξσηήζεηο γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή  επηθνηλσλία (πνιπγισζζηθφο γξακκαηηζκφο, 

ζπλαηζζήκαηα αλεζπρίαο θαη ελνρήο σο πξνο ηνπο καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζε θάπνηα 

πνιηηηζκηθή κεηνλφηεηα, αλαδήηεζε ζπκβνπιψλ απφ εηδηθνχο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο, ρξήζε δηαθφξσλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο). Σέινο ππάξρνπλ ηέζζεξηο 

εξσηήζεηο γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο (θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ ζεκάησλ, αλάπηπμε 

δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο, θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο θαζψο 

θαη ζε ζέκαηα δεκνθξαηίαο θαη ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε). 

2.5. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο εζηηάζηεθε ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα πιεζπζκνχ θαη δελ είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ επξχηεξνπ πιεζπζκνχ. 

2.6. Δγθπξόηεηα 

Η εγθπξφηεηα (validity) είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε  γηα ηελ 

χπαξμε απνηειεζκαηηθήο έξεπλαο θαη γηα ηελ  εμαζθάιηζή ηεο : α) ζηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ, έγηλε πξνζπάζεηα λα κεησζεί ην πνζνζηφ δηαξξνήο β) ζηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ κέζσ ηεο ρξήζεο θαηάιιειεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ηνπο, γ) ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ, ρσξίο εζειεκέλε δηαζηξέβισζε, δηαηππψλνληαο ηζρπξηζκνχο 

πνπ πξνθχπηνπλ κφλν απφ ηα δεδνκέλα (Cohen & Manion, 1994). 

3. Απνηειέζκαηα 

Η αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην SPSS 21,0 (Statistical Package for Social 

Sciences). 

3.1. 1νο Άμνλαο: Πνιππνιηηηζκηθή ηάμε θαη δηαπνιηηηζκηθή εηνηκόηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

3.1.1. Χξήζε θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθώλ  
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Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο θάλεθε λα αθνινπζνχλ ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή ηάμε, ηε 

ρξήζε ζηνηρείσλ απφ ηε γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ αιινδαπψλ/κεηαλαζηψλ/πξνζθχγσλ 

καζεηψλ σο ζηξαηεγηθή, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 23,6% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ 

θαηεγνξηψλ «πνιχ» θαη «πάξα πνιχ»). Αληίζεηα δε θαίλεηαη λα πηνζεηνχλ ηε ζηξαηεγηθή 

απηή ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 76,4% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ 

«θαζφινπ» θαη «ιίγν»). 

Πίλαθαο 1 Χξήζε ζηνηρείσλ από ηε γιώζζα θαη ηνλ πνιηηηζκό ησλ αιινδαπώλ/κεηαλαζηώλ/ πξνζθύγσλ 

καζεηώλ 

 Σπρλόηεηα Ν Πνζνζηό % Σρεηηθό πνζνζηό Αζξνηζηηθό Πνζνζηό 

Καζόινπ 37 17,9 17,9 17,9 

Λίγν 121 58,5 58,5 76,4 

Πνιύ 46 22,2 22,2 98,6 

Πάξα πνιύ 3 1,4 1,4 100,0 

Σύλνιν 207 100,0 100,0  

Φάλεθε, επίζεο, φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο αθνινπζνχλ ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή 

ηάμε, ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ  σο ζηξαηεγηθή ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο 

ηνπ 28,5% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πνιχ» θαη «πάξα πνιχ»). 

Αληίζεηα δε θαίλεηαη λα πηνζεηνχλ ηε ζηξαηεγηθή απηή ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 

71,5%(αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «θαζφινπ» θαη «ιίγν»). 

Πίλαθαο 2 Γεκηνπξγία θαηάιιεινπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ 

 Σπρλόηεηα Ν Πνζνζηό % Σρεηηθό πνζνζηό Αζξνηζηηθό Πνζνζηό 

Καζόινπ 47 22,7 22,7 22,7 

Λίγν 101 48,8 48,8 71,5 

Πνιύ 52 25,1 25,1 96,6 

Πάξα πνιύ 7 3,4 3,4 100,0 

Σύλνιν 207 100,0 100,0  

Αθφκε απφ ηελ έξεπλα θάλεθε, φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο αθνινπζνχλ ζε κηα 

πνιππνιηηηζκηθή ηάμε, ηελ Δμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία (π.ρ. γιψζζαο), σο ζηξαηεγηθή ζε 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 36,2% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πνιχ» θαη 

«πάξα πνιχ»). Αληίζεηα, δελ πηνζεηνχλ ηε ζηξαηεγηθή απηή ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 63,8% 

(αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «θαζφινπ» θαη «ιίγν»). 

Πίλαθαο 3 Δμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία (π.ρ. γιώζζαο) 

 Σπρλόηεηα Ν Πνζνζηό % Σρεηηθό πνζνζηό Αζξνηζηηθό Πνζνζηό 

Καζόινπ 38 18,4 18,4 18,4 

Λίγν 94 45,4 45,4 63,8 

Πνιύ 63 30,4 30,4 94,2 

Πάξα πνιύ 12 5,8 5,8 100,0 

Σύλνιν 207 100,0 100,0  
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Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο αθνινπζνχλ ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή ηάμε, ζε 

ζρέζε κε ηελ δηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηά ηνπο, ηε δεκηνπξγία κεηθηψλ νκάδσλ παηδηψλ, σο 

ζηξαηεγηθή ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 73% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ 

«πνιχ» θαη «πάξα πνιχ»). Αληίζεηα δε θαίλεηαη λα πηνζεηνχλ ηε ζηξαηεγηθή απηή ζε 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 27% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «θαζφινπ» θαη 

«ιίγν»). 

Πίλαθαο 4 Γεκηνπξγία κεηθηώλ νκάδσλ παηδηώλ 

 Σπρλόηεηα Ν Πνζνζηό % Σρεηηθό πνζνζηό Αζξνηζηηθό Πνζνζηό 

Καζόινπ 11 5,3 5,3 5,3 

Λίγν 45 21,7 21,7 27 

Πνιύ 97 46,9 46,9 73 

Πάξα πνιύ 54 26,1 26,1 100,0 

Σύλνιν 207 100,0 100,0  

3.1.2. Γπζθνιίεο ησλ παηδηώλ κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ζηε ζρνιηθή 

πνιππνιηηηζκηθή ηάμε 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ησλ πηλαθνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ θάλεθε, φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

ηνπ δείγκαηφο καο αληηκεησπίδνπλ, ζηελ πνιππνιηηηζκηθή ηάμε, πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο 

πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ επηθνηλσλία, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 40,1% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»). Αληίζεηα δε θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ επηθνηλσλία, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 

13,1% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη «θαζφινπ»). 

Πίλαθαο 5 Αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαηαλόεζεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ επηθνηλσλία 

 Σπρλόηεηα Ν Πνζνζηό % Σρεηηθό πνζνζηό Αζξνηζηηθό Πνζνζηό 

Πάξα Πνιύ 9 4,4 4,4 4,4 

Πνιύ  74 35,7 35,7 40,1 

Αξθεηά  97 46,9 46,9 87,0 

Λίγν 25 12,1 12,1 99,0 

Καζόινπ 2 1,0 1,0 100,0 

Σύλνιν 207 100,0 100,0  

Φάλεθε επίζεο, φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα σο πξνο 

ηε ζπκκεηνρή ησλ αιινδαπψλ/κεηαλαζηψλ/πξνζθχγσλ καζεηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ζρνιείνπ, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 69,1% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ 

«πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»). Αληίζεηα δε θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ αληίζηνηρα πξνβιήκαηα 

ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 6,3% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη 

«θαζφινπ»). 
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Πίλαθαο 6 Αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζπκκεηνρήο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ 

 Σπρλόηεηα Ν Πνζνζηό % Σρεηηθό πνζνζηό Αζξνηζηηθό Πνζνζηό 

Πάξα Πνιύ 37 17,9 17,9 17,9 

Πνιύ  106 51,2 51,2 69,1 

Αξθεηά  51 24,6 24,6 93,7 

Λίγν 11 5,3 5,3 99,0 

Καζόινπ 2 1,0 1,0 100,0 

Σύλνιν 207 100,0 100,0  

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο θάλεθε, λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ 

ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ αιινδαπψλ/πξνζθχγσλ/κεηαλαζηψλ καζεηψλ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 76,3% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πάξα 

πνιχ» θαη «πνιχ»). Αληίζεηα δε θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ αληίζηνηρα πξνβιήκαηα, ζε 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 1,5% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη 

«θαζφινπ»). 

Πίλαθαο 7 Αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ ηζόηηκε κεηαρείξηζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

 Σπρλόηεηα Ν Πνζνζηό % Σρεηηθό πνζνζηό Αζξνηζηηθό Πνζνζηό 

Πάξα Πνιύ 56 27,1 27,1 27,1 

Πνιύ  102 49,3 49,3 76,3 

Αξθεηά  46 22,2 22,2 98,5 

Λίγν 2 1,0 1,0 99,5 

Καζόινπ 1 ,5 ,5 100,0 

Σύλνιν 207 100,0 100,0  

Δπηπξνζζέησο νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα, ιφγσ 

πξνθαηαιήςεσλ ελαληίνλ ησλ αιινδαπψλ/πξνζθχγσλ/κεηαλαζηψλ καζεηψλ απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 72,5% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ 

θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»). Αληίζεηα δειψλνπλ ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 3,9% 

(αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη «θαζφινπ»). 

Πίλαθαο 8 Πξνβιήκαηα ιόγσ πξνθαηαιήςεσλ ελαληίνλ ησλ αιινδαπώλ/πξνζθύγσλ/κεηαλαζηώλ 

καζεηώλ 

 Σπρλόηεηα  Ν Πνζνζηό % Σρεηηθό πνζνζηό Αζξνηζηηθό Πνζνζηό 

Πάξα Πνιύ 38 18,4 18,4 18,4 

Πνιύ  112 54,1 54,1 72,5 

Αξθεηά  49 23,7 23,7 96,1 

Λίγν 6 2,9 2,9 99,0 

Καζόινπ 2 1,0 1,0 100,0 

Σύλνιν 207 100,0 100,0  
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3.1.3. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή επηηπρία ησλ αιινδαπώλ 

πξνζθύγσλ/κεηαλαζηώλ καζεηώλ ζηελ πνιππνιηηηζκηθή ηάμε 

χκθσλα κε ηα  εξεπλεηηθά δεδνκέλα θάλεθε, φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο 

ζεσξνχλ σο ιφγν πνπ επεξεάδεη ηε ζρνιηθή επηηπρία ησλ αιινδαπψλ/κεηαλαζηψλ   

/πξνζθχγσλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή πνιππνιηηηζκηθή ηάμε, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζε 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 53,1% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» 

θαη «πνιχ»). Αληίζεηα δειψλνπλ ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 16,9% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη «θαζφινπ»). 

Πίλαθαο 9 Τν αλαιπηηθό πξόγξακκα 

 Σπρλόηεηα Ν Πνζνζηό % Σρεηηθό πνζνζηό Αζξνηζηηθό Πνζνζηό 

Πάξα Πνιύ 39 18,8 18,8 18,8 

Πνιύ  71 34,3 34,3 53,1 

Αξθεηά  62 30,0 30,0 83,1 

Λίγν 29 14,0 14,0 97,1 

Καζόινπ 6 2,9 2,9 100,0 

Σύλνιν 207 100,0 100,0  

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο ζεσξνχλ σο ιφγν πνπ επεξεάδεη ηε ζρνιηθή επηηπρία ησλ 

αιινδαπψλ/κεηαλαζηψλ /πξνζθχγσλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή πνιππνιηηηζκηθή ηάμε, ηε ζηάζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απέλαληη ζηα παηδηά απηά ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 66,7% (αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»). Αληίζεηα δειψλνπλ ζε 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 17,4% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη 

«θαζφινπ»). 

Πίλαθαο 10 Η ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ απέλαληη ζηα παηδηά απηά 

 Σπρλόηεηα Ν Πνζνζηό % Σρεηηθό πνζνζηό Αζξνηζηηθό Πνζνζηό 

Πάξα Πνιύ 79 38,2 38,2 38,2 

Πνιύ  59 28,5 28,5 66,7 

Αξθεηά  33 15,9 15,9 82,6 

Λίγν 20 9,7 9,7 92,3 

Καζόινπ 16 7,7 7,7 100,0 

Σύλνιν 207 100,0 100,0  

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο ζεσξνχλ σο ιφγν πνπ επεξεάδεη ηε ζρνιηθή επηηπρία ησλ 

αιινδαπψλ/κεηαλαζηψλ/πξνζθχγσλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή πνιππνιηηηζκηθή ηάμε, ηε κε 

ηθαλνπνηεηηθή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 68,6% (αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»). Αληίζεηα δειψλνπλ ζε 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 8,7% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη 

«θαζφινπ»). 
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Πίλαθαο 11 Η κε ηθαλνπνηεηηθή γλώζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο 

 Σπρλόηεηα Ν Πνζνζηό % Σρεηηθό πνζνζηό Αζξνηζηηθό Πνζνζηό 

Πάξα Πνιύ 69 33,3 33,3 33,3 

Πνιύ 73 35,3 35,3 68,6 

Αξθεηά 47 22,7 22,7 91,3 

Λίγν 17 8,2 8,2 99,5 

Καζόινπ 1 ,5 ,5 100,0 

Σύλνιν 207 100,0 100,0  

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο ζεσξνχλ σο ιφγν πνπ επεξεάδεη ηε ζρνιηθή επηηπρία ησλ 

αιινδαπψλ/κεηαλαζηψλ/πξνζθχγσλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή πνιππνιηηηζκηθή ηάμε, ην βηνηηθφ 

επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 62,3% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ 

θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»). Αληίζεηα δειψλνπλ ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 10,6% 

(αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη «θαζφινπ»). 

Πίλαθαο 12 Τν βηνηηθό επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο 

 Σπρλόηεηα Ν Πνζνζηό % Σρεηηθό πνζνζηό Αζξνηζηηθό Πνζνζηό 

Πάξα Πνιύ 53 25,6 25,6 25,6 

Πνιύ  76 36,7 36,7 62,3 

Αξθεηά  56 27,1 27,1 89,4 

Λίγν 21 10,1 10,1 99,5 

Καζόινπ 1 ,5 ,5 100,0 

Σύλνιν 207 100,0 100,0  

3.2. 2νο Άμνλαο: Γηαπνιηηηζκηθή κάζεζε, επηθνηλσλία θαη επηκόξθσζε 

εθπαηδεπηηθώλ 

3.2.1. Γηαπνιηηηζκηθή κάζεζε θαη επηθνηλσλία κε ηνπο αιινδαπνύο/ κεηαλάζηεο/ 

πξόζθπγεο πνπ αθνινπζνύλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε ζρνιηθή πνιππνιηηηζκηθή 

ηάμε 

χκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα,  νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο δειψλνπλ, φηη 

έρνπλ πξνζαξκφζεη ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο ζηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο ηνπο κε 

δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 26,1% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»). Αληίζεηα δειψλνπλ ζε πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 34,3% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη «θαζφινπ»). 
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Πίλαθαο 13  Πξνζαξκνγή πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο ζηνπο καζεηέο  κε δηαθνξεηηθό πνιηηηζκηθό  

ππόβαζξν 

 Σπρλόηεηα Ν Πνζνζηό % Σρεηηθό πνζνζηό Αζξνηζηηθό Πνζνζηό 

Πάξα Πνιύ 12 5,8 5,8 5,8 

Πνιύ  42 20,3 20,3 26,1 

Αξθεηά  82 39,6 39,6 65,7 

Λίγν 55 26,6 26,6 92,3 

Καζόινπ 16 7,7 7,7 100,0 

Σύλνιν 207 100,0 100,0  

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο δειψλνπλ, φηη ρξεζηκνπνηνχλ ελαιιαθηηθά κνληέια 

δηδαζθαιίαο θαηάιιεια δηακνξθσκέλα γηα πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, ζε πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 27,5% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»). 

Αληίζεηα, δελ πηνζεηνχλ ηε ζηξαηεγηθή απηή ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 38,2%(αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη «θαζφινπ»). 

Πίλαθαο 14 Χξήζε κνληέισλ δηδαζθαιίαο  δηακνξθσκέλσλ γηα πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα 

 Σπρλόηεηα Ν Πνζνζηό % Σρεηηθό πνζνζηό Αζξνηζηηθό Πνζνζηό 

Πάξα Πνιύ 13 6,3 6,3 6,3 

Πνιύ  44 21,2 21,2 27,5 

Αξθεηά  71 34,3 34,3 61,8 

Λίγν 59 28,5 28,5 90,3 

Καζόινπ 20 9,7 9,7 100,0 

Σύλνιν 207 100,0 100,0  

Αθφκε νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο δειψλνπλ, φηη νη ζηξαηεγηθέο θαη δηδαθηηθέο 

κέζνδνη πνπ επηιέγνπλ είλαη νη θαηάιιειεο γηα πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, ζε πνζνζηφ 

ηεο ηάμεο ηνπ 24,2% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» θαη 

«πνιχ»). Αληίζεηα δελ πηνζεηνχλ ηε ζηξαηεγηθή απηή ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 27,6% 

(αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη «θαζφινπ»). 

Πίλαθαο 15 Γηδαθηηθέο κέζνδνη  θαηάιιεινη γηα πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα 

 Σπρλόηεηα Ν Πνζνζηό % Σρεηηθό πνζνζηό Αζξνηζηηθό Πνζνζηό 

Πάξα Πνιύ 7 3,4 3,4 3,4 

Πνιύ  43 20,8 20,8 24,2 

Αξθεηά  100 48,3 48,3 72,5 

Λίγν 50 24,2 24,2 96,6 

Καζόινπ 7 3,4 3,4 100,0 

Σύλνιν 207 100,0 100,0  
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Σέινο  νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο δειψλνπλ, φηη κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ κε άλεζε 

θαη επρέξεηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 40,1% 

(αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»). Αληίζεηα  δειψλεη 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 11,6% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη 

«θαζφινπ»). 

Πίλαθαο 16 Θεσξείηαη, όηη κπνξείηε λα ρεηξηζηείηε κε άλεζε θαη επρέξεηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε 

δηαθνξεηηθόηεηα; 

 Σπρλόηεηα Ν Πνζνζηό % Σρεηηθό πνζνζηό Αζξνηζηηθό Πνζνζηό 

Πάξα Πνιύ 23 11,1 11,1 11,1 

Πνιύ  60 29,0 29,0 40,1 

Αξθεηά  100 48,3 48,3 88,4 

Λίγν 23 11,1 11,1 99,5 

Καζόινπ 1 ,5 ,5 100,0 

Σύλνιν 207 100,0 100,0  

3.2.2. Γηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα θάλεθε, φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο πξνσζνχλ ηνλ 

πνιπγισζζηθφ γξακκαηηζκφ ζην ζρνιείν, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 13,6% (αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»). Αληίζεηα δε θαίλεηαη λα 

πηνζεηνχλ ηε ζηξαηεγηθή απηή ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 46,1%. (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη «θαζφινπ»). 

Πίλαθαο 17 Πξνσζώ ηνλ πνιπγισζζηθό γξακκαηηζκό ζην ζρνιείν 

 Σπρλόηεηα Ν Πνζνζηό % Σρεηηθό πνζνζηό Αζξνηζηηθό Πνζνζηό 

Πάξα Πνιύ 6 2,9 2,9 2,9 

Πνιύ  22 10,6 10,7 13,6 

Αξθεηά  83 40,1 40,3 53,9 

Λίγν 77 37,2 37,4 91,3 

Καζόινπ 18 8,7 8,7 100,0 

Σύλνιν 207 100,0   

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο δειψλνπλ, φηη πξνθεηκέλνπ λα είλαη ηθαλνί γηα λα 

δνπιεχνπλ κε ηνπο καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζε πνιηηηζκηθή κεηνλφηεηα αλαδεηνχλ ζπκβνπιέο 

απφ εηδηθνχο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 29,6% (αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»). Αληίζεηα δειψλνπλ ζε 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 26,7% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη 

«θαζφινπ»). 
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Πίλαθαο 18 Αλαδήηεζε ζπκβνπιώλ από εηδηθνύο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

 Σπρλόηεηα Ν Πνζνζηό % Σρεηηθό πνζνζηό Αζξνηζηηθό Πνζνζηό 

Πάξα Πνιύ 16 7,7 7,8 7,8 

Πνιύ  45 21,7 21,8 29,6 

Αξθεηά  90 43,5 43,7 73,3 

Λίγν 31 15,0 15,0 88,3 

Καζόινπ 24 11,6 11,7 100,0 

Σύλνιν 207 100,0   

Σέινο, θάλεθε, φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο δειψλνπλ, φηη ρξεζηκνπνηνχλ 

δηάθνξεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 43,7% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»). Αληίζεηα δειψλνπλ ζε πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 15,5% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη «θαζφινπ»). 

Πίλαθαο 19 Χξεζηκνπνίεζε δηάθνξσλ κεζόδσλ αμηνιόγεζεο 

 Σπρλόηεηα Ν Πνζνζηό % Σρεηηθό πνζνζηό Αζξνηζηηθό Πνζνζηό 

Πάξα Πνιύ 28 13,5 13,6 13,6 

Πνιύ  62 30,0 30,1 43,7 

Αξθεηά  84 40,6 40,8 84,5 

Λίγν 28 13,5 13,6 98,1 

Καζόινπ 4 1,9 1,9 100,0 

Σύλνιν 207 100,0   

3.2.3. Δπηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ ζηε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία θαη κάζεζε 

Οη εθπαηδεπηηθνί  δειψλνπλ, φηη έρνπλ ειιείςεηο ζηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα (πξνβιήκαηα κεηαλαζηψλ, ζπγθξνπζηαθέο 

θαηαζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο θιπ), ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 71,9% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»). Αληίζεηα, δειψλεη πνζνζηφ ηεο ηάμεο 

ηνπ 5,3%(αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη «θαζφινπ»). 

Πίλαθαο 20 Καηάιιειε δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ πνπ απνξξένπλ από ηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

 Σπρλόηεηα Ν Πνζνζηό % Σρεηηθό πνζνζηό Αζξνηζηηθό Πνζνζηό 

Πάξα Πνιύ 63 30,4 30,4 30,4 

Πνιύ  86 41,5 41,5 71,9 

Αξθεηά  47 22,8 22,8 94,7 

Λίγν 10 4,8 4,8 99,5 

Καζόινπ 1 ,5 ,5 100,0 

Σύλνιν 207 100,0 100,0  

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα θάλεθε, φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο δειψλνπλ, φηη 

έρνπλ ειιείςεηο ζηελ αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο, ζε πνζνζηφ ηεο 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Σφκνο 7, Σεχρνο 3, 2019 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 60 απφ 307 

ηάμεο ηνπ 65,2% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»). 

Αληίζεηα, δειψλεη πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 11,1% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ 

θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη «θαζφινπ»). 

Πίλαθαο 21 Αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσληαθήο ηθαλόηεηαο 

 Σπρλόηεηα Ν Πνζνζηό % Σρεηηθό πνζνζηό Αζξνηζηηθό Πνζνζηό 

Πάξα Πνιύ 54 26,1 26,1 26,1 

Πνιύ  81 39,1 39,1 65,2 

Αξθεηά  49 23,7 23,7 88,9 

Λίγν 19 9,2 9,2 98,1 

Καζόινπ 4 1,9 1,9 100,0 

Σύλνιν 207 100,0 100,0  

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο δειψλνπλ, φηη έρνπλ ειιείςεηο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

ελζπλαίζζεζεο, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 53,1% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ 

θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»). Αληίζεηα δειψλεη πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 19,8% 

(αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη «θαζφινπ»). 

Πίλαθαο 22 Καιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο 

 Σπρλόηεηα Ν Πνζνζηό % Σρεηηθό πνζνζηό Αζξνηζηηθό Πνζνζηό 

Πάξα Πνιύ 47 22,7 22,7 22,7 

Πνιύ 63 30,4 30,4 53,1 

Αξθεηά 56 27,1 27,1 80,2 

Λίγν 34 16,4 16,4 96,6 

Καζόινπ 7 3,4 3,4 100,0 

Σύλνιν 207 100,0 100,0  

Σέινο, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα θάλεθε, φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο δειψλνπλ, 

φηη έρνπλ ειιείςεηο ζε ζέκαηα δεκνθξαηίαο θαη ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο 

ηνπ 52,7% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»). 

Αληίζεηα, δειψλεη πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 26,1%(αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αμηνινγηθψλ 

θαηεγνξηψλ «ιίγν» θαη «θαζφινπ»). 

Πίλαθαο 23 Θέκαηα δεκνθξαηίαο θαη ηδηόηεηαο ηνπ πνιίηε 

 Σπρλόηεηα Ν Πνζνζηό % Σρεηηθό πνζνζηό Αζξνηζηηθό Πνζνζηό 

Πάξα Πνιύ 45 21,8 21,8 21,8 

Πνιύ 64 30,9 30,9 52,7 

Αξθεηά 44 21,2 21,2 73,9 

Λίγν 38 18,4 18,4 92,3 

Καζόινπ 16 7,7 7,7 100,0 

Σύλνιν 207 100,0 100,0  
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4. Σπκπεξάζκαηα 

4.1. Τα ζπκπεξάζκαηα αλαπηύζζνληαη σο πξνο ηνπο δύν αξρηθνύο άμνλεο: ηε 

δηαπνιηηηζκηθή εηνηκόηεηα θαη σο πξνο ηε δηαπνιηηηζκηθή κάζεζε-

επηθνηλσλία   

4.1.1. 1νο Άμνλαο: Πνιππνιηηηζκηθή ηάμε θαη δηαπνιηηηζκηθή εηνηκόηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

4.1.1.1. Χξήζε θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθώλ 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα θαη σο πξνο ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθή ηάμε πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί 

ηνπ δείγκαηφο καο: 

 δελ αθνινπζνχλ ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή ηάμε, ηε ρξήζε ζηνηρείσλ απφ ηε γιψζζα θαη 

ηνλ πνιηηηζκφ ησλ αιινδαπψλ / κεηαλαζηψλ / πξνζθχγσλ καζεηψλ, σο ζηξαηεγηθή, 

 δελ αθνινπζνχλ ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, 

 δελ αθνινπζνχλ ηελ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία (π.ρ. γιψζζαο), 

  ελψ αθνινπζνχλ ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή ηάμε, ηε δεκηνπξγία κεηθηψλ νκάδσλ 

παηδηψλ, σο ζηξαηεγηθή.  

4.1.1.2. Γπζθνιίεο ησλ παηδηώλ κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ζηε 

ζρνιηθή πνιππνιηηηζκηθή ηάμε 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, σο πξνο ηηο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ κε πνιηηηζκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο ζηε ζρνιηθή πνιππνιηηηζκηθή ηάμε πξνθχπηνπλ ζπκπεξάζκαηα φπσο ηα 

παξαθάησ, θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο ζεσξνχλ, φηη νη ζπγθεθξηκέλνη 

καζεηέο:  

 αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ επηθνηλσλία  ζηελ 

ηάμεο ηνπο, 

 αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζπκκεηνρήο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ,  

 αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο, αιιά θαη ιφγσ πξνθαηαιήςεσλ ελαληίνλ ηνπο. 

4.1.1.3. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή επηηπρία ησλ καζεηώλ 

ζηελ πνιππνιηηηζκηθή ηάμε 

Ωο πξνο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή επηηπρία ησλ καζεηψλ ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθή ηάμε πξνθχπηνπλ ζπκπεξάζκαηα, φπσο ηα παξαθάησ, θαζψο  νη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο:  
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 ζεσξνχλ σο ιφγν πνπ επεξεάδεη ηε ζρνιηθή επηηπρία ησλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή 

πνιππνιηηηζκηθή ηάμε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα,  

 ηε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απέλαληη ζηα παηδηά απηά, 

 ηε κε ηθαλνπνηεηηθή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη 

 ην βηνηηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο. 

4.1.2. 2νο Άμνλαο: Γηαπνιηηηζκηθή κάζεζε, επηθνηλσλία θαη  επηκόξθσζε  ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ  

4.1.2.1. Γηαπνιηηηζκηθή κάζεζε θαη επηθνηλσλία κε ηνπο 

αιινδαπνύο/κεηαλάζηεο/ πξόζθπγεο καζεηέο πνπ αθνινπζνύλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηε ζρνιηθή πνιππνιηηηζκηθή ηάμε 

πκπεξαίλεηαη φηη, νη εθπαηδεπηηθνί ζχκθσλα κε ηελ έξεπλά καο: 

 δελ έρνπλ πξνζαξκφζεη ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ζηελ πνιππνιηηηζκηθή 

ηάμε, 

  δελ ρξεζηκνπνηνχλ ελαιιαθηηθά κνληέια δηδαζθαιίαο,  

 νη ζηξαηεγηθέο θαη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ επηιέγνπλ δελ είλαη νη θαηάιιειεο γηα 

πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα θαη  

 ζεσξνχλ, φηη κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ κε άλεζε θαη επρέξεηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα. 

4.1.2.2. Γηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία  

πκπεξαίλεηαη φηη, νη εθπαηδεπηηθνί ζχκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά καο δεδνκέλα: 

 δελ πξνσζνχλ ηνλ πνιπγισζζηθφ γξακκαηηζκφ ζην ζρνιείν,  

 δελ αλαδεηνχλ ζπκβνπιέο απφ εηδηθνχο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

 ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο (π.ρ. παξαηήξεζε, εξσηήζεηο αλνηθηνχ 

ηχπνπ θ. ά.), πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηελ επηθνηλσλία κέζα ζε δηαπνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα. 

4.1.2.3. Δπηκόξθσζε  εθπαηδεπηηθώλ ζηε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία θαη 

κάζεζε 

πκπεξαίλεηαη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα, φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο 

καο: 

 έρνπλ ειιείςεηο ζηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα,  

  ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο,  

  ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη  
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 έρνπλ ειιείςεηο ζε ζέκαηα δεκνθξαηίαο θαη ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε.  

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

Banks, J.Α. (2004). Ειζαγωγή ζηην Πολςπολιηιζμική Εκπαίδεςζη. Αζήλα: Έθδνζε Παπαδήζε. 

Cohen L., & Manion L. (1997). Μεθοδολογία εκπαιδεςηικήρ έπεςναρ. Αζήλα: Μεηαίρµην. 

Γθφβαξεο, Χ., (2004). Ειζαγωγή ζηη Διαπολιηιζμική Εκπαίδεςζη. Αζήλα: Αηξαπφο. 

Γθφηνβνο Α. (2003), Εκπαίδεςζη και εηεπόηηηα-Ζηηήμαηα διαπολιηιζμικήρ παιδαγωγικήρ. 

Αζήλα, Μεηαίρκην. 

Γακαλάθεο, (2007). Η εκπαίδεςζη ηων παλιννοζηούνηων και αλλοδαπών μαθηηών ζηην 

Ελλάδα: διαπολιηιζμική πποζέγγιζη. Αζήλα: Gutenberg. 

Γεκεηξφπνπινο, Γ. (2004). Ειζαγωγή ζηη μεθοδολογία ηηρ επιζηημονικήρ έπεςναρ. Ένα 

ζςζηημικό δςναμικό μονηέλο. (2
ε
 έθδ.). Αζήλα: Δθδφζεηο Έιιελ. 

Καλαθίδνπ, Δ., Παπαγηάλλε. Β. (1998). Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 

Κνζζπβάθε, Φ. (2002). Η ζπκβνιή ηεο Γεληθήο Γηδαθηηθήο ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο θαη 

δίγισζζεο αγσγήο θαη κάζεζεο. Πεπιοδική έκδοζη ηηρ Διεθνούρ Ένωζηρ για ηα 

Ελληνικά ωρ δεύηεπη ή ξένη γλώζζα, η. 2, ζ. 37-45. 

Μάξθνπ, Γ.Π. (2010). Ειζαγωγή ζηη διαπολιηιζμική εκπαίδεςζη. Αζήλα: Απηνέθδνζε. 

Μάξθνπ,Γ.(Δπηµ.)(1997)∆ιαπολιηιζµική εκπαίδεςζη. Επιµόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών: µια 

εναλλακηική ππόηαζη. Αζήλα: Κέληξν ∆ηαπνιηηηζµηθήο Αγσγήο Παλεπηζηεµίνπ 

Αζελψλ.  

Μπακπηληψηεο, Γ. (1998). Λεξικό ηηρ νέαρ ελληνικήρ γλώζζαρ. Αζήλα: Κέληξν Λεμηθνινγίαο. 

Παξζέλεο, Χ. &  Φξαγθνχιεο Γ., (2016). Η διαπολιηιζμική εκπαίδεςζη απένανηι ζε νέερ 

πποκλήζειρ. Αζήλα, Μεηαίρκην. 

Παξζέλεο, Χ. (2013) Θεωπία και Ππάξη: μακπο- και μικποπποζεγγίζειρ ηηρ διαπολιηιζμικήρ 

εκπαίδεςζηρ ςπό ηο ππίζμα εθαπμοζμένων εκπαιδεςηικών ππογπαμμάηων. Αζήλα. 

Ρνχζζνο, Π.Λ. & Σζανχζεο, Γ. (2002). Σηαηιζηική εθαπμοζμένη ζηιρ κοινωνικέρ επιζηήμερ. 

Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 

Χαηδεζαββίδεο, . (2001). Η δηδαζθαιία ηεο δνκήο ηεο γιψζζαο θαη ην εληαίν πιαίζην 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. ην: 

Βάκβνπθαο, Μ. Χαηδεδάθε (επηκ.). Μάθηζη και διδαζκαλία ηηρ ελληνικήρ ωρ 

μηηπικήρ και ωρ δεύηεπηρ γλώζζαρ (πξαθηηθά ζπλεδξίνπ). Αζήλα, Δθδφζεηο: 

Αηξαπφο. 

 


