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Πεπίλητη 

Ζ ζεκεξηλή θνηλσλία αιιάδεη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο απνθηψληαο 

πνιππνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξνζπάζεηα ηεο ζρνιηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο λα αθνινπζήζεη ηηο θνηλσληθν-πνιηηηζηηθέο εμειίμεηο. Γηα λα 

επηηεπρζεί απηφ, απαηηείηαη ε ζχζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία Σάμεσλ Τπνδνρήο-ΕΔΠ ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ θνηηνχλ καζεηέο απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα 

θαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα ππεξεηήζνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ηάμεηο. Σν ζέκα ηεο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ζηηο Σάμεηο Τπνδνρήο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Αλαιπηηθφηεξα, ζα επηθεληξσζνχκε ζηε 

δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ ηνπο αλαγθψλ ζρεηηθά κε ηηο αξρέο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο θαη ηεο δηδαθηηθήο ηεο Διιεληθήο σο δεχηεξεο μέλεο 

γιψζζαο. 

ηε κειέηε αθνινπζήζεθε ε πνζνηηθή κέζνδνο θαη ηα δεδνκέλα 

ζπγθεληξψζεθαλ κε απφιπηα ζπγθεθξηκέλε δεηγκαηνιεςία χζηεξα απφ ηε 

ζπκπιήξσζε ελφο απηνζρέδηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε θφξκα ηεο GoogleForms απφ 

100 εθπαηδεπηηθνχο ηεο Π.Δ. ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Ζ ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ζην SPSS. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην δείγκα ηεο 

έξεπλαο ελδηαθέξεηαη λα επηκνξθσζεί ζε κεγάιν βαζκφ ζηα ζεκαηηθά πεδία ησλ 

αξρψλ δηδαθηηθήο ηεο Διιεληθήο σο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο θαη ηεο αμηνπνίεζεο 

ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ ηεο Διιεληθήο σο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο.  

 

Λέξειρ κλειδιά: Διαπολιηιζμικόηηηα, πολςπολιηιζμικόηηηα, ηάξειρ ςποδοσήρ, 

επιμόπθωζη, επιμοπθωηική ανάγκη, διδακηικέρ πποζεγγίζειρ 

 

Summary 

Today's society is changing rapidly, acquiring multicultural identity. This has 

the effect that school reality istrying to follow socio-cultural developments. In order to 

do this, it is necessary to establish and operate Reception Classes in the school units 

where students from different multi-disciplinary environments are studying and to 

train the educators who will serve in these classes. The subject of the study is to 

investigate the training needs of teachers who teach in the Reception Classes of the 

Primary Schools of the Region of Western Greece. In particular, we will focus on 

investigating their training needs on the principles of intercultural pedagogy and the 

teaching of Greek as a second/ foreign language.  

In this study, the quantitative method was followed and the data was gathered 

with a totally specific sampling. 100 PE teachers of the Region of Western Greece 

after completed a Google Forms self-made questionnaire. The statistical analysis of 

the data was done in SPSS. The results showed that the sample of the research in its 

vast majority is interested in being edified on the thematic areas of the pedagogical 
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principles of teaching Greek as a second/foreign language as well as on the 

exploitation of the teaching material of Greek as a second/foreign language. 

 

Keywords: Interculturalism, multiculturalism, reception classes, training, training 

needs, teaching approaches 

 

1. Διζαγυγή 

Γηεξεπλψληαο γηα ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα ζπλαληάκε ζπρλά ηε θξάζε: «Ζ 

ειιεληθή θνηλσλία γίλεηαη κία θνηλσλία πνιππνιηηηζκηθή». Ζ πνιππνιηηηζκηθή 

θαηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεη, ζηελ επνρή καο είλαη απνηέιεζκα, θπξίσο, ηεο 

πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο. Ζ αλάγθε γηα ζηαδηαθή απνδνρή απηήο ηεο εηεξφηεηαο σο 

θαηάζηαζεο θαη ε  δηαρείξηζή ηεο ζε επίπεδν θνηλσλίαο θξίλνληαη απαξαίηεηα κέηξα 

γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ.  

Σν δήηεκα ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο πνπ έρεη πξνθχςεη ζηηο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίεο ζρεηίδεηαη κε ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ εζλνπνιηηηζκηθψλ 

δηαθνξψλ (Κάηζηθαο & Πνιίηνπ, 2005) θαη θαληάδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν σο ε πην 

επηζπκεηή θαηεχζπλζε. ηελ επνρή καο, ν φξνο δηαπνιηηηζκηθφηεηα δειψλεη ηε 

δηαιεθηηθή ζρέζε ή αιιηψο ηε δπλακηθή δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο θαη ακνηβαίαο 

αλαγλψξηζεο αλάκεζα ζε άηνκα δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ νκάδσλ (Πεηξάθεο, 2016). 

Πξνυπνζέηεη ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα κφλν ζην επίπεδν ησλ ζρέζεσλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ. ηελ νπζία, πξφθεηηαη 

γηα κία γέθπξα πνπ ζπλδέεη ηελ ακνηβαία πξνζέγγηζε θαη επηθνηλσλία δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ πνιηηηζκψλ ζηε βάζε ηεο ηζνλνκίαο (ΤΠΔΠΘ, 1997). χκθσλα κε ηελ 

UNESCO (2005) νξίδεηαη σο ε χπαξμε θαη ε δίθαηε αιιειεπίδξαζε δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκψλ δηακέζνπ ηνπ δηαιφγνπ θαη ηνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ.  

Μαδί κε ηελ θνηλσλία αιιάδεη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη ε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, πξνζπαζψληαο λα αθνινπζήζεη ηηο θνηλσληθν-πνιηηηζηηθέο 

εμειίμεηο. Μέζα ζ’ απηφ πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ, νη εθπαηδεπηηθνί 

αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαη έρνπλ αλάγθε νξγαλσκέλσλ 

επηκνξθσηηθψλ ζπλαληήζεσλ. χκθσλα κε ηελ Υαηδεπαλαγηψηνπ (2001), ζηελ 

Διιάδα νη επηκνξθψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Π.Δ. απνηεινχληαη απφ  

νξγαλσκέλεο θαη ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο ηεο 

παηδαγσγηθήο επηζηήκεο, ηεο λέαο ηερλνινγίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. Έρεη 

ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν ζηελ αξρηθή εθπαίδεπζε θαη ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηφζν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φζν θαη ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. ηελ 

επνρή καο, ν φξνο «επηκφξθσζε» ζεκαίλεη ηελ επηπξφζζεηε θαη ζπκπιεξσκαηηθή 

κφξθσζε. Πξφθεηηαη γηα ηε λέα γλψζε πνπ αθνξά ην επάγγεικα ηνπ δέθηε ηεο 

επηκφξθσζεο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο είλαη ε  δηεξεχλεζε ησλ 

επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ηάμεσλ Τπνδνρήο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ  Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Αλαιπηηθφηεξα, 

ζα επηθεληξσζνχκε ζηε δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ ηνπο αλαγθψλ ζρεηηθά κε ηηο 

αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο θαη ηεο δηδαθηηθήο ηεο Διιεληθήο σο 

δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη ηα αθφινπζα:  

 Πνηα είλαη ηα ζεκαηηθά πεδία ζρεηηθά κε ηηο αξρέο δηαπνιηηηζκηθήο 

παηδαγσγηθήο ζηα νπνία επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ 

ηάμεσλ Τπνδνρήο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ  Πεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Διιάδαο; 
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 Πνηα είλαη ηα ζεκαηηθά πεδία ζρεηηθά κε ηηο αξρέο δηδαθηηθήο ηεο 

Διιεληθήο σο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο ζηα νπνία επηζπκνχλ λα 

επηκνξθσζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ηάμεσλ Τπνδνρήο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζηελ  Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο; 

 Πνηα είλαη ηα ζεκαηηθά πεδία ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

πιηθνχ ηεο Διιεληθήο σο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο ζηα νπνία επηζπκνχλ λα 

επηκνξθσζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ηάμεσλ Τπνδνρήο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζηελ  Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο; 

 

 

2. Θευπία 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην θαη ζηα ππνθεθάιαηά ηνπ γίλεηαη αλαζθφπεζε ησλ 

βαζηθψλ ζεσξηψλ θαη ηεο επξχηεξεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα, θαζψο θαη θξηηηθή θαη αμηνινγηθφο ζρνιηαζκφο ηνπο. 

2.1. Διαπολιηιζμικόηηηα 

χκθσλα κε ηνλ Γθφηνβν (2002), αλαθεξφκαζηε ζηε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή 

φηαλ ε αγσγή ζπλδέεηαη κε ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο φπσο γηα παξάδεηγκα ε εζληθή, ε 

εζλνηηθή, ε ζξεζθεπηηθή θαη ε γισζζηθή. Ζ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή απνηειεί έλα 

ζχλνιν παηδαγσγηθψλ αξρψλ κε ζθνπφ λα ξπζκηζηνχλ δηαδηθαζίεο πνπ απεπζχλνληαη 

ζε κία θνηλσληθή νκάδα, ηα κέιε ηεο νπνίαο ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθέο 

λννηξνπίεο, αληηιήςεηο θαη ηξφπν δσήο (Παιαηνιφγνπ & Δπαγγέινπ, 2003). 

Απνζθνπεί ζηελ ηζφηεηα ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο έρνληαο ηελ πεπνίζεζε φηη νη 

πνιηηηζκηθέο θαη γισζζηθέο δηαθνξνπνηήζεηο εκπινπηίδνπλ ηε γλψζε θαη επνκέλσο 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα.Ζ δηαπνιηηηζκηθή 

παηδαγσγηθή πξνθχπηεη απφ ηελ έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο (Πεηξάθεο, 2016α) 

ππάξρεη ράξε ζηελ χπαξμε ηεο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο θαη αλαθεξφκαζηε ζ’ 

απηή φηαλ νη θνηλσληθέο δξάζεηο απνηεινχλ αληηθείκελν επηζηεκνληθήο δηεξεχλεζεο 

(Παιαηνιφγνπ & Δπαγγέινπ, 2003). Πξφθεηηαη γηα έλαλ δφθηκν φξν πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ αγσγή θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ κειψλ κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο. 

Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηα κνληέια εθπαηδεπηηθήο δηαρείξηζεο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο ελλννχκε ην κνληέιν ηεο αθνκνίσζεο, ην κνληέιν ηεο 

ελζσκάησζεο/έληαμεο, ηελ πνιππνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε, ηελ αληηξαηζηζηηθή 

πξνζέγγηζε θαη ηελ δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε.Σν κνληέιν ηεο αθνκνίσζεο 

απνηέιεζε ην ζεκέιην ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηηο θιαζηθέο ρψξεο ππνδνρήο 

κεηαλαζηψλ κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη βαζηθφο ηνπ ζηφρνο είλαη ε πξνζπάζεηα 

αληηζηάζκηζεο ηνπ πνιηηηζκηθνχ ειιείκκαηνο ηνπ αιινδαπνχ καζεηή, ψζηε λα 

απνθηήζεη ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο γηα ηζφηηκε θαη ιεηηνπξγηθή 

ζπκκεηνρή ζηε θνηλσλία ηεο ρψξαο ππνδνρήο (Μάξθνπ, 1997). ηελ εξγαζία καο, ε 

αθνκνίσζε νξίδεηαη σο ε αλάγθε απνξξφθεζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

κεηαλαζηψλ απφ ηε ρψξα ππνδνρήο.   

ηε ζπλέρεηα, ην κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο ή έληαμεο βαζίδεηαη ζηελ άπνςε 

φηη: «θάζε κεηαλαζηεπηηθή νκάδα είλαη θνξέαο ελφο πνιηηηζκνχ πνπ δέρεηαη ηηο 

επηδξάζεηο απφ ηε ρψξα ππνδνρήο, ηαπηφρξνλα φκσο αζθεί επίδξαζε ζ’ απηήλ θαη 

ζπκκεηέρεη ζηελ αλαδηακφξθσζή ηεο» (Γεσξγνγηάλλεο, 1997). ηελ εξγαζία καο, ε 

ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ηνπ κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο έρεη δηηηφ ζηφρν. Απφ ηελ 

κία πιεπξά, νξίδεηαη σο ε δηαηήξεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

νκάδσλ, απφ ηελ άιιε, φκσο, νξίδεηαη σο ε επηδίσμε ηεο εληαμηαθήο ηνπο πνξεία 

κέζα απφ έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα εληαγκέλν ην θαλνληθφ ζρνιείν. 
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Όηαλ, φκσο, έγηλε επξέσο θαηαλνεηφ πσο ηα κνληέια ηεο αθνκνίσζεο θαη ηεο 

ελζσκάησζεο φρη κφλν δελ έιπλαλ ηα πξνβιήκαηα ησλ κεηαλαζηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, αιιά ζπλέβαιιαλ ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ 

αληζνηήησλ θαη ηνπ εζληθνχ δηαρσξηζκνχ (Παιαηνιφγνπ & Δπαγγέινπ, 2003) έθαλε 

ηελ εκθάληζή  ηεο ην 1979 ε πνιππνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε. ηελ παξνχζα εξγαζία, 

σον πνιηηηζκηθφ κνληέιν νξίδεηαη ην εθπαηδεπηηθφ κνληέιν πνπ: α) ζηέθεηαη κφλν 

ζηελ εζλνινγηθή δηάζηαζε ηνπ φξνπ «πνιηηηζκφο», β) αγλνεί ηελ πνιππινθφηεηα, ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηε δπλακηθή ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ, γ) επηρεηξεί λα 

παξνπζηάζεη ηνπο δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο σο «κνλνιηζηθά κπινθ» 

ππεξβάιινληαο ζηε ζπλάθεηα θαη ηελ ελφηεηά ηνπο, δ) πεξηνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο 

πνιηηηζκηθήο αιιαγήο ζην δίδπκν «ππνηαγή-πξνδνζία», ε) δίλεη ππεξβνιηθή 

κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία απφ φ,ηη ζηνπο νηθνλνκηθνχο, 

θνηλσληθνχο, ςπρνινγηθνχο θαη ζεζκηθνχο παξάγνληεο, θαη ζη) εζηηάδεη θπξίσο ζηηο 

πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο (Νηθνιάνπ, 2000). 

Έπεηηα, εκθαλίζηεθε ε αληηξαηζηζηηθή πξνζέγγηζε σο κία αληίδξαζε ζηελ 

«απιντθφηεηα» ηεο πνιππνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

ξαηζηζκνχ θαη ησλ δηαθξίζεσλ κε ζεζκηθφ θαη ζπζηεκαηηθφ ραξαθηήξα. Σν 

αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν, ζεσξεί πσο ε θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ είλαη πνιηηηθή 

ππφζεζε κε θνηλσληθέο εθθάλζεηο. ηελ παξνχζα εξγαζία σο αληηξαηζηζηηθφ 

κνληέιν νξίδεηαη ην εθπαηδεπηηθφ κνληέιν πνπ δελ ππάξρεη πνηέ ε απαξαίηεηε 

θνηλσληθή ζπλνρή κε απνηέιεζκα ηελ χπαξμε ηνπ θηλδχλνπ πνιηηηθήο εθκεηάιιεπζεο 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ελ ζπλερεία ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζρνιείνπ ζε πεδίν αληαγσληζκνχ 

γηα πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο νκάδεο (Γεσξγνγηάλλεο, 1997). 

Σέινο, ε δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε κία θνηλσλία θαη επηδηψθεη ξηδηθέο αιιαγέο κε ζηφρν ε εθπαίδεπζε λα 

πξνζθέξεη ίζεο επθαηξίεο ζε φια ηα παηδηά αλεμάξηεηα απφ ηελ εζλνπνιηηηζκηθή ηνπο 

θαηαγσγή, ην ζξήζθεπκα ή ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε (Παιαηνιφγνπ 

& Δπαγγέινπ, 2003). ηελ παξνχζα εξγαζία πηνζεηείηαη ν νξηζκφο ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπξψπεο (Μάξθνπ, 1995), φπνπ ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε νξίδεηαη σο 

«ακνηβαηφηεηα», σο αξρή, πξνζέγγηζε θαη κέζσ κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο 

ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. Ζ 

δηαπνιηηηζκηθή πξννπηηθή έρεη ηφζν εθπαηδεπηηθή φζν θαη πνιηηηθή δηάζηαζε, αθνχ 

νη αιιειεπηδξάζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 

αιιειεγγχεο (Παιαηνιφγνπ & Δπαγγέινπ, 2003). 

2.2. Η Ελληνική Διαπολιηιζμική Εκπαιδεςηική πολιηική  

Ζ Διιάδα ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 δέρηεθε έλα κεγάιν θχκα παιηλλνζηνχλησλ 

θαη αιινδαπψλ καζεηψλ δεκηνπξγψληαο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. ηα επφκελα ρξφληα κεηψλεηαη ζηαδηαθά ε παξνπζία ησλ 

παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη απμάλεηαη ην πνζνζηφ ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ κε θαηαγσγή απφ αζηαηηθέο θαη αθξηθαληθέο ρψξεο. Ζ ειιεληθή 

εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 δελ πξνέβιεπε ηελ 

επίζεκε εγγξαθή ησλ αιιφγισζζσλ καζεηψλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία.  Όκσο 

βιέπνληαο λα αιιάδεη ε ζχλζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο, θαηαλνεί 

ηελ αλάγθε κεηαξξχζκηζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ελαξκφληζήο ηεο κε ηηο 

αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Οη πην θνκβηθνί Νφκνη ζηε Διιάδα πάλσ 

ζην δήηεκα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ήηαλ νη Νφκνη 2413/1996 θαη 

4415/2016, φπνπ αλαιχνληαη ζηηο επφκελεο ππνελφηεηεο.  

Με ην Ν. 2413/1996 πεξί δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ε ειιεληθή πνιηηεία 

πξνζπάζεζε λα αληηκεησπίζεη ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ζηε ζρνιηθή δσή, ηδξχνληαο 
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δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία θαη εμαγγέιινληαο κέηξα γηα ηελ παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε 

ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαη πξνζθπγηθνχ θχκαηνο. Με απηφ ηνλ λφκν εγθαηληάζηεθε 

κία λέα πεξίνδνο ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο. χκθσλα κε ην άξζξν 34 

«ζθνπφο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ παξνρή 

εθπαίδεπζεο ζε λένπο κε εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο, ή κνξθσηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο». χκθσλα κε ηελ δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ, «ηα ζρνιεία 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο εθαξκφδνληαη ηα πξνγξάκκαηα ησλ αληίζηνηρσλ 

δεκφζησλ ζρνιείσλ, ηα νπνία πξνζαξκφδνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο, 

θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο ή κνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο». ηε ζπλέρεηα, κε 

ην άξζξν 35 ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ηα  «ρνιεία Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο». 

ην Νφκν 4415/2016 ε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε νξίδεηαη σο «ε δφκεζε ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ κε ζθνπφ ηελ άξζε ησλ 

αληζνηήησλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Απφ ην 2016 ηα ζρνιεία 

Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο κεηαηξέπνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ εθεμήο σο 

Πεηξακαηηθά ρνιεία Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο θαη επηδηψθνπλ ηε ζπλεξγαζία 

κε ηα Α.Δ.Η. ηεο ρψξαο εθαξκφδνληαο, ζε πεηξακαηηθή βάζε, εξεπλεηηθά θαη 

θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εμαηηίαο ηεο θπιεηηθήο 

θαηαγσγήο θαη πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο. Πξσηαξρηθφο ηνπο ζηφρνο είλαη ε 

γελίθεπζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα ππφινηπα ζρνιεία ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ζην Νφκν πξνηείλνληαη θαη κέηξα ζηήξημεο ηεο 

Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο.  

2.2.1. Τάξειρ Υποδοσήρ 

Οη πξψηεο ηάμεηο Τπνδνρήο ηδξχζεθαλ ην 1980 ζε δεκφζηα Γεκνηηθά ζρνιεία 

θαη Γπκλάζηα ηεο Θεζζαινλίθεο κε ζηφρν λα βνεζήζνπλ ηνπο Έιιελεο καζεηέο πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ ηε Γεξκαλία «λα εληαρζνχλ ζην ειιεληθφ ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηνλ ειιεληθφ ηξφπν ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο» (Φ.Δ.Κ. 

8182/Ε/4139/20-10-80). ηε ζπλέρεηα, ν ζεζκφο ησλ Σ.Τ. επεθηάζεθε ζηελ Αζήλα 

γηα ηνπο παιηλλνζηνχληεο απφ αγγιφθσλεο ρψξεο. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ησλ Σ.Τ. πεξηείρε επηπιένλ δηδαθηηθέο ψξεο γηα ηα καζεκαηηθά, θαζψο θαη ηε 

δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο αιιά θαη μέλσλ γισζζψλ (θπξίσο ηεο γεξκαληθήο ή ηεο 

αγγιηθήο). Ο Νφκνο 1404/83 κε ην άξζξν 45 πξνζπάζεζε λα δηνξζψζεη ηα παξαπάλσ 

ζέκαηα δεκηνπξγψληαο ηα Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα. Καη ζηε ζπλέρεηα, ε λνκνζεζία 

ζπκπιεξψζεθε ην 1990 φπνπ εκθαλίζηεθε ζηελ Διιάδα κεγάιν θχκα εγγξαθήο 

καζεηψλ απφ ηελ Πξψελ νβηεηηθή Έλσζε θαη ηελ Αιβαλία. Με ηνλ Νφκν 1894/90 

γίλεηαη εθ λένπ ίδξπζε ησλ Σ.Τ. Οη Σ.Τ. έγηλαλ πην επέιηθηεο, απηφλνκεο. Όκσο παξά 

ηε βειηίσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, νη Σ.Τ. θαη ηα Φ.Σ. επεδίσθαλ γξήγνξα λα 

πξνζαξκφζνπλ θαη λα αθνκνηψζνπλ ηνπο πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθνχο καζεηέο ρσξίο 

λα ιακβάλνπλ ππφςε ην κνξθσηηθφ θεθάιαην πνπ θέξνπλ απφ ηε ρψξα θαηαγσγήο 

ηνπο (Νηθνιάνπ, 2000). 

Έηζη, ην 1999 ζεζκνζεηνχληαη λέεο βειηησηηθέο ξπζκίζεηο. Θα κπνξνχζακε λα 

πνχκε πσο ε Φ.10/20/Γ1/708/7-9-1999 Τπνπξγηθή Απφθαζε «Γηαπνιηηηζκηθή 

Δθπαίδεπζε - Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Σάμεσλ Τπνδνρήο θαη Φξνληηζηεξηαθψλ 

Σκεκάησλ» είλαη ην βαζηθφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ νξίδεη ην πεδίν ηεο νξγαλσκέλεο 

παξέκβαζεο ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο ζην δήηεκα ηεο άξζξσζεο θαη αλάπηπμεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηε δηαρείξηζε  ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο. Υάξε 

ζ’ απηή ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ηδξχνληαη γηα πξψηε θνξά Σάμεηο Τπνδνρήο (Η θαη 

ΗΗ) πνπ εληάζζνληαη ζην εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα ησλ  καζεκάησλ θαη 
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Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. Σα παξαπάλσ κέηξα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Σ.Τ. 

απνηεινχλ κία πξνζπάζεηα ηνπ Τπνπξγείνπ ΤΠΓΒΜΘ λα δηνξζψζεη ηα πξνβιήκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ θαθή ιεηηνπξγία ηνπ κέηξνπ. Όκσο δελ πξφθεηηαη παξά κφλν 

γηα κία αληηζηαζκηζηηθή θίλεζε εληαγκέλε ζηα κνληέια ηεο αθνκνίσζεο θαη ηεο 

ελζσκάησζεο (Παιαηνιφγνπ Ν. & Δπαγγέινπ Ο., 2003). 

ηε ζπλέρεηα, κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξ. 170829/Γ1/26-10-2015 (ΦΔΚ 

2388 η Β'/6-11-15) νξίδνληαη «σο Εψλεο Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο (ΕΔΠ), φιεο 

ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, φπνπ 

δχλαληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ Σάμεηο Τπνδνρήο ΕΔΠ». Γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Σ.Τ. 

ΕΔΠ πξνζιακβάλνληαη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί γηα έλα ζρνιηθφ έηνο θάζε θνξά 

κε πιήξεο δηδαθηηθφ σξάξην ζηηο ηάμεηο απηέο. Σα Σ.Τ. ΕΔΠ πξνζθέξνπλ έλα 

επέιηθην ζρήκα ζεζκηθήο θαη δηδαθηηθήο παξέκβαζεο «ην νπνίν επηηξέπεη ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα, αθνχ ζηαζκίζεη ηηο πξαγκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ απηψλ θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηεο, λα επηιέμεη εθείλν ην ζρήκα πνπ κπνξεί λα 

ηνπο παξέρεη επηπιένλ δηδαθηηθή ππνζηήξημε, κε ζθνπφ λα ηνπο βνεζήζεη λα 

πξνζαξκνζηνχλ θαη λα εληαρζνχλ πιήξσο ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο ζηηο νπνίεο είλαη 

εγγεγξακκέλνη, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία» (ΦΔΚ 2388 η Β'/6-11-15, άξζξν 

3). 

2.2.2. Διδακηική ηηρ Ελληνικήρ ωρ 2ηρ ξένηρ γλώζζαρ 

Ζ εθκάζεζε ηεο Διιεληθήο σο δεχηεξεο ή μέλεο γιψζζαο ζπληζηά έλα πνιχ 

δχζθνιν εγρείξεκα, γηαηί, πξέπεη λα ζπλππνινγίδεη έλα πιήζνο άιισλ παξακέηξσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πθή θαη ηε κνλαδηθή θπζηνγλσκία ηεο γιψζζαο.Ζ επηινγή 

ηεο θαηάιιειεο δηδαθηηθήο κεζφδνπ γηα ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο δχλαηαη λα 

ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο  θαη εμαξηάηαη απφ ηε γξήγνξε 

εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ηελ αηνκηθή πξφνδν ηνπ καζεηή, ηελ αλάπηπμε 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο γεγελείο καζεηέο θαη ην αίζζεκα ηζνηηκίαο θαη ηζφηεηαο 

ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Κνιηζίδαο & Σζάκεο, 2005). Καηά δηαζηήκαηα νη 

επηζηήκνλεο έρνπλ πξνηείλεη πνιιέο κεζφδνπο θαη πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηδαζθαιία 

ησλ γισζζψλ. Ζ πξψηε πξνζέγγηζε πνπ εκθαλίζηεθε είλαη γλσζηή σο «παξαδνζηαθή 

κέζνδνο» ή σο «κέζνδνο ηεο γξακκαηηθήο θαη ηεο κεηάθξαζεο». Υάξε ζηελ 

αικαηψδε αλάπηπμε ηεο γισζζνινγίαο, ε δνκηθή πξνζέγγηζε θέξδηζε έδαθνο θαη ε 

γισζζηθή δηδαζθαιία απέθηεζε επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα κε ζηφρν ηε ζπζηεκαηηθή 

πξνζπάζεηα έληαμεο ησλ καζεηψλ ζε ζθφπηκε γισζζηθή δξαζηεξηφηεηα (Μήηζεο Ν., 

1998). Έπεηηα, κεηαπεδήζακε ζηελ άκεζε πξνζέγγηζε φπνπ ν καζεηήο καζαίλεη λα 

ζθέθηεηαη θαη λα επηθνηλσλεί ζηε δεχηεξε γιψζζα. Απηφ ην πεηπραίλεη καζαίλνληαο 

ηνπο γξακκαηηθνχο θαλφλεο κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ησλ θεηκέλσλ θαη ηελ αλάγλσζε 

(Γεσξγνγηάλλεο Π., 2008). ηε ζπλέρεηα, ζηηο Ζ.Π.Α. ζην Γεχηεξν Παγθφζκην 

Πφιεκν αλαπηχρζεθε ε αθνπζηηθνπξνθνξηθή πξνζέγγηζε. ην πιαίζην απηφ ν 

καζεηήο καζαίλεη ηε γιψζζα κέζσ ηεο κηκεηηθήο πξάμεο. Αθνινχζσο, αλαπηχρζεθε 

ε θαηαζηαζηαθή πξνζέγγηζε πνπ έρεη ηηο βάζεηο ηεο ζην βξεηαληθφ δνκηζκφ. 

Κεληξηθή ηδέα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο είλαη ε ζηξσκαηνπνίεζε θαη ε 

εμέηαζε ηεο γιψζζαο ζε ηέζζεξα επίπεδα: ηα ζπκθξαδφκελα, ηε ζεκαζηνινγία, ηε 

ιεμηθν-γξακκαηηθή θαη ηε θσλνινγία.  

Μεηά απφ ηελ αξλεηηθή θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζε φιεο ηηο παξαπάλσ 

πξνζεγγίζεηο, δηακνξθψζεθε έλα λέν κνληέιν γισζζηθήο δηδαζθαιίαο απφ ηνπο 

Ακεξηθαλνχο γισζζνιφγνπο Dell Hymes, John Gumperz θαη William Labov ην νπνίν 

έγηλε γλσζηφ σο επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ή επηθνηλσληαθή γισζζηθή δηδαζθαιία. 
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Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ζηεξίδεηαη ζηελ αληίιεςε φηη ε γλψζε ηεο δνκήο ηεο 

γιψζζαο ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ επηηέιεζε κίαο επηθνηλσληαθήο πξάμεο 

(Αλησλνπνχινπ Ν. & Μαλάβε Γ., 2010), δειαδή κε ηελ ηθαλφηεηα δηαηχπσζεο 

πξνηάζεσλ κε επηθνηλσληαθφ απνηέιεζκα θαη πξνζαξκνγήο ηεο αλάινγα κε ηελ 

επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα (Μήηζεο Ν. & Μήηζε Α., 2012). Ο δάζθαινο ζηελ 

επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε έρεη ξφιν θαζνδεγεηή, δηεπθνιπληή θαη κεζνιαβεηή ζηελ 

επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ην δηδαθηηθφ πιηθφ. Κχξην κέιεκα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη νη καζεηέο λα κάζνπλ ηε 2ε μέλε γιψζζα φζν ην δπλαηφ πην 

εχθνια θαη αβίαζηα. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ηνπ  ζηφρνπο είλαη λα θαιιηεξγήζεη ηελ 

απηνλνκία ησλ καζεηψλ ηνπ. Απφ ηελ άιιε, ν καζεηήο παίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ησλ εκπεηξηψλ ηνπ 

καζεηή κε ηε γιψζζα κέζα απφ αιεζηλά γεγνλφηα. 

2.3. Επιμοπθωηικέρ ανάγκερ Εκπαιδεςηικών Τάξεων Υποδοσήρ 

Ζ δηακφξθσζε ελφο ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο απνηειεί θπξίαξρν 

δήηεκα γηα θάζε αλαπηπγκέλε ρψξα. Ζ ζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο απνηειεί έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηα ηελ επηηπρή, φκσο, άζθεζε απηνχ 

ηνπ έξγνπ, απαηηείηαη έιεγρνο ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηελ 

είζνδφ ηνπο ζην επάγγεικα, αιιά θαη δηαζθάιηζε επηκνξθσηηθήο ππνζηήξημεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο (Παπαλανχκ, 2011). Δηδηθφηεξα, ην δηαπνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ ππαγνξεχεη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν πξνεηνηκαζίαο 

θαη επηκφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ αλαιακβάλεη ηελ Σάμε Τπνδνρήο ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Άιισζηε ε ζρνιηθή επηηπρία ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζε 

έλα πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ βαζίδεηαη ζηε ζσζηή δηαπνιηηηζκηθή θαηάξηηζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ (Cummins, 2003). 

Ζ Coelho (2007) ππνγξακκίδεη φηη ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ησλ ελ 

ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ είλαη απαξαίηεηα ψζηε λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο ζεσξεηηθέο 

θαη πξαθηηθέο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα. Σα νθέιε ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη κεγάια. Καηά πξψην ιφγν, ζπκβάιινπλ ζηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ θαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ηηο αλάγθεο 

ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη θαηά δεχηεξν, νδεγνχλ ζηελ επίγλσζε θαη ηελ επαηζζεζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηζκηθέο θαηαβνιέο ησλ καζεηψλ ηνπο (Coelho, 

2007). Δπηδηψθνληαο κηα δηεηζδπηηθή καηηά ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, 

παξαηεξνχκε, απφ ηε κία πιεπξά, ηε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ ειηθίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο ηνπο γηα δηνξηζκφ θαη απφ ηελ άιιε, ηελ 

είζνδν κεγάινπ αξηζκνχ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ θαη ηηο ηαρχηαηα κεηαβαιιφκελεο 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ζπλζήθεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ 

(Βεξγίδεο, 1993). Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε ζηάζε απέλαληη ζηνπο αιινδαπνχο 

καζεηέο είλαη ζεηηθή. Ζ εθπαίδεπζε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ είλαη κία ππφζεζε πνπ 

ηνπο απαζρνιεί. Πηζηεχνπλ φηη ε έληαμή ηνπο ζην ειιεληθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν είλαη 

έλα πξφβιεκα θαη ζεσξνχλ φηη νη ίδηνη είλαη άκεζα εκπιεθφκελνη θαη ππεχζπλνη γηα 

ηελ επίιπζή ηνπ (Νηθνιάνπ, 2000). Ωζηφζν, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη εθπαηδεπηηθνί 

δελ γλσξίδνπλ πψο λα αληηκεησπίζνπλ απηφ ην πξφβιεκα.  

ε πην πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Παληαδή (2006) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ν. 

Ησαλλίλσλ, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ, αλ θαη είραλ αξθεηά ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο, απάληεζαλ πσο δελ έρνπλ επηκνξθσζεί πνηέ πάλσ ζηε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα κε απνηέιεζκα λα έρνπλ ειιηπείο γλψζεηο πάλσ ζ’ απηή ηε 

γλσζηηθή πεξηνρή. Έηζη εθδήισζαλ ηελ επηζπκία λα επηκνξθσζνχλ πάλσ: α) ζηηο 

ζεσξίεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο, β) ζηελ αληηξαηζηζηηθή παηδαγσγηθή, γ) ζηηο 
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δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο ζηξαηεγηθέο, δ) ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ πνιηηηζκψλ, ε) 

ζηελ επξσπατθή πξαγκαηηθφηεηα, ζη) ζηηο νκάδεο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ θνηλσλία ησλ 

αιινδαπψλ ζηε ρψξα καο θαη δ) ζηε δίγισζζε παηδαγσγηθή.  

Όια ηα παξαπάλσ δείρλνπλ φηη είλαη απαξαίηεηε ε ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε 

θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα λα θαηαθέξνπλ λα μεπεξάζνπλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφλ αληηκεησπίδνπλ ζε κία πνιππνιηηηζκηθή ηάμε θαη έηζη, λα 

βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο. Ζ ζπλερήο ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, κε ελεξγνπνίεζε ηεο ππνζηήξημεο ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ 

απνηεινχλ ηε καγηά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ Σ.Τ. θαζψο ην 

θηαλφκελν ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο ζα καο απαζρνιεί θαη ηα επφκελα ρξφληα 

(Νηθνιάνπ, 2000).  

 

3. Μεθοδολογία 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ην δείγκα, ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν, ε κέζνδνο 

ζπιινγήο θαη αλάιπζεο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηέινο, ε αμηνπηζηία θαη ε 

εγθπξφηεηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ.  

 

3.1. Το δείγμα 

Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ δηεμήρζε ηνλ Μάξηην ηνπ 2019 θαη ν πιεζπζκφο-ζηφρνο 

ήηαλ νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί ησλ Σ.Τ.-ΕΔΠ ηηο ζρνιηθέο ρξνληέο 2017-2018 

θαη 2018-2019. χκθσλα κε ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Σεχρνο Β΄ 

2639/28.07.2017 θαη Σεχρνο Β΄ 3813/30.10.2017), ηε ζρνιηθή ρξνληά 2017-2018 ζηε 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ιεηηνχξγεζαλ 65 Σ.Τ.-ΕΔΠ (17 ζηελ Αραΐα, 25 ζηελ 

Ζιεία θαη 23 ζηελ Αηησιναθαξλαλία) θαη φπσο θαίλεηαη απφ ηηο πξνζιήςεηο 

αλαπιεξσηψλ ηεο ίδηαο ρξνληάο θαιχθζεθαλ απφ εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ φιεο νη 

ηάμεηο. Σελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά, δειαδή ην 2018-2019, ζχκθσλα κε ηελ  

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Σεχρνο Β΄ 3236/08.08.2018 θαη Σεχρνο Β΄ 

4528/17.10.2018), ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ιεηηνχξγεζαλ 69 Σ.Τ.-ΕΔΠ (19 

ζηελ Αραΐα, 27 ζηελ Ζιεία θαη 23 ζηελ Αηησιναθαξλαλία) θαη φπσο θαίλεηαη απφ ηηο 

πξνζιήςεηο αλαπιεξσηψλ ηεο ίδηαο ρξνληάο θαιχθζεθαλ απφ εθπαηδεπηηθφ 

δπλακηθφ, θαη απηή ηε θνξά, φιεο νη ηάμεηο. 

ηελ έξεπλάο καο ζηάιζεθε ην εξσηεκαηνιφγην ζε φιν ηνλ πιεζπζκφ-ζηφρν 

πνπ απαξηίδεηαη απφ 134 εθπαηδεπηηθνχο θαη αληαπνθξίζεθαλ: α) νη 69 αλαπιεξσηέο 

εθπαηδεπηηθνί ησλ Σ.Τ.-ΕΔΠ πνπ ππεξεηνχλ ζηα ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηε ζρνιηθή 

ρξνληά 2018-2019 (ην 100% ηνπ πιεζπζκνχ)  θαη β) 31 αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί 

ησλ Σ.Τ.-ΕΔΠ απφ ηνπο 65 πνπ ππεξέηεζαλ ζηα ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηε ζρνιηθή 

ρξνληά 2017-2018 (δειαδή ην 48% ηνπ πιεζπζκνχ). Σα παξαπάλσ ζηνηρεία 

ππνδειψλνπλ πσο, απφ ηνπο 134 αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο ησλ Σ.Τ.-ΕΔΠ, ζηελ 

έξεπλα ζπκκεηείραλ νη 100, δειαδή ην 75% ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ. Λφγσ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πνζνζηνχ, ζεσξνχκε πσο ην δείγκα επαξθεί γηα λα απαληεζνχλ ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ θαη γεληθεχζηκν γηα φινπο ηνπο 

αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο Σ.Τ.-ΕΔΠ ηεο Γπηηθήο Διιάδαο ηα ζρνιηθά έηε 2017-

2018 θαη 2018-2019.   

χκθσλα κε ηα επξήκαηα, ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 100 εθπαηδεπηηθνί, ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο 31-36 εηψλ (70%). Απφ απηνχο νη 90 είλαη γπλαίθεο θαη νη κφιηο 10, 

άληξεο. Σν 70% ησλ εξσηεζέλησλ είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ, ην 7% έρεη 

δεχηεξν πηπρίν θαη ην 23% έρεη παξακείλεη ζην πηπρίνπ θάπνηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Σκήκαηνο, ελψ θαλέλαο δελ είλαη θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ. Δπηπιένλ, νη ζπγθεθξηκέλνη 

αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί αλ θαη έρνπλ αλαιάβεη Σ.Τ., δελ δηαζέηνπλ – ζηελ 
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πιεηνςεθία ηνπο (ην 69%) -  θάπνηα επηκφξθσζε πάλσ ζηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα, νχηε 

έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη κεηαπηπρηαθφ ζ’ απηφ ηνλ Σνκέα (ην 93%). Σέινο, ην 68% 

ησλ εξσηεζέλησλ έρνπλ 6-10 ρξφληα πξνυπεξεζία δε Γεκνηηθά ζρνιεία θαη νη 

ππφινηπνη έσο 5 ρξφληα. Όκσο, νη 97 απφ απηνχο έρνπλ ππεξεηήζεη κφιηο κία ρξνληά 

ζε Σ.Τ θαη κφλν νη 3, δεχηεξε ρξνληά.  

3.2. Επεςνηηικό επγαλείο  

Σν εξσηεκαηνιφγην σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν απνηέιεζε έλα έκκεζν κέζν 

επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνλ εξεπλεηή θαη ζηνπο εξεπλνχκελνπο. Μαο πξφζθεξε 

εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη κεδακηλφ θφζηνο. Απφ ηελ άιιε, ιφγσ ηεο εχρξεζηεο θαη 

απιήο δνκήο, ηεο ζαθήλεηάο ηνπ, ησλ νδεγηψλ ηνπ, ε ζπκπιήξσζή ηνπ ήηαλ απιή 

δηαδηθαζία πνπ δελ θνχξαζε ηνπο εξσηεζέληεο (ν ρξφλνο ζπκπιήξσζήο ηνπ δελ 

ππεξέβαηλε ηα 15 ιεπηά).  

Σα εξσηήκαηα ηέζεθαλ έηζη ψζηε λα γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ ην ππφ εμέηαζε 

δήηεκα. Γεκηνπξγήζεθε έλα απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην ρσξηζκέλν ζε δχν κέξε πνπ 

ην πεξηερφκελφ ηνπ βαζίζηεθε ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ εξεπλψλ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Σν Α΄ Μέξνο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη πξνζσπηθά θαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο 

(εξσηήζεηο: 1-10) θαη ην Β΄ Μέξνο θαηαγξάθεη ηηο απφςεηο ησλ εξσηεζέλησλ θαη 

αλαδεηά ηηο απαληήζεηο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ (εξσηήζεηο: 11-34). Οη 

απαληήζεηο πνπ επηδεηνχληαη είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ. πγθεθξηκέλα, ζην Α΄ Μέξνο 

είλαη πνιιαπιψλ επηινγψλ θαη ζην Β΄ Μέξνο, ρξεζηκνπνηείηαη ε πεληάβαζκε 

θιίκαθα Likert (1: θαζφινπ,  2: ειάρηζηα,  3: αξθεηά, 4: πνιχ,  5: πάξα πνιχ). 

3.3. Μέθοδορ ζςλλογήρ επεςνηηικών δεδομένων 

ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ζα πξνρσξήζνπκε ζε εθαξκνγή ηεο 

πνζνηηθήο έξεπλαο γηαηί ζεσξήζακε απνηειεζκαηηθφηεξε ηε ζπγθέληξσζε 

πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη θαηά επέθηαζε ηελ αλάιπζή ηνπο κε ζηαηηζηηθά εξγαιεία 

θαη κεζφδνπο. Σα πνζνηηθά δεδνκέλα έρνπλ αξηζκεηηθή ή αλαινγηθή κνξθή θαη 

κπνξνχκε λα ηα παξνπζηάζνπκε ζε δηαγξάκκαηα θαη ζρήκαηα, γεγνλφο πνπ καο 

δηεπθνιχλεη ζηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλάο καο κέζα απφ ηε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζπζρεηίζεσλ ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ Σ.Τ. ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ηηο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηέο πνπ δηεξεπλνχκε (Γεκεηξφπνπινο, 2001). Δπηπιένλ, ε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ζα πεξηγξάςεη γεληθέο ηάζεηο ησλ αηφκσλ, 

απνηππψλεη ζθέςεηο, απφςεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη θίλεηξα πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζέκαηα θαη νδεγεί ζε γεληθεχζεηο (Cassel & Symon, 1994, Creswell, 2005). 

Παξάιιεια, ράξε ζηελ πνζνηηθή έξεπλα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα πξνρσξήζνπκε 

ζε: α) έιεγρν κίαο ή πεξηζζφηεξσλ ππνζέζεσλ, β) εξκελεία αηηίνπ – αηηηαηνχ, θαη γ) 

πξνβιέςεηο/εθηηκήζεηο.  

3.4. Μέθοδορ ανάλςζηρ ηων επεςνηηικών δεδομένων 

Μεηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, πξνβήθακε ζε θσδηθνπνίεζε θαη ζηαηηζηηθή 

ηνπο αλάιπζε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS. Ζ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ έγηλε κε πεξηγξαθηθή θαη επαγσγηθή ζηαηηζηηθή. Μεηξήζεθαλ φιεο νη 

απαληήζεηο (ζπρλφηεηεο) ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη επηθεληξσζήθακε ζηε ζπλεζηζκέλε 

απάληεζε πνπ εκθαλίδεηαη ζε θάζε ιίζηα απαληήζεσλ (δεζπφδνπζα ηηκή). Σέινο, 

παξνπζηάζηεθαλ φιεο νη ζπρλφηεηεο ζε πίλαθεο ζπρλνηήησλ θαη πνζνζηψλ θαη 

πξνρσξήζακε ζε μερσξηζηή αλάιπζε γηα θάζε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Γηα 

ηνλ έιεγρν ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ θαη ηε δηαπίζησζε ζηαηηζηηθήο 
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ζεκαληηθφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πίλαθεο ζπλάθεηαο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 

έιεγρνο αλεμαξηεζίαο ρ2 ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο α=0,5 (Creswell, 

2015).  

3.5. Αξιοπιζηία και εγκςπόηηηα επεςνηηικήρ διαδικαζίαρ και μεηπήζεων 

ηφρνο ηεο έξεπλάο καο είλαη λα δηαζθαιίδεηαη ζ’ απηή ε αμηνπηζηία θαη ε 

εγθπξφηεηα ηφζν ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο φζν θαη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Απηφ 

πνπ δηαζθαιίδεη ηελ εγθπξφηεηα κίαο έξεπλαο είλαη ε απιφηεηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη θαηαλνεηφ, 

θαηαζθεπαζκέλν κε απιή γιψζζα θαη ζαθήο φξνπο ψζηε ην δείγκα λα κπνξεί λα 

απαληήζεη κε επθνιία. ηφρνο ήηαλ ε εμαγσγή άκεζσλ θαη θαηαλνεηψλ 

ζπκπεξαζκάησλ (Creswell, 2015), θάηη πνπ επεηεχρζε.  Ζ εζσηεξηθή εγθπξφηεηα ηεο 

έξεπλαο δηαζθαιίδεηαη απφ ην κεγάιν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο (75% ηνπ πιεζπζκνχ-

ζηφρνπ) θαη ε εμσηεξηθή εγθπξφηεηα εμαζθαιίδεηαη απφ ηνπο επαξθείο ιεηηνπξγηθνχο 

νξηζκνχο πνπ δφζεθαλ, ψζηε λα ππάξρεη επαλάιεςε ηεο έξεπλαο ζην κέιινλ. 

Παξάιιεια, γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο νκαιφηεηαο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν ζπκκεηέρνληεο.  

Ζ θάζε εξψηεζή ηνπ αμηνινγήζεθε γηα ηελ θαηαιιειφηεηά ηεο σο πξνο: 1) ην 

πεξηερφκελν, 2) ηε ιεθηηθή δηαηχπσζε, 3) ηε ζεηξά ηεο ζην εξσηεκαηνιφγην, θαη 4) 

ηνλ ηχπν ηεο (Παξαζθεπφπνπινο, 1993). Παξάιιεια, έγηλε πξνζαξκνγή ηνπ ζηνλ 

πιεζπζκφ θαη δηνξζψζεθαλ αζάθεηεο θαη παξαιήςεηο. Δπηπιένλ, γηα λα εμαζθαιηζηεί 

ε αμηνπηζηία θαη λα ηεξεζνχλ ηα ζηνηρεία δενληνινγίαο: 1) καδί κε ην 

εξσηεκαηνιφγην δηαβηβάζηεθε θαη κία επηζηνιή πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο  ζρεηηθά 

ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ην πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη γηα λα αηζζαλζνχλ 

πξνζηαηεπκέλνη απφ ηελ αλσλπκία ηνπο ψζηε λα απαληήζνπλ κε εηιηθξίλεηα, 2) ε 

ζπκπιήξσζή ηνπ ήηαλ εζεινληηθή, θαη 3) ζηάιζεθε ζηα email ηνπο link ηεο θφξκαο  

google forms. 

 

Όπσο αλαθέξεη ν Creswell (2015) γηα λα ππάξρεη αμηνπηζηία ζε κία έξεπλα, 

απαηηείηαη ζηαζεξφηεηα θαη ζπλέπεηα ζηα απνηειέζκαηα επαλαιακβαλφκελσλ 

κεηξήζεσλ θάησ απφ ηηο ίδηεο εξεπλεηηθέο ζπλζήθεο. Ζ ρξήζε νκαδνπνηεκέλσλ 

εξσηήζεσλ θαη ε δηάξζξσζή ηνπο ζε επηκέξνπο θιίκαθεο Likert βνεζνχλ ζηελ 

εμαγσγή αμηφπηζησλ ζπκπεξαζκάησλ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ αμηνπηζηία γηαηί ππήξμε δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο ηνπ 

επηζπκεηνχ δείγκαηνο.  

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο θαη αμηνπηζηίαο ησλ δεδνκέλσλ καο, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο alpha ηνπ Cronbach ή ζπληειεζηήο εζσηεξηθήο 

ζπλέπεηαο (internal consistency coefficient). Με άιια ιφγηα, ν Cronbach’ a 

θαλεξψλεη ζε πνην βαζκφ φια ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηηο θιίκαθεο κεηξνχλ ηελ 

ίδηα κεηαβιεηή. Ωο θαηψηεξν απνδεθηφ φξην αμηνπηζηίαο ζεσξείηαη ην 0,7 θαη φπσο 

θαίλεηαη θαη παξαθάησ, ζηελ έξεπλά καο ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο εκθαλίδεηαη 

αξθεηά πςειφο γηα φιεο ηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο.  Αλαιπηηθφηεξα, ν 

Cronbach’ a είλαη 0,806 θαη επνκέλσο ην εξσηεκαηνιφγην έρεη ηθαλνπνηεηηθή 

εζσηεξηθή ζπλέπεηα θαη αμηνπηζηία. 
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Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 100 100,0 

Exclud
eda 

0 ,0 

Total 100 100,0 

 
Πίλαθαο 1: Δθηίκεζε επηπέδνπ αμηνπηζηίαο δείγκαηνο 

 

 

4. Παποςζίαζη ηυν αποηελεζμάηυν ηηρ 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο αλά 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ζπλδένληαη κε  ηε βηβιηνγξαθία. 

 

4.1.  Επιμοπθωηικέρ ανάγκερ εκπαιδεςηικών ηων ηάξεων Υποδοσήρ ηηρ Ππωηοβάθμιαρ 

Εκπαίδεςζηρ ζηην  Πεπιθέπειαρ Δςηικήρ Ελλάδαρ ζε θεμαηικά πεδία ζσεηικά με ηιρ 

απσέρ διαπολιηιζμικήρ παιδαγωγικήρ 

Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε απνηειεί δηθιείδα αζθαιείαο ηεο επξσπατθήο 

δηάζηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο, γηαηί είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πηζαλή εμαθάληζε ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο πνπ θέξεη θάζε ιαφο. Καηά ηνλ Παληαδή (2003) ε 

επξσπατθή δηάζηαζε, σο έλα ζεκειηψδεο ππεξβαηηθφ ζηνηρείν ηεο εζληθήο 

εθπαίδεπζεο, απνηειεί κέξνο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηελ 

έξεπλά καο, ηα ζεκαηηθά πεδία ζρεηηθά κε ηηο αξρέο δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο 

παξνπζίαζαλ κεησκέλν ελδηαθέξνλ επηκφξθσζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ 

δείγκαηνο θαζψο κφλν δχν απφ ηηο νθηψ ζεκαηηθέο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην ζπγθέληξσζαλ πςειά πνζνζηά επηκνξθσηηθήο αλάγθεο. 

πγθεθξηκέλα, ελδηαθέξνληαη λα επηκνξθσζνχλ πάλσ: α) ζηε Γηαπνιηηηζκηθή 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο θαη β) ζηελ Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Σάμεσλ 

Τπνδνρήο. Δλψ παξνπζίαζαλ ηζρλφ ελδηαθέξνλ γηα ηα ζεκαηηθά πεδία: α) 

Αληηξαηζηζηηθή παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, β) Γηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή 

πξνζέγγηζε, γ) Γηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, δ) Απφθηεζε γλψζεσλ 

πάλσ ζηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ, ε) Αλάπηπμε εζηθήο πνπ ζα 

επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πξνάγνπλ ηηο δηαπνιηηηζκηθέο ηδέεο, αμίεο θαη 

ζηάζεηο, ζη) Γηαρείξηζε ηεο εζλνπνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο, θαη δ) Γηαπνιηηηζκηθή 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. Σα παξαπάλσ δεδνκέλα έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

έξεπλα ηνπ Παληαδή (2006)  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ν. Ησαλλίλσλ θαη δειψζεθε 

ε επηζπκία επηκφξθσζεο πάλσ: α) ζηηο ζεσξίεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο, β) ζηελ 

αληηξαηζηζηηθή παηδαγσγηθή, γ) ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ πνιηηηζκψλ, δ) ζηελ 

επξσπατθή πξαγκαηηθφηεηα, ε) ζηηο νκάδεο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ θνηλσλία ησλ 

αιινδαπψλ ζηε ρψξα καο,  ζη) απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηα πνιηηηζκηθά 

ζηνηρεία ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ θαη ηηο επηπηψζεηο ζε πεξίπησζε κε έληαμήο ηνπο 

ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, θαη δ) Αλάπηπμε κηαο εζηθήο πνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα πξνάγνπλ δηαπνιηηηζκηθέο ηδέεο, αμίεο θαη ζηάζεηο. Δλψ δελ 

επηβεβαηψλνληαη νχηε νη έξεπλεο ησλ Γθνβάξε (2001), Γακαλάθε (1997) & Cummins 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

,806 23 
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(2003) φπνπ είραλ δηαθξίλεη επηκνξθσηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε δηαζαθήληζε ησλ 

ελλνηψλ: δηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη πνιππνιηηηκζηθφηεηα. Παξάιιεια, θαίλεηαη πσο 

δηαθσλνχλ κε ηνπο Rego &  Nieto (2000) νη νπνίνη έθξηλαλ αλαγθαίν  εθπαηδεπηηθφο 

λα θαηέρεη γλψζεηο ηζηνξηθέο θαη πνιηηηζκηθέο θαζψο θαη λα εκβαζχλεη ζηελ 

απηνγλσζία κέζα απφ γλσζηηθά καζήκαηα θαη άιιεο αζρνιίεο. 

 

4.2. Επιμοπθωηικέρ ανάγκερ εκπαιδεςηικών ηων ηάξεων Υποδοσήρ ηηρ Ππωηοβάθμιαρ 

Εκπαίδεςζηρ ζηην  Πεπιθέπειαρ Δςηικήρ Ελλάδαρ ζε θεμαηικά πεδία ζσεηικά με ηιρ 

απσέρ διδακηικήρ ηηρ Ελληνικήρ ωρ δεύηεπηρ ξένηρ γλώζζαρ 

Ζ εθκάζεζε ηεο Διιεληθήο σο δεχηεξεο ή μέλεο γιψζζαο ζπληζηά έλα πνιχ 

δχζθνιν εγρείξεκα, γηαηί, πξέπεη λα ζπλππνινγίδεη έλα πιήζνο άιισλ παξακέηξσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πθή θαη ηε κνλαδηθή θπζηνγλσκία ηεο γιψζζαο. Σα ζεκαηηθά 

πεδία ησλ αξρψλ δηδαθηηθήο ηεο Διιεληθήο σο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο παξνπζίαζαλ 

αξθεηά κεγάιν ελδηαθέξνλ. Αλαιπηηθφηεξα, νη εξσηεζέληεο ζεσξνχλ φηη έρνπλ 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο πάλσ ζηηο αθφινπζεο ελφηεηεο: α) Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο 2ε μέλε γιψζζα, β) Σερληθέο γηα ηελ πξφθιεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηνπ δίγισζζνπ καζεηή, γ) Σερληθέο γηα ελίζρπζε ηεο επηθνηλσληαθήο 

ρξήζεο ηεο γιψζζαο, δ) Αμηνπνίεζε δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ ζθφπηκε ρξήζε ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα, ε) Ρφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ 

επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο 2ε μέλε γιψζζα, ζη) 

ξφιν ηνπ καζεηή ζηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο 

2ε μέλε γιψζζα. Αληίζεηα, δελ έδεημαλ ελδηαθέξνλ γηα ηα ζεκαηηθά πεδία: α) 

Γηαζαθήληζε ηνπ φξνπ «δηγισζζία» θαη β) Γηαζαθήληζε ηνπ φξνπ «δηδαζθαιία ηεο 

ειιεληθήο σο 2ε μέλε γιψζζα.  

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ην δείγκα έρεη θαηαλνήζεη πσο γηα λα 

θαηαθηήζεη ν καζεηήο ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα, απαηηείηαη κία δεκηνπξγηθή 

δηαδηθαζία κάζεζεο θαη θαηάιιειν δηδαθηηθφ πιηθφ. Ζ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε 

απαηηεί έλα δηαθνξεηηθφ ξφιν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Έλαλ ξφιν ζπκβνχινπ θαη 

εκςπρσηή πνπ ζα νδεγεί ηνλ καζεηή ζηελ επζχλε ηεο καζεζηαθήο ηνπ πνξείαο ηφζν 

εληφο, φζν θαη εθηφο ζρνιείνπ. Απηφ φκσο απαηηεί επηκνξθσκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πάλσ ζηε γισζζηθή απηή δηδαζθαιία. Σα παξαπάλσ δεδνκέλα επηβεβαηψλνληαη  ηφζν 

ζηελ έξεπλα ηνπ Παληαδή (2006) φπνπ θαηαγξάθεηαη ε επηζπκία επηκφξθσζεο πάλσ 

ζηηο δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ζηε δίγισζζε παηδαγσγηθή, φζν 

θαη ζηηο έξεπλεο ησλ Γθνβάξε (2001), Γακαλάθε (1997) & Cummins (2003) φπνπ 

δηαθξίλεηαη επηκνξθσηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε δηγισζζία θαη ηηο ζηξαηεγηθέο 

θαηάθηεζεο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο. 

 

4.3. Επιμοπθωηικέρ ανάγκερ εκπαιδεςηικών ηων ηάξεων Υποδοσήρ ηηρ Ππωηοβάθμιαρ 

Εκπαίδεςζηρ ζηην  Πεπιθέπειαρ Δςηικήρ Ελλάδαρ ζε θεμαηικά πεδία ζσεηικά με ηην 

αξιοποίηζη ηος διδακηικού ςλικού ηηρ Ελληνικήρ ωρ δεύηεπηρ ξένηρ γλώζζαρ 

Ο εθπαηδεπηηθφο ηεο Σ. Τ. έρεη ηξηπιφ ξφιν: λα κάζεη ζηνπο καζεηέο ηνπ ηελ 

ειιεληθή γιψζζα, λα εληζρχζεη ηελ έληαμή ηνπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη λα ηνπο 

βνεζήζεη λα αμηνπνηήζνπλ ζ’ φιε απηή ηελ πξνζπάζεηά ηνπο ηα 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ηνπο ζηνηρεία κε ζεηηθφ ηξφπν. Γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ, ζα πξέπεη λα αμηνινγήζεη θαη λα θαηαλείκεη ηνπο καζεηέο ηεο Σ.Τ. αλά νκάδεο 

αλάινγα κε ην επίπεδν ειιελνκάζεηαο θαη λα αμηνπνηήζεη έλα δηδαθηηθφ πιηθφ 

πξνζαξκνζκέλν ζην γλσζηηθφ ηνπο επίπεδν θαη ζηηο αλάγθεο ηνπο. Αλ θαη ζε έξεπλα 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1995 ζε δαζθάινπο  Σ.Τ. θαη Φ.Σ. ην ζρνιηθφ έηνο 1995-6 
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(Γακαλάθε, 1998), νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη αληηκεηψπηδαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα 

ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη ηεο 

ειιηπνχο επηκφξθσζήο ηνπο, απφ ηφηε ην Τπνπξγείν Παηδείαο κε ην Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην έρεη πξνρσξήζεη ζηε ζπγγξαθή θαη παξαγσγή δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο 2ε μέλε γιψζζα. Αλαδεηψληαο ηηο επηκνξθσηηθέο 

αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ηάμεσλ Τπνδνρήο ηεο Π.Δ. ζε ζεκαηηθά πεδία 

ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ ηεο Διιεληθήο σο δεχηεξεο μέλεο 

γιψζζαο θαηαιήμακε πσο επεθηείλνληαη ζε φιεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. πγθεθξηκέλα, 

επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ ζρεηηθά κε: α) ηελ παξνπζίαζε ησλ δηδαθηηθψλ πιηθψλ 

ησλ Σ.Τ., β) ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζθνπνχ πνπ εμππεξεηνχλ ηα δηδαθηηθά πιηθά ησλ 

Σ.Τ. θαη ηεο θηινζνθίαο ηνπο, γ) ηελ αλάιπζε δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ δηδαθηηθνχ 

πιηθνχ ησλ Σ.Τ., δ) ηξφπνη αμηνπνίεζεο ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο ηεο 

γιψζζαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθή ηεο ρξήζε κέζα απφ ην δηδαθηηθφ πιηθφ ησλ Σ.Τ., ε) 

ηξφπνη αμηνπνίεζεο ηεο δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο δηαπνιηηηζκηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 

κέζα απφ ηα δηδαθηηθά πιηθά ησλ Σ.Τ., ζη) ηελ ελδεηθηηθή πνξεία δηδαζθαιίαο ησλ 

δηδαθηηθψλ πιηθψλ ησλ Σ.Τ., θαη δ) ηε δηαδηθαζία θαηάηαμεο καζεηψλ ησλ Σ.Τ. αλά 

δηδαθηηθφ επίπεδν θαη δηδαθηηθφ πιηθφ.  

 

4.4. Αποηελέζμαηα ζςζσεηίζεων μεηαβληηών 

ηε ζπλέρεηα αλαιχζεθαλ νη ζρέζεηο: α) αλάκεζα ζηελ θαηνρή επηκνξθσηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζρεηηθφ κε ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη ηηο δειψζεηο ησλ εξσηεζέλησλ 

γηα ηηο επηκνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο, θαη β) αλάκεζα ζηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπ 

δείγκαηνο ζηελ Π.Δ. ηηο δειψζεηο ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηηο επηκνξθσηηθέο ηνπο 

αλάγθεο. Γηα ηελ  αλάιπζε ησλ δχν παξαπάλσ ζρέζεσλ πξαγκαηνπνηήζακε αλάιπζε 

δηαζηαπξσκέλεο πηλαθνπνίεζεο (x2 test) γηα αλ ειέγμνπκε ηε ζρέζε πνπ έρνπλ νη 

κεηαβιεηέο. ηνλ ζπγθεθξηκέλν έιεγρν ζα θνηηάκε ηνπο δείθηεο Pearson chi-square. 

Αλ ην p<0,05 ζα καο  δείρλεη φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ. 

Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ζρέζε ζηηο απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ηηο 

επηκνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο αλάινγα κε ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ Π.Δ. ζε ελλέα 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο είλαη νη αθφινπζεο: α) 

Αληηξαηζηζηηθή παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, β) Γηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή 

πξνζέγγηζε, γ) Απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ, δ) Αλάπηπμε εζηθήο πνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

πξνάγνπλ ηηο δηαπνιηηηζκηθέο ηδέεο, αμίεο θαη ζηάζεηο, ε) Γηαρείξηζε ηεο 

εζλνπνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο, ζη) Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Σάμεσλ Τπνδνρήο, δ) 

Γηαζαθήληζε ηνπ φξνπ «δηγισζζία», ε) Γηαζαθήληζε ηνπ φξνπ «δηδαζθαιία ηεο 

ειιεληθήο σο 2ε μέλε γιψζζα, θαη ζ) Ο ξφινο ηνπ καζεηή ζηελ επηθνηλσληαθή 

πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο 2ε μέλε γιψζζα.   

 

5. Σςμπεπάζμαηα 

Ζ παξνχζα έξεπλα επηβεβαηψλεη ηνλ Νηθνιάνπ (2000) ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη 

ππάξρεη έιιεηςε εμεηδηθεπκέλεο θαηάξηηζεο ησλ δαζθάισλ πάλσ ζηε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη ππεξηνλίδεη ηελ αδπλακία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ Σ.Τ. λα 

ζπγθεληξψζνπλ ηηο  απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην καζεζηαθφ, θνηλσληθφ θαη 

νηθνγελεηαθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ εμαηηίαο ηεο κε γλψζεο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο 

ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ. Έλα άιιν δήηεκα πνπ ζίγεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη 

ην έρεη ζέζεη ζην παξειζφλ θαη  ν Νηθνιάνπ (2000) είλαη ε ζηειέρσζε ησλ Σ.Τ. απφ 

αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο, κεησκέλεο εκπεηξίαο θαη κε ρξνληθά πξνζδηνξηζκέλε 
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παξακνλή ζηε ζρνιηθή κνλάδα, νη νπνίνη δελ είλαη επηκνξθσκέλνη γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ. Ζ ιχζε πνπ πξνηείλεη ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη ε αλάζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο ζε κφληκν, έκπεηξν πξνζσπηθφ, πνπ ζα έρεη ζρεηηθή επηκφξθσζε θαη νηθνλνκηθά 

θίλεηξα.  

Ζ έξεπλά καο απέδεημε πσο είλαη αλαγθαία ε ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε θαη 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα, ψζηε λα κπνξέζνπλ 

λα μεπεξάζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφλ αληηκεησπίδνπλ ζηηο Σ.Τ. ΕΔΠ. Μέζα 

απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ άιινηε επηβεβαηψζεθαλ θαη άιινηε 

ακθηζβεηήζεθαλ πξφηεξεο έξεπλεο.  Όκσο πξφθεηηαη γηα κία έξεπλα πεξηνξηζκέλε ζε 

κία κφλν πεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο θαη επηθεληξσκέλε ζηε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ 

κία δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη 

απνζθνπεί ζηελ πεξηγξαθή ησλ ππαξρνπζψλ ζπλζεθψλ θαη ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη 

κεηαμχ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ (Cohen & Manion, 1994). Παξάιιεια, ε 

επηινγή ησλ επηκέξνπο εξσηήζεσλ ηνπ εξεπλεηηθνχ καο εξγαιείνπ είλαη κελ 

ππνθεηκεληθή, πεγάδεη, δε, απφ ηε κειέηε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ρσξίο φκσο λα 

ζεσξνχληαη εμαληιεηηθέο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, πξνηείλεηαη κειινληηθή 

έξεπλα ζε κεγαιχηεξν δείγκα απφ φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο. Δπηπιένλ, 

δεδνκέλνπ: α) ηεο κεγάιεο αλάγθεο επηκφξθσζεο πάλσ ζηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα πνπ 

δηαθαηέρεη ηνπο εξσηεζέληεο ηεο έξεπλαο θαη β) ηεο ζηειέρσζεο ησλ Σ.Τ. απφ 

αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο, κεησκέλεο εκπεηξίαο θαη κε ρξνληθά πξνζδηνξηζκέλε 

παξακνλή ζηε ζρνιηθή κνλάδα ηε, θξίλεηαη αλαγθαία ε ζχζηαζε νξγαληθψλ ζέζεσλ 

ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ε εηήζηα επηκφξθσζε πάλσ ζηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα ησλ 

κφληκσλ –πιένλ- εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα ηηο ζηειερψζνπλ.   
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