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Σν ζρνιείν ηνπ εηθνζηνύ αηώλα ζηελ Ειιάδα, πνπ θηινμελείηαη ζε κηα επλνκνύκελε 

θνηλσλία, είλαη ππνρξεσκέλν λα  αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο  δηαξθώο 

κεηαβαιιόκελεο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο θαη λα ιεηηνπξγεί επνηθνδνκεηηθά ώζηε 

λα επηηπγράλεηαη ε ζπλεθπαίδεπζε ησλ  καζεηώλ ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηνπ 

ζεβαζκνύ ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο, ηε ζπιινγηθόηεηα, ηελ αιιειεγγύε θαη ηε 

ζπλεξγαζία.Η παξνύζα έξεπλα θαηαγξάθεη αθελόο ηελ πνξεία ηνπ ζεζκνύ ησλ 

ηάμεσλ ππνδνρήο θαη αθεηέξνπ ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπο κέζα από ηε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε θαη ηελ αλάιπζε εκη-δνκεκέλσλ ζπλεληεύμεσλ 

εθπαηδεπηηθώλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ (ηνπ Ρεζύκλνπ), νη  νπνίνη εξγάζηεθαλ ζε απηά. 

Επηπξόζζεηα, δηεξεπλάηαη θαηά πόζν ν  ζεζκόο ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο είλαη επηηπρήο 

ζε ζρέζε κε ηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη από ην Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Δηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ λα ππνδερηεί θαη λα εληάμεη θνηλσληθά ηνπο 

αιινδαπνύο θαη παιηλλνζηνύληεο καζεηέο.ην πξώην κέξνο (ζεσξεηηθό) 

παξνπζηάδνληαη νη ζρεηηθνί κε ηελ έξεπλα νξηζκνί θαη γίλεηαη ε κεηαμύ ηνπο δηάθξηζε. 

Επηπιένλ, θαηαγξάθεηαη αλαδξνκηθά ε πνξεία ηεο ΔΠΕ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. ην 

δεύηεξν κέξνο (έξεπλα) παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ 

όηηνη εθπαηδεπηηθνί ζπλαληνύλαξθεηά εκπόδηα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

δηαρεηξηζηνύλ θαζεκεξηλά δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο Δηαπνιηηηζκηθήο Εθπαίδεπζεο 

(πιηθνηερληθέο αλεπάξθεηεο, αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ, έιιεηςε ζπλερνύο 

βησκαηηθήο επηκόξθσζεο ζηε κεζνδνινγία θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο ΔΠΕ).  Εληνύηνηο  

νη ηάμεηο ππνδνρήοθαίλεηαη πσο εθπιεξώλνπλ κεξηθώο ην ζηόρν ηνπο ζηελ επηηπρή 

έληαμε ησλ αιινδαπώλ καζεηώλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία.Λέξεις κλειδιά: 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα, δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ηάμεηο ππνδνρήο, θνηλσληθή 

έληαμε, ζπκπεξίιεςε, πνηνηηθή έξεπλα 

The school of Greece in the twenty first century, in the context of a well-governed 

society, must respond to the requirements of an ever-changing  multicultural society 

and must be creative in order to achieve the co-education of all students that will be 

based on the principles of respecting diversity, collective being, solidarity and co-

operation. This paper records the progress of the institution of reception classes on the 

one hand and the way they work on the other, through the examination of 

bibliography and the analysis of semi-structured interviews with public school 

teachers (in Rethymnon) that have worked in such schools. Furthermore, the paper 



investigates the extent to which the institution of reception classes is successful in 

relation to the effort made by the Ministry of Education, Lifelong Learning and 

Religious Affairs intended for the reception and social integration of foreign and 

repatriated students. The first section (theory) includes the definitions relevant to the 

research making a distinction among them. Moreover, the course of Intercultural 

Education in the Greek society is recorded retrospectively. The second section 

(research) outlines the methodology of the research process and the results of this 

research. The conclusions show that teachers are faced with many hindrances in their 

effort to manage everyday issues that have to do with Intercultural Education 

(material and technical deficiencies, detailed curricula, lack of on-going hands-on 

training in the method and the strategies of Intercultural Education). However, 

reception classes seem to partially fulfil their aim of successfully integrating foreign 

students in the Greek society. 

Keywords: multiculturalism, intercultural education, reception classes, social 

integration, inclusion, quality research 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 Γεδνκέλνπ φηη ην ζρνιείν θαζίζηαηαη απαξαίηεην εξγαιείν πξνεηνηκαζίαο ησλ 

λέσλ πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηζφηηκνη θαη 

θαηαξηηζκέλνη ζηε λέα αγνξά εξγαζίαο, θαη   δεδνκέλνπ φηη ην ζρνιείν, εηδηθά ζηηο 

κέξεο καο, είλαη ππνρξεσκέλν λα αθνινπζεί θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο κεηαβνιέο θαη 

ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ηεο θνηλσλίαο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην ζρνιείν ηνπ εηθνζηνχ 

πξψηνπ  αηψλα νθείιεη λα είλαη δπλάκεη δηαπνιηηηζκηθφ θαη, εθηφο απφ ηελ αλαγλψξηζε 

ηεο εηεξφηεηαο, λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηε ζπλεθπαίδεπζε, ηε ζπιινγηθφηεηα, ηελ 

αιιειεγγχε θαη ηε ζπλεξγαζία. 

 ε κηα δεκνθξαηηθή θαη επλνκνχκελε θνηλσλία, φινη νη άλζξσπνη αλεμαηξέησο 

θπιήο, ρξψκαηνο, έζλνπο, θνπιηνχξαο, ή άιισλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, έρνπλ ίζα 

δηθαηψκαηα ζηελ παηδεία. 

 Ζ ζεζκνζέηεζε ησλ Σάμεσλ Τπνδνρήο απνηειεί έλα απφ ηα εθπαηδεπηηθά - 

πνιηηηθά κέηξα αληηζηαζκηζηηθνχ ραξαθηήξα, γηα ηελ ππνδνρή - έληαμε ησλ αιινδαπψλ 

παηδηψλ - καζεηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ππνδνρήο. 

 ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο πνπ αθνινπζεί ζπλέβαιαλ 

ζεκαληηθά πνιιά πξφζσπα, ηα νπνία ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ απφ ηε ζέζε απηή. 

 Θα ήζεια  θαηαξράο λα επραξηζηήζσ ηνπο θαζεγεηέο κνπ θ. Μ. Σδαλάθε, θ. . 

Παπατσάλλνπ θαη Μ. Γακαλάθε γηα ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο θαη ηηο πνιχηηκεο νδεγίεο 

θαη ζπκβνπιέο ηνπο θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο κειέηεο πνπ αθνινπζεί, 

θαζψο θαη γηα ηελ ππνκνλή πνπ επέδεημαλ φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, σζφηνπ απηή 

νινθιεξσζεί. 

 Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο δηεπζπληέο ησλ  Γεκνηηθψλ ρνιείσλ 

ηνπ Ρεζχκλνπ πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, πξνεξρφκελνη απφ ζρνιεία ζηα νπνία 

ιεηηνπξγνχζε Σάμε Τπνδνρήο, θαη ηδηαίηεξα ηνπο δαζθάινπο απηψλ ησλ Σάμεσλ. 

 Σέινο, έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ππνκνλή πνπ 

επέδεημε φια απηά ηα ρξφληα ησλ ζπνπδψλ κνπ.  

 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εξεπλεηηθήο απηήο εξγαζίαο αηζζάλνκαη έληνλα ηελ 

αλάγθε αθηέξσζήο ηεο ζ’ όια απηά ηα πξνζθπγόπνπια ηνπ ηειεπηαίνπ ρξόλνπ πνπ, 

πεξλώληαο ζηε ρώξα καο θάησ από πνιύ αληίμνεο ζπλζήθεο, επηδηώθνπλ έλα θαιύηεξν 
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αύξην, πην εηξεληθό, ιηγόηεξν άδηθν, κα θπξίσο πεξηζζόηεξν αλζξώπηλν.... 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ηάμεσλ 

ππνδνρήο θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ. Σν 

βαζηθφ εξψηεκα ηεο ππφ αλάιπζε ζεκαηηθήο πεξηνρήο, δηαηππψλεηαη κέζα απφ δπν 

ππνεξσηήκαηα, ηα νπνία είλαη ηα αθφινπζα: «Ση είλαη ν ζεζκόο ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο 

θαη θαηά πόζν ν ζεζκόο ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο είλαη επηηπρήο ζε ζρέζε κε ηε πξνζπάζεηα 

πνπ γίλεηαη από ην ειιεληθό θξάηνο, λα ππνδερηεί θαη λα εληάμεη θνηλσληθά ηνπο 

αιινδαπνύο θαη παιηλλνζηνύληεο καζεηέο.»  

χκθσλα κε ηνπο θνχξηνπ
1
 θ.ά, «νη ηάμεηο ππνδνρήο ζηνρεύνπλ ζηελ νκαιή 

ζρνιηθή πξνζαξκνγή θαη έληαμε ελόο δηαξθώο απμαλόκελνπ αιινδαπνύ καζεζηαθνύ 

πιεζπζκνύ». Με βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε ξήζε αιιά θαη ην πξναλαθεξφκελν εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα ζηελ παξνχζα κειέηε επηδηψθεηαη κηα απνηίκεζε ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο, κέζα 

απφ ηε «καηηά» ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ηάμεσλ απηψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ ηνπ Ρεζχκλνπ, ζηα νπνία ιεηηνπξγεί ν ζπγθεθξηκέλνο ζεζκφο, ζε ζρέζε κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο, ηνπο ζηφρνπο πνπ θαινχληαη λα επηηχρνπλ αιιά θαη γεληθφηεξα ζε 

ζρέζε κε ηε ζέζε πνπ έρνπλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πξνο απάληεζε ησλ παξαπάλσ εξσηεκάησλ 

ήηαλ δηηηή. Αξρηθά, πξνο αλάπηπμε ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο εζηηάδσ ζηε ζπιινγή 

δεπηεξνγελψλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία ήηαλ βηβιία, άξζξα επηζηεκνληθά θαη άξζξα ηεο 

ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο. Ζ ζπιινγή ησλ παξφλησλ ζηνηρείσλ έγηλε είηε απφ 

βηβιηνζήθεο είηε απφ ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. Πξνο αλάπηπμε ηνπ ζεσξεηηθνχ 

κέξνπο θαη απάληεζεο ελφο κέξνο ηνπ εξσηήκαηνο, ζπγθεθξηκέλα ηνπ ζθέινπο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη νξηζκφ ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο, αλαπηχρζεθαλ δχν 

κέξε: ην ζεσξεηηθφ κέξνο θαη ην εκπεηξηθφ.  

ην πξψην κέξνο, ην πξψην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

παξνπζηάδεη ην ζεσξεηηθφ ηεο ππφβαζξν, αλαιχεη ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη ηέινο, 

παξνπζηάδεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αιινδαπνί καζεηέο ζην ειιεληθφ 

ζρνιείν.  

                                                 
1
 θνχξηνπ, θ. ά., 2004, 23 
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Σν δεχηεξν θεθάιαην εζηηάδεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο ζηελ αλάιπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηέινο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Οπζηαζηηθά, 

κέζα απφ ηα πεδία αλάιπζήο ηνπ, ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεη ην ξφιν ηεο 

ειιεληθήο ηνπηθήο θνηλσλίαο, δίλεη ην ζηίγκα ηεο παξνχζαο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, 

ηνπο ζηφρνπο, ην πεξηερφκελφ ηεο ελψ θάλεη αλαθνξέο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. 

Δπηπξφζζεηα, αλαθέξεηαη ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ζηνπο θνξείο δηακφξθσζήο 

ηεο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ θάλνληαο αλαθνξά 

ζηηο ηάμεηο ππνδνρήο θαη ζηα θξνληηζηεξηαθά ηκήκαηα.  

Σν εκπεηξηθφ κέξνο ηεο κειέηεο αλαπηχζζεηαη κέζα απφ δχν θεθάιαηα. Σν 

πξψην πεξηγξάθεη ηε κεζνδνινγία ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ην 

δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, ηα νπνία 

αλαιχζεθαλ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, νη νπνίεο αθνινχζεζαλ ηε 

ξνή ησλ εξσηήζεσλ ελψ ζπληάρζεθαλ ιακβάλνληαο ππφςε ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο 

κειέηεο.  

ην ηέινο παξαηίζεληαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο - ζπδήηεζεο, 

βάζεη ησλ νπνίσλ  νη ηάμεηο ππνδνρήο ζα πξέπεη λα  απνηεινχλ θνξείο ππνδνρήο 

αιινδαπψλ καζεηψλ, πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηνπο ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο, ηε κφξθσζή 

ηνπο θαη ηελ επξχηεξε νκαιή έληαμή ηνπο, ζέζε ε νπνία επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο. πγθεθξηκέλα νη εξσηψκελνη θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο απνδέρηεθαλ ηνλ ζεκαίλνληα ξφιν απηψλ ησλ ηάμεσλ θαη επηβεβαίσζαλ 

φηη νη ηάμεηο απηέο εθπιεξψλνπλ ελ κέξεη ην ζηφρν ηεο χπαξμήο ηνπο θαη απνηεινχλ 

βαζηθφ ξπζκηζηή ζηελ επηηπρή έληαμε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο

 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΣΖΣΑ 

 

1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΣΖΣΑ 

ηελ παξνχζα ππνελφηεηα θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη κηα απφπεηξα απνζαθήληζεο 

ηνπ φξνπ δηαπνιηηηζκηθφηεηα κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο. Κη απηφ γηαηί άιινηε 

ηεο απνδίδνληαη δηαζηάζεηο ιαλζαζκέλεο θη άιινηε ηε ρξεζηκνπνηνχλ σο ζπλψλπκε ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο. 
2
  

Ζ δηαπνιηηηζκηθφηεηα πξνέθπςε σο εθ λένπ αλάγθε ζεψξεζεο ηεο θνηλσλίαο εμαηηίαο 

ησλ καδηθψλ κεηαθηλήζεσλ ησλ αλζξψπσλ ιφγσ απνηθηνθξαηηψλ, εζλεγέξζεσλ, πνιέκσλ, 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, κεηαλάζηεπζεο νδεγψληαο ζηε δηαηάξαμε ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ εζλψλ - 

θξαηψλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηε γιψζζα, ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ ηζηνξία, ηελ θαηαγσγή, ηελ 

ηζαγέλεηα θαη ηα ζηαζεξά γεσγξαθηθά φξηα  Οη πξναλαθεξζείζεο ζπλζήθεο νδήγεζαλ 

βαζκηαία ζηε δεκηνπξγία εζλνπνιηηηζκηθά εηεξνγελψλ - πνιππνιηηηζκηθψλ νκάδσλ
3
 νη 

νπνίεο ζα έπξεπε λα ζπλππάξμνπλ εηξεληθά, ζεβφκελεο εθαηέξσζελ ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα κε πξνεμάξρνλ ην δηθαίσκα ζηελ εηεξφηεηα.
4
 

ην πιαίζην απηφ, ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θάλεη ιφγν γηα ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα 

θαη ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα. Αξθεηνί επηζηήκνλεο επηρεηξνχλ ηε ζαθή ελλνηνιφγεζε ησλ 

δχν φξσλ. Χζηφζν ν πινπξαιηζκφο ησλ νξηζκψλ απνδεηθλχεη ηελ πνιπζεκία ησλ φξσλ.  

Σν 1970 ν Greimas επηρεηξψληαο λα απνδψζεη ηνλ φξν ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο 

αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά:  

«είλαη αλαίξεζε ηνπ πνιηηηζκνχ σο εληαίνπ ζπλεθηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 

ππνθαηάζηαζή ηνπ απφ έλα κε- ζπλεθηηθφ ζχλνιν απφ άηνκα θαη νκάδεο 

δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο θαη θνπιηνχξαο, έηζη, ψζηε λα κε κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ε θνηλσλία σο εληαία νξγαληθή ελφηεηα. Απνβιέπεη ζηε 

δηάιπζε ησλ εζλνθπιεηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ κνξθσκάησλ θαη ζηελ 

ππνθαηάζηαζή ηνπο απφ έλα ζπλνλζχιεπκα απνκνλσκέλσλ θαη αλίζρπξσλ 

αηφκσλ»
5
 . 

                                                 
2
 Νηθνιάνπ,2011,1 

3
 Γακαλάθεο φπσο αλαθέξεηαη ζην Υαξαιάκπνπο Γ. κεηαπνιίηεπζε & εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

4
 Εαρνο,2014 

5
 1970 φπσο αλαθέξεηαη ζην  Υνληνιίδνπ θ.ά., 2008 
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ηα ρξφληα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζα πάςεη λα επηθξαηεί ε αξλεηηθή απφδνζε ηνπ 

φξνπ θαη ην λέν ηνπ πιαίζην ζα απνηειέζεη ηνλ πξνάγγειν ηεο δηαπνιηηηζκηθόηεηαο. Έηζη 

ινηπφλ, γηα ηνλ Γθφβαξε ε πνιππνιηηηζκηθόηεηα είλαη «έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ πνπ 

δηακνξθψλνπλ θεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ θαη ησλ ζρέζεψλ ηνπ, φπσο 

απηά ηνπ πινπξαιηζκνχ ησλ ηξφπσλ δσήο, ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ γλψζεσλ αιιά θαη 

ησλ θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ θαη αληζνηήησλ»
6
 ελψ γηα ηελ δηαπνιηηηζκηθφηεηα πνπ είλαη ην 

θαηεμνρήλ δνκηθφ γλψξηζκα ηεο αλζξψπηλεο ζπλείδεζεο
7
 αλαθέξεη φηη είλαη ζπλπθαζκέλε  

κε ηελ δηεπξπκέλε  έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ νπνίνπ ε νξηνζέηεζε βαζίδεηαη ζε ζεσξίεο 

πνπ αθνξνχλ ηηο πιηθέο θαη νηθνινγηθέο ζπλζήθεο δσήο ησλ αλζξψπσλ  θαζψο θαη ηηο 

ζρεηηθέο ζεσξίεο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο θαη έρεη σο ζηφρν ηελ αλάδεημε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ ακνηβαία αληαιιαγή πνιηηηζηηθψλ εκπεηξηψλ (π.ρ. απφ ηε 

ρψξα πξνέιεπζεο θαη απφ ηε ρψξα ππνδνρήο). Έηζη, ζα δεκηνπξγεζεί ελ ηέιεη κηα 

δηαπνιηηηζκηθή θνηλσλία ζηελ νπνία πνιίηεο δηαθφξσλ εζληθνηήησλ ζα απνιακβάλνπλ ην 

«αλήθεηλ»
8
. 

χκθσλα κε ηε Φψηνπ, ε πνιππνιηηηζκηθόηεηα πξνθχπηεη απφ ηε ζπλχπαξμε νκάδσλ 

κε ηδηαίηεξν πνιηηηζκφ αιιά θνηλή εζληθή ζπλείδεζε, απφ ηηο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ πνπ 

είλαη θνξείο μερσξηζηήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, απφ ηνπο παιηλλνζηνχληεο θαη απφ ηε 

δεκηνπξγία ελφο ελδηάκεζνπ πνιηηηζκνχ πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο δηακνξθσκέλν - παξαιιαγκέλν απφ ηηο επηδξάζεηο ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο.
9
 

Γηα ηνλ Ρνπκπίδε ε πνιππνιηηηζκηθόηεηα είλαη «ζπλέξγηα αηφκσλ κε δηαθνξεηηθά 

θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά πξφηππα θαη δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα»
10

 ελψ ν Taylor πξνζζέηεη θαη 

ηε δηάζηαζε ηεο πνιηηηζκηθήο θνηλφηεηαο πνπ ζέιεη λα επηβηψζεη.
11

 

Γηα ηνλ Μάξθνπ ε πνιππνιηηηζκηθόηεηα είλαη ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ε 

εμέιημή ηεο
12

 ελψ ε δηαπνιηηηζκηθόηεηα είλαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ νκάδσλ (γεγελψλ θαη 

κεηαλαζηψλ) νη νπνίεο αιιειεπηδξνχλ δηαξθψο κεηαμχ ηνπο θαη αλαγλσξίδνληαη ακνηβαία. 

                                                 
6 Γθφβαξεο, 2007, ζ. 9 

7 Γθφβαξεο , 2007,ζ. 10 
8
 Γθφβαξεο , 2007,ζ.ζ 168-169 

9
 Φψηνπ, 2002, ζ.9 

10
 ΗΠΟΓΔ, 2006, ζ.29 

11
 1993 φπσο αλαθέξεηαη ζην  Γακαλάθεο, 2001, ζ.89 

12
 Μάξθνπ, 2001 
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Δπηπξφζζεηα, ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα απνηειεί ην κέζν γηα ηελ εμαζθάιηζε  ηεο ηζφηεηαο ησλ 

επθαηξηψλ ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε φζν θαη ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα.
13

 

Ο νξηζκφο ηεο Υνληνιίδνπ γηα ηε δηαπνιηηηζκηθόηεηα αλαθέξεηαη ζηηο ζρέζεηο 

επηθνηλσλίαο , αληαιιαγήο θαη αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ πνιηηηζκψλ. Πξνυπνζέηεη ηελ 

χπαξμε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ θαη ππνδειψλεη ηε κεηαμχ ηνπο δεκηνπξγηθή 

επηθνηλσλία.
14

 Αληίζηνηρα ν Γεσξγνγηάλλεο κε ηνλ φξν δηαπνιηηηζκηθόηεηα αλαθέξεηαη ζηελ 

απφθηεζε λέαο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο αηφκσλ απφ δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή πξνέιεπζε 

κέζα απφ ηνλ επηηπρή ζπγθεξαζκφ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ εμίζνπ επηηπρή 

δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο
15

. 

Γηα ηνλ Νηθνιάνπ ε  δηαπνιηηηζκηθόηεηα είλαη έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη δελ αθνξά νχηε ζηελ αθνκνίσζε, νχηε ζηνλ πνιηηηζκηθφ 

ζρεηηθηζκφ.
16

 Σν δηαρσξηζκφ  ησλ δχν φξσλ επηρεηξνχλ νη Hohmann θαη Γακαλάθεο. πσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ:  

«νη φξνη πνιππνιηηηζκηθόηεηα θαη δηαπνιηηηζκηθόηεηα δελ είλαη ηαπηφζεκνη. Ζ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα είλαη έλαο αλαιπηηθφο φξνο θαη απνηειεί ην δεδνκέλν, 

δειαδή ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη ε δηαπνιηηηζκηθόηεηα πνπ είλαη έλαο 

θαλνληζηηθφο φξνο απνηειεί ην δεηνχκελν, δειαδή ην ηη ζα έπξεπε λα είλαη. Ζ 

δηαπνιηηηζκηθόηεηα πξνυπνζέηεη ηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα αιιά δελ απνξξέεη 

απηφκαηα απφ απηή».
17

  

Απφ ηε ζχληνκε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαζίζηαηαη ζαθήο ε δηαρξνληθή 

αιιεινθάιπςε ησλ δχν φξσλ. Χζηφζν, ζπκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη ε 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα επηηξέπεη ζηνπο πνηθίινπο επδηάθξηηνπο πνιηηηζκνχο λα ζπλππάξρνπλ 

ελψ ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηεο κεηαμχ ηνπο δηάδξαζεο. 

 

 

 

                                                 
13

 Μάξθνπ, 1996 
14

 Υνληνιίδνπ θ.ά.,2008 
15

 Γεσξγνγηάλλεο, 2007 
16

 Νηθνιάνπ,2011 
17

 Γακαλάθεο, 2007, ζ.39 
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1.2 ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

 Ο φξνο δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ 

Δπξψπε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ΄60 ελψ ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία εκθαλίδεηαη σο φξνο (θαη 

ιεηηνπξγηθή αλάγθε)  κφιηο ην 1980 θαη αθνξά ζηελ  επαλέληαμε
18

 παιηλλνζηνχλησλ 

καζεηψλ.
19

 Κη απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ησλ πηέζεσλ πνπ αζθνχληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

απφ ηνπο θνηλσληθνχο - νηθνλνκηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο (παηδηά πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηηο 

ρψξεο ηεο πξψελ ΔΓ
20

) , ηηο δεκνγξαθηθέο αιιαγέο (γήξαλζε θαη κεηαλαζηεπηηθέο 

κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ) θαη ηνλ επηζηεκνληθφ δηάινγν γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ λένπ 

πνιππνιηηηζκηθνχ ζρνιείνπ.
21

 

 Χο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄60 εθαξκφδεηαη ε πνιηηηθή ηεο αθνκνίσζεο εζληθψλ - 

κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ θαηά ηελ νπνία ηα παηδηά θαηαλέκνληαη ζε φζν ην δπλαηφ 

πεξηζζφηεξα ζρνιεία, αθνχ ε εθπαηδεπηηθή αληίιεςε είλαη φηη ηα παηδηά πνπ έξρνληαη ζην 

λέν ζρνιείν κε έλα ειιεηκκαηηθφ πνιηηηζκηθφ, γισζζηθφ, κνξθσηηθφ ππφβαζξν ζα 

μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο απηέο ρσξίο επηπξφζζεηα κέηξα παξέκβαζεο. Ζ «ππφζεζε  ηνπ 

ειιείκκαηνο» νξίδεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ σο έλα είδνο ζνβαξνχ 

ειιείκκαηνο ην νπνίν πξέπεη λα θαιπθζεί άκεζα αγλνψληαο ην κνξθσηηθφ θεθάιαην ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ.
22

  ηελ πξάμε απηή ε ζεσξία πινπνηείηαη κε ηε 

ιεηηνπξγία ηάμεσλ: πξνπαξαζθεπαζηηθψλ, θαλνληθψλ, ππνδνρήο, δίγισζζσλ θαη 

εληζρπηηθψλ ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Οη παξαπάλσ ηάμεηο έρνπλ αληηζηαζκηζηηθφ 

ραξαθηήξα αιιά ππφ ην καλδχα ηεο ηζφηεηαο θαη εμίζσζεο ησλ επθαηξηψλ πξνσζνχλ 

ζησπεξά ηελ εμνκνίσζε (θαη ηελ πάηαμε ηεο δηαθνξάο) ησλ  κεηαλαζηψλ θαη 

παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ κε ηνπο καζεηέο ηεο ρψξαο ππνδνρήο , ππνδειψλνληαο 

δηαθξηηηθά ην ειιεηκκαηηθφ θαη κε ιεηηνπξγηθφ κνξθσηηθφ θεθάιαην ησλ κεηαλαζηψλ ζε 

ζρέζε κε ηνπο γεγελείο.
23

 χκθσλα κε απηή ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ ζηνρεχεη ζε έλα 

                                                 
18

 Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο κεηαλάζηεο πνπ γελλήζεθαλ ζηελ Διιάδα θη επηζηξέθνπλ. Γηα ηηο άιιεο 

πεξηπηψζεηο ηζρχεη ν φξνο έληαμε. 
19

 Μάξθνπ, 2001, ζ,60 
20

 Εάρνο, 2014 
21

 Νηθνιάνπ, 2011  
22

 Γακαλάθεο, 2001 
23

 Γακαλάθεο, άξζξν απφ ην Μεηαπνιίηεπζε & Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, επηκ. Υαξαιάκπνπο Γ. (2007), εθδ: 

Διιεληθά Γξάκκαηα 
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κνλνπνιηηηζκηθφ ζρνιείν επηθξαηεί ε αληίιεςε ηεο θπξίαξρεο γιψζζαο θαη ε επζχλε ηνπ 

κεηαλάζηε καζεηή γηα ηελ επηηπρή έληαμή ηνπ αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ίδην.
24

  

 Σα αδηέμνδα απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη νη δηαπηζηψζεηο φηη είλαη πιένλ 

αλαγθαία ζαθψο νξγαλσκέλα θαη άξηηα ζρεδηαζκέλα πξνγξάκκαηα  ελίζρπζεο ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ ηφζν ζε επίπεδν ζρνιηθφ φζν θαη ζε επίπεδν 

θνηλσληθφ, νδήγεζαλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ελζσκάησζεο.
25

 Ο φξνο ελζσκάησζε 

είλαη πην «θηιηθφο» πξνο ηε κεηαλαζηεπηηθή νκάδα αθνχ ηεο αλαγλσξίδεη φηη είλαη θνξέαο 

πνιηηηζκνχ (θαη φρη ειιείκκαηνο) θαη έρεη  δηθαίσκα ζηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα, ζην βαζκφ 

πνπ δε ζακπνηάξεη ηελ ελζσκάησζε θαη δελ απνηειεί «θίλδπλν» γηα ηνλ θπξίαξρν 

πνιηηηζκφ.
26

 Με απηφ ην κνληέιν επηρεηξείηαη ε κεηαζηξνθή απφ ηελ «ππφζεζε ηνπ 

ειιείκκαηνο» ζηελ «ππφζεζε ηεο δηαθνξάο», φπνπ ην κνξθσηηθφ θεθάιαην ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ είλαη απιά δηαθνξεηηθφ θαη γίλεηαη ζεβαζηφ.
27

 

 Σε δεθαεηία ηνπ ΄70, θαη αθνχ νη πνιηηηθέο ηεο αθνκνίσζεο θαη ηεο ελζσκάησζεο 

απνδεηθλχνληαη δηραζηηθέο θαη κε επαξθείο σο πξνο ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ζην ζρνιείν, γίλεηαη κεηαηφπηζε απφ ηα ζπληεξεηηθά εζλνθεληξηθά 

κνληέια  πξνο ηνλ πνιηηηζκηθφ πινπξαιηζκφ θαη εκθαλίδεηαη ην πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν.
28

 

Παξακεξίδνληαο ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο, δίλεηαη έκθαζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

γλψζεο ησλ άιισλ πνιηηηζκψλ ε νπνία αθελφο δεκηνπξγεί ζεηηθή απηναληίιεςε ζηνπο 

κεηαλάζηεο - παιηλλνζηνχληεο καζεηέο , αθεηέξνπ πξνάγεη ηελ αλεθηηθφηεηα θαη  

αλαγλσξίδεη ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα σο πξνυπφζεζε παξνρήο ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε. Σα λέα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο εζληθέο, πνιηηηζκηθέο, 

γισζζηθέο, ζξεζθεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη φρη 

κφλν ηνπ θπξίαξρνπ πνιηηηζκνχ (ηεο ρψξαο ππνδνρήο) θαη πξνζπαζνχλ λα δηακνξθψζνπλ ην 

λέν πιαίζην θνηλσληθήο ζπλνρήο.
29

   Γηα ηελ Tiedt (2006) ην παξαπάλσ κνληέιν 

εθαξκφδεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε κέζα απφ κηα ζπκπεξηιεπηηθή δηαδηθαζία κάζεζεο/ 

δηδαζθαιίαο πνπ εκπιέθεη φινπο ηνπο καζεηέο:  

                                                 
24

 Μαιηγθνχδε, Υ.  (2008) ζην Μεζνδνινγηθφο Οδεγφο γηα ηε ρξήζε ζρνιηθψλ βηβιίσλ ηνπ Γπκλαζίνπ, 

αλαθηήζεθε απφ 

http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/program/defteri_glossa/synedrio/dimosieuseis/xrisi_sxolikon_vivlion_di

apolitismiki.pdf ζηηο 20/11/15 

25 Μάξθνπ, 2001 
26

 Γεσξγνγηάλλεο, 1997 
27

 Γακαλάθεο, 2001, ζ.99 
28

 Γεσξγνγηάλλεο, 1997 
29

 Μάξθνπ, 2001 

http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/program/defteri_glossa/synedrio/dimosieuseis/xrisi_sxolikon_vivlion_diapolitismiki.pdf
http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/program/defteri_glossa/synedrio/dimosieuseis/xrisi_sxolikon_vivlion_diapolitismiki.pdf
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1. ην λα αλαπηχμνπλ κηα έληνλε αίζζεζε απηνεθηίκεζεο 

2. ην λα ληψζνπλ ζπλαηζζεκαηηθή ηαχηηζε θαη λα πξνζεγγίζνπλ αλζξψπνπο 

δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο θαηαγσγήο θαη  

3. ην λα βηψζνπλ ίζεο επθαηξίεο γηα λα πεηχρνπλ ζην έπαθξν αλάινγα κε ην δπλακηθφ 

ηνπο 

Δπηπξφζζεηα, βνεζά ηνπο λένπο λα ζέβνληαη ηφζν ηηο απφςεηο ησλ άιισλ φζν θαη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, είλαη ζεκειηψδεο γηα ηε κάζεζε θαη αθνξά ηελ ηζηνξία, ηα 

καζεκαηηθά, ηηο θαιέο ηέρλεο ,ηα γισζζηθά καζήκαηα θ.ά. (Tiedt, 2006). 

 Σν αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν αλαπηχρζεθε ζηα κέζα θαη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980 θπξίσο ζηελ Αγγιία θαη Ακεξηθή. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ αζθνχλ θξηηηθή ζην 

πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο ην νπνίν απέηπρε επεηδή ζηάζεθε «απξφζπκν» λα 

ακθηζβεηήζεη ην status quo θαη λα επηθεληξσζεί ζην ξαηζηζκφ πνπ είλαη δηάρπηνο ζηνπο 

ζεζκνχο θαη ηηο δνκέο ηεο θνηλσλίαο.
30

 Πέξα, ινηπφλ, θαη πάλσ απφ ηελ απνδνρή ηεο 

πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ησλ πνιηηηζκψλ  ησλ καζεηψλ απαηηνχληαη 

παξεκβάζεηο κε ζηφρν: 

1) ηζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δνκψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ 

επλννχλ ηελ αληζφηεηα,  

2) δηθαηνζχλε απφ ην θξάηνο γηα ίζεο επθαηξίεο δσήο, αλάπηπμεο θαη ζπκκεηνρήο ζε 

φζα ε θνηλσλία πξνζθέξεη,  

3) ηε ρεηξαθέηεζε θαη απειεπζέξσζε απφ θαζηζηηθά πξφηππα ησλ θαηαπηεζκέλσλ 

θαη ησλ θαηαπηεζηψλ.
31

 

 Σα πνιιαπιά εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ ηνπ δηαθηλνχκελνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ θαζψο θαη ηα ζπλνδά θνηλσληθά πξνβιήκαηα παξακέλνπλ άιπηα
32

. Ζ άξλεζε 

απηψλ ησλ  θνηλσληθψλ νκάδσλ λα ππνηαρζνχλ ζηε ινγηθή ηεο νκνηνγέλεηαο θαη ηεο 

νκνηνκνξθίαο θαη ε επηκνλή ηνπο γηα αλαγλψξηζε ηεο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο 

ηδηαηηεξφηεηάο ηνπο νδήγεζε ζην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν πνπ εκθαλίδεηαη θη απηφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980.
33

 Ζ UNESCO, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο  

νξίδνπλ σο δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε σο κηα γεληθή δηάζηαζε παηδείαο, πνπ παξέρεη έλα 

                                                 
30

 Μάξθνπ, 2001 
31

 Γεσξγνγηάλλεο, Π. (2007).  Γηαπνιηηηζκηθή Κνηλσληθή Φπρνινγία θαη έξεπλα, Πάηξα. ζ. 51 
32

 Γακαλάθεο, 2001, ζ.111 
33

 Μάξθνπ, 1996 
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ζρνιείν γηα φινπο ηνπο καζεηέο
34

 θαη ζηνρεχεη ζηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηελ θνηλσλία.
35

 ήκεξα, πνπ αθφκε ε Δπξψπε πξνζπαζεί λα δηακνξθψζεη κηα εληαία 

επξσπατθή ζπλείδεζε σο πξναπαηηνχκελν γηα ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε, ε 

δηαπνιηηηζκηθή αγσγή θαίλεηαη λα είλαη ε κνλαδηθή εθπαηδεπηηθή πξννπηηθή. Ζ 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε δελ εμαληιείηαη ζηε ινγηθή ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ θαη 

ηεο παξνρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ αιιά απνηειεί, ζχκθσλα κε ηνλ Γθφηνβν (2002, ζ.57), 

«πξνηεηλφκελα ή εθαξκνδφκελα πξφηππα ή πξαθηηθέο γηα ηε δηαρείξηζε εηδηθψλ κνξθψλ 

πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ζηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ζχγρξνλνπ εζληθνχ 

θξάηνπο», ηα νπνία απνκαθξχλνληαη απφ ηελ έλλνηα ηεο θαηαγσγήο θαη ηνπ εζληθνχ 

ραξαθηήξα θαη πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ αλάπηπμε ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο κέζα απφ ηηο 

έλλνηεο ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο επζχλεο
36

. Γηα ηνλ Γθφβαξε ε 

δηαπνιηηηζκηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε  

«ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκία θαη ηελ πνιηηηθή θαη νξίδεηαη σο δηαλνεηηθή εκπεηξία ζε 

δηεζλέο επίπεδν θαη ηαπηφρξνλα σο άξλεζε ηεο αλαγσγήο ηεο ζθέςεο ζε έλαλ εζληθφ 

πνιηηηζκφ, σο θνηλσληθή εκπεηξία πνπ θαηαιήγεη ζηνλ θαζξεθηηζκφ ησλ θνηλσληθψλ 

θαη πνιηηηζηηθψλ αληηζέζεσλ»
37

 θαη ζπλάκα απνηειεί «απάληεζε ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθή κεηεμέιημε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ θαη κέζν δεκηνπξγίαο 

πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηξηθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ πνιηηηζκψλ»
38

 

Γηα ηνλ Παπαλαζηαζίνπ ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε είλαη ην εξγαιείν 

απνηειεζκαηηθήο  δηάδξαζεο κέζα ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία θαη απνβιέπεη ζηελ 

αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ
39

 ελψ γηα ηνλ Μάξθνπ (2001) είλαη 

κηα δηαδηθαζία κεηαξξχζκηζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ηφζν ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη ηεο 

θνηλσλίαο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηφ θαζέλαο λα κπνξεί λα εθθξάδεηαη αηνκηθά θαη 

ζπιινγηθά, λα θαηαδεηθλχεη ηηο πνιηηηζκηθέο απαηηήζεηο ηνπ θαη λα έρεη αξσγφ ην θξάηνο 

ζηελ αλαδήηεζε ηεο απηνεθπιήξσζεο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο
40

. 

Οη Καλαθίδνπ θ.ά. νξίδνπλ ηε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή - εθπαίδεπζε σο κέζν 

εμηζνξξφπεζεο  κεηαμχ δηαθξίζεσλ θαη εληάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο 

                                                 
34

 Γθφβαξεο, 2011 
35

 Μάξθνπ ,2001 
36

 Γθφηνβνο, 2002, ζ.129 [Γθφηνβνο, Α. 2002,ζ. 129  φπσο αλαθέξεηαη ζην Νηθνιάνπ(2005)ζ.230-231] 
37

 Γθφβαξεο, 2007, ζζ.10-11,25 
38

 Γθφβαξεο, 2011, ζ.110 
39

 Απηέο νη δηαδηθαζίεο θαη ζπκπεξηθνξέο ζρεηίδνληαη κε ηε δηαπνιηηηζκηθή αιιειεπίδξαζε, ηε δηαπνιηηηζκηθή 

επηθνηλσλία θαη ηε δηαπνιηηηζκηθή θαηαλφεζε. (Παπαλαζηαζίνπ, Α. 2006, ζζ.38-39) 
40

 Μάξθνπ, 2001 
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δηαθνξνπνηεκέλεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηεο άληζεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηα 

θνηλσληθά αγαζά. Δπηπξφζζεηα, ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή - εθπαίδεπζε θέξεηαη λα είλαη ε λέα 

«λννηξνπία» πνπ ζε κηα δηαξθψο κεηαβαιιφκελε πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία ζα βνεζήζεη ην 

άηνκν λα πξνζαξκφδεηαη πην εχθνια ζηα λέα δεδνκέλα θαη λα δηακνξθψλεη ειεχζεξν ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπ
41

. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ 

έθζεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (project No 7) αλαθέξνπλ φηη νη πθηζηάκελνη 

εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηνπ ζρνιείνπ δηεπξχλνληαη θαη γίλνληαη δηαπνιηηηζκηθνί, εθφζνλ  νη 

ζρνιηθέο  δξαζηεξηφηεηεο εκπινπηίδνληαη απφ ηηο άκεζεο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ ζηηο ρψξεο 

ππνδνρήο, δεκηνπξγψληαο ακθίδξνκεο επηδξάζεηο ησλ πνιηηηζκψλ ησλ ρσξψλ ππνδνρήο θαη 

θαηαγσγήο. Δπηπξφζζεηα, θαιιηεξγείηαη ε απνδνρή κηαο ζχλζεηεο, λέαο πνιηηηζκηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Αθφκε, ηα εζλνθεληξηθά θαη θνηλσληθνθεληξηθά θξηηήξηα ηνπ ζρνιείνπ 

κπαίλνπλ ζην κηθξνζθφπην θη επαλεμεηάδνληαη δηεμνδηθά.  Δπηπιένλ, αιιάδεη ε ζεψξεζε - 

αμηνιφγεζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβαλφκαζηε ηα παηδηά, ηνπο ελήιηθεο, ηνλ 

πνιηηηζκφ, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο επθαηξίεο ζηε δσή γηα θνηλσληθή πξφνδν θαη νηθνλνκηθή 

ελζσκάησζε
42

. ηα παξαπάλσ ε Καλαθίδνπ ζπκπιεξψλεη πσο νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο δε 

ζα έπξεπε λα αμηνινγνχληαη σο απνδηνξγαλσηηθφο παξάγνληαο αιιά αληίζεηα σο 

εκπινπηηζκφο ηνπ ηξφπνπ δσήο, ησλ ζπκβνιηζκψλ θαη ησλ αμηψλ
43

.  

πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε φηη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαηαπνιεκά ηελ 

μελνθνβία θαη ην ξαηζηζκφ αθνχ απνηειεί θαλάιη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ. Γίλεη ζε φινπο ηελ επθαηξία λα πξνβάινπλ ηνλ πνιηηηζκφ πνπ θέξνπλ 

κέζα απφ ηα πξφηδεθη , ηε δξακαηνπνίεζε θ.ά. Γηακνξθψλεη ην πξνο ρξήζε εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ κε πνιηηηζηηθή πνηθηιία  ψζηε λα αλαδεηθλχνληαη νη δηαθνξεηηθέο ηδέεο θαη αληηιήςεηο, 

ζεσξίεο θαη ηξφπνη δσήο. Ζ  ζεκαηνινγία  ζπκπεξηιακβάλεη ζπρλά ηελ εηξήλε θαη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ελψ παξάιιεια ππνζηεξίδεηαη θαη πξνσζείηαη ε κεηξηθή γιψζζα 

ησλ κεηαλαζηψλ - παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ. Φπζηθά, γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηε 

δεκηνπξγία ζεηηθψλ ζηάζεσλ ησλ γεγελψλ καζεηψλ πξνο ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο. 

                                                 
41

 Καλαθίδνπ, θ.ά. 1998 
42

 Αθξηηίδεο θ.ά.,2006, ζ.1 
43

 Καλαθίδνπ θ.ά., 1998 



17 

 

 

Οη παξαδνρέο - βάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο αξζξψλεηαη ε δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε 

ζχκθσλα κε ηνλ Νηθνιάνπ
44

 (2011) είλαη: ε αλαγλψξηζε ηεο εηεξφηεηαο, ε θνηλσληθή 

ζπλνρή, ε ηζφηεηα θαη ε δηθαηνζχλε. 

χκθσλα κε ηνπο Υαηδεζσηεξίνπ θ.ά.
45

 νη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε είλαη: 

1. Ηζνηηκία κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ, ζεβαζκφο ζηελ πνιπκνξθία θαη ζηε 

ζξεζθεπηηθή, γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή πνιπθσλία 

2. Ηζνηηκία
46

 ζηε κφξθσζε κέζσ δπλαηφηεηαο εγγξαθήο φισλ ησλ παηδηψλ  ζην 

ζρνιείν  αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηκφηεηα ή κε ησλ γνλέσλ  

3. Γηθαίσκα ζηελ εθκάζεζε ηεο εγρψξηαο γιψζζαο θαη επξχηεξα ίζεο επθαηξίεο ζηε 

κφξθσζε 

4. Γηάρπζε δηαπνιηηηζκηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

εθπαίδεπζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξάηνπο, ηνπ ζρνιείνπ, ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο. 

Καη γηα ηνλ Essinger, πνπ νξίδεη ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε σο ηελ απάληεζε ζηα 

πξνβιήκαηα ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ θαη πνιπεζληθψλ θνηλσληψλ, νη αξρέο πνπ ηε δηέπνπλ 

είλαη ηέζζεξηο
47

:  

1. Δθπαίδεπζε γηα ελζπλαίζζεζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην άηνκν πξέπεη λα κάζεη λα 

θαηαλνεί ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ άιισλ, λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ηνπνζεηεί ηνλ 

εαπηφ ηνπ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ, λα αλαγλσξίδεη ηα πξνβιήκαηά ηνπ. Βαζηθφο ζηφρνο 

ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα ελζαξξχλεη ην άηνκν λα ελδηαθεξζεί γηα ηνπο άιινπο, ηα 

πξνβιήκαηά ηνπο.  

2. Δθπαίδεπζε γηα αιιειεγγχε. Ζ εθπαίδεπζε βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηεο αιιειεγγχεο, 

βνεζά ζηε δεκηνπξγία κηαο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο, ε νπνία μεπεξλά ηηο νκάδεο θαη 

ηα θξάηε ελψ πεξηνξίδεη θαη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο.   

3. Δθπαίδεπζε γηα δηαπνιηηηζκηθφ ζεβαζκφ. Οη θνηλσλίεο πνπ δελ ζέβνληαη ηελ 

πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά. Ζ έιιεηςε 

                                                 
44

 Νηθνιάνπ, 2011, ζην άξζξν Γηαπνιηηηζκηθφηεηα – Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε,  8 Φεβξνπαξίνπ 2011  πνπ 

αλαθηήζεθε ζηηο 15/11/15 απφ http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/1417/260.pdf 
45

 Υαηδεζσηεξίνπ θ.ά., 2014, ζζ. 63-67 
46

 Ζ ηζφηεηα - ηζνηηκία απνηειεί κέζν πξνζδηνξηζκνχ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ζρέζεο πνπ αλαπηχζζεηαη 

κεηαμχ ησλ κειψλ ελφο ζπλφινπ, απνθηά αμία θαη ππάξρεη επηδίσμε λα είλαη δίθαηα. Ζ ζρέζε ηζφηεηαο  είλαη 

ζεκαληηθή λα πθίζηαηαη φηαλ είλαη δίθαηε θαη φηαλ εγθαζηδξχεη κία αξκνλία ζηα κέξε ελφο ζπλφινπ, φπσο 

είλαη κηα ηάμε κε καζεηέο. (Μάξθνπ, 2011, ζ.ζ.1-2) 
47

 Παιαηνιφγνπ θ.ά.,2007 ζ.ζ.5-6 

http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/1417/260.pdf
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ζεβαζκνχ ησλ ηζηνξηθψλ κλεκψλ είλαη δεδνκέλν φηη δελ ζέβεηαη θαη ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο. Ο ζεβαζκφο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κπνξεί λα γίλεη κέζα 

απφ ην άλνηγκα πξνο άιινπο πνιηηηζκνχο.    

4. Δθπαίδεπζε ελαληίνλ ηνπ εζληθηζηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο. Ζ εθπαίδεπζε βνεζά ζηελ  

εμάιεηςε ησλ εζληθψλ ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ γηα λα κπνξέζνπλ νη 

δηαθνξεηηθνί ιανί λα αλνίμνπλ δηάινγν θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο.  

 

Ζ Μαιηγθνχδε
48

 (2008) πεξηνξίδεη ηηο αξρέο ζε ηξεηο θαη ηηο απνηππψλεη σο εμήο: 

I. Ζ ζεκαζία ηνπ πνιηηηζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηπνιηηηζκηθά θνηλσληθνπνηνχκελνπ 

αηφκνπ 

II. Ζ ηζνηηκία ησλ πνιηηηζκψλ θαη ε απνδνρή ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ θάζε 

καζεηή 

III. Ζ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζε φινπο ηνπο καζεηέο, γεγελείο θαη αιινδαπνχο - 

παιηλλνζηνχληεο. 

Κιείλνληαο ηελ παξνχζα ππνελφηεηα θη έρνληαο γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα νξηζηεί 

ε έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο δηαπηζηψζεθε φηη ε ηειεπηαία έρεη 

ζεκαίλνληα ξφιν ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θαη νπζηαζηηθά εζηηάδεη ζε ζηφρνπο πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζε πξνθιήζεηο αγσγήο ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ θαη 

εηδηθφηεξα ζηηο αλάγθεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ. Απηφ 

αλαθέξεηαη
49

 ζηελ αλάγθε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο λα αλαδείμεη θαη λα 

ζηεξίμεη ην δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ησλ καζεηψλ απηψλ, κε ην νπνίν 

εηζέξρνληαη θαη εληάζζνληαη ζηελ θνηλσλία ηεο ππνδνρήο.  

 

 

1.3 ΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΉ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

πσο θαηέζηε ζαθέο απφ ηα πξνιεγφκελα, κε ηνλ φξν Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε 

δελ λνείηαη απιά έλα κάζεκα, έλα πξφγξακκα  ή κηα ζεηξά καζεκάησλ. Οπζηαζηηθά ε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε απνηειεί  κηα λννηξνπία, κηα αληίιεςε  αληηκεηψπηζεο 

πξνβιεκάησλ ε νπνία μεπεξλά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ζε φιν ηεο ην εχξνο,  πξφγξακκα, 

                                                 
48

 Μαιηγθνχδε, 2008 , ζ.ζ.58-60 
49

  Γθφβαξεο, 2000,ζ.17  
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βηβιία θαη αηκφζθαηξα ηάμεο, αιιά θαη ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο: εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο, 

καζεηέο θαη ηνπηθνχο θνξείο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξεζβεχεη
50

 ηελ πξνζέγγηζε ησλ καζεηψλ θαη 

ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο , νη νπνίεο πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζή 

ηνπο. Οπζηαζηηθά ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε εζηηάδεη
51

 ζηε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη 

ζηνπο γεγελείο καζεηέο κε ηνπο αιινδαπνχο θπξίσο ζε ζρέζε κε ηε γιψζζα, ηηο ηθαλφηεηεο, 

ηηο δεμηφηεηεο θ.ιπ. Ζ ζεκαληηθφηεξε θαηλνηνκία ζην ζέκα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

ήξζε κε ηνλ λφκν 2413/1996 (Παξάξηεκα 1) θαη πξνβιέπεη ηελ δεκηνπξγία δηαπνιηηηζκηθψλ 

ζρνιείσλ (δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ) γηα ηελ εθπαίδεπζε αηφκσλ κε ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο, 

θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο ή κνξθσηηθέο αλάγθεο. Ο λφκνο είλαη αξθεηά αζαθήο σο πξνο ηνπο 

ζηφρνπο απηψλ ησλ ζρνιείσλ
52

. πσο ηνλίδεη ην ίδην ην πξφγξακκα:  

Οη γεληθνί ζηόρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε αξκνληθή έληαμε ησλ παηδηώλ κε 

πνιηηηζηηθέο θαη γισζζηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, ε δηαζθάιηζε ηεο 

απνδνρήο ησλ παηδηώλ απηώλ από ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα αιιά θαη ηελ επξύηεξε 

θνηλσλία, ε παξνρή ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο γλώζεσλ, θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

θαη ηερληθώλ κέζσλ, ε ππνζηήξημε ησλ νηθνγελεηώλ κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο. 

Σα κέηξα θαη νη παξεκβάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ έρνπλ 

αθεηεξία ηνλ πνιππνιηηηζκηθό ραξαθηήξα ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο θαη πξνζβιέπνπλ 

ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξώλ πνπ κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ηνπο όξνπο 

επηθνηλσλίαο, κάζεζεο θαη δξάζεο γηα όινπο ηνπο καζεηέο, γεγελείο θαη αιινδαπνύο. 

Οη παξεκβαηηθέο ελέξγεηεο δελ απεπζύλνληαη κόλν ζε αιινδαπνύο θαη παιηλλνζηνύληεο 

καζεηέο αιιά θαη ζε γεγελείο καζεηέο. 

 

                                                 

50
 Καλαθίδνπ θαη Παπαγηάλλε, 1998, ζει. 14  

51
 Cummins, 2005, ζ.131 

52
Υξηζηνδνχινπ, Θ. (2009) Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε - Μεηαλάζηεπζε - Γηαρείξηζε πγθξνύζεσλ θαη 

Παηδαγσγηθή ηεο Γεκνθξαηίαο - 285 - Μεηαλάζηεο θαη Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα-  αλαθηήζεθε 

απφ : 

http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/drasi9/ypodrasi9.2b_2013/2_%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81

%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%C

E%BD%CE%B1/2.2_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B

9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%

CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC

%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1

%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%A

E%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%20

%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1.pdf  

ζηηο 12/11/2015 

http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/drasi9/ypodrasi9.2b_2013/2_%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1/2.2_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1.pdf
http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/drasi9/ypodrasi9.2b_2013/2_%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1/2.2_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1.pdf
http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/drasi9/ypodrasi9.2b_2013/2_%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1/2.2_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1.pdf
http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/drasi9/ypodrasi9.2b_2013/2_%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1/2.2_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1.pdf
http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/drasi9/ypodrasi9.2b_2013/2_%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1/2.2_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1.pdf
http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/drasi9/ypodrasi9.2b_2013/2_%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1/2.2_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1.pdf
http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/drasi9/ypodrasi9.2b_2013/2_%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1/2.2_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1.pdf
http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/drasi9/ypodrasi9.2b_2013/2_%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1/2.2_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1.pdf
http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/drasi9/ypodrasi9.2b_2013/2_%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1/2.2_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1.pdf
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Αξθεηά ζπλνπηηθά απφ ηνπο Tiedt & Tiedt
53

 νη βαζηθνί ζθνπνί ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο είλαη α) ε εθηίκεζε, β) ε ζπκπάζεηα, γ) ε δίθαηε κεηαρείξηζε. 

Ο Hohmann
54

 νξηνζεηεί ηε ζηνρνζεζία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο 

σο εμήο: 

1. πλάληεζε πνιηηηζκψλ ζηε βάζε ηεο ηζνηηκίαο θαη ηεο ακνηβαηφηεηαο 

2. Παξακέξηζε ησλ εκπνδίσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ κηα ηέηνηα ζπλάληεζε, φπσο 

πνιηηηζκηθέο ζπγθξνχζεηο κε εηηεκέλε ηελ αζζελέζηεξε θνηλσληθά νκάδα 

3. Καιιηέξγεηα «πνιηηηζκηθνχ εκπινπηηζκνχ» θαη «πνιηηηζκηθήο αληαιιαγήο» 

κέζσ δηαπνιηηηζκνπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηεο ζρνιηθήο 

δσήο γεληθφηεξα (π.ρ. έληαμε ησλ πνηθίισλ κεηξηθψλ γισζζψλ
55

  ζην 

επίζεκν ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη ζεψξεζε ησλ κνξθσηηθψλ πεξηερνκέλσλ 

ππφ ην πξίζκα ηεο «πνιηηηζκηθήο ζρεηηθφηεηαο»
56

). 

Γηα ηνπο Κσηζάθε θ.ά.
57

 ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηνρεχεη ζην λα θάλεη ζαθείο 

θαη αληηιεπηέο ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο πνιηηηζκνχο ψζηε λα επηηεπρζεί βαζκηαία ν  

ακνηβαίνο ζεβαζκφο. Πην αλαιπηηθά αλαθέξεη σο ζηφρνπο:  

i. Σελ θαηαλφεζε θαη πξνζηαζία ηεο αηνκηθήο δηαθνξάο θαη ην ζεβαζκφ ηεο 

πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο 

ii. Σελ απνκάθξπλζε απφ ην εζλνθεληξηθφ ζρνιείν 

iii. Σελ αιιειεγγχε γηα ηνλ «άιιν» θαη ην κεηξηαζκφ ησλ δηαθξίζεσλ 

πνιπεπίπεδα 

iv. Σελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ζρνιηθή επίδνζε 

θαη  

v. Σελ ελεξγφ πνιηηηθή δξάζε (ε νπνία πεγάδεη απφ ηελ απνδνρή ηνπ 

πινπξαιηζκνχ) πνπ νξακαηίδεηαη κηα δίθαηε θαη ηζφηηκε θνηλσλία. 

Γηα ηνλ Γθφβαξε
58

 ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηνρεχεη ζε εθείλεο «ηηο δηαδηθαζίεο 

κάζεζεο  πνπ νδεγνχλ ζηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζπγθξφηεζεο ησλ ζπιινγηθψλ 

ηαπηνηήησλ θαη ηνπ ξφινπ ηνπο σο θαλνληζηηθψλ θαη αμηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ζηε 

                                                 
53 Tiedt, 2006, ζ.96 
54

 1989,16 ζην Γακαλάθεο , 2001, ζ.ζ.108-109 
55

 Βι. Βαξλάβα-θνχξα (2008) φπνπ θαηαδεηθλχεηαη ε αλαγθαηφηεηα εθκάζεζεο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ 
56

 Βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη δελ ππάξρεη κηα θαη κφλν αιήζεηα.( Γακαλάθεο, 2001) 
57

 Κσηζάθεο θ.ά., 2010 
58

 Γθφβαξεο, 2011, ζ.205 
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ζπλάληεζε θαη επηθνηλσλία κε ηνλ ‗άιιν‘» (ζ. 205). Ή πην απιά ζηνρεχεη ζηελ θξηηηθή 

ζπκκεηνρή ζηνλ πνιηηηζκφ κε ηαπηφρξνλε επαλάθηεζε ηεο πνηθηινκνξθίαο θαη ησλ 

δηαθνξψλ
59

. 

Γηα ηηο Καλαθίδνπ θαη Παπαγηάλλε
60

 κηα δηαπνιηηηζκηθά πξνζαλαηνιηζκέλε 

εθπαηδεπηηθή πξάμε λνείηαη σο επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε πνπ θέξλεη ζην επίθεληξν ηα 

βηψκαηα θάζε καζεηή θαη πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ απνθπγή ησλ εληάζεσλ, ηελ  απνθπγή ηεο 

απφξξηςεο θαη αληίζηαζεο ζην δηαθνξεηηθφ. Απηή ε εθπαηδεπηηθή πξάμε πξέπεη λα επηδηψθεη 

ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο: 

1. Να ιακβάλνληαη ππφςε ηα βηψκαηα θαη ην καζεζηαθφ επίπεδν θάζε παηδηνχ 

ψζηε ε ζρνιηθή πξφνδνο θαη επηηπρία λα κελ είλαη πξνλφκην νιίγσλ 

2. Να πξνσζνχλ  ηε δηάδξαζε κεηαμχ καζεηψλ ψζηε λα δηεπξχλνληαη νη 

γλσζηηθνί θαη ζπλαηζζεκαηηθνί ηνπ νξίδνληεο πνπ ζα δηακνξθψζνπλ ηηο 

βάζεηο γηα ηηο κεηέπεηηα ζρέζεηο πνπ ζα αλαπηχμνπλ 

3. Να δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία ησλ παηδηψλ εληφο θη εθηφο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο 

4. Να θαηαπνιεκνχλ ηνλ ξαηζηζκφ θαη λα αλαβαζκίδνπλ θάζε γιψζζα θαη 

πνιηηηζκφ πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ απηνχο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο 

5. Να θαιιηεξγνχλ ηε ζπλεξγαζία, ηελ αιιειεγγχε θαη ην ζεβαζκφ ζηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

6. Να παξέρνληαη αληηζηαζκηζηηθά κέηξα γηα ηελ πνιηηηζκηθή ζηέξεζε ησλ 

παηδηψλ, ψζηε λα εληζρχεηαη ε αληίζηαζε ζηελ  θαηεγνξηνπνίεζε  θαη ηελ 

παζεηηθή αθνκνίσζε 

Καη γηα ηνλ Παπαλαζηαζίνπ 
61

 νη ζηφρνη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο δηακνξθψλνληαη 

αλάινγα: 

1. φινη νη καζεηέο αλεμαξηήησο γισζζηθνχ ε πνιηηηζηηθνχ ππφβαζξνπ απνιακβάλνπλ 

ηζφηεηα σο πξνο ηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα 

2. ελζαξξχλεη ηελ πνιπκνξθία θαη πνιπγισζζία πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θνηλσλία πνπ 

δνχκε 

3. εληζρχεη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο κε ζηξαηεγηθέο πνπ πξνσζνχλ ηε δηαπνιηηηζκηθή 

θαηαλφεζε θαη επηθνηλσλία 

                                                 
59

 Γθφβαξεο, 2007, ζ.11 
60

 Καλαθίδνπ θαη Παπαγηάλλε,1998,ζ.46 
61

 Παπαλαζηαζίνπ, 2006, ζ.ζ.38-39 ΗΠΟΓΔ 
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4. πξνσζεί ζπκπεξηθνξέο πνπ θαιιηεξγνχλ ηελ αξκνλία αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο 

πνιηηηζηηθέο νκάδεο 

5.  πξνσζεί ζπκπεξηθνξέο πνπ ζηξέθνληαη ζηηο δηαθξίζεηο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε 

εζλνπνιηηηζκηθέο δηαθνξέο. 

Ο Παπαρξήζηνο
62

 ζεκεηψλεη φηη νη ζηφρνη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

πεξηιακβάλνπλ α) ηελ απαγθίζηξσζε απφ ηηο αληζφηεηεο θαη αζπκκεηξίεο πνπ παξάγνληαη 

απφ εζλνπνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη ηε δηαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε αλεμάξηεηα απφ ρξψκα, θπιή, θχιν θαη θνηλσληθή ηάμε
63

 , β) ηελ απνδνρή ηεο 

ηζνηηκίαο ησλ κνξθσηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ φηη  φζν 

ζεκαληηθφο είλαη ν πνιηηηζκφο ηεο ρψξαο ππνδνρήο, άιιν ηφζν ζεκαληηθφο είλαη θαη ν 

πνιηηηζκφο ηνπ αιιφγισζζνπ καζεηή, γ) ηελ αλαγλψξηζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ 

παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ κέζα απφ ηελ πξνψζεζε εθκάζεζεο ησλ 

κεηξηθψλ γισζζψλ θαη ηελ πξνψζεζε δεκηνπξγίαο ζηελψλ ζρέζεσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ησλ κνξθσηηθψλ επθαηξηψλ ησλ καζεηψλ 

απηψλ. ην ίδην επίπεδν πεξηερνκέλνπ θηλνχληαη θαη νη ζηφρνη πνπ νξίδεη ε Φψηνπ
64

. 

 ηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ ηνπ ΗΠΟΓΔ (2006) νη ζηφρνη πνπ επαλαιακβάλνληαη 

είλαη: 

 ε  γλψζε, ε απνδνρή θαη ν ζεβαζκφο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

 ε αιιεινθαηαλφεζε θαη ν δηάινγνο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ 

 ε θαηάξγεζε ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ  

 ε δεκηνπξγία κηαο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο πνπ ζα παξέρεη ζην καζεηή έλα 

πεξηβάιινλ ην νπνίν ζα ηνπ επηηξέπεη: 

o Να θαηαιάβεη θαιχηεξα βνεζψληαο ην ζπκκαζεηή ηνπ 

o Να γίλεη θξηηηθά ζθεπηφκελνο 

o Να γίλεη θνηλσλφο ηεο νπηηθήο γσλίαο ηνπ ζπκκαζεηή ηνπ θαη  

o Να κάζεη  λα ζπλεξγάδεηαη [ΗΠΟΓΔ (2006), ζ.27] 

                                                 
62

 Παπαρξήζηνο, 2011, ζ.44 
63

 Οη θνηλσληθέο ηάμεηο είλαη επξχηεξα ζχλνια ζηα νπνία θαηαηάζζνληαη άηνκα, ζηξψκαηα ή θαηεγνξίεο , κε 

θξηηήξηα θάπνηα ηδηάδνληα (εηδηθά) ραξαθηεξηζηηθά. (Σνλ νξηζκφ παξαζέηεη ν Μπισλάο, 111). ην πιαίζην ηεο 

ζεσξίαο ηνπ Μαξμ, θξηηήξην θαηάηαμεο ζε ηάμεηο απνηειεί ε ηδηνθηεζία ή κε ησλ κέζσλ παξαγσγήο. Ο Weber 

ππνζηεξίδεη φηη νη θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ ηηο δηαθξίλεη αλάινγα κε ηε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ (ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ αγνξά) αληηζηνηρνχλ ζην έλα απφ ηα ηξία ζπζηήκαηα θνηλσληθήο ζηξσκάησζεο, 

ην νηθνλνκηθφ. Σα άιια δχν ζπζηήκαηα είλαη ην θνηλσληθφ (θνηλσληθή ζέζε ή ζέζε γνήηξνπ κε θξηηήξην ην 

θνηλσληθφ γφεηξν) θαη ην πνιηηηθφ (κε θξηηήξην ηε λνκηθή ή πνιηηηθή εμνπζία). Βι. Μπισλά(1998), 113, 120-

121, Σζανχζε,1989, 321-324,333 
64

 Φψηνπ, 2002, ζ.13 
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Πνιχ εχζηνρα ν Γακαλάθεο ζηε δηθή ηνπ νξηνζέηεζε ηεο ζηνρνζεζίαο ππνγξακκίδεη 

φηη ζηφρνο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε γηγενών θαη 

παιηλλνζηνχλησλ  κε απψηεξν ζηφρν ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε, απνδνρή, αλνρή θαη 

αλαγλψξηζε
65

.  

Γηα ηελ Μπεδάηε θαη Θενδνζνπνχινπ
66

 νη ζηφρνη ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

1. αλαγλψξηζε θαη θαηαλφεζε ηεο δηαθνξάο 

2. ζεβαζκφο γηα ηνπο πνιηηηζκνχο (ησλ άιισλ θαη ηνπ δηθνχ καο) 

3. ζεηηθή ζηάζε θαη αληίιεςε απέλαληη ζηηο δηαθνξέο ησλ πνιηηηζκψλ, ηελ 

εηεξφηεηα, ηε δηαθνξεηηθφηεηα, απεγθισβηζκφ απφ ζηεξεφηππα 

4. έκθαζε ζηα θνηλά ζεκεία δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ, κε απψηεξν ζηφρν ηε 

δηαπίζησζε φηη κνηάδνπκε πεξηζζφηεξν απφ φζν δηαθέξνπκε 

5. αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ δσήο 

6. αιιειεγγχε, εηξήλε θαη θνηλσληθή δηθαηνζχλε 

7. ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δχλακεο θαη ηεο αμίαο ηεο πνιηηηζηηθήο πνηθηιίαο θαη  

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

8. ίζεο επθαηξίεο 

Οη ζηφρνη απεπζχλνληαη αθελφο ζηηο νκάδεο αιινδαπψλ - παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ 

κηαο θαη απηνί πξέπεη λα θαιχςνπλ ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο θαη ησλ δεμηνηήησλ νη νπνίεο 

ζα ηνπο επηηξέςνπλ ηελ αζθαιή θαη νκαιή πξνζαξκνγή ζην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη 

πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο λέαο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δνπλ θαη αθεηέξνπ ζηελ νκάδα ηεο 

πιεηνςεθίαο πνπ θαιείηαη λα απνξξίςεη ηηο πξνθαηαιήςεηο πεξί αλσηεξφηεηαο πνιηηηζκψλ 

θαη λα απνθηήζεη ζχγρξνλα αληαλαθιαζηηθά θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ζθέςεο. 

Απφ ηε βηβιηνγξαθία  πξνθχπηεη ινηπφλ φηη ε ζηνρνζεζία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο είλαη ε απνδφκεζε ηνπ εζλνθεληξηθνχ παξαδνζηαθνχ ζρνιείνπ θαη ε 

δεκηνπξγία ελφο λένπ, ζην νπνίν  φινη νη καζεηέο ζα απνιακβάλνπλ ηελ νκαιή βησκαηηθή 

ιεηηνπξγία κέζα απφ ηελ πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα
67

 πνπ απνηάζζεηαη ηα 

ζηεξεφηππα πνπ ελζαξξχλνπλ  ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηηο ζπγθξνχζεηο θαη ζπληάζζεηαη κε 
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 Γακαλάθεο, 2001, ζ.40 
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 Μπεδάηε & Θενδνζνπνχινπ, 2006, ζ. 181αλαθηήζεθε  απφ 
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 Πνξηειάλν, 2004, ζ.581 
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ην αίζζεκα ηεο εθαηέξσζελ απνδνρήο
68

 θαη ηεο ζπγθξφηεζεο κηαο ππεξπνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο
69

. 

 

1.4 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ 

 Οη κεηαλάζηεο θαη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο  

εθφζνλ θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ ζε κηα θαζφια άγλσζηε 

πνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα. Χο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζπρλά παξαηεξείηαη πσο 

εθδειψλνπλ ΓΔΠ
70

, νλεηξνπνινχλ ή είλαη λεπξηθνί θαη αγρσκέλνη, δπζθνιεχνληαη λα 

ηειεηψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, παξνπζηάδνπλ ηάζεηο απφζπξζεο. Οη δπζθνιίεο απηέο 

πεγάδνπλ απφ ην γεγνλφο φηη απηνί νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή γισζζηθή κεηνλεμία 

ζηελ νπνία νθείιεηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ε κε ηθαλνπνηεηηθή επηθνηλσλία κε ην ζρνιηθφ 

πεξίγπξν
71

. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ αιινδαπνί καζεηέο ζηηγκαηίδνληαη σο απαίδεπηνη
72

. 

Δμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο παίδεη θαη ε δηαθνπή εθκάζεζεο θαη 

ρξήζεο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο, ε νπνία εθηφο απφ θψδηθαο επηθνηλσλίαο είλαη θαη θνξέαο 

πνιηηηζκνχ. Ζ κεηξηθή γιψζζα είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο κεηαθνξάο πνπ 

απαηηείηαη ζηελ εθκάζεζε δεχηεξεο γιψζζαο. Δπνκέλσο, φηαλ ε πξψηε δηαθφπηεηαη ε 

δεχηεξε παξεκπνδίδεηαη
73,74

. Άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο 

ππνδνρήο , ε νπνία απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή έληαμε παιηλλνζηνχλησλ θαη 

αιινδαπψλ καζεηψλ, είλαη ε ειηθία, ην αηνκηθφ ελδηαθέξνλ θαη νη ζηάζεηο πνπ νη καζεηέο 

«θνπβαινχλ». Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πιαζηηθφηεηα ησλ λεαξψλ αηφκσλ ιεηηνπξγεί ππέξ κηαο 

δίγισζζεο θνηλσληθνπνίεζεο
75

.  Σν αηνκηθφ ελδηαθέξνλ ζα εληείλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

αηφκνπ λα κάζεη γξήγνξα θαη άξηηα κηα δεχηεξε γιψζζα. Καη νη ζηάζεηο δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν. Απφ ηελ έξεπλα
76

 πξνθχπηεη φηη νη καζεηέο απφ ηελ Αιβαλία έρνπλ ηάζεηο 

«ππεξπξνζαξκνγήο» ζηελ ειιαδηθή πξαγκαηηθφηεηα, ελψ νη ινηπνί παιηλλνζηνχληεο θαη 

αιινδαπνί έρνπλ ιηγφηεξν ζεηηθή ζηάζε, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ην ξπζκφ πξνζαξκνγήο ηνπο 

θαη ην βαζκφ εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο. Οη δεχηεξνη, καζαίλνπλ κφλν ηα βαζηθά γηα ηηο 
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 Μπεδάηε & Θενδνζνπνχινπ, 2015 
69

 Λαγνπδάθνο, 2011, ζ.6 
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 Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο 
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 Παιαηνιφγνπ θαη Δπαγγέινπ, 2003 
72

 Γεξαξήο, Ζ.,  Σα εθπαηδεπηηθά,  ηεχρνο 99-100 αλαθηήζεθε απφ http://www.taekpaideutika.gr/ekp_99-

100/03.pdf ζηηο 23/11/2015 
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 Λάγηνο θ.ά.,2007 
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 Γακαλάθεο, 2001, ζ.204 
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 Γακαλάθεο, 2001, ζ.203 
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 Γακαλάθεο, 2001, ζ.ζ.191-192 
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θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο κηαο θαη ε νξζή εθκάζεζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο δε 

ζπλδέεηαη κε επαγγεικαηηθή αλέιημε θαη θαη‘ επέθηαζε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ δσήο. ηα 

παξαπάλσ έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ε έιιεηςε νπηηθναθνπζηηθνχ θαη επνπηηθνχ πιηθνχ 

θαζψο θαη ηα αθαηάιιεια βηβιία.  

Οη εθπαηδεπηηθνί αλαγθάδνληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ πιηθφ ηνπ εκπνξίνπ θαη κάιηζηα 

θαηά ην δνθνχλ κηαο θαη ε επηκφξθσζή ηνπο είλαη αλεπαξθέζηαηε.  Καηά ηε γλψκε ηνπο (ζε 

πνζνζηφ 85%), νη αιινδαπνί καζεηέο έρνπλ πξνβιήκαηα ζην γξαπηφ ιφγν γηα ηα νπνία 

επζχλνληαη νη ίδηνη νη καζεηέο
77

. Χζηφζν, νθείινπκε λα απνθχγνπκε λα πέζνπκε ζηελ 

παγίδα φηη ην πξφβιεκα ηεο έληαμεο παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ είλαη 

γισζζηθφ πξφβιεκα.  

Οη ζπρλέο κεηαθηλήζεηο ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο κε ζπλαθφινπζεο εγγξαθέο θαη 

κεηεγγξαθέο ζηα ζρνιεία δπζρεξαίλεη ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο πξνζαξκνγή.  Οη 

κεηαθηλήζεηο ζπλδένληαη κε ηα ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ηε 

ζπλερή αλαζθάιεηα ιφγσ λνκηθήο αβεβαηφηεηαο. 

ην δεκφζην ζρνιείν αξθεηέο θνξέο μεζπνχλ ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζε γεγελείο 

καζεηέο, αιινδαπνχο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη θαινχληαη λα ζπλππάξμνπλ θαη 

λα πξννδεχζνπλ ζε έλα κνλνπνιηηηζκηθφ ζρνιείν πνπ ειάρηζηα έσο θαζφινπ πξνσζεί ηελ 

απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο. Σν ζρνιείν θαη ε θνηλσλία  αζθνχλ πηέζεηο «ζπκκφξθσζεο». 

Σαπηφρξνλα νη γνλείο ησλ γεγελψλ καζεηψλ είλαη επηθπιαθηηθνί έσο αξλεηηθνί ζηελ 

αλνκνηνγέλεηα ησλ ηάμεσλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί, κε γλσξίδνληαο πψο λα θξαηήζνπλ 

ηζνξξνπίεο, εληζρχνπλ θάπνηεο θνξέο κε ηε ζηάζε ηνπο ηελ μελνθνβία θαη ην ξαηζηζκφ. Οη 

κεηνλνηηθέο καζεηηθέο νκάδεο ζπλδένληαη ζηεξενηππηθά κε παξαβαηηθή θαη απνθιίλνπζα 

ζπκπεξηθνξά θαη αλακέλεηαη λα απνηχρνπλ ζρνιηθά
78

, γεγνλφο πνπ ιεηηνπξγεί σο 

απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ 

Γακαλάθε (2001) ε απαηζηφδνμε άπνςε ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθή έληαμε ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ. πάληα, ν 

αιινδαπφο καζεηήο ζα ζπάζεη ην θξάγκα ηνπ «θαθνχ» θαη ζα γίλεη πνιχ θαιφο καζεηήο. 

Σα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αιινδαπνί καζεηέο, εζηηάδνληαη 

ζηηο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο πξνζαξκνγήο ηνπο
79

. Οη θνηλσληθνπνιηηηζκηθνί πξνζαλαηνιηζκνί 

θαη ν βαζκφο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ αληαλαθιψληαη ζηηο θνηλσληθέο 

ηνπο ζρέζεηο. Οη αιινδαπνί καζεηέο, ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, δεκηνπξγνχλ κηθηέο 

                                                 
77

 Γακαλάθεο, 2001, ζ.ζ.189-190 
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παξέεο ζην ζρνιείν. ε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο ζα ζπλαληήζεη θάπνηνο παξέα πνπ 

απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ αιινδαπνχο καζεηέο. ε πνιιά ζρνιεία παξαηεξείηαη θαη ην 

θαηλφκελν δεκηνπξγίαο «θιηθψλ», νη νπνίεο απνηεινχληαη πεξηζζφηεξν απφ γπλαίθεο παξά 

απφ άλδξεο.
80

 κσο νη θνηλσληθέο ζρέζεηο εληφο ζρνιείνπ δε γεληθεχνληαη θαη εθηφο ηνπ 

ζρνιείνπ κε απνηέιεζκα νη παιηλλνζηνχληεο - αιινδαπνί καζεηέο λα θάλνπλ παξέα κε 

άηνκα ηεο δηθήο ηνπο νκάδαο
81

.   Ζ ζπζπείξσζε ζε νκάδεο αλάινγα κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο 

ζπλήζσο επλνεί ηελ θαιιηέξγεηα αξλεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζην ζρνιείν. Σν «μέλν» παηδί, 

πνπ ζπλήζσο αηζζάλεηαη «αηειέο», «δηαθνξεηηθφ», «άδεην», αηζζάλεηαη φηη πξέπεη λα 

«γεκίζεη» ην γξεγνξφηεξν απφ ηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο. ηελ 

νπζία ρξεηάδεηαη έλα θιίκα πνπ λα ην εθηηκήζεη, λα ην θέξεη πην θνληά ζηελ θαηαγσγή θαη 

ηελ νηθνγέλεηά ηνπ.  Δηδηθφηεξα ν καζεηήο-κεηαλάζηεο αληηδξά ζηε κε θαηαλφεζε, ζπλέπεηα 

ηεο δηαθνξεηηθήο κεηξηθήο ηνπ γιψζζαο, ππνρσξεί, κπαίλεη ζε απνκφλσζε, γίλεηαη 

εζσζηξεθήο, αληηδξά παζεηηθά, αξλεηηθά, επηζεηηθά, θαη ζέηεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζην πεξηζψξην 

ηεο ζρνιηθήο δσήο. Αξθεί λα ζεκεησζεί φηη ν καζεηήο-κεηαλάζηεο ελδέρεηαη λα βηψζεη 

καθξά πεξίνδν ζησπήο θαη λα πξνηηκήζεη λα είλαη παζεηηθφο παξαηεξεηήο ηεο ζρνιηθήο 

δσήο παξά ελεξγφο ζπκκεηέρσλ.  

Ο καζεηήο απηφο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηελ πξφθιεζε ηεο απνδνρήο ηνπ απφ 

ηνπο άιινπο, κε ηνπο νπνίνπο κνηξάδεηαη πνιιέο ψξεο ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη λα 

θαιιηεξγήζεη ηε δηαπξνζσπηθή ηνπ ζρέζε καδί ηνπο. Δπηπιένλ, ν καζεηήο-κεηαλάζηεο 

ελδέρεηαη λα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθαηαιήςεηο ησλ γχξσ ηνπ. Δλδέρεηαη δειαδή λα 

πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ηηο αξλεηηθέο ζηάζεηο θαη γλψκεο γηα ηνλ ίδην θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ 

πνπ ζρεκαηίδνληαη απιά γηαηί αλήθνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζξεζθεία, θπιή, εζληθφηεηα ή 

άιιε νκάδα
82

. Άιισζηε, ζπρλά ε ρψξα πξνέιεπζεο ζεσξείηαη ππνηηκεκέλε πνιηηηζκηθά απφ 

ηνπο γεγελείο κε απνηέιεζκα ε ππνδνρή ησλ λέσλ ζπκκαζεηψλ λα είλαη εηξσληθή, γεγνλφο 

πνπ θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ δεκηνπξγεί αξλεηηθή ζηάζε ηνπ αιινδαπνχ καζεηή απέλαληη 

ζηε γιψζζα θαη ηελ θνηλσλία ελ γέλεη
83

. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο αλαγθαία πξνυπφζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

είλαη ε δηαηήξεζε ησλ πνιηηηζκψλ ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ επαθή ηνπο κε ηνπο πνιηηηζκνχο 

ησλ ρσξψλ ππνδνρήο θαη ζε κηα δεχηεξε πην δηαιεθηηθή εθδνρή, ηελ αλάγθε 

αιιεινζπκπιήξσζεο θαη αιιεινεπεξεαζκνχ ησλ πνιηηηζκψλ. Οη καζεηέο πξέπεη λα κάζνπλ 

                                                 
80

 θηά θ.ά, 2003 
81

 Γακαλάθεο,2001, ζ.195 
82

 Μπεξεξήο θαη Σξνχθε, 2009 
83

 Νηθνιάνπ, 2000 
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φηη ε θαηαλφεζε αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο θαη νη αληίζηνηρεο πξάμεηο δελ έρνπλ ην πεδίν 

πξαγκάησζήο ηνπο ζε κηα απνκαθξπζκέλε ρψξα, αιιά ζην δηθφ ηνπο  ρψξν, ζηελ ηάμε ηνπο, 

ίζσο θαη πην δίπια, ζην δξφκν. Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζεκαίλεη γηα ηνπο αιινδαπνχο 

(παηδηά κεηαλαζηψλ) φρη κφλν πξνζαξκνγή ή γηα ηνπο ληφπηνπο φρη κφλν θαηαλφεζε γηα ηνπο 

άιινπο (μέλνπο κεηαλάζηεο), αιιά ζεκαίλεη θαη γηα ηνπο δχν λα επεμεξγάδνληαη ηηο 

ππάξρνπζεο θαηαζηάζεηο ζην ζρνιείν θαη απφ εθεί λα αληινχλ ηα θαηάιιεια 

ζπκπεξάζκαηα
84

. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γίλεη επηζήκαλζε ηνπ δνκηθνχ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ κέζα 

ζην νπνίν δηακνξθψλνληαη θαη εγγξάθνληαη νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο. Κη απηφ γηαηί ε έλλνηα 

ηνπ πνιηηηζκηθά ―Άιινπ‖ θαίλεηαη λα είλαη κνλνδηάζηαηε  αλ δελ εληαρζεί, ηαπηφρξνλα, ζε 

ζπγθεθξηκέλν θνλσληθν - νηθνλνκηθφ ζηξψκα.  ―Ο πνιηηηζκηθά ¨Άιινο¨ ζπγθξνηεί 

ηαπηφρξνλα θαη έλαλ θνηλσληθφ - νηθνλνκηθά  ―Άιινλ
85

‖ .  

Παξαβιέπεηαη επνκέλσο ην γεγνλφο φηη νη αιινδαπνί / παιηλλνζηνχληεο καζεηέο, 

εθηφο απφ ηηο δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο ηνπο αλαθνξέο είλαη ηαπηφρξνλα θαη θνξείο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ
86

, ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ην θνηλσληθφ - 

νηθνλνκηθφ ζηξψκα / θνηλσληθή ηάμε ησλ νηθνγελεηψλ απφ ηηο νπνίεο απηνί πξνέξρνληαη. Χο 

εθ ηνχηνπ, θαζψο νη καζεηέο απηνί είλαη παηδηά κεηαλαζηψλ,  ― εληάζζνληαη ζηα ρακειά 

θνηλσληθφ-νηθνλνκηθά ζηξψκαηα / ηάμεηο, ησλ νπνίσλ ε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε 

γλψζε γεληθφηεξα είλαη πξνβιεκαηηθή‖. Οη νηθνγέλεηεο κεηαλαζηψλ αδηαθνξνχλ γηα ην 

ζρνιείν, ζην νπνίν ζπάληα εκθαλίδνληαη, απέρνπλ απφ ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δε 

ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ είηε γηαηί δε γλσξίδνπλ ηε γιψζζα, είηε γηαηί 

θνβνχληαη (αλ είλαη παξάλνκνη) είηε γηαηί ζην δηθφ ηνπο αμηαθφ ζχζηεκα ππάξρνπλ άιιεο 

πξνηεξαηφηεηεο
87

.   Οη γνλείο ηνπο ζηελ πιεηνλφηεηα θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο εξγαζίαο πνπ 

βξίζθνληαη ζην πεξηζψξην ηεο επίζεκεο αγνξάο εξγαζίαο, θαζψο απνηεινχλ θνξείο ηδηαίηεξα 

θηελήο εξγαηηθήο δχλακεο, ελψ δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ έρνπλ εμαληιεηηθφ σξάξην 

εξγαζίαο ειαρηζηνπνηψληαο ην ρξφλν παξαθνινχζεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο  κε φ,ηη απηφ 

ζπλεπάγεηαη... πσο είλαη  ινηπφλ θπζηθφ, ε εθπαηδεπηηθή ζηήξημε απηψλ ησλ καζεηψλ απφ 

ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ είλαη αλεπαξθήο, ―...θαη ην habitus
88

 φζνλ αθνξά ην 

                                                 
84

 Γθφβαξεο, 2000 
85

 Θσκά, 2005,  34-35 
86

 Καηά ηνλ Bourdieau (Θσκά,2005, ζ. 41) ιέγνληαο κνξθσηηθφ θεθάιαην ελλννχκε ηηο πξνδηαζέζεηο / habitus 

σο πξνο ηε γλψζε, θαζψο επίζεο θαη ηα αληηθείκελα πνπ θαηέρεη ην άηνκν, φπσο: βηβιία, επνπηηθά κέζα, 

κεραλέο, εηθφλεο, θιπ.  
87

 http://www.paidevo.gr/teachers/?p=1198 αλαθηήζεθε ζηηο 20/11/15 
88

 Habitus είλαη ζχκθσλα κε ηνπο Bourdieau θαη Passeron «έλα ζχλνιν πξνδηαζέζεσλ, ηάζεσλ, έμεσλ πνπ 

πξνδηαγξάθνπλ ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο αληίιεςεο, ηεο ζθέςεο, ηεο πξαθηηθήο, είλαη ν ηξφπνο αληίιεςεο, 

http://www.paidevo.gr/teachers/?p=1198
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ζρνιείν θαη ην γλσζηηθφ θαηλφκελν, γεληθφηεξα, είλαη αξλεηηθφ‖. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο 

πνπ νη καζεηέο απηνί ιείπνπλ απφ ην ζρνιείν είηε γηαηί δνπιεχνπλ νη ίδηνη (φληεο αλήιηθνη) 

είηε γηαηί πξέπεη λα θξνληίζνπλ κηθξφηεξα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο . 

 Δθ ησλ πξαγκάησλ, ινηπφλ, ε θαηεγνξία ησλ αιινδαπψλ / παιηλλνζηνχλησλ 

καζεηψλ  ― παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα έληαμεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, πνπ νθείινληαη 

κςπίωρ ζην πεξηνξηζκέλν κνξθσηηθφ ηνπο θεθάιαην θαη ζηελ πξνβιεκαηηθή ηνπο ζρέζε κε 

ην γλσζηηθφ θαηλφκελo.  ην ζεκείν απηφ ε Θσκά
89

 ζην άξζξν ηεο: Δηεξόηεηα . Εεηήκαηα 

ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο. Ζ πεξίπησζε ηεο εηεξόηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, ζεσξεί φηη ε 

δηαρείξηζε απφ ην θξάηνο ηεο εηεξφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε παξνπζηάδεηαη πξνβιεκαηηθή, θη 

απηφ γηαηί δε ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ  ―ηαμηθφηεηα ‖ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ.  

Αθξηβψο, ινηπφλ επεηδή φια ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα είλαη ππαξθηά, ππάξρεη κηα 

ζηάζε δπζπηζηίαο  απέλαληη ζηα ζρήκαηα ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ κέζσ ησλ  

νπνίσλ «πινπνηείηαη» ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Οη θξηηηθέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο αλαθέξνληαη ζε δπν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο: ηηο ζπληεξεηηθέο θαη ηηο 

ξηδνζπαζηηθέο. Απηέο είλαη νη αθφινπζεο
90

: 

 α) Ζ ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε ζεσξεί φηη ην κνληέιν ηεο πνιππνιηηηζκηθήο αγσγήο κπνξεί: 

λα θαηαζηξέςεη ην ζεζκνζεηεκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, λα απνπξνζαλαηνιίζεη απφ ην 

δηθαίσκα ζηε ζπκκεηνρηθφηεηα φισλ ησλ πνιηηψλ ζε έλαλ θνηλφ πνιηηηζκφ, λα επηθέξεη 

θνηλσληθή αλαζηάησζε κε ηελ ηφλσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ, λα ζέζεη ηελ 

εθπαίδεπζε πεξηζζφηεξν πξνο φθεινο ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ιηγφηεξν πξνο 

φθεινο ησλ παηδηψλ ησλ γεγελψλ. 

 β) Ζ ξηδνζπαζηηθή πξνζέγγηζε ζεσξεί φηη ην ππάξρνλ πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν 

εθπαίδεπζεο δελ πξνάγεη ηνλ πνιηηηζηηθφ πινπξαιηζκφ θαη ηελ αληηξαηζηζηηθή ζηάζε έλαληη 

ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Οη νπαδνί ηεο ξηδνζπαζηηθήο ζέζεο ζεσξνχλ φηη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πνιππνιηηηζκηθνχ κνληέινπ δελ αληηκεησπίδνπλ επαξθψο ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ην 

ξαηζηζκφ. Σέινο, ζεσξνχλ φηη νη αληηξαηζηζηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηε κεηάδνζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε γλψζε ησλ πνιηηηζκψλ πεξηζζφηεξν βιάπηνπλ ηα παηδηά παξά ηα 

σθεινχλ, κηα θαη ηνλίδνληαη πνιχ πεξηζζφηεξν νη δηαθνξέο. 

 

                                                                                                                                                        
πξνζνηθείσζεο θαη έθθξαζεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ». Βι. Μπισλά (1998) γηα ηαμηθφ habitus ή ηαμηθφ 

έζνο/ethos,  ζ.216 

89
 Θσκά, 2005, ζ.ζ. 41-42 

90
 Αγγειφπνπινο, 2000, ζ. 50 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο

:  Ζ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 

2.1 Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ Ζ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 ήκεξα ε ειιεληθή θνηλσλία έρεη λα αληηκεησπίζεη έλα κεγάιν δήηεκα, απηφ ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο ζε δηαπνιηηηζκηθή 

δεκνθξαηηθή θνηλσλία, δειαδή λα δηνρεηεχζεη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν αμίεο, ηηο νπνίεο 

φινη νη πνιίηεο ζα αλαγλσξίδνπλ θαη ζα απνδέρνληαη. Ζ εκθάληζε ηεο 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία μεθηλά ζηα κέζα ηνπ 1980, θαζαξά ζε 

ζεσξεηηθφ επίπεδν ελψ αξρίδεη λα εληάζζεηαη ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηε 

δεθαεηία ηνπ 1990, ηφηε πνπ ππάξρεη έλα πξψην κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα απφ ρψξεο ηεο 

πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, ησλ Βαιθαλίσλ θαη αξγφηεξα απφ ηελ Αζία θαη ηελ 

Αθξηθή. 

 ε φ,ηη αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο  ―εηεξφηεηαο ‖ απφ ην ειιεληθφ θξάηνο κέζσ 

ππνπξγείνπ Παηδείαο θαη ζην πιαίζην ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο σο πνιηηηθέο 

έληαμεο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ν ζεζκφο 

ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο αξρηθά ( ΄80 - ΄81 )
91

 θη ακέζσο κεηά ησλ θξνληηζηεξηαθψλ 

ηκεκάησλ ( ΄82- ΄83 ). ην ίδην πλεχκα εκπεξηέρεηαη
92

 θαη ε πνιηηηθή ηεο δηαζπνξάο 

απηψλ ησλ καζεηψλ ζε νιηγνκειείο ηάμεηο ελφο ζρνιείνπ. αθέζηαηα, ε επηδίσμε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο είλαη ε νκαιή έληαμε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο.  

 Ζ Διιάδα φληαο κέινο ηεο Δ.Δ, απφ ηελ 1
ε 

Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1981, θιήζεθε λα 

αθνινπζήζεη
93

 ηηο νδεγίεο θαη ηνπο θαλφλεο, πνπ ζέζπηζε θαη φξηζε ε Κνηλφηεηα. Μία 

απφ ηηο βαζηθέο αιιά θαη πξψηεο νδεγίεο πνπ θιήζεθε λα αθνινπζήζεη ε Διιάδα, ήηαλ 

απηή ηεο 25εο Ηνπιίνπ 1977, ε νπνία αλαθεξφηαλ ζηε ζρνιηθή θνίηεζε ησλ παηδηψλ 

δηαθηλνχκελσλ εξγαδνκέλσλ. 

                                                 
91

 Σν 1980 εγθαηληάζηεθε κε ππνπξγηθή απφθαζε ν ζεζκφο ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο Φ.818-2/Ε/4139/20.10.80. 

Σν 1983 λνκνζεηνχληαη ηφζν νη ηάμεηο ππνδνρήο φζν θαη ν ζεζκφο ησλ θξνληηζηεξηαθψλ ηκεκάησλ κε ην λφκν 

1404/83 αξ. 45. Σν άξζξν 45 αληηθαηαζηάζεθε ην 1990 απφ ην αξ.2 ηνπ Ν. 1894, φπνπ ε δηαδηθαζία ίδξπζεο 

ηάμεσλ ππνδνρήο θαη θξνληηζηεξηαθψλ ηκεκάησλ γίλεηαη πην επέιηθηε θαη απηφ γηαηί κεηαθέξνληαη 

αξκνδηφηεηεο απφ ηνλ ππνπξγφ ζηνλ λνκάξρε (Γακαλάθεο, 2000, ζ.ζ.57-58) 
92

 Θσκά, 2005, ζ.40. 
93

 Λαγνπδάθνο, 2011 
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πγθεθξηκέλα ε νδεγία (77/486/ΔΟΚ, 1977) αλαθέξεηαη ζηα παηδηά πνπ 

ππφθεηληαη ζηελ ππνρξεσηηθή ζρνιηθή θνίηεζε, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηε λνκνζεζία 

ηνπ Κξάηνπο ππνδνρήο, «ηα ζπληεξνχκελα απφ νπνηνδήπνηε εξγαδφκελν ππήθνν άιινπ 

Κξάηνπο κέινπο, ηα νπνία θαηνηθνχλ ζηελ επηθξάηεηα ηνπ Κξάηνπο κέινπο, φπνπ ν ελ 

ιφγσ ππήθννο αζθεί ή έρεη αζθήζεη κηζζσηή δξαζηεξηφηεηα» (άξζξν 1). Σα Κξάηε 

κέιε νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα, ψζηε λα παξέρεηαη δσξεάλ 

εθπαίδεπζε ππνδνρήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηδίσο ηε δηδαζθαιία ηεο επίζεκεο 

γιψζζαο ή κηαο απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηνπ Κξάηνπο ππνδνρήο πξνζαξκνζκέλε ζηηο 

εηδηθέο αλάγθεο απηψλ ησλ ηέθλσλ (άξζξν 2). Δπίζεο ηα Κξάηε κέιε ιακβάλνπλ ηα 

αλαγθαία κέηξα γηα ηελ αξρηθή θαη ζπλερή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ παξέρνπλ 

ηελ εθπαίδεπζε απηή. Παξάιιεια ηα Κξάηε κέιε ιακβάλνπλ, ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο 

ηνπο ζπλζήθεο θαη ηα λνκηθά ηνπο ζπζηήκαηα θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα Κξάηε 

θαηαγσγήο, ηα θαηάιιεια κέηξα κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

θαλνληθή εθπαίδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο 

ρψξαο θαηαγσγήο ππέξ ησλ ηέθλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 (άξζξν 3) (Οδεγία, 

77/486/ΔΟΚ, 1977).  

Σν ςήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζε ζρέζε κε ηε πνιπκνξθία ζε 

πνιηηηζηηθφ επίπεδν αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ησλ 

παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Δ.Δ αλαθεξφηαλ ζηε δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο 

δηδαζθαιίαο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα δήζνπλ ζε κηα θνηλσλία, ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή πνιπκνξθία (Αξηζ. Απφθαζεο 819/95 

ΔΚ νπ. αλ. Μηρειαθάθε, 2015).  

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην πξνρψξεζε ζε ςήθηζκα πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ 

κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο πνπ παξέρεηαη ζηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ, ησλ  

ηζηγγάλσλ, ησλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ πιαλφδην επάγγεικα, θαη ησλ ηαμηδησηψλ. 

πγρξφλσο εζηίαζε ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο. ια ηα 

παξαπάλσ θαζφξηζαλ ηελ Δπξσπατθή πνιηηηθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ γηα ηε 

κεηαλάζηεπζε θαη εηδηθά γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ. 

 Χζηφζν, ε πξψηε αλαγλψξηζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο έγηλε κε ηε ζέζπηζε ηνπ Ν
94

. 2413 ηνπ 1996, βάζεη ηνπ νπνίνπ θαζηεξψλεηαη 

θαη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  ην λφκν 

                                                 
94

 Βι. Παξάξηεκα, αξ. 1  
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2413/96 έλα θεθάιαην αθνξά ζηελ  ―δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε‖ (άξζξα 34-37 ).  Με 

βάζε ηνλ πξναλαθεξφκελν λφκν, ζθνπφο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο νξίδεηαη: «Ζ 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ζρνιηθώλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζε λένπο
95

 κε εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο, 

πνιηηηζηηθέο ή κνξθσηηθέο ηδηαηηεξόηεηεο» (Ν. 2413/1996).   

          Μέζα απφ ην λφκν 2413/1996, ε Διιάδα πξνζπάζεζε λα εθαξκφζεη φιεο ηηο 

παξαπάλσ αξρέο ηεο Δ.Δ. Αξγφηεξα φιεο νη δξάζεηο ησλ πεξηφδσλ 1997-2000 θαη 2001-

2004 ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο 

Καηάξηηζεο (ΔΠΔΑΚ) θαη ζηφρεπαλ ζηελ βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ, 

ησλ Αιινδαπψλ, ησλ Παιηλλνζηνχλησλ Μαζεηψλ θαη ησλ Μνπζνπικαλνπαίδσλ
96

. 

 Ο Ν. 2413/1996 είρε ζηφρν
97

 λα βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο έληαμεο ησλ 

κεηαλαζηψλ καζεηψλ, νη νπνίνη απεηινχληαη απφ εθπαηδεπηηθή αληζφηεηα θαη 

πεξηζσξηνπνίεζε. Μέζα απφ ηνλ ίδην λφκν ην ειιεληθφ θξάηνο πξνρψξεζε ζηελ ίδξπζε 

ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Παηδείαο Οκνγελψλ θαη δηαπνιηηηζηηθήο εθπαίδεπζεο (Η.Π.Ο.Δ.), ην 

νπνίν ζηφρεπε απφ ηε ζηηγκή ηεο ίδξπζήο ηνπ ζηελ έξεπλα ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ελψ πξνσζνχζε εηζεγήζεηο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο.  

 χκθσλα κε ην λφκν 2413/1996 κπνξνχλ λα εγθξίλνληαη ηδξχζεηο ζρνιείσλ 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο. Μέζα απφ 

απηφ θαίλεηαη ε ζπκβνιή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ νξγάλσζε ηεο πνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ θαη άιινη θνξείο, νη 

νπνίνη ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη θαζηέξσζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

φπσο είλαη: ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην Κέληξν δηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, ε 

Μνλάδα Δπηκφξθσζεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δπηθνηλσλίαο θαη Αγσγήο, ην Κέληξν 

Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ην Κέληξν Γηαπνιηηηζκηθήο 

Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ην Δξγαζηήξη Γηαπνιηηηζκηθψλ θαη 

Μεηαλαζηεπηηθψλ Μειεηψλ (Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.   

Μέζσ ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, 

φπσο απηέο πξναλαθέξζεθαλ, επηδηψθεηαη
98

 ε νκαινπνίεζε ηεο δηαθνξάο ηνπ καζεηή 

(γισζζηθήο), ψζηε λα κπνξέζεη λα εληαρζεί πην απνηειεζκαηηθά ζηελ ειιεληθή 

                                                 
95

 Ο Γακαλάθεο (2001, ζ.79) ζεκεηψλεη φηη ε έλλνηα «λένη» δελ πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο θαη φηη ζ‘ απηή ηελ 

γεληθεπκέλε θαηεγνξία κπνξνχλ λα εληαρζνχλ νη αιινδαπνί, παιηλλνζηνχληεο, αζίγγαλνη θαη κνπζνπικάλνη. 
96

 Σξαβαζάξνπ, 2001 νπ. αλ. Υξηζηνδνχινπ, 2009, ζ. 289 
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 Βι. Παξάξηεκα αξ.1  
98

Θσκά, 2005, ζ.41 
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εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Σίζεληαη έηζη νη βάζεηο γηα κηα νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ νκάδσλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή ή  εζληθή 

πξνέιεπζε  πνπ δνπλ θαη δξνπλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, ζηνρεχνληαο ζηελ 

εμαζθάιηζε ίζσλ δηθαησκάησλ γηα φινπο, αλεμαξηήησο ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπο 

εηεξφηεηαο. 

Βέβαηα, ε πξνζπάζεηα απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα παξνπζηάδεη κεγάιεο απνθιίζεηο 

αθνχ ε ειιεληθή θνηλσλία ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρεη απνδείμεη φηη δελ πείζεηαη 

εχθνια θαη δελ απνδέρεηαη ηνπο καζεηέο κε ηδηαηηεξφηεηεο φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Αιβαλνχ καζεηή ζηε Νέα Μεραληψλα πνπ παξά ην γεγνλφο φηη ήηαλ αξηζηνχρνο 

καζεηήο, δεκηνπξγήζεθαλ ζθνδξέο αληηδξάζεηο κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ σο 

ζεκαηνθφξνπ ζε εζληθή παξέιαζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπ
99

. 

 

 

2.2 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 Ζ δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο αλαπηχζζεηαη απφ ηελ πνιηηεία θαη 

φρη απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα. Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα θάλνπλ πξνζσπηθέο 

παξεκβάζεηο ζην ζρνιείν, απηφ φκσο δελ αξθεί αλ δελ ππάξρεη ε αξσγή θαη ε 

ζπλαίλεζε ηεο πνιηηείαο. Οη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη ζήκεξα λα πξνζπαζνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα πην δεκνθξαηηθφ θαη αλζξψπηλν ζρνιείν, ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

επηκνξθψλεη ηα παηδηά, λα κελ ηα απνθιείεη, λα κελ ηα βάδεη ζε θαηεγνξίεο θαη λα 

απνδέρεηαη ηηο δηαθνξέο πνπ ηα ραξαθηεξίδνπλ
100

. 

 Ζ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη είηε απηή αλαθέξεηαη 

ζηελ θαηαγσγή, είηε ζην θχιν, είηε ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε παηδηνχ, ν δε 

εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα δηδάζθεη ηηο αλζξψπηλεο αμίεο, ηελ αιιειεγγχε, ην ζεβαζκφ 

πξνο ηνλ ζπλάλζξσπν. Ο ζσζηά επηκνξθσκέλνο εθπαηδεπηηθφο πξνζθέξεη φια ηα 

παξαπάλσ βνεζψληαο ηα παηδηά λα έρνπλ κηα θαιή ζρέζε κεηαμχ ηνπο
101

. 

 Δληνχηνηο, έρνπλ ζεκεησζεί πνιιέο θαηαγγειίεο αιινδαπψλ γηα άξλεζε 

δηαθφξσλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ λα πξνβνχλ ζηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ ηνπο. Πνιιέο 

θνξέο ππάξρνπλ θαηαγγειίεο γηα αληηδξάζεηο ησλ ζρνιηθψλ θνηλνηήησλ, κε βάζε 
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 Γακαλάθεο, 2007, ζ.416. 
100

 Λαγνπδάθνο, 2011 
101

 φ.π. Λαγνπδάθνο, 2011 
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δηάθνξα πξνζρήκαηα.   

 Σα θαηλφκελα απηά
102

, ηα νπνία έρνπλ θαηαγξαθεί θπξίσο ζηα κεγάια αζηηθά 

θέληξα, έρνπλ απαζρνιήζεη θαη ην πλήγνξν ηνπ πνιίηε αιιά θαη ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο, ην νπνίν αλαγθάδεηαη ζπρλά λα παξεκβαίλεη. Με δεδνκέλε ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε ηα ηειεπηαία ρξφληα νη Έιιελεο επηδηψθνπλ λα γξάθνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε 

δεκφζηα ζρνιεία, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη έμαξζε ζε ζρέζε κε ηελ αληίζεζή ηνπο 

ζηελ έληαμε ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ ζηα ίδηα ζρνιεία κε ηα παηδηά ηνπο. 

 ε θάπνηνπο δήκνπο έρεη δηαπηζησζεί ην θαηλφκελν ηεο θπιεηηθήο θαζαξφηεηαο, 

φπσο ιέγεηαη, κηα θαη θνηηνχλ κφλν ειιελφπνπια, ελψ ζε θάπνηα άιιε παξαηεξείηαη 

απμεκέλε ζπγθέληξσζε αιινδαπψλ καζεηψλ. Οη ζρνιηθέο κνλάδεο κπνξνχλ λα 

αιιάμνπλ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε εζηηάδνληαο ζηηο αθφινπζεο δξάζεηο
103

: 

1. Γεκηνπξγία επέιηθηνπ πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο αδχλακσλ καζεηψλ κέζα απφ ηε 

δηεχξπλζε ηνπ σξαξίνπ. πγθεθξηκέλα κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο αιινδαπνχο 

καζεηέο ζηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο κέζα απφ ηε δηεχξπλζε ηνπ σξαξίνπ, 

βνεζψληαο ηνπο λα εληαρζνχλ πην απνηειεζκαηηθά ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.  

2. Αλάπηπμε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ρνιηθνχο ζπκβνχινπο εηήζησλ ζεκηλαξίσλ 

επηκφξθσζεο δαζθάισλ θαη θαζεγεηψλ κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζε ζέκαηα 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Οη θαζεγεηέο θαη νη δάζθαινη νθείινπλ λα 

παξαθνινπζνχλ ηέηνηνπ είδνπο ζεκηλάξηα.  

3. Γεκηνπξγία δηαπνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ, φπνπ παηδηά θαη γνλείο ζα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά.  

4. Έκθαζε ζην δηαπνιηηηζκηθφ ξφιν θάπνησλ καζεκάησλ φπσο Ηζηνξία,  Γιψζζα, 

Γεσγξαθία θαη Αγσγή ηνπ Πνιίηε.  

5. Έκθαζε ζην ξφιν πνπ έπαημε ε κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα αιιά θαη επξχηεξα 

ζηελ Δπξψπε. 

6. Γεκηνπξγία Γξαθείνπ πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ. 

ήκεξα
104

 ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ζρνιείν ζα πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί 

θαη λα εληζρπζεί ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βνεζήζεη ζηελ 
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 φ.π. Λαγνπδάθνο, 2011 
103

 φ.π. Λαγνπδάθνο, 2011 
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 Παπαρξήζηνο, 2015 
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αλάπηπμε άξηζησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ Διιελφπνπισλ θαη ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ. 

Ο ξφινο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη δηακεζνιαβεηηθφο, λα βνεζά ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο 

λα αμηνπνηήζνπλ ην δπλακηθφ ηνπο θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζέηνληαο ζηφρνπο κέζα 

ζηελ θνηλσλία πνπ δνπλ, λα ληψζνπλ θνκκάηη ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη λα 

αγαπήζνπλ ηε ρψξα ππνδνρήο σο δηθή ηνπο ρψξα. Σα πξνγξάκκαηα
105

 ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ βνεζψληαο ζηε βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο 

είλαη ηα αθφινπζα: 

 Γηαζεκαηηθά πξνγξάκκαηα Project, κε ζέκα ηελ ηνπηθή ηζηνξία ησλ καζεηψλ. Σν  

ζπγθεθξηκέλν Project κπνξεί λα πινπνηεζεί κε ηε βνήζεηα ησλ γνληψλ ησλ 

καζεηψλ, δίλνληαο ζπλεληεχμεηο, κε κειέηεο πεδίνπ, κε πξνθνξηθέο ηζηνξίεο. 

 Γεκηνπξγία ζρνιηθψλ εθεκεξίδσλ ζε δηάθνξεο γιψζζεο 

 ελάξηα παημίκαηνο ξφισλ ζηελ ηάμε γηα βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ 

 Θεαηξηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα γλσξίζνπλ 

ηα ήζε θαη ηα έζηκα άιισλ ιαψλ αιιά θαη ην πψο ληψζνπλ φηαλ αλαγθάδνληαη λα 

θχγνπλ απφ ηε ρψξα ηνπο 

 Καιιηέξγεηα ζεηηθνχ ζπλαηζζεκαηηθνχ θιίκαηνο ζηελ ηάμε 

 Πξνγξάκκαηα ηζφηηκεο αιιειεπίδξαζεο πνιηηηζκψλ θαη ζπγθξφηεζε 

ππεξπνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο 

 Αλάδεημε θνηλψλ ζπλαηζζεκάησλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ εηξήλε 

 Αλαδηακφξθσζε ησλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ κέζα απφ ηελ  επθαηξία εθκάζεζεο 

ηεο κεηξηθήο γιψζζαο, ηζνξξνπεκέλε αληηπξνζψπεπζε πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ ζηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα, βησκαηηθή κάζεζε γηα θαηαπνιέκεζε ζηεξενηχπσλ 

 Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ζρέζεσλ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην, φπσο ιεηηνπξγεί ζήκεξα ζηελ Διιάδα, δελ πξνάγεη φια ηα 

παξαπάλσ. Τπάξρνπλ παξαδείγκαηα δαζθάισλ πνπ έθαλαλ πξνζπάζεηεο λα επηθέξνπλ 

αιιαγέο θαη φρη κφλν δελ ηνπο ζηήξημαλ αιιά είραλ θαη πνιιά πξνβιήκαηα αθφκα θαη 

κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Χο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κπνξεί λα αλαθεξζεί ε 

δηεπζχληξηα ηνπ 132
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Γθξάβαο πνπ απνκαθξχλζεθε απφ ηε ζέζε 
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ηεο, επεηδή ζέιεζε λα εθαξκφζεη έλα δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ νη αιινδαπνί καζεηέο λα ληψζνπλ θαιχηεξα ζην ζρνιείν, 

λα εγθιηκαηηζηνχλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα κεησζνχλ νη 

ξαηζηζηηθέο δξάζεηο αιιά θαη νη εζσηεξηθέο εληάζεηο
106

. 

 

2.2.1 ΟΗ ΣΑΞΔΗ ΤΠΟΓΟΥΖ, ΣΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑΚΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΑ 

ΥΟΛΔΗΑ ΠΑΛΗΝΝΟΣΟΤΝΣΧΝ 

Σν 1980 ηδξχνληαη νη πξψηεο Σάμεηο Τπνδνρήο ζε δεκνηηθά ζρνιεία θαη 

γπκλάζηα ηεο Θεζζαινλίθεο, κε ζθνπφ λα αληηκεησπηζηνχλ νη «ηδηαίηεξεο» 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ησλ Διιήλσλ κεηαλαζηψλ, πνπ επαλαπαηξίδνληαλ 

απφ ηε Γεξκαλία. Οη ηάμεηο απηέο, νη νπνίεο ήηαλ πηζηφ αληίγξαθν ησλ γεξκαληθψλ 

πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ηάμεσλ, ήηαλ εληαγκέλεο ζην θαλνληθφ ζρνιείν, αιιά 

ιεηηνπξγνχζαλ απηφλνκα, κε μερσξηζηφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη απνηεινχζαλ έλα 

κνληέιν κεηαβαηηθνχ ραξαθηήξα κέρξηο φηνπ ν καζεηήο ζεσξεζεί φηη κπνξνχζε λα 

εληαρζεί ηθαλνπνηεηηθά ζηελ θαλνληθή ηάμε (Ν. 1404/83, αξ. 45, ΦΔΚ 173/2411/1983, 

Παξάξηεκα 2). 

θνπφο ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο ήηαλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο «λα εληαρζνχλ 

ζην ειιεληθφ ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ηνλ ειιεληθφ ηξφπν ζθέςεσο θαη 

ζπκπεξηθνξάο». ηελ ηάμε ππνδνρήο νη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο έλησζαλ πξνζσξηλά 

έλα είδνο αζθάιεηαο, δηφηη απνηεινχζαλ κηα νκάδα κε πνιιά θνηλά βηψκαηα θαη 

αλάγθεο, ηα νπνία πήγαδαλ απφ ηελ θνηλή πνιηηηζκηθή ηνπο πξνέιεπζε. Δπνκέλσο, ήηαλ 

αλακελφκελν λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα απνδίδνπλ πεξηζζφηεξν ζηα καζήκαηα κέζα ζηελ 

Σ.Τ. απφ φηη ζηελ θαλνληθή ηάμε, φπνπ θαη ηα πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ηνπο ήηαλ 

πνηθίια. Παξφια απηά ν Γακαλάθεο ηνλίδεη φηη ππήξμαλ θαη αδπλακίεο ζηελ νξγάλσζε 

θαη ιεηηνπξγία ησλ Σ.Τ., θάηη ην νπνίν ζε κεγάιν βαζκφ νθεηιφηαλ ζηελ έιιεηςε 

θαηάιιεινπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ.   

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ ηδξχζεθαλ ηα 

Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα κε ην Νφκν 1404/83, άξζξν 45, πνπ είραλ ζηφρν λα 

βνεζήζνπλ ηνπο παιηλλνζηνχληεο καζεηέο ζηελ πξνζαξκνγή  ηνπο ζην ειιεληθφ 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Σα Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα δεκηνπξγήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ηα 

παξαθνινπζήζνπλ καζεηέο παιηλλνζηνχληεο ή αιινδαπνί πνπ δελ θνίηεζαλ ζηηο ηάμεηο 
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ππνδνρήο θαη αληηκεησπίδνπλ γισζζηθέο δπζθνιίεο. Σα Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα 

πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ (Τπνπξγηθή Απφθαζε Γ1/708/7-9-1999 , 

Παξάξηεκα 3)
107

.  

Σέινο ην 1996, ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ Ν
108

. 2413/96 ηδξχνληαη ζρνιεία 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Χο ηέηνηα νξίδνληαη φια ηα ζρνιεία «ηα πξνβιεπφκελα 

απφ ηηο δηαηάμεηο
109

 ησλ άξζξσλ 3, 4, 5 θαη 6 ηνπ λ. 1566/1985(ΦΔΚ 167 Α) 

λεπηαγσγεία, δεκνηηθά ζρνιεία, γπκλάζηα, ιχθεηα θάζε ηχπνπ θαη ηερληθέο - 

επαγγεικαηηθέο ζρνιέο». Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Η.Π.Ο.Γ.Δ. (Ηλζηηηνχην 

Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο), «ζηα ζρνιεία απηά κπνξεί λα 

εθαξκόδνληαη εηδηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα κε δπλαηόηεηα πξόζζεησλ ή ελαιιαθηηθώλ 

καζεκάησλ, κεησκέλν σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη κεησκέλν αξηζκό καζεηώλ αλά 

ηάμε» (Ν. 2413/96).  

 

2.2.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ 

ΣΖ ΔΝΣΑΞΖ 

Ζ δηαπνιηηηζκηθή πνξεία αθνινπζεί ηα εμήο βήκαηα
110

: 

● Γλσξηκία κε ηνλ «Άιινλ». Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα αξζνχλ νη πξνθαηαιήςεηο 

θαη ηα ζηεξεφηππα απνηειεί ε γλσξηκία ηνπ άιινπ. Σα ζηεξεφηππα θαη νη 

πξνθαηαιήςεηο ζηεξίδνληαη θαηεμνρήλ ζηελ άγλνηα ηνπ άιινπ ηνλ νπνίν, εμαηηίαο 

αθξηβψο ηεο άγλνηαο απηήο, ηνλ εξκελεχνπκε, ηνλ θαηεγνξηνπνηνχκε θαη ηνλ 

θαηαηάζζνπκε απζαίξεηα. 

● Απφθηεζε ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο: απνηειεί ελδερφκελν, αιιά δελ είλαη βέβαην φηη 

ζα επηηεπρζεί. Ζ γλσξηκία εμάιινπ κε ην Άιιν, κπνξεί λα νδεγήζεη είηε ζηελ απνδνρή, 

είηε ζηελ απφξξηςή ηνπ. Πνηέ φκσο ζηελ a priori απφξξηςε ή δαηκνλνπνίεζή ηνπ. 

● Ζ γλσξηκία κε ην άιιν θαη ε απφθηεζε ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο νδεγνχλ ζηελ 

θαιχηεξε επηθνηλσλία.  

● Σν ηειεπηαίν βήκα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο πνξείαο απνηειεί ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα 
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άηνκα πνπ ζπλζέηνπλ κηα θνηλσλία, είηε απηή είλαη ε ζρνιηθή ηάμε, είηε ην ζρνιείν, 

είηε αθφκε θαη ε επξχηεξε θνηλσλία. 

 

2.2.3 ΣΟ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ 

ε πνιιά πνιππνιηηηζκηθά ζρνιεία ην δηαπνιηηηζκηθφ κάζεκα ηαπηίδεηαη κε 

ηδηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ απνδίδνληαη ζηε γιψζζα, αθνχ νη κεηαλάζηεο θαη άιιεο 

κεηνλφηεηεο, έρνπλ θαηά θαλφλα δηθή ηνπο γιψζζα. Έηζη ην βάξνο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία δίλεηαη ζηελ εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο  ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ 

θαη ηεο γιψζζαο ε νπνία κηιηέηαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ. Ζ γιψζζα καζαίλεηαη ζην 

ζρνιείν κέζα ζε πνιχ εηδηθέο καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο θαη κε πνιχ εηδηθνχο 

ζπλεηξκνχο. ηαλ ινηπφλ ηα παηδηά θιεζνχλ λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε θάπνην άιιν 

πεξηβάιινλ, ζπλαληνχλ δπζθνιίεο θαη αλαγθάδνληαη έηζη λα θαηαθεχγνπλ ζηελ άξλεζε 

λα κηιήζνπλ, ζηε ρξήζε άιισλ επηθνηλσληαθψλ κέζσλ θαη ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε 

ζηελ απηναπνκφλσζε
111

. 

Σν πξνθίι ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ καζήκαηνο είλαη έλα ζχλνιν δηδαθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ. 

Πξέπεη λα απνηειεί ηε γεληθή αξρή πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδνληαη ηα πεξηερφκελα θαη ε 

δηδαζθαιία ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Οη καζεηέο πξέπεη λα βιέπνπλ φηη φια είλαη 

απνηέιεζκα κηαο ηζηνξηθήο εμέιημεο, φηη θάζε πνιηηηζκφο έρεη ηηο ηνπηθέο, ηζηνξηθέο 

παξαιιαγέο ηνπ, φηη είλαη νη ζπλζήθεο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ 

θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο θη φρη νη ππνθεηκεληθέο αμηνινγήζεηο. Οξηζκέλνη κειεηεηέο 

δηεξεπλνχλ ηε ζπλάξηεζε ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο, πνπ εκθαλίδεη ε εθαξκνγή ησλ 

δηαπνιηηηζκηθψλ αξρψλ ζην κάζεκα, κε δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ηελ ειηθία ησλ 

καζεηψλ, ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δαζθάινπ, ηε ζχλζεζε ηεο ζρνιηθήο νκάδαο θαη ηεο 

ηάμεο. Τπνζηεξίδεηαη γεληθά φηη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ κηα ζπλέπεηα θαη 

ζπλέρεηα ζηε κάζεζε
112

.  

Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη αληηδξάζεηο καζεηψλ φπσο επηζεηηθφηεηα, 

αληίζηαζε ζηε κάζεζε ή άξλεζε θαη απνηπρία νθείινληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε 

πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θαη ζηνλ ππνβηβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή θαη ηνπ 
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ρψξνπ πξνέιεπζήο ηνπ. Πξνθεηκέλνπ ηέηνηα θαηλφκελα λ απνθεχγνληαη, θξίλεηαη 

απαξαίηεην λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λ αλαγλσξίδεη ζηνηρεία ηεο νηθείαο κ 

απηφλ θνπιηνχξαο. Μέζα απφ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα κε δηαπνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα 

αλαβαζκίδνληαη ε γιψζζα θαη ν πνιηηηζκφο κηαο κεηνλφηεηαο θαη βειηηψλεηαη ην 

θαηαπηεζκέλν ζπλαίζζεκα ηεο απηνεθηίκεζεο
113

.  

ε κηα ζρνιηθή ηάμε γηα ηε κεησπηθή δηδαζθαιία πξνζθέξνληαη ηφζν ε δηάηαμε 

ζε ζεηξέο φζν θαη ε δηάηαμε ζε ζρήκα «Π». Αληίζεηα, ζην λέν πνιππνιηηηζκηθφ ζρνιείν 

απαηηείηαη ε ρξήζε θπθιηθψλ ή πνιπγσληθψλ ζξαλίσλ, ηα νπνία ζα εμππεξεηνχλ ηελ 

άλεζε ησλ καζεηψλ. Παξάιιεια πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε ζσκαηηθή 

δηάπιαζε ησλ παηδηψλ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία θαη ηελ ηάμε πνπ θνηηνχλ
114

. Γηα ηελ 

εξγαζία ινηπφλ ζε πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο,  απαηηείηαη ε δηαξξχζκηζε ηνπ ρψξνπ λα 

απνζθνπεί ζηελ επειημία ηνπ ρψξνπ: λα ππάξρεη δειαδή ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ 

ρψξνπ κε πνιιαπινχο ηξφπνπο θαη ζηε δεκηνπξγία ζεκείσλ αλαθνξάο κέζα ζην ρψξν: 

ν ζρνιηθφο ρψξνο πξέπεη λα είλαη νηθείνο ζηα παηδηά, ψζηε απηά λα αλαπηχζζνπλ ηε 

θαληαζία ηνπο θαη ηε δεκηνπξγηθή ηνπο ηθαλφηεηα.  

Οη ηερληθέο, πνπ νη δάζθαινη ζε κηα πνιπ-πνιηηηζκηθή ηάμε πξέπεη λα θαηέρνπλ, 

πεξηιάκβαλαλ γλψζε ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, ηεο παηδηθήο-εθεβηθήο εμέιημεο / 

αλάπηπμεο, γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, θαζψο θαη πνιιαπιέο κνξθέο αμηνιφγεζεο θαη 

πξνζεγγίζεηο δηδαζθαιίαο (νκαδνζπλεξγαηηθέο κέζνδνη, ζρέδηα εξγαζίαο project, 

ζεαηξηθφ παηρλίδη, θ.ά.).  Οη ίδηνη  επηβεβαηψλνπλ: « Αλ φια ηα παηδηά πξφθεηηαη λα 

δηδαρζνχλ απνηειεζκαηηθά, νη δάζθαινη πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ νπζηψδε εηεξφηεηα ησλ εκπεηξηψλ πνπ ηα παηδηά θέξλνπλ καδί 

ηνπο ζην ζρνιείν- ηελ επξεία γθάκα γισζζψλ, πνιηηηζκψλ, απνθιεηζηηθνηήησλ, 

καζεζηαθψλ ηχπσλ, ηαιέλησλ θαη ηχπσλ λνεκνζχλεο. ια ηα παξαπάλσ απαηηνχλ έλα 

ηζνδχλακα πινχζην θαη πνηθίιν ξεπεξηφξην δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Παξάιιεια, ε 

δηδαζθαιία γηα ηελ παγθφζκηα κάζεζε απαηηεί κηα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε ηθαλφηεηα‘ 

λα αλαθαιχςεη θαλείο απηφ πνπ ηα παηδηά γλσξίδνπλ θαη είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ, 

θαζψο θαη ην πψο απηά ζθέπηνληαη θαη πψο καζαίλνπλ. Σέινο, λα παληξέςεη ηηο 

καζεζηαθέο επθαηξίεο θαη  ηηο επθαηξίεο απφδνζεο/πξάμεο κε ηηο εμαηνκηθεπκέλεο 

αλάγθεο ησλ παηδηψλ
115

. 
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2.2.4 Ζ ΑΝΑΓΝΧΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΑΗ Ζ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 

ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΤΝΔΗΓΖΖ 

Ζ αλάγλσζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ απνηειεί κηα θαηλνηφκν κέζνδν αλάπηπμεο 

δηαπνιηηηζκηθήο επαηζζεζίαο ζηνπο καζεηέο. Σα ινγνηερληθά θείκελα φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε εξγαζίεο κηθξψλ νκάδσλ καζεηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάζεηο κπξνζηά ζε νιφθιεξε ηελ ηάμε, 

ζεσξνχληαη
116

 απνηειεζκαηηθέο αζθήζεηο αλάπηπμεο πνιηηηζηηθήο επαηζζεζίαο πξνο 

άιιεο θνπιηνχξεο. Παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ κεηνλεθηήκαηα, φπσο πεξηνξηζκέλνο 

ρξφλνο, ηα πιενλεθηήκαηα πεξηιακβάλνπλ κηα πην μεθάζαξε νπηηθνπνίεζε ηεο ζεσξίαο 

θαη ησλ ελλνηψλ, κηα πην εμεηδηθεπκέλε πνιηηηζηηθή εζηίαζε πνπ ζπρλά ιείπεη απφ ηηο 

παξαδνζηαθέο ηερληθέο, θαη έλα πην ζεκαληηθφ παξάγνληα δηαζθέδαζεο. Έηζη ινηπφλ νη 

νκαδηθέο εξγαζίεο πνπ βαζίδνληαη ζε ινγνηερληθά θείκελα επηηξέπνπλ
117

 ηελ 

ελζσκάησζε- αθνκνίσζε ελλνηψλ, πξνάγνπλ ηελ νπηηθνπνίεζε ηεο ζεσξίαο -νη 

καζεηέο βιέπνπλ κέζα απφ ηηο εηθφλεο ησλ θεηκέλσλ ηηο ζεσξίεο θαη ηηο έλλνηεο ζηελ 

πξάμε -,παξέρνπλ κηα εηδηθή πνιηηηζηηθή εζηίαζε απφ ηηο πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθέο 

ηερληθέο , θαη ηαπηφρξνλα πεξηιακβάλνπλ έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα δηαζθέδαζεο, ν 

νπνίνο ελδπλακψλεη ηελ εθπαίδεπζε ζηελ ηάμε. 

Τπάξρνπλ σζηφζν αξθεηά ζνβαξά ζέκαηα, ηα νπνία νη δάζθαινη θαη νη 

εθπαηδεπηέο πξέπεη λα πξνζέρνπλ, φηαλ πξνζπαζνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ πνιηηηζηηθή 

επαηζζεζία ησλ καζεηψλ  κέζα απφ ηα ινγνηερληθά θείκελα. πσο έρνπλ δείμεη 

αξθεηέο κειέηεο, ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο (ππεξηεξεί) 

ζε ζρέζε κε ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ζ ζπλεζηζκέλε δηάιεμε ή ε παξνπζίαζε 

απνζθνπεί κελ ζηελ απφθηεζε γλψζεο, έρεη φκσο ην κεηνλέθηεκα νη καζεηέο λα 

βξίζθνληαη ζε παζεηηθή θαηάζηαζε. Σα ινγνηερληθά θείκελα ζηελ ηάμε κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ψζηε λα μεπεξαζηεί ε παζεηηθή απηή ζηάζε ησλ καζεηψλ. Ζ ελεξγφο 

βέβαηα ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ εμαξηάηαη απφ ην επίπεδφ ηνπο θαη ηελ επηδεμηφηεηά 

ηνπο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα ινγνηερληθά θείκελα απαηηνχλ κεγάιε πξνεηνηκαζία 

πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα εζηηάζνπλ ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ. Πνιινί  

δάζθαινη / εθπαηδεπηέο έρνπλ πξνζέμεη πσο ε νκαδηθή δνπιεηά θαη ηα ινγνηερληθά 

θείκελα είλαη πηεζηηθά σο πξνο ηνλ ρξφλν. Γεληθφηεξα, φκσο, ηα ινγνηερληθά θείκελα 

                                                 
116

 Απνζηνιίδνπ θ.ά, 2015 
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έρνπλ απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθά σο πξνο ηελ αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθήο επαηζζεζίαο 

ζηνπο καζεηέο
118

. 

Πέξα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ινγνηερληθά θείκελα, φπσο 

πεξηνξηζκνχο ιφγσ ρξφλνπ, ππάξρνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα. Απηά είλαη
119

 ε 

ηθαλφηεηα λα ζπλδέεηαη θαλείο κε κηα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, ε ηθαλφηεηα λα 

ρηίδεη, βάζεη πξν-ππαξρφλησλ καζεηηθψλ δεμηνηήησλ, κηα πην μεθάζαξε βάζε 

δηαπνιηηηζκηθήο επαηζζεζίαο, λα αληηκεησπίδεη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο κηαο ηάμεο, 

αηφκσλ, πεξηνρήο, ελψ ηέινο, απνηεινχλ κηα απνηειεζκαηηθή ςπραγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα, πνπ δηδάζθεη αμίεο. 

Ζ ζπδήηεζε δεκηνπξγεί (Φινπξήο, 2002) θιίκα επηθνηλσλίαο θαη ζπκκεηνρήο, 

αλαπηχζζεη ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ, επηρεηξεί ηε ιεπηνκεξή θαη εηο βάζνο 

αλάιπζε ελφο δεηήκαηνο, ελψ ηέινο ν δάζθαινο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαπηζηψζεη ην 

βαζκφ θαηαλφεζεο ησλ ελλνηψλ απφ ηνπο καζεηέο θαη παξάιιεια κπνξεί λα εληνπίζεη 

θαη ηηο πεξαηηέξσ αλάγθεο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην αληηθείκελν ηεο κάζεζεο.  

Σα ινγνηερληθά θείκελα έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο άκεζεο ζπζρέηηζήο ηνπο κε 

ηελ εκπεηξία ηνπ καζεηή. Αθφκε θαη φηαλ ηα ινγνηερληθά θείκελα πεξηέρνπλ  

θαληαζηηθέο ηζηνξίεο (πνπ δελ ζηεξίδνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα), αλαπαξηζηνχλ κηα 

πξαγκαηηθφηεηα θαη φηαλ δελ ζρεηίδνληαη κε γεγνλφηα, δίλνπλ ηελ εληχπσζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Οπζηαζηηθά, ηα ινγνηερληθά θείκελα εθιακβάλνληαη σο πξαγκαηηθά. 

Βέβαηα ζην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη επεηδή νη πεξηζζφηεξνη  καζεηέο δελ 

έρνπλ εμαζθεζεί ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αλάιπζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, νη 

εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα μνδέςνπλ ρξφλν γηα λα εμεγήζνπλ ζηα παηδηά πψο λα 

θαηαιάβνπλ θαη λα αλαιχζνπλ έλα ινγνηερληθφ θείκελν
120

.  

εκαληηθή ελίζρπζε ππάξρεη φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο ζπλδέεη εθ ησλ πξνηέξσλ 

κειεηεκέλεο έλλνηεο κε θαηαζηάζεηο πξαγκαηηθέο απφ ηε δσή πνπ ελππάξρνπλ κέζα 

ζηελ εκπεηξία ηεο ηζηνξίαο. Tα ινγνηερληθά θείκελα φηαλ ζπλδένληαη ελλνηνινγηθά κε 

ην πεξηερφκελν ελφο ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα επαπμήζνπλ ηελ ζπκκεηνρή 

ησλ καζεηψλ.  Δπίζεο, εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλδεδεκέλεο 

κάζεζεο, δειαδή ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο
121

. 
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Μηα άιιε ζεκαληηθή δηάζηαζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ είλαη ε εηδηθή 

πνιηηηζηηθή ηνπο εζηίαζε
122

. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ επειημία λα επηιέγνπλ θείκελα 

πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αλάγθε ηεο ηάμεο. Δάλ ρξεηάδεηαη λα γίλεη 

κηα επηθέληξσζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηζκηθή ηάμε, είλαη επθνιφηεξν λα 

δηαιέμνπλ θείκελα πνπ αληαλαθινχλ απηφ ην ελδηαθέξνλ παξά λα πξνζπαζήζνπλ λα 

κεηαθέξνπλ δηαθνξεηηθά πνιηηηζηηθά ζηνηρεία γηα λα εμεγήζνπλ ηε ζρεηηθφηεηά ηνπο κε 

θάπνηα ζεσξία. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ηα ινγνηερληθά θείκελα πξνζθέξνπλ έλα 

αμηφινγν επίπεδν δηαζθέδαζεο πνπ ζπρλά ιείπεη απφ ηε ζεσξία.  ρη κφλν ππάξρεη  

αμηνκλεκφλεπηε πινθή πνπ βνεζά ηε κλήκε θαη ηελ αλάθιεζε, ππάξρεη επίζεο θαη 

νπηηθή ελίζρπζε, κέζσ ησλ εηθφλσλ, ζηελ απεηθφληζε πνιηηηζηηθά ζπγθεθξηκέλσλ 

ηφπσλ, πνιηηηζηηθά ζπγθεθξηκέλεο ελδπκαζίαο θαη ζπκπεξηθνξάο, αιιά θαη πνιηηηζηηθά 

ζπγθεθξηκέλσλ δηακαρψλ. 

 

2.2.5 Ο ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΑ ΔΤΑΗΘΖΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

Κάζε εθπαηδεπηηθφο έρεη κηα πξνζσπηθή, ππνθεηκεληθή εθηίκεζε ηεο επζχλεο 

ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. Γη' απηφ ην ιφγν ην άηνκν πνπ έρεη επηιέμεη ή γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο ππνρξεψλεηαη λα αθνινπζήζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ παηδαγσγνχ πξέπεη λα απνθηή-

ζεη γλψζεηο θαη λα αλαπηχμεη επαηζζεζίεο θαη δηακεζνιαβεηηθέο ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο 

ζα αθνξνχλ ηε ζπκβίσζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ θαη ηε ζχκπξαμή 

ηνπο ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία. 

Χο δηαπνιηηηζκηθά επαίζζεηνο εθπαηδεπηηθφο νξίδεηαη εθείλν ην άηνκν πνπ έρεη 

ηελ επηζπκία λα δψζεη θίλεηξα ζηνλ εαπηφ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη, λα 

εθηηκήζεη θαη λα απνδερηεί δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο θνπιηνχξεο, αιιά θαη λα παξάγεη 

έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα απφ ηηο δηαπνιηηηζκηθέο ηνπο ζπλεπξέζεηο/αληαιιαγέο. Σα 

δηαπνιηηηζκηθά επαίζζεηα άηνκα είλαη ζε ζέζε λα απνδερζνχλ ηελ πξνζσπηθή 

πνιππινθφηεηα, απνθεχγνπλ ηελ επηθνηλσληαθή αθακςία, είλαη ελζπλείδεηα ζε 

πεξηπηψζεηο ζπλεχξεζεο / θνηλσληθήο αληαιιαγήο  κε άιινπο, εθηηκνχλ ηηο ηδέεο πνπ 

αληαιιάζζνληαη θαη αλέρνληαη ηελ ζθφπηκε αλαδήηεζε. Απηά ηα ζηνηρεία εκθαλίδνληαη 

λα είλαη κέξνο ησλ γλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 
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αληαιιαγήο
123

. 

Σα δηαπνιηηηζκηθά επαίζζεηα άηνκα έρνπλ ηελ ηάζε λα αλαδεηνχλ ζχκβνια 

επηθνηλσλίαο πνπ ζα ηνπο δψζνπλ ηελ επθαηξία λα κνηξαζηνχλ ηηο εκπεηξίεο ησλ άιισλ. 

Σα δηαπνιηηηζκηθά επαίζζεηα άηνκα δελ ζα παίμνπλ ηνλ ίδην ξφιν ρσξίο λα ιάβνπλ 

ππφςε ηελ θαηάζηαζε κέζα ζηελ νπνία βξίζθνληαη.  Δπηπιένλ, ηα άηνκα απηά έρνπλ 

βξεζεί λα είλαη ιηγφηεξν εγσηζηηθά θαη λα  επηδεηθλχνπλ  πεξηζζφηεξε  θξνληίδα γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ ζπλνκηιεηψλ ηνπο. Με άιια ιφγηα
124

, είλαη ζε 

ζέζε λα θξίλνπλ κε αθξίβεηα ηηο ζπκπεξηθνξέο ή ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε  απηψλ κε 

ηνπο νπνίνπο ζπλεπξίζθνληαη. Χο εθ ηνχηνπ, ε ελζπλαίζζεζε επηηξέπεη ζην άηνκν λα 

επηδεηθλχεη ακνηβαηφηεηα ζπλαηζζεκαηηθψλ εθδειψζεσλ, ελεξγή αθξφαζε θαη ιεθηηθή 

αληαπφθξηζε, πνπ φια  ζεκαίλνπλ  θαηαλφεζε. 

Οη εθπαηδεπηηθνί  πνπ είλαη δηαπνιηηηζκηθά επαίζζεηνη θαηαλννχλ ηε 

ζπκπεξηθνξά, ηηο ζσκαηηθέο θηλήζεηο, ηε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή γιψζζα, ηηο αμίεο, ηελ 

θνζκνζεσξία, ην πεξηβάιινλ αιιά θαη ηνπο καζεζηαθνχο ηξφπνπο ησλ καζεηψλ πνπ 

δηαθέξνπλ πνιηηηζκηθά απφ ηνπο ίδηνπο. Οη δάζθαινη κε δηαπνιηηηζκηθή επαηζζεζία 

έρνπλ επίζεο κηα ζεηηθή ζηάζε φζνλ αθνξά ζηηο θνπιηνχξεο κεηνςεθίαο. Έρνπλ 

εθηελείο γλψζεηο γηα ηνπο άιινπο πνιηηηζκνχο, είλαη επαίζζεηνη θαη άλεηνη κε ηε 

γιψζζα ησλ έγρξσκσλ θαη άιισλ πνιηηηζκηθά δηαθεξφλησλ παηδηψλ, κε ηηο θνηλσληθέο 

ηνπο αμίεο, παξαδφζεηο, ηειεηνπξγηθά, ζξχινπο θαη κχζνπο
125

. 

Τπέξηαηνο ζηφρνο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ησλ ππνςεθίσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα είλαη  ε ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ 

νη νπνίεο έρνπλ ζρεκαηηζηεί βάζεη πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηεξενηχπσλ ή πνιηηηζκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ επελδπκέλσλ κε ρξνηά εζληθψλ, θπιεηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ. Δπίζεο φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη 

λα έρνπλ ηελ ίδηα αμία, λα  γίλνληαη εμίζνπ απνδεθηνί απφ ηνπο άιινπο, λα 

απνιακβάλνπλ ηηο ίδηεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο θαη λα έρνπλ ίζεο επθαηξίεο πξφζβαζεο 

ζηηο θνηλσληθέο παξνρέο θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο παξά ηηο φπνηεο δηαθνξέο  κεηαμχ 

ηνπο. 

Ζ πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα δηδάμνπλ ζε πνιπ-πνιηηηζκηθέο 

ηάμεηο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηελ αιιαγή ή ηηο αιιαγέο ζηάζεσλ θαη 
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πεπνηζήζεσλ, ηελ απφθηεζε ή εκπινπηηζκφ δηαπνιηηηζκηθψλ γλψζεσλ. Απηέο  

πεξηιακβάλνπλ
126

 εθηφο απφ γλψζε αμηψλ δηαθφξσλ πνιηηηζκηθψλ πεδίσλ   

εμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε  ζε κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο γηα πνιχ-θπιεηηθνχο 

καζεηηθνχο πιεζπζκνχο: δηαινγηθέο επηδεμηφηεηεο, ηξφπνπο δηακεζνιάβεζεο ζε 

δηακάρεο, δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο  κέζα ζηελ ηάμε θαη πινπνίεζε νκαδηθήο-

ζπλεξγαηηθήο δνπιεηάο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο

  

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

κεηαπηπρηαθή εξγαζία. 

Τπάξρνπλ δχν (2) βαζηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ: ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε θαη ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε. ηελ 

παξνχζα κειέηε επηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε ζπιινγή 

θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε επηινγή βαζίζηεθε ζην θξηηήξην φηη ζην παξφλ ζέκα ηα άηνκα 

πνπ είραλ ηε γλψζε γηα λα απαληήζνπλ ζηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ήηαλ θπξίσο 

εθπαηδεπηηθνί ρσξίο καθξφρξνλε εκπεηξία, νπφηε ε πνηνηηθή κέζνδνο κε ηε ρξήζε 

ζπλεληεχμεσλ ζα έδηλε πην νινθιεξσκέλεο απαληήζεηο γηα ηελ θαιχηεξε αλάπηπμε ησλ 

απνηειεζκάησλ αιιά θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο κειέηεο. ηηο επφκελεο ελφηεηεο 

αξρηθά ζα γίλεη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

αλαπηπρζεί ε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο φπσο δηεμήρζε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζεο 

εξγαζίαο.   

 

1.1 Ζ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ  

Οη κέζνδνη ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο βνεζνχλ ηνπο εξεπλεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηνπο 

αλζξψπνπο θαη ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δνπλ. Ζ πνηνηηθή 

έξεπλα έρεη
127

 σο βαζηθφ ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο ελφο θαηλνκέλνπ θαη φρη 

ηελ κέηξεζε θαη ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζή ηνπ. 

ηαλ ε έξεπλα έρεη λα θάλεη κε ηε κειέηε ηνπ πώο νη άλζξσπνη βηψλνπλ κία 

εκπεηξία θαη πνηεο είλαη νη απφςεηο ηνπο, φηαλ θαλείο εμεξεπλά έλα λέν πεδίν φπνπ νη 

έλλνηέο ηνπ δελ έρνπλ θαηαλνεζεί πιήξσο, φηαλ θαλείο εθηηκά αλ κηα λέα ππεξεζία ή 

πξντφλ είλαη εθαξκφζηκα, ηφηε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ κεζνδνινγία ηεο πνηνηηθήο 

πξνζέγγηζεο
128

. 
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ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηείηαη ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε δηφηη
129

:  

 ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε εζηηάδεη ζην πψο νη άλζξσπνη κπνξνχλ θαη έρνπλ 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αληίιεςεο κηαο πξαγκαηηθφηεηαο 

 εζηηάδεη θαη εξεπλά ηηο δειψζεηο ηεο εκπεηξίαο ησλ αηφκσλ θαη ηα δεδνκέλα, 

πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα εθθξαζηνχλ επαξθψο κε αξηζκνχο. 

 κειεηά ηηο ζπκπεξηθνξέο αηφκσλ ζην θπζηθφ ηνπο πιαίζην-πεξηβάιινλ θαη 

ρξεζηκνπνηεί ηηο πεξηγξαθέο ηνπο σο δεδνκέλα 

 εζηηάδεη ζηελ πεξηγξαθή θαη εξκελεία ησλ αηφκσλ κε ηελ πηζαλφηεηα αλάπηπμεο 

κηαο λέαο ζεσξίαο θαη ηελ αμηνιφγεζε κηαο ήδε ππάξρνπζαο δηαδηθαζίαο 

 ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε εθαξκφδεη κηα επέιηθηε αιιά ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία 

έξεπλαο 

Έηζη θαη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ρξεζηκνπνηεί ηηο πεξηγξαθέο ησλ εξσηψκελσλ 

σο δεδνκέλα, αλαιχεη ηηο δειψζεηο ηεο εκπεηξίαο ηνπο θαη δηεμάγεη ηελ κειέηε κέζα ζην 

πιαίζην ηνπ εμεηαδφκελνπ δεηήκαηνο.  

 Ζ επηινγή ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ έξεπλαο ραξαθηεξίδεηαη
130

 ηφζν απφ 

πιενλεθηήκαηα, φζν θαη απφ κεηνλεθηήκαηα. Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο είλαη φηη δηεξεπλά εηο βάζνο ην ππφ κειέηε αληηθείκελν θαη σο εθ ηνχηνπ 

κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα θαη δηαπηζηψζεηο ηηο νπνίεο δελ είρε ζθεθηεί 

απφ πξηλ. Απφ ηε άιιε πιεπξά, νη πνηνηηθέο κέζνδνη απαηηνχλ
131

 κεγάιν ρξφλν θαη θαη‘ 

επέθηαζε θφζηνο γηα ηνλ εξεπλεηή θαη παξάιιεια ε εξκελεία ησλ ιεγνκέλσλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ βαζίδεηαη ζηελ θξίζε ηνπ εξεπλεηή. Σέινο νη πνηνηηθέο κέζνδνη 

αθνξνχλ
132

 θπξίσο ζε κηθξά δείγκαηα θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ 

γηα νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο.  
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1.2 ΣΤΠΟΗ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Τπάξρνπλ πνιιέο πξνζεγγίζεηο ζηελ πνηνηηθή έξεπλα. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή 

δελ είλαη φιεο νη εξσηήζεηο πνηνηηθήο έξεπλαο ηνπ ίδηνπ ηχπνπ θαη επεηδή νη εξεπλεηέο 

πξνέξρνληαη απφ έλα επξχ θάζκα παξάδνζεο εξεπλψλ. Ζ επηινγή ηεο θάζε 

πξνζέγγηζεο έξεπλαο ζα επεξεάζεη ηνλ ηξφπν ζπιινγήο δεδνκέλσλ απφ ηνλ 

εξεπλεηή
133

.  

Μεξηθνί ζεκαληηθνί ηχπνη πνηνηηθήο έξεπλαο
134

 είλαη: 

 Δζλνγξαθία (Ethnography) 

 Θεκειησκέλε ζεσξία (Grounded theory) 

 Μειέηε Πεξίπησζεο (Case study research)  

 Έξεπλα Γξάζεο (Action research) 

 Μειέηε πεδίνπ (Field study) 

 Πεξηγξαθή Δθαξκνγήο (Application Description) 

 

χκθσλα κε ηνπο Hancock et al. (2007), ε έιιεηςε μεθάζαξσλ νδεγηψλ γηα ηελ 

επηινγή ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο έρεη σο απνηέιεζκα κεγάιε ζχγρπζε ζηελ 

πνηνηηθή έξεπλα. Γείγκα είλαη έλα πεπεξαζκέλν θνκκάηη ελφο πιεζπζκνχ, πνπ νη 

ηδηφηεηέο ηνπ κειεηψληαη γηα ηελ απφθηεζε πιεξνθνξίαο γηα φιν ην ζχλνιν. 
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1.3 ΚΟΠΗΜΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ (PURPOSEFUL SAMPLING) 

Ο Patton
135

 δειψλεη φηη φινη νη ηχπνη δεηγκαηνιεςίαο ζηελ πνηνηηθή έξεπλα 

κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ θάησ απφ ηνλ επξχ νξηζκφ ηεο ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο  

(purposeful sampling), θαη ηνλίδεη φηη: «H πνηνηηθή έξεπλα νπζηαζηηθά ζπγθεληξώλεηαη 

εηο βάζνο ζε ζρεηηθά κηθξά δείγκαηα, αθόκα θαη κεκνλσκέλεο πεξηπηώζεηο, πνπ έρνπλ 

δηαιερηεί ζθόπηκα». 

«ηε δεηγκαηνιεςία απηνχ ηνπ είδνπο γίλεηαη
136

 αμηνπνίεζε ηεο πξφηεξεο 

γλψζεο ησλ εξεπλεηψλ θαη θπξίσο επηιέγνληαη νη ζπκκεηέρνληεο, ψζηε λα εμππεξεηνχλ 

ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο ζθνπνχο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο». 

χκθσλα επίζεο κε ηνλ Patton
137

, ε ινγηθή θαη ην πιενλέθηεκα ηεο ζθφπηκεο 

επηινγήο δείγκαηνο (purposeful sampling) βξίζθεηαη αθξηβψο ζηελ επηινγή 

πεξηπηψζεσλ (cases) πνπ ζα παξέρνπλ άθζνλεο πιεξνθνξίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κειέηεο ηνπ εξεπλεηή. Πεξηπηψζεηο κε άθζνλεο πιεξνθνξίεο είλαη εθείλεο απφ ηηο 

νπνίεο θαλείο κπνξεί λα κάζεη πνιιά γηα ηα ζέκαηα πνπ είλαη νπζηψδε ζηνπο ζθνπνχο 

ηεο έξεπλαο.  

Ζ ζθφπηκε επηινγή δείγκαηνο γηα ηνπο Bickman
 
& Debra (1998) ππνδειψλεη ηελ 

επηινγή ελφο δείγκαηνο, πνπ κπνξεί λα δψζεη ηηο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε 

κε ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. 

Οη  Schatzman θαη Strauss
138

 θάλνπλ επίζεο ιφγν γηα ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία 

(selective sampling) θαη ηνλίδνπλ φηη ε ζθφπηκε επηινγή δείγκαηνο είλαη κηα πξαθηηθή 

αλαγθαηφηεηα ζηελ πνηνηηθή έξεπλα θαη δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν πνπ 

έρεη ν εξεπλεηήο, απφ ηα φξηα ηνπ πιαηζίνπ εξγαζίαο ηνπ, απφ ηα ελδηαθέξνληά ηνπ πνπ 

αξρίδνπλ λ αλαπηχζζνληαη, θαη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ βάδνπλ ηα αληηθείκελα 

κειέηεο πάλσ ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη  φηη ε ζηνηρεηψδεο αξρή πνπ είλαη θνηλή 

ζηελ ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία είλαη ε ζθόπηκε επηινγή πεξηπηώζεσλ κε άθζνλε 

πιεξνθνξία αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο ηεο κειέηεο. 

χκθσλα κε ηνλ Patton (1990), φινη νη ηχπνη δεηγκαηνιεςίαο ζηελ πνηνηηθή 
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έξεπλα κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ θάησ απφ ηνλ επξχ νξηζκφ ηεο ζθφπηκεο 

δεηγκαηνιεςίαο θαη ππνδεηθλχεη ηελ κέγηζηε παξαιιαγή (maximum variation) σο κηα 

απφ ηηο ζηξαηεγηθέο ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά.  

Μέγηζηε Παξαιιαγή είλαη ε ζθφπηκε επηινγή ελφο κεγάινπ εχξνπο παξαιιαγψλ 

ζε πεξηερφκελν ελδηαθέξνληνο. Σεθκεξηψλεη κνλαδηθέο ή πνηθίιεο παξαιιαγέο πνπ 

έρνπλ αλαδπζεί ζηελ πξνζαξκνγή δηαθφξσλ ζπλζεθψλ. Αλαγλσξίδεη ζεκαληηθά θνηλά 

θαζνδεγεηηθά πξφηππα (patterns) πνπ δηαηξέρνπλ ηηο παξαιιαγέο. 

Οη εξεπλεηέο πνπ επηζπκνχλ ηε κέγηζηε παξαιιαγή ζην δείγκα ηνπο πξέπεη λα 

απνθαζίζνπλ ηη είδνο/είδε παξαιιαγήο ζέινπλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ θαη πφηε λα 

κεγηζηνπνηήζνπλ θάζε είδνο
139

. Οη εξεπλεηέο αλαγλσξίδνπλ ζπλεληεχμεηο κε 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ πνηθηιία ζην δείγκα θαη λα 

απνθηήζνπλ ην κέγηζην δπλαηφ εχξνο απφςεσλ
140

. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη φηη έλα δείγκα κέγηζηεο παξαιιαγήο είλαη 

έλα ζθφπηκα επηιεγκέλν δείγκα αηφκσλ ή πεξηβάιινληνο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ έλα 

κεγάιν εχξνο εκπεηξίαο ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ελδηαθέξνληνο. Με ην δείγκα 

κέγηζηεο παξαιιαγήο ν ζθνπφο δελ είλαη ε δεκηνπξγία κηαο ηπραίαο θαη γεληθεχζηκεο 

ζεσξίαο αιιά πεξηζζφηεξν ε πξνζπάζεηα αλαπαξαγσγήο ελφο εχξνπο εκπεηξίαο ζρεηηθά 

κε ηελ κειέηε ηνπ εξεπλεηή. Σν δείγκα κέγηζηεο παξαιιαγήο είλαη ρξήζηκν ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ κπνξεί λα ιεθζεί έλα δείγκα ζηελ ηχρε ή φηαλ ην κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο είλαη πνιχ κηθξφ
141

. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηιέγεηαη ε ρξήζε ηεο 

κεζφδνπ ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο (purposeful sampling) θαη ζπγθεθξηκέλα 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κέγηζηε παξαιιαγή (maximum variation). Δπηιέρζεθαλ δειαδή 

εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ιίγα ή πνιιά ρξφληα εκπεηξίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ηάμεσλ 

ππνδνρήο θαη ησλ θξνληηζηεξηαθψλ ηκεκάησλ. 

ηελ αξρή κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο ν εξεπλεηήο εμεξεπλά, καδεχεη δεδνκέλα θαη 

μεθηλά λα επηηξέπεη λα αλαδχνληαη ηα πξόηππα. Καζψο πεξλάεη ν ρξφλνο, ε 

εμεξεπλεηηθή δηαδηθαζία δίλεη ρψξν ζε δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο θαη επηβεβαίσζεο. 

Απηφ πεξηέρεη
142

 ηνλ έιεγρν ηδεψλ, ηελ επηβεβαίσζε ηεο ζεκαζίαο θαη ησλ λνεκάησλ 

ησλ πηζαλψλ πξνηύπσλ θαη ηελ επαιήζεπζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ λενζχζηαησλ 
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επξεκάησλ κε λέα δεδνκέλα θαη επηπξφζζεηεο πεξηπηψζεηο. 

 ηελ παξνχζα έξεπλα δηεξεπλήζεθε έλα δείγκα πνπ ζα επέηξεπε ηελ θαηαγξαθή 

δηαθφξσλ παξαιιαγψλ, ηελ αλαγλψξηζε πξνηχπσλ θαη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

εμαζθαιηζηνχλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ην ζέκα ηεο έξεπλαο.  

 

1.4 ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΖ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΔΡΓΑΗΑ  

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέζνδνο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ 

ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε
143

. Ζ ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ εληζρχεη ηε δηεξεχλεζε θαη επηβεβαηψλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

 

1.4.1 ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ (INTERVIEWS): 

Βαζηθφ εξγαιείν ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ε ζπλέληεπμε θαη κάιηζηα ε 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Καηά ηνλ Ησζεθίδε
144

, « ε ζπλέληεπμε απνηειεί ηελ πην 

δηαδεδνκέλε κέζνδν ζπιινγήο πνηνηηθνχ πιηθνχ θαη πιεξνθνξηψλ ζηηο θνηλσληθέο 

επηζηήκεο.». Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο είλαη φηη ν 

εξεπλεηήο δε ρξεζηκνπνηεί απζηεξά δνκεκέλεο εξσηήζεηο. Παξέρεη έλα εξέζηζκα ζην 

ππνθείκελν θαη ην αθήλεη λα εθθξάζεη ειεχζεξα ηηο ζθέςεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπ. 

Ο εξεπλεηήο ζηηο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο παξεκβαίλεη ειάρηζηα θαη φηαλ ην 

θάλεη έρεη ζηφρν λα αλαηξνθνδνηήζεη ην ππνθείκελν, ή λα ην επαλαθέξεη ζην ζέκα, εάλ 

θξίλεη φηη ε ζπδήηεζε έρεη πιαηεηάζεη.  

Ζ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ελδείθλπηαη πεξηζζφηεξν γηα πεξηπηψζεηο φπνπ ηα 

ππνθείκελα έρνπλ έλαλ ελεξγφ ξφιν ζην ζέκα πνπ δηεξεπλάηαη, ή εγνχληαη κηαο 

θαηάζηαζεο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ησλ δηεπζπληψλ. Θεσξείηαη ε γέθπξα 

αλάκεζα ζηε δνκεκέλε θαη ζηελ ειεχζεξε ζπλέληεπμε. Γελ είλαη φκσο ηαπηφζεκε νχηε 

κε ην έλα νχηε κε ην άιιν είδνο. 

Γηαθέξεη απφ ηε δνκεκέλε ζπλέληεπμε ζην φηη ν εξεπλεηήο έρεη κεγαιχηεξε 

επειημία ζηε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ. Τπάξρεη φκσο θαη ζ' απηφ ην είδνο κηα ιίζηα 

ελνηήησλ γηα δηεξεχλεζε θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο γηα θάζε ελφηεηα. Σν 

πεξηερφκελν, δειαδή, ηεο ζπλέληεπμεο είλαη εζηηαζκέλν ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο. 
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Γηαθέξεη, επίζεο, απφ ηελ ειεχζεξε ζπλέληεπμε, γηαηί ε ζπδήηεζε δελ είλαη ηειείσο 

ειεχζεξε. Τπάξρνπλ πεξηνξηζκνί, νη νπνίνη απνξξένπλ θαη απφ ηηο ελφηεηεο, πνπ έρνπλ 

πξνγξακκαηηζηεί γηα δηεξεχλεζε
145

. 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, νη ζπλεληεχμεηο είραλ ζηφρν λα θαηαγξάςνπλ  ηα 

εξκελεπηηθά ζρήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ην πψο νη ηάμεηο ππνδνρήο ζην 

ζρνιείν πνπ εξγάδνληαη βνεζνχλ ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ.  

Με βάζε ην πξσηφθνιιν ζπλέληεπμεο (βι. Παξάξηεκα 6), επηρείξεζα θαηαξράο 

λα πξνζδηνξίζσ ηα άηνκα γηα ζπλέληεπμε θαη λα έξζσ ζε κηα πξψηε επαθή καδί ηνπο, 

ελεκεξψλνληάο ηα γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο πνπ ζα ιάκβαλε ρψξα άκεζα. Θα ήηαλ 

εθπαηδεπηηθνί ηάμεσλ ππνδνρήο θαζψο θαη δηεπζπληέο ζρνιείσλ ζην Ρέζπκλν θαη άιιεο 

πεξηνρέο ηνπ λνκνχ ζηα νπνία ζρνιεία «πξνθαλψο» ιεηηνπξγνχζε ηάμε ππνδνρήο, νη 

απφςεηο ησλ νπνίσλ βέβαηα ζα ήηαλ θαζνξηζηηθέο ζηε δηεξεχλεζε ησλ εξσηεκάησλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Αθνινχζεζε ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρψξνπ, πνπ δελ ήηαλ άιινο 

απφ ηνλ ρψξν ησλ ζρνιείσλ ζηα νπνία ιεηηνπξγνχζαλ ηάμεηο ππνδνρήο κε αξθεηνχο 

αιινδαπνχο καζεηέο. Γηα ηε ζπλέρεηα θξίζεθε ζθφπηκε ε νξγάλσζε ησλ εξσηεκάησλ 

θαηά ζέκαηα θαη ε εμαζθάιηζε δηαδηθαζηψλ ερνγξάθεζεο, δειαδή δεκνζηνγξαθηθφ 

θαζεηφθσλν. 

Πην αλαιπηηθά, γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο έγηλε ρξήζε 

εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. Τπήξραλ βέβαηα πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο, γηα ηηο 

νπνίεο ηφζν ε ζεηξά κε ηελ νπνία απηέο απεπζχλνληαλ φζν θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπο( 

πξνζζαθαίξεζε εξσηεκάησλ ζπδήηεζεο) πξνζαξκφδνληαλ αλάινγα κε ηνλ εξσηψκελν.  

Ζ επειημία πνπ νχησο ή άιισο ραξαθηεξίδεη ηελ νπνηαδήπνηε εκηδνκεκέλε 

ζπλέληεπμε ππήξμε θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πνηνηηθή έξεπλα βνεζεηηθφ εξγαιείν ζηνλ 

ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζσπηθή κνπ εμνηθείσζε ζε 

αληίζηνηρνπο ρψξνπο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη εγψ ε ίδηα εξγάδνκαη σο εθπαηδεπηηθφο, 

ζεσξψ φηη δεκηνχξγεζε κηα επθνιία ζηελ πξφζβαζε, κηα ακεζφηεηα ζηε ζρέζε κνπ κε 

ηνλ θάζε θνξά εξσηψκελν αιιά θαη κηα αίζζεζε «αζθάιεηαο» απφ κέξνπο ηνπο, κε ηελ 

έλλνηα φηη ππήξραλ κεηαμχ καο θάπνηεο θνηλέο αλαθνξέο, επνκέλσο θαη ε ηάζε λα 

κηιήζνπλ ζε ζπλάδειθν ηνπο πην «ειεχζεξα..». 

Ζ έξεπλα αθνξνχζε φια ηα ζρνιεία ηεο πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ θαη άιισλ 

πεξηνρψλ ηνπ λνκνχ ζηα νπνία εθαξκνδφηαλ ν ζεζκφο ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο. 
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θνπφο ηεο ζπλέληεπμεο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ήηαλ ε ζπγθέληξσζε φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηηο εκπεηξίεο, ηηο απφςεηο θαη ηηο 

ζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ (δαζθάισλ ηάμεσλ ππνδνρήο θαη δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ζηα 

νπνία ιεηηνπξγεί ν ζπγθεθξηκέλνο ζεζκφο ζην λνκφ Ρεζχκλνπ), αλαθνξηθά κε ηελ 

θνηλσληθή έληαμε ησλ αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ. 

Οη ζπλεληεχμεηο καγλεηνθσλνχληαλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο είρε δηαζθαιηζηεί ε 

ελήκεξε ζπγθαηάζεζε ησλ εξσηψκελσλ γηα απηφ, θαη ε δηαβεβαίσζε ηεο αλσλπκίαο 

ηνπο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξνέθππηαλ. Μνλάρα κηα εθπαηδεπηηθφο αξλήζεθε λα 

καγλεηνθσλεζεί θαη έηζη ε ζπλέληεπμε ηεο απιά κνχ ππαγνξεχηεθε.  

  Οη κειέηεο πνηνηηθήο έξεπλαο δηαδξακαηίδνληαη ζπλήζσο ζε θπζηθφ 

πεξηβάιινλ
146

, εθεί φπνπ πξνθχπηεη ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη δηαδξακαηίδνληαη ηα 

γεγνλφηα,  πξάγκα πνπ εθαξκφζηεθε θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα. Σν πξνηηκφηεξν 

θπζηθφ πεξηβάιινλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ήηαλ ν ρψξνο εξγαζίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, γηαηί έηζη έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αηζζαλζνχλ 

άλεηα θαη νηθεία θαζψο επξφθεηην γηα έλαλ δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ ρψξν.  

Δληνχηνηο, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα παξνπζίαζε αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο ζηα 

πιαίζηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο. Βαζηθή δπζθνιία ησλ ζπλεληεχμεσλ ππήξμε ην γεγνλφο φηη 

ήηαλ κηα εμαηξεηηθά ρξνλνβφξα δηαδηθαζία ηφζν σο πξνο ηελ πινπνίεζή ηεο  (θάζε 

ζρεδηαζκνχ θαη απφθηεζεο πξφζβαζεο ζηνπο εξσηψκελνπο), φζν θαη ζηελ 

απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ παξαρσξήζεθαλ. 

ε νιφθιεξν ηνλ λνκφ Ρεζχκλνπ είλαη ελλέα ηα Γεκνηηθά ρνιεία (1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9), ζηα νπνία πινπνηείηαη ν ζεζκφο ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο ( Ν=9). 

Οη εξσηψκελνη πξνέξρνληαλ απφ ζρνιεία ζηα νπνία ιεηηνπξγεί ηάμε ππνδνρήο γηα 

ηνπο αιινδαπνχο θαη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο, απνηειψληαο νη ίδηνη ή ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο ππνδνρήο(1Δ, 2Δ, 3Δ, 4Δ, 6Δ, 7Δ, 8Δ, 9Δ) ή ηνλ 

δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ(1Γ, 2Γ, 4Γ, 5Γ, 6Γ, 7Γ, 8Γ, 9Γ) ζην νπνίν 

ιεηηνπξγνχζε κηα ηέηνηα ηάμε. πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα αθνξνχζε φια ηα ζρνιεία ηεο 

πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ ζηα νπνία ιεηηνπξγνχζε ηάμε ππνδνρήο, έμη ζηνλ αξηζκφ, θαη ηξία 

ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Ρεζχκλνπ( Ν=9), ζηα νπνία επίζεο ιεηηνπξγνχζε ν ίδηνο ζεζκφο. 

ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο απηήο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά δεθανθηψ (18) 

ζπλεληεχμεηο εθπαηδεπηηθψλ (Δ Ν=18) αληί 20. Αο ζεκεησζεί εδψ φηη αξλήζεθαλ λα 
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ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα έλαο δηεπζπληήο (ν 3Γ) θαη κία δαζθάια ηάμεο ππνδνρήο 

(ε 5Δ), απφ δηαθνξεηηθφ ζρνιείν ν θαζέλαο. ηηο νρηψ απ απηέο ηηο ζπλεληεχμεηο 

έιαβαλ κέξνο σο εξσηψκελνη δέθα εθπαηδεπηηθνί ηάμεσλ ππνδνρήο ζρνιείσλ ηνπ 

Ρεζχκλνπ (εληφο ηεο πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ θαη ηεο πεξηθέξεηαο, ζπλνιηθά). ε δχν 

ζρνιεία ηεο πφιεο ππήξραλ δχν εθπαηδεπηηθνί γηα αληίζηνηρα δηπιά ηκήκαηα ηάμεσλ 

ππνδνρήο(1Δ1 θαη 1Δ2 γηα ην έλα θαη 2Δ1 θαη 2Δ2 γηα ην άιιν). Απηέο νη 

ζπλεληεχμεηο παξαρσξήζεθαλ απφ θνηλνχ  κε ηνπο δχν ζπλαδέιθνπο ζε κηα θνηλή 

ζπλέληεπμε, παξνπζηάδνληαο ν θαζέλαο ηελ πξνζσπηθή ηνπ εθηίκεζε.  Οη άιιεο νρηψ 

ζπλεληεχμεηο παξαρσξήζεθαλ απφ ηνπο δηεπζπληέο (Γ Ν=8) ησλ αληίζηνηρσλ νρηψ 

Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ηνπ Ρεζχκλνπ (εληφο ηεο πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ θαη ηεο πεξηθέξεηαο 

ζπλνιηθά ), ζηα νπνία ιεηηνπξγεί ηάμε ππνδνρήο(1Γ, 2Γ, 4Γ, 5Γ, 6Γ, 7Γ, 8Γ, 

9Γ). 

Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ ελέθπςε ήηαλ φηη ζε θάπνηεο απφ ηηο ζπλεληεχμεηο 

παξαρσξνχληαλ θη έλα πιήζνο άιισλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ, πνπ δε ζρεηίδνληαλ 

θαη ηφζν άκεζα κε ην αληηθείκελν έξεπλαο θαη αλάιπζεο. Γεδνκέλνπ κάιηζηα φηη ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο ην ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν θαη ηα βηψκαηα ησλ εξσηψκελσλ είλαη 

ηδηαίηεξα έληνλα, απηφ απφ κφλν ηνπ πξνυπνζέηεη κηα πξνζερηηθφηεξε ζεψξεζε ζηε 

θάζε ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ. 

ηε κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία νη δάζθαινη πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζε ηάμεηο ππνδνρήο 

δελ είραλ αλάινγε πξνεγνχκελε εκπεηξία, γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο κάιηζηα ήηαλ ε 

πξψηε ρξνληά πνπ αζρνινχληαλ κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Οη κηζνί απ απηνχο 

κάιηζηα δελ είραλ θαλ εθθξάζεη ηελ επηζπκία λα βξεζνχλ ζε ηάμεηο ππνδνρήο. Απηφ 

ηνπιάρηζηνλ επηζεκαίλνπλ νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί θαζψο – φπσο είπαλ - , ην λα 

βξεζνχλ ζε ηάμεηο ππνδνρήο , νινήκεξα ή θαλνληθέο ηάμεηο είλαη ζέκα ηχρεο, αλάινγα 

κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο θη φρη ηε δηθή ηνπο επηινγή.  

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνχο ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

βξίζθνληαη ζηελ αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο θαξηέξαο. Μάιηζηα νη πεξηζζφηεξνη απ 

απηνχο δηαλχνπλ ην δεχηεξν έηνο  ηεο ζρνιηθήο ππεξεζίαο ηνπο. 

Οη πεξηζζφηεξνη αλαθέξνπλ φηη θαηά ηε θνίηεζή ηνπο ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα 

είραλ παξαθνινπζήζεη θάπνηα καζήκαηα Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο. Κάπνηνη απ‘ 

απηνχο αλέθεξαλ ζπγθεθξηκέλα φηη ζηνλ νδεγφ ζπνπδψλ ηνπο ππήξρε έλα κάζεκα 

Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο ππνρξεσηηθφ, ελψ ηα ππφινηπα ήηαλ επηινγήο .  Δπίζεο 
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φηη απηά ήηαλ ζε πνιχ ζεσξεηηθά πιαίζηα. «Κάηη ζπγθεθξηκέλν γηα Σάμε Τπνδνρήο 

δελ…, νχηε πξηλ… νχηε αθφκα ηψξα. Σίπνηα….». Άιιε εξσηεζείζα δαζθάια ηάμεο 

ππνδνρήο αλαθέξεη ζρεηηθά φηη ζηε ζρνιή είραλ παξαθνινπζήζεη σο θνηηεηέο ειάρηζηα 

καζήκαηα Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο ηα νπνία, φπσο ιέεη : «… πξνζσπηθά εγψ 

ζεσξψ πσο δελ είλαη αξθεηά γηα ηα άηνκα πνπ ζηειερψλνπλ ηηο Σάμεηο Τπνδνρήο ». ην 

ζχλνιφ ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε φηη 

πεξηνξίζηεθαλ, - πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ησλ ζπλζεθψλ-, ζηε βνήζεηα ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπο  ή θάπνηε ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ ζηα νπνία ππεξεηνχζαλ. 

Καηαιήγνπλ ζηε ζέζε φηη είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ θαινχληαη λα δηδάμνπλ ζε απηέο ηηο ηάμεηο.  «… Ππέπει λα ππάξρνπλ ζεκηλάξηα 

επηκνξθσηηθά, απφ ηε ζηηγκή πνπ ςπάπσει απηφο ν ζεζκφο….». Κπξίσο φκσο 

δηαηππψλεηαη ε αλαγθαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ζεκηλαξίσλ, «…ζηα νπνία λα 

μεθχγνπκε ιίγν απφ ηε ζεσξία…», «…ζηελ πξάμε ηη αθξηβψο πξέπεη λα θάλεηο…». 

  

 

1.4.2 ΣΡΟΠΟΗ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΗΟΣΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

 Πνηνηηθή Αλάιπζε Γεδνκέλσλ είλαη ην εχξνο ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηηο νπνίεο 

κεηαθηλνχκαζηε απφ ηα πνηνηηθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζε θάπνηα κνξθή 

εμήγεζεο, θαηαλφεζεο ή εξκελείαο ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

εξεπλνχκε. Ζ θεληξηθή νπζία ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο δεδνκέλσλ είλαη λα εμεηάζεη 

θαλείο ην λφεκα θαη ην ζπκβνιηθφ πεξηερφκελν ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ.  

Οη εξεπλεηέο γίλνληαη παξαηεξεηέο ζε έλαλ θφζκν ζηνλ νπνίν επίζεο 

ζπκκεηέρνπλ. Ζ έξεπλα βξίζθεηαη αλάκεζα ζε έλα πιαίζην απφ ζχκβνια θαη 

πνιηηηζηηθά λνήκαηα πνπ παξέρνπλ νη δηαζηάζεηο ηεο θάζε πεξίπησζεο πνπ ν εξεπλεηήο 

απνθαζίδεη λα εξεπλήζεη
147

. Οη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ
148

 ζην φηη ππάξρνπλ πνιινί 

δηαθνξεηηθνί ηξφπνη αλάιπζεο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη φηη δελ ππάξρεη θάπνηα 

δεδνκέλε πξνζέγγηζε αλάιπζεο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. 

Αλεμάξηεηα πνηα πξνζέγγηζε αθνινπζεί θαλείο, ππάξρνπλ θάπνηεο θνηλέο 
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δηαδηθαζίεο ζηελ αλάιπζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ αλάιπζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ 

ζπλήζσο πεξλάεη απφ κεξηθά (ή φια) απφ ηα επφκελα ζηάδηα (ε ζεηξά κπνξεί λα 

δηαθέξεη ζε θάζε πεξίπησζε
149

): 

 Δμνηθείσζε κε ηα δεδνκέλα κέζσ αλάγλσζεο, αθξφαζεο, αμηνιφγεζεο 

 Μεηαθνξά θεηκέλνπ ζην ραξηί κε αληηγξαθή ηνπ ερνγξαθεκέλνπ πιηθνχ 

 Οξγάλσζε θαη θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε επξεηήξην, γηα εχθνιε αλάθηεζε 

θαη αλαγλψξηζε 

 Κσδηθνπνίεζε 

 Αλαγλψξηζε ζεκάησλ 

 Αλάπηπμε θαηεγνξηψλ 

 Δμεξεχλεζε ζρέζεσλ κεηαμχ θαηεγνξηψλ 

 Βειηίσζε ησλ ζεκάησλ θαη ησλ θαηεγνξηψλ 

 Αλάπηπμε ζεσξίαο θαη ελζσκάησζε πξνυπάξρνπζαο γλψζεο 

 Έιεγρνο ηεο ζεσξίαο ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα 

 Έγγξαθε αλαθνξά, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ απνζπαζκάησλ απφ ηα αξρηθά 

δεδνκέλα (π.ρ. θείκελν απφ ζπλεληεχμεηο), εθφζνλ ζεσξεζεί απαξαίηεην  

Οη Denzin θαη Lincoln (2011) ρψξηζαλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα αλάιπζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ζε ηξία ζηάδηα: κείσζε ησλ δεδνκέλσλ, απεηθφληζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαη δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ-εμαθξίβσζε.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ κείσζεο ησλ δεδνκέλσλ ηα δεδνκέλα 

ειαηηψλνληαη ζε θψδηθεο, ζέκαηα θαη ιέμεηο-θιεηδηά γηα λα νξγαλσζνχλ ηειηθά ζε 

θαηεγνξίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ ηεο απεηθφληζεο ησλ δεδνκέλσλ, 

ηα δεδνκέλα ζπζπεηξψλνληαη θαη νξγαλψλνληαη, γηα λα έιζεη ε δηεμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. ην ηειεπηαίν ζηάδην, ηα δεδνκέλα επαιεζεχνληαη θαη ζπκπεξάζκαηα 

δηεμάγνληαη κε βάζε ηα ζπιινγηθά νξγαλσκέλα δεδνκέλα.  

Αληίζεηα, ν Berg (2001) πξφηεηλε φηη ε αλάιπζε δεδνκέλσλ αθνξά ηελ 

θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, ηελ αλάπηπμε θαηεγνξηψλ βαζηδφκελεο ζηα δεδνκέλα 

θαη έπεηηα ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ.   
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Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε πνηνηηθήο αλάιπζεο δεδνκέλσλ. Κάζε έλα απφ απηά 

εθαξκφδεη κηα δηαθνξεηηθή ζεσξεηηθή εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί. 

Γηα απηφ είλαη πξνηηκφηεξν λα κηιάκε γηα «ηξφπνπο αλάιπζεο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ» 

παξά γηα «αλάιπζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ».  

 

1.4.3 ΚΟΗΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΗΟΣΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Αλάκεζα ζε φιεο ηηο πξνζεγγίζεηο αλάιπζεο δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ νη 

δηάθνξνη εξεπλεηέο, ππάξρνπλ θάπνηα θνηλά ζηνηρεία ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιπζήο ηνπο. 

Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο πνηνηηθήο αλάιπζεο δεδνκέλσλ, γηα λα κπνξέζνπλ λα 

δηεμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλάο ηνπο, πξνηείλνπλ ηελ 

θσδηθνπνίεζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη κεηά ην δηαρσξηζκφ ησλ 

θσδηθνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ ζε δηάθνξεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο (themes).  

 

1.4.3.1. ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ (CODING) ΚΑΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ: 

Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ είλαη έλα απφ ηα πην απνθαζηζηηθά 

ζηάδηα ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο.  

Οη θσδηθνί πνπ απνδίδνληαη ζηα ηκήκαηα ηνπ πνηνηηθνχ πιηθνχ απνηεινχλ ηνπο 

ζπλδεηηθνχο θξίθνπο ησλ ηκεκάησλ κεηαμχ ηνπο. Ο εξεπλεηήο ςάρλεη  αλάκεζα ζηα 

δηαθνξεηηθά ηκήκαηα  ησλ ζπλεληεχμεσλ γηα θάπνην θνηλό ραξαθηεξηζηηθό, ην νπνίν ζα 

απνηειέζεη έλαλ θσδηθφ. Οη θσδηθνί ζα νξγαλσζνχλ ζε ζεκαηηθέο - θαηεγνξίεο ζηηο 

νπνίεο ν εξεπλεηήο ζα απνδψζεη ην  πνηνηηθφ πιηθφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηα 

δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη αληηκεησπίδνληαη ζην πιαίζην ηεο 

αλαιπηηθήο δηαδηθαζίαο σο ζχλνιν, σο νιφηεηα αθνχ αθνξνχλ ζε κηα ηδέα, κηα έλλνηα, 

κηα παξαηήξεζε, κηα δηαδηθαζία ή έλα θαηλφκελν. Ζ θσδηθνπνίεζε νδεγεί ζηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. Οη θσδηθνί ζπλδένληαη κε ηηο θαηεγνξίεο 

θαη ηηο έλλνηεο (concepts). Σν ζχλνιν ησλ ηδεψλ θαη ησλ ζεσξεηηθψλ θαη ησλ 

εξκελεπηηθψλ ελλνηψλ θαη επεμεξγαζηψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηκεκαηνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαη απφ ηε δφκεζε θαηεγνξηψλ απνηειεί ζηελ νπζία ην αλαιπηηθφ, 

ζεσξεηηθφ θαη εξκελεπηηθφ κνληέιν ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ θσδηθνπνίεζε 

νδεγεί επίζεο ζηε ζεσξεηηθνπνίεζε, ζηελ εξκελεία θαη ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο αλάιπζεο ησλ εκπεηξηθψλ 
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δεδνκέλσλ είλαη ε εξκελεία ηνπο θαη ε αλάπηπμε ελφο ζεσξεηηθνχ κνληέινπ ην νπνίν 

είηε πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα είηε επηβεβαηψλεηαη ή δηαςεχδεηαη απφ απηά
150

. 

 

 

1.4.3.2 ΘΔΜΑΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ (THEMES) 

Ο εξεπλεηήο πξνζπαζεί λα απνθαζίζεη πψο ζα μερσξίζεη ηα αθαηέξγαζηα 

δεδνκέλα. Μειεηάεη ηα δεδνκέλα, ζεκεηψλεη ηα ζρφιηά ηνπ θαη εληνπίδεη δηάθνξα 

ζεκεία ελδηαθέξνληνο, ηα νπνία ηα θσδηθνπνηεί ζε ζεκαηηθέο πεξηνρέο. Απηή ε 

θσδηθνπνίεζε βνεζά ηνπο εξεπλεηέο λα αλαθηνχλ γξήγνξα θαη λα ζπιιέγνπλ φια ηα 

θείκελα ή άιινπ είδνπο δεδνκέλσλ πνπ ηα έρνπλ ζπζρεηίζεη κε θάπνηα ζεκαηηθή ηδέα, 

έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ καδί θαη δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο λα κπνξνχλ λα 

ζπγθξηζνχλ. 

Μηα ζεκαηηθή πεξηνρή (theme) δεκηνπξγείηαη φηαλ παξφκνηα δεηήκαηα θαη ηδέεο, 

πνπ εθθξάδνληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ελψλνληαη απφ ηνλ εξεπλεηή ζε κία 

θαηεγνξία. Απηή ε ζεκαηηθή πεξηνρή κπνξεί λα θέξεη σο ηίηιν κηα ιέμε ή θάπνηα 

έθθξαζε, παξκέλε θαηεπζείαλ απφ ηα δεδνκέλα ή πνπ ηελ ζθέθηεθε ν εξεπλεηήο, 

επεηδή δείρλεη λα ραξαθηεξίδεη θαιχηεξα ηελ νπζία απηψλ πνπ έρνπλ εηπσζεί
151

. 

 

 

1.4.3.3 ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΓΗΟΤ (DOMAIN ANALYSIS): 

«Ζ αλάιπζε πεδίνπ αθνξά ζηε δηεξεύλεζε ηεο γιώζζαο θαη ηνπ ιόγνπ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηζκηθώλ θαη θνηλσληθώλ πεδίσλ θαη 

πιαηζίσλ
152

». 

Ζ Αλάιπζε Πεδίνπ είλαη
153

 κηα απφ ηηο ηέζζεξηο πξνζεγγίζεηο ηεο Δζλνγξαθίαο 

γηα ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ: 

 αλάιπζε πεδίνπ (domain analysis) 

                                                 

150
 Berg, 2001 

151
 Lacey & Luff 2007 

152
 Onwuegbuzie θ.ά., 2012 

153
 φ.π. Onwuegbuzie θ.ά., 2012 
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 ηαμηλνκηθή αλάιπζε (taxonomic analysis) 

 αλάιπζε ζπζηαηηθψλ (componential analysis) 

 αλάιπζε ζεκαηηθήο πεξηνρήο (theme analysis) 

Ο εξεπλεηήο μεθηλά κε έλα γεληθφ πξφβιεκα ή ζεκείν εζηίαζεο θαη αξρίδεη λα 

καδεχεη ηα δεδνκέλα απφ αλνηθηέο εξσηήζεηο ζε ζπλεληεχμεηο πνπ καγλεηνθσλνχληαη 

θαη κεηαθέξνληαη ιέμε πξνο ιέμε ζην ραξηί κε αληηγξαθή. Απφ απηά ηα κέζα ζην νπνίν 

έρεη θαηαγξαθεί ην πεξηερφκελν νκηιίαο, θάζε πξφηαζε αλαιχεηαη κέζα απφ ηελ 

Αλάιπζε Πεδίνπ γηα λα αλαγλσξηζηνχλ αλαδπφκελεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο (themes) θαη 

θαηεγνξίεο απφ ζπλεληεχμεηο δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ ζην ίδην πεξηβάιινλ ή θνπιηνχξα 

(culture).  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
o
: 

ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο, ηα νπνία θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη 

εξσηψκελνη/ -λεο. Σν πιηθφ πνπ παξαηίζεηαη ζηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ πξνθχπηεη 

απφ ηελ πνηνηηθή απνηίκεζε ηνπ πιηθνχ ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ κνχ παξαρσξήζεθαλ 

πγθεθξηκέλα, απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, πξνέθπςαλ δψδεθα βαζηθνί 

ζεκαηηθνί άμνλεο:  

1. Σξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο 

2. Οη ζηφρνη ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο 

3. ρέζεηο γνλέσλ κε ζρνιείν  

4. Ο ξφινο ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο 

5. Σάμεηο ππνδνρήο θαη επίπεδν καζεηψλ 

6. Σάμεηο ππνδνρήο θαη θνηλσληθή έληαμε 

7. Τιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο 

8. Αληηθαηάζηαζε θαη ζπλεξγαζία δαζθάισλ ζηηο ηάμεηο ππνδνρήο 

9. Πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο ζηηο ηάμεηο ππνδνρήο 

10. Κξνχζκαηα ξαηζηζκνχ 

11. Δπηινγή δαζθάισλ λα δηδάμνπλ μαλά ζε ηάμε ππνδνρήο 

12. Πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο  
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2.1 ΣΡΟΠΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΣΑΞΔΧΝ ΤΠΟΓΟΥΖ 

ηελ Σάμε Τπνδνρήο εγγξάθνληαλ κέρξη δεθαεπηά καζεηέο. ε ζρνιεία κε 

κεγάιν αξηζκφ αιινδαπψλ καζεηψλ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη δχν ηάμεηο 

ππνδνρήο, « έλα κέζν ΔΠΑ, δειαδή κε ηηο Εψλεο Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο θη 

έλα κε ηελ νξγαληθή ηεο ηάμεο ππνδνρήο πνπ έρεη ην ζρνιείν», φπσο αλαθέξεη έλαο απφ 

ηνπο δηεπζπληέο ζηε ζπλέληεπμε. Βέβαηα νη αξηζκνί είλαη ελδεηθηηθνί, θαζψο «… ζηε 

δηάξθεηα ηεο ρξνληάο θάπνηα παηδηά απνπζηάδνπλ ζπρλά, κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα 

ιείπνπλ γηα αξθεηέο κέξεο…», «…ππάξρνπλ φκσο θαη παηδηά πνπ έξρνληαη ζηε κέζε 

ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο…». 

ε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν νκαδνπνίεζεο ησλ παηδηψλ νη πεξηζζφηεξνη ζπγθιίλνπλ 

ζην φηη ε νκαδνπνίεζε έγηλε κε βάζε ην γλσζηηθφ επίπεδφ ηνπο θαη ηελ ειηθία. 

ηεξίρηεθε επνκέλσο ζε θάπνηα θξηηήξηα. Οη εξσηψκελνη επηζεκαίλνπλ φηη έγηλαλ 

θάπνηα δηαγλσζηηθά ηεζηο, «…βάζεη ησλ νπνίσλ θάλεθε ζε πνην επίπεδν θαηάθηεζεο 

ηεο ειιεληθήο γιψζζαο βξίζθνληαλ ηα παηδηά. Μεηά ρσξίζηεθαλ νη καζεηέο ζε 

νκάδεο». Γηεπζπληήο ζρνιείνπ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ηάμε ππνδνρήο αλαθέξεη γηα ηνπο 

δαζθάινπο ησλ ηάμεσλ απηψλ φηη: «…πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ κηα θαιή θαηαλνκή ζηηο 

νκάδεο, ψζηε λα ππάξρεη κηα νκάδα πεξίπνπ νκνηνγελήο, γηα λα κπνξέζνπλ λα 

αληαπεμέιζνπλ θαιχηεξα ζην ξφιν ηνπο».  

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξσηψκελνπο παξαηεξνχλ φηη θάπνηα απφ ηα παηδηά 

πνπ θνηηνχλ ζηελ ηάμε ππνδνρήο, θπξίσο έλα πνζνζηφ παηδηψλ απφ ηελ Αιβαλία: 

«…δελ έρνπλ ζην μεθίλεκα πξφβιεκα κε ηε γιψζζα…», θαζψο πξφθεηηαη γηα παηδηά 

δεχηεξεο γεληάο, παηδηά πνπ έρνπλ γελλεζεί ζηελ Διιάδα. Κάπνηεο θνξέο φπσο 

αλαθέξνπλ, ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ καζεηψλ ζηελ ηάμε ππνδνρήο κπνξεί θαη λα 

κεησζεί. πσο επηζεκαίλεη κηα απφ ηηο δαζθάιεο ησλ ηάμεσλ απηψλ: «…ππάξρεη κηα 

θηλεηηθφηεηα γεληθά, γηαηί ηα παηδηά πεγαηλνέξρνληαη απφ ηε ρψξα ππνδνρήο ζηε ρψξα 

πξνέιεπζεο».    

Αλαθνξηθά κε ην ζεκαηηθφ άμνλα «ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ Σάμεσλ Τπνδνρήο» 

νη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνληαη ζεηηθνί σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο αλαθέξνληαο φηη 

νη ηάμεηο ππνδνρήο ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά θαη βνεζνχλ ζηε βειηίσζε ησλ 

καζεηψλ. πγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη φηη φινη απάληεζαλ, φηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

ζεζκφο, βνήζεζε θαη ηνπο δαζθάινπο αιιά θαη ηνπο καζεηέο θαη επξχηεξα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.  
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Οη εξσηψκελνη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ζεζκφο πξέπεη λα 

ιεηηνπξγεί πηα ζε κφληκε βάζε. Υαξαθηεξηζηηθά ν δηεπζπληήο 9Γ ηνπ ζρνιείνπ 9 

αλαθέξεη φηη: «Δθφζνλ ε πεξηνρή καο είλαη ηνπξηζηηθή πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο ζέζεηο ηηο 

πιαηζηψλνπλ αιινδαπνί, νη νπνίνη είλαη λφκηκνη θαη κφληκνη θάηνηθνη, είλαη ζεκαληηθφ 

λα ππάξρνπλ νη ηάμεηο ππνδνρήο γηα ηα παηδηά ηνπο, ψζηε λα εληαρζνχλ εχξπζκα ζηε 

θνηλσλία, λα λνηψζνπλ θνκκάηη ηεο θαη λα απνηειέζνπλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμήο ηεο».  

Απφ ην παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη φηη ν ηνπξηζηηθφο ηνκέαο ιεηηνπξγεί θαη 

θηλείηαη σο επί ην πιείζηνλ απφ κεηαλάζηεο, νη νπνίνη εγθαζίζηαληαη κε ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο ζηνλ ηφπν εξγαζίαο ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ ηα παηδηά ηνπο ζα πάλε ζρνιείν γηα λα 

ελζσκαησζνχλ θαη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο θαη αξγφηεξα σο ελήιηθεο ζηελ ειιεληθή 

ηνπηθή θνηλσλία.  

Έλα άιιν ζπλ ην νπνίν εληνπίδεηαη κέζα απφ ηελ απάληεζε ηνπ ίδηνπ 

εξσηψκελνπ, είλαη φηη νη ηάμεηο ππνδνρήο, βνεζνχλ ζην δηαρσξηζκφ ησλ παηδηψλ, ψζηε 

λα γίλεηαη θαιχηεξε θαη πην εζηηαζκέλε δνπιεηά καδί ηνπο, αλάινγα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Οη ηάμεηο ππνδνρήο, φπσο αλαθέξεη ν 9Γ: «Βνεζνύλ ζηε 

θαιύηεξε ιεηηνπξγία ησλ ηάμεσλ, απινπνηνύλ ην έξγν ηνπ δαζθάινπ, εληζρύνπλ ηε γλώζε, 

βνεζνύλ ηνπο αιινδαπνύο λα κε λνηώζνπλ όηη πζηεξνύλ θ.ι.π.».  

Ζ ηάμε ππνδνρήο βνεζά ηνπο καζεηέο πνπ έξρνληαη απφ ειιεηκκαηηθά 

πεξηβάιινληα. εκαίλνλ ζηνηρείν είλαη ε απνζαθήληζε ηνπ ξφινπ ησλ γνλέσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Έλαο άιινο, δηεπζπληήο ζρνιείνπ, αλαθέξεη φηη νη γνλείο 

ησλ αιινδαπψλ παηδηψλ, δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο, 

πεξηκέλνπλ ην ζρνιείν λα ην θάλεη. Υσξίο ηηο ηάμεηο ππνδνρήο, ην ζρνιείν δελ είλαη 

ηθαλφ λα βνεζήζεη ηα αιινδαπά παηδηά, έηζη απηά θηλδπλεχνπλ λα κελ εληαρζνχλ πνηέ, 

λα κε γίλνπλ ηζφηηκα κέιε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. 

χκθσλα κε έλαλ αθφκα εξσηψκελν, ηνλ 5Γ, θαίλεηαη πνιχ παξαζηαηηθά ε 

ζεκαζία θαη ν ζεκαίλσλ ξφινο ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο. πσο ν ίδηνο αλαθέξεη: «Λόγσ 

ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο, αιινδαπώλ καζεηώλ παξαηεξήζεθαλ ζεακαηηθά απνηειέζκαηα, ζε 

ζρέζε κε πξνεγνύκελεο ρξνληέο. Οη αιινδαπνί θαη νη ξνκά όρη κόλν εληάρζεθαλ ζηηο 

ηάμεηο, ζην ζρνιείν θαη ζηελ θνηλσλία επξύηεξα, αιιά κέζα ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα 

αλέβεθαλ επίπεδν. Μέζα ζε έλα εμάκελν νη καζεηέο απηνί αλακνξθώζεθαλ, βειηίσζαλ 

ηηο επηδόζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, έλνησζαλ θνκκάηη ηνπ όινπ. Οη γνλείο δελ ηα 
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πήξαλ από ην ζρνιείν ιόγσ ηεο πξνόδνπ ηνπο, αιιά θαη δηόηη είραλ θαηαζηεί θαινί 

καζεηέο».  

«Οη αιινδαπνί καζεηέο αιιά θαη νη ξνκά, ιφγσ ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο, γξήγνξα 

ηειείσζαλ ηελ πξψηε ηάμε ηνπ γπκλαζίνπ θαη άκεζα κεηαπήδεζαλ ζηε β‘ γπκλαζίνπ». 

Έλα λέν ζηνηρείν ζε κηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ, είλαη απηφο ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο εζληθφηεηαο αιιά θαη ε ζρέζε ηεο κε ηε κάζεζε. χκθσλα κε έλαλ 

άιιν δηεπζπληή ζρνιείνπ, ηνλ 4Γ, νη χξηνη καζεηέο ιφγσ ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο, 

άκεζα εληάρζεθαλ ζηελ θνηλσλία, έθηαζαλ θαη θάπνηνη εμ‘ απηψλ πέξαζαλ ηνπο 

Έιιελεο καζεηέο, φπσο ν ίδηνο αλαθέξεη: «Φνβεξή εμέιημε, εληάρζεθαλ πάξα πνιύ». 

πσο αλαθέξεηαη κέζα απφ ηελ απάληεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηψκελνπ, 

πνιινί χξηνη καζεηέο ζην παξειζφλ, ππφ πην δχζθνιεο ζπλζήθεο έρνπλ πεηχρεη αθφκα 

θαη ζην Παλεπηζηήκην, θαη φηη ζήκεξα ηα πξάγκαηα είλαη πην θαιά νξγαλσκέλα θαη 

βαηά, γηα ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο.   

Μέζα ζηηο ζεηηθέο απφςεηο εθθξάδεηαη θαη κηα αξλεηηθή, ε νπνία δελ έρεη λα 

θάλεη κε ην ζεζκφ ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο, αιιά κε ηνπο γνλείο εηδηθά ησλ Αιβαλψλ 

καζεηψλ, πνπ δελ βνεζνχλ ηα παηδηά ζην ζπίηη, θάλνληάο ην πην απιφ λα κηινχλ 

ειιεληθά, επηιέγνπλ λα κηινχλ ζηε γιψζζα ηνπο, κπεξδεχνληαο ηα παηδηά, 

δπζθνιεχνληάο ηα ζηελ θαηαλφεζε θαη ηε κάζεζε.  

Παξφηη ππάξρνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ 

νηθνγέλεηα, ε εθπαηδεπηηθφο 8Δ επηζεκαίλεη φηη νη ηάμεηο ππνδνρήο, βνήζεζαλ ζηε 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ, ζηελ αχμεζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο, ζηελ έληαμή 

ηνπο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ζηε βειηίσζε ηνπ καζεζηαθνχ ηνπο επηπέδνπ, ζηε 

κφξθσζή ηνπο.  

Γπν δαζθάιεο ηάμεο ππνδνρήο, Ζ 1Δ2 θαη ε 2Δ1 αλαθέξνπλ φηη: «Καηάθεξαλ 

πνιιά, έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ αιινδαπψλ ζηηο ζρνιηθέο 

εθδειψζεηο, φπσο είλαη νη δηάθνξεο γηνξηέο θαη δξάζεηο πνπ έρεη κηα ζρνιηθή κνλάδα. 

Σα παηδηά κάιηζηα θηλνχληαη πην εχθνια ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν, ςσλίδνπλ, 

δηαζθεδάδνπλ, επηθνηλσλνχλ». ‘ απηφ ζπκθσλνχλ θαη νη 1Γ, 4Γ θαζψο θαη ν 1Δ1. 

Δπηζεκαίλνπλ επίζεο φηη ε πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ πηζηεχνπλ φηη νη ηάμεηο ππνδνρήο 

βνήζεζαλ ηα παηδηά ηνπο λα εληαρζνχλ πην εχθνια θαη λα ιάβνπλ ηε κφξθσζε πνπ 

ρξεηάδνληαλ.  
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2.2 ΣΟΥΟΗ ΣΧΝ ΣΑΞΔΧΝ ΤΠΟΓΟΥΖ 

χκθσλα κε ηνλ δεχηεξν ζεκαηηθφ άμνλα, νη βαζηθνί ζηφρνη ζχκθσλα κε ηνπο 

εξσηψκελνπο γηα ηηο ηάμεηο ππνδνρήο εζηηάδνληαη ζηελ εχξπζκε ρσξίο πξνβιήκαηα 

έληαμε ησλ καζεηψλ, ζηελ απνδνρή απφ ηνπο γεγελείο, ζηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ δσήο 

ηνπο θαη ζηελ δεκηνπξγία κειινληηθψλ πξνυπνζέζεσλ αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ απηψλ. 

πσο αλαθέξεη ν δηεπζπληήο 2Γ, κε βάζε ην εξψηεκα γηα ηνπο ζηφρνπο ησλ ηάμεσλ 

ππνδνρήο, ν βαζηθφο ζεσξεί πσο είλαη είλαη λα θαιπθζεί ην θελφ κεηαμχ ησλ Διιήλσλ 

θαη ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ, νη νπνίνη δελ έρνπλ ην ίδην ζεκείν εθθίλεζεο.  

χκθσλα κε ην δηεπζπληή 4Γ, «ε ηάμε ππνδνρήο αζρνιείηαη κε παηδηά πνπ 

θαηάγνληαη απφ ρψξεο φπσο είλαη ε πξία, ε Αίγππηνο, ε Ηλδία θαη θάπνηεο ρψξεο απφ 

ηελ πξψελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, Πνισλία…, έρνπκε θη απφ Βνπιγαξία, εξβία, 

Κφζνβν,…». Καη ζπκπιεξψλεη: «Οπζηαζηηθά κε ηα παηδηά πνπ θαηάγνληαη θη έρνπλ 

ηζαγέλεηα απφ ηελ Αιβαλία δελ αληηκεησπίδνπκε πηα πξφβιεκα, γηαηί κηιάκε γηα παηδηά 

δεχηεξεο γεληάο, παηδηά ηα νπνία έρνπλ γελλεζεί εδψ πέξα… γηα ηα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηνχζα ηε ιέμε: αθνκνησκέλα… Πνπ, δελ ζεσξψ φηη είλαη ζηφρνο ηεο 

Γηαπνιηηηζκηθήο Παηδαγσγηθήο ε αθνκνίσζε, είλαη ν εκπινπηηζκφο…». Δπ‘ απηνχ, ζε 

άιιν ζεκείν ηεο ζπλέληεπμήο ηνπ, είρε πεη ραξαθηεξηζηηθά: «Έρνπκε θηάζεη ζην 

ζεκείν λα θεχγνπλ Αιβαλνί ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη λα πεγαίλνπλ ηα παηδηά ηνπο 

ζηελ Αιβαλία θαη λα κελ μέξνπλ ηελ αιβαληθή. Καη λα αληηκεησπίδνπλ ην ίδην 

πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίζαλε ηα πξψηα Αιβαλάθηα πνπ ήξζαλ εδψ, λα ην 

αληηκεησπίδνπλ ζηελ ίδηα ηνπο ηελ ρψξα».  

Ο ζπγθεθξηκέλνο πξνζζέηεη έλα αθφκα ζηνηρείν σο πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία 

ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο. Απηφ είλαη ε χπαξμε δαζθάισλ, νη νπνίνη είλαη εμεηδηθεπκέλνη 

ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε.  Ζ αθφινπζε πξφηαζε απνηειεί ηελ νπζία ηνπ ζηφρνπ 

ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο, φπσο απηή δηαηππψζεθε απφ ηνλ 2Γ: «Ο ζεζκόο ηεο ηάμεο 

ππνδνρήο ζε ζρνιεία -εηδηθά ηεο πόιεο- είλαη ιεηηνπξγηθά απαξαίηεηνο. Με ηελ έλλνηα όηη 

ππάξρνπλε αξθεηνί αιινδαπνί, νπόηε ρξεηάδνληαη λα ππάξρνπλ ζεζκνί, νη νπνίνη βνεζνύλ 

ηελ έληαμε απηώλ ησλ παηδηώλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία». Έλαο άιινο εθ ησλ δηεπζπληώλ, 

ν 4Γ αλαθέξεη όηη: «Έλαο επηπξόζζεηνο θαη βαζηθόο ζηόρνο ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο 

απνηειεί ε δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνγήο ησλ παηδηώλ ζε έλα θαηλνύξγην πεξηβάιινλ κε 

δηαθνξεηηθή θνπιηνύξα, δηαθνξεηηθά πνιηηηζηηθά ήζε θαη έζηκα θαη ζηόρνπο, ρσξίο όκσο 

λα ράζνπλ ηελ επαθή ηνπο, κε ηε δηθή ηνπο θνπιηνύξα αιιά θαη ηα ήζε θαη έζηκα ηνπ 
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ηόπνπ ηνπο, ηνπ ηόπνπ πξνέιεπζήο ηνπο».  

ηφρνο είλαη γηα παξάδεηγκα ζηα παηδηά πνπ θαηάγνληαη απφ ηελ Αιβαλία θαη 

είλαη δεχηεξεο γελεάο, λα κελ ραζεί ε ζρέζε κε ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπο αιιά λα 

πηνζεηήζνπλ θαη ηα ζηνηρεία ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο, αιιά θαη ηα ζηνηρεία ηεο 

ρψξαο δηακνλήο. εκαληηθφ ξφιν πξνο επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ παίδεη ε ζρέζε ζρνιείνπ - 

νηθνγέλεηαο, ε ζπκκεηνρή ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζηηο εγρψξηεο γηνξηέο θαη ηέινο ν 

«θαιφο δάζθαινο».  

Οη εθπαηδεπηηθνί ρσξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο ζε γλσζηηθνχο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

κάζεζε ησλ παηδηψλ, κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ «άιινπ», κε ηε κείσζε ξαηζηζηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ηελ θαηαπνιέκεζε ξαηζηζηηθψλ απφςεσλ θαη βεβαίσο ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε, γηα ηνπο νπνίνπο (ελλ. ζηφρνπο) έγηλε αλάιπζε ζε πξνεγνχκελεο 

ελφηεηεο. Οη ηάμεηο ππνδνρήο, κε βάζε ηα παξαπάλσ δε βνεζνχλ κφλν ζηε κάζεζε, ζηε 

γλσζηαθή αλάπηπμε αιιά εληζρχνπλ θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζε ελψ ζπλάκα βνεζνχλ 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο πάιεο πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θπιεηηθψλ νκάδσλ. Έλαο αθφκα βαζηθφο ζηφρνο είλαη λα αγαπήζεη ν 

αιινδαπφο καζεηήο ην ειιεληθφ ζρνιείν, ζε απηφ ην ζηφρν παίδεη ξφιν κφλν ν 

δάζθαινο. πσο αλαθέξεη ε εθπαηδεπηηθφο 7Δ: « Απηφ πνπ έρσ δεη εγψ είλαη φηη κέζα 

απφ ηηο ηάμεηο ππνδνρήο, ηα αιινδαπά παηδηά λνηψζνπλ φηη ππάξρεη θάπνηνο πνπ 

αζρνιείηαη καδί ηνπο, εηδηθά αλ ν δάζθαινο θάλεη επράξηζην ην κάζεκά ηνπ, θάλνληαο 

αζηεία θαη δηάθνξα παηρλίδηα, ηφηε ηα παηδηά δηαβάδνπλ, έρνπλ δηάζεζε λα κάζνπλ». 

Κάπνηνη απφ ηνπο δαζθάινπο ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο θαίλεηαη λα δίλνπλ ηδηαίηεξν 

βάξνο ζην γλσζηηθφ θνκκάηη. Ζ εθπαηδεπηηθφο 6Δ ζπκθσλεί ζην φηη φινη νη ζηφρνη 

είλαη ζνβαξνί, ε ίδηα φκσο ηζρπξίδεηαη φηη αζρνιήζεθε κε ην λα βνεζήζεη ηα παηδηά ζηα 

καζήκαηά ηνπο δεδνκέλνπ φηη ε νκάδα ηεο ήηαλ πνιχ κηθξή, νπφηε θαη ε 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ είρε ιπζεί. Άιισζηε ην φηη ηα παηδηά απηά βξίζθνληαη 

ζηελ Διιάδα αξθεηά ρξφληα ζεσξήζεθε απφ ηελ ίδηα φηη είλαη αθφκα έλαο ιφγνο πνπ 

δελ ππήξρε πξφβιεκα έληαμεο απηψλ.  

χκθσλα κε κία αθφκα εξσηψκελε δαζθάια, ηελ εθπαηδεπηηθφ 7Δ, πνπ θαη 

απηή θαηαζέηεη φηη δελ αληηκεηψπηζε πξφβιεκα θνηλσληθνπνίεζεο ησλ καζεηψλ ηεο 

ιφγσ ηνπ φηη ηα παηδηά είραλ ήδε απνδερηεί ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ζηεξίρηεθε 

πεξηζζφηεξν ζην γλσζηηθφ θνκκάηη κε ζθνπφ λα αλέβεη ην επίπεδν ηεο ηάμεο, λα 

κπνξέζνπλ ηα παηδηά απηά λα ζπκκεηέρνπλ αξγφηεξα ζηελ θαλνληθή ηνπο ηάμε, λα 
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πιεζηάζνπλ γλσζηηθά ηνπο ππφινηπνπο. Απιά ιφγσ ηνπ φηη δελ είλαη ε κεηξηθή ηνπο 

γιψζζα ηα Διιεληθά αληηκεησπίδνπλ ζπλήζσο θαη κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα. Δπίζεο 

άιινο έλαο παξάγνληαο γηα ηνλ νπνίν εθπαηδεπηηθνί ζηξέθνληαη ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα 

είλαη νη ιίγεο ψξεο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο, άξα απφ άγρνο λα επηηειέζνπλ ην 

δηδαθηηθφ ηνπο θαζήθνλ επηθεληξψλνληαη –ίζσο πεξηζζφηεξν απφ φζν ζα ‘πξεπε- ζην 

γλσζηηθφ θνκκάηη. 

πλνςίδνληαο, κέζα απφ ηηο απαληήζεηο απηέο, ζα κπνξνχζακε λα δηαθξίλνπκε 

ηηο εμήο απφςεηο: απφ ηελ κία ππάξρεη ε άπνςε ησλ δηεπζπληψλ πνπ είλαη ππέξ ηνπ 

ζηφρνπ ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ καζεηψλ θαη ηελ ίδηα άπνςε ζπκκεξίδνληαη θαη 

θάπνηνη απφ ηνπο δαζθάινπο, θαη απφ ηελ άιιε ε άπνςε δαζθάισλ ηάμεο ππνδνρήο 

πνπ ηείλνπλ πεξηζζφηεξν πξνο ην γλσζηηθφ θνκκάηη. Σν ζεκαληηθφ φκσο είλαη φηη ηφζν 

νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο έκεηλαλ 

επραξηζηεκέλνη απφ ηνλ ζεζκφ απηφ, ζεσξψληαο φηη ζε γεληθέο γξακκέο ε ζπκβνιή ησλ 

ηάμεσλ απηψλ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. 

 

2.3 ΥΔΔΗ ΓΟΝΔΧΝ ΜΔ ΥΟΛΔΗΟ  

Ο ηξίηνο ζεκαηηθφο άμνλαο, απνηειεί έλα θιέγνλ δήηεκα: απηφ ηεο ζρέζεο ηνπ 

ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο. πσο έρεη ήδε γίλεη θαηαλνεηφ κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηψκελσλ ζε πξνεγνχκελα εξσηήκαηα, ν γνλέαο έρεη εμέρνληα ξφιν ζηελ εχξπζκε 

έληαμε ηνπ παηδηνχ ηνπ ζην ζρνιείν θαη αξγφηεξα ζηελ θνηλσλία. Ο ίδηνο κπνξεί λα ηνπ 

επηηξέςεη ή λα ηνπ απαγνξεχζεη λα ζπλερίζεη ή λα δηαθφςεη ην ζρνιείν, απηφο είλαη πνπ 

απνθαζίδεη ην πψο ζα ην γαινπρήζεη ζε ζρέζε κε ηε γλψζε ηεο θνηλσλίαο πνπ δεη, ηη ζα 

ηνπ πεη ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά πνπ πξέπεη λα αλαπηχμεη κε ηνπο γεγελείο. πσο 

ζα δηαπηζησζεί κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ δαζθάισλ, απηνί ζεσξνχλ φηη ηηο πην 

πνιιέο θνξέο νη γνλείο δελ ζπλεξγάδνληαη, δελ βνεζνχλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

δαζθάινπο, κε απνηέιεζκα ηα παηδηά λα είλαη δχζθνιν λα κάζνπλ, λα εληαρζνχλ.  

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη παξά ην γεγνλφο φηη ε επηθνηλσλία 

ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο αλαγλσξίδεηαη σο βαζηθή πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα 

βνεζεζνχλ απνηειεζκαηηθά νη καζεηέο- κεηαλάζηεο λα εληαρζνχλ ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ηεο ρψξαο ππνδνρήο, θαη αθφκα θαη αλ ζεσξεζεί σο δεδνκέλε ε επηζπκία ησλ 

δχν πιεπξψλ λα βειηηψζνπλ ηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία θαη λα ελδπλακψζνπλ ηε 

ζπλεξγαζία ηνπο, ζπρλά ε επηθνηλσλία απηή δπζρεξαίλεηαη απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ. 
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Ο βαζηθφο παξάγνληαο απφ φινπο είλαη νη ειιηπείο γλψζεηο ησλ γνλέσλ αλαθνξηθά κε 

ηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Ζ ειιηπήο γλψζε ηεο γιψζζαο ελδέρεηαη λα 

απνζαξξχλεη ηνπο γνλείο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ απφ ην λα επηζθεθζνχλ ην ζρνιείν 

θαη λα ζπλαληήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θνβνχκελνη φηη δελ ζα θαηαιάβνπλ πνιιά 

απφ απηά πνπ ζα ηνπο πνπλ. 

χκθσλα κε ηηο εθπαηδεπηηθνχο 2Δ1 θαη 2Δ2 ηνπ 2 ζρνιείνπ, νη γνλείο ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ δελ ζπλεξγάδνληαη φζν ζα έπξεπε. Ζ κία εθ ησλ δπν 

εθπαηδεπηηθψλ (ε 2Δ2) πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξεη: «Ίζσο δελ κπνξνύλ λα 

θαηαιάβνπλ όηη είλαη ζεκαληηθό θνκκάηη ην λα έρνπλ κηα ζσζηή επηθνηλσλία θαη λα 

ελζαξξύλνπλ ηα παηδηά ηνπο λα κάζνπλ. Αδπλαηνύλ λα ηα βνεζήζνπλ. Οπζηαζηηθά ε 

ζηήξημε από ην ζπίηη είλαη κεδεληθή». Ο 2Δ1 αλαθέξεη φηη νη γνλείο δελ πξνιαβαίλνπλ 

λα αζρνιεζνχλ. Θέινπλ αιιά δελ κπνξνχλ. Πεξηκέλνπλ ην ζρνιείν λα ην θάλεη. Άιινη 

εθπαηδεπηηθνί φπσο νη 7Δ, 8Δ, 9Δ (πξφθεηηαη γηα εθπαηδεπηηθνχο ησλ ηάμεσλ 

ππνδνρήο ζηα ζρνιεία 7, 8 θαη 9 αληηζηνίρσο, πνπ αθνξνχλ ζρνιεία ηεο 

πεξηθέξεηαο ηνπ Ρεζχκλνπ), θαζψο θαη θάπνηνη απφ ηνπο δηεπζπληέο. πγθεθξηκέλα ν 

1Γ, Ο 5Γ θαη ν 7Γ ζεσξνχλ φηη απηή ε αδηαθνξία ησλ γνλέσλ εληνπίδεηαη ζην φηη 

νη γνλείο δελ ζεσξνχλ ηνλ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ ζεκαληηθφ. Υαξαθηεξηζηηθφ κάιηζηα 

παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηνπο δηεπζπληέο 5Γ θαη 7Γ, είλαη νη γνλείο ησλ παηδηψλ απφ 

ηε Βνπιγαξία ή ηελ Ηλδία, πνπ παίξλνπλ ην παηδί ηνπο γηα έλα κήλα ή δεθαπέληε κέξεο 

θαη θεχγνπλ, ρσξίο ελεκέξσζε ηνπ ζρνιείνπ γη‘ απηφ. Σν ίδην επηζεκαίλεη θαη ν 1Γ. 

Δπνκέλσο φια απηά απνδπλακψλνπλ ηε δνπιεηά ηνπ καζεηή θαη ηνπ δαζθάινπ. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηε κε 

ζπλεξγαζία ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο αιινδαπψλ καζεηψλ είλαη νη αληηθεηκεληθέο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη νη δπζιεηηνπξγίεο (νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, 

ςπρνινγηθέο) πνπ απηέο πξνθαινχλ. Αξθεηνί γνλείο κεηαλαζηψλ είλαη νηθνλνκηθνί 

κεηαλάζηεο, κε απνηέιεζκα λα εξγάδνληαη πνιιέο ψξεο (θάπνηε θαη νιφθιεξε κέξα) 

θαη λα κελ έρνπλ ρξφλν λα επηζθεθζνχλ ην ζρνιείν. ε άιιεο πεξηπηψζεηο είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα μεπεξάζνπλ «απινχζηεξα» εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζπκβαηφηεηα 

ζην ρξφλν (έρνπλ αλάγθε απφ αλάπαπζε ζηα σξάξηα πνπ πξνζθαινχληαη) ή ηελ 

αδπλακία ζηελ πξφζβαζε ζην ζρνιείν (κεγάιε απφζηαζε ηνπ ζρνιείνπ απφ ηελ 

εξγαζία ή ην ζπίηη, κέζν κεηαθνξάο θ.ιπ.). 

ηελ ίδηα γξακκή κε ηηο πξνεγνχκελεο δαζθάιεο ε δαζθάια 7Δ ηεο ηάμεσο 
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ππνδνρήο ηεο Δ
154

 αλαθέξεη φηη δελ ππάξρεη θακία ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο, δελ 

ελδηαθέξνληαη θαη, θνβνχκελνη κε ράζνπλ ηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα, απνζαξξχλνπλ 

ηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ καζήκαηα φπσο ζξεζθεπηηθά, ηζηνξία.  

Σν ηειεπηαίν ζρφιην είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, δηφηη δείρλεη φηη θάπνηνη γνλείο 

βιέπνπλ ππφ ην πξίζκα ηνπ εζληθηζκνχ ηελ παξνπζία ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα ειιεληθά 

ζρνιεία, θνβνχληαη κελ απηά επηιέμνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν Έιιελεο απφ φηη 

Αιβαλνί, χξηνη, Ρνπκάλνη θ.ι.π.  

Χζηφζν ζην παξαπάλσ κπνξεί λα εηπσζεί φηη ην ζρνιείν ζήκεξα, δεδνκέλνπ ηνπ 

κεγάινπ αξηζκνχ αιινδαπψλ καζεηψλ πνπ έρεη δερηεί έρεη θαηαζηεί έλα 

πνιππνιηηηζκηθφ ζρνιείν θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ δηδάζθεη καζήκαηα, φπσο ε ηζηνξία 

θαη ηα ζξεζθεπηηθά. Γειαδή κε αθνξκή νπνηνδήπνηε γεγνλφο, ηζηνξηθφ ή ζξεζθεπηηθφ, 

νη εθπαηδεπηηθνί κέζσ ηεο κεζφδνπ project δίλνπλ ηελ επθαηξία ζε φινπο ηνπο καζεηέο 

λα εθθξάζνπλ ηελ ηζηνξία, ηε ζξεζθεία ηνπ ηφπνπ ηνπο θαη λα κάζνπλ φινη νη καζεηέο 

γεγνλφηα, ήζε θαη έζηκα απφ φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Χο εθ ηνχηνπ, εάλ νη γνλείο 

ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ελεκεξσζνχλ γηα ηέηνηεο δξάζεηο ζην ζρνιείν ζα αξρίζνπλ λα 

απνθηνχλ κηα πην ζεηηθή άπνςε απέλαληη ζε απηφ θαη λα παξνηξχλνπλ ηα παηδηά ηνπο 

λα κειεηνχλ φια ηνπο ηα καζήκαηα.  

Οη επφκελνη εξσηψκελνη θηλνχληαη ζην ίδην κήθνο θχκαηνο, δειαδή αλαθέξνπλ 

φηη νη γνλείο δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά ε 

εθπαηδεπηηθφο 6Δ  αλαθέξεη φηη απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο κφλν κηα κεηέξα ηελ 

επηζθέθηεθε λα ξσηήζεη γηα ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ ηεο.  

πλάκα ην ίδην αλαθέξνπλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί 1Δ1 θαη 1Δ2, αιιά θαη ε 9Δ, 

επίζεο δαζθάια ηάμεο ππνδνρήο, ε νπνία ελδεηθηηθά επηζεκαίλεη φηη: «Βιέπσ όηη 

ππάξρεη αδηαθνξία από ηνπο γνλείο, δελ ζπλεξγάδνληαη, βιέπνπλ πξνζσξηλά ηε δηακνλή 

ηνπο ζηελ Διιάδα, νπόηε δελ ηνπο λνηάδεη λα κάζνπλ ηα παηδηά ηνπο ηα πεπξαγκέλα ηεο 

ειιεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο», ή επηιέγνπλ λα κηινύλ ζπλέρεηα ηε δηθή ηνπο γιώζζα 

δπζθνιεύνληάο ηα ζηελ θαηαλόεζε θαη ηε κάζεζε. Λέεη κάιηζηα φηη: «Αθφκα θαη ε 

ηειεφξαζε πνπ βιέπνπλ είλαη ζηα αιβαληθά!». 

Σν παξαπάλσ απνηειεί βαζηθφ επηρείξεκα γηα ηνπο αιινδαπνχο γνλείο, θαζψο 

αλ ζθέθηνληαη λα κεηαλαζηεχζνπλ ζε άιιε ρψξα, θαη κάιηζηα ζχληνκα, δε ηνπο λνηάδεη 

λα κάζνπλ ηα παηδηά ηνπο ηελ ειιεληθή γιψζζα. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη 
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αθφκα θαη έλαο ρξφλνο παξακνλήο ζηελ Διιάδα απαηηεί ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε αθφκα γηα θαη απηφ ην κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα παξακνλήο ζηε ρψξα.  

ην ίδην κήθνο θχκαηνο εζηηάδνπλ νη απαληήζεηο φισλ ησλ εξσηψκελσλ 

δαζθάισλ, φινη έρνπλ ην ίδην «παξάπνλν», νη γνλείο δελ ελδηαθέξνληαη, νχηε γηα ηνπο 

βαζκνχο ησλ παηδηψλ ηνπο δελ έξρνληαη θαη ην αξλεηηθφ είλαη φηη νη πεξηζζφηεξνη 

γλσξίδνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα, άξα ζα κπνξνχζαλ λα ξσηήζνπλ.   

Μέζα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο νη δηεπζπληέο, πιελ δχν, ηνπ 1Γ θαη ηνπ 7Γ, 

πνπ ηα ιεγφκελά ηνπο ζπκθσλνχλ κε απηά ησλ δαζθάισλ, αλαθέξνπλ φηη νη γνλείο 

ελδηαθέξνληαη, φηη ραίξνληαη γηα ην ζεζκφ ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο, κηα θαη πηζηεχνπλ φηη 

ζα βνεζήζεη ηα παηδηά ηνπο λα εληαρζνχλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, λα κάζνπλ. Δίλαη 

άλζξσπνη πνπ αθφκα θαη λα κε μέξνπλ ειιεληθά έξρνληαη λα ξσηήζνπλ κε ηε βνήζεηα 

αθφκα θαη θάπνηνπ κεηαθξαζηή, φπσο αλέθεξε ν δηεπζπληήο 5Γ, είλαη άλζξσπνη πνπ 

εξγάδνληαη πνιιέο ψξεο θαη πνπ ζέινπλ ηα παηδηά ηνπο λα κνξθσζνχλ, λα έρνπλ έλα 

θαιχηεξν αχξην ζηε λέα ρψξα πνπ ήξζαλ. Θεσξνχλ φηη νη γνλείο ησλ παηδηψλ αγαπνχλ 

ην ζρνιείν, αγαπνχλ ηελ Διιάδα θαη ζα θάλνπλ ηα πάληα γηα λα κείλνπλ ζηε ρψξα καο, 

λα κεγαιψζνπλ θαη λα κνξθψζνπλ ηα παηδηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ηεο ειιεληθήο 

πνιηηείαο κέζσ ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ. ε επίπεδν εζληθφηεηαο έλαο εθ ησλ 

δηεπζπληψλ, ν 5Γ, αλαθέξεη φηη νη Βνχιγαξνη θαη νη Ηλδνί είλαη άλζξσπνη πνπ δελ ηνπο 

ελδηαθέξεη ηφζν ην ζρνιείν. Δηδηθά νη Ηλδνί, θαηά ηνλ 7Γ, δείρλνπλ λα ππνηηκνχλ ηνπο 

δαζθάινπο. Αληίζεηα νη γνλείο άιισλ εζληθνηήησλ κε βαζηθνχο ηνπο Αιβαλνχο, 

ηείλνπλ λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζρνιείν.  

Σν παξαπάλσ, αλαθνξηθά κε ηελ ππνηίκεζε θάπνησλ αιινδαπψλ καζεηψλ γηα 

ην ειιεληθφ ζρνιείν κπνξεί λα έρεη δχν πιεπξέο. Γειαδή, ε ππνηίκεζε ηνπ ειιεληθνχ 

ζρνιείνπ πξνο ηηο ζπγθεθξηκέλεο εζληθφηεηεο λα γελλά αλάινγε ζπκπεξηθνξά ζηνπο 

καζεηέο απηνχο. Πνιιέο θνξέο ε ακάζεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ε δπζθνιία 

πξνζαξκνγήο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν, ε δηαθνξεηηθή ηνπο 

θνπιηνχξα ηνπο απνκνλψλεη θαη απηά σο άκπλα θαιιηεξγνχλ απφςεηο ππνηίκεζεο γηα 

ην ειιεληθφ ζρνιείν.  
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2.4 ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΣΑΞΔΧΝ ΤΠΟΓΟΥΖ 

ρεηηθά κε ηνλ ηέηαξην ζεκαηηθφ άμνλα γηα ην πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ ζεζκνχ 

ηεο ηάμεο Τπνδνρήο, εάλ δειαδή δίλεηαη πεξηζζφηεξν βάξνο ζε γλσζηηθνχο  ή ζε 

θνηλσληθήο έληαμεο ζηφρνπο, ε γλψκε ησλ εξσηψκελσλ πνηθίιεη. Δίλαη αμηνζεκείσην 

φηη, ηφζν ν γλσζηηθφο ηνκέαο φζν θαη ν ηνκέαο ηεο  θνηλσληθνπνίεζεο ησλ καζεηψλ, 

είλαη εμίζνπ ζεκαληηθνί.  

Ο δηεπζπληήο 2Γ, αλαθεξφκελνο ζην ξφιν ηεο ηάμεο ππνδνρήο δηαζαθελίδεη ην 

εμήο: « Δθφζνλ ε η. π. νπζηαζηηθά θαη ηππηθά έρεη ζηφρν απηήλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

ηζφηεηα θαη ηελ άξζε ησλ αληζνηήησλ ιφγσ αιινγισζζίαο, νπζηαζηηθά θάζε 

πξνζπάζεηα πνπ θηλείηαη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, δειαδή απηή ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ηζφηεηαο επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, είλαη ζεκηηή θαη θαινδερνχκελε». 

Οη εξσηψκελνη δηεπζπληέο ζεσξνχλ φηη ην θνκκάηη ηεο έληαμεο ησλ καζεηψλ 

είλαη θαζνξηζηηθφ γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ κέζα ζηελ ηάμε θαη ζηελ ζρνιηθή 

θνηλσλία. πγθεθξηκέλα νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξσηψκελνπο  δηεπζπληέο πηζηεχνπλ 

φηη ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ δάζθαινη νη νπνίνη  λα είλαη εμεηδηθεπκέλνη   ζηελ 

Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε, αθνχ ππάξρνπλ αξθεηνί αιινδαπνί καζεηέο. Δπνκέλσο, ν 

ζεζκφο ηεο Σάμεο Τπνδνρήο θξίλεηαη απαξαίηεηνο.   

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην φηη  νη γνλείο ησλ αιινδαπψλ παηδηψλ δελ 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ηα βνεζήζνπλ ζην ζπίηη. Γεγνλφο είλαη φηη ηα παηδηά απηά 

πξέπεη λα εγθιηκαηηζηνχλ ζε έλα θαηλνχξην πεξηβάιινλ κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα θαη 

κε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ήζε θαη έζηκα. Έηζη νη δάζθαινη κε αθνξκή ηηο εθδειψζεηο 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο δηάθνξεο γηνξηέο πξνζπαζνχλ λα εληάμνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ήζε θαη έζηκα ηεο ρψξαο καο, αληηδηαζηέιινληάο ηα, γηαηί φρη; κε 

δηθά ηνπο, πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά απηά λα κάζνπλ πξάγκαηα θαη λα  εληαρζνχλ νκαιά 

ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. 

Πεξλψληαο ζηνπο δαζθάινπο ηεο Σάμεο Τπνδνρήο, παξαηεξείηαη φηη δίλνπλ 

ηδηαίηεξν βάξνο ζην γλσζηηθφ θνκκάηη, δειαδή ζηελ εμππεξέηεζε ησλ γλσζηηθψλ 

ζηφρσλ ζηελ ηάμε ππνδνρήο. Ρσηψληαο κηα απφ ηηο δαζθάιεο ηεο  Σάμεο Τπνδνρήο, ε 

νπνία ζπκθσλεί ζην φηη φινη νη ζηφρνη είλαη ζνβαξνί, αζρνιήζεθε  κε ην λα βνεζήζεη 

ηα παηδηά ζηα καζήκαηά ηνπο, δεδνκέλνπ φηη  ε νκάδα  ηεο ήηαλ πνιχ κηθξή, νπφηε θαη  

ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ είρε ιπζεί. Άιισζηε, φπσο είπε, ην φηη ηα παηδηά απηά 
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βξίζθνληαη εδψ αξθεηά ρξφληα είλαη αθφκε έλαο ιφγνο, πνπ δελ ππήξρε πξφβιεκα 

έληαμεο.  Αθφκα, γεγνλφο είλαη φηη αλ θαη  κέζα ζηηο ηάμεηο δελ ππάξρνπλ θξνχζκαηα 

ξαηζηζκνχ, νπφηε θαη νη δάζθαινη αζρνινχληαη κε ηνπο γλσζηηθνχο ζηφρνπο, εληνχηνηο   

ππάξρνπλ θαη εθείλνη  νη νπνίνη ζέινπλ λα ζπκβάινπλ  κε ηε ζεηξά ηνπο ζηελ έληαμε 

ησλ παηδηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην παξάδεηγκα  ηεο εθπαηδεπηηθνχ 3Δ, ν 

ζηφρνο γηα  ην θνξηηζάθη απφ ηε πξία, ην νπνίν δελ κηινχζε, ήηαλ ην παηδί λα 

κπνξέζεη λα ραιαξψζεη θαη λα κηιήζεη. Άξα ζεσξεί φηη νη ζηφρνη δηαθνξνπνηνχληαη 

αλάινγα κε ηνλ θάζε καζεηή. Λέεη ε ίδηα εθπαηδεπηηθφο ραξαθηεξηζηηθά γηα ηνλ ξφιν 

ηεο ηάμεο ππνδνρήο: «Πξέπεη λα βάδεηο ςπρή γηα λα ην πσ πην ιατθά, πην απιά, δειαδή 

αλ δε βάδεηο ςπρή, πφζν κάιινλ ζε παηδάθηα αιινδαπά, πνπ ζε ρξεηάδνληαη πξαγκαηηθά 

θαη ρξεηάδνληαη λα είζαη εθεί λα ηα ζηεξίμεηο. Σα παηδηά ζε θνηηνχλ ζηα κάηηα θαη δελ 

πεξηκέλνπλ λα κάζνπλ απφ ζέλα νξζνγξαθία, γξακκαηηθή. Πεξηκέλνπλ λα είζαη εθεί γη‘ 

απηά… Δίλαη δειαδή ε ηάμε ππνδνρήο πξαγκαηηθά θάηη άιιν…». 

Άμην λα ζεκεησζεί είλαη θαη φηη θάπνηνη δάζθαινη ππνδνρήο δελ μερσξίδνπλ ζε 

ζπνπδαηφηεηα  ηνλ γλσζηηθφ απφ ηνλ θνηλσληθήο έληαμεο ηνκέα. Με άιια ιφγηα 

ππνζηήξημαλ φηη δίλνπλ ην ίδην βάξνο θαη ζηνπο δχν ηνκείο.  

χκθσλα κε κία αθφκε εξσηψκελε δαζθάια, ε νπνία θαη απηή δελ αληηκεηψπηζε 

πξφβιεκα θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ, ιφγσ ηνπ φηη ηα παηδηά είραλ ήδε απνδερζεί 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ζηεξίρζεθε πεξηζζφηεξν ζην γλσζηηθφ θνκκάηη κε ζθνπφ λα 

αλέβεη ην επίπεδν ηεο ηάμεο, λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά απηά λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηάμε 

θαη  απηά λα πιεζηάζνπλ ηνπο ππφινηπνπο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη θαη νη άιινη πνπ 

δελ είλαη αιινδαπνί, δελ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα. Απιά ιφγσ ηνπ φηη δελ είλαη ε 

κεηξηθή ηνπο γιψζζα επνκέλσο αληηκεησπίδνπλ θαη κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα. ίγνπξν 

είλαη  φηη κέζα απφ ηηο αζθήζεηο ππήξραλε θαη άιινη ζηφρνη, απιά ην  γλσζηηθφ θνκκάηη 

έπξεπε λα δνπιεπηεί πεξηζζφηεξν.   Δπίζεο, άιινο έλαο παξάγνληαο φπνπ εθπαηδεπηηθνί 

ζηξέθνληαη ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα είλαη  νη ψξεο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο, νη νπνίεο 

δελ είλαη αξθεηέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη εάλ ν δάζθαινο ζέζεη πνιινχο ζηφρνπο καδί δελ 

ζα θαηαθέξεη λα ηνπο θέξεη εηο πέξαο φινπο. Άξα επηθεληξψλεηαη ζην γλσζηηθφ 

θνκκάηη.  

 πσο αλαθέξεηαη ζηα ιεγφκελα αθφκε κίαο δαζθάιαο, έλαο απφ ηνπο καζεηέο 

ηεο αλ θαη θαηλφηαλ αξρηθά παξακειεκέλνο, νη ζπκκαζεηέο ηνπ δελ είραλ θαλέλα 

πξφβιεκα καδί ηνπ, θαη απηφ επεηδή  ηα παηδηά απηά κηιάλε, φπσο ν ζπγθεθξηκέλνο 
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καζεηήο, θαλνληθά ηα ειιεληθά, νπφηε δελ ππήξρε πξφβιεκα ζπλελλφεζεο. Δπνκέλσο 

έπξεπε λα ηνλσζεί ιίγν πεξηζζφηεξν ην γλσζηηθφ θαη καζεζηαθφ θνκκάηη. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη φηη γεληθά  ηα παηδηά απηά  θαη ζέιαλε λα κάζνπλε, απιά 

ππήξραλ πξνβιήκαηα. Καηαιαβαίλνπλ ην έλα ην άιιν, αιιά φηαλ ζέινπλ λα  γξάςνπλ 

πξφηαζε κε ζσζηή ζχληαμε δελ ηα θαηαθέξλνπλ.  ζν γηα ηελ έθζεζε είλαη αθφκε πην 

δχζθνιν. Παξφια απηά ε δαζθάια παξαηεξεί βειηίσζε. Απηφ πνπ βιέπεη είλαη φηη φηαλ 

ηα παηδηά απηά αηζζαλζνχλ φηη θάπνηνο αζρνιείηαη καδί ηνπο έζησ θαη κέζα απφ ην 

παηρλίδη, θαη ζέιεη λα ηα βνεζήζεη , απηφ ιεηηνπξγεί ζαλ θηλεηήξηα δχλακε, ψζηε λα 

πξνζπαζήζνπλ αθφκε πην πνιχ. Καη έηζη ππάξρεη πξφνδνο θαη απηφ ζπλερίδεηαη. 

Μέζα ζηηο απφςεηο  ησλ δαζθάισλ  είλαη θαη απηέο, νη νπνίεο ζπκθσλνχλ κε 

εθείλε ησλ δηεπζπληψλ, γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε. χκθσλα κε απηέο πξσηαξρηθφο 

ζηφρνο είλαη ε θνηλσληθή έληαμε ησλ παηδηψλ. Ζ εθπαηδεπηηθφο 2Δ1 ζεσξεί φηη νη 

γλσζηηθνί ζηφρνη είλαη δεπηεξεχνληεο θαη απηφ δηφηη πξνεγνχληαη άιια πξάγκαηα. 

ρεηηθά αλαθέξεη: « …γηα λα κάζεη θάηη (ε θάζε δαζθάια) πξέπεη λα ην αγαπήζεη. Αλ ην 

κεηαδώζεη ζ’ έλα καζεηή ηεο κε βία θαη κε ην ζηπι: «πξέπεη λα βγάιεηο ύιε θαη 

πξόγξακκα», δελ πεηπραίλεη θάηη. Απιά κέζα από ην παηρλίδη λα θαηαθηά ηε γλώζε.» Οη 

δαζθάιεο ζα πξέπεη λα ελψζνπλ ην θιαζζηθφ, ην έληαμεο θαη ην ππνδνρήο καδί ζαλ έλα 

ζρνιείν. Καη απηφ ην ζρνιείν ζα πξέπεη λα είλαη αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία. Ο ξφινο ηεο 

δαζθάιαο, ινηπφλ, είλαη θαζνξηζηηθφο γηα λα κπνξέζεη λα εληάμεη νκαιά  κέζα ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία ηνπο καζεηέο απηνχο, ρσξίο λα γίλνπλ ην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο 

θαη δηάθνξσλ άζρεκσλ ζρνιίσλ, θαη απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ 

δξαζηεξηφηεηεο». Καη εδψ είλαη πνπ έξρεηαη λα ζπλδξάκεη ν ζεζκφο ηεο ηάμεο 

ππνδνρήο, πνπ ζχκθσλα κε ηελ 6Δ: «παίδεη ξφιν ζεσξψ ζεκαληηθφ θαη γηα ηα ίδηα ηα 

παηδηά, γηα ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο θαη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο, ηα ίδηα ληψζνπλ 

δηαθνξεηηθά φηαλ κπνξνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ. ηαλ δελ ζεσξνχλ φηη κεηνλεθηνχλ ζε 

ζρέζε κε ηα άιια παηδηά». 

χκθσλα κε ηνλ δηεπζπληή 4Γ: «Πξνζπαζνχκε απηφ λα γίλεηαη ζηηο δηάθνξεο 

εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη κ‘ αθνξκή ηηο δηάθνξεο γηνξηέο: πξνζπαζνχκε λα 

εληάμνκε έηζη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ήζε θη έζηκα, αθφκα θαη κε ηηο 

ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο ηηο δηθέο καο, ζην ηέινο ηεο ρξνληάο, κε ηηο απφθξηεο, κε θάζε 

αθνξκή… Ση θάλνπλ; Πψο γηλφηαλε ζηηο ρψξεο ηηο δηθέο ηνπο;».  

Άξα, ζπλνςίδνληαο, κέζα απφ ηηο απαληήζεηο απηέο, ζα κπνξνχζακε λα 
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δηαθξίλνπκε ηηο εμήο απφςεηο: Απφ ηε κία ππάξρεη ε άπνςε ησλ δηεπζπληψλ πνπ είλαη 

ππέξ ηνπ ζηφρνπ ηεο θνηλσληθήο έληαμεο  ησλ καζεηψλ θαη ηελ ίδηα άπνςε 

ζπκκεξίδνληαη θαη θάπνηνη απφ ηνπο δαζθάινπο, θαη απφ ηελ άιιε ππάξρεη ε άπνςε 

ησλ δαζθάισλ ηεο Σάμεο Τπνδνρήο πνπ ηείλνπλ πεξηζζφηεξν πξνο ην γλσζηηθφ 

θνκκάηη. Σν γεγνλφο πάλησο είλαη φηη φινη φζνη δνπιεχνπλ ζε ηάμεηο ππνδνρήο 

ελδηαθέξνληαη γηα ηα παηδηά απηά, είηε επηθεληξψλνληαο πεξηζζφηεξν ζηελ έληαμε είηε  

ζην γλσζηηθφ θνκκάηη.  

 

2.5 ΣΑΞΔΗ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΔΠΗΠΔΓΟ ΜΑΘΖΣΧΝ 

ζνλ αθνξά ζηνλ πέκπην ζεκαηηθφ άμνλα, γηα ην εάλ βειηηψζεθε ην επίπεδν ησλ 

καζεηψλ θαη γηα ην εάλ έκεηλαλ επραξηζηεκέλνη είηε ν δηεπζπληήο είηε ν δάζθαινο ηεο 

Σάμεο Τπνδνρήο, ε γλψκε ησλ εξσηψκελσλ ζα ιέγακε φηη ζε γεληθέο γξακκέο ήηαλ 

ζεηηθή. Παξαηεξείηαη φηη ηφζν νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ φζν θαη νη δάζθαινη έκεηλαλ 

ζρεηηθά επραξηζηεκέλνη απφ ην ζεζκφ απηφ.  

Ο δηεπζπληήο 2Γ επηζεκαίλεη ζρεηηθά: « δελ έρνπλ ηελ ίδηα αθεηεξία ηα παηδηά. 

Δίλαη αιήζεηα. Καλέλα. Γελ κπνξνχλ λα έρνπλ δειαδή. Ξεθηλψληαο φκσο απφ 

δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο ζίγνπξα έρνπλε, ππάξρνπλε πξνβιήκαηα. κσο λα… Δκείο 

κπνξνχκε λα ηνπο δψζνπκε ηηο ίδηεο επθαηξίεο γηα λα εληαρζνχλε…». Καη ζπλερίδεη: 

«Σν παηδί ηεο η. π. (ελλ. ην αιινδαπφ) έρεη θαη καζεζηαθά πξνβιήκαηα. πλήζσο είηε 

γηαηί δελ μέξεη θαιά ηε γιψζζα, είηε γηαηί αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα δηαβίσζεο, είηε 

γηαηί ε θαηάζηαζε ζην ζπίηη ηνπ είλαη άζρεκε, θη φια ινηπφλ έρνπλ κηα ζπλνιηθή 

εηθφλα πνπ ρξεηάδεηαη κηα νιηζηηθή αληηκεηψπηζε…». 

Γηα ηε 7Δ, ε δαζθάια ηεο η. π. είλαη φκσο «ζεκαληηθφ λα μέξεη θαη ηε γιψζζα. 

Βνεζάεη ζηελ θνηλσληθή έληαμε θη απηφ. Γηαηί ε γιψζζα είλαη ην ζεκαληηθφηεξν. Σν 

κέζν επηθνηλσλίαο».  

χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ελφο απφ ηνπο δηεπζπληέο, ν ζεζκφο απηφο είλαη 

απαξαίηεηνο λα ππάξρεη δηφηη βνεζάεη ηφζν ηα παηδηά φζν θαη ηνπο δαζθάινπο. Δίλαη 

ζεηηθφ λα ππάξρεη θαη πξέπεη λα ζπλερίζεη. Ο δάζθαινο απφ ηε κία απαιιάζζεηαη  απφ 

ηελ αλαγθαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ηεο νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

πξνζαξκνζκέλεο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ επηπέδνπ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ θαη απφ ηελ 

άιιε βνεζηνχληαη απηά ηα παηδηά θαζ‘ εαπηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ειιεηκκαηηθφ 
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πεξηβάιινλ κε ηνλ πην ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε άπνςε 

ηνπ δηεπζπληή, πνπ ιφγσ ησλ δχν Σάμεσλ Τπνδνρήο πνπ ππήξραλ ζην ζρνιείν ηνπ, ηα 

παηδηά είραλ κεγαιχηεξε βνήζεηα. Δπίζεο ππνζηεξίδεη πσο δελ ζα πξέπεη λα μερλάκε ην 

γεγνλφο φηη νη γνλείο ησλ αιινδαπψλ παηδηψλ δελ είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζνπλ. 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη ζε έλα απφ ηα ζρνιεία, ν δηεπζπληήο παξαηήξεζε φηη ζε 

δηάζηεκα έμη κελψλ ε πξφνδνο ησλ παηδηψλ απηψλ  ήηαλ ζεακαηηθή ηφζν ζηελ 

θαλνληθή ηάμε φζν θαη ζηελ η.π. Δλψ αθφκε θαη νη γνλείο ηνπο,  παξφιν πνπ δελ 

αζρνινχληαη πνιχ κε ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο, ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ βειηίσζε 

ηεο απφδνζήο ηνπο. Έηζη, ε δνπιεηά ηεο ηάμεο Τπνδνρήο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. 

Αθφκε έλα παξάδεηγκα είλαη νη καζεηέο  ηεο Α΄ ηάμεο γπκλαζίνπ , νη νπνίνη κπφξεζαλ 

ζην ηέινο ηεο ρξνληάο λα έρνπλ θαηαθηήζεη έλα πνιχ κεγάιν κέξνο απφ ηα 

πξναπαηηνχκελα, γηα λα πεξάζνπλ ζηελ Β΄ ηάμε. Δίλαη ζίγνπξν φηη ε έληαμε ησλ 

καζεηψλ απηψλ επηηεχρζεθε πνιχ γξήγνξα, κε απνηέιεζκα λα θαηαθέξνπλ λα 

θξίλνληαη ηζφηηκα κε ηα ειιελφπνπια. Δπνκέλσο, ε ζπκβνιή ηεο Σάμεο Τπνδνρήο 

θξίλεηαη ζπνπδαία. 

Πεξλψληαο ζηε γλψκε ησλ δαζθάισλ, παξαηεξείηαη φηη δελ δηαθνξνπνηείηαη θαη 

ηφζν απφ απηή ησλ δηεπζπληψλ, απιά επηζεκαίλνπλ θάπνηα κηθξνπξνβιήκαηα. Έλα απφ 

απηά είλαη ε αδηαθνξία ησλ γνληψλ θαη φηη ηα παηδηά επηζηξέθνληαο ζην ζπίηη κηιάλε 

γηα παξάδεηγκα αιβαληθά.  

Δληνχηνηο ηα νθέιε ηεο ηάμεο Τπνδνρήο είλαη ζεκαληηθά. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ην θνξηηζάθη απφ ηε πξία, ην νπνίν δελ κίιαγε θαζφινπ αξρηθά  θαη 

ζηε κέζε ηεο ρξνληάο παξνπζίαζε εμαηξεηηθή πξφνδν ζηελ έθθξαζή ηνπ. Άξα φζνλ 

αθνξά ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, απηή βειηηψζεθε ζε κεγάιν βαζκφ. Γελ είλαη 

ιίγα επίζεο ηα παξαδείγκαηα, πνπ αλαθέξνπλ φηη ηα παηδηά εμαηηίαο ηνπ θφβνπ ηνπο δελ 

είραλ αλαπηχμεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο. Έπεηηα φκσο, ράξε ζηηο  δξαζηεξηφηεηεο, ε 

θαηάζηαζε άιιαμε θαη ηα παηδηά εληάρζεθαλ θαλνληθά θαη ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα. 

Δπηπξνζζέησο παξαηεξείηαη εμίζνπ βειηίσζε ζην γλσζηηθφ θνκκάηη.   

Άιιε κηα ζεκαληηθή καξηπξία πνπ δείρλεη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο Σάμεο 

Τπνδνρήο είλαη θαη ε εμήο: ε ζρέζε κε ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ, ζηελ  αξρή ήηαλ πνιχ 

ζθηγκέλα θαη απηφ θαηλφηαλ πεξηζζφηεξν ζηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο. κσο κε ηνλ 

θαηξφ ην πξφβιεκα απηφ μεπεξάζηεθε. ε ζρέζε επίζεο κε ηνλ γλσζηηθφ ηνκέα, νη 

καζεηέο αθνχ ελεκεξψζεθαλ απφ ηνπο δαζθάινπο  φηη ε δηγισζζία είλαη έλα 
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πξνηέξεκα πνπ έρνπλ, ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα έγηλε πεξηζζφηεξν εκθαλήο.  Σν 

παξαπάλσ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ δεδνκέλνπ φηη ε εθκάζεζε κηαο δεχηεξεο μέλεο 

γιψζζαο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ησλ ειιεληθψλ, πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηε 

κεηξηθή γιψζζα ησλ παηδηψλ. 

 Δπίζεο δελ ζα πξέπεη λα μερλάκε φηη, ηα παηδηά αθνχ εληάρζεθαλ ζην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ κπφξεζαλ θαη έθαλαλ θαη θίινπο, θαη απφ ηελ Διιάδα θαη απφ άιιεο ρψξεο 

θαη ζχκθσλα κε ηε καξηπξία κηαο δαζθάιαο «ηα παηδηά θαη βγαίλνπλ θη επηθνηλσλνύλε, 

θαη ζηα καγαδηά ζα πάλε, θαη βόιηα ζα πάλε, κηιάλε δελ έρνπλ πξόβιεκα ζηελ 

επηθνηλσλία κε ηνλ θόζκν, όζν κπνξνύλ λα κηιήζνπλ μεθάζαξα ειιεληθά». εκαζία 

ινηπφλ έρεη φηη ηα παηδηά πεξλάλε φκνξθα καδί κε ηνπο ππφινηπνπο.  

κσο έλα άιιν πξφβιεκα πνπ παξαζέηεη κηα άιιε δαζθάια ηάμεο ππνδνρήο 

ήηαλ ην γεγνλφο φηη ζα επηζπκνχζε λα  ήηαλ πεξηζζφηεξν  ελήκεξε απφ ζεκηλάξηα, γηα  

θάπνηα πξάγκαηα θαη  λα είρε θάλεη θαιχηεξε πξνεηνηκαζία, νχησο ψζηε λα κελ 

ραλφηαλ πνιχηηκνο ρξφλνο. ε απηφ ην ζεκείν ζα κπνξνχζε λα πξνζηεζεί φηη ν ρξφλνο 

απνηειεί έλα αθφκε κηθξφ εκπφδην, αθνχ ιφγσ ησλ κεγάισλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, ηα παηδηά δελ πξνιαβαίλνπλ λα ηα αθνκνηψζνπλ, φπσο επίζεο θαη 

ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν είλαη γξακκέλν έλα βηβιίν.  

εκαληηθή είλαη θαη ε καξηπξία ελφο γνλέα, ν νπνίνο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη 

φηη ηα πεξαζκέλα ρξφληα ηα παηδηά ήηαλ άηπρα, αθνχ δελ ππήξρε έλαο ηέηνηνο ζεζκφο 

ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηελ κάζεζή ηνπο. Άξα άιιε κία αλαθνξά πνπ δείρλεη ην πφζν 

ζεηηθά απνηειέζκαηα είρε ε Σάμε Τπνδνρήο.  

Άμην πξνο αλαθνξά είλαη φηη, φηαλ ηα παηδηά θαηαθέξλνπλ λα θηάζνπλ σο έλα 

ζεκείν ζχκθσλα πάληα κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ, «παίξλνπλ ηα πάλσ ηνπο ». 

Με άιια ιφγηα αηζζάλνληαη κηα βαζηά ηθαλνπνίεζε θαη έηζη θαη ν δάζθαιφο είλαη 

επραξηζηεκέλνο θαη εθείλνο.  

 

2.6 ΣΑΞΔΗ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΝΣΑΞΖ 

 Αλαθνξηθά κε ηνλ έθην ζεκαηηθφ άμνλα, γηα ην εάλ ε ηάμε Τπνδνρήο βνεζάεη 

ηνλ καζεηή ζηελ θνηλσληθή ηνπ έληαμε, ε απάληεζε ησλ δαζθάισλ είλαη σο επί ην 

πιείζηνλ ζεηηθή. Σφζν νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ φζν θαη νη δάζθαινη ησλ ηάμεσλ 

ππνδνρήο αηζζάλνληαη φηη ην (έξγν) ηνπο εμεηειέζζε θη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ζεζκφο 
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γεληθά είρε γηα ηνπο καζεηέο κφλν ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζηνπο δπφ ηνκείο: θαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο θνηλσληθήο ηνπο έληαμεο θαη ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα. Παξαηεξείηαη φηη ν ξφινο 

ηνπ ζεζκνχ απηνχ ζχκθσλα κε ηνπο δαζθάινπο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο θαη απηφ δηφηη 

ζηελ νπζία ε ηάμε απηή ππνδέρεηαη ηνλ εθάζηνηε καζεηή θαη ηνλ εληάζζεη νκαιά κέζα 

ζηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα, ρσξίο απηφο λα αηζζάλεηαη φηη θαηεγνξηνπνηείηαη.    

χκθσλα κε καξηπξίεο δαζθάισλ, αξρηθά νη δάζθαινη επηθεληξσλφληνπζαλ ζε 

ζπδεηήζεηο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο αληηκεηψπηδαλ  ηα 

παηδηά απηά θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο  ζαλ μέλνη, θαη  πνπ απηά ηα  πξνβιήκαηα  ίζσο  

κπνξνχζαλ λα απαζρνινχλ θαη ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ειιελφπνπισλ, φπσο  γηα 

παξάδεηγκα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε δαζθάια θαηνξζψλεη λα ηα 

θάλεη λα αηζζαλζνχλ φηη είλαη θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο. Άξα ν ζθνπφο ηεο δαζθάιαο δελ 

είλαη λα κάζεη ζηα παηδηά  κφλν ηελ αιθαβήηα, αλ θαη ζε απηφ ην θνκκάηη παξαηεξείηαη 

πξφνδνο.  

εκαληηθφ είλαη επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ζηελ 

αξρή ήηαλ δηαθνξεηηθή. Σα παηδηά απηά αηζζαλφληνπζαλ πεξηζσξηνπνηεκέλα, 

θνβηζκέλα θαη ζθηγκέλα. Γηα λα μεπεξαζηεί ινηπφλ απηφ ην εκπφδην, ζα έπξεπε λα γίλεη 

κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη παηδηψλ επνηθνδνκεηηθφο δηάινγνο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί 

ε απηνεθηίκεζή ηνπο, θαη ρξεζηκνπνηψληαο βέβαηα ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν λα κπνξέζνπλ  

λα εθθξάζνπλ ζην δάζθαιν ηνπο φπνην πξφβιεκα είραλ. Δθηφο απφ ηνλ πξνθνξηθφ 

ιφγν, ε εθπαηδεπηηθφο πξνζπάζεζε λα εληζρχζεη θαη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο  ιέγνληάο 

ηνπο φηη ε δηγισζζία πνπ έρνπλ είλαη θάηη ζεκαληηθφ θαη ζπνπδαίν, ζε θακηά φκσο 

πεξίπησζε κεηνλέθηεκα. Έηζη, ηα παηδηά απηά απνβάιινληαο ηνπο θφβνπο ηνπο 

εκθάληζαλ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζην κάζεκα θαη βγαίλνληαο απφ ηελ απνκφλσζε  

κπφξεζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη ζε ζρνιηθέο γηνξηέο θαη λα θάλνπλ παξέεο ζηα 

δηαιείκκαηα θαη λα βειηηψζνπλ  κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε, θαζψο 

ζχκθσλα κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ κπνξνχλ θαη «παίξλνπλ ηα πάλσ ηνπο».  

Ζ εθπαηδεπηηθφο 1Δ2 ζεσξεί φηη ππήξμε βειηίσζε ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ: «Απ‘ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο, ηφηε Ννέκβξην πνπ είρα έξζεη εγψ, 

κέρξη ην ηέινο ζηελ απιή, ζην πξναχιην, νη καζεηέο ιεηηνπξγνχζαλ πνιχ δηαθνξεηηθά 

θνηλσληθά, ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Πνιχ θαιχηεξα απ΄ ηελ αξρή πνπ 

έξρνληαλ καδεκέλνη, ζθηγκέλνη…».  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί θαη ε εθπαηδεπηηθφο ηνπ 3 Γεκνηηθνχ 
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ζρνιείνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαιφ ζα ήηαλ ε δηδαζθαιία λα γίλεηαη ζε νκάδεο θαη 

απηφ δηφηη κε απηφ ηνλ ηξφπν ηα παηδηά  απηά ζα κπνξνχλ λα έξρνληαη ζε επαθή θαη κε 

κεγαιχηεξα θαη κε κηθξφηεξα  παηδηά. Απηφ βέβαηα ρξεηάδεηαη δνπιεηά, γηα λα 

επηηεπρζεί. Παξφια απηά δελ ιείπνπλ θαη θάπνηεο εμαηξέζεηο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη κε κία θνπέια απφ ηελ πξία, ε νπνία δελ κηινχζε ζε θαλέλαλ ζηελ αξρή 

θαη απηφ απφ δηθή ηεο επηινγή. Δπεηδή ήηαλ ληξνπαιή. Ζ εθπαηδεπηηθφο 3Δ 

απνθαιχπηεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε καζήηξηα ζηε κέζε ηεο ρξνληάο παξνπζίαζε 

εμαηξεηηθή πξφνδν ζηελ έθθξαζή ηεο. ζνλ αθνξά κάιηζηα ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηεο 

απηή βειηηψζεθε ζε κεγάιν βαζκφ, θαζψο ζηελ ηάμε ππνδνρήο, φπσο ιέεη ε ίδηα ε 

εθπαηδεπηηθφο, «είκαζηε φινη κηα παξέα…». Γελ είλαη επίζεο ιίγα ηα παξαδείγκαηα πνπ 

αλαθέξνπλ φηη ηα αιινδαπά παηδηά εμαηηίαο ηνπ θφβνπ ηνπο δελ έρνπλ αλαπηχμεη ηελ 

απηνεθηίκεζή ηνπο. Έπεηηα φκσο, ράξε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε ππνδνρήο ε 

θαηάζηαζε άιιαμε θαη ηα παηδηά εληάρζεθαλ θαλνληθά, ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα. 

Δπηπξνζζέησο παξαηεξείηαη εμίζνπ βειηίσζε ζην γλσζηηθφ θνκκάηη. 

Άιιε κία καξηπξία πνπ δείρλεη  φηη ε ηάμε Τπνδνρήο βνήζεζε ζηελ έληαμε ηνπ 

παηδηνχ είλαη θαη απηή ηεο εθπαηδεπηηθνχ 4Δ ηνπ 4 Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία «...νη βαζηθνί ζηφρνη ήηαλ λα κπνξέζεη ην παηδί λα κάζεη βαζηθά πξάγκαηα 

αλάινγα κε ην επίπεδφ ηνπ ψζηε λα κπνξεί λα επηθνηλσλεί ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, 

φπσο λα πάεη λα ςσλίζεη, λα μέξεη ηη είλαη ή πνιχ απιά λα κπνξέζεη λα κηιήζεη. Καη φηη 

ην ζεκαληηθφ ζηε δεδνκέλε πεξίπησζε  δελ είλαη λα γξάθεη ζσζηά νξζνγξαθεκέλα κία 

ιέμε αιιά λα κάζεη λα κηιάεη ζσζηά.», δηεπθνιχλνληαο ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ  θαη 

ηηο ζπλαλαζηξνθέο ηνπ κε ηνπο γχξσ ηνπ.  «...Ζ νξζνγξαθία έξρεηαη αξγφηεξα.  Δπίζεο 

θαιφ ζα είλαη λα πξνζεγγίζεηο ηα παηδηά απηά κε θάηη πνπ ηνπο είλαη νηθείν, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ξσηψληαο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρψξα ηνπο».  Άμην λα εηπσζεί είλαη ην 

γεγνλφο φηη δελ έρεη παξαηεξεζεί ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ηδηαίηεξν πξφβιεκα 

έληαμεο θαη ηα παηδηά θάλνπλ γεληθά παξέα κεηαμχ ηνπο. ρεηηθά κε ηα ιεγφκελα ηεο 

δαζθάιαο ηα παηδηά ζα ζπλερίζνπλ λα έρνπλ κηα θαιή θνηλσληθή έληαμε θαη εμέιημε 

ζηε δσή ηνπο εθφζνλ ζπλερίζνπλ λα πξνζπαζνχλ θαη φηη νη βάζεηο γη απηφ έρνπλ δνζεί 

ζην ζρνιείν απφ ηελ ίδηα θαη ηνλ ζεζκφ ηεο ηάμεο ππνδνρήο. 

Καηά ηελ άπνςε άιιεο δαζθάιαο, ηεο 7Δ «…ε ηάμε ππνδνρήο βνεζάεη 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ηνπ παηδηνχ. Αλ γηα παξάδεηγκα έξζεη έλα παηδί ζε κηθξή 

ειηθία απηφ βνεζάεη. Τπάξρεη φκσο θαη ε πεξίπησζε ην παηδί λα πεξηζσξηνπνηεζεί γηα 

ην ιφγν φηη ηα παηδηά κεηαμχ ηνπο κπνξεί λα γίλνπλ ηδηαίηεξα ζθιεξά. κσο πάληα 
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απηφ εμαξηάηαη απφ ηνπο γνλείο θαη ηνλ δάζθαιν θαη πψο ζα παξνπζηάζνπλ ηελ 

θαηάζηαζε ζηα παηδηά».  Ζ δαζθάια αλαθέξεη ζρεηηθά πσο άιινη γνλείο δίλνπλ ηελ 

πξέπνπζα ζεκαζία, άιινη φρη θαη φηη παηδηά ηεο ίδηαο ρψξαο θάλνπλ παξέα θαη κηιάλε 

ζηε γιψζζα ηνπο  επεηδή αηζζάλνληαη πην άλεηα., θαη απηφ δηαησλίδεηαη θαη ζην 

Γπκλάζην θαη ζην Λχθεην. «...ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα παξέκβεη ε δαζθάια θαη 

λα σζήζεη ηα παηδηά λα θάλνπλ παξέα θαη κε ειιελφπνπια. Φπζηθά ζεκαληηθφ ξφιν 

παίδεη ε γιψζζα, δηφηη απνηειεί ην θχξην κέζν επηθνηλσλίαο. Δληνχηνηο, παξαηεξείηαη 

βειηίσζε ζηελ θαηάζηαζε απηή γηα ην ιφγν φηη ηα παηδηά απνθηνχλ θίλεηξν, φηαλ  δνπλ 

φηη θάπνηνο αζρνιείηαη καδί ηνπο θαη έηζη θάλνπλ παξαπάλσ πξνζπάζεηα».  

Παξφκνηα άπνςε έρεη θαη ε εθπαηδεπηηθφο 6Δ ηνπ 6 δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία: «... ε γιψζζα είλαη ζεκαληηθή γηα λα κπνξέζεη λα 

επηθνηλσλήζεη θαη  λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ δηπιαλφ ηνπ . Αλ ινηπφλ ην θαηαθέξεη απηφ 

ηφηε δελ ζα έρεη θαλέλα πξφβιεκα. Ζ απνδνρή ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη απφ ην ζρνιείν 

θαη λα ζπλερίζεη θαη εθηφο απηνχ, θαη φζν ζε πην κηθξή ειηθία γίλεηαη ηφζν ην 

θαιχηεξν, δηφηη ζα ελζσκαησζεί γξεγνξφηεξα». πσο ήδε έρεη αλαθεξζεί θαη πην 

πάλσ, απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ 7Δ, ε πξνζαξκνγή είλαη αλάινγε κε ηελ θάζε πεξίπησζε. 

Σν γισζζηθφ θνκκάηη,  ινηπφλ, είλαη ζεκαληηθφ αθνχ ηα παηδηά απηά ζα κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθέο εξγαζίεο θαη λα κελ ληψζνπλ πεξηζσξηνπνηεκέλα. Άιιν έλα 

ζεκαληηθφ θνκκάηη είλαη  θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ, αθνχ είηε ληψζνπλ κεηνλεθηηθά είηε 

ληψζνπλ απηνπεπνίζεζε, απηφ βγαίλεη πξνο ηα έμσ.  

Ζ άπνςε ηεο εθπαηδεπηηθνχ 2Δ1, ηνπ ζρνιείνπ 2 είλαη αθνπιηζηηθή. πσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη, «...ε ηάμε Τπνδνρήο επηηειεί ηεξάζηην έξγν,  ελψ ε αξρή 

ήηαλ δχζθνιε, βιέπνληαο κηθξά παηδάθηα λα κέλνπλ κφλα ηνπο». Ο ξφινο ηεο  ήηαλ 

εμίζνπ ζεκαληηθφο αθνχ κέζα απφ ην παηρλίδη θαηφξζσζε λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε 

ησλ παηδηψλ. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη ηη έιεγαλ ηα παηδηά: «Γηαηί γειάηε; Διάηε λα 

παίμεηε, Διάηε θπξία θη εζείο». Αθφκε, ν ρψξνο απηφο ηνπο γίλεηαη νηθείνο, ηνλ 

αηζζάλνληαη δηθφ ηνπο θαη κπνξνχλ λα έξρνληαη ζηα δηαιείκκαηα θαη λα ζπδεηάλε καδί 

ηεο δηάθνξα πξάγκαηα , είηε λα δσγξαθίδνπλ.  Ζ εθπαηδεπηηθφο 2Δ2 επίζεο 

ζπκκεξίδεηαη ηελ άπνςε ηεο 2Δ1 ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ(2), αγλνψληαο φκσο ηη γηλφηαλ  

ζηελ αξρή. Απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ 2Δ1 γηα ηελ ζσζηή έληαμε ηνπ παηδηνχ, γίλεηαη 

ιφγνο γηα  έλα Portfolio, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη απφ ηελ αξρή ηα γεγνλφηα πνπ 

ζπκβαίλνπλ κε ην ζπγθεθξηκέλν παηδί θαη ηη ιέεη ην ίδην ζηε δαζθάια. πσο γηα 

παξάδεηγκα  «Κπξία, πνλάεη! Κπξία πνλάεη!» «Ση πνλάεη;» «Ζ θνηιηά πνλάεη».  ιεο 
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απηέο ινηπφλ νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπγθεληξψζεη ζα  ηε βνεζήζνπλ λα θάλεη ζην 

ηέινο έλαλ απνινγηζκφ  θαη  ζα θαλνχλ ρξήζηκεο θαη ζηνλ επφκελν ζπλάδειθν. 

Πεξλψληαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 9Δ θαη 8Δ, ζεσξνχλ φηη ν ζεζκφο απηφο ζα 

βνεζνχζε, αιιά απηφ εμαξηάηαη απφ ηε κία απφ ηνπο γνλείο, είηε είλαη Έιιελεο είηε 

είλαη μέλνη, θαη απφ ηελ άιιε  απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Καη νη δχν εληνχηνηο  ζεσξνχλ 

φηη  δπζηπρψο ν ξαηζηζκφο είλαη κεγάινο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί 1Δ1 θαη 1Δ2 ηνπ ζρνιείνπ 1 ζπκθσλνχλ θαη απηνί κε ηε 

ζεηξά ηνπο, φηη  ν ζεζκφο απηφο  ζπκβάιιεη ζηελ  θνηλσληθή έληαμε ησλ παηδηψλ γηα ην 

ιφγν φηη ελεκεξψλνπλ ηα παηδηά απηά γηα ηελ ρψξα πνπ βξίζθνληαη, ηελ Διιάδα, θαη 

γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ δνπλ εδψ. Με άιια ιφγηα ηνπο θάλνπλ κηα εηζαγσγή θαη ηα 

βνεζάλε λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηνπο αλζξψπνπο ηεο ρψξαο απηήο. Έπεηηα, φπσο 

θαη νη πξνεγνχκελνη δάζθαινη έηζη θαη απηνί, «...ζα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη δελ έρνπλ θάπνην ειάηησκα, απιά είλαη δηαθνξεηηθνί, θαη φηη ε 

δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο  δελ είλαη κεηνλέθηεκα». 

Έηζη ινηπφλ έρνληαο ιάβεη ππφςε ηηο απαληήζεηο ησλ δαζθάισλ, κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη ν ζεζκφο ηεο Σάμεο Τπνδνρήο είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ 

απηψλ ζηελ θνηλσλία. Δπίζεο ηα παηδηά  αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν αζθαιή θαη έηνηκα 

λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θνηλσλία εθηφο ζρνιείνπ.   

ρεηηθά κε ην εξψηεκα γηα ην εάλ βνεζάεη ε ηάμε Τπνδνρήο ηνπο καζεηέο ζηελ 

θνηλσληθή έληαμε, νη απφςεηο θαηαδεηθλχνπλ κηα ζεηηθή ζπλάθεηα. Απφ ηελ κία πιεπξά 

ππάξρεη ε άπνςε εθείλσλ ησλ δηεπζπληψλ, νη νπνίνη πηζηεχνπλ φηη ν ζεζκφο απηφο 

βνεζάεη θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρεη ε άπνςε εθείλσλ πνπ είλαη ιίγν 

επηθπιαθηηθνί.  

Παξαθάησ θαηαζέησ ηελ άπνςε ηνπ δηεπζπληή 1Γ: «ζνλ αθνξά ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ απηψλ κπνξψ λα πψ φηη απηνί, ζπγρξφλσο θαη κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θνηλσληθνπνηνχληαη. Γηαηί…, ην βιέπνπκε ζηελ πξάμε: 

Αιιαγή ζην θέξζηκν, ζηε ζπκπεξηθνξά, ζηνλ ηξφπν ζθέςεο…, ζε πνιιά πξάγκαηα. 

Γειαδή θη απηνί ζπκκεηέρνπλε παληνχ. πκκεηέρνπλε ζηηο εθδειψζεηο. Φέηνο είδακε 

εθδειψζεηο πνπ θάλακε κε αιινδαπά, πνπ θη απηνί πνπ είδαλε ηελ εθδήισζε δελ 

πηζηεχαλε φηη απηά ηα παηδηά ζα δείμνπλε ηφζν αλεβαζκέλν επίπεδν. Αιιά είραλε 

δνπιεπηεί θαιά. Δίραλε δνπιεπηεί κε αγάπε, κε φξεμε…». 

χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ Γηεπζπληή 2Γ, «...εθφζνλ ν ζεζκφο απηφο έρεη σο 
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ζηφρν ηελ εθπαηδεπηηθή ηζφηεηα, θάζε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε είλαη θαινπξναίξεηε. Βέβαηα απηφο ν ζεζκφο ζε άιιεο ρψξεο είλαη 

αλαγθαζηηθφο εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ πνπ ππάξρνπλ. πλεπψο αλ θαη 

εκείο δερηνχκε φηη ε Σάμε Τπνδνρήο δελ είλαη κφλν γηα ηνπο «θαθνχο» καζεηέο αιιά 

γηα εθείλνπο πνπ έρνπλ πξφβιεκα ζηελ επηθνηλσλία, ηφηε ν ζεζκφο απηφο ζα βνεζήζεη 

πεξηζζφηεξν». Ο δηεπζπληήο 9Γ θαηαζέηεη ηελ άπνςε πσο απηφο ν ζεζκφο «ζα πξέπεη 

λα ππάξρεη ζε κφληκε βάζε» θη φηη ζην ζρνιείν ηνπ «ιεηηνχξγεζε πνιχ θαιά, 

ζεηηθφηαηα». 

Έλαο άιινο εξσηψκελνο δηεπζπληήο, ν 5Γ, ζεσξεί φηη  «...ε Σάμε Τπνδνρήο ζα 

βνεζήζεη πάξα πνιχ ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ παηδηψλ απηψλ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ απηά ηα παηδηά 

αξθεί λα ππάξρεη ν ζεζκφο απηφο, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ζαλ εληζρπηηθφο ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ..». Ο δηεπζπληήο απηφο επηζεκαίλεη φηη «...ε παξνπζία ηνπ ζεζκνχ απηνχ 

ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην ζρνιείν λα επηηειέζεη θαιχηεξα ηνλ ζηφρν ηνπ, έρνληαο ζηε 

θαξέηξα ηεο ελίζρπζεο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ απηή ηελ ηάμε ππνδνρήο. Σα παηδηά 

απηά εληάρζεθαλ πην γξήγνξα ζηελ θνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ ρσξίο ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα, επνκέλσο ε ηάμε Τπνδνρήο έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν». 

Παξφκνηα άπνςε έρεη θαη έλαο άιινο δηεπζπληήο, ν 4Γ, ν νπνίνο  ζεσξεί φηη: 

«...ν ζεζκφο απηφο είλαη άξηζηνο...». πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη, «...Ο ζεζκφο είλαη 

άξηζηνο, γηαηί απηά ηα παηδηά, πέξα απφ ην ζέκα ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο πνπ 

παξνπζηάδνπλ θαη ηεο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο, ζηεξνχληαη παληειψο γλψζεο ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο, έηζη ψζηε ε minimum επηθνηλσλία λα κελ επηηπγράλεηαη κε ην πνπ 

έξρνληαη απηά ηα παηδηά εδψ. Ζ κέρξη ηψξα εθαξκνγή έρεη δψζεη άξηζηα 

απνηειέζκαηα…, παξφιν πνπ ην Τπνπξγείν αξγεί λα ζπζηήζεη ηηο ηάμεηο ππνδνρήο». 

Άξα θαηαιήγεη φηη ν ζεζκφο απηφο βνεζάεη ζεκαληηθά ηα παηδηά απηά ηφζν ζηελ 

θνηλσληθή ηνπο έληαμε, δειαδή ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζε θαηλνχξγην πεξηβάιινλ κε 

δηαθνξεηηθά ήζε θαη έζηκα, (ε νπνία θαη επηηπγράλεηαη κέζα απφ δηάθνξεο εθδειψζεηο 

θαη γηνξηέο, φπσο γηα παξάδεηγκα  νη Απφθξηεο),  φζν θαη ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα. 

Αμηνζεκείσην είλαη θαηά ηνλ ίδην φηη ε ηάμε Τπνδνρήο βνεζάεη θαη ζηελ αλίρλεπζε 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ: « Μηα ηάμε ππνδνρήο καο δηεπθνιχλεη ζην λα κπνξέζνπκε λα 

θαηαιήμνπκε εάλ ππάξρεη φλησο καζεζηαθή δπζθνιία ή είλαη… ε πνιηηηζηηθή 

δηάζηαζε». 
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Μηα δηαθνξεηηθή άπνςε παξαηεξείηαη εθ κέξνπο ηνπ δηεπζπληή 9Γ ηνπ 

ζρνιείνπ 9. Ο δηεπζπληήο  δπζαλαζρεηεί θαη ν ιφγνο είλαη φηη ππάξρεη κηα δπζθνιία 

ζπκκεηνρήο εθ κέξνπο ησλ παηδηψλ θαη θαη‘ επέθηαζε ησλ γνληψλ ηνπο, δηφηη επηθξαηεί 

ε ακθηβνιία κήπσο έηζη ζηηγκαηηζηνχλ θαηά κία έλλνηα ζε ζρέζε κε ηα άιια παηδηά. Γη‘ 

απηφ ην ιφγν θαη νη δάζθαινη νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ  θαη ηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο. 

Καηά ηνλ δηεπζπληή νη γνλείο είλαη ζεηηθνί, φκσο ην παηδί θνβάηαη φηη ζα ην 

θαηεγνξηνπνηήζνπλ. Ζ εμήγεζε πνπ δίλεηαη ζην παηδί απφ ηνλ δάζθαιν είλαη ε εμήο:    

«ηη είλαη έλα Σκήκα πνπ ιεηηνπξγεί κέζα ζην ζρνιείν, είλαη ην ίδην ζρνιείν». Με άιια 

ιφγηα, αλαθέξεη φηη είλαη θαη απηφ έλα κάζεκα φπσο ηα αγγιηθά ή ε ζεαηξηθή αγσγή. 

Έηζη ηα παηδηά απηά, ζηγά, ζηγά μεπεξλνχλ ηελ αξρηθή ηνπο δπζπηζηία θαη ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζην ζρνιείν. Δπίζεο ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα παηδηά «ζπκκεηέρνπλ  

ζηελ θνηλσληθή δσή  ηεο πεξηνρήο απηήο, φπσο  γηα παξάδεηγκα πεγαίλνπλ θαη 

καζαίλνπλ θξεηηθνχο παξαδνζηαθνχο ρνξνχο αλ θαη είλαη Αιβαλνί καζεηέο ή 

βαθηίδνληαη ρξηζηηαλνί…».  

 χκθσλα κε ηνλ δηεπζπληή 8Δ ηνπ ζρνιείνπ 8: «…ε βνήζεηα ηνπ ζεζκνχ είρε 

ζεηηθφ αληίθηππν ηφζν ζηα παηδηά φζν θαη ζηνπο δαζθάινπο, νη νπνίνη παξαηήξεζαλ 

βειηίσζε ζηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ. ζν γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε, νη καζεηέο 

δελ είραλ θαλέλα πξφβιεκα..» . Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη, «...εθφζνλ νη ίδηνη νη 

γνλείο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηα βνεζήζνπλ ζην ζπίηη είηε επεηδή δελ γλσξίδνπλ 

είηε επεηδή δνπιεχνπλε ν ζεζκφο απηφο, ράξε ζηα ΔΠΑ  ιεηηνπξγεί ζαλ έλαο απφ 

κεραλήο ζεφο γηα ηα παηδηά απηά θαη είλαη επρήο έξγνλ λα ππάξρεη...». 

 Παξφκνηα απνηειέζκαηα παξαηεξνχληαη θαη ζην ζρνιείν 1. Οη εθπαηδεπηηθνί 

1Δ1 θαη 1Δ2 κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο είδαλ φηη ηα παηδηά θαη 

καζαίλνπλ θαη θνηλσληθνπνηνχληαη. Ζ αιιαγή ζηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο θαη ζθέςεο 

ήηαλ θαλεξή, θαη θπζηθά ζε απηφ ζπλέβαιε  θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηάθνξεο 

εθδειψζεηο, φπνπ ηα παηδηά εθδήισλαλ ηελ φξεμε θαη ηελ αγάπε γηα απηφ πνπ έθαλαλ. 

Δπηπιένλ ηα παηδηά απηά δελ  αηζζάλνληαη φηη είλαη παξείζαθηα κέζα ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν ηνπ ζρνιείνπ.  

Μα φρη κφλν απηφ: ηα αιινδαπά απηά παηδηά κπφξεζαλ θαη έθαλαλ θαη θίινπο 

θαη απφ ηελ Διιάδα θαη απφ άιιεο ρψξεο. χκθσλα κε ηελ εθπαηδεπηηθφ 4Δ: «… ηα 

παηδηά θαη βγαίλνπλ θη επηθνηλσλνχλε, θαη ζηα καγαδηά ζα πάλε, θαη βφιηα ζα πάλε, 

κηιάλε, δελ έρνπλ πξφβιεκα ζηελ επηθνηλσλία κε ηνλ θφζκν, φζν κπνξνχλ λα κηιήζνπλ 
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μεθάζαξα ειιεληθά». εκαζία ινηπφλ έρεη φηη ηα παηδηά πεξλάλε φκνξθα καδί κε ηνπο 

ππφινηπνπο. 

 Δπηπξνζζέησο, θάπνηνη απφ ηνπο δηεπζπληέο ζεσξνχλ φηη ηα  αιινδαπά παηδηά 

πνπ έρνπλ   γελλεζεί ζηελ Διιάδα έρνπλ ελζσκαησζεί εληειψο. Δθφζνλ θαηέρνπλ ηε 

γιψζζα, ηφηε δελ ππάξρεη θαλέλα εκπφδην νχηε ζην γλσζηηθφ θνκκάηη νχηε ζην 

θνηλσληθφ. εκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ ελζσκάησζε είλαη νη γνλείο. Άιισζηε δελ 

είλαη ηπραία θαη ε έθθξαζε φηη απφ ηελ νηθνγέλεηα μεθηλάλε φια. Με άιια ιφγηα, εάλ νη 

ίδηνη νη γνλείο επηζπκνχλ ηα παηδηά ηνπο λα θνηλσληθνπνηεζνχλ, ηφηε ζα θάλνπλ αγψλα 

γη‘ απηφ θαη ζα ηα πξνηξέςνπλ λα ζπκκεηέρνπλ γηα παξάδεηγκα ζε γηνξηέο ηνπ 

ζρνιείνπ.  

«...Έλαο άιινο παξάγνληαο εμίζνπ ζεκαληηθφο είλαη θαη νη δάζθαινη νη νπνίνη κε 

ηε ζεηξά ηνπο πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξφζθνξν έδαθνο γηα λα δεκηνπξγεζεί 

κηα θηιία κεηαμχ ησλ  αιινδαπψλ παηδηψλ κε ηα ειιελφπνπια, κε ζηφρν ηα αιινδαπά  

παηδηά λα επηζπκνχλ δηαθαψο λα έξρνληαη ζην ζρνιείν κφλν θαη κφλν γηα λα 

ζπλαληήζνπλ ηνπο θίινπο ηνπο θαη λα είλαη επραξηζηεκέλα γηα απηφ. Απηφ ζα πξέπεη λα 

είλαη θαη ην ζεκείν αλαθνξάο, δειαδή ην λα αηζζάλνληαη επηπρηζκέλα θαη φρη 

πεξηζσξηνπνηεκέλα..», θαη, ζχκθσλα κε ηνλ δηεπζπληή 7Γ: «... λα κελ έρνπλ 

πξφβιεκα κε ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπο». […] Αλαθέξεη ζρεηηθά «όηη είκαη εθεί, καγεηξεύσ 

απηό, όηη ληύλνκαη έηζη, έρσ ηνλ πνιηηηζκό κνπ» ή  «Δίκαη από ηελ Ηλδία ή από ηελ 

Αιβαλία… θαη λα αηζζάλνληαη ππεξήθαλα». Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη φηη νη 

καζεηέο απηνί θάλνπλ κε ηε ζέιεζή ηνπο ην πξσί πξνζεπρή θαη  ιέλε ην «Πάηεξ εκψλ» 

καδί κε ηα άιια παηδηά. Παξφια απηά, ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο  θαη ηνπο γνλείο ηνπο 

φηη δελ είλαη ππνρξεσκέλνη  λα ζπκκεηέρνπλ, αιιά εθείλνη έρνπλ αληίζεηε άπνςε.  

ρεηηθά κε ηα δηαιείκκαηα, ν ίδηνο δηεπζπληήο ( ν 7Γ) παξαηεξεί φηη «...νη  καζεηέο 

παίδνπλ κεηαμχ ηνπο  ρσξίο λα έρνπλ θάπνην πξφβιεκα, θαη φηη ην πξφβιεκα  αλ 

δεκηνπξγεζεί είλαη  απφ ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη ζην ζπίηη...» Δπίζεο ζρεηηθά κε ην εάλ 

πξνέξρνληαη πάληα απφ  ζηεξεφηππα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, ε απάληεζε είλαη φηη «... έλα 

πνζνζηφ ησλ παηδηψλ απηψλ ήζειε ηελ επηθνηλσλία. Γηα παξάδεηγκα έλαο καζεηήο απφ 

ηελ Ηλδία, πνπ ήηαλ πνιχ θαιφο καζεηήο, γηλφηαλ κεηά ζην ζχλνιν ν αγαπεηφο! Απηφ 

πνπ δεκηνπξγεί φκσο πξφβιεκα ζε ζρέζε κε ηα παηδηά, εηδηθά απφ ηελ Ηλδία, είλαη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ γνληψλ θαη απηφ δηφηη φηαλ νη γνλείο παίξλνπλ άδεηα θεχγνπλ γηα έλα 

κήλα πεξίπνπ ζηε ρψξα ηνπο κε ηα παηδηά ηνπο,  ρσξίο θαλ λα ελεκεξψλνπλ ηνπο 

δαζθάινπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη γνλείο  απηνί δελ ππνινγίδνπλ ηνλ αγψλα θαη ην έξγν 
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πνπ θάλνπλ νη δάζθαινη...». Καη ζπλερίδεη ιέγνληαο φηη φηαλ κηα δαζθάια 

ζπγθεληξψλεη ηελ Σάμε Τπνδνρήο κε φιν απηφλ ηνλ ηξφπν θαη κεηά απφ έλα κήλα 

επηζηξέθεη ν καζεηήο, εθείλε αλαθαιχπηεη έλα ηεξάζηην θελφ θαη έηζη ε δαζθάια 

δπζαλαζρεηεί: «μέξεηο θάηη; Γηα πνηνλ ιόγν; Να θάζνκαη… ζην ζρνιείν ….Με ηα παηδηά 

ηεο Αιβαλίαο…». Γεγνλφο  φκσο είλαη φηη ππάξρεη πεξηζζφηεξε θνηλσληθνπνίεζε κηαο 

θαη ηα παηδηά θάπνπ ζα ηαηξηάμνπλ θαη ζα θάλνπλ παξέεο, ην ίδην θαη νη γνλείο.  

χκθσλα κε ηελ άπνςε ελφο δηεπζπληή, ηνπ 7Γ απηφ πνπ επεξεάδεη αξθεηνχο 

γνλείο είλαη ην νηθνλνκηθφ θίλεηξν, δειαδή ην επίδνκα πνπ παίξλνπλ, γχξσ ζηα 1000 

επξψ απφ ηνλ ΟΑΔΓ. 

Άξα, ζα κπνξνχζακε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ζε γεληθέο γξακκέο ε ηάμε 

Τπνδνρήο, βνεζάεη αξθεηά ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ. κσο ππάξρεη θαη   ν 

αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο θάπνησλ γνληψλ, νη νπνίνη ζηέθνληαη εκπφδην ζην έξγν πνπ 

επηηειεί ν ζεζκφο απηφο.  

 

2.7 ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ ΣΧΝ ΣΑΞΔΧΝ ΤΠΟΓΟΥΖ 

ρεηηθά κε ην αλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ 

ηάμεσλ ππνδνρήο, νη αληηδξάζεηο δαζθάισλ θαη δηεπζπληψλ δηαθέξνπλ. ε άιινπο είλαη 

θαλεξή ε ηθαλνπνίεζή ηνπο θαη ζε άιινπο ε δπζαξέζθεηα πνπ κπνξεί λα ππάξρεη ιφγσ 

θάπνησλ πξνβιεκάησλ.  

Ρσηψληαο ηνλ δηεπζπληή 9Γ, επ‘ απηνχ παξαηεξεί φηη ην ζρνιείν ηνπ δελ είρε 

θαλέλα πξφβιεκα, νχηε απφ πιεπξάο πιηθνχ νχηε απφ πιεπξάο ππνδνκήο θαη επνκέλσο 

ήηαλ επραξηζηεκέλνο θαη ηθαλνπνηεκέλνο.    

Μηα δηαθνξεηηθή φκσο άπνςε θαίλεηαη λα έρνπλ νη δηεπζπληέο 7Γ, 8Γ, 5Γ 

ησλ ζρνιείσλ 7, 8 θαη 5 αληίζηνηρα. χκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηνπο, ην πξφβιεκα 

πξνέθππηε ιφγσ ηνπ ρψξνπ, δειαδή ηεο αίζνπζαο, πνπ είηε δελ ππήξρε είηε ήηαλ πνιχ 

κηθξή. Υαξαθηεξηζηηθά  έλαο απφ απηνχο αλαθέξεη φηη: «Σν κάζεκα ηεο Σ.Τ. γηλόηαλ 

ζηελ αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ θαη βέβαηα δελ ήηαλ ε πην θαηάιιειε». Οη ίδηνη 

επηζεκαίλνπλ φηη ζε ζρέζε κε ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ δειψλνπλ 

ηθαλνπνηεκέλνη ιφγσ ησλ βηβιίσλ ή ησλ ππνινγηζηψλ πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, ηα βηβιία απηά ήηαλ πνιχ πνηνηηθά θαη θαηάθεξαλ λα βνεζήζνπλ ηνπο 

αιινδαπνχο καζεηέο. ζν γηα ηελ ειεθηξνληθή ηερλνινγία ηα παηδηά κπνξνχζαλ λα 
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ρξεζηκνπνηήζνπλ αθφκε θαη βηληενπξνβνιέα. Καη φπσο επηζεκαίλεη θάπνηνο εμ‘ απηψλ: 

«Απηό άξεζε πάξα πνιύ ζηα παηδηά».  

Ο δηεπζπληήο 4Γ  ζεσξεί πσο ππάξρεη πξφβιεκα κε ην δηδαθηηθφ πιηθφ θαη 

ζπκπιεξψλεη: « Ναη κελ έρνπκε θξνληίζεη αιιά κε ηηο θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο ηηο δηθέο 

καο λα ππάξρεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Γειαδή ζπγθεθξηκέλα ην ζρνιείν καο απηή ηε 

ζηηγκή έρεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη απφ ην Παλεπηζηήκην Πάηξαο θαη απφ ην 

Παλεπηζηήκην ηεο Αζήλαο θαη απφ ην ΔΓΗΑΜΜΔ, φπνπ έρεη γίλεη δνπιεηά γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο, γηα ηα παηδηά ησλ νκνγελψλ αιιά…, 

θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο θνξέαο, ν νπνίνο λα δίλεη έηζη…, λα αλαλεψλεη πιηθφ. Θα 

κπνξνχζε φπσο γίλεηαη θαη κε ηηο άιιεο ηάμεηο λα ππάξρεη απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο. 

Μέζα απφ ηελ ηάμε ππνδνρήο…». 

Αμηνζεκείσηε είλαη φκσο θαη ε καξηπξία ηνπ δηεπζπληή 2Γ, ν νπνίνο αλαθέξεη 

φηη «... δελ ηίζεηαη ζέκα γηα ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή δηφηη απηή ππάξρεη, έζησ θαη λα 

έρνπλ κφλν  κία αίζνπζα ή έλαλ ππνινγηζηή. Σν πξφβιεκα επηθεληξψλεηαη αιινχ..». 

Παξφκνηα ζηάζε κε απηή ησλ δηεπζπληψλ, πνπ άιινη δειαδή είλαη ηθαλνπνηεκέλνη θαη 

άιινη φρη, είλαη θαη απηή ησλ δαζθάισλ.  

Έηζη, ε εξσηψκελε εθπαηδεπηηθφο 4Δ ηνπ ζρνιείνπ 4 απάληεζε φηη είλαη πνιχ 

επραξηζηεκέλε. ρεηηθά αλαθέξεη: «Δίρε ην ζρνιείν απίζηεπην πιηθφ απφ κφλν ηνπ, δελ 

μέξσ ηψξα αλ ζπλεξγάδεηαη θαη κε ην Παλεπηζηήκην Ρεζχκλνπ… Δίκαζηε ηπρεξνί πνπ 

είκαζηε ζην Ρέζπκλν, πνπ γίλεηαη απηή ε δνπιεηά κε ηνλ θχξην Γακαλάθε γηα ηηο ηάμεηο 

ππνδνρήο…». Καη ζπκπιεξψλεη: «Σν ζέκα είλαη όηη είρε πάξα πνιύ πιηθό ην ζρνιείν… 

πάξα πνιύ… θαη C.D θαη θαζέηεο λα βιέπνπκε, θαη λα παίδνπκε ζηνλ ππνινγηζηή, θαη 

βηβιία, πάξα πνιιά βηβιία, πνιιέο ζεηξέο, θαη ηα «Μαξγαξίηα» θαη ηα «Γεηα ζνπ» θαη ην 

«Μαζαίλσ θαη δηαβάδσ» θαη δηάθνξα».  ζν γηα ηελ ηάμε είρε ζηξνγγπιά ζξαλία θαη 

θαξέθιεο γχξσ νπφηε θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ δαζθάιαο θαη καζεηψλ γηλφηαλ 

θαιχηεξα.  

Τπήξμαλ φκσο θαη αληίζεηεο ζέζεηο: Οη εθπαηδεπηηθνί 3Δ, 8Δ θαη 9Δ 

εμέθξαζαλ ηελ δπζαξέζθεηά ηνπο γηα ην ζέκα ηεο αίζνπζαο. πγθεθξηκέλα, ζην έλα 

ζρνιείν ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ  αίζνπζα  πνπ ήηαλ πξηλ βηβιηνζήθε, ζην άιιν κηα 

απνζήθε θαη ζην ηειεπηαίν δελ ππήξρε θαλ αίζνπζα. Αλαγθάδνληαλ έηζη λα βξνπλ 

άκεζεο θαη γξήγνξεο ιχζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα  ε κία απφ απηέο ηηο δαζθάιεο λα 

κνηξαζηεί ηελ αίζνπζα κε ηνλ δάζθαιν Δηθαζηηθψλ θαη ε άιιε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 
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αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. ζν γηα ηα βηβιία, νη δαζθάιεο θαίλνληαη πνιχ 

ζηελαρσξεκέλεο, θαη απηφ δηφηη ην πιηθφ απηφ άξγεζε λα έξζεη ζηα ζρνιεία, κε 

απνηέιεζκα  είηε λα ρξεζηκνπνηνχλ πιηθφ απφ ην ΔΓΗΑΜΜΔ θαη λα θαηεβάδνπλ πιηθφ 

κέζσ ηληεξλέη, φπσο βηληεάθηα  πνπ αξέζνπλ πνιχ ζηα παηδηά είηε λα βγάδεη ε ίδηα 

θσηνηππίεο απφ αιινχ. Δίλαη θαλεξφ ινηπφλ φηη νη δαζθάιεο δελ κπνξνχζαλ λα 

εξγαζηνχλ θαη λα βνεζεζνχλ φζν ζα ήζειαλ. 

Μηα εληειψο δηαθνξεηηθή άπνςε είρε ν εθπαηδεπηηθφο 1Δ1 θαη ε εθπαηδεπηηθφο 

7Δ ζηα νπνία ππήξραλ δχν ηάμεηο Τπνδνρήο κε δχν δαζθάινπο αληίζηνηρα.  Σφζν κε 

ηνλ ρψξν φζν θαη κε ην πιηθφ νη δάζθαινη θαίλνληαη ηδηαηηέξσο επραξηζηεκέλνη. Αλ θαη 

ηα βηβιία ήξζαλ ζηε κέζε ηεο ρξνληάο ηα παηδηά βνεζήζεθαλ πνιχ απφ ηα 

ζπγθεθξηκέλα βηβιία. ρεηηθά αλαθέξνπλ φηη:« βνεζήζεθαλ πνιύ ηα παηδηά ηεο Σ.Τ. από 

ηα βηβιία ελόο ζπλαδέιθνπ (Ν. Π.), κε ηίηιν: «Ζ γιώζζα κνπ ρσξίο δπζθνιίεο». 

Μία άιιε άπνςε ζπλαληάκε ζηελ εθπαηδεπηηθφ 6Δ ηνπ ζρνιείνπ 6, ε νπνία 

θαλεξψλεη ηελ δπζαξέζθεηά ηεο. Ο ρψξνο φπνπ θηινμελνχηαλ ε Σάμε Τπνδνρήο ήηαλ 

πνιχ κηθξφο. Απηφ ζήκαηλε φηη θαη ηα γθξνππ ζα έπξεπε λα είλαη κηθξά. ε ζρέζε κε 

ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ε δαζθάια αλαθέξεη πσο ε ίδηα έθεξλε φ,ηη πιηθφ ρξεηαδφηαλ 

φπσο θαη ηνλ ππνινγηζηή ηεο φπνηε κπνξνχζε, θαη απηφ γηαηί δηαθνξεηηθφο 

ελζνπζηαζκφο ππάξρεη ζε έλα παηδί φηαλ βιέπεη εηθφλεο. Δληνχηνηο ζα κπνξνχζαλ λα 

ππάξρνπλ θαη γξακκαηηθέο ή ιεμηινγηθέο αζθήζεηο αιιά δπζηπρψο δελ κπνξνχζαλ λα  

πάξνπλ ην βηβιίν, γη‘ απηφ θαη ε δαζθάια θηλεηνπνηήζεθε απφ κφλε ηεο. 

Σέινο, νη εξσηψκελεο δαζθάιεο ηνπ ζρνιείνπ 2, εθπαηδεπηηθνί 2Δ1 θαη 2Δ2 

επηζεκαίλνπλ πσο ρψξνο δελ ππήξρε γηα ηελ ηάμε Τπνδνρήο θαη ην κάζεκα γηλφηαλ 

θάησ απφ άζιηεο ζπλζήθεο δειαδή κέζα ζε πξνθάη, φπνπ έζηαδαλ κέζα λεξά. Υάξε 

ζηελ πξνζσπηθή εξγαζία ηεο εθπαηδεπηηθνχ 2Δ1 θαη ηεο θφξεο ηεο ν ρψξνο 

δηακνξθψζεθε ζε έλα επράξηζην πεξηβάιινλ. ρεηηθά κε ην πιηθφ, νη εθπαηδεπηηθνί ησλ 

ηάμεσλ ππνδνρήο ηνπ ζρνιείνπ 2 παξαηεξνχλ φηη απηφ άξγεζε πνιχ λα έξζεη θαη γη‘ 

απηφ ην ιφγν ρξεζηκνπνηνχζαλ πιηθφ παηδηψλ απφ παιαηφηεξα ρξφληα.. Δπίζεο 

ραξαθηεξηζηηθή ήηαλ θαη ε βνήζεηα πξνγξακκάησλ απφ ηα ΚΔΓΓΤ, πνπ ζπλάδειθνί 

ηνπο είραλ δψζεη. 
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2.8 ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΣΗ ΣΑΞΔΗ 

ΤΠΟΓΟΥΖ 

ε ζρέζε κε ην εξψηεκα, γηα ην εάλ νη δάζθαινη ηεο ηάμεο Τπνδνρήο 

αληηθαζηζηνχλ ζπλαδέιθνπο φηαλ απηνί απνπζηάδνπλ θαη εάλ κεηέπεηηα δεκηνπξγείηαη 

πξφβιεκα, παξαηεξήζεθε φηη  άιινη δάζθαινη απάληεζαλ ελψ άιινη δελ έζημαλ απηφ 

ην ζέκα θαζφινπ. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ απηψλ.    

Δξσηψκελε ε εθπαηδεπηηθφο 4Δ ηνπ ζρνιείνπ 4 αλαθέξεη φηη ε 

αληηθαηάζηαζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο είλαη κία απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, αλ θαη ε ΓΟΔ 

(Γηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία Διιάδνο) ιέεη ην αληίζεην. Υαξαθηεξηζηηθά ε ίδηα 

επηζεκαίλεη φηη αλαγθαζηηθά ζα βνεζήζεη ην ζρνιείν ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε δηφηη δελ 

γίλεηαη δηαθνξεηηθά. Ο κηθξφο αξηζκφο ησλ δαζθάισλ δελ ηεο επηηξέπεη λα έρεη άιιε 

γλψκε, αθνχ ην ίδην ην θξάηνο δελ ηεο αθήλεη πεξηζψξην, ιφγσ αλεπαξθνχο  ππνδνκήο.  

Παξφκνηα άπνςε ζπκκεξίδεηαη θαη ζην 8 ε εθπαηδεπηηθφο 8Δ, ε νπνία 

ππνζηεξίδεη φηη αλ θαη πξνζπάζεζε λα ην απνθχγεη, έρεη ηχρεη γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο 

λα αληηθαηαζηήζεη άιινπο ζπλαδέιθνπο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πνπ ιείπνπλ 

παξαπάλσ απφ έλαο δάζθαινη. Καη νη δχν δαζθάιεο θαηαιήγνπλ ζην φηη απηή ε 

θαηάζηαζε είλαη πξφβιεκα.  

Γηαθνξεηηθή άπνςε έρεη ε εθπαηδεπηηθφο 9Δ, ε νπνία ηνλίδεη φηη δελ 

αληηθαζηζηνχζε άιινπο ζπλαδέιθνπο φηαλ απηνί έιεηπαλ. Δλψ αληίζεηα  ζηα ζρνιεία 

1, 2 θαη 7 νη εθπαηδεπηηθνί 1Δ1 θαη 1Δ2, 2Δ1 θαη 2Δ2 θαη 7Δ δελ θάλνπλ 

θακία αλαθνξά ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.    

Δπίζεο, ε εθπαηδεπηηθφο 3Δ αλαθέξεη φηη απφ  ηε ζηηγκή πνπ ζα έξζεη ζηε 

δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ, θαη απηφ δπζηπρψο γίλεηαη κε πξνζθιήζεηο κέζα ζην Ννέκβξην 

ή  κέζα ζην Γελάξε, είλαη θπζηθφ φηη ζα βνεζήζεη θαη ζα ην εληζρχζεη ζε πεξηπηψζεηο 

πνπ είλαη αλαγθαίν θαη φηη ν δάζθαινο δελ θάλεη πάληα απηφ  γηα ην νπνίν είλαη 

πξννξηζκέλνο. Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ην πξφβιεκα μεθηλάεη απφ ηηο αξγνπνξεκέλεο 

θιήζεηο ηνπ θξάηνπο πξνο ηνπο δαζθάινπο.     

ζνλ αθνξά ηελ 6Δ ηνπ ζρνιείνπ 6, ε ίδηα επηζεκαίλεη φπσο θαη νη  

παξαπάλσ εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιείσλ 4 θαη 8 φηη, ιφγσ αδεηψλ πξνζσπηθνχ 

αλαγθάζηεθε λα αληηθαηαζηήζεη ζπλαδέιθνπο ηεο. Απηή ε θαηάζηαζε φκσο 

δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα ζηελ Σάμε Τπνδνρήο αθνχ ηα παηδηά, πάλσ πνπ μεθίλεζαλ 

λα πεγαίλνπλ θαιά, ζηακάηεζαλ απφηνκα, γηα λα κπνξέζεη ε δαζθάια λα 
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αληηθαηαζηήζεη έλαλ ζπλάδειθν, θαη έκεηλαλ πίζσ. Έπεηηα φηαλ ε δαζθάια επέζηξεςε, 

έπξεπε λα βγάιεη θαη λα θαιχςεη ηελ χιε, αιιά ιφγσ ρξφλνπ ππήξρε παληθφο. πσο 

ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη: «απιά όινη ιίγν παληθνβιεζήθακε όηη… λα δνύκε ηη ζα 

πξνιάβνπκε λα θαιύςνπκε, ηη ζα πξνιάβνπκε, έζησ κηα επαλάιεςε απ’ απηά πνπ 

έθαλαλ, απ’ απηά πνπ δε ζπκνύληαη. Απιά κεηά αλαγθαζηηθά έγηλε κε αξθεηά βεβηαζκέλν 

ηξόπν».   

Παξαηεξείηαη  ινηπφλ, φηη απφ ηε κία δεκηνπξγνχληαη ηάμεηο Τπνδνρήο θαη απφ 

ηελ άιιε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ θαιείηαη λα δηδάμεη ζε απηέο αλαγθάδεηαη λα 

θάλεη θάηη άιιν, θη απηφ έρεη επηπηψζεηο ζηα παηδηά. Ζ εθπαηδεπηηθφο 6Δ ιέεη επ‘ 

απηνχ ραξαθηεξηζηηθά φηη δελ ππάξρεη ν απαηηνχκελνο ζεβαζκφο ζηνλ ζεζκφ, θαη 

ζπκπιεξψλεη: «Κη επεηδή δελ ππάξρεη ζεβαζκφο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, γη απηφ είκαζηε 

ιίγν ζαλ ππνθαηάζηαηα, ρξεζηκνπνηνχκαζηε γηα λα ηειεηψζνπκε άιιεο εξγαζίεο, γηα λα 

θαιχςνπκε ηα θελά ησλ δαζθάισλ, γηαηί πξνθαλψο (ελλ. ν ζεζκφο) δελ ζεσξείηαη θάηη 

ζεκαληηθφ. Οπφηε εθεί κεηά δελ κπνξεί λα ππάξμεη θαη ε απαξαίηεηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζεζκνχ, λα ππάξμεη βειηίσζε ησλ καζεηψλ, λα γίλεη κηα ζσζηή δνπιεηά!»  

Ρσηψληαο ηε γλψκε ησλ δηεπζπληψλ, είλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη έλα 

κεγάιν πνζνζηφ δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ ην ζέκα. Αλάκεζά ηνπο είλαη φκσο θαη δπν 

απφςεηο δηεπζπληψλ, πνπ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ. Απφ ηε κία ν δηεπζπληήο 7Γ 

επηζεκαίλεη φηη ν δάζθαινο ηεο ηάμεο Τπνδνρήο έπξεπε λα πάξεη ηε ζέζε ελφο άιινπ 

εμαηηίαο θάπνηαο αζζέλεηαο θαη ην παξνπζηάδεη ζαλ έλα πξφβιεκα. Καη ν 6Γ φκσο ηνπ 

ζρνιείνπ 6 ζπκθσλεί ζην φηη απηή ε θαηάζηαζε είλαη έλα κεγάιν πξφβιεκα, δηφηη δελ 

ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλε ηνλ δάζθαιν ηεο ηάμεο ππνδνρήο θαη λα κέλνπλ  πίζσ ηα 

παηδηά ησλ ηάμεσλ απηψλ.  

χκθσλα ινηπφλ κε ηα παξαπάλσ, είλαη θαλεξφ φηη θαη νη δχν πιεπξέο, ηφζν  

ησλ δαζθάισλ φζν θαη ησλ δηεπζπληψλ ζπκθσλνχλ ζην φηη ε αληηθαηάζηαζε ησλ 

δαζθάισλ είλαη έλα αξθεηά κεγάιν πξφβιεκα πνπ έρεη αληίθηππν ζηνπο δαζθάινπο 

αιιά θαη ζηνπο καζεηέο ηεο Σάμεο Τπνδνρήο.   

Πεξλψληαο ζην εξψηεκα γηα ην εάλ ππήξρε ζπλεξγαζία θαη βνήζεηα απφ άιινπο 

ζπλαδέιθνπο, δηεπζπληέο  θαη  δάζθαινη αλαθέξνπλ γεγνλφηα θαη παξαδείγκαηα φπνπ 

αιινχ ππήξρε ζεηηθή έθβαζε θαη αιινχ αξλεηηθή.    

ρεηηθά κε ηνπο δηεπζπληέο παξαηεξήζεθε φηη θαη ζε απηφ ην εξψηεκα αξθεηνί 

δελ αλέθεξαλ ηελ γλψκε ηνπο γη‘ απηφ ην ζέκα. Αληίζεηα, εθείλνη πνπ αλαθέξζεθαλ θαη 
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ζπγθεθξηκέλα νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ 5 θαη 2, 5Γ θαη 2Γ αληίζηνηρα θάλνπλ 

ιφγν γηα «κία ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ησλ ζπλαδέιθσλ κεηαμχ ηνπο..». Αλαθέξνπλ 

φηη ε ζπλεξγαζία ηνπο ήηαλ νπζηαζηηθή, ζην πξψην ζρνιείν ε δαζθάια βνεζήζεθε 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν λα κπνξέζεη λα θαηαλείκεη ηνπο καζεηέο ηεο θαη ζην δεχηεξν 

ζρνιείν, ν δάζθαινο πνπ ήξζε κέζσ ΔΠΑ πήξε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ 

πξνεγνχκελν δάζθαιν, κίαο θαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ππήξραλ δχν ηάμεηο 

ππνδνρήο.  

Σν κεγαιχηεξν  πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειψλεη επραξηζηεκέλν κε ηελ 

ζπλεξγαζία, αλ θαη αλαθέξνληαη θάπνηα κεκνλσκέλα αξλεηηθά πεξηζηαηηθά. 

πγθεθξηκέλα, ε 2Δ1, κία απφ ηηο δχν εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ 2 δειψλεη ζε 

γεληθέο γξακκέο ηθαλνπνηεκέλε. Δληνχηνηο εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά ηεο γηα ηελ 

ζπλεξγαζία ηεο ζην παξειζφλ, θαη φπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «είραλ δεη ην Σκήκα 

Τπνδνρήο ζαλ επθαηξία γηα  "ινύθα"». Άξα θαηά ηε γλψκε ηεο θάπνηνο κε πεξηζζφηεξε 

εκπεηξία ρξεηάδεηαη λα δείρλεη ζε απηνχο πνπ δελ έρνπλ γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

Παξφκνηα ηθαλνπνίεζε εθθξάδεη θαη ε εθπαηδεπηηθφο 2Δ2, ε δεχηεξε δαζθάια ηνπ 

ίδηνπ ζρνιείνπ θαη ιέεη ζρεηηθά φηη ππήξραλ: «πνιινί ζπλάδειθνη πνπ λνηάδνληαλ ηόζν 

πνιύ γηα ην πώο πάεη, πώο είλαη ε πξόνδνο ησλ παηδηώλ θαη πνπ ηειηθά ζπλεξγάδνληαλ 

γηα ην ηη αθξηβώο ζα γίλεη ζηε δηθή ηεο ηελ ηάμε».  

 Έηζη, ε 2Δ1 επηζεκαίλεη φηη φηαλ μεθίλεζε ζηελ ηάμε Τπνδνρήο έηπρε λα 

βξίζθεηαη αλάκεζα ζε ζπλαδέιθνπο κεγαιχηεξνπο θαηά πνιχ ζε ειηθία, νη νπνίνη δελ 

είραλ πνιιέο γλψζεηο γηα ηελ ηάμε ππνδνρήο. Ζ ίδηα επίζεο δηψρηεθε κέζα απφ ηελ 

ηάμε φηαλ θάπνηνο ζπλάδεξθνο ζεψξεζε φηη ε ίδηα ειέγρεη ηελ δηδαζθαιία. Καη φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθε: «Ο ζπγθεθξηκέλνο ζπλάδειθνο πήγε ζηνλ δηεπζπληή θαη 

δήηεζε ηελ απνκόλσζή ηεο  από ηελ ηάμε. Να κελ μαλακπεί κέζα ζηελ ηάμε. Οπόηε ην 

θνκκάηη θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηώλ θαη απνδνρήο από ην ζρνιηθό ζύλνιν γηα εθείλε 

ήηαλ πνιύ πην δύζθνιν όηαλ είρε ην δάζθαιν απέλαληη». Σν ιάζνο ηεο δαζθάιαο ήηαλ 

φηη ζήθσζε απιά ην ρέξη ηεο θαη έθαλε ιφγν γηα πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχζαλ ηα παηδηά 

λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα.  Ο ζπλάδειθνο ινηπφλ κεηέθξαζε ηελ  θίλεζή ηεο σο 

αληαγσληζηηθή. Καη ζπκπιεξψλεη: «Καη κε ζηελαρσξεί πάξα πνιχ απηή ε απαμίσζε… 

πνιιέο θνξέο, λα μεθηλήζσ πξψηα απφ θεη πέξα, νη ζπλάδειθνη παξεμεγνχζαλ. Καη 

έιεγαλ: «πάξην θη απηφ…». Γειαδή φ,ηη δε δηαβάδεηαη κεο ζηελ ηάμε ζέινπλ λα ην 

ρψζνπλ ζηελ ηάμε ππνδνρήο. Βξε παηδηά…! Σν ζηείιαηε ζηα ΚΔΓΓΤ γηα λα θάλεη ηελ 

αμηνιφγεζε; Μήπσο πξέπεη λα πάεη ζην έληαμεο; (Κη νη ζπλάδειθνη απαληνχλ: «ρη, 
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πάξηνλ…!, φρη, φρη, πάξηνλ!...). Ζ 2Δ1 ζα επηζπκνχζε ινηπφλ θαιχηεξεο ζπγθπξίεο σο 

πξνο εθείλε ηε ζπλεξγαζία θαη ζεκεηψλεη φηη κηα θαιή ζπλεξγαζία έρεη αληίθηππν θαη 

ζηα παηδηά,  αθνχ ζα αηζζάλνληαη πην άλεηα αλ βιέπνπλ φηη νη δαζθάιεο ηνπο έρνπλ 

θνηλή γξακκή σο πξνο ην κάζεκα. Καη νη δχν εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ 2 

(εθπαηδεπηηθνί 2Δ1 θαη 2Δ2)  ππνζηεξίδνπλ φηη ην λα ππάξρεη απνμέλσζε, απαμίσζε  

θαη λα βιέπνπλ ηελ ηάμε απηή ζαλ επηπιένλ δνπιεηά, απηφ δελ έρεη ζεηηθφ απνηέιεζκα 

γηα θαλέλαλ.  

ην ζρνιείν 6 είλαη αμηνζεκείσην φηη δελ ππήξραλ ζπγθξνχζεηο ή δηαθσλίεο. 

Σν κφλν πξφβιεκα παξνπζηαδφηαλ κε ην πξφγξακκα. πγθεθξηκέλα ε εθπαηδεπηηθφο 

6Δ αλαθέξεη φηη: «δελ έρνπλ έηζη ηδηαίηεξεο άιιεο ζπγθξνύζεηο, απιά δελ κπνξνύζαλ, 

επεηδή δελ ήηαλε θαη ζηαζεξή ε ηάμε θαη ζηαζεξό ην πξόγξακκα, δελ κπνξνύζαλ λα έρνπλ 

θαη πάξα πνιύ θαιή ζπλεξγαζία, έηζη ώζηε λα αθνινπζνύλ θάηη, έλα, κηα θνηλή γξακκή 

γηα ηνπο καζεηέο καο…».  Έηζη ινηπφλ απφ ηελ κία ε δαζθάια έλησζε φηη δελ κπνξνχζε  

ηφζν λα θαιχςεη απηά πνπ ίζσο ήζειαλ απηνί, αιιά νχηε θαη εθείλε κπνξνχζε λα 

ζηακαηήζεη ηε ξνή ηνπο. ζνλ αθνξά ην κεηαμχ ηνπο ζεβαζκφ ζε απηφ δελ ηίζεηαη 

ζέκα. 

Μηα επίζεο πνιχ θαιή ζπλεξγαζία παξαηεξείηαη θαη ζην ζρνιείν 3. Ζ 

δπζθνιία παξνπζηαδφηαλ ζηα παηδηά, ηα νπνία δελ ήζειαλ λα ράζνπλε ηα «επράξηζηα» 

καζήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε γπκλαζηηθή αιιά νχηε θαη γηλφηαλ λα ράζνπλ ηε 

γιψζζα ή ηα καζεκαηηθά γηα επλφεηνπο ιφγνπο.  

Παξφκνηα εληχπσζε γηα ηελ ζπλεξγαζία έρνπλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί 8Δ θαζψο 

θαη 1Δ1 θαη 1Δ2 ησλ ζρνιείσλ 8 θαη 1 αληίζηνηρα. πσο αλαθέξεηαη, νη δάζθαινη 

γηα παξάδεηγκα, έβιεπαλ εάλ ζπκβαδίδνπλ ζηελ χιε θαη ζηα βηβιία θαη παξάιιεια 

ζπδεηνχζαλ γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδεη ν θάζε καζεηήο.  

Δπίζεο, ζρεηηθά κε ην ζρνιείν 7, ιφγσ ηνπ φηη έρεη λα αληηκεησπίζεη θάπνηεο 

πεξίεξγεο πεξηπηψζεηο, φπσο ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη ε εθπαηδεπηηθφο 7Δ,  ζπλήζσο 

απφ φηη έρεη αθνχζεη θαη ζηηο άιιεο ηάμεηο ππνδνρήο, άκα δνπλ φηη ην παηδί δελ αιιάδεη,  

«..ηα ξίρλνπλ όια πάλσ ζηε δαζθάια γηα λα γιπηώζνπλ απηνί!».  Ζ  δηθή ηνπο φκσο 

ζπλεξγαζία είλαη δηαθνξεηηθή. Σα παηδηά  έξρνληαη ζην κάζεκα ζεκεησκέλα ηη ζα 

θάλνπλ εθείλε ηελ ψξα ζηε γιψζζα, κέρξη δειαδή ζε πνην ζεκείν ζα θηάζνπλ, έηζη 

ππάξρεη κηα θαιή ελεκέξσζε γηα ηελ χιε.  

Σελ ηθαλνπνηεηηθή ζπλεξγαζία ζπκκεξίδεηαη θαη ε 4Δ, εθπαηδεπηηθφο ηνπ 
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ζρνιείνπ 4. Ζ δαζθάια θαίλεηαη εμαηξεηηθά επραξηζηεκέλε απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη 

ηνπο δαζθάινπο νη νπνίνη ηελ βνήζεζαλ κε ην πιηθφ ή κε άιιεο απνξίεο πνπ είρε θαη 

κπνξνχζαλ λα ηεο απαληήζνπλ. πνηνλ καζεηή θαη αλ έρεη, ηελ ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά, 

γηα λα κπνξέζεη λα ηνλ βνεζήζεη θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηνπ. Παξφια απηά 

ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη ζπλεξγαζία.  

πλνςίδνληαο, είλαη θαλεξφ φηη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ζπλαδέιθσλ δαζθάισλ 

θαη  δηεπζπληψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν δπλαηφ 

απνηέιεζκα γηα ηηο ηάμεηο απηέο.   

 

2.9 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΓΤΚΟΛΗΔ ΣΗ ΣΑΞΔΗ ΤΠΟΓΟΥΖ 

Πεξλψληαο ζην εξψηεκα γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα 

ππάξμνπλ ζηα ζρνιεία ηνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ηάμεηο ππνδνρήο, νη εξσηψκελνη 

δηεπζπληέο παξνπζίαζαλ δηάθνξεο απφςεηο. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη απαληήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ εκπεηξία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ηελ 

αλνκνηνγέλεηα πνπ κπνξεί λα ππάξρεη ζηηο ηάμεηο ππνδνρήο ή ζην ρψξν πνπ κπνξεί λα 

γίλεηαη ην κάζεκα, θαζψο επίζεο ηηο ζπρλέο απνπζίεο ησλ καζεηψλ. 

χκθσλα κε ηνλ δηεπζπληή 5Γ: «Ζ κεγαιχηεξε δπζθνιία ζε απηέο ηηο ηάμεηο 

είλαη ε αλνκνηνγέλεηα ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ, πνπ πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθέο 

ρψξεο κε άιια πνιηηηζκηθά ζηνηρεία, κε άιιεο θνπιηνχξεο…».   

Βαζηθφ πξφβιεκα πνπ επηζεκάλζεθε απφ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ηάμεηο ππνδνρήο ην γεγνλφο φηη είραλ ηνπνζεηεζεί ζ‘ απηέο ρσξίο λα 

έρνπλ αλάινγε πξνεγνχκελε εκπεηξία, γηα θάπνηνπο κάιηζηα απ‘ απηνχο ηχραηλε λα 

είλαη ε πξψηε ηνπο ρξνληά ζε ηέηνηεο ηάμεηο. Οη κηζνί απ‘ απηνχο θαηαζέηνπλ εμάιινπ 

φηη δελ είραλ θαλ εθθξάζεη ηελ επηζπκία λα βξεζνχλ ζε ηάμε ππνδνρήο. Απηφ 

ηνπιάρηζηνλ επηζεκαίλνπλ νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο, θαζψο 

-φπσο είπαλ- ην λα βξεζνχλ ζε η.π., νινήκεξα ή θαλνληθέο ηάμεηο είλαη ζέκα ηχρεο, 

αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο θη φρη δηθή ηνπο επηινγή. Καη πάιη ε κεγάιε 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ η.π. ηεο έξεπλαο βξίζθνληαη ζηελ αξρή ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο θαξηέξαο, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο απ‘ απηνχο λα δηαλχνπλ ην 

δεχηεξν κφιηο έηνο ηεο ζπλνιηθήο ππεξεζίαο ηνπο. 

Ξεθηλψληαο κε ην 2 ζρνιείν, ην πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη θπξίσο ζε ηέηνηα 
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πξνγξάκκαηα, είλαη φηη θάζε ρξφλν έξρεηαη θαη δηαθνξεηηθφο δάζθαινο. Με άιια ιφγηα 

δελ ππάξρεη νξγαληθή ζέζε θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ν αλαπιεξσηήο 

αληηκεησπίδεη πξσηφγλσξεο θαηαζηάζεηο. 

Παξφκνηα άπνςε έρεη θαη ν δηεπζπληήο 6Γ ηνπ 6, πνπ αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά: «θαηαξρήλ πξέπεη απηόο πνπ ζα αζρνιεζεί … δε θηάλεη ε εκπεηξία, 

πξέπεη λα ππάξρεη γλώζε, λα είλαη θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνο θαη λα γίλεηαη επηινγή θαη 

λα είλαη κόλν γη’ απηή ηε δνπιεηά». Δίλαη γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη δάζθαινη πνπ 

κπαίλνπλ ζε απηέο ηηο ηάμεηο θάλνπλ θάηη εληειψο θαηλνχξγην. Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί 

η.π. αλαθέξνπλ φηη ζηε ζρνιή είραλ παξαθνινπζήζεη σο θνηηεηέο ειάρηζηα καζήκαηα 

Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, ηα νπνία φπσο αλαθέξεη ε 2Δ2: «…Πξνζσπηθά εγψ 

ζεσξψ πσο δελ είλαη αξθεηά γηα ηα άηνκα πνπ ζηειερψλνπλ ηηο ηάμεηο ππνδνρήο». 

 Αθφκε έλα πξφβιεκα ζχκθσλα κε ηνλ 6Γ είλαη φηη ηα ζεκηλάξηα γίλνληαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο θαη ζε ψξεο ζρνιηθέο, πνπ ζεκαίλεη φηη ζα αλαγθαζηνχλ λα 

ιείςνπλ θαη λα ηνπο θαιχςεη έλαο άιινο δάζθαινο. Δπίζεο ην πξφβιεκα ηεο νξγαληθήο 

ζέζεο  παξακέλεη, θαη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα θάλνπλ έλαλ 

ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ απφ ηελ αξρή. Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ε 

επηινγή ησλ σξψλ απφ ηνλ δάζθαιν ή ηνλ δηεπζπληή γίλεηαη θάπσο απζαίξεηα, «.. έηζη 

επεηδή ηνπο βνιεχεη θαιχηεξα».  

Απφ ηνλ δηεπζπληή 4Γ δηαηππψλεηαη σο πξφβιεκα ν πεξηνξηζκφο ησλ 

δεθαπέληε καζεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ηάμε ππνδνρήο: «Δλψ ζα κπνξνχζε 

θάιιηζηα, ην βιέπνπκε θη εκείο λα είλαη ελλέα παηδηά, αο πνχκε. Γελ ζα θάλεηο η.π. γηα 

απηά ηα παηδηά πνπ δε γλσξίδνπλ γξη ειιεληθά; Θα ηα έρεηο εδψ πέξα θαη ζα είλαη 

αθξναηέο; Πνχ;». 

ζνλ αθνξά ην ζρνιείν 9 (αθνξά ζρνιείν ζηελ πεξηθέξεηα Ρεζχκλνπ), ην 

πξφβιεκα έγθεηηαη ζηελ νξγαληθή ζέζε θαη ζηηο απνζπάζεηο πνπ γίλνληαη. Καη φπσο 

ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη ν 9Γ, δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ: «απηό ιεηηνπξγεί σο 

αλαζηαιηηθόο παξάγνληαο γηα ηνλ όπνην αλαπιεξσηή, πνπ ζαθώο πξνηηκά λα δειώζεη 

έλα πην θνληηλό ζ’ απηόλ ζρνιείν, πξνθεηκέλνπ λ’ απνθύγεη ην θόζηνο ηεο κεηαθνξάο 

ηνπ».  Δπηζεκαίλεη επίζεο φηη είλαη ιαλζαζκέλε ε ππφδεημε ηεο εγθπθιίνπ γηα 

ζπγθεθξηκέλν ρξφλν παξαθνινχζεζεο  ησλ καζεκάησλ πξνο ηνπο καζεηέο θαη  απηφ 

δηφηη νη αλάγθεο ησλ καζεηψλ δηαθέξνπλ. Έλα αθφκε ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ην 

ζρνιείν ηνπ είλαη θαη ην πιηθφ ην νπνίν δελ είλαη επαξθέο θαζψο  θαη  ε άγλνηα ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ γηα ην εάλ ζα βξεζνχλ ζε ηέηνηνπ είδνπο ηάμεηο. 

Ο δηεπζπληήο 8Γ ηνπ ζρνιείνπ 8 αλαθέξεη φηη ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη 

έρεη ζρέζε κε ην φηη ε εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο ππνδνρήο άξγεζε λα έξζεη ζην ζρνιείν 

θαη φηη  εμαηηίαο ηεο γιψζζαο πνπ γλψξηδαλ ηα  παηδηά, ηα ξσζηθά, ήηαλ αλέθηθην λα 

ζπλελλνεζεί ε δαζθάια.  Ο ρψξνο επίζεο ηνπο ζρνιείνπ, φπνπ δελ ππήξρε θαλ θαη γη 

απηφ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ αίζνπζα ηνπ Γπκλαζηεξίνπ, ήηαλ αθφκε έλα ζνβαξφ 

πξφβιεκα.   

πσο ζην ζρνιείν 9, έηζη θαη ζην ζρνιείν 1 ην πιηθφ πζηεξεί. Ο δηεπζπληήο 

9Γ επηζεκαίλεη ζρεηηθά: «ην εθπαηδεπηηθό πιηθό είλαη ιηγάθη πεπαιαησκέλν, ηα βηβιία 

επαλαιακβάλνληαη, δειαδή απηό ην «Γεηα ζαο» είλαη παιηά, δειαδή (ρξεηαδόκαζηε) θάηη 

πην θαηλνύξγην αθόκα, λα δνπιεύεηαη θαιύηεξα θαη πην εύθνια».  Δπίζεο ζρεηηθά κε ηηο 

απνπζίεο ησλ καζεηψλ ν ίδηνο δηεπζπληήο δπζαλαζρεηεί . ε απηφ ην γεγνλφο 

ζπκβάιινπλ αξλεηηθά, θαηά ηε γλψκε ηνπ, νη γνλείο ησλ παηδηψλ, νη νπνίνη παίξλνπλ ην 

παηδί θαη θεχγνπλ γηα 15 εκέξεο ή αθφκε θαη γηα έλα κήλα, κε απνηέιεζκα  ηα παηδηά 

λα κέλνπλ πίζσ θαη έηζη λα παξεκπνδίδεηαη ην έξγν ησλ δαζθάισλ. Ζ εθπαηδεπηηθφο 

7Δ ζπκπιεξψλεη επ‘ απηνχ: «Καη κεηά φ,ηη είραλε κάζεη ην μερλάλε, είλαη δχζθνιν λα 

ελζσκαησζνχλε μαλά». 

Παξφκνηα πξνβιήκαηα κε απηά πνπ παξαζέηνπλ νη παξαπάλσ δηεπζπληέο 

αληηκεησπίδεη  θαη ν δηεπζπληήο 5Γ ηνπ 5 ζρνιείνπ. πγθεθξηκέλα, γη‘ απηφλ ην 

πξφβιεκα ππάξρεη ηφζν ζηνλ ρψξν, πνπ είλαη κηθξφο, φζν θαη ζην πιηθφ πνπ ήξζε κε 

θαζπζηέξεζε, αιιά θαη  ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ έρνπλ εκπεηξία ή ζρεηηθή  

επηκφξθσζε θαζψο θαη ηελ αλνκνηνγέλεηά ηνπ ηκήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα ηα παηδηά απφ 

ηελ πξία πνπ ήξζαλ ζηελ Διιάδα θαη δελ γλψξηδαλ ηε γιψζζα ή ηα παηδηά απφ ηελ 

Βνπιγαξία ηα νπνία δελ είλαη θαη ηφζν θνληά ζην ζρνιείν (φπσο αλαθέξνπλ), 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ βνπιγαξηθνχ ιανχ. πκθσλεί θαη απηφο φηη ζνβαξφ πξφβιεκα 

απνηειεί ε κε θαζπζηέξεζε ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθνχ ζηηο ηάμεηο απηέο. 

ρεηηθά κε ην ζρνιείν 7, ν δηεπζπληήο 7Γ θάλεη ιφγν γηα ηελ ζπκπεξηθνξά 

ησλ γνληψλ. Αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ απφ ηελ Ηλδία, νη 

νπνίνη δελ ελδηαθέξνληαη θαη ηφζν γηα ηελ κφξθσζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Καηά ηε γλψκε 

ηνπ, αθφκε έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη θαη ε λέα εγθχθιηνο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

απνθιείνληαη παηδηά πνπ πξαγκαηηθά έρνπλ αλάγθε. πσο ζρεηηθά αλαθέξεη έλαο 

ζπλάδειθνο: «Μέζα ζε όια ε γξαθεηνθξαηία κε αληίγξαθα θαη ππνγξαθέο από ηελ 
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πιεπξά ησλ γνλέσλ ησλ αιινδαπώλ καζεηώλ, πνιινί από ηνπο νπνίνπο δελ είλαη θαλ ζε 

ζέζε λα θαηαιάβνπλ όια απηά ή δελ γλσξίδνπλ θαζόινπ ειιεληθά γηα λα ζπλελλνεζεί 

θάπνηνο καδί ηνπο, ην πεξηνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο πξνζεζκίαο ησλ αηηήζεσλ θ.ά. 

πνιιά δηαδηθαζηηθά δεκηνπξγνύλ επηπξόζζεηα πξνβιήκαηα αθόκα θαη ζηε δεκηνπξγία ηεο 

Σάμεο Τπνδνρήο». Ζ αληηθαηάζηαζε ελφο δαζθάινπ ιφγσ αζζέλεηαο, έρεη επίζεο 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα θαζψο θαη ηα εηεξνρξνληζκέλα ζεκηλάξηα πνπ δελ γίλνληαη ζηε 

ζσζηή ψξα ηνπο.  

πσο δηαπηζηψζεθε απφ ηελ έξεπλα, ζε αξθεηά απφ ηα ζρνιεία ε ηάμε ππνδνρήο 

δελ είρε ζπζηαζεί λσξίηεξα απφ ην Ννέκβξε - Γεθέκβξε, θαζψο θαζπζηεξνχζαλ νη 

πξνζιήςεηο αλαπιεξσηψλ κέζσ ΔΠΑ. Γηεπζπληήο επηζεκαίλεη ραξαθηεξηζηηθά: 

«Παξφιν πνπ ζηα έγγξαθα θαη ζηηο παξαηεξήζεηο πνπ θαινχκαζηε λα θάλνπκε ζην 

ηέινο ηεο ρξνληάο κε ηνλ απνινγηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ..., ε..., θαη δελ ππάξρεη 

ιφγνο λα κελ αξρίδεη ε ηάμε ππνδνρήο απφ ην επηέκβξε, εληνχηνηο κέρξη πξφηεηλνο ηα 

πεξαζκέλα ζρνιηθά έηε άξρηδε πεξίπνπ ηνλ Οθηψβξε, 20 Οθησβξίνπ λνκίδσ.., κε αξρέο 

Ννεκβξίνπ, θέηνο ήξζε παξακνλέο Υξηζηνπγέλλσλ!» Άιιε δαζθάια ηάμεο ππνδνρήο 

ζπκθσλεί θη απηή φηη ράλεηαη πνιχηηκνο ρξφλνο: «..Δηδηθά γηα ηα παηδηά πνπ είλαη ζηελ 

αξρή ππέπει λα ηξέμεηο ην ζέκα απφ ηελ αξρή (ελλνεί ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ) ή απηά 

πνπ δελ μέξνπλ θαζφινπ ειιεληθά, γηαηί ππάξρεη ,αο πνχκε, παηδί πνπ είλαη ζηε Σ΄ 

δεκνηηθνχ θαη δελ μέξεη θαζφινπ ειιεληθά ...!». 

 Ο δηεπζπληήο 5Γ ηνπ 5 ζρνιείνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ην φηη αξγεί λα 

δεκηνπξγεζεί ηάμε Τπνδνρήο  θαη θπζηθά ην δηδαθηηθφ πιηθφ, ην νπνίν θαη ππάξρεη γηα 

ην ιφγν φηη έρνπλ αζρνιεζεί κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία νη δάζθαινη. Δπίζεο, θαη πάιη 

παξνπζηάδεηαη σο πξφβιεκα ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο ν πεξηνξηζκφο θνίηεζεο καζεηψλ ζ‘ 

απηέο ,θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα ηξία έηε. 

Με άιια ιφγηα φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ δηεπζπληή 4Γ: «Γελ έρεη κηα επειημία 

θαη λα πεη, λα ην αθήζεη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

θαη λα θξίλνπλ όηη έλα παηδάθη πνπ είλαη ηώξα ζην επίπεδν Η, ηνπ ρξόλνπ κπνξεί λα κε 

ρξεηάδεηαη λα πάεη ζην επίπεδν ΗΗ. Ή θάπνην πνπ είλαη ζην επίπεδν ΗΗ, δελ εμαληιείηαη εθεί 

πέξα, λα έρεη πεξηζζόηεξε επειημία ην πξόγξακκα θαη λα κελ εμαληιείηαη ζε δπό ρξόληα ή 

ζε ηξία». εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί θαη ην φηη ηα παηδηά απηά πξνέξρνληαη απφ 

ειιεηκκαηηθφ πεξηβάιινλ, θάηη πνπ εληζρχεη ην πξφβιεκα.... 

 Σν ράζκα κεηαμχ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο είλαη αθφκε κία 
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δπζθνιία. Ο δηεπζπληήο 4Γ θαηαζέηεη ηελ άπνςε ηνπ φηη νη αιινδαπνί καζεηέο 

θεχγνληαο απφ ην δεκνηηθφ «ζπλαληάλε ηνίρν ζηε δεπηεξνβάζκηα» θη φηη «Δθεί ππάξρεη 

πξφβιεκα… Δίλαη ζα λα ηα βάδεηο ζε κηα ζάιαζζα ρσξίο λα μέξνπλε κπάλην θαη ρσξίο 

ζσζίβην λα θνιπκπήζνπλε… Οπζηαζηηθά ηα δηψρλεηο…». Ο ίδηνο δηεπζπληήο αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά φηη: «... πξνζπαζνύλ ζην ηέινο ηεο ρξνληάο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ 

ζηέιλνπλ ζην Γπκλάζην ηα απνιπηήξηα λα έξζνπλε ζε επαθή, θαη ην θάλνπλ θάζε ρξόλν 

γηα λα κπνξέζνπλ λα ην δνπλ από κηα άιιε κεξηά». Σα παηδηά απηά έρνπλ θάλεη κηα 

ζεκαληηθή πξφνδν θαη απηφ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε. Λέγνληαο δηαθνξεηηθά, απφ εθεί 

πνπ ηα παηδηά έρνπλ πάξεη κία ζεηξά θαη ληψζνπλ ζίγνπξα φηη κπνξνχλ λα ηα 

θαηαθέξνπλ, πεξλάλε ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε νπνία έρεη άιινπο θαλφλεο θαη 

άιιεο δνκέο. Λέεη ραξαθηεξηζηηθά επ‘ απηνχ ν δηεπζπληήο 4Γ: «Απφ θεη πνπ ληψζνπλ 

ηελ αγθαιηά θη αηζζάλνληαη πξαγκαηηθά ππέξνρα, ηζφηηκα εδψ, μαθληθά βξίζθνληαη κε 

έλα ζσξφ ηακπνχ. Δμαηηίαο ηεο δνκήο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο». 

 Δπνκέλσο, ηα πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξνχληαη είλαη αξθεηά  θαη δελ ζα πξέπεη 

λα παξαβιέπνληαη. Θέηνληαο ην ίδην εξψηεκα, δειαδή  φζνλ αθνξά  ηα πξνβιήκαηα θαη 

ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηηο ηάμεηο Τπνδνρήο, ζηνπο δαζθάινπο, νη 

απαληήζεηο ηνπο  δελ δηαθέξνπλ πνιχ απφ εθείλεο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο Γηεπζπληέο. 

Έηζη ινηπφλ  θάπνηα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξνληαη είλαη: νη απνπζίεο ησλ 

παηδηψλ, ε αλεπαξθήο πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη εμεηδίθεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ε αδηαθνξία  ησλ γνληψλ ή αθφκα θαη ην γεγνλφο φηη «δελ 

είλαη ζε ζέζε λα ηα βνεζήζνπλ».    

ην ζρνιείν 1, ε 1Δ2 επηζεκαίλεη ηνπο γνλείο, είηε γηαηί  εθείλνη δελ 

ελδηαθεξφληνπζαλ θαη σο εθ ηνχηνπ ηα παηδηά έθαλαλ αξθεηέο απνπζίεο, έκελαλ πίζσ 

θαη είραλ θελά, είηε επεηδή είραλ δπζθνιία λα κηιήζνπλ θαη λα ζπλελλνεζνχλ  κε ηνπο 

δαζθάινπο, κηαο θαη δελ γλψξηδαλ ηελ ειιεληθή γιψζζα, είηε επεηδή ππήξραλ 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη νη γνλείο έπξεπε λα ιείςνπλ, νπφηε ην παηδί δελ κπνξνχζε 

λα ζπγθεληξσζεί. Καη ν δηεπζπληήο 4Γ απνδίδεη ηελ έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

γνλείο ησλ αιινδαπψλ ζην ζέκα ηεο άγλνηαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απφ κέξνπο ηνπο. 

Σν θαηλφκελν ησλ ζπρλψλ απνπζηψλ ζηηο ηάμεηο ππνδνρήο ίζσο ζρεηίδεηαη  κε ην 

γεγνλφο φηη ηα παηδηά απηά αλαιακβάλνπλ ζπρλά θάπνηνπο άιινπο ξφινπο, γηα 

παξάδεηγκα ηε θχιαμε κηθξφηεξσλ αδεξθψλ ηνπο, φπσο αλαθέξνπλ νη 1Δ1 θαη 1Δ2 

ηνπ ζρνιείνπ 1. Ο 1Δ1 κάιηζηα αλαθέξεη: «...Μεξηθέο θνξέο καο ιέγαλε φηη δελ 
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έξρνληαλ ζην ζρνιείν φηαλ έβξερε, γηαηί δελ είραλ παπνχηζηα γηα ηε βξνρή…» 

Τπάξρνπλ φκσο θαη «...άιινη πνπ θάλνπλ αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο...», «...ή πάλε 

θάπνπ αιινχ...». 

 Αλαθέξζεθε επίζεο απφ ηνλ 1Δ1 φηη  «...ππάξρνπλ θαη παηδηά πνπ έξρνληαη 

ζηε κέζε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο...». Ζ 7Δ ζπκθσλεί ζ‘ απηφ θαη ζπκπιεξψλεη: 

«Ήξζαλε παηδηά ζηε κέζε ηεο ρξνληάο, θη απηφ είλαη ην δχζθνιν γηαηί ήξζαλ πξψηε 

θνξά ζηελ Διιάδα θαη …, πψο λα μεθηλήζεηο απφ ην κεδέλ;». 

Παξφκνηα πξνβιήκαηα αληηκεησπίδεη θαη ε εθπαηδεπηηθφο 1Δ2 ηνπ ζρνιείνπ 

1. χκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηεο ηα παηδηά έθαλαλ θαη ζε απηφ ην ζρνιείν πνιιέο 

απνπζίεο, επεηδή αλαγθαδφληνπζαλ λα θχγνπλε καδί κε ηνπο γνλείο ζε κία άιιε πφιε 

ιφγσ δνπιεηάο, εμαηηίαο νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ. πλεξγαζία κε ηνπο γνλείο θαη εδψ 

δπζηπρψο δελ ππήξρε.  

ε άιιε ζπλέληεπμε, ε 2Δ1 δαζθάια ηάμεο ππνδνρήο, επηζεκαίλεη: «... Ζ 

νηθνλνκηθή θξίζε έρεη ρηππήζεη παληνχ... Καη πάξα πνιιά παηδηά, ηα νπνία είραλ έξζεη 

ζ‘ έλα θαιφ επίπεδν γηα λα εληαρζνχλ κέζα ζηηο ηάμεηο..., βίαηα πάξζεθαλ απφ ην 

ζρνιείν (ελλνεί απφ ηνπο γνλείο ηνπο ) θαη μαλαγχξηζαλ ζηηο παηξίδεο ηνπο, φπνπ θη  

εθεί πέξα ζα πξέπεη λα κπνπλ πάιη ζε ηάμεηο ππνδνρήο, γηαηί δε γλσξίδνπλ θαιά ηε 

κεηξηθή ηνπο γιψζζα...», βηψλνληαο έηζη γηα δεχηεξε θνξά ηελ αίζζεζε 

ειιεηκκαηηθφηεηάο ηνπο, απηή ηε θνξά -ηη εηξσλεία! – φληαο ζηελ ίδηα ηελ παηξίδα 

ηνπο.  

Πεξλψληαο ζηηο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ 8 θαη 9, εθπαηδεπηηθνί 8Δ θαη 

9Δ παξαηεξείηαη φηη θαηαξρήλ ην δηδαθηηθφ πιηθφ, δειαδή ηα βηβιία άξγεζαλ λα 

έξζνπλ. πγθεθξηκέλα ε κία δαζθάια ρξεζηκνπνηνχζε πιηθφ απφ ΔΓΗΑ.Μ.ΜΔ θαη ε 

άιιε επηζεκαίλεη φηη ζα έπξεπε λα ππάξρεη επηπιένλ πιηθφ, θαζψο απηφ πνπ ππήξρε δελ 

ήηαλ επαξθέο. Ζ 9Δ ζπκπιεξψλεη φηη δελ ππήξμε θαζφινπ θαζνδήγεζε – ζεκηλάξηα. 

Δπίζεο ππάξρνπλ πνιιέο απνπζίεο θαη ζην ζπίηη δελ ππάξρεη πξνηξνπή απφ ηνπο γνλείο  

ζηα παηδηά λα κηιάλε ηελ ειιεληθή γιψζζα, νχηε βνήζεηα ππάξρεη εθ κέξνπο ηνπο, ίζσο 

επεηδή δνπιεχνπλ. Αλαθέξεηαη αθφκε ζην ζεζκφ απηφ σο «ξαηζηζηηθφ», θαη απηφ 

επεηδή ζε απηφλ παξαθνινπζνχλ αιινεζλή παηδηά. Μία απφ ηηο δπν δαζθάιεο, ε 

εθπαηδεπηηθφο 8Δ αλαθέξεη ηελ απνπζία εκπεηξίαο ησλ δαζθάισλ. εκαληηθφ επίζεο 

λα αλαθεξζεί είλαη θαη ην φηη δελ δίλεηαη ν απαηηνχκελνο ζεβαζκφο γηα ηνλ ζεζκφ ηεο 

Σάμεο Τπνδνρήο. χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηεο δαζθάιαο 3Δ: «κε ην λα ηνπο παίξλνπλ 
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αξγά, ην λα κελ έρνπλ ζηήξημε από ηνπο εηδηθνύο, γηα ηηο Σάμεηο Τπνδνρήο είλαη όινη ζηνλ 

αέξα… Καη νη εθπαηδεπηηθνί θαη ην ζρνιείν ηνπο, δειαδή δελ γίλεηαη ε δνπιεηά πνπ 

πξέπεη λα γίλεη».  Καη ζπκπιεξψλεη: «εκηλάξηα δελ έγηλαλ, παξαθνινχζεζα εγψ 

θάπνηα ζεκηλάξηα κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γηάπνιηο», έπεηηα απφ δηθή κνπ επηζπκία, 

γηα λα κπνξέζσ λα εκπινπηίζσ έζησ ιίγν ηηο γλψζεηο κνπ…». 

Παξφκνηα πξνβιήκαηα κε ηα παξαπάλσ αλαθέξεη θαη ε δαζθάια 7Δ ζην 7 

ζρνιείν. Ζ δαζθάια αλ θαη έρεη ζηε δηάζεζή ηεο πιηθφ δελ μέξεη πψο λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη απηφ δηφηη έηζη φπσο είλαη απινπζηεπκέλν απεπζχλεηαη ζε παηδηά 

κηθξφηεξεο ειηθίαο. Οη απνπζίεο θαη ε αδηαθνξία ησλ γνληψλ παξακέλνπλ ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο θαη εδψ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί επίζεο ε επηζήκαλζε γηα ην φηη δελ ππάξρεη 

ζσζηή ελεκέξσζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νχηε εηδηθά επηκνξθσηηθά  ζεκηλάξηα γηα ηηο 

ηάμεηο Τπνδνρήο, πιελ ηηο ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο κε ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο θαη ην 

φηη φηαλ γίλνληαη πξνζιήςεηο ε ηάμε Τπνδνρήο μεθηλάεη κε θαζπζηέξεζε. 

Οη πην πνιινί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο δηαηππψλνπλ ηελ 

άπνςε φηη -πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ησλ ζπλζεθψλ- πεξηνξίζηεθαλ ζηε βνήζεηα 

απφ ζπλαδέιθνπο ή θάπνηε ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ζηα νπνία ππεξεηνχζε.  

Δλδεηθηηθά παξαζέησ εδψ ηελ θξαπγή αγσλίαο απφ λενπξνζιεθζείζα 

εθπαηδεπηηθφ ηάμεο ππνδνρήο, ηελ 4Δ, πνπ θαηαδεηθλχεη κε πνιχ γιαθπξφ χθνο ην 

βαζκφ αγσλίαο ηεο ζην δχζθνιν έξγν, πνπ θαινχληαλ λα εθηειέζεη: «...Κακία 

ελεκέξσζε απφ θαλέλαλ..., νθείισ λα ην πσ θηφιαο…! Απφ απηφλ πνπ κε πξνζέιαβε 

δελ έρσ θακία βνήζεηα... Γειαδή κε πεηάμαλε, γηαηί εγψ δελ ήμεξα ηη είλαη ηα Ε.Δ.Π.., 

έκαζα  φηαλ κε δηνξίζαλε...!» 

ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα, ε εθπαηδεπηηθφο 6Δ ηνπ ζρνιείνπ 6 ζέιεη λα 

πξνζζέζεη  θαη ηα αθφινπζα: Πξψηα απφ φια, ιφγσ ηνπ φηη ππάξρνπλ πνιιέο 

εηδηθφηεηεο ζηα ζρνιεία, ππάξρεη πξφβιεκα ζηαζεξνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ηάμε 

ππνδνρήο. Αθφκε έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη θαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή. Με άιια 

ιφγηα, απφ ηε κία ε ηάμε ήηαλ πνιχ κηθξή θαη απφ ηελ άιιε ην πιηθφ δελ ππήξρε ή ήηαλ 

ιίγν θαη απεπζπλφηαλ θπξίσο ζην Α επίπεδν. Αθφκε ν ρξφλνο πνπ πεξλνχλ ηα παηδηά 

ζηελ ηάμε ππνδνρήο είλαη κηθξφο θαη ε δαζθάια δελ κπνξνχζε λα κείλεη παξαπάλσ 

καδί ηνπο. Δπίζεο ε ζπγθεθξηκέλε δαζθάια αλαθέξεη σο ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ 

απφ θεη, θαηά ηε γλψκε ηεο, μεθηλνχλ φια, ην φηη: «δελ ππάξρεη ζεβαζκόο ζηνλ ζεζκό. Κη 

επεηδή δελ ππάξρεη ζεβαζκόο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, γη’ απηό είλαη όινη νη εθπαηδεπηηθνί ζαλ 
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ππνθαηάζηαηα, ρξεζηκνπνηνύκαζηε γηα λα ηειεηώζνπκε άιιεο εξγαζίεο, γηα λα θαιύςνπκε 

ηα θελά ησλ δαζθάισλ, γηαηί πξνθαλώο(ελλ. ν ζεζκόο) δε ζεσξείηαη θάηη ζεκαληηθό. 

Οπόηε εθεί κεηά δελ κπνξεί λα ππάξμεη θαη ε απαξαίηεηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ, λα 

ππάξμεη βειηίσζε ησλ καζεηώλ, λα γίλεη κηα ζσζηή δνπιεηά».    

Ζ εθπαηδεπηηθφο 3Δ ηνπ ζρνιείνπ 3 επηζεκαίλεη απφ ηελ πιεπξά ηεο ηα εμήο 

πξνβιήκαηα: Καηαξρήλ θάλεη ιφγν γηα ην ζέκα ηεο νξγαληθήο ζέζεο ηνπ δαζθάινπ ηεο 

ηάμεο ππνδνρήο, αιιά θαη ηεο έλαξμεο ηεο ηάμεο, πνπ γίλεηαη κε θαζπζηέξεζε. Δπίζεο 

επαλαιακβάλεη γηα άιιε κηα θνξά ην ζέκα ησλ ζεκηλαξίσλ θαη ηεο ελεκέξσζεο γηα ηελ 

ηάμε ππνδνρήο, ην νπνίν, θαηά ηελ γλψκε ηεο, δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη  φηη ε ίδηα δελ γλψξηδε θαλ ηη είλαη ην ΕΔΠ, θαη ηνλίδεη φηη εθ 

ησλ ζπλζεθψλ νη εθπαηδεπηηθνί αθήλνληαη ζην έιενο, ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη: 

«δελ είλαη ζνβαξά πξάγκαηα απηά…». Δπίζεο ην θαζεκεξηλφ άγρνο, ε απνπζία βνήζεηαο 

θαη ππνζηήξημεο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ή ηνλ δηεπζπληή, ν δεζκεπηηθφο αξηζκφο ησλ 

καζεηψλ γηα ηελ ηάμε θαζψο θαη ε δηαθνξεηηθή δνκή ηεο Γεπηεξνβάζκηαο, απνηεινχλ 

αθφκε θάπνηεο δπζθνιίεο πνπ θαιείηαη ν δάζθαινο λα αληηκεησπίζεη.  

εκαληηθή είλαη θαη ε καξηπξία ηεο δαζθάιαο 2Δ1 ηνπ 2 ζρνιείνπ, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία δελ ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο, δελ ππάξρεη εμεηδηθεπκέλν 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ ηάμε ππνδνρήο θαη παξαηεξείηαη φηη δάζθαινη 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο ηελ πξνηηκνχλ, επεηδή ζεσξνχλ φηη δελ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε 

πξνεηνηκαζία. Αθφκε, δελ ππάξρνπλ ζρνιηθνί ζχκβνπινη θαη φηη εθ κέξνπο ηνπ 

θξάηνπο ππάξρεη αδηαθνξία γη‘ απηφ θαη φπσο ππνζηεξίδεη, θεκνινγείηαη φηη νη ηάμεηο 

ππνδνρήο ζα ζηακαηήζνπλ. ε απηφ ην ζεκείν πξνζζέηεη φηη: «δελ έρεη όιν ην 

background, δελ ππάξρνπλ όια απηά πνπ πξναλαθέξζεθαλ: ςπρνιόγνο, ππνζηήξημε, 

πιηθό. Γειαδή είλαη γεληθόηεξν θαθό…». 

Σηο παξαπάλσ απφςεηο ηηο ζπκκεξίδεηαη θαη ε εθπαηδεπηηθφο 2Δ2 ηνπ ίδηνπ 

ζρνιείνπ (ηνπ 2). Αμηνζεκείσην επίζεο είλαη θαη ην φηη φηαλ αδηαθνξνχλ νη γνλείο 

απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα ζηακαηάεη ε πξφνδνο ηνπ παηδηνχ ηνπο. κσο απφ πνχ 

πεγάδεη απηή ε αδηαθνξία; Σν πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζην φηη νη γνλείο δελ ζεσξνχλ ηνλ 

ξφιν ηνπ ζρνιείνπ ζεκαληηθφ.   

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη νη γνλείο ησλ παηδηψλ απφ Βνπιγαξία ή Ηλδία 

πνπ παίξλνπλ ην παηδί ηνπο γηα έλα κήλα ή 15 κέξεο θαη θεχγνπλ, ρσξίο ελεκέξσζε. 

Δπνκέλσο φια απηά απνδπλακψλνπλ ηελ δνπιεηά ηνπ καζεηή θαη ηνπ δαζθάινπ. 
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Δπίζεο αθφκε θαη ζην γεγνλφο φηη ηα παηδηά παξνπζηάδνπλ κελ ζρεηηθή πξφνδν, νη 

γνλείο φκσο αθφκε θαη ηφηε ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο δαζθάινπο θαη λα 

ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά ηνπο λα ζπλερίζνπλ. 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ, φηη ζηα πεξηζζφηεξα εξσηήκαηα νη απφςεηο δαζθάισλ θαη 

δηεπζπληψλ ζπκπίπηνπλ, ελψ ζρεηηθά κε ην αλ ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο νη 

δηεπζπληέο είλαη ζεηηθνί.  

 

2.10 ΚΡΟΤΜΑΣΑ ΡΑΣΗΜΟΤ 

ην ζεκαηηθφ άμνλα ζρεηηθά κε ην εάλ ππάξρνπλ θξνχζκαηα ξαηζηζκνχ ζην 

ζρνιείν ηνπο,  ε πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ ηφζν ησλ δηεπζπληψλ φζν θαη ησλ 

δαζθάισλ απαληάεη πσο ζε γεληθέο γξακκέο δελ παξαηήξεζαλ θάηη αμηνζεκείσην. 

πγθεθξηκέλα έλαο απφ ηνπο δηεπζπληέο, ν δηεπζπληήο 5Γ, αλαθέξεη φηη ηα 

παηδηά απηά δελ αηζζάλνληαη θαζφινπ παξαγθσληζκέλα, νχηε ππάξρεη έληνλν ην 

ξαηζηζηηθφ ζηνηρείν θαη απηφ επεηδή ε ρψξα καο εδψ θαη ρξφληα δέρεηαη θχκαηα 

κεηαλαζηψλ. πσο αλαθέξεη,  ζηελ πεξηνρή ηνπ Ρεζχκλνπ ε παξνπζία ησλ κεηαλαζηψλ 

είλαη απαξαίηεηε. Σν θαηλφκελν ηνπ ξαηζηζκνχ αλαθέξεηαη  πεξηζζφηεξν ζε θνηλσληθφ 

επίπεδν, δειαδή αλ θάπνηνο είλαη θησρφο ή πινχζηνο, θαη φρη ηφζν ζηελ εζληθφηεηα 

θάπνηνπ. Ο δηεπζπληήο 2Γ, ηνπ ζρνιείνπ 2, ηζρπξίδεηαη επ‘ απηνχ φηη: «Σα 

θαηλφκελα ξαηζηζκνχ πνπ έρνπκε…, δελ είλαη εζλνηηθά, θπξίσο, εδψ ζην ζπγθεθξηκέλν 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Τπάξρνπλε θαηλφκελα ξαηζηζκνχ απφ πην…, κηθξνηνπηθά ζα 

έιεγα, ή θαηλφκελα ηα νπνία είλαη θνηλσληθά. ρη… εζληθνχ ξαηζηζκνχ, αιιά 

θνηλσληθνχ ξαηζηζκνχ. Γειαδή θηψρεηαο. Οπφηε λαη, δελ έρεη πηα ζεκαζία αλ είλαη 

θάπνηνο αιβαλφο ή βνχιγαξνο ή έιιελαο… εκαζία έρεη αλ.. ε θηψρεηα πνπ βηψλεη. 

Καη εκέ».  

Παξφκνηα άπνςε έρνπλ θαη φινη νη ππφινηπνη δηεπζπληέο, νη νπνίνη 

ππνζηεξίδνπλ φηη ηελ ψξα ησλ δηαιεηκκάησλ νη αιινδαπνί καζεηέο δελ 

αληηκεησπίδνληαη άζρεκα απφ ηνπο άιινπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ, φηη θάλνπλ παξέα 

κεηαμχ ηνπο θαη αηζζάλνληαη ραξνχκελα, θαη φηη ε θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα είλαη θαιχηεξε. Έλαο απφ ηνπο δηεπζπληέο, ν 1Γ, αλαθέξεη φηη 

πέξπζη ππήξραλ θάπνηεο ζπγθξνχζεηο θαη απηφ επεηδή  ηξεηο χξηνη πνπ ήηαλ ζην 

ζρνιείν ήηαλ κεγάινη θαη ρηππνχζαλ ηα κηθξφηεξα παηδηά.  
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ην ζρνιείν 8 πάιη δελ ππήξρε ζέκα πεξηζσξηνπνίεζεο. Σν πξφβιεκα 

πξνεξρφηαλ θπξίσο απφ κηα κηθξή παξέα αιινδαπψλ παηδηψλ, ηα νπνία θαη επεξέαδαλ 

ηα ππφινηπα. Υαξαθηεξηζηηθά «... ζην ζρνιείν ππήξραλ ηξία παηδηά απφ ηελ Αιβαλία, 

ηα νπνία δεκηνπξγνχζαλ θαη πξφβιεκα...» πσο αλαθέξεη ζρεηηθά ν δηεπζπληήο 8Γ 

ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ: «Δηδηθά ν Έ. ήηαλε, είλαη πνιύ μύπληνο, θνβεξά μύπληνο, θαη… μέξεη 

ηα καζήκαηα πνιύ θαιά, αιιά ην θαθό είλαη όηη είρε θαθή ιεηηνπξγία, ν ίδηνο ήηαλ ζαλ 

πξνζσπηθόηεηα ζηελ ηάμε κέζα, επεξέαδε ηα παηδηά, δεκηνπξγνύζε πξνβιήκαηα, θαη έμσ, 

κηινύζε έηζη άζρεκα, κε άζρεκν ηξόπν. δειαδή θνξόηδεπε ηα άιια παηδηά, είρε αξλεηηθή, 

αξλεηηθή ελέξγεηα απηό ην παηδί». Σν ζέκα ινηπφλ, θαζψο ππνζηεξίδεη, δελ ήηαλ ν 

ξαηζηζκφο κεηαμχ ησλ παηδηψλ, αιιά ε θαθή επηξξνή πνπ αζθνχζαλε ηα ζπγθεθξηκέλα 

παηδηά ζηα ειιελφπνπια, ηα νπνία θαη επεξεάδαλε κε θαθφ ηξφπν. 

Σν φηη δελ ππάξρεη ζέκα ξαηζηζκνχ, επηζεκαίλεηαη φηη ηζρχεη θαη ζην ζρνιείν 

9, φπνπ επηζεκαίλνληαη νη θαιέο ζρέζεηο πνπ ππήξραλ. ρεηηθά κε ην ζρνιείν 7 θαη 

εθεί δελ ππήξραλ πεξηζηαηηθά  ξαηζηζκνχ. Ο δηεπζπληήο 7Γ ζεσξεί φηη «.. ηα παηδηά ελ 

ηέιεη θάπνπ ζα ηαηξηάδνπλ, νπφηε ζην ηέινο ζα θάλνπλ θαη παξέα..».  Ο δηαρσξηζκφο, 

φπσο ν ίδηνο αλαθέξεη, γηλφηαλ ηα παιαηφηεξα  ρξφληα θαη θπξίσο πξνεξρφηαλε απφ 

ζπδεηήζεηο ζην ζπίηη. Καηά ηα ιεγφκελά ηνπ ε γιψζζα είλαη πνιχ ζεκαληηθή ηφζν ζηνλ 

γλσζηηθφ  φζν θαη ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα. 

 Αμηνζεκείσηεο είλαη θαη νη καξηπξίεο άιισλ δχν εθπαηδεπηηθψλ, απφ ην 

ζρνιείν 2, ηεο εθπαηδεπηηθνχ 2Δ1 θαη 2Δ2. χκθσλα κε ηελ 2Δ1 ππάξρεη θάηη 

ζαλ πξνθαηάιεςε γηα ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο θαη ζπκθσλεί ε ίδηα φηη απηή  ε 

θαηάζηαζε πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ην ζπίηη. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη θξάζεηο πνπ 

αθνχγνληαη: ««Σα μέλα», «ηα βξώκηθα», «ηα ςσξηάξηθα»… «ηα έηζη», «ηα αιιηώο», «ηα 

δηαθνξεηηθά».  Καη αλακελφκελν είλαη ηα παηδηά φ,ηη αθνχλε λα ιέλε. Βέβαηα φηαλ 

αθνχζεηο ην παηδί λα κηιάεη κε άζρεκν ηξφπν γηα παξάδεηγκα «Κσι... …κπηπ…»,  ην 

ξσηήζεηο  γηα πνην ιφγν ην θάλεη θαη ηνπ εμεγήζεηο  φ,ηη δελ είλαη ζσζηφ, εθείλν κε ηε 

ζεηξά ηνπ θαηαλνεί ηελ θαηάζηαζε  θαη απαληάεη : «Δ…ζπγγλώκε….».  

Δπίζεο ζηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ ε ίδηα εθπαηδεπηηθφο (2Δ1) αλαθέξεη 

φηη ζηελ αξρή ππήξραλ θξνχζκαηα ξαηζηζκνχ. Απφ ηελ άιιε ε εθπαηδεπηηθφο 2Δ2 

ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ (ηνπ 2) δελ γλσξίδεη  ηη γηλφηαλ ζηελ αξρή, απηφ πνπ βιέπεη ηψξα 

είλαη φηη ηα παηδηά θάλνπλ παξέα κεηαμχ ηνπο θαη παίδνπλ φια καδί.   

Αθφκε, παξαηεξείηαη φηη θαη ζην ζρνιείν 9 δελ ππάξρνπλ ξαηζηζηηθά 
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θξνχζκαηα. Δλψ ε δαζθάια 9Δ αλαθέξεη φηη: «θαη λα  είραλ πξόβιεκα, ζίγνπξα ε ηάμε 

Τπνδνρήο ζα βνεζνύζε». Παξφκνηα θαηάζηαζε αλαθέξεη θαη ε εθπαηδεπηηθφο 3Δ ηνπ 

ζρνιείνπ 3. Αληίζεηα ζην ζρνιείν 1 δελ αλαθέξεηαη ηίπνηα ζρεηηθά κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  

Ζ εθπαηδεπηηθφο 6Δ ππνγξακκίδεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο η.π. επ‘ απηνχ, 

ιέγνληαο: «Σνλ ζεσξψ (ελλ. ηνλ ζεζκφ ηεο η.π.) ζεκαληηθφ». Ζ 2Δ1 ιέεη 

ραξαθηεξηζηηθά: «Πξέπεη λα αλνίμεη ην κπαιφ καο, πξέπεη λα μεθχγνπκε απ΄ απηφ ην 

ηεηξηκκέλν πνπ ππάξρεη. Πξέπεη λα πάξνπκε άιινπο «δξφκνπο». Να πνχκε φηη είκαζηε 

πνιίηεο ηεο Δπξψπεο… […] ζα πξέπεη θη εκείο λα εληάμνπκε ηα παηδηά απηά ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία, ψζηε  λα κελ έρνπκε αχξην ηελ «άιιε», ηνλ αιινδαπφ, ηνλ 

εγθιεκαηία, ηνλ ρ, ηνλ ς, ηνλ σ…. Κη αλ ν δάζθαινο ζέιεη λα ην πεη απφ ηελ θαξδηά 

ηνπ: φηη μέξεηο; Δγψ ζε βιέπσ ζαλ παηδί ηνπ θφζκνπ. Γελ είζαη Έιιελαο, νχηε 

Αιβαλφο, νχηε Βνχιγαξνο… Δίζαη ΠΑΗΓΗ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ!! Δίζαη αδειθφο κνπ. Μφλν 

έηζη ζα κπνξέζνπκε λα έρνπκε έλα θαιχηεξν κέιινλ θαη γηα ηα δηθά καο ηα παηδηά!».    

Ζ εθπαηδεπηηθφο 8Δ φκσο, δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο άιιεο, ιέγνληαο φηη φπσο ζε 

φια ηα ζρνιεία έηζη θαη ζην δηθφ ηνπο, ζην 8, ππήξραλ θξνχζκαηα. Μέζα ζην κάζεκα 

φκσο δελ παξαηήξεζε θάηη θαη απηφ απνδίδεηαη, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηεο, ζην φηη 

ηα πεξηζζφηεξα παηδηά έρνπλ γελλεζεί εδψ. Δπίζεο, έληνλα ξαηζηζηηθά ζρφιηα δελ 

ππήξραλ, κφλν ήπηα,  ηνπ ηχπνπ: «Γειαδή, αο πνύκε εζύ, ν Αιβαλόο…». 

Μία αθφκε εθπαηδεπηηθφο ηάμεο Τπνδνρήο, ε 4Δ, επηζεκαίλεη φηη νη 

ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο δελ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα απφ ηνπο άιινπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά ιέεη: «Παίδνπλ όια καδί, δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο. Καη ηα ειιεληθά 

ηα καζαίλνπλε θαλνληθά, δειαδή κπνξνύλ λα ζπλελλνεζνύλ, δελ απνθόπηνληαη γη’ απηό 

ην ιόγν. Δπνκέλσο δε ρξεηαδόηαλ θάηη ζ’ απηό, ή έπξεπε λα ηνλσζεί ιίγν ε 

απηνπεπνίζεζε…». Δπίζεο έρνπλ αλαπηχμεη θαη ζρέζεηο κε ηε γεηηνληά, Έιιελεο θαη 

αιινδαπνί. Φαηλφκελα ξαηζηζκνχ ππήξραλ φηαλ πήγαηλε εθείλε ζην ζρνιείν, φπσο 

ππνγξακκίδεη ε ίδηα.  

Σέινο, ε εθπαηδεπηηθφο 4Δ ηνπ 4 ζρνιείνπ ζπκκεξίδεηαη ηελ ίδηα άπνςε πνπ 

έρεη ε πιεηνςεθία. Με άιια ιφγηα,  ζην ζρνιείν πνπ δηδάζθεη θαλέλα παξάπνλν δελ 

έρεη αθνπζηεί νχηε απφ παηδί νχηε απφ άιιν δάζθαιν, νχηε κέζα ζηελ ηάμε νχηε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη ε ίδηα: «Σα παηδηά πνπ έηπρε θαη 

είλαη ζηελ ηάμε είλαη θαιά εληαγκέλα, έρνπλ θίινπο, θαλνληθά, θαη από ηελ Διιάδα θαη 
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από άιιεο ρώξεο, δειαδή θάλνπλ παξέα κα δελ έρνπλ πξόβιεκα ηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά. 

Δίλαη θαιά εληαγκέλα. Ξέξνπλ θη Διιεληθά ηα πεξηζζόηεξα παηδηά». Βέβαηα γίλνληαη θαη 

θάπνηα ζρφιηα, φπσο θαη ζην ζρνιείν 8, ρσξίο φκσο λα δεκηνπξγνχλ έληνλα 

πξνβιήκαηα.  

χκθσλα ινηπφλ κε φια ηα παξαπάλσ, είλαη θαλεξφ φηη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα 

δελ ππάξρνπλ ζηα ζρνιεία. Δπίζεο φηη ε θαηάζηαζε απηή ήηαλ πην έληνλε ηα 

παιαηφηεξα ρξφληα θαη αλ παξαηεξνχληαλ ηέηνηα θαηλφκελα ήηαλ θπξίσο απφ 

ζπδεηήζεηο πνπ γηλφληνπζαλ ζην ζπίηη κε ηνπο γνλείο. 

 

2.11 ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΑΚΑΛΧΝ ΝΑ ΓΗΓΑΞΟΤΝ ΞΑΝΑ Δ ΣΑΞΖ ΤΠΟΓΟΥΖ 

Πεξλψληαο ζην ζεκαηηθφ άμνλα γηα ην εάλ ζα επέιεγαλ  νη δάζθαινη λα 

δηδάμνπλ πάιη ζηελ ηάμε Τπνδνρήο  θαη γηα ην εάλ είλαη δχζθνιν ην έξγν πνπ θάλνπλ 

θαη ηη πξνβιήκαηα ηνπο ζηελαρψξεζαλ, παξαηεξνχληαη ηδηαηηέξσο ελδηαθέξνπζεο 

απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπο.  

Ζ εθπαηδεπηηθφο 7Δ ζην ζρνιείν 7 αλαθέξεη θαηαξράο φηη είλαη  δχζθνιν. 

Απφ ηε κία ραίξεηαη φηαλ έρεη ηε δηθή ηεο ηάμε θαη κπνξεί λα θάλεη πνιιέο 

δξαζηεξηφηεηεο καδί κε ηα παηδηά, απφ ηελ άιιε απνγνεηεχεηαη εχθνια φηαλ δελ 

κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηα δηθά ηεο ζρέδηα. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: «Δδώ ζηνπο 20 

καζεηέο πνπ κπνξεί λα έρεη ν εθπαηδεπηηθόο νη κηζνί ζα… πξνρσξήζνπλε, νη άιινη κηζνί 

ν θαζέλαο ην ξπζκό ηνπ....” Απηφ πνπ ηελ ζηελαρσξεί πεξηζζφηεξν  φκσο είλαη ην 

γεγνλφο φηη φηαλ έξρνληαη ζε κεγάιε ειηθία 10-11 ρξφλσλ θαη έρνπλ δηακνξθσζεί, 

είλαη δχζθνιν λα μεθηλήζνπλ λα καζαίλνπλ ηε γιψζζα. Με απνηέιεζκα λα θαίλεηαη 

δχζθνιν λα ηα πξνζγεηψλεηο απφ ηα φλεηξα πνπ έρνπλ, γηα παξάδεηγκα: «ζέισ λα γίλσ 

δαζθάια, γηαηξόο», ιέγνληάο ηνπο: «Δίλαη ιίγν δύζθνιν λα γίλεηαη απηό..». Γηα ηελ 7Δ: 

«ηελ η.π. δύζθνια παίξλεηο αλαηξνθνδόηεζε. Βιέπεηο ηε δνπιεηά ζνπ νπζηαζηηθά λα 

ράλεηαη. Γειαδή θάπνηεο θνξέο έρεηο βάιεη άιινπο ζηόρνπο, απνγνεηεύεζαη θαη εζύ…». 

Απηφ πνπ ζηελαρσξεί ηελ εθπαηδεπηηθφ 4Δ απφ ηελ άιιε, είλαη ην φηη δελ 

ππάξρεη θαιή ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο. Ζ δαζθάια ππνζηεξίδεη φηη ηα παηδηά ζα 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ θαιχηεξε πξφνδν εάλ ππήξρε θαιχηεξε ελεκέξσζε γηα ηηο 

ζπλζήθεο ή ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα αληηκεηψπηδε, νχησο ψζηε λα κπνξνχζε λα νξγαλσζεί 

θαιχηεξα, κηαο θαη ε πξφζθιεζή ηεο απφ ην θξάηνο άξγεζε λα γίλεη. Δπίζεο, ην 

γεγνλφο φηη δελ ππήξραλ ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο θαη θαηάιιειε ππνδνκή ζην ζρνιείν 
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ήηαλ αθφκε κία δπζθνιία πνπ ζα έπξεπε λα αληηκεησπίζεη. Καηαιήγεη έηζη ζην φηη εάλ 

μαλαέκπαηλε ζε ηάμε Τπνδνρήο πάιη ζα πήγαηλε ςάρλνληαο, θαη ζην φηη ν 

εθπαηδεπηηθφο πνιιέο θνξέο δειψλεη ηηο πεξηνρέο πνπ ζέιεη λα πάεη αιιά δελ μέξεη πνχ 

ζα ηνλ επηιέμνπλ ηειηθά. Σν ζίγνπξν είλαη φηη ζε ζρέζε κε ηελ θαλνληθή ηάμε ηεο 

αξέζεη πεξηζζφηεξν λα δνπιεχεη κε ηελ Σάμε Τπνδνρήο.  

Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιείσλ 8 θαη 9, 8Δ θαη 9Δ αληηζηνίρσο, επίζεο 

ζπκθσλνχλ ζην φηη ζα επέιεγαλ θαη πάιη ηελ ηάμε απηή, αλ θαη ην ζεσξνχλ δχζθνιν 

θαη απαηηεηηθφ έξγν. πγθεθξηκέλα ε εθπαηδεπηηθφο 8Δ αλαθέξεη φηη ε ηάμε Τπνδνρήο 

έρεη πεξηζζφηεξε δνπιεηά, γηα ην ιφγν φηη πξέπεη λα πξνζαξκφζεηο ην κάζεκα ζηηο 

αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή θαη λα αλαδεηάο πιηθφ κφλε ζνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ  δελ 

ππάξρεη βνήζεηα. Δπίζεο ην πξφβιεκα ην εληνπίδεη ζην φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ 

επηιέγνπλ ηε ζέζε πνπ ζα πάλε. κσο  αλεμάξηεηα απφ απηά, ππνζηεξίδεη φηη: «Σα 

παηδάθηα ζε θνηηνύλ ζηα κάηηα θαη δελ πεξηκέλνπλ λα κάζνπλ από εζέλα νξζνγξαθία, 

γξακκαηηθή. Πεξηκέλνπλ λα είζαη εθεί γη’ απηά… Γειαδή ε Σάμε Τπνδνρήο είλαη 

πξαγκαηηθά θάηη άιιν…».  

 Παξφκνηα γλψκε έρεη θαη ε εθπαηδεπηηθφο 3Δ ηνπ ζρνιείνπ 3, ε νπνία ζεσξεί 

πσο «Ζ εκπεηξία πνπ πξνζθέξεηαη ζηελ ηάμε ππνδνρήο είλαη αλεπαλάιεπηε. Έρεηο λα 

θάλεηο κε καζεηέο κε άιιε θνπιηνχξα, έρνπλ ηφζα πνιιά λα ζνχ πνχλ, ε 

δηαθνξεηηθφηεηα γεληθά έρεη πάξα πνιιά λα πεί…». Δπηζεκαίλεη φηη ην λα έρεηο λα 

θάλεηο κε παηδηά αιινεζλή είλαη θάηη σξαίν, επεηδή καζαίλεηο θαη εζχ πνιιά απφ ηελ 

δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα πνπ έρνπλ. πκπιεξψλεη φκσο ην εμήο: «Απιά ζα ήζεια λα 

έρσ απηφ: Μηα ζηήξημε». Δληνχηνηο θαηαζέηεη θη απηφ: « Με ηα ρακφγεια ησλ παηδηψλ 

ηα μερλάο φια!...».  

ρεηηθά κε ην ζέκα απηφ, ζην ζρνιείν 6, ε δαζθάια 6Δ αξρηθά επηζεκαίλεη 

φηη ην έξγν ηνπ δαζθάινπ ππνδνρήο είλαη αξθεηά δχζθνιν αιιά αλ ηεο δηλφηαλ ε 

επθαηξία ζα ην μαλαέθαλε, απιά ζα άιιαδε ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα λα κελ ήηαλ ηφζν ειαζηηθή, ελλνψληαο λα κελ αληηθαζηζηά ζπλαδέιθνπο 

άιισλ ηάμεσλ φηαλ απηνί απνπζηάδνπλ. Δπίζεο ζην ζέκα ηνπ ξαηζηζκνχ ζπγθεθξηκέλα 

αλαθέξεη φηη: « εηδηθά κ’ όιε απηήλ ηελ έμαξζε πνπ ππάξρεη γύξσ καο (ελλ. ζηνλ 

επξύηεξν θνηλσληθό πεξίγπξν), κε ην ξαηζηζκό, κ’ όια απηά πνπ γίλνληαη, είλαη πνιύ 

ζεκαληηθή θαη ε απνδνρή απηώλ ησλ παηδηώλ, θαη άκα δε γίλεη από ην ζρνιείν δε ζα γίλεη 

έμσ». Άξα ινηπφλ ν ξφινο ηεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαη πηζηεχεη φηη εάλ ν 
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εθπαηδεπηηθφο αζρνιεζεί θαη ελδηαθεξζεί ηφηε  ηα θαηαθέξλεη κηα ραξά  θαη απηφ 

κπνξεί λα ην πάξεη ζαλ πξφθιεζε, αθνχ ήδε έρεη απνθηήζεη ηελ εκπεηξία απφ 

πξνεγνχκελε ρξνληά.  

Οη εξσηψκελεο δαζθάιεο θαη ησλ άιισλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ έρνπλ ηελ ίδηα 

άπνςε κε ηηο παξαπάλσ δαζθάιεο. Ζ κία ( ε 1Δ2) ζπκθσλεί ζην φηη ζα αλαιάκβαλε 

πάιη κηα ηέηνηα ηάμε. χκθσλα κε εθείλε ε εκπεηξία πνπ έδεζε ήηαλ μερσξηζηή θαη 

σξαία θαη απηφ γηαηί ήηαλ πξσηφγλσξε. Ζ ηάμε δειαδή απαξηηδφηαλ απφ δηάθνξεο 

εζληθφηεηεο. Σνλίδεη φηη ην θαηλφκελν ξαηζηζκνχ είλαη πξντφλ ζπδεηήζεσλ ησλ 

κεγάισλ, θαη ηνλίδεη  φηη απηφ πνπ εθείλε εηζέπξαμε ήηαλ κφλν αγάπε θαη ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ παηδηψλ.  

Έλαο άιινο δάζθαινο, ν 1Δ1 ζην ίδην ζρνιείν (ην 1), εθθξάδεη ηελ επηζπκία 

λα μαλαβξεζεί ζε ηέηνηα ηάμε. πκκεξίδεηαη ηελ άπνςε ηεο ζπλαδέιθνπ ηνπ θαη ιέεη 

ραξαθηεξηζηηθά φηη ηα παηδηά: «ηνπ κηινύλ, όηη καζαίλνπλ, όηη αζηξάθηνπλ ηα καηάθηα 

ηνπο άκα καζαίλνπλ θάηη, θαη ζε θάπνην πξόβιεκα πνπ  έρνπλ αιινύ, ηνπ κηιάλε,  επεηδή  

δελ κπνξνύλ λα ην ζπδεηήζνπλ αιινύ». Βιέπεηο όηη ππάξρεη έηζη έλα ελδηαθέξνλ θαη κηα 

ραξά ζηα παηδηά». Σν κφλν πξφβιεκα πνπ εθείλνο θαη ε άιιε εθπαηδεπηηθφο (ε 1Δ2) 

ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ αληηκεηψπηζαλ ήηαλ νη απνπζίεο ησλ παηδηψλ θαη ε απνπζία 

ζπλεξγαζίαο ησλ γνληψλ. Δλψ ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί θαη ην φηη ηα παηδηά ηεο 

ηάμεο απηήο σξηκάδνπλ γξεγνξφηεξα, γηαηί αλαγθάδνληαη εθ ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζήο 

ηνπο λα πάξνπλ ηε δσή ζηα ρέξηα ηνπο γη‘ απηφ θαη αηζζάλνληαη επγλσκνζχλε γηα ηνπο 

δαζθάινπο ηνπο, νη νπνίνη ηα βνήζεζαλ ζε κία δχζθνιε πεξίνδν πξνζαξκνγήο ζηε δσή 

ηνπο.  

εκαληηθέο είλαη επίζεο  θαη νη καξηπξίεο  ηεο εθπαηδεπηηθνχ 2Δ1 θαη ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ 2Δ2, δαζθάιεο ηάμεσλ ππνδνρήο ηνπ 2 ζρνιείνπ, νη νπνίεο εθθξάδνπλ 

ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο θαη ηελ επηζπκία ηνπο γηα ην λα αλαιάβνπλ πάιη έλα ηέηνην 

ηκήκα. Απφ ηε κία πιεπξά αμηνζεκείσην είλαη φηη ε κία απφ απηέο θάλεη ιφγν γηα ην 

αλνηρηφ κπαιφ πνπ πξέπεη λα έρεη ν εθπαηδεπηηθφο, δηφηη νη καζεηέο ηνπ ζα είλαη 

αιινεζλείο. ε απηφ βεβαία ηε βνήζεζε θαη ην γεγνλφο φηη εθείλε (ε 2Δ1) έρεη 

δνπιέςεη σο ππεχζπλε ζε γεξκαληθά  νινήκεξα ζρνιεία. Απφ ηελ άιιε, ε 

εθπαηδεπηηθφο 2Δ2 δειψλεη φηη κε ην λα ζπλερίζεη ζε ηάμε ππνδνρήο ζα κπνξνχζε λα 

βειηηψζεη ηελ εκπεηξία ηεο, θαη επηζεκαίλεη φηη αθφκε θαη ηα ίδηα παηδηά ζα κπνξνχζε 

λα έρεη, αθνχ ήδε ππάξρεη κηα δνπιεκέλε ζρέζε θαη κπνξεί λα ηε ζπλερίζεη. ρεηηθά κε 
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ηελ χιε ε  2Δ1 ιέεη : «Σν Τπνδνρήο ζέιεη λα είζαη θαη ιίγν… Ναπνιέσλ!». Ζ ίδηα 

εθπαηδεπηηθφο ( 2Δ1) ηνλίδεη φηη δνπιεχεη φιε ηελ χιε απφ Α‘ έσο η΄ ηάμε θαη φηη 

ηίπνηα δελ είλαη απηνλφεην, θαζψο θαη φηη γηα λα πεηχρεη ην έξγν ηεο ζα πξέπεη λα 

αθηεξψζεη ρξφλν έζησ θαη αλ δελ πιεξψλεηαη απφ ην θξάηνο γη‘ απηφ. Ζ δηθή ηεο ε 

«ακνηβή», φπσο ζπγθεθξηκέλα ιέεη, είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηα ρξήκαηα, αθνχ κέρξη 

ζήκεξα ηα παηδηά ηελ ζπκνχληαη κε αγάπε, θη φπσο ιέεη «ηεο ζηέιλνπλ ραηξεηίζκαηα». 

Απηφ ινηπφλ πνπ ηε ζηελαρσξεί είλαη φηη δελ ππάξρεη ζηήξημε απφ ηελ πνιηηεία, νχηε 

ζε πιηθφ, νχηε ζε ζεκηλάξηα νχηε ζε ζρνιηθνχο ςπρνιφγνπο.  

Παξαηεξείηαη έηζη φηη νη δάζθαινη είλαη ππέξ ηεο ηάμεο ππνδνρήο θαη ζα ην 

αλαιάκβαλαλ πάιη κε κεγάιε επραξίζηεζε, αλ θαη βιέπνπλ φηη  ππάξρνπλ θελά θαη 

αδηαθνξία ηφζν απφ ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ φζν θαη απφ ηελ πνιηηεία.  

 

2.12 ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΣΑΞΔΧΝ ΤΠΟΓΟΥΖ 

Εεηψληαο ηέινο απφ  ηνπο δαζθάινπο λα εθζέζνπλ ηηο  ζρεηηθέο ηνπο πξνηάζεηο 

γηα ηελ βειηίσζε ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο, παξαηεξείηαη φηη  νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο 

έρνπλ  αξθεηέο ηδέεο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηελ 

θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ ηάμεσλ απηψλ.  

Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ηάμεσλ ππνδνρήο ηζρπξίδνληαη φηη θαηά ηε 

θνίηεζή ηνπο είραλ κελ παξαθνινπζήζεη θάπνηα καζήκαηα Γηαπνιηηηζκηθήο 

Δθπαίδεπζεο (θάπνην κάιηζηα ήηαλ θη ππνρξεσηηθφ), εληνχηνηο ζεσξνχλ φηη απηά 

θηλνχληαλ ζε ζεσξεηηθά πιαίζηα. Καηαιήγνπλ ζηε ζέζε φηη είλαη επηηαθηηθή αλάγθε 

ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ θαινχληαη λα δηδάμνπλ ζε απηέο ηηο ηάμεηο. Καη 

απηνχο «πξέπεη λα δηνξγαλψλνληαη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη 

απηφο ν ζεζκφο, ζηα νπνία φκσο, φπσο ιελ ραξαθηεξηζηηθά, λα μεθεχγνπλ ιίγν απφ ηε 

ζεσξία…». Έηζη ζα δηαζθαιηδφηαλ θαη θαιχηεξε πξνεηνηκαζία απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη πνιχηηκνο ρξφλνο, ζε αληίζεηε πεξίπησζε κε ηνλ ρξφλν πνπ ζα 

ραλφηαλ ψζπνπ λα πξνζαξκνζηεί ν εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο ππνδνρήο ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο. 

Μία απφ απηέο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο, ε εθπαηδεπηηθφο 

2Δ1, δαζθάια ηνπ  2 ζρνιείνπ, πξψηα απφ φια επηθεληξψλεηαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ 

θνκκάηη. Τπνζηεξίδεη φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα θαηαιάβεη ν δάζθαινο πψο ληψζνπλ 

ηα παηδηά απηά εξρφκελα ζε κία άιιε ρψξα. Ζ ίδηα, έρνληαο βηψζεη πηθξία θαη 
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ζπλαηζζεκαηηθφ πφιεκν, κηαο θαη ήηαλ παηδί κεηαλαζηψλ ζηε Γεξκαλία, αλαθέξεη φηη 

απηφ πνπ ζέινπλ λα ληψζνπλ ηα παηδηά είλαη κία αγθαιηά θαη πάλσ απφ φια αλζξσπηά. 

Έηζη φηαλ ν δάζθαινο έρνληαο λα κάζεη θαη άιιεο μέλεο γιψζζεο, θαισζνξίδεη ην παηδί 

κε αγάπε, ιέγνληαο ηνπ δπν , ηξία  ιφγηα ζηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα, γηα λα ην θάλεη λα 

αηζζαλζεί πην άλεηα, θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θαη ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, 

αθνχ ην παηδί έρεη βειηηψζεη ηφζν ην γλσζηηθφ φζν θαη ηνλ θνηλσληθφ ηνκέα, 

δεκηνπξγεί κία φκνξθε ζρέζε κε ηνλ δάζθαιφ ηνπ.  Έηζη, ηα παηδηά ζα  ζπλερίζνπλ λα 

ηνπ ζηέιλνπλ ραηξεηηζκνχο θαη αξγφηεξα (γειάεη....) Απηή είλαη ινηπφλ θαη ε εζηθή 

ακνηβή πνπ εηζπξάηηεη ν εθάζηνηε δάζθαινο.  

Δπίζεο, ε ίδηα εθπαηδεπηηθφο πξνηείλεη ην ζχζηεκα: ―Audio Visual System‖ 

(Αθνχσ, βιέπσ, θαηαλνψ), ην νπνίν δπζηπρψο δελ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα, ζε 

αληίζεζε κε ην εμσηεξηθφ πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά. πγθεθξηκέλα ε δαζθάια 

αλαθέξεη: «ζα πξέπεη λα δνύκε θαη ιίγν πην έμσ ηη θάλεη ε Δπξώπε. Να θηάζνπκε ην 

επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δίκαζηε πίζσ. Πάξα πνιύ πίζσ…. Σν δηαθνξεηηθό 

είλαη εππξόζδεθην». Αθφκε, ε ίδηα ζεσξεί πσο φζνη αζρνινχληαη κε ηελ ηάμε ππνδνρήο 

ζα πξέπεη λα είλαη ζσζηά θαηαξηηζκέλνη. Με άιια ιφγηα, ζεσξεί πσο ζα πξέπεη λα 

γίλνληαη ζεκηλάξηα ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο  ζρεηηθά κε Λνγνζεξαπεία, Φπρνινγία, 

Γισζζνινγία, δηαρείξηζε παηδηψλ θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ θάζε θξάηνπο. Σν ρξνληθφ 

πιαίζην ησλ ζεκηλαξίσλ ζα πξέπεη λα ηεξεζεί γηα ην ιφγν φηη νη νηθνγέλεηεο ησλ 

παηδηψλ απηψλ κπνξεί λα θχγνπλ πάιη εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαη  λα 

ζηακαηήζεη απηφ πνπ γίλεηαη κε ην ΔΠΑ θάζε Ννέκβξε θαη Γεθέκβξε κήλα.  

εκαληηθφ επίζεο είλαη νη δάζθαινη λα είλαη λέαο γεληάο, λα έρνπλ δηάζεζε θαη θαιή 

θαξδηά γη‘ απηφ πνπ θάλνπλ, δηφηη γηα λα κπνξέζνπλ λα κεηαιακπαδεχζνπλ ηε γλψζε 

ηνπο  ζην παηδί ζα πξέπεη εθείλνη πξψηα λα ην αγαπήζνπλ.  

Γηα ηελ 2Δ1 ην πιηθφ ην νπνίν είλαη ζε έιιεηςε, φπσο ηα ινγνηερληθά βηβιία 

δηαπνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, θξίλεηαη επίζεο ζεκαληηθφ λα βειηησζεί θαη λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ. ζ‘ απηφ ζπκθσλεί θαη ε 8Δ. Γελ ζα πξέπεη 

λα μερληέηαη ην γεγνλφο φηη κέζα απφ ην παηρλίδη ην παηδί κπνξεί λα θαηαιάβεη 

θαιχηεξα. 

Ζ ίδηα εθπαηδεπηηθφο επηζεκαίλεη επίζεο φηη θαιφ ζα είλαη αθφκε ε πνιηηεία θαη 

νη ζπλάδειθνη λα ζηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν ηε δαζθάια πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί 

νπνηαδήπνηε δπζθνιία, θαη εθείλε λα ζπλερίδεη ηελ ηάμε κε ηελ νπνία μεθίλεζε θαη 
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απηφ επεηδή ήδε έρεη βάιεη ηηο βάζεηο ζηηο  κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο ηφζν κε ηα παηδηά φζν 

θαη κε ηνπο γνλείο, νη νπνίνη παξαηεξνχλ φηη γίλεηαη πξνζπάζεηα  γηα ην θαιχηεξν 

δπλαηφ απνηέιεζκα. Γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ δελ ππάξρεη δηαρσξηζκφο ησλ παηδηψλ απηψλ 

κε ηα άιια, ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν θαινχληαη είλαη λα δψζνπλ ζηα παηδηά απηά έλα 

θαιχηεξν κέιινλ. θνπφο είλαη φπσο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά: «ηα παηδηά λα κελ  

κνηάζνπλε ζηνπο Έιιελεο, αιιά λα πξνζπαζήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί λα κνηάζνπλ ζε απηά 

ηα παηδηά! Καη είλαη κεγάιεο θνπβέληεο απηέο!». χκθσλα κε ηελ δαζθάια ζα πξέπεη ε 

ηάμε ππνδνρήο λα ζπκκεηέρεη επίζεο ζε δηάθνξεο εθδειψζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε 

γηνξηέο ή ζε ζεαηξηθά, θαη ηα παηδηά λα κελ πεξηζσξηνπνηνχληαη.  

ε ζρέζε κε ηηο ηδέεο πνπ πξνηείλεη κηα άιιε εθπαηδεπηηθφο η.π. απφ ην 6 

ζρνιείν, ε 6Δ, παξαηεξείηαη φηη δίλεηαη ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ βνήζεηα πνπ είλαη 

αλάγθε λα ππάξρεη ζηηο κηθξέο ειηθίεο. Μ‘ απηήλ ηελ άπνςε ζπκθσλεί θαη ν 5Γ. Δίηε 

πξφθεηηαη γηα Διιελάθη, είηε γηα παηδάθη απφ άιιε ρψξα ε δνπιεηά πξέπεη λα μεθηλάεη 

ζηηο κηθξέο ηάμεηο, αιιηψο φζν πεξλάλε ηα ρξφληα ηφζν ην θελφ ζα κεγαιψλεη. Δπίζεο ε 

κεζνδηθφηεηα θαη ε έλαξμε  ησλ καζεκάησλ είλαη πνιχ ζεκαληηθά. Δηδηθά ζηελ έλαξμε 

ησλ καζεκάησλ επηζεκαίλεηαη φηη: «λα μεθηλνύζαλε (ελλνεί ηα καζήκαηα γη’ απηά ηα 

παηδηά) ιίγν πξηλ μεθηλήζεη ην ζρνιείν». Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπλέρεηα ηνπ 

ζεζκνχ απηνχ ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, αλ θαη είλαη δχζθνιν. πγθεθξηκέλα ε 

εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη: «Σώξα ζίγνπξα ζηε Γεπηεξνβάζκηα είλαη πην δύζθνιν πξαθηηθά 

λα γίλεη, γηαηί πνιύ πεξηζζόηεξεο νη εηδηθόηεηεο… ηα παηδηά είλαη κεγαιύηεξα, κπαίλνπλε 

ζηελ εθεβεία, αξρίδνπλε άιια πξνβιήκαηα, αιιά απηό… είλαη θαη ην θνκκάηη πνπ εθεί 

ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξε βνήζεηα ζηνπο εθήβνπο, δειαδή ζηνπο εθήβνπο ίζσο ζα 

ρξεηαδόηαλε πεξηζζόηεξν λα γίλεη εζηίαζε ζην ζπλαηζζεκαηηθό, θνηλσληθό θαη ιηγόηεξν 

ζην γλσζηηθό. Αιιά όπνπ ππάξρνπλε καζεηέο πνπ ρξεηάδνληαη ηέηνηνπ είδνπο βνήζεηα, 

θπζηθά θαη ζα ήηαλε… πάξα πνιύ θαιό ην λα ππάξρεη». Σε ζπλέρηζε ηνπ ζεζκνχ ηεο η.π. 

θαη ζην γπκλάζην ππνζηεξίδεη θαη ε 4Δ. πσο θαη ε δαζθάια 2Δ1, έηζη θαη απηή, ε 

6Δ, πξνηείλεη λα αξρίζνπλ λα γίλνληαη ελέξγεηεο ψζηε λα γίλεη ιίγν πην κεζνδηθά, 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη θαη θαιχηεξν απνηέιεζκα φπσο βειηίσζε ζην πιηθνηερληθφ 

θνκκάηη, ζηε ζηήξημε πνπ πξέπεη λα ππάξρεη εθ κέξνπο ησλ άιισλ δαζθάισλ θαη ηεο 

πνιηηείαο, ζηελ επηκφξθσζε ησλ δαζθάισλ θαη ηέινο ζηε κεζνδηθφηεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ ΔΠΑ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεη ε εθπαηδεπηηθφο 3Δ ηνπ 3 ζρνιείνπ 

ζηε ζηήξημε ηνπ θξάηνπο θαη κηιάεη γηα ηελ Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πίζσ απφ ηνλ ζεζκφ 

θαη γεληθφηεξα θαη εηδηθφηεξα.  Δπηζεκαίλεη επίζεο φηη «… ε ηάμε ππνδνρήο ζα πξέπεη 
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λα έρεη πεξηζζφηεξν θχξνο». 

Αθφκε, πεξλψληαο ηψξα ζην 1 ζρνιείν, θαη νη δχν εθπαηδεπηηθνί ηάμεσλ 

ππνδνρήο πνπ δηδάζθνπλ εθεί αλαθέξνπλ φηη ν ζεζκφο απηφο ελδείθλπηαη θπξίσο γηα ην 

δεκνηηθφ. ρεηηθά κε ηελ κεηάβαζε ησλ παηδηψλ ζην γπκλάζην ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη φηη: «Δλώ ζην Γπκλάζην έρνπλ ήδε εληαρζεί, έρνπλ θηάζεη ζε κηα ειηθία… 

πνπ εληάμεη. Δίλαη πην κεγάια… Δθεί ππάξρεη κεηά ε παξάιιειε ζηήξημε, όπσο ππάξρεη 

ζην Γπκλάζην, λα ηνπο βνεζήζεη κεηά ζηνλ γλσζηηθό ηνκέα..».  

Ζ εθπαηδεπηηθφο 4Δ ηνπ 4 ζρνιείνπ ζπκθσλεί κε ηελ πξφηαζε ηεο δαζθάιαο 

ηνπ 2 ζρνιείνπ (εθπαηδεπηηθφ 2Δ1) ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα έρεη ν 

δάζθαινο πάλσ ζηηο μέλεο γιψζζεο αιιά θαη κε ηε ζηήξημε ησλ άιισλ θνξέσλ, είηε 

ηνπ δηεπζπληή είηε ηεο πνιηηείαο, πξνο ηνλ δάζθαιν. Δπίζεο θαη απηή ε δαζθάια 

αλαθέξεηαη ζην ελδηαθέξνλ ησλ γνληψλ γηα ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο, ην νπνίν 

θαηά ηε γλψκε ηεο ζα έπξεπε λα είλαη κεγαιχηεξν. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: « ζα 

έπξεπε νη γνλείο πνπ έρνπλ αιινδαπά παηδηά λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ επίδνζε ηνπ 

καζεηή ζ’ απηό ην ηκήκα! Θα βνεζνύζε θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό απηό». Καηά ηα ιεγφκελα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο δαζθάιαο εάλ είρε έξζεη απφ ηελ αξρή, ζα ππήξρε δηαθνξεηηθή 

επηθνηλσλία θαη εάλ ππήξρε κηα νξγαληθή ζέζε, δειαδή θάζε ρξφλν αλ ήηαλ εθεί ν 

δάζθαινο ή θάπνηνο άιινο, νη γνλείο ζα κπνξνχζαλ λα πιεξνθνξεζνχλ θαιχηεξα 

ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο.  

Δπίζεο απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ 4Δ γίλεηαη αθφκε ιφγνο γηα ην πξφγξακκα 

Γξάζεο, ην νπνίν θαη εθαξκφδεηαη ζηε Θεζζαινλίθε θαη ιεηηνχξγεζε πνιχ θαιά. 

Θεσξεί φηη ηα ζεκηλάξηα θξίλνληαη πιένλ απαξαίηεηα γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ 

δαζθάισλ ζε πξαθηηθφ επίπεδν, θαη θπζηθά ν απαξαίηεηνο πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο 

απφ ππνινγηζηέο κέρξη θαη βηληενπξνβνιείο, πνπ ρξεηάδεηαη λα έρεη ην θάζε ζρνιείν. 

ρεηηθά κε ηελ ζπλέρεηα ηνπ ζεζκνχ ζηε Γεπηεξνβάζκηα ε δαζθάια έρεη ηελ ίδηα 

άπνςε κε εθείλε ηεο δαζθάιαο 6Δ ηνπ 6 ζρνιείνπ, πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Ο 

δάζθαινο επίζεο είλαη ζθφπηκν λα ελεκεξψλεηαη θαη λα νξγαλψλεη ην πιηθφ ζχκθσλα 

κε ηνλ θάζε καζεηή.  

Καη ζην ζρνιείν 7 νη  ηδέεο ηεο δαζθάιαο 7Δ δελ δηαθέξνπλ θαη πνιχ απφ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο. Έηζη ινηπφλ αλαθέξεηαη γηα άιιε κηα θνξά φηη ν εθπαηδεπηηθφο ηεο 

ηάμεο ππνδνρήο ζα πξέπεη λα ζπλερίδεη ηελ επφκελε ρξνληά κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ηάμε 

θαη φηη ζα πξέπεη λα δίλεηαη βάξνο πεξηζζφηεξν ζηνλ πξαθηηθφ ηνκέα ησλ ζεκηλαξίσλ 
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θαη φρη ηφζν ζην ζεσξεηηθφ, ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε ησλ δαζθάισλ.  

Παξφκνηεο πξνηάζεηο έξρνληαη θαη απφ ηελ κεξηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ 8Δ θαη 

9Δ ζηα ζρνιεία 8 θαη 9. Άξα, θαηά ηηο δαζθάιεο, νη ηνκείο πνπ ρξήδνπλ βειηίσζε 

είλαη ε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε έγθαηξε έλαξμε ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο, ην 

πιηθφ θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο. 

Αξθεηνί ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ηνλίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα απφ κέξνπο ηνπο 

λα είλαη πην απζηεξνί ζην ελδερφκελν ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο γηα άιιεο αλάγθεο ηνπ 

ζρνιείνπ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ θιήζεθαλ λα δηδάμνπλ ζε ηάμε ππνδνρήο. Να ππάξρεη 

δειαδή απ‘ φινπο ζεβαζκφο ζην ζεζκφ ηεο ηάμεο ππνδνρήο. Ζ εθπαηδεπηηθφο 6Δ 

ππνζηεξίδεη επ‘ απηνχ: «…Ο δάζθαινο πνπ είλαη γηα ηελ ηάμε ππνδνρήο λα θάλεη 

απηφ…, ηε δνπιεηά ηνπ…, θη φρη θάηη άιιν. Γηαηί αλ ην θάλεη κεηά κπνξεί θαη 

πξνγξακκαηηζκφ λα βάιεη θαη ζηφρνπο λα βάιεη πεξηζζφηεξνπο θαη λα ηνπο 

θαηαθέξεη….». Ηζρπξίδεηαη κάιηζηα φηη αλ μαλαδνχιεπε ζε η.π. ζα ήηαλ πην απζηεξή 

σο πξνο απηφ φρη ηφζν ειαζηηθή φζν ήηαλ.  

Δίλαη θαλεξφ, ινηπφλ, ην γεγνλφο φηη απφ ηε κηα ππάξρεη πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ 

απφ ηελ πιεπξά ησλ δαζθάισλ θαη απφ ηελ άιιε φηη αξθεηέο πηπρέο ζηελ ηάμε 

ππνδνρήο ρξεηάδνληαη βειηίσζε.  

Σέινο, ζρεηηθά κε ηηο πξνηάζεηο σο πξνο ηελ βειηίσζε ηνπ ζεζκνχ, απφ ηελ 

πιεπξά ησλ δηεπζπληψλ είλαη αμηνζεκείσην λα αλαθεξζεί φηη νη ηδέεο πνπ έρνπλ δελ 

είλαη ηφζν δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο ησλ δαζθάισλ, απιά ηηο επαλαιακβάλνπλ θαη 

πξνζζέηνπλ θαη θάπνηεο άιιεο.   

Ρσηψληαο πξψηα ηνλ δηεπζπληή 1Γ ηνπ 1 ζρνιείνπ, γίλεηαη θαλεξφ φηη ν 

πξψηνο ηνκέαο πνπ ρξεηάδεηαη βειηίσζε είλαη ε ζρεηηθή επηκφξθσζε ησλ δαζθάισλ, 

πνπ ππεξεηνχλ ζηηο ηάμεηο ππνδνρήο. χκθσλα κε ηνλ ίδην, ν εθπαηδεπηηθφο πνπ ζα 

κπεη ζε κηα ηέηνηα ηάμε ζα πξέπεη λα ην ζέιεη πξψηα απφ φια ν ίδηνο θαη φρη επεηδή 

νξίζηεθε απφ ηνλ δηεπζπληή. Θα πξέπεη επίζεο λα έρεη αγάπε γηα απηφ πνπ θάλεη, «λα 

είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνο πάλσ ζ‘ απηά ηα παηδηά…», δηφηη κφλν έηζη ζα κπνξέζεη ην 

έξγν ηνπ λα έρεη  ζεηηθά απνηειέζκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα έγηλε κε ηνπο καζεηέο 

Ρνκά. Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη λα βειηησζεί θαη ην πιηθφ, ην νπνίν ζχκθσλα κε ηα 

ιεγφκελά ηνπ: «είλαη ιηγάθη πεπαιαησκέλν ην…. ηα βηβιία επαλαιακβάλνληαη, δειαδή 

απηό ην «Γεηα ζαο» είλαη παιηά, δειαδή θάηη πην θαηλνύξγην αθόκα, πην… λα δνπιεύεηαη 

θαιύηεξα θαη πην εύθνια». 
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Ο δηεπζπληήο 8Γ αλαθέξεη αθφκε φηη θξίλεηαη θαιφ ν εθάζηνηε δάζθαινο ηεο 

ηάμεο ππνδνρήο λα μέξεη μέλεο γιψζζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ξσζηθά. Βέβαηα 

αθφκα επηζεκαίλεη απφ ηελ άιιε φηη ν δάζθαινο δελ κπνξεί λα μέξεη φιεο ηηο γιψζζεο. 

Ο δηεπζπληήο 4Γ ηζρπξίδεηαη θάηη αληίζηνηρν: «Θα κπνξνχζαλ λα ππήξραλ δάζθαινη 

νη νπνίνη θαηέρνπλ θαη απηέο ηηο μέλεο γιψζζεο. Δίλαη ιηγάθη δχζθνιν, ίζσο νπηνπηθφ, 

αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη απηφ ζα βνεζνχζε θαη ζην γλσζηηθφ πεξηερφκελν αιιά θαη 

ζην λα δηαηεξνχλ απηά ηα παηδηά ηα ζηνηρεία θαη ηηο παξαδφζεηο ηεο ρψξαο ηνπο…». 

Πεξλψληαο ζην ζρνιείν 9 παξαηεξείηαη φηη ν δηεπζπληήο 9Γ αλαθέξεηαη ζε 

πνιινχο ηνκείο.  Ο πξψηνο ηνκέαο είλαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ηεο ηάμεο ππνδνρήο. 

ρεηηθά αλαθέξεη φηη δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα βνεζνχζε 

θαη φηη φπνπ δελ ππάξρεη γηα παξάδεηγκα ππνινγηζηήο, θαιφ ζα ήηαλ λα κπνξνχζαλ λα 

ηνλ πξνκεζεπηνχλ. Δπίζεο, ν δάζθαινο πνπ δηδάζθεη ζ‘ απηή ηελ ηάμε επηβάιιεηαη λα 

έρεη κηα ζρεηηθή παηδεία θαη έλαλ γεληθφηεξν πξνγξακκαηηζκφ. Καηά ηα ιεγφκελά ηνπ, 

δελ ππάξρεη ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο, απιά γίλεηαη κφλν ζπκπιήξσζε ζέζεσλ. Δίλαη 

ζεκαληηθφ γη απηφλ λα ππάξρεη ε ζέζε ηνπ δαζθάινπ ηεο ηάμεο ππνδνρήο θαη απηφ αλ 

είλαη δπλαηφλ λα γίλεηαη απφ ηελ πξψηε κέξα θηφιαο. Κξίλεη επίζεο αλαγθαίν γηα ην 

δάζθαιν ηεο η.π. κε ηε βνήζεηα νκάδσλ λα κπνξεί λα πξνζαξκφζεη πιηθφ αλάινγα κε 

ηνλ καζεηή, είηε γηα παξάδεηγκα ν καζεηήο είλαη αλαιθάβεηνο είηε είλαη πςειφηεξνπ 

επηπέδνπ.  

εκαληηθή είλαη επίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ δηεπζπληή 6Γ, ε ζσζηή επηκφξθσζε 

θαη θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο θη φρη ζηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο πνπ ράλνληαη ψξεο καζεκάησλ, δειαδή ην 

πξψην δεθαήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ. Θεσξεί πσο είλαη θαζνξηζηηθφ ν δάζθαινο πνπ ζα 

ζηειερψζεη ηελ ηάμε ππνδνρήο λα έρεη ηελ εκπεηξία θαη λα δεη ην επίπεδν ηεο ηάμεο 

πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη θαιχηεξα ηα παηδηά. Δπίζεο: «Να είλαη απφ ηελ πξψηε κέξα 

γη΄ απηή ηε δνπιεηά θαη λα ΄λαη κφλν γη‘ απηή ηε δνπιεηά, λα γίλεηαη θαη ζσζηή 

αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ». Υαξαθηεξηζηηθά ν δηεπζπληήο αλαθέξεη: «πνηα παηδηά πξέπεη 

λα κπνπλ ζ’ απηά ηα ηκήκαηα θη όρη κόλν επεηδή είλαη αιινδαπά, αλ όλησο ππάξρεη θαη 

πξόβιεκα. Έηζη ώζηε λα είλαη κηθξόο ν αξηζκόο θαη λα γίλεηαη ζσζηόηεξε δνπιεηά, λα 

δνπιεύνληαη θαιύηεξα».  Άιινο έλαο ηνκέαο είλαη θαη νη ψξεο πνπ γίλνληαη ζηηο ηάμεηο 

ππνδνρήο, νη νπνίεο απνθαζίδνληαη θάπσο απζαίξεηα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο 

θαη ε ζσζηή ελεκέξσζε ησλ γνληψλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

πξνζπάζεηα ησλ δαζθάισλ.  
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ην ζέκα ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εκκέλεη θαη ν 5Γ: «ίγνπξα ε 

επηκφξθσζε είλαη πνιχ απαξαίηεηε θαη γη απηνχο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη γηα φινπο 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ εληζρπηηθνχο ξφινπο κέζα ζε κία ζρνιηθή 

κνλάδα». Καη ζπκπιεξψλεη: «Οη πεξηζζφηεξνη (ελλ. εθπαηδεπηηθνί η. π.) είλαη κε πνιχ 

κηθξή δηδαθηηθή εκπεηξία, άξα ινηπφλ ε επηκφξθσζε ηνπο είλαη έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο, αλ ζέινπκε λα βειηηψλνπκε ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ». 

Έλαο άιινο δηεπζπληήο, ν δηεπζπληήο 2Γ ηνπ ζρνιείνπ 2, επηζεκαίλεη θη 

απηφο απφ ηελ πιεπξά ηνπ φηη νη δάζθαινη ηεο η. π. θαιφ ζα ήηαλ λα έξρνληαη καδί κε 

ηνπο άιινπο δαζθάινπο, δειαδή απφ ηηο αξρέο επηεκβξίνπ. χκθσλα κ‘ απηφλ: «Θα 

πξέπεη λα κελ επαθίεληαη φια ζην θηιφηηκν ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ. Θα πξέπεη λα 

ππάξρεη πέξα απφ ηηο εγθπθιίνπο κηα ιεηηνπξγία, ε νπνία ζα έρεη θάπνηεο λφξκεο: 

Γειαδή ζα έξρνληαη λσξίο νη δάζθαινη ησλ η. π, ζα είλαη εμεηδηθεπκέλνη, θαη ινηπά…». 

Αθφκε, ν ίδηνο αλαθέξεη φηη ε εμεηδίθεπζε ζηελ Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε ή 

ζηελ εηδηθή αγσγή είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ην ιφγν φηη ηίζεηαη ην ζέκα ηεο έληαμεο 

ησλ παηδηψλ απηψλ, ηα νπνία δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα παξαγθσληζηνχλ, 

αιιά αληηζέησο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα, δίλνληάο ηνπο ίζεο επθαηξίεο κε 

ηα άιια παηδηά. Ζ ζπλερήο επηκφξθσζε, φπσο άιισζηε αλαθέξνπλ θαη νη παξαπάλσ 

δηεπζπληέο, αιιά θαη ε ππνζηήξημε απφ άιινπο θνξείο φπσο ην ΚΔΓΓΤ(Κέληξα 

Γηαθνξνδηάγλσζεο, Γηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο Δηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ) ή 

ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο είλαη απαξαίηεηεο  λα ππάξρνπλ θαη απηφ επεηδή, φπσο 

ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη: «Γελ είλαη, έλα παηδί πνπ έρεη, πνπ είλαη αιινδαπό θαη πξέπεη 

λα εληαρζεί, ζπλήζσο έρεη θαη καζεζηαθά πξνβιήκαηα». Καη εθφζνλ ν ζηφρνο είλαη λα 

δνζνχλ  ίζεο επθαηξίεο θάζε πξνζπάζεηα είλαη ζεκηηή θαη θαινδερνχκελε. Αθφκε, ζα 

πξέπεη λα ζηακαηήζεη λα ππάξρεη ε πξνθαηάιεςε πνπ ππάξρεη φηη απηέο νη ηάμεηο 

θηινμελνχλ ηνπο θαθνχο καζεηέο θαη λα εδξαησζεί ην φηη νη καζεηέο απηνί έρνπλ 

πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο κε ηε γιψζζα. Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Δκείο ζεσξνχκε 

φηη δελ είλαη (ελλ. πξφβιεκα) ην ζέκα ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, δειαδή ππάξρεη 

πάληα έλαο ππνινγηζηήο, έλαο … Σα εξγαιεία εμαξηψληαη απφ ηνλ κάζηνξα. Γειαδή… 

έρνπκε εξγαιεία! Δ…, είηε είλαη ππνινγηζηέο, είηε είλαη αίζνπζα, είηε νηηδήπνηε…, δελ 

είλαη ην ζέκα απηφ… ην ζέκα είλαη πψο ζα…, πψο ζα εληάμεηο απηά ηα παηδηά…, πνπ 

έρνπλ πξνβιήκαηα, ηζφηηκα κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Βέβαηα δελ…, μέξνπκε 

φινη θαιά φηη δελ κπνξεί λα γίλεη απηφ…, εμ αξρήο, γηαηί δελ έρνπλ ηελ ίδηα αθεηεξία 
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ηα παηδηά. Δίλαη αιήζεηα. Καλέλα (ελλ. απφ απηά). Γελ κπνξνχλ λα έρνπλ δειαδή… 

λα…: Δκείο κπνξνχκε λα ηνπο δψζνπκε φκσο ηηο ίδηεο επθαηξίεο γηα λα εληαρζνχλε. 

Ξεθηλψληαο φκσο απφ δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο ζίγνπξα έρνπλε…, ππάξρνπλε 

πξνβιήκαηα. Γηα απηφ ζα ‗πξεπε λα ππάξρνπλε δάζθαινη νη νπνίνη ζα είλαη 

εμεηδηθεπκέλνη είηε ζηελ Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε είηε ζηελ εηδηθή αγσγή θαη φια 

απηά… αιιά εξγαιεία ππάξρνπλε». ε φηη αθνξά ηελ δηαθνξεηηθή αθεηεξία ησλ 

καζεηψλ ν ίδηνο επηζήκαλε φηη δελ ελλννχζε απιά ηνλ γλσζηηθφ ηνκέα αιιά «ιν ην 

πιαίζην, ην πνιηηηζηηθφ ηνπο θεθάιαην». 

ρεηηθά κε ηνλ δηεπζπληή 7Γ ηνπ ζρνιείνπ 7 φπσο  αλαθέξζεθε θαη 

παξαπάλσ - επηζεκαίλεη κε ηε ζεηξά ηνπ φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη βειηίσζε α) ζηνλ 

ηνκέα ηνπ πιηθνχ κε πην ζχγρξνλα κέζα, β) ζηα ζεκηλάξηα ησλ δαζθάισλ πνπ γίλνληαη 

εηεξνρξνληζκέλα θαη γ) ζηελ ππνζηήξημε ησλ λέσλ δαζθάισλ, ε νπνία δελ ππάξρεη. ε 

φια απηά πξνζζέηεη ην πξφγξακκα «Γηάπνιηο», ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε 

ζρνιεία εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ, φπσο Φπρνινγηθή Τπνζηήξημε, Διιελνκάζεηα θαη 

εθαξκφδεηαη απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην.  

ζνλ αθνξά ηνλ δηεπζπληή 5Γ ηνπ 5 ζρνιείνπ, ν ίδηνο πξνζζέηεη ζηηο ήδε 

αλαθεξφκελεο πξνηάζεηο, ηελ ππνζηήξημε ησλ κηθξφηεξσλ ηάμεσλ ηεο πξψηεο θαη ηεο 

δεπηέξαο, ζηηο νπνίεο είλαη πην εχθνιν θαη πην βνιηθφ λα εληαρηνχλ ηα παηδηά ράξε ζηελ 

κηθξή ειηθία πνπ έρνπλ. Θεσξεί σο πξνυπφζεζε «Γηα λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηνπ 

παξερφκελνπ έξγνπ απηήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ηαπηφρξνλα κε ην άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ, αλ είλαη δπλαηφλ, θαη κηα 

πην νπζηαζηηθή θαη ζηνρεπκέλε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ ζπλερήο 

επηκφξθσζε θαη ε ζπλέρηζε ηνπ ζεζκνχ ζηελ Γεπηεξνβάζκηα ζεσξνχληαη γηα ηνλ ίδην 

επίζεο  ηθαλά ζηε  βειηίσζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Σέινο, ζην 4 ζρνιείν ν δηεπζπληήο 4Γ επηζεκαίλεη ην γεγνλφο φηη ε ζηήξημε 

ηεο πνιηηείαο δελ είλαη αξθεηή. Με άιια ιφγηα ν εθάζηνηε δάζθαινο πνπ θαιείηαη δελ 

έρεη ηελ εκπεηξία λα αληηκεησπίζεη ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεηο, άξα ηα ζεκηλάξηα είλαη 

πνιχ ζεκαληηθά λα γίλνληαη. Σν δηδαθηηθφ πιηθφ φπσο επίζεο θαη ε γλψζε  μέλσλ 

γισζζψλ  θαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ζα πξέπεη λα βειηησζνχλ. Άμην αλαθνξάο 

είλαη  θαη ην γεγνλφο φηη ν δηεπζπληήο ζεσξεί φηη νη πξνηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ 

ζε επίπεδν Πεξηθέξεηεο ή Ννκνχ. ρεηηθά κε ηελ Γεπηεξνβάζκηα θαη ηελ ζπλέρηζε ηνπ 

ζεζκνχ απηνχ ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: «θαιό ζα ήηαλ απηόο ν ζεζκόο λα ζπλερηδόηαλ 
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θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα, Θα κπνξνύζε λα ζπλερηζηεί, ζα κπνξνύζε ζε θάζε πεξίπησζε θαη 

θαιό είλαη ν ζεζκόο πνπ βιέπνπκε όηη έρεη ηόζα ζεηηθά λα ζπλερίδεηαη κέρξη λα 

νινθιεξώλεηαη ε πξνζπάζεηα».  Δπίζεο αλαθέξεη φηη ην πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ην Αξηζηνηέιεην γηα ηελ Διιελνκάζεηα θαη ηελ εθπαίδεπζε Ρνκά είλαη εμαηξεηηθφ. 

Ο ίδηνο δηεπζπληήο (4Γ) επηζεκαίλεη αθφκα κία πξφηαζε γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

παξερφκελνπ έξγνπ απφ ηελ η. π. Πξνηείλεη ινηπφλ: «Να κελ εμαληιείηαη απηή ζε 2 ή 3 

ρξφληα. (Αλψηαην φξην είλαη ην 3). νπ δίλεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ζην επίπεδν Η αλ ην 

αθήζεηο μαλά, αιιά ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη 4 θαη 5 ρξφληα. Γελ ην θαηαιαβαίλσ 

απηφ… Γηα πνηνλ ιφγν; Ή ζεσξνχλ φηη ζε έλα ρξφλν έρνπλ θαηαθηήζεη ηνπο βαζηθνχο 

κεραληζκνχο; Γηαηί ζπλήζσο απηά ηα παηδηά δελ έξρνληαη εδψ πέξα θαη έρνπλε ιχζεη 

φια ηα πξνβιήκαηα ηνπο. Δίλαη παηδηά ηα νπνία πεγαίλνπλ ζπίηη θαη κπνξεί λα 

βξίζθνληαη ζηνπο δξφκνπο… Ή λα βξίζθνληαη κφλα ηνπο ζην ζπίηη, ή λα κελ…, πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε γλσζηηθή δηαδηθαζία δελ αθνινπζεί κηα…, δελ είλαη ε ζπλήζεο γλσζηηθή 

δηαδηθαζία πνπ αθνξά παηδάθηα ηα νπνία έρνπλ κηα λνξκάι νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, 

θαη…, θαη…., θαη! Γειαδή ππάξρνπλ παηδάθηα πνπ έρνπλ πξαγκαηηθά κεγάιε 

αλάγθε…». 

Δλ θαηαθιείδη, παξαηεξείηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ βξίζθεη φηη 

ππάξρνπλ αξθεηέο πιεπξέο ηεο ηάμεο ππνδνρήο πνπ ρξεηάδνληαη λα βειηησζνχλ έηζη 

ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο γηα απηή. Δληνχηνηο αξθεηά 

απφ ηα νθέιε ηεο ηάμεο ππνδνρήο είλαη ζεκαληηθά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ο
  

 ΤΕΖΣΖΖ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Ζ γεληά καο δεη πξσηφγλσξεο θαηαζηάζεηο εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο. Ζ θξίζε απηή κεηαθξάδεηαη θαη ελζαξθψλεηαη σο βαζχηεξε θξίζε 

ζεζκψλ θαη αμηψλ  θαη θπζηθά δελ αθήλεη ζην δηάβα ηεο αλεπεξέαζηε θαη άηξσηε ηελ 

εθπαίδεπζε. 

Οη πεξηθνπέο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, νη ζπγρσλεχζεηο ηκεκάησλ ή θαη νιφθιεξσλ 

ζρνιείσλ, ε κείσζε πξνζιήςεσλ κφληκνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, νη απαμησκέλνη θαη 

ηαιαηπσξεκέλνη απαζρνινχκελνη ησλ ΔΠΑ, νη θαηαξγήζεηο νιφθιεξσλ ηκεκάησλ ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πεξηγξάθνπλ αξθεηά ζχληνκα ηε θησρνπνίεζε ηεο ειιεληθήο 

εθπαίδεπζεο, ε νπνία «παιεχεη» λα βξεη ην  δηαπνιηηηζκηθφ ηεο δξφκν.  

ε απηή ηε δηφινπ επνίσλε πξαγκαηηθφηεηα νη ηάμεηο ππνδνρήο θαινχληαη λα 

επηηειέζνπλ ηνλ πνιιαπιφ ηνπο ξφιν. Δληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ελψ ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί ηηο ηάμεηο ππνδνρήο αλαγθαίεο θαη απαξαίηεηεο, ην 

πνζνζηφ επηηπρίαο ησλ ζηφρσλ ηνπο ηίζεηαη ελίνηε  ππφ ακθηζβήηεζε. Κάπνηνη ζεσξνχλ φηη 

ηα θξνληηζηεξηαθά ηκήκαηα θαη νη ηάμεηο ππνδνρήο «ιεηηνπξγνχλ», βαζηδφκελνη ζηελ 

πξνψζεζε ησλ καζεηψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Άιινη, ζεσξνχλ νπηνπηθή ηελ 

νηθνδφκεζε ηεο αλεθηηθφηεηαο ζηελ εηεξφηεηα κέζα  απφ ζεζκνχο πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλε 

δηάξθεηα θαη απεπζχλνληαη ζε καζεηέο μεθνκκέλνπο απφ ην θπζηθφ ηνπο ρψξν, ηελ ηάμε 

ηνπο. 

Οη ζηφρνη ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο είλαη γλσζηηθνί, ςπρνινγηθνί θαη θνηλσληθνί. Οη 

εξσηψκελνη γηα ηηο ηάμεηο ππνδνρήο, ελψ ζεσξεηηθά αλαγλσξίδνπλ ην ηξίπηπρν ηεο 

απνζηνιήο ηνπο, ηείλνπλ λα επηθεληξψλνληαη ζην γλσζηηθφ κέξνο. Αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ηεο εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο, ηα νπνία απνδίδνπλ ζηελ έιιεηςε δηδαθηηθνχ θαη επνπηηθνχ πιηθνχ, ζηελ 

αλππαξμία δηαζέζηκνπ ρψξνπ - ηάμεο,  ζην απξνζδηφξηζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ησλ ηάμεσλ απηψλ. πρλά κάιηζηα πέθηνπλ ζηελ παγίδα ηνπ «κνξθσηηθνχ ειιείκκαηνο» ησλ 

καζεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηέο ηηο ηάμεηο θαη ε πξνζέγγηζή ηνπο είλαη αθνκνησηηθή, 

εθφζνλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο εμαίξνληαη νη αμίεο ηνπ ειιεληθνχ 

πνιηηηζκνχ.   Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ λα ζηέθνληαη ακέηνρνη απέλαληη ζε απηά ηα 

πξνβιήκαηα  θαη λα αζθνχλ θξηηηθή, ελψ άιινη βαζίδνληαη ζην πξνζσπηθφ ηνπο «κεξάθη» 
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θαη κε γλψκνλα ηηο πξαγκαηηθά θαιέο πξνζέζεηο ηνπο ιεηηνπξγνχλ ζηα ηκήκαηα απηά 

πξσηνπνξηαθά θαη άθξσο επηηπρεκέλα. 

Καη νη δχν νκάδεο ζπκθσλνχλ ζηελ  ζπνπδαηφηεηα επηκνξθσηηθψλ εηζεγήζεσλ ψζηε 

λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ πνιππινθφηεηα (π.ρ. αλνκνηνγελήο πιεζπζκφο 

καζεηψλ)  θαη ζεκαληηθφηεηα ησλ ηάμεσλ απηψλ. Σν κάζεκα πξνβάιιεη κεγάιεο απαηηήζεηο, 

αθνχ ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο εμηζνξξφπεζεο δηαθνξψλ θαη νκνηνηήησλ κεηαμχ ησλ 

πνιηηηζκψλ θαη ζηε ζπζηεκαηηθή θαηαπνιέκεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ. Δίλαη εχινγν φηη ν 

δάζθαινο, πνπ έρεη κεγαιψζεη θαη έρεη κνξθσζεί καθξηά απφ ηα πξνβιήκαηα θαη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ελφο πνιππνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο, δηαζέηεη έλα ήδε δηακνξθσκέλν 

ζχλνιν ζηάζεσλ αξλεηηθψλ απέλαληη ζην «δηαθνξεηηθφ». Ο ζεκεξηλφο δάζθαινο φκσο, 

απηφο πνπ αθνπγθξάδεηαη ηνλ παικφ ηεο θνηλσλίαο, δελ έρεη θακηά δηθαηνινγία κηαο θαη 

είλαη κάξηπξαο ηνπ λένπ πνιππνιηηηζκηθνχ κσζατθνχ ηνπ ζρνιείνπ. Ζ πξνεηνηκαζία θαη ε 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα δηδάμνπλ ζε πνιχ-πνιηηηζκηθέο ηάμεηο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηελ αιιαγή ή ηηο αιιαγέο ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ, ηελ απφθηεζε 

ή εκπινπηηζκφ δηαπνιηηηζκηθψλ γλψζεσλ. Απηέο  πεξηιακβάλνπλ εθηφο απφ γλψζε αμηψλ 

δηαθφξσλ πνιηηηζκηθψλ πεδίσλ   εμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε  ζε κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, 

θαηάιιειεο γηα πνιχ-θπιεηηθνχο καζεηηθνχο πιεζπζκνχο: δηαινγηθέο επηδεμηφηεηεο, 

ηξφπνπο δηακεζνιάβεζεο ζε δηακάρεο, δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο  κέζα ζηελ ηάμε θαη 

πινπνίεζε νκαδηθήο-ζπλεξγαηηθήο δνπιεηάο . ηελ παξνχζα έξεπλα, νη εθπαηδεπηηθέο 

ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ σο επί ην πιείζηνλ νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ ε ζπδήηεζε, ε νπνία  

αθνξνχζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο αληηκεηψπηδαλ  ηα παηδηά απηά θαη νη 

νηθνγέλεηέο ηνπο σο μέλνη, θαη  πνπ απηά ηα πξνβιήκαηα ίζσο κπνξνχζαλ λα απαζρνινχλ θαη 

ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ειιελφπνπισλ, φπσο γηα παξάδεηγκα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. 

Χο πξνο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, νη εθπαηδεπηηθνί παξαηεξνχλ φηη νη ηάμεηο ππνδνρήο 

μεθηλνχλ εηεξνρξνληζκέλα (κε θαζπζηέξεζε κελψλ ζε ζρέζε κε ηε γεληθή ηάμε) ελψ ην 

πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ ζα δηθαηνινγνχζε ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο ζηαζεξά. Ζ κφληκε  ιεηηνπξγία ζα ζπλέβαιε ζηελ εχξπζκε, ρσξίο πξνβιήκαηα έληαμε 

ησλ καζεηψλ ππνθαζηζηψληαο ηα ειιεηκκαηηθά πεξηβάιινληα απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη. 

Μειαλφ ζεκείν απνηεινχλ νη αληηδξάζεηο νξηζκέλσλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ πνπ αληηηίζεληαη 

ζηε ιεηηνπξγία αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ θαη νη έρνληεο ζέζεηο επζχλεο πνπ είλαη ππνρσξεηηθνί 

ζε ηέηνηεο απαηηήζεηο. 
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Χο πξνο ηνπο θνηλσληθνχο ζηφρνπο, νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζεσξνχλ 

φηη θαηαθέξλνπλ λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ απνδνρή ζηνπο γεγελείο γηα ηνπο αιινδαπνχο 

παξφιν πνπ νη ίδηνη (νη εθπαηδεπηηθνί) πεξηγξάθνπλ πεξηπηψζεηο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη 

ξαηζηζκνχ. Καη εδψ εμαίξεηαη ν ξφινο ηεο εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο γηαηί κέζσ απηήο ζα 

αλαπηπρζνχλ θαηά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινζεβαζκνχ κεηαμχ 

ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηψλ ηεο πξσηλήο δψλεο. Καηά ηε γλψκε κνπ, αλ 

ζηαζνχκε κφλν ζε απηφ θαη δελ επηδηψμνπκε ηνλ πνιηηηζκηθφ εκπινπηηζκφ ησλ ηάμεψλ καο 

ζα θαηαιήμνπκε ζε ππνλφκεπζε ηεο αξκνληθήο θνηλσληθήο ζπλχπαξμεο. Αμίδεη ζηελ 

εηεξφηεηα λα αμηνπνηείηαη σο πεγή ηδεψλ θαη φρη σο έιιεηκκα. Δδψ επίζεο, γίλεηαη αλαθνξά 

θαη ζηνπο γνλείο θαη ην ξφιν ηνπο. Ζ έξεπλα θαηέδεημε φηη νη γνλείο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ 

δελ ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο δαζθάινπο. Οη γνλείο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ, γηα επλφεηνπο 

ιφγνπο, έρνπλ αξλεηηθή δηάζεζε απέλαληη ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην ζχλνιφ 

ηνπ. Δπνκέλσο, ε χπαξμε ελφο ζρνιείνπ ζην ξφιν ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηακεζνιαβεηή πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηνχζε ηνπο εθάζηνηε πνιηηηζκηθνχο θψδηθεο  ζα ήηαλ ηδαληθή.  Απνηειεί 

γεγνλφο φηη ε ζρέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ παηδηνχ είλαη δπλακηθή θαη 

εμειηζζφκελε θαη φρη άθακπηε θαη ζηαηηθή. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχπινθε ζπλεξγαζία πνπ 

πξνυπνζέηεη ακνηβαίν ζεβαζκφ, ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ζέιεζε γηα 

ζπλεξγαζία θαη ελίζρπζε ησλ γνληψλ, αιιά ηαπηφρξνλα παξάγεη ζπγθξνχζεηο. Ζ 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ζηελ νηθνγέλεηα θαη γεληθφηεξα ε 

νξγαλσκέλε ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ νδεγεί ην παηδί 

ζηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ. Μνξθέο εκπινθήο ησλ γνλέσλ είλαη φρη κφλν νη 

επηζθέςεηο ζην ζρνιείν, αιιά θαη ν έιεγρνο πνπ αζθνχλ ζηα παηδηά αλαθνξηθά κε ην αλ 

κειεηνχλ θαζεκεξηλά, ε βνήζεηα πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ ζηηο αζθήζεηο γηα ην ζπίηη, θαζψο θαη 

ε εμαζθάιηζε ηνπ αλαγθαίνπ ρψξνπ θαη ρξφλνπ κειέηεο ζην ζπίηη. 

Ηδηαίηεξα ζήκεξα, σο πξνο ηνπο ςπρνινγηθνχο ζηφρνπο, νη ηάμεηο ππνδνρήο ζχκθσλα 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο έρνπλ λα αληηπαιέςνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ θέξλεη ε θηψρεηα, ε 

αλέρεηα θαη ε αλεξγία. Απηά ηα πξνβιήκαηα, κεζνχζεο ηεο θξίζεο, δελ αθνξνχλ κφλν ηνπο 

αιινδαπνχο θαη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο αιιά θαη ηνπο γεγελείο. Ζ θνηλσληθή 

απνδηνξγάλσζε θαη ε νηθνλνκηθή δπζπξαγία  δηακνξθψλνπλ έλα εθξεθηηθφ θιίκα πνπ ελίνηε 

νδεγεί ζε επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο καζεηψλ (π.ρ. μπινδαξκνί κε παξέκβαζε εηζαγγειέα) θαη 

αξγφηεξα ζε δηαξξνή, πνπ απνηειεί απνηπρία ηεο εθπαίδεπζεο. Καη ζε απηή ηε δέζκε 

ζηφρσλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα δηίζηαληαη. Αξθεηνί 

ζεσξνχλ φηη νη ηάμεηο ππνδνρήο πξνιακβάλνπλ ηελ απνγνήηεπζε ησλ καζεηψλ ιφγσ 
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ππνεπίδνζεο θαη ηελ ελδερφκελε απφξξηςε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (εμαηηίαο ηεο 

ππνεπίδνζεο), επεηδή κπνξνχλ λα δψζνπλ ην ρψξν θαη ην ρξφλν ζε απηά ηα παηδηά λα 

απνδείμνπλ πξψηα ζηνλ εαπηφ ηνπο θη έπεηηα ζε φινπο ηνπο άιινπο φηη αμίδνπλ θαη κπνξνχλ 

λα ηα θαηαθέξνπλ. ηηο ηάμεηο ππνδνρήο νη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο ληψζνπλ 

πξνζσξηλά έλα είδνο αζθάιεηαο, δηφηη απνηεινχλ κηα νκάδα κε πνιιά θνηλά βηψκαηα 

θαη αλάγθεο, ηα νπνία πεγάδνπλ απφ ηελ θνηλή πνιηηηζκηθή ηνπο πξνέιεπζε. Δπνκέλσο, 

είλαη αλακελφκελν λα δηαθαλεί ζηελ παξνχζα έξεπλα φηη νη αιινδαπνί καζεηέο ζηηο 

ηάμεηο ππνδνρήο ζπκκεηέρνπλ θαη απνδίδνπλ πεξηζζφηεξν ζηα καζήκαηα απφ φηη ζηελ 

θαλνληθή ηάμε, φπνπ εθεί ηα πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ηνπο είλαη πνηθίια. 

Απαζρνινχληαη κε ζέκαηα πνπ αξκφδνπλ ζηελ ειηθία ηνπο, ζηε θχζε ηνπο (είλαη παηδηά)  θαη 

ζην γλσζηηθφ ηνπο επίπεδν θαη έρνπλ σο πξφζσπν αλαθνξάο ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο 

έληαμεο, ν νπνίνο νθείιεη λα είλαη ζηαζεξφο αξσγφο ζηελ ηηηάληα πξνζπάζεηά ηνπο λα 

αξρίζνπλ ηε δσή ηνπο ζε εληειψο λέα βάζε (άιινο ηφπνο, άιινη άλζξσπνη, άιιε γιψζζα, 

άιια ήζε θαη έζηκα). Άιινη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ηα παξαπάλσ δπζρεξαίλνληαη γηα 

πνιινχο ιφγνπο - γηα παξάδεηγκα απφ ηελ θαθή ζπλεξγαζία κε ηνπο δαζθάινπο ηεο γεληθήο 

ηάμεο θαη ηελ ππνρξεσηηθή αληηθαηάζηαζή ηνπο φηαλ απνπζηάδνπλ (απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο), απφ ηε δηαξθή ελαιιαγή πξνζσξηλψλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηηο ηάμεηο ππνδνρήο θαη ηέινο, απφ ηελ αλάζεζε ησλ ηάμεσλ απηψλ ζε    άπεηξνπο, 

λενδηφξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ ηάμεσλ 

ππνδνρήο ρσξίο θακία επηκφξθσζε. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε φηη ε γεληθή αίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο βαζηθνχο 

ζηφρνπο ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο πνπ εζηηάδνληαη ζηελ εχξπζκε ρσξίο πξνβιήκαηα έληαμε 

ησλ καζεηψλ, ζηελ απνδνρή ηνπο απφ ηνπο γεγελείο, ζηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ δσήο 

ηνπο, αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία κειινληηθψλ πξνυπνζέζεσλ αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ 

απηψλ. Οη ηξφπνη πξνζέγγηζήο ηνπο είλαη ζπρλά αληηθαηηθνί αιιά ζηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ηνπο απνδέρνληαη ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα σο λέα πξαγκαηηθφηεηα θαη ην 

ζεζκφ ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο σο έλα κέζν αληαιιαγήο πνιηηηζκψλ. Οη αληηθάζεηο ηνπο 

θαζξεθηίδνπλ παγησκέλεο αληηιήςεηο γηα ηηο αμίεο, ηηο πξαθηηθέο, ην ζρνιείν θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη απνξξένπλ απφ ηε γεληθφηεξε παξακέιεζε θαη 

επηπνιαηφηεηα πνπ επηδεηθλχεη ε ειιεληθή πνιηηεία γηα ηηο ηάμεηο απηέο. Πξνζπαζνχλ 

λα ηζνξξνπήζνπλ ην εθθξεκέο κηαο δηαπνιηηηζκηθήο ηάμεο πνπ ζην έλα άθξν ηνπ έρεη ηε 

λέα ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ζην άιιν άθξν ην δχζθακπην (παξά ηηο 

πξνζαξκνγέο) αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Δγθαηαιειεηκκέλνη απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο 

σο πξνο ηελ επηκφξθσζή ηνπο ηείλνπλ λα πξνηάζζνπλ άιινη ηνπο γλσζηηθνχο θαη άιινη 

ηνπο ςπρνθνηλσληθνχο ζηφρνπο, αιιά φινη απφ θνηλνχ αλαπηχζζνπλ επαηζζεζίεο θαη 

δηακεζνιαβεηηθέο ζηξαηεγηθέο κέζσ ησλ εκπεηξηψλ ηνπο. πσο θάλεθε ζηε ζπδήηεζε, 

νη ηάμεηο ππνδνρήο έρνπλ κπξνζηά ηνπο καθξχ δξφκν βειηίσζεο θαη πξνζθνξάο θαη 

κέλεη απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα λα αμηνινγεζνχλ ζε επξεία θιίκαθα ηα 

εθαξκνζκέλα πξνγξάκκαηα ηνπ ζεζκνχ. 
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1. ΝΟΜΟ 2413/96 ΟΡΓΑΝΧΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΥΟΛΔΗΧΝ 

ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΦΔΚ 124 η. Α/17.6.1996)  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η'- ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Άπθπο 34  

θνπφο - Πεξηερφκελν 

1. θνπφο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζε 

λένπο κε εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο ή κνξθσηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο.  

2. 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.  

 

Άπθπο 35 

ρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

1. ρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 3, 4, 5 θαη 6 ηνπ λ. 1566/1985 (ΦΔΚ 167 Α) λεπηαγσγεία, δεκνηηθφ ζρνιεία, 

γπκλάζηα, ιχθεηα θάζε ηχπνπ θαη ηερληθέο - επαγγεικαηηθέο ζρνιέο.  

2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα 

απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Η.Π.Ο.Γ.Δ., κπνξεί λα εθαξκφδνληαη ζηα ζρνιεία απηά εηδηθά 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα κε δπλαηφηεηα πξφζζεησλ ή ελαιιαθηηθψλ καζεκάησλ, κεησκέλν 

σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κεησκέλν αξηζκφ καζεηψλ αλά ηάμε.  

3. Σα ζρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ηδξχνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ 

λνκαξρηαθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζχκθσλε γλσκνδφηεζε ηνπ Η.Π.Ο.Γ.Δ. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία 

ή κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κπνξεί λα κεηαηξέπνληαη 

άιια δεκφζηα ζρνιεία ζε δεκφζηα ζρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ή λα νξίδνληαη σο 

πεηξακαηηθά θαη λα ππάγνληαη ζε Α.Δ.Η. θαη λα ηδξχνληαη ηάμεηο ή ηκήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο ζε δεκφζηα ζρνιεία.  

4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα 

απφ εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ λνκαξρηαθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζχκθσλε γλσκνδφηεζε ηνπ 
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Η.Π.Ο.Γ.Δ., κπνξεί λα εγθξίλεηαη ε ίδξπζε ζρνιείσλ δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, επ' 

νλφκαηη νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, εθθιεζηαζηηθψλ ηδξπκάησλ θαη άιισλ 

θηιαλζξσπηθψλ ζσκαηείσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. Σα ζρνιεία απηά κπνξεί λα 

επηρνξεγνχληαη απφ ην Λνγαξηαζκφ Ηδησηηθήο Δθπαίδεπζεο.  

Άπθπο 36 

Δθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ 

1. Με ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ ζπληζηψληαη νη αλαγθαίεο 

ζέζεηο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαηά θιάδνπο θαη εηδηθφηεηεο, γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ηδξπφκελσλ δεκφζησλ ζρνιείσλ δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο.  

2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη ηα 

πξνζφληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη κεηαηίζεληαη ζηα ζρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ε δηαδηθαζία κεηάζεζήο ηνπο.  

3. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη 

αλάινγα γηα ηελ πξφζιεςε εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ.  

Άπθπο 37 

Γηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ 

1. Οη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηε δηνίθεζε ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ θαη ηε ζηήξημε ηνπ 

έξγνπ ηνπο εθαξκφδνληαη θαη ζηα ζρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο.  

2. Οη δηεπζπληέο ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ επηιέγνληαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα γηα ηελ 

επηινγή ησλ δηεπζπληψλ ησλ άιισλ δεκφζησλ ζρνιείσλ. Σν νηθείν ζπιινγηθφ φξγαλν 

επηινγήο θαηαξηίδεη ηδηαίηεξν πίλαθα δηεπζπληψλ ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο, ζηνλ νπνίν θαηαηάζζνληαη κε αμηνινγηθή ζεηξά εθπαηδεπηηθνί, πνπ, πέξα απφ 

ηα γεληθά πξνζφληα, δηαζέηνπλ θαη ηα πξνζφληα πνπ ζα νξηζηνχλ κε ηελ απφθαζε ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 36. Δπί ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςήθησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ 

εθθξάδεη ηελ άπνςή ηνπ ην ρνιηθφ πκβνχιην, εθφζνλ ζηηο αηηήζεηο πεξηιακβάλεηαη 

πξνηίκεζε γηα ηνπνζέηεζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν.  

3. Ζ δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο αζθείηαη απφ ηηο νηθείεο 

δηεπζχλζεηο ή γξαθεία εθπαίδεπζεο ηεο αληίζηνηρεο βαζκίδαο. 
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2.  Ν. 1404/83 (ΦΔΚ 173 Α') : Γομή και λειηοςπγία ηων Σεσνολογικών 

Δκπαιδεςηικών Ηδπςμάηων 

(Με ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2916/01, ΦΔΚ-114 Α' νξίδεηαη φηη : "πνπ ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1404/1983 θαη ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθψο κε ηα Σ.Δ.Η. αλαθέξεηαη ―Οκάδα 

Μαζεκάησλ‖ ή ηα αξρηθά ―Ο.Μ.‖ λνείηαη εθεμήο ―Σνκέαο‖, ελψ φπνπ αλαθέξεηαη ―κέιε 

Δ.Δ.Π. ησλ Σ.Δ.Η.‖ ή ηα αξρηθά ―Δ.Δ.Π.‖ ζην εμήο λννχληαη ηα κέιε Δ.ΓΗ.Π. ησλ Σ.Δ.Η."). 

(Με ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2916/01, ΦΔΚ-114 Α' νξίδεηαη φηη : "πνπ ζην 

Ν.1404/1983 αλαθέξεηαη ζε ζεηξά ―Καζεγεηήο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο‖ λνείηαη εθεμήο 

―Καζεγεηήο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο‖ θαη φπνπ ―Καζεγεηήο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, 

Καζεγεηήο Δθαξκνγψλ‖ λνείηαη εθεμήο ―Καζεγεηήο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Δπίθνπξνο 

Καζεγεηήο‖"). 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ : ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Άπθπο 45  

 Σάμεηο ππνδνρήο θαη θξνληηζηεξηαθά ηκήκαηα 

1. ε δεκφζηα ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κπνξεί λα 

ηδξχνληαη, κε απνθάζεηο ηνπ νηθείνπ λνκάξρε, ηάμεηο ππνδνρήο θαη θξνληηζηεξηαθά 

ηκήκαηα γηα ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο 

παιιηλνζηνχλησλ καζεηψλ, ηέθλσλ Διιήλσλ κεηαλαζηψλ ή ηέθλσλ επαλαπαηξηδνκέλσλ 

Διιήλσλ. 

2. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχνληαη 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα ξπζκίδνληαη ζέκαηα νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο θαη θξνληηζηεξηαθψλ ηκεκάησλ, ηα εθαξκνδφκελα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ηα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηδάζθνπλ ζ' απηά, ηα 

ρξεζηκνπνηνχκελα βηβιία θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 

3. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη γηα ηελ θάιπςε εηδηθψλ αλαγθψλ κπνξεί λα 

πξνζιακβάλνληαη κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη σξηαία αληηκηζζία κεηά απφ 

απφθαζε ηνπ νηθείνπ λνκάξρε χζηεξα  απφ  πξφηαζε  ηνπ  αξκφδηνπ  ππεξεζηαθνχ  

ζπκβνπιίνπ,  ηδηψηεο  πνπ  κπνξνχλ  λα αληαπνθξηζνχλ  ζηηο  εηδηθέο  δηδαθηηθέο  αλάγθεο  

ησλ  ηάμεσλ  ησλ  ηκεκάησλ  ηνπ  παξφληνο άξζξνπ ή λα αλαηίζεηαη ε δηδαζθαιία ζε 

δεκφζηνπο ππαιιήινπο κε σξηαία απνδεκίσζε. Σν χςνο  ηεο  σξηαίαο  απηήο  

αληηκηζζίαο  ή  απνδεκίσζεο  θαζνξίδεηαη  κε  θνηλή  απφθαζε  ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ" (αληηθ. ηνπ άξζξνπ 45 από 

ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 1894/90, ΦΔΚ-110 Α'). 



130 

 

 

3. Φ10/20/Γ1/708/7-9-1999: ∆ιαπολιηιζµική εκπαίδεςζη - Σάξειρ Τποδοσήρ-

Φπονηιζηηπιακά Σµήµαηα 

Έρνληαο ππφςε: 

1. 1. Σν άξζξν 2 παξ. 3 ηνπ Ν. 1894/90, ΦΔΚ 110 η. Α΄ 

2. 2. Σν άξζξν 35 παξ. 3 ηνπ Ν. 2413/96, ΦΔΚ 124 η. Α΄ 

3. 3. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ ζα πξνθχςνπλ γηα ην 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ επηπιένλ δαπάλεο απφ απηέο πνπ ήδε είραλ ππνινγηζηεί κε ηελ 

αλαθεξφκελε ζην ζέκα απηφ αξηζκ. Φ2/378/Γ1/1124/8-12-94 (ΦΔΚ 930 η. Β΄) 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο απνθαζίδνπκε 

Πξνθεηκέλνπ ε εθπαίδεπζε παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ λα γίλεη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθή θαη ζπκκεηνρηθή -ελεξγεηηθή, ψζηε νη καζεηέο απηνί λα εληαρζνχλ νκαιά 

θαη ηζφξξνπα ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζηα πιαίζηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο, 

δηακνξθψλεηαη έλα επέιηθην ζρήκα ζεζκηθήο θαη δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, ην νπνίν επηηξέπεη 

ζην χιινγν δηδαζθφλησλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, αθνχ ζηαζκίζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ απηψλ θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο λα επηιέμεη εθείλν ην ζρήκα πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

νπζηαζηηθά θαη απνδνηηθά. Σν ζεζκηθφ ζρήκα έρεη ηε κνξθή: 

• Σάξη Τποδοσήρ Η 

• Σάξη Τποδοσήρ ΗΗ 

• Φπονηιζηηπιακό Σμήμα 

• Γιεςπςμένο Χπάπιο 

1. Φοίηηζη ζε Σάξη Τποδοσήρ (Σ.Τ.) 

Σν πξφγξακκα ησλ ηάμεσλ Τπνδνρήο νινθιεξψλεηαη ζε δχν θχθινπο πνπ εληάζζνληαη κέζα 

ζην Χξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ: 

· ηηο Σάμεηο Τπνδνρήο Η, φπνπ εθαξκφδεηαη εληαηηθφ πξφγξακκα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο 

σο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο γηα καζεηέο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχ-

ζηεκα, ε θνίηεζε δηαξθεί έλα δηδαθηηθφ έηνο. 

· ηηο Σάμεηο Τπνδνρήο ΗΗ, φπνπ εθαξκφδεηαη κηθηφ πξφγξακκα εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο 

γισζζνινγηθήο θαη καζεζηαθήο ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζ' απηέο θαη 

ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο κε παξάιιειε ππνζηεξηθηηθή γισζ-

ζηθή δηδαζθαιία, ε θνίηεζε δηαξθεί κέρξη δχν δηδαθηηθά έηε, κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

θχθινπ Σ.Τ. Η. 
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2. Λειηοςπγία Σ.Τ. 

α) Ο κηθξφηεξνο αξηζκφο καζεηψλ κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη Σ.Τ. Η ή ΗΗ είλαη 9 θαη ν 

κεγαιχηεξνο 17. ε πεξίπησζε πνπ ζε γεηηνληθά ζρνιεία ππάξρνπλ καζεηέο πνπ έρνπλ ηελ 

αλάγθε λα θνηηήζνπλ ζε Σ.Τ., κπνξνχλ λα κεηεγγξαθνχλ κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ γνλέσλ 

ηνπο θαη ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ, κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο ή 

Γξαθείνπ Δθπαίδεπζεο, ζε έλα ζρνιείν ζην νπνίν ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε ίδξπζε Σ.Τ. Η: 

Δηδηθφηεξα: 

Φοίηηζη ζε Σάξη Τποδοσήρ (Σ.Τ.) 

Σν πξφγξακκα ησλ Σάμεσλ Τπνδνρήο νινθιεξψλεηαη ζε δχν θχθινπο πνπ εληάζζνληαη 

κέζα ζην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ: 

• ηηο Σάμεηο Τπνδνρήο Η, φπνπ εθαξκφδεηαη εληαηηθφ πξφγξακκα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο 

σο δεχηεξεο γιψζζαο θαη καζεζηαθήο πξνεηνηκαζίαο. Σν πξφγξακκα εθαξκφδεηαη κε 

παξάιιειε παξαθνινχζεζε κεξηθψλ καζεκάησλ ζηελ θαλνληθή ηάμε φπσο: Φπζηθή Αγσγή, 

Δηθαζηηθή Αγσγή, Μνπζηθή Αγσγή, Ξέλε Γιψζζα, ρνιηθή Εσή ή θαη άιιν κάζεκα 

ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην ρνιηθφ χκβνπιν. 

Ζ θνίηεζε ζε Σ.Τ. Η δηαξθεί κέρξη έλα δηδαθηηθφ έηνο. Δίλαη δπλαηή ηαρχηεξε επαλέληαμε 

καζεηή ζηελ θαλνληθή ηάμε έπεηηα απφ απφθαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Σ.Τ. Η θαη ηεο 

θαλνληθήο ηάμεο, αλ ζην ηέινο ηξηκήλνπ έρεη δερζεί φηη κπνξεί απξφζθνπηα λα 

παξαθνινπζήζεη φια ηα καζήκαηα. 

• ηηο ηάμεηο ππνδνρήο ΗΗ, φπνπ εθαξκφδεηαη κηθηφ πξφγξακκα εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο 

γισζζηθήο θαη καζεζηαθήο ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζ' απηέο θαη ην 

νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο κε παξάιιειε ππνζηεξηθηηθή 

δηδαζθαιία. Ζ θνίηεζε δηαξθεί δχν δηδαθηηθά έηε (ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ηξία έηε) θαη 

επηδηψθεηαη λα είλαη ζπλερήο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε ππνζηεξηθηηθή πξνζπάζεηα. 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε: 

Δθαξκφδεηαη εβδνκαδηαίν σξνιφγην 18-22 δηδαθηηθψλ σξψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε 

απφζπαζε ησλ καζεηψλ απφ ηελ θαλνληθή ηάμε, εθηφο απφ ηα καζήκαηα Καιιηηερληθά, 

Σερλνινγία, Φπζηθή Αγσγή, Μαζεκαηηθά (πξναηξεηηθά ην ηειεπηαίν, κε απφθαζε ησλ 

δηδαζθφλησλ) φπνπ εληάζζνληαη θαλνληθά. Δηδηθφηεξα ην πξφγξακκα δηακνξθψλεηαη σο 

εμήο: 

Μαζήκαηα εληαηηθήο παξαθνινχζεζεο (18-22 ψξεο) 

14 ψξεο ειιεληθά 
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4 ψξεο καζεκαηηθά 

4 ψξεο ζηνηρεία απφ ηα ππφινηπα καζήκαηα 

Μαζήκαηα θνηλήο παξαθνινχζεζεο (7-13 ψξεο) 

Σάμεηο Α' Β΄ Γ΄ 

Μαζεκαηηθά 4 4 4 

Ξέλε Γιψζζα 6 5 5 

Πιεξνθνξηθή-Σερλνι. 2 2 1 

Φπζηθή Αγσγή 3 3 2 

Αηζζεηηθή Αγσγή 1 2 2 

Οηθηαθή Οηθνλνκία 1 2 - 

ΔΠ - - 1 

ηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ιφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ν 

ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ απνθαζίδεη κε πνηα ηάμε/-εηο θαη κε πνην ηκήκα/-ηα 

κπνξεί λα ζπλδεζεί ε Σάμε Τπνδνρήο, ψζηε νη καζεηέο ηνπο λα ζπλδηδάζθνληαη ηα 

καζήκαηα Φπζηθήο Αγσγήο, Καιιηηερληθψλ, Σερλνινγίαο θαη Μαζεκαηηθψλ ή ηνπιάρηζηνλ 

έλα απφ απηά. Οη Σ.Τ. πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηάμε. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα 

αηηηνινγείηαη εγγξάθσο απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ε παξέθθιηζε απφ ηνλ θαλφλα 

ιεηηνπξγίαο ησλ Σ.Τ. 

Ππόγπαμμα ζποςδών Σ.Τ. ΗΗ 

ην πξφγξακκα απηφ νη καζεηέο/ -ηξηεο παξαθνινπζνχλ ζηηο "θαλνληθέο" ηάμεηο ηνπ 

ζρνιείνπ, ελψ παξάιιεια έρνπλ γισζζηθή θαη καζεζηαθή ππνζηήξημε. Ζ ππνζηήξημε 

πξνβιέπεη: 

α. Δζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ηνπο ελψ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο "θαλνληθήο" ηάμεο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο (ζπλεξγαηηθή 

δηδαζθαιία). 

β. Δμσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο: πλέρηζε ηεο εληαηηθήο δηδαζθαιίαο ηεο 

ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο απφ ηνπο εηδηθνχο εθπαηδεπηηθνχο. 

γ. Σν κάζεκα ηεο γιψζζαο θαη θνπιηνχξαο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο είλαη πξναηξεηηθφ θαη 

εθφζνλ ππάξμεη ηθαλφο αξηζκφο καζεηψλ (7-15) δηδάζθεηαη γηα 4 ψξεο ηελ εβδνκάδα εθηφο 

ηνπ σξνιφγηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηάμε έρεη πιήξεο σξνιφγην πξφγξακκα. 
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Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο απηνχ ρνξεγείηαη ζην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο 

ζρεηηθή βεβαίσζε. 

Πξνεηνηκαζίεο γηα ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Σάμεσλ Τπνδνρήο θαη Φξνληηζηεξηαθψλ 

Σκεκάησλ 

1. Σάξη Τποδοσήρ Η 

• Με δηαπηζησηηθφ test αληρλεχεηαη ην επίπεδν ειιελνκάζεηαο ηνπ καζεηή. ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε δηαπηζηψλεηαη φηη ν καζεηήο έρεη ειάρηζηε ή κεδεληθή γλψζε ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο κε απνηέιεζκα ε θαηαλφεζε θαη παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ λα 

είλαη αλεπαξθείο ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο πεξηζηάζεηο. 

• Δπηδεηείηαη δήισζε ηνπ γνλέα φηη επηζπκεί λα παξαθνινπζήζεη ην παηδί ηνπ Σάμε 

Τπνδνρήο Η. ε αληίζεηε πεξίπησζε παξαπέκπεηαη ην ζέκα ζηελ νκάδα ςπρνθνηλσληθήο 

ζηήξημεο θαη 

• Αλαηίζεηαη ε δηδαζθαιία ζε δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, θαηά πξνηίκεζε εμεηδηθεπκέλν ζηε 

δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο. 

• Δμαζθαιίδεηαη έγθαηξα θαηάιιειν δηδαθηηθφ πιηθφ 

2. Σάξη Τποδοσήρ ΗΗ 

• Οη Σ.Τ. αθνξνχλ καζεηέο αιιφγισζζνπο νπνηαζδήπνηε ηάμεο ηεο Α/ζκηαο ή Β/ζκηαο 

Δθπ/ζεο. 

• Με δηαπηζησηηθφ test αληρλεχεηαη ην επίπεδν ειιελνκάζεηαο ηνπ καζεηή. ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε φηη είλαη κέηξην, δειαδή παξνπζηάδεη κηα αζηαζή επάξθεηα ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα κε απνηέιεζκα λα ιεηηνπξγεί αλεπαξθψο ζην ζχλνιν ηνπ ζρνιηθνχ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

• Δπηδεηείηαη δήισζε ηνπ γνλέα φηη επηζπκεί λα παξαθνινπζήζεη ηελ Σάμε Τπνδνρήο ΗΗ. ε 

πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ, ην ζέκα παξαπέκπεηαη ζηελ νκάδα ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο. 

• ηηο δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο Σ.Τ. κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη θαη δίγισζζνο εθπαηδεπηηθφο. 

Ζ απφθαζε γηα ηελ έληαμε καζεηή ζε Σάμεηο Τπνδνρήο Η ή ΗΗ ιακβάλεηαη απφ ην ζχιινγν 

δηδαζθφλησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην ζρνιηθφ ζχκβνπιν, αθνχ ζπλεθηηκήζνπλ ηα 

δηαγλσζηηθά tests θαη ιάβνπλ ππφςε ηε ζρεηηθή εηζήγεζε ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ 

(ςπρνιφγνπ ή/θαη θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ) πνπ παξαθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία ζρνιηθήο 

πξνζαξκνγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή, εθφζνλ ν ζεζκφο ηεο ςπρνθνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο ιεηηνπξγεί ζηελ εθπαηδεπηηθή πεξηθέξεηα. 
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3. Φοίηηζη ζε Φπονηιζηηπιακό Σμήμα (Φ.Σ.) 

Σν πξφγξακκα ησλ Φ.Σ. παξαθνινπζείηαη απφ καζεηέο παιηλλνζηνχληεο ή αιινδαπνχο πνπ 

είηε δε θνίηεζαλ ζε Σ.Τ. Η ή/θαη ΗΗ θαη αληηκεησπίδνπλ γισζζηθέο δπζθνιίεο είηε εληάρζεθαλ 

ζηα ππνζηεξηθηηθά γη' απηνχο κέηξα θαη παξαθνινχζεζαλ ηα ζρεηηθά καζήκαηα αιιά 

εμαθνινπζνχλ λα δπζθνιεχνληαη γισζζηθά θαηά ηελ έληαμή ηνπο ζηελ "θαλνληθή" ηάμε. Ζ 

ιεηηνπξγία ησλ Φ.Σ. πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ. 

4. Λειηοςπγία Φ.Σ. 

Ο κηθξφηεξνο αξηζκφο καζεηψλ κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη Φξνληηζηεξηαθφ Σκήκα είλαη ν 3 

θαη ν κεγαιχηεξνο 8. Μαζεηέο επξχηεξσλ πεξηνρψλ κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη ζην ίδην 

ζρνιείν, κε ηε ζχκθσλε γλψκε σλ γνλέσλ ηνπο θαη ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 

κεηά απφ έγθξηζε ηνπ πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο ή Γξαθείνπ Δθπαίδεπζεο, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ηθαλφο αξηζκφο καζεηψλ γηα ηελ ίδξπζε Φξνληηζηεξηαθνχ Σκήκαηνο. Δπίζεο 

κπνξνχλ λα ηδξχνληαη Φ.Σ. ζε ζρνιηθέο κνλάδεο θαη λα θνηηνχλ ζε απηά καζεηέο ησλ 

πιεζηέζηεξσλ ζρνιείσλ, αθνχ εμαζθαιηζηεί έγθξηζε ησλ γνλέσλ ηνπο. ην Φ.Σ. παξέρεηαη 

ππνζηεξηθηηθή δηδαζθαιία κέρξη 10 ψξεο ηελ εβδνκάδα απφ ηη νπνίεο νη 2 δηαηίζεληαη γηα 

κειέηε. 

5. Ππόγπαμμα ζποςδών Φπονηιζηηπιακού Σμήμαηορ 

Γηδάζθνληαη ηα καζήκαηα ζηα νπνία ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ θξίλεη φηη νη αιιφθσλνη 

καζεηέο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο γισζζηθέο ή καζεζηαθέο. Δπίζεο γίλεηαη κειέηε θαη 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηα καζήκαηα ηεο επφκελεο κέξαο 2 ψξεο ηελ εβδνκάδα 

(ζχλνιν 10). 

Ζ θαηαλνκή ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο θαηά κάζεκα, νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Φ.Σ., θαζψο θαη ε 

ρξήζε δηδαθηηθνχ πιηθνχ, θαζνξίδνληαη απφ ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν ζε ζπλεξγαζία κε ην 

ζχιινγν δηδαζθφλησλ. 

6. Έναπξη λειηοςπγίαρ ηων Σ.Τ. και Φ.Σ. 

Οη αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθφζνλ 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ Σάμεσλ Τπνδνρήο Η ή θαη Η θαη 

Φξνληηζηεξηαθψλ Σκεκάησλ λα γίλεηαη ην αξγφηεξν ηελ 1ε Οθησβξίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, 

ζην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο ππνβάιινληαη απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο α) ηεθκεξησκέλεο 

πξνηάζεηο γηα ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Σ.Τ., β) ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ καζεηέο πνπ πξέπεη λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηηο Σ.Τ. Η ή ΗΗ αιιά ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ δελ επηηξέπεη 

ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Σ.Τ. -έθζεζε ιφγσλ αδπλακίαο πινπνίεζεο ηνπ 



135 

 

 

πξνγξάκκαηνο Σ.Τ. Μεηά ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ ππνβάιινληαη ζηηο 

αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. 

7. Γιδακηικό πποζωπικό 

Α. ηηο ηάμεηο Τπνδνρήο δηδάζθνπλ κφληκνη εθπαηδεπηηθνί, πνπ βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ 

νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ ή πνπ απνζπψληαη γηα ην ζθνπφ απηφ, 

φπσο θαη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί. ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

δηδάζθνπλ κε πιήξεο σξάξην θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε κε πιήξεο σξάξην ή γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληθνχ ηνπο σξαξίνπ. Οη σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί πξνζιακβάλνληαη 

κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ πξντζηακέλνπ Γ/λζεο Δθπ/ζεο θαη δηδάζθνπλ κε σξάξην πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηε ζχκβαζε πξφζιεςήο ηνπο. ηηο Σάμεηο Τπνδνρήο δηδάζθνπλ θαηά πξψην 

ιφγν δηαζέζηκνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ, εθφζνλ ην επηζπκνχλ θαη έρνπλ ηα 

απαξαίηεηα γηα ην έξγν απηφ πξνζφληα. 

Β. Ζ εμεηδίθεπζε ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο, ε άξηζηε 

γλψζε ηεο ειιεληθήο γηα ηελ πεξίπησζε ησλ αιινδαπψλ εθπαηδεπηηθψλ, ε πνιχ θαιή γλψζε 

μέλεο γιψζζαο θαη θαηά πξνηίκεζε ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ησλ καζεηψλ, ε παξαθνινχζεζε 

ζρεηηθψλ ζεκηλαξίσλ, ε πξνεγνχκελε δηδαθηηθή εκπεηξία ζε Σάμεηο Τπνδνρήο ή 

Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα ινγίδνληαη σο πξνζφληα επηινγήο γηα ηελ αλάζεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο. 

Γ. ηα Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα δηδάζθνπλ κφληκνη ή αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί ηεο ίδηαο 

ή, αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, άιιεο ζρνιηθήο κνλάδαο, γηα ζπκπιήξσζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο 

σξαξίνπ ή κε σξηαία αληηκηζζία. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε δηδαζθαιία απφ 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ, πξνζιακβάλνληαη αδηφξηζηνη εθπαηδεπηηθνί σο 

σξνκίζζηνη θαη αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ ηδηψηεο εθπαηδεπηηθνί πνπ δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα 

πξνζφληα, σο σξνκίζζηνη. 

Γ. Γηα θάιπςε εηδηθψλ αλαγθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ηνπ  

πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο κπνξνχλ λα πξνζιακβάλνληαη σο σξνκίζζηνη θαηά ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο: 1. Αδηφξηζηνη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ ζηελ 

ειιεληθή εθπαίδεπζε θαη είλαη απνδεδεηγκέλα γλψζηεο ηεο γιψζζαο (δηαζέηνπλ ζρεηηθφ 

ηίηιν) θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ησλ καζεηψλ (ιφγσ δηακνλήο ηνπο ζ' 

απηή). 2. Διιείςεη απηψλ εθπαηδεπηηθνί, έιιελεο ή αιινδαπνί, πνπ γλσξίδνπλ επαξθψο ηελ 

ειιεληθή θαη  είλαη απνδεδεηγκέλα γλψζηεο ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ησλ 

καζεηψλ. 



136 

 

 

Δ. Ζ πξφζιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ Γ, εδαθ. 1,2 πξαγκαηνπνηείηαη κε 

απφθαζε ηνπ Ννκάξρε χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ θαη 

έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

Σ. Γηα θάιπςε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο Γ θαη Γ κπνξεί κε 

νηθνλνκηθή ζηήξημε άιισλ δεκνζίσλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο λα πξνζιεθζνχλ κε έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ εθπαηδεπηηθνί, ςπρνιφγνη θαη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί γηα ηηο Σάμεηο 

Τπνδνρήο θαη ηα Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα, εθφζνλ δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα πνπ 

θαζνξίζηεθαλ ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο (Γ θαη Γ). 

Ε. Με επζχλε ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ θαη ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ νξγαλψλνληαη 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, ηα νπνία νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ φζνη εξγάδνληαη κε 

νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζε Σ.Τ. ή ζε Φ.Σ. 

ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο κε επζχλε ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ νξγαλψλνληαη 

ζπλαληήζεηο γηα ηνλ απνινγηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Σ.Τ. θαη ησλ Φ.Σ. 

θαη ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ. 

8. Δποπηεία - Παιδαγωγική Καθοδήγηζη 

Ο Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ν νηθείνο πξντζηάκελνο έρνπλ ηε θξνληίδα θαη ηελ 

επζχλε γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ καζεηψλ απηψλ ζηελ έληαμή ηνπο ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αιιά θαη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Σ.Τ. θαη ησλ 

Φ.Σ. ε πεξίπησζε πνπ νη ζρνιηθέο ζπλζήθεο ή ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ απηψλ δελ 

επηηξέπνπλ ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Σ.Τ. ή Φ.Σ. πξέπεη λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα ψζηε νη 

καζεηέο απηνί λα ππνζηεξηρζνχλ γλσζζηθά θαη καζεζηαθά. 

Σελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε, ηελ έθδνζε ζρνιηθψλ βηβιίσλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε Σ.Τ. θαη Φ.Σ. θαζψο θαη ηελ παξαγσγή θαηάιιεινπ 

επνπηηθνχ πιηθνχ έρνπλ ην ΗΠΟΓΔ θαη ην Π.Η. Ο ρνιηθφο χκβνπινο έρεη ηελ επζχλε ηεο 

επηζηεκνληθήο θαη παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη ηεο ζχληαμεο 

θαη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο θαη ρξήζεο ηνπ επνπηηθνχ πιηθνχ ζε ζπλεξγαζία 

πάληνηε κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. ην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ νη δηεπζπληέο ησλ 

ζρνιείσλ ππνβάιινπλ εθζέζεηο ζην ρνιηθφ χκβνπιν θαη ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο 

Γηεχζπλζεο ή Γξαθείνπ Δθπαίδεπζεο ηηο νπνίεο ζπληάζζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

εθάξκνζαλ ηα πξνγξάκκαηα. Οη ρνιηθνί χκβνπινη απνδειηηψλνπλ, θσδηθνπνηνχλ ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο θαη ππνβάιινπλ ζπλνπηηθή έθζεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία 

ηνπ ΤΠΔΠΘ, ην ΗΠΟΓΔ θαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. 
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9. Γιοικηηικέρ πςθμίζειρ 

Με εγθχθιην ζα ξπζκηζηνχλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ: 

• ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ 

• ηε θνίηεζε καζεηψλ ζε Σ.Τ. ή Φ.Σ. 

• ηα δηαγλσζηηθά εξγαιεία γηα ηελ πνξεία ειιελνκάζεηαο ηνπ καζεηή θαη ην γλσζηηθφ 

επίπεδφ ηνπ. 

• ηα δηαγλσζηηθά εξγαιεία γηα ην πέξαζκα απφ έλα ηχπν Σ.Τ. ζηνλ άιιν. 

• ηελ επηκφξθσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

• ηηο ελέξγεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ θαιή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

Σάμεσλ Τπνδνρήο θαη ησλ Φξνληηζηεξηαθψλ Σκεκάησλ θαη ηελ έγθαηξε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο, παχεη λα ηζρχεη νπνηαδήπνηε άιιε δηάηαμε, ε νπνία 

ξπζκίδεη ζέκαηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Σάμεσλ Τπνδνρήο θαη Φξνληηζηεξηαθψλ 

Σκεκάησλ. 

Ζ παξνχζα λα δεκνζηεπζεί ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΗΓΔΗΑ 

ΓΔΡΑΗΜΟ ΑΡΔΝΖ 
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4. Νόμορ 1865/1989 (ΦΔΚ Α' 210) 28-9-1989 

Άπθπο 7 

 

Γιοικηηικέρ διαηάξειρ για ηην Ππωηοβάθμια και Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη 

1. Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ, ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ρνιεία 

παιηλλνζηνχλησλ (πξψελ Απνδήκσλ) Διιελνπαίδσλ θαη θαζνξίδνληαη νη νξγαληθέο ζέζεηο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηα πξνζφληα θαη ν ηξφπνο 

ηνπνζέηεζεο - κεηάζεζεο - απφζπαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ. Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, 

πνπ εθδίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

ξπζκίδνληαη ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ, ηα σξνιφγηα θαη 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα βηβιία, θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα 

ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ απηψλ.  

Ζ παξάγξαθνο 9 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 1566/1985 (ΦΔΚ 167 η.Α') εθαξκφδεηαη θαη γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ απηψλ.  
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5. Ν.1566/85 - ΦΔΚ 167/1985: ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Κυρώνουμε και εκδίδουμε ηον ακόλουθο νόμο που ψήθιζε η Βουλή: 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Άπθπο 1 

κοπόρ - Γλώζζα 

1. θνπφο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ 

νιφπιεπξε, αξκνληθή θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ δηαλνεηηθψλ θαη ςπρνζσκαηηθψλ 

δπλάκεσλ ησλ καζεηψλ, ψζηε, αλεμάξηεηα απφ θχιν θαη θαηαγσγή, λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα εμειηρζνχλ ζε νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηεο θαη λα δήζνπλ δεκηνπξγηθά. 

Δηδηθφηεξα ππνβνεζεί ηνπο καζεηέο: 

 α) Να γίλνληαη ειεχζεξνη, ππεχζπλνη, δεκνθξαηηθνί πνιίηεο, λα ππεξαζπίδνληαη ηελ εζληθή 

αλεμαξηεζία, ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηεο ρψξαο θαη ηε δεκνθξαηία, λα εκπλένληαη απφ 

αγάπε πξνο ηνλ άλζξσπν, ηε δσή θαη ηε θχζε θαη λα δηαθαηέρνληαη απφ πίζηε πξνο ηελ 

παηξίδα θαη ηα γλήζηα ζηνηρεία ηεο νξζφδνμεο ρξηζηηαληθήο παξάδνζεο. Ζ ειεπζεξία ηεο 

ζξεζθεπηηθήο ηνπο ζπλείδεζεο είλαη απαξαβίαζηε. 

 β) Να θαιιηεξγνχλ θαη λα αλαπηχζζνπλ αξκνληθά ην πλεχκα θαη ην ζψκα ηνπο, ηηο θιίζεηο, 

ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. Να απνθηνχλ, κέζα απφ ηε ζρνιηθή ηνπο αγσγή, 

θνηλσληθή ηαπηφηεηα θαη ζπλείδεζε, λα αληηιακβάλνληαη θαη λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ 

θνηλσληθή αμία θαη ηζνηηκία ηεο πλεπκαηηθήο θαη ηεο ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο. Να 

ελεκεξψλνληαη θαη λα αζθνχληαη πάλσ ζηε ζσζηή θαη σθέιηκε γηα ην αλζξψπηλν γέλνο 

ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ αγαζψλ ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ, θαζψο θαη ησλ αμηψλ ηεο 

ιατθήο καο παξάδνζεο. 

 γ) Να αλαπηχζζνπλ δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή ζθέςε θαη αληίιεςε ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο 

θαη ζπλεξγαζίαο, ψζηε λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη κε ηελ ππεχζπλε ζπκκεηνρή 
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ηνπο λα ζπληεινχλ απνθαζηζηηθά ζηελ πξφνδν ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο παηξίδαο καο. 

 

 δ) Να θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ηεο ηέρλεο, ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, λα ζέβνληαη ηηο 

αλζξψπηλεο αμίεο θαη λα δηαθπιάζζνπλ θαη πξνάγνπλ ηνλ πνιηηηζκφ. 

 ε) Να αλαπηχζζνπλ πλεχκα θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε φινπο ηνπο ιανχο ηεο γεο, 

πξνζβιέπνληαο ζε έλαλ θφζκν θαιχηεξν, δίθαην θαη εηξεληθφ. 

2. Βαζηθνί ζπληειεζηέο γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ είλαη: α) ε πξνζσπηθφηεηα 

θαη ε θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ φισλ ησλ θιάδσλ θαη ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο, β) 

ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα ζρνιηθά βηβιία θαη ηα ινηπά δηδαθηηθά κέζα, θαζψο θαη ε 

ζσζηή ρξήζε ηνπο, γ) ε εμαζθάιηζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ θαη κέζσλ γηα ηελ 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη δ) ε δεκηνπξγία ηνπ απαξαίηεηνπ παηδαγσγηθνχ 

θιίκαηνο κε ηελ αλάπηπμε αξκνληθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζην ζρνιείν θαη ζηελ ηάμε 

θαη κε ην ζεβαζκφ πξνο ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε καζεηή. 

3. α) Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα απνηεινχλ άξηηνπο νδεγνχο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη 

πεξηιακβάλνπλ θπξίσο: 

(αα) ζαθψο δηαηππσκέλνπο, θαηά κάζεκα, ζθνπνχο κέζα ζηα πιαίζηα ησλ γεληθψλ θαη 

εηδηθψλ, θαηά βαζκίδα, ζθνπψλ ηεο εθπαίδεπζεο, 

(ββ) δηδαθηέα χιε επηιεγκέλε ζχκθσλα κε ην ζθνπφ ηνπ καζήκαηνο, ζε θάζε επίπεδν, 

αλάινγε θαη ζχκκεηξε πξνο ην σξνιφγην πξφγξακκα θαη πξνο ηηο αθνκνησηηθέο δπλαηφηεηεο 

ησλ καζεηψλ, δηαξζξσκέλε άξηηα ζε επηκέξνπο ελφηεηεο θαη ζέκαηα, 

(γγ) ελδεηθηηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηε κέζνδν θαη ηα κέζα δηδαζθαιίαο θάζε ελφηεηαο ή 

ζέκαηνο. 

β) Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαηαξηίδνληαη, δνθηκάδνληαη πεηξακαηηθά, αμηνινγνχληαη θαη 

αλαζεσξνχληαη ζπλερψο ζχκθσλα κε ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ γλψζεσλ, ηηο θνηλσληθέο 

αλάγθεο θαη ηελ πξφνδν ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο. 

γ) Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο ελληάρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο εηδηθφηεξα έρνπλ 

εζσηεξηθή ζπλνρή θαη εληαία αλάπηπμε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο. 
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δ) Σα δηδαθηηθά βηβιία γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπγγξάθνληαη ζχκθσλα κε 

ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. 

4. Γιψζζα δηδαζθαιίαο, πνπ απνηειεί θαη αληηθείκελν ζπζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη 

γιψζζα ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ βηβιίσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε 

δεκνηηθή, φπσο δηακνξθψλεηαη απφ ην ιαφ θαη ηε δφθηκε ινγνηερλία, ρσξίο ηελ απηνχζηα 

κεηαθνξά μέλσλ ιέμεσλ. 

Άπθπο 2 

Γιάπθπωζη και βαθμίδερ ηηρ εκπαίδεςζηρ - Παποσέρ 

1. Ζ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε παξέρεηαη ζηα λεπηαγσγεία θαη ζηα δεκνηηθά ζρνιεία. Σα 

λεπηαγσγεία κπνξνχλ λα εληάζζνληαη θαη ζε θέληξα, ζηα νπνία ιεηηνπξγνχλ καδί κε 

θξαηηθνχο παηδηθνχο ζηαζκνχο (παηδηθά θέληξα). 

2. Ζ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε παξέρεηαη ζε δχν θχθινπο. Ο πξψηνο θχθινο θαιχπηεηαη 

απφ ηα γπκλάζηα θαη ν δεχηεξνο απφ ηα γεληθά, θιαζηθά, εθθιεζηαζηηθά, ηερληθά-

επαγγεικαηηθά, εληαία πνιπθιαδηθά ιχθεηα θαη απφ ηηο ηερληθέο- επαγγεικαηηθέο ζρνιέο. 

Δηδηθφο λφκνο ξπζκίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ εθθιεζηαζηηθψλ ιπθείσλ. 

3. Ζ θνίηεζε είλαη ππνρξεσηηθή ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ζην γπκλάζην, εθφζνλ ν καζεηήο 

δελ έρεη ππεξβεί ην 16ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. πνηνο έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ πξνζψπνπ ηνπ 

αλειίθνπ θαη παξαιείπεη ηελ εγγξαθή ή ηελ επνπηεία ηνπ σο πξνο ηε θνίηεζε ηηκσξείηαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 458 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. 

4. Μαζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ έρνπλ εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θνηηνχλ ζε εηδηθά ζρνιεία ή ζε εηδηθέο ηάμεηο ή εληάζζνληαη ζε 

θαλνληθέο ηάμεηο, γηα λα πάξνπλ ηελ θαηάιιειε, ζε θάζε πεξίπησζε, εηδηθή αγσγή θαη 

κάζεζε. 

5. ηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θνηηνχλ καδί αγφξηα θαη 

θνξίηζηα (κεηθηά ζρνιεία). 

6. Ζ πξσηνβάζκηα θαη ε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε παξέρεηαη απφ ην θξάηνο δσξεάλ. 



142 

 

 

7. Σα δηδαθηηθά βηβιία θαη ηα βηβιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ρνξεγνχληαη δσξεάλ ζηνπο καζεηέο 

θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο αληίζηνηρα. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ κπνξεί λα θαζηεξσζεί ε ππνρξέσζε ησλ καζεηψλ λα δηαηεξνχλ ηα βηβιία ζε 

θαιή θαηάζηαζε θαη λα ηα επηζηξέθνπλ ζην ζρνιείν ζην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, θαζψο 

επίζεο θαη νη θπξψζεηο γηα ηνπο καζεηέο πνπ παξαβηάδνπλ απηή ηελ ππνρξέσζε θαη γηα 

φζνπο αζθνχλ ηελ επηκέιεηα ηνπ πξνζψπνπ ηνπο. 

8. Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ αληηκεησπίδνληαη κε θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πξνο 

ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ε νπνία έρεη ηελ επζχλε ηεο δηάζεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ. Σα ηπρφλ αδηάζεηα ππφινηπα απφ ηηο επηρνξεγήζεηο απηέο 

επηζηξέθνληαη ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζην ηέινο θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

9. α) Μαζεηέο, πνπ θαηνηθνχλ καθξηά απφ ηελ έδξα ηνπ ζρνιείνπ, κπνξεί λα κεηαθέξνληαη 

δσξεάλ ή λα δηακέλνπλ θαη λα ζηηίδνληαη δσξεάλ ζηνλ ηφπν πνπ ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν. Αλ ε 

κεηαθνξά είλαη αληηθεηκεληθά αδχλαηε ή δελ ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο δσξεάλ δηακνλήο θαη 

ζίηηζεο, κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη κεληαίν επίδνκα. 

β) Μαζεηέο, πνπ θνηηνχλ ζε αζιεηηθφ ή κνπζηθφ γπκλάζην ή ιχθεην, κπνξνχλ λα 

κεηαθέξνληαη απφ ηελ θαηνηθία ηνπο ζηελ έδξα ηνπ ζρνιείνπ δσξεάλ, λα ζηηίδνληαη δσξεάλ 

ή θαη λα δηακέλνπλ δσξεάλ ζηελ πφιε πνπ ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν. Αλ ε κεηαθνξά είλαη 

αληηθεηκεληθά αδχλαηε ή δελ ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο δσξεάλ ζίηηζεο θαη δηακνλήο, κπνξεί 

λα θαηαβάιιεηαη κεληαίν επίδνκα. 

10. ηνπο καζεηέο ησλ ιπθείσλ θαη ησλ ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ κπνξεί λα 

ρνξεγνχληαη θξαηηθέο ππνηξνθίεο. 

11. Σν Γεκφζην θαιχπηεη ηηο δαπάλεο ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο ησλ καζεηψλ πνπ έπαζαλ αηχρεκα θαηά ηελ άζθεζε ζηα εξγαζηήξηα ησλ 

ηερληθψλ - επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ, ησλ εληαίσλ πνιπθιαδηθψλ ιπθείσλ θαη ησλ ηερληθψλ 

επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ, θαηά ην κέξνο πνπ νη δαπάλεο απηέο δελ θαιχπηνληαη απφ άκεζε ή 

έκκεζε αζθάιηζε. 

12. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ, θαζψο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γεκφζηαο Σάμεο ζηηο πεξηπηψζεηο 

ησλ παξ. 8 θαη 9 ή ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 11, ξπζκίδεηαη ν ηξφπνο θάιπςεο ησλ δαπαλψλ, νη πξνυπνζέζεηο θαη 
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φιεο νη ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ άξζξνπ. Οη αλαγθαίεο πηζηψζεηο 

εγγξάθνληαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο εμφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη ησλ λνκαξρηψλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 

ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Άπθπο 3 

Πποζσολική αγωγή 

1. θνπφο ηνπ λεπηαγσγείνπ είλαη λα βνεζήζεη ηα λήπηα λα αλαπηπρζνχλ ζσκαηηθά, 

ζπλαηζζεκαηηθά, λνεηηθά θαη θνηλσληθά κέζα ζηα πιαίζηα πνπ νξίδεη o επξχηεξνο ζθνπφο 

ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Δηδηθφηεξα ην λεπηαγσγείν βνεζεί ηα λήπηα: 

α) λα θαιιηεξγνχλ ηηο αηζζήζεηο ηνπο θαη λα νξγαλψλνπλ ηηο πξάμεηο ηνπο, θηλεηηθέο θαη 

λνεηηθέο. 

β) λα εκπινπηίδνπλ θαη λα νξγαλψλνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ θαη λα απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηαθξίλνπλ ηηο ζρέζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο 

πνπ ππάξρνπλ κέζα ζε απηφ. 

γ) λα αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη έθθξαζεο κε ζχκβνια γεληθά θαη 

ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ηεο γιψζζαο, ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο αηζζεηηθήο, 

δ) λα πξνρσξνχλ ζηε δεκηνπξγία δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, πνπ ζα ηα βνεζνχλ ζηε βαζκηαία 

θαη αξκνληθή έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσληθή δσή θαη 

ε) λα αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιίεο ειεχζεξα θαη αβίαζηα θαη, κέζα ζην πιαίζην ηνπ 

νξγαλσκέλνπ πεξηβάιινληνο, λα εζίδνληαη ζηελ ακθίδξνκε ζρέζε αηφκνπ θαη νκάδαο. 

2. Ζ πξνζρνιηθή αγσγή παξέρεηαη ζε λεπηαγσγεία πνπ ιεηηνπξγνχλ είηε σο αλεμάξηεηα είηε 

κέζα ζε παηδηθά θέληξα. Ζ δηεχζπλζε ησλ παηδηθψλ θέληξσλ, ε ζηειέρσζή ηνπο κε ην 

απαξαίηεην πξνζσπηθφ θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο αλήθεη ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. Ζ 

ηνπνζέηεζε λεπηαγσγψλ ζηα λεπηαγσγεία πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηα παηδηθά θέληξα, ε 

ππεξεζηαθή θαηάζηαζε, ε εμέιημε ησλ λεπηαγσγψλ θαη ε εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

λεπηαγσγείσλ απηψλ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. 
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3. Ζ θνίηεζε ζηα λεπηαγσγεία είλαη δηεηήο θαη εγγξάθνληαη ζε απηά λήπηα πνπ 

ζπκπιεξψλνπλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθήο ειηθία ηεζζάξσλ εηψλ. Ζ ειηθία 

απνδεηθλχεηαη απφ ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο. 

4. Ζ θνίηεζε ζηα λεπηαγσγεία γίλεηαη ππνρξεσηηθή ζηαδηαθά θαη θαηά πεξηνρέο ηεο ρψξαο 

πνπ νξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη Οηθνλνκηθψλ. 

5. Σα λεπηαγσγεία είλαη κνλνζέζηα θαη δηζέζηα. Μνλνζέζηα είλαη εθείλα ζηα νπνία θνηηνχλ 

απφ επηά (7) έσο ηξηάληα (30) λήπηα θαη δηζέζηα εθείλα ζηα νπνία θνηηνχλ απφ ηξηάληα έλα 

(31) έσο εμήληα (60) λήπηα. Ο αξηζκφο ησλ λεπίσλ θαηά λεπηαγσγφ κπνξεί λα κεηψλεηαη κε 

θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ. Καη' 

εμαίξεζε ηα λεπηαγσγεία ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηα παηδηθά θέληξα κπνξεί λα είλαη 

κνλνζέζηα ή πνιπζέζηα, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ λεπίσλ πνπ θνηηνχλ θαη κε βάζε ηελ 

αληηζηνηρία κηαο ζέζεο λεπηαγσγνχ πξνο ηξηάληα (30) λήπηα. 

6. Ζ ίδξπζε θαη ε πξναγσγή λεπηαγσγείσλ θαη ε αλάινγε αχμεζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ 

λεπηαγσγψλ γίλνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ. 

7. Ζ ίδξπζε λεπηαγσγείσλ ζε παηδηθά θέληξα θαη ε πξνζζήθε λέσλ ηκεκάησλ ζε απηά, 

αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ λεπίσλ, θαζψο θαη ε αλάινγε αχμεζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ 

λεπηαγσγψλ γίλνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ. 

8. Ζ θαηάξγεζε, ν ππνβηβαζκφο θαη ε ζπγρψλεπζε λεπηαγσγείσλ θαη ε αλάινγε κείσζε ησλ 

νξγαληθψλ ζέζεσλ λεπηαγσγψλ γίλνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Ζ αληίζηνηρε θαηάξγεζε, κείσζε 

ηκεκάησλ ή ζπγρψλεπζε λεπηαγσγείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε παηδηθά θέληξα θαη ε αλάινγε 

κείσζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ λεπηαγσγψλ γίλνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη 

κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Τγείαο, Πξφλνηαο θαη 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 
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9. α) Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ, ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε: 

(αα) ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ λεπηαγσγείσλ, 

(ββ) ηελ εηζαγσγή λεπίσλ, 

(γγ) ηελ έλαξμε, ηε ιήμε θαη ηε δηαθνπή ησλ καζεκάησλ θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο ή ηε 

ζπλέρηζή ηνπο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, 

(δδ) ηελ παξερφκελε ζηα λήπηα πξνζρνιηθή αγσγή θαη ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα, 

(εε) ην εβδνκαδηαίν σξνιφγην θαη αλαιπηηθφ πξφγξακκα δηδαζθαιίαο θαη αγσγήο ησλ 

λεπίσλ, 

(ζηζη) ηελ νξγάλσζε ηεο δσήο ησλ λεπίσλ θαη θάζε είδνπο εθδειψζεηο θαη 

(δδ) θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ησλ λεπηαγσγείσλ. 

β) Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ίδξπζε, νξγάλσζε, ζηειέρσζε, δηεχζπλζε θαη ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ θέληξσλ. 

10. Γηα ηα ζέκαηα ησλ παξαγξάθσλ 6, 7 θαη 8 γλσκνδνηεί ην λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην, χζηεξα 

απφ εηζήγεζε ηεο λνκαξρηαθήο επηηξνπήο παηδείαο. 

Άπθπο 4 

Γημοηική εκπαίδεςζη 

1. θνπφο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ είλαη ε πνιχπιεπξε πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή αλάπηπμε 

ησλ καζεηψλ κέζα ζηα πιαίζηα πνπ νξίδεη ν επξχηεξνο ζθνπφο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Δηδηθφηεξα, ην δεκνηηθφ ζρνιείν βνεζεί ηνπο καζεηέο: 

α) λα δηεπξχλνπλ θαη αλαδηαηάζζνπλ ηηο ζρέζεηο ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο κε 

ηα πξάγκαηα, ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηα θαηλφκελα πνπ κειεηνχλ, 

β) λα νηθνδνκνχλ ηνπο κεραληζκνχο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αθνκνίσζε ηεο γλψζεο, λα 

αλαπηχζζνληαη ζσκαηηθά, λα βειηηψλνπλ ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο πγεία θαη λα 

θαιιηεξγνχλ ηηο θηλεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. 
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γ) λα θαηαθηνχλ ην πεξηερφκελν ησλ βαζηθφηεξσλ ελλνηψλ θαη λα απνθηνχλ, βαζκηαία, ηελ 

ηθαλφηεηα λα αλάγνληαη απφ ηα δεδνκέλα ησλ αηζζήζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο αθεξεκέλεο 

ζθέςεο. 

δ) λα απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα νξζήο ρξήζεο ηνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ, 

ε) λα εμνηθεηψλνληαη βαζκηαία κε ηηο εζηθέο, ζξεζθεπηηθέο, εζληθέο, αλζξσπηζηηθέο θαη άιιεο 

αμίεο θαη λα ηηο νξγαλψλνπλ ζε ζχζηεκα αμηψλ θαη 

ζη) λα θαιιηεξγνχλ ην αηζζεηηθφ ηνπο θξηηήξην, ψζηε λα κπνξνχλ λα εθηηκνχλ ηα έξγα ηεο 

ηέρλεο θαη λα εθθξάδνληαη αλάινγα, κέζα απφ ηα δηθά ηνπο θαιιηηερληθά δεκηνπξγήκαηα. 

2. Ζ θνίηεζε ζην δεκνηηθφ ζρνιείν είλαη εμαεηήο θαη πεξηιακβάλεη ηηο ηάμεηο Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄, 

Δ΄ θαη Σ΄. ηελ Α΄ ηάμε εγγξάθνληαη καζεηέο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 

έηνπο εγγξαθήο ειηθία έμη (6) εηψλ. Ζ ειηθία απνδεηθλχεηαη απφ ιεμηαξρηθή πξάμε 

γέλλεζεο. 

3. ηνπο καζεηέο πνπ απνθνηηνχλ απφ ην δεκνηηθφ ζρνιείν ρνξεγείηαη ηίηινο πνπ ρξεζηκεχεη 

γηα ηελ εγγξαθή ζην γπκλάζην, ν ηχπνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

4. Σα δεκνηηθά ζρνιεία, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ησλ δαζθάισλ, είλαη 

κνλνζέζηα έσο εμαζέζηα ή δσδεθαζέζηα. 

5. Καη' εμαίξεζε, είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία επηαζέζησλ έσο θαη ελδεθαζέζησλ δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ, φηαλ ην επηβάιινπλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ, νη δηαηηζέκελνη ρψξνη δηδαζθαιίαο 

θαη νη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ. 

6. Ζ νξγαληθφηεηα ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αλαινγία είθνζη πέληε 

(25) καζεηψλ πξνο έλα (1) δάζθαιν γηα ηα κνλνζέζηα θαη δηζέζηα θαη γηα ηα ινηπά ηξηάληα 

(30) καζεηψλ πξνο έλα ( 1 ) δάζθαιν, σο εμήο: 

Μαζεηέο - Γάζθαινη - Οξγαληθφηεηα 

10 έσο 25 - 1 - Μνλνζέζην 

26 έσο 50 - 2 - Γηζέζην 

51 έσο 90 - 3 - Σξηζέζην 
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91 έσο 120 - 4 - Σεηξαζέζην 

121 έσο 150 - 5 - Πεληαζέζην 

151 έσο 180 - 6 - Δμαζέζην 

181 έσο 210 - 7 - Δπηαζέζην 

211 έσο 240 - 8 - Οθηαζέζην 

241 έσο 270 - 9 - Δλλεαζέζην 

271 έσο 300 - 10 - Γεθαζέζην 

301 έσο 330 - 11 - Δλδεθαζέζην 

331 έσο 360 - 12 - Γσδεθαζέζην 

7. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ 

κπνξεί λα κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ αλαινγεί ζε θάζε νξγαληθή ζέζε 

δαζθάινπ. 

8. Ζ ίδξπζε θαη πξναγσγή ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη ε αλάινγε αχμεζε ησλ νξγαληθψλ 

ζέζεσλ ησλ δαζθάισλ γίλνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ. 

9. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εηδηθέο ηνπηθέο ζπλζήθεο ην επηβάιινπλ είλαη δπλαηή ε ίδξπζε 

κνλνζέζησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ καζεηψλ πνπ πξφθεηηαη λα 

θνηηήζνπλ. 

10. Ζ θαηάξγεζε, ν ππνβηβαζκφο θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 13, ε ζπγρψλεπζε 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη ε αλάινγε κείσζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ δαζθάισλ, θαζψο θαη ε 

δηαίξεζε δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη ε κεηαθνξά ηεο έδξαο ηνπο, γίλνληαη κε πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

11. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε: 

α) ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, 

β) ηελ εγγξαθή, κεηεγγξαθή θαη θαηάηαμε ησλ καζεηψλ, 

γ) ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ θαη δηδαθηηθνχ έηνπο, 

δ) ηε δηαδηθαζία, ηνπο ιφγνπο θαη ηα φξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ηε δηαθνπή ησλ καζεκάησλ, 

ηε ζπκπιήξσζή ηνπο θαη κε παξάηαζε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιε 

ιεπηνκέξεηα, 
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ε) ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα θαη ηα εβδνκαδηαία σξνιφγηα θαη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, 

ζη) ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, ηελ νξγάλσζε ηεο καζεηηθήο δσήο θαη ην γεληθφ πιαίζην 

ησλ ζρνιηθψλ εθδειψζεσλ θαη 

δ) θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ. 

12. Ζ δηδαζθαιία ζηα δεκνηηθά ζρνιεία καζεκάησλ θπζηθήο αγσγήο, κνπζηθήο μέλσλ 

γισζζψλ θαη θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ κπνξεί λα αλαηίζεηαη, εθηφο απφ ηνπο δαζθάινπο, 

θαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε απφθαζε ηνπ λνκάξρε είηε κε 

νιηθή απφζπαζε είηε κε ππεξσξηαθή απαζρφιεζε είηε γηα ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ 

σξαξίνπ, θαζψο θαη ζε άιινπο εηδηθνχο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ηα αληίζηνηρα 

επηζηεκνληθά πξνζφληα. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ, 

θαζνξίδνληαη ηα πξνζφληα ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ, ε ζχζηαζε ησλ αλαγθαίσλ 

νξγαληθψλ ζέζεσλ πνπ θαηαλέκνληαη ζε λένπο θιάδνπο ή πξνζαπμάλνπλ ηηο ζέζεηο ησλ 

αληίζηνηρσλ θιάδσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απηψλ 

ζηα δεκνηηθά ζρνιεία γηα αλάιεςε πιήξνπο πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ή θαη γηα 

ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ, ε αλάζεζε ππεξσξηαθήο δηδαζθαιίαο γηα ηα 

καζήκαηα απηά ζε δεκφζηνπο εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο θαη πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ε πξφζιεςε κε σξηαία αληηκηζζία ηδησηψλ πνπ έρνπλ ηα αληίζηνηρα 

πξνζφληα. Ζ απνδεκίσζε γηα ηελ ππεξσξηαθή δηδαζθαιία θαη ε σξηαία αληηκηζζία 

θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ. 

13. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα ζπγρσλεχνληαη κνλνζέζηα, δηζέζηα θαη ηξηζέζηα δεκνηηθά ζρνιεία 

ζε ηεηξαζέζηα θαη πάλσ. Οη ηάμεηο ησλ πνιπζέζησλ απηψλ ζρνιείσλ κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ 

ζηηο έδξεο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ ζρνιείσλ, φπσο ζα νξίδεηαη εηδηθφηεξα κε ηελ παξαπάλσ 

απφθαζε. Με φκνηα απφθαζε κπνξεί λα ζπγρσλεχνληαη, θαηά πεξηνρή, κνλνζέζηα δεκνηηθά 

ζρνιεία, ζηα νπνία o αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ είλαη θάησ απφ δεθαπέληε (15), ζε 

έλα θεληξηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν. 

14. Οη καζεηέο κεηαθέξνληαη δσξεάλ απφ ηηο έδξεο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ ζρνιείσλ ζηηο 

νξηδφκελεο έδξεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηάμεσλ ή ζηηο έδξεο ησλ θεληξηθψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ. 

Ζ κεηαθνξά ησλ καζεηψλ γίλεηαη, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ λνκάξρε, κε ηα ζπλήζε 
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ζπγθνηλσληαθά κέζα ή θαη κε κίζζσζε ηδησηηθψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Δπίζεο κπνξεί λα 

γίλεηαη κε ηδησηηθά ιεσθνξεία κε ηε θξνληίδα θαη επζχλε ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Νεφηεηαο 

ή ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ). 

15. Οη δαπάλεο κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ εγγξάθνληαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο εμφδσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ησλ λνκαξρηψλ θαη κπνξνχλ λα 

κεηαθέξνληαη ζηνπο ΟΣΑ ή ζην Δζληθφ Ίδξπκα Νεφηεηαο θαηά πεξίπησζε. 

16. Γηα ηα ζέκαηα ησλ παξαγξάθσλ 8, 9, 10 θαη 13 γλσκνδνηεί ην λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην, 

χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο λνκαξρηαθήο επηηξνπήο παηδείαο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ' 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Άπθπο 5. 

Γςμνάζια. 

1. θνπφο ηνπ γπκλαζίνπ είλαη λα πξνσζήζεη, κέζα ζην πλεχκα ηνπ επξχηεξνπ ζθνπνχ ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ 

ζηελ ειηθία απηή θαη ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηεο δσήο. 

Δηδηθφηεξα ην γπκλάζην βνεζεί ηνπο καζεηέο: 

α) Να δηεπξχλνπλ, ην ζχζηεκα αμηψλ ηνπο (εζηθέο, ζξεζθεπηηθέο, εζληθέο, αλζξσπηζηηθέο θαη 

άιιεο αμίεο), ψζηε λα ξπζκίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ. Να 

ειέγρνπλ θαη λα θαηεπζχλνπλ ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο θφζκν ζε ζηφρνπο δεκηνπξγηθνχο θαη 

πξάμεηο αλζξσπηζηηθέο. 

β) Να ζπκπιεξψλνπλ θαη λα ζπλδπάδνπλ ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο κε ηνπο αλάινγνπο 

θνηλσληθνχο πξνβιεκαηηζκνχο, ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ κε επηηπρία δηάθνξεο θαηαζηάζεηο 

θαη λα αλαδεηνχλ ιχζεηο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο δσήο κε ππεπζπλφηεηα, κέζα ζε θιίκα 

δεκηνπξγηθνχ δηαιφγνπ θαη ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο. 

γ) Να θαιιηεξγνχλ ηε γισζζηθή ηνπο έθθξαζε, ψζηε λα δηαηππψλνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο ζηνλ 

πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν κε ζαθήλεηα θαη νξζφηεηα. 
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δ) Να αλαπηχζζνπλ νκαιά ην ζψκα ηνπο γηα ηε ιεηηνπξγηθή βειηίσζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

λα θαιιηεξγνχλ ηηο θηλεηηθέο ηνπο θιίζεηο θαη ηθαλφηεηεο. 

ε) Να γλσξίδνπλ ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο ηέρλεο θαη λα δηακνξθψλνπλ αηζζεηηθφ θξηηήξην, 

ρξήζηκν θαη γηα ηε δηθή ηνπο θαιιηηερληθή έθθξαζε. 

ζη) Να ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο θιίζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληά 

ηνπο, λα απνθηνχλ γλψζε γηα ηα δηάθνξα επαγγέικαηα θαη λα επηδηψθνπλ ηελ παξαπέξα 

βειηίσζή ηνπο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηζηηθήο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο, ψζηε 

λα αλαπηχζζνληαη ζχκκεηξα σο άλζξσπνη θαη σο κειινληηθνί εξγαδφκελνη, θαηαλνψληαο 

ηελ ηζφηηκε ζπκβνιή ηεο πλεπκαηηθήο θαη ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο ζηελ θνηλσληθή πξφνδν 

θαη ηελ αλάπηπμε. 

2. Ζ θνίηεζε ζηα γπκλάζηα είλαη ηξηεηήο θαη πεξηιακβάλεη ηηο ηάμεηο Α', Β' θαη Γ'. ηελ Α' 

ηάμε εγγξάθνληαη απφθνηηνη ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ρσξίο εμεηάζεηο. 

3. ηνπο καζεηέο πνπ απνθνηηνχλ ρνξεγείηαη απνιπηήξην, ν ηχπνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

4. Ζ ίδξπζε γπκλαζίσλ θαη ε αλάινγε αχμεζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

γίλεηαη κηα θνξά ην ρξφλν θαηά ην πξψην ηξίκελν κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε 

πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ. Ίδξπζε 

γπκλαζίσλ γίλεηαη φηαλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ιφγνπο ιεηηνπξγηθνχο, ψζηε ζε θάζε γπκλάζην 

λα κελ ππάξρνπλ πάλσ απφ ελλέα ηκήκαηα ή γηα ηελ εμππεξέηεζε αλαγθψλ νξηζκέλεο 

πεξηνρήο. 

5. Ζ θαηάξγεζε θαη ε ζπγρψλεπζε γπκλαζίσλ θαη ε αλάινγε κείσζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ 

ηνπ πξνζσπηθνχ γίλεηαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

6. Ζ κεηαηξνπή εκεξήζηνπ γπκλαζίνπ ζε εζπεξηλφ θαη αληίζηξνθα, θαζψο θαη ε 

κεηνλνκαζία ή ε κεηαθνξά έδξαο, γίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. 

7. Γηα ηα ζέκαηα ησλ παξαγξάθσλ 4, 5, 6 θαη 9 γλσκνδνηεί ην λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην, 

χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο λνκαξρηαθήο επηηξνπήο παηδείαο. 
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8. Σα γπκλάζηα δηαθξίλνληαη ζε εκεξήζηα θαη εζπεξηλά. ηα εζπεξηλά γπκλάζηα γίλνληαη 

δεθηνί εξγαδφκελνη καζεηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 14ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

9. Σα γπκλάζηα είλαη γεληθήο θαηεχζπλζεο γηα φιεο ηηο ηάμεηο ηνπο. Με ην πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα ηεο παξαγξάθνπ 4 κπνξεί λα ηδξχνληαη αζιεηηθά θαη κνπζηθά γπκλάζηα ζε 

νξηζκέλεο πφιεηο ηεο ρψξαο. 

10. Οη καζεηέο ζε θάζε ηάμε ή ηκήκα ηάμεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηνπο ηξηάληα πέληε 

(35). Σάμεηο κε καζεηέο πεξηζζφηεξνπο απφ ηξηάληα πέληε (35) δηαηξνχληαη ζε ηκήκαηα. Με 

θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ 

κπνξεί λα κεηψλεηαη ν αλψηεξνο αξηζκφο καζεηψλ θαηά ηάμε. 

11. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε: 

α) ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ γπκλαζίσλ θάζε θαηεχζπλζεο, 

β) ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα. 

γ) ηα σξνιφγηα θαη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. 

δ) ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη ζρνιηθνχ έηνπο, ηηο αξγίεο θαη ηηο δηαθνπέο, 

ε) ηηο εγγξαθέο, κεηεγγξαθέο, θνίηεζε, πνηλέο, ραξαθηεξηζκφ ηεο δηαγσγήο, ηηο θάζε είδνπο 

εμεηάζεηο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, 

ζη) ηε δηαδηθαζία, ηνπο ιφγνπο θαη ηα φξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ γηα ηε δηαθνπή ησλ 

καζεκάησλ ή ηε ζπκπιήξσζή ηνπο θαη κε παξάηαζε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. 

δ) ηελ νξγάλσζε ηεο καζεηηθήο δσήο θαη ην γεληθφ πιαίζην ησλ ζρνιηθψλ εθδειψζεσλ θαη 

ε) θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ησλ γπκλαζίσλ. 

Άπθπο 6. 

Λύκεια. 

1. Σα ιχθεηα ιεηηνπξγνχλ σο γεληθά, θιαζηθά, ηερληθά - επαγγεικαηηθά θαη εληαία 

πνιπθιαδηθά. Με ηε δηαδηθαζία ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 8 κπνξεί λα ηδξχνληαη αζιεηηθά θαη 

κνπζηθά ιχθεηα ζε νξηζκέλεο πφιεηο ηεο ρψξαο. 

2. Σν ιχθεην επηδηψθεη ηελ νινθιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο εθπαίδεπζεο. 

Ηδηαίηεξα βνεζεί ηνπο καζεηέο: 
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α) Να θαηαλννχλ βαζχηεξα ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, λα θάλνπλ ζσζηέο επηινγέο γηα 

ηηο παξαπέξα ζπνπδέο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε θαη λα δηακνξθψλνπλ ην 

ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο έηζη, ψζηε λα εληάζζνληαη αξκνληθά ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο 

παηξίδαο. 

β) Να ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε βαζχηεξε ζεκαζία ηνπ νξζφδνμνπ ρξηζηηαληθνχ ήζνπο θαη ηεο 

ζηαζεξήο πξνζήισζεο ζηηο παλαλζξψπηλεο αμίεο θαη λα θαηαλννχλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε ζπιινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

γ) Να απνθηνχλ βαζχηεξε θαη νπζηαζηηθφηεξε γλψζε θαη απηνγλσζία, ψζηε λα 

αληηκεησπίδνπλ κε θξηηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ πλεχκα ηε δσή, ηελ επηζηήκε, ηελ ηέρλε θαη ηνλ 

ειιεληθφ θαη παγθφζκην πνιηηηζκφ. 

δ) Να αλαπηχζζνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο κε ηε κειέηε θαη ηε βαζχηεξε γλψζε ησλ 

ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ (ειιεληθψλ θαη παγθνζκίσλ) θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο θαη ηεο 

επηζηήκεο. 

ε) Να εκπινπηίδνπλ ην γλσζηηθφ θαη γισζζηθφ ηνπο εμνπιηζκφ θαη λα αλαπηχζζνπλ ην 

αηζζεηηθφ ηνπο θξηηήξην θαη ηελ πνηφηεηα ηεο θαιιηηερληθήο ηνπο έθθξαζεο. 

ζη) Να εκπεδψλνπλ ηηο θηλεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη θιίζεηο κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη λα απνθηνχλ αζιεηηθέο ζπλήζεηεο πνπ αλαβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο 

δσήο ηνπο. 

3. α) Σν ηερληθφ — επαγγεικαηηθφ ιχθεην επηδηψθεη επηπιένλ λα κεηαδψζεη ζηνπο καζεηέο 

ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο ή άιιεο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη λα αλαπηχμεη ηηο δεμηφηεηέο 

ηνπο, ψζηε κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο λα κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ κε επηηπρία ζε νξηζκέλν 

ηερληθφ ή επαγγεικαηηθφ θιάδν. 

β) Οη καζεηέο ησλ ηερληθψλ – επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ αζθνχληαη ζην επάγγεικα. Ζ 

δηάξθεηα ηεο άζθεζεο, ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο πξαγκαηνπνίεζήο ηεο θαη θάζε ζρεηηθή 

ιεπηνκέξεηα ξπζκίδνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηνπ ππνπξγνχ. 
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4. Σα ιχθεηα δηαθξίλνληαη ζε εκεξήζηα θαη εζπεξηλά. ηα εζπεξηλά θνηηνχλ νη εξγαδφκελνη 

καζεηέο. 

5. Ζ θνίηεζε ζηα εκεξήζηα ιχθεηα είλαη ηξηεηήο θαη πεξηιακβάλεη ηηο ηάμεηο Α', Β' θαη Γ' θαη 

ζηα εζπεξηλά ηεηξαεηήο θαη πεξηιακβάλεη ηηο ηάμεηο Α', Β', Γ' θαη Γ'. ηελ Α΄ ηάμε 

εγγξάθνληαη απφθνηηνη ηνπ γπκλαζίνπ ρσξίο εμεηάζεηο. 

6. ηνπο καζεηέο πνπ απνθνηηνχλ ρνξεγείηαη απνιπηήξηνο ηίηινο, ν ηχπνο ηνπ νπνίνπ 

θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 
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6. ΟΓΖΓΟ ΔΡΧΣΖΔΧΝ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ  

ΜΑΘΖΣΔ ΣΑΞΔΧΝ ΤΠΟΓΟΥΖ  

Αξηζκφο αιινδαπψλ/ παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν 

Σφπνο πξνέιεπζεο ησλ καζεηψλ απηψλ/εζληθφηεηα 

Υξνληθφ δηάζηεκα παξακνλήο ζηελ Διιάδα 

Βαζκφο θαηνρήο ειιεληθήο γιψζζαο 

Κξηηήξηα νκαδνπνίεζεο- ψξεο δηδαζθαιίαο αλά νκάδα 

Αληαπφθξηζε καζεηψλ ζηελ ηάμε ππνδνρήο/ δηαξξνή αιινδαπψλ καζεηψλ απφ ηελ ηάμε 

ππνδνρήο θαη ην ζρνιείν γεληθφηεξα 

ΠΗΟ ΔΗΓΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΣΟΤΡΓΗΑ ΣΑΞΖ ΤΠΟΓΟΥΖ 

Υξφλνο έλαξμεο ησλ καζεκάησλ ζηελ  ηάμε ππνδνρήο 

ηφρνη  πνπ εμππεξεηνχληαη κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνχ (γλσζηηθνί, ζηφρνη θνηλσληθήο 

έληαμεο, ζπλαηζζεκαηηθνί, …, θηι.) θαη θαηά πφζν απηνί εμππεξεηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ζρνιηθήο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ ζε απηά. 

Δηδηθφηεξα, ζπζρεηηζκφο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ αιινδαπψλ /παιηλλνζηνχλησλ 

καζεηψλ κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηεο ηάμεο ππνδνρήο . 

Δθηηκήζεηο  κέζα απφ παξαδείγκαηα θαη ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία ζηελ ίδηα ηελ ηάμε (αθνξά 

ηνπο δαζθάινπο ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο ) ή ζην ζρνιείν γεληθφηεξα (γηα ηνπο δηεπζπληέο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηα νπνία ιεηηνπξγεί ν ζπγθεθξηκέλνο ζεζκφο. 

Τπήξμε ή φρη βειηίσζε ησλ καζεηψλ, θη αλ λαη, ζε πνηνπο ηνκείο; 

Ση ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη πεξηζζφηεξν ηνπο καζεηέο ζην ζέκα ηεο θνηλσληθήο ηνπο 

έληαμεο θαη ησλ άιισλ δπζθνιηψλ πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ; 

Ο ΓΑΚΑΛΟ ΣΖ ΣΑΞΖ ΤΠΟΓΟΥΖ 

Έρεη δνπιέςεη θαη ζην παξειζφλ ζε ηάμε ππνδνρήο;  (θαηαιιειφηεηα θαη επάξθεηα ) 

Αλαπιεξσηήο ή κφληκνο; 

Υξφληα ππεξεζίαο 
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Δηδηθά ζεκηλάξηα Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο –Δπηκφξθσζε 

ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ ΣΑΞΖ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Αίζνπζα δηδαζθαιίαο ηάμεο ππνδνρήο (θαηαιιειφηεηα θαη επάξθεηα ) 

Βηβιία – άιιν πιηθφ γηα ηελ ηάμε ππνδνρήο 

Τπάξρεη αλαγθαηφηεηα άιινπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ;  Αλ λαη, πνηνπ; 

ΑΛΛΟΗ ΤΝΑΓΔΛΦΟΗ 

Πψο  αληηκεησπίδνπλ ην ζεζκφ ηεο ηάμεο ππνδνρήο νη άιινη δάζθαινη ηνπ ζρνιείνπ; 

Τπάξρεη ζπλεξγαζία κε ην δάζθαιν ηεο θαλνληθήο ηάμεο ηνπ καζεηή; 

Αληηθαζηζηάηε ζπρλά άιινπο ζπλαδέιθνπο φηαλ απηνί ιείπνπλ; 

ΓΑΚΑΛΟ ΣΑΞΖ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΓΟΝΔΗ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ 

Τπάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ησλ αιινδαπψλ;  Παξεκβάζεηο. 

ΓΤΚΟΛΗΔ – ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΛΖΘΖΚΑΝ ΝΑ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΟΤΝ 

Ση ρξεηάδεηαη λα βειηησζεί, θαηά ηε γλψκε ζαο ζηηο ηάμεηο ππνδνρήο; 

Πξνηάζεηο βειηίσζεο 

Δίλαη δχζθνιν, ηειηθά, ην έξγν ηνπ δαζθάινπ ηεο ηάμεο ππνδνρήο; 

Κάηη πνπ ζαο ζηελαρψξεζε / επραξίζηεζε σο εκπεηξία ζρεηηθή κε ην ζεζκφ… 

Δίζηε επραξηζηεκέλνη απφ ηελ πνξεία εμέιημεο ησλ καζεηψλ ζηνλ ηνκέα θνηλσληθήο  

έληαμεο θαη ζηε γλσζηηθή ηνπο εμέιημε;  

Καηά πφζν είζηε επραξηζηεκέλνο/ε απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ηάμεο ππνδνρήο; 

Αλ ήηαλ ζέκα απνθιεηζηηθά δηθήο ζαο επηινγήο ζα επηιέγαηε λα δνπιέςεηε πάιη ζε ηάμε 

ππνδνρήο; 




