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Abstract 
 

Cultural pluralism, which has been a main characteristic of the Greek society for at 
least twenty years, is also reflected in the Greek schools. Repatriate and immigrant 
students in Greece constitute around 10% of the school population. Intercultural 
education, as the most recent response to the educational needs of linguistic and 
cultural minorities, is not oriented towards ‘filling the learning gaps’ of these 
students but to the use of existing language and cultural differences in the mixed 
school class for the benefit of both minority and native students. In addition, 
intercultural education focuses on the development of a healthy bicultural identity 
and the so-called ‘additive bilingualism’ in culturally different students. This 
discussion constitutes the theoretical background of the intervention Program 
‘Integration of Repatriate and Immigrant Students in the school (primary 
education)’. The Program aims at the provision of equal opportunities to all students 
in the context of intercultural education and was applied in the years 2006-2007 in 
Northern Greece under the responsibility of the Aristotle University of Thessaloniki. 
The aim was followed on the basis of the four actions: 1. teaching Greek as a Second 
Language and combating further learning difficulties of minority students, 2. 
production and evaluation of supporting educational material, 3. in-service training 
of teachers and education staff, 4. psychological and social support of students. The 
paper focuses on the aims, application, results and evaluation of the Program, which 
constitutes an effort to promote intercultural dialogue in the Greek society. 
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1. Θεωρητικό πλαίσιο, σκοπός και αντικείμενο του Προγράμματος  
Όπως είναι γνωστό, η εντεινόμενη κατά τις τελευταίες δεκαετίες πολιτισμική 
ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει την ευρωπαϊκή ήπειρο συνεπάγεται την παρουσία 
και συνύπαρξη νέων γλωσσών, θρησκειών, εθνικών και πολιτισμικών καταγωγών, οι 
οποίες έρχονται να προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες. Πρόκειται για μια εξέλιξη που 
όχι μόνο πρόκειται να διατηρηθεί αλλά και να ενισχυθεί στο μέλλον. Η παραδοχή 
αυτή θέτει την Ευρώπη και τους πολίτες της -και ιδιαίτερα τη νέα γενιά- μπροστά σε 
μια σημαντική πρόκληση: την αναγνώριση ότι η πολιτισμική ετερότητα αποτελεί ένα 
μοναδικό πλεονέκτημα, καθώς υπερβαίνει τους περιορισμούς της ομοιογένειας και 
της ομοιομορφίας, ενισχύει τον πλουραλισμό των απόψεων, παρέχει στα άτομα τη 
δυνατότητα άντλησης στοιχείων από διάφορες πολιτισμικές παραδόσεις και 
συμβάλλει στην πρόοδο.  

Ο πολιτισμικός πλουραλισμός που χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία, 
ειδικότερα, αντανακλάται εδώ και είκοσι τουλάχιστον χρόνια και στο ελληνικό 
δημόσιο σχολείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟΔΕ), περίπου το 10% του συνολικού μαθητικού 
πληθυσμού που φοιτά στα ελληνικά σχολεία είναι παλιννοστούντες και αλλοδαποί 
μαθητές. Η παρουσία των μαθητών αυτών είναι πιο έντονη στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση.1 Σύμφωνα με μία λογική που εν δυνάμει μπορεί να υιοθετήσει κανείς 
όσον αφορά τη φοίτηση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στο 
σχολείο, οι μαθητές αυτοί είναι φορείς γνωστικών και μαθησιακών ελλειμμάτων, 
παρουσιάζουν αδυναμίες προσαρμογής και αποτελούν μια προβληματική παραφωνία 
μέσα στο κυρίαρχο σχολείο. Το ζητούμενο της εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και 
των πρακτικών που εφαρμόζονται βάσει αυτής της λογικής στο σχολείο κινούνται σε 
αυτήν την περίπτωση στην κατεύθυνση της «επίλυσης» του υφιστάμενου 
προβλήματος και της εξασφάλισης μέσα στη σχολική τάξη μιας «ισορροπίας», στο 
πλαίσιο της οποίας οι γλωσσικά και πολιτισμικά διαφορετικοί μαθητές δεν θα 
«ενοχλούν» πλέον την πλειοψηφία των γηγενών μαθητών. Η λογική αυτή θεωρείται 
ήδη εδώ και αρκετά χρόνια ξεπερασμένη σε επίπεδο Παιδαγωγικής Επιστήμης, αν και 
ομολογουμένως συνεχίζει εν πολλοίς να κυριαρχεί σε επίπεδο εκπαιδευτικής 
πράξης.2

                                                 
1 Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που συνέλεξε το ΙΠΟΔΕ και αφορούν τα 
σχολικά έτη 2005-2006 και 2006-2007 το ποσοστό των παλιννοστούντων και αλλοδαπών 
μαθητών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανέρχεται στο 9,7%. 
Το αντίστοιχο ποσοστό για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση αγγίζει το 10,2% (ΙΠΟΔΕ, 2007). 
Πέρα από τους παλιννοστούντες και αλλοδαπούς, το πολυπολιτισμικό προφίλ των ελληνικών 
σχολείων συνθέτουν επίσης οι μουσουλμάνοι μαθητές της Δυτικής Θράκης, της Ρόδου και 
άλλων περιοχών, οι μαθητές που πιστεύουν σε άλλες θρησκείες και δόγματα, οι μαθητές που 
προέρχονται από την πολιτισμική μειονότητα των Τσιγγάνων, κτλ. 

 Η νέα πρόταση και λογική που υιοθετεί η Παιδαγωγική όσον αφορά την 
εκπαίδευση των παιδιών μειονοτικών ομάδων είναι εκείνη της διαπολιτισμικής 
αγωγής. Όπως είναι γνωστό, η διαπολιτισμική αγωγή υπερβαίνει τη λογική, 
σύμφωνα με την οποία οι παλιννοστούντες, αλλοδαποί και λοιποί μειονοτικοί 
μαθητές αντιμετωπίζονται ως «πρόβλημα». Το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής πράξης 

2 Πρόκειται συγκεκριμένα για την «Παιδαγωγική των Αλλοδαπών», η οποία έθετε στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντός της αποκλειστικά και μόνο τους πολιτισμικά διαφορετικούς – 
«προβληματικούς» μαθητές και αγνοούσε παντελώς την αλληλεπίδρασή τους με τους γηγενείς 
συμμαθητές τους. 
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δεν εστιάζεται στην αντιστάθμιση κάποιου ελλείμματος, αλλά στην αξιοποίηση των 
γλωσσικών και πολιτισμικών διαφορών που υφίστανται μέσα στη μικτή σχολική 
τάξη προς όφελος όλων των μαθητών, τόσο των μειονοτικών, όσο και των γηγενών. 
Με άλλα λόγια, η διαπολιτισμική αγωγή αντιμετωπίζει τον πολιτισμικό πλουραλισμό 
που δημιουργείται μέσα στην τάξη και το σχολείο ως μια μοναδική ευκαιρία που θα 
επιτρέψει στα παιδιά ανεξαρτήτως καταγωγής να αλληλεπιδράσουν και να μάθουν 
να ζουν με τον άλλο, τον «διαφορετικό». Δηλαδή, να αποκτήσουν «διαπολιτισμική 
συνείδηση» και ικανότητα για «διαπολιτισμική επικοινωνία», που θεωρούνται πλέον 
ως δύο απολύτως απαραίτητες ικανότητες-κλειδιά για την εκπαίδευση του 21ου

Ένα άλλο στοιχείο, με το οποίο συνδέεται συχνά η διαπολιτισμική αγωγή είναι η 
ανάπτυξη στους πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές μιας υγιούς διπολιτισμικής 
ταυτότητας και της «ενεργούς προσθετικής διγλωσσίας». Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται, 
λοιπόν, αναγκαίο οι μαθητές αυτοί να μάθουν καλά τόσο τη μητρική, όσο και τη 
δεύτερη γλώσσα που είναι η γλώσσα του σχολείου (Cummins 1999: 153-159). Η 
καλή εκμάθηση της μητρικής γλώσσας συνδέεται με μια σειρά πολύ βασικών 
πλεονεκτημάτων (πλεονέκτημα της καλής γνώσης δύο γλωσσών για τα δίγλωσσα 
άτομα, καλύτερη εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας επί τη βάσει της πρώτης, θετικές 
επιδράσεις της προσθετικής διγλωσσίας στη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών, κτλ.). 
Θα εστιάσω εδώ περισσότερο στη σημασία της καλής εκμάθησης της δεύτερης 
γλώσσας, ένα θέμα άρρηκτα συνυφασμένο με τη σχολική επιτυχία των μαθητών και 
κατ΄ επέκταση με την επαγγελματική και κοινωνική τους επιτυχία και ανέλιξη. Στο 
πλαίσιο που μας απασχολεί εδώ, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δίνονται σε όλους 
τους μαθητές ίσες ευκαιρίες όσον αφορά την επάρκεια στη γλώσσα του σχολείου. 
Κατά συνέπεια, οι παλιννοστούντες και αλλοδαποί μαθητές θα πρέπει να μάθουν 
καλά την ελληνική γλώσσα, καθώς σε αντίθετη περίπτωση η γλωσσική 
περιθωριοποίηση και η συνακόλουθη σχολική τους αποτυχία δεν μπορεί παρά να 
οδηγήσουν στη μελλοντική κοινωνική, οικονομική και πολιτική περιθωριοποίησή 
τους. Ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια αποτελούν, ωστόσο, φαινόμενα προς 
αποφυγήν για δύο τουλάχιστον προφανείς λόγους: ο πρώτος συνίσταται στην 
έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης, ενώ ο δεύτερος αφορά την κοινωνική συνοχή, η 
οποία απειλείται, όταν σε μια κοινωνία παρατηρούνται τέτοιου είδους φαινόμενα.  

 
αιώνα (Κεσίδου 2008: 15-16).  

Η διαπολιτισμική αγωγή και εκπαίδευση δεν βρίσκεται στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος μόνο της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και πολλών ευρωπαϊκών 
και διεθνών οργανισμών που ασχολούνται με την εκπαίδευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
ανακήρυξε το 2008 ως «Ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου» με στόχο να 
υπογραμμιστεί η συνεισφορά των διαφόρων πολιτισμών στην κληρονομιά και τον 
τρόπο ζωής των ευρωπαϊκών χωρών και να αναγνωριστεί ότι ο πολιτισμός και ο 
διαπολιτισμικός διάλογος είναι αποφασιστικής σημασίας, προκειμένου να μάθουμε 
να ζούμε μαζί ειρηνικά. Στο πλαίσιο αυτό ο διαπολιτισμικός διάλογος θεωρείται ως 
μια βασική διάσταση στον τομέα της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, αλλά 
και στα πεδία της νεότητας, του πολιτισμού, της πολιτειότητας, του αθλητισμού, της 
ισότητας των φύλων, της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, της 
αντιμετώπισης των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, του ρατσισμού και 
της ξενοφοβίας, της πολιτικής που αφορά την παροχή ασύλου και την ένταξη των 
μεταναστών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ΜΜΕ. Επιπλέον, το 2008 
υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Πράσινη Βίβλος με τον τίτλο 
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«Μετανάστευση και κινητικότητα: προκλήσεις και ευκαιρίες για τα εκπαιδευτικά 
συστήματα της ΕΕ». Η Πράσινη Βίβλος έχει ως αφετηρία της δεδομένα που αφορούν 
τις επιδόσεις των παιδιών των μεταναστών, τα οποία προέκυψαν από τις διεθνείς 
συγκριτικές μελέτες επίδοσης (PIRLS και PISA). Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, οι 
επιδόσεις των παιδιών αυτών εμφανίζονται σαφώς χαμηλότερες σε σύγκριση με τις 
αντίστοιχες γηγενών συμμαθητών τους, ιδίως δε όσον αφορά τις γλωσσικές 
δεξιότητες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι τα παιδιά μεταναστών 
δεύτερης γενιάς παρουσιάζουν χαμηλότερες επιδόσεις από τους μικρούς μετανάστες 
πρώτης γενιάς, κάτι που παραπέμπει προφανώς στην αποτυχία της εκπαίδευσης ως 
παράγοντα μακροπρόθεσμης κοινωνικής ένταξης του μεταναστευτικού πληθυσμού. 
Πέρα από την επισήμανση των παραπάνω προβλημάτων, η Πράσινη Βίβλος τονίζει 
την αναγκαιότητα παροχής ισότιμης και υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους 
πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές και εφιστά την προσοχή στο γεγονός, ότι η 
αποτυχημένη αντιμετώπιση του μείζονος θέματος της εκπαίδευσης των παιδιών των 
μεταναστών (χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, χαμηλά ποσοστά ολοκλήρωσης του 
σχολείου και αντίστοιχα υψηλά ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψής του, μεταφορά 
αρνητικών σχολικών εμπειριών των γονέων και στην επόμενη γενιά) έχει σοβαρές 
κοινωνικές συνέπειες. Τέλος, αναγνωρίζει τη γλωσσική και πολιτισμική ποικιλία ως 
πηγή εμπλουτισμού για τα σχολεία και τη διαπολιτισμική δεξιότητα ως μια 
ικανότητα που μπορεί και πρέπει να καλλιεργηθεί σε όλους τους μαθητές (Επιτροπή 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2008: 7-9). 

Οι παραπάνω επισημάνσεις αποτέλεσαν το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο 
βασίστηκε το Πρόγραμμα «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο 
σχολείο- για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση», το οποίο εφαρμόστηκε κατά τη διετία 
2006-2007 σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής Μακεδονίας υπό 
την ευθύνη επιστημονικής ομάδας του Α.Π.Θ.3

                                                 
3 Το Πρόγραμμα με αρχικό τίτλο «Εκπαίδευση παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών» 
εφαρμόζεται στην ελληνική επικράτεια με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 
1997. Κατά το χρονικό διάστημα 2002-2004 συγκροτήθηκε η Περιφερειακή Επιστημονική 
Επιτροπή Μακεδονίας (ΠΕΕΜ) με επιστ. υπεύθυνο τον Π.Δ. Ξωχέλλη και με έδρα τον Τομέα 
Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ, υπό την ευθύνη της οποίας εφαρμόστηκε το 
Πρόγραμμα σε 90 σχολεία της Μακεδονίας (13 νηπιαγωγεία, 42 δημοτικά και 35 γυμνάσια). Με 
την ίδια σχεδόν σύνθεση η Επιτροπή είχε την επιστημονική ευθύνη για την εφαρμογή του 
Προγράμματος κατά τα έτη 2006-2007. Επιστ. υπεύθυνη σε αυτήν τη φάση εφαρμογής ήταν η Α. 
Κεσίδου και συντονιστής όλων των δράσεων ο Π.Δ. Ξωχέλλης. 

 Ως γενικός σκοπός του ορίστηκε η 
διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές 
στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής αγωγής. Ως ειδικότεροι στόχοι του τέθηκαν οι εξής: 
1. η βελτίωση των σχολικών επιδόσεων των παλιννοστούντων και αλλοδαπών 
μαθητών και η πρόληψη φαινομένων σχολικής διαρροής, περιθωριοποίησης και 
κοινωνικού αποκλεισμού στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής κοινωνίας, 2. η 
διασφάλιση της αποδοχής των παιδιών αυτών από το εκπαιδευτικό προσωπικό και το 
σύνολο των γονέων, καθώς και η ευαισθητοποίηση της διοικητικής μηχανής της 
εκπαίδευσης και των τοπικών κοινοτήτων, 3. η διάχυση της διαπολιτισμικής αγωγής 
στο ελληνικό σχολείο, η αξιοποίηση του πολιτισμικού κεφαλαίου των 
παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών και η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής 
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ικανότητας σε όλους τους μαθητές στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους, για να 
ζήσουν αποτελεσματικά στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες (Κεσίδου 2007: 2).  

Η παραπάνω στοχοθεσία επιδιώχθηκε μέσω της εφαρμογής τεσσάρων βασικών 
δράσεων: 1. δημιουργία και λειτουργία προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας για 
την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και την αντιμετώπιση ευρύτερων μαθησιακών 
δυσκολιών. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιήθηκαν οι θεωρητικές αρχές και οι διδακτικές 
προσεγγίσεις της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, 2. παραγωγή, 
αναπαραγωγή και αξιολόγηση βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού. Εδώ, αναγνωρίστηκε 
ότι η εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας δεν θα είναι αποδοτική, εάν δεν 
βασίζεται σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό που ανταποκρίνεται 
στο προφίλ και τις μαθησιακές ανάγκες των παλιννοστούντων και αλλοδαπών 
μαθητών, 3. επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης. Η επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν τη διαπολιτισμική αγωγή, τη διδασκαλία 
της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, την ψυχοκοινωνική προσέγγιση των παιδιών 
αυτών, κτλ. είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάχυση των αρχών της 
διαπολιτισμικής αγωγής στο σχολείο και την αποτελεσματικότερη εκπαίδευση όλων 
των μαθητών και 4. ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μαθητών. Όπως είναι γνωστό, τα 
παιδιά αυτά συχνά δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες μόνο ως προς τη μαθησιακή 
διαδικασία αλλά και ευρύτερα κοινωνικά προβλήματα. Οι ψυχοκοινωνικές 
παρεμβάσεις μπορούν, κατά συνέπεια, να βοηθήσουν στην ομαλότερη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας των μαθητών, την καλύτερη ένταξή τους στο σχολείο, καθώς και 
στη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου μαθησιακού κλίματος για το σύνολο των μαθητών 
στη σχολική τάξη. 

 
2. Η εφαρμογή του Προγράμματος στην περιοχή Μακεδονίας και Θράκης  
Το Πρόγραμμα εφαρμόστηκε στα σχολεία κατά το σχολικό έτος 2006-2007. Είχε 
προηγηθεί μια πολύμηνη φάση προετοιμασίας της εφαρμογής του, στο πλαίσιο της 
οποίας πραγματοποιήθηκε -μεταξύ άλλων- ανίχνευση περιβάλλοντος και καταγραφή 
αναγκών των δεκαέξι νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας με τα υψηλότερα ποσοστά παλιννοστούντων και αλλοδαπών 
μαθητών με επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν σε αυτά από τα μέλη της 
επιστημονικής ομάδας.  

Συμμετείχαν σε αυτό 86 συνολικά σχολικές μονάδες (29 νηπιαγωγεία και 57 
δημοτικά σχολεία), εκ των οποίων οι 85 βρίσκονται στην Κεντρική Μακεδονία και η 
μία στη Δυτική Μακεδονία (Νομός Γρεβενών). Η επιλογή των σχολικών μονάδων 
έγινε βάσει του ποσοστού παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν 
σε αυτά επί του συνόλου του μαθητικού τους πληθυσμού, καθώς και της δικής τους 
ανταπόκρισης στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που τους απευθύναμε. 
Ειδικότερα, τα σχολεία είχαν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, εφόσον 
το ποσοστό των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών που φοιτούσαν σε αυτό 
υπερέβαινε το 20% του συνόλου των μαθητών, κριτήριο που είχε τεθεί από το 
ΥΠΕΠΘ. Η καταγραφή των ποσοστών παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών 
στα επιμέρους σχολεία, μια πολύπλοκη διαδικασία, κατέστη δυνατή μέσω της 
αξιοποίησης στατιστικών στοιχείων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, 
των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των νομών, του ΙΠΟΔΕ και των ίδιων 
των σχολικών μονάδων. Σημειώνεται ότι στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τα ποσοστά παλιννοστούντων και αλλοδαπών 
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μαθητών στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν χαμηλά, σε αντίθεση με 
εκείνα της Κεντρικής Μακεδονίας, από την οποία προήλθε τελικά η πλειοψηφία των 
συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα σχολείων. Όσον αφορά τους επιμέρους νομούς της 
Κεντρικής Μακεδονίας, η υψηλότερη συγκέντρωση παλιννοστούντων και 
αλλοδαπών μαθητών παρατηρείται στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, 
ενώ ακολουθούν οι Νομοί Πιερίας, Πέλλας, και Σερρών. Αυτοί ήταν και οι νομοί 
από τους οποίους προήλθαν τα σχολεία που εντάχθηκαν τελικά στο Πρόγραμμα.  

Η ένταξη των σχολικών μονάδων στο Πρόγραμμα συνοδεύτηκε από τη 
λεπτομερή ανίχνευση περιβάλλοντος και καταγραφή αναγκών τους μέσω σχετικού 
αναλυτικού ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε σε κάθε περίπτωση με την ευθύνη 
του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Στόχος του ερωτηματολογίου ήταν να 
αντληθούν πληροφορίες σχετικά με 1. το σχολείο (κτιριακή και υλικοτεχνική 
υποδομή, ωράριο λειτουργίας, συνεργασία με τους γονείς και την τοπική κοινωνία, 
προηγούμενη συμμετοχή των σχολείων στο ίδιο Πρόγραμμα ή συμμετοχή σε άλλα 
Προγράμματα του ΥΠΕΠΘ, των πανεπιστημίων ή σε ευρωπαϊκά προγράμματα), 2. 
το διευθυντή του σχολείου και το σύλλογο διδασκόντων (έτη υπηρεσίας, 
μονιμότητα, σχέσεις με τους παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές, τρόποι 
αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων), 3. τους παλιννοστούντες και αλλοδαπούς 
μαθητές (αριθμός, χώρες προέλευσης, σχολική διαρροή, τυχόν προβλήματα που 
δημιουργούνται λόγω της παρουσίας και της φοίτησής τους στο σχολείο), 4. τη 
συμμετοχή των σχολείων στο Πρόγραμμα (επιθυμία του σχολείου όσον αφορά την 
εφαρμογή των τεσσάρων επιμέρους δράσεων του Προγράμματος). Από την 
επεξεργασία των ερωτηματολογίων προέκυψαν χρήσιμες πληροφορίες και 
συμπεράσματα σχετικά με το προφίλ και τις ανάγκες των σχολείων που ελήφθησαν 
υπόψη για την καλύτερη εφαρμογή των δράσεων σε κάθε ένα από αυτά. Είναι 
σημαντικό να αναφερθεί ότι μέσω του ερωτηματολογίου καταγράφηκαν εκτεταμένες 
ανάγκες των σχολείων όσον αφορά και τις τέσσερις δράσεις του Προγράμματος. 
Επιπλέον, στο βαθμό που οι διευθυντές εντοπίζουν προβλήματα ως προς την 
παρουσία των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στο σχολείο, αναφέρουν 
συγκεκριμένα μαθησιακές δυσκολίες και παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής του 
μαθήματος, προβλήματα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους εκπαιδευτικούς 
και τους συμμαθητές, προβλήματα συμπεριφοράς και αδιαφορία από την πλευρά της 
οικογένειας. Ας σημειωθεί, τέλος, ότι κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 
πραγματοποιήθηκαν και σχετικές ενημερωτικές συναντήσεις των διοικητικών 
στελεχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των σχολικών συμβούλων της περιοχής. 

Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στην πορεία, τις δυσκολίες, τα πλεονεκτήματα 
αλλά και τις βασικές προτάσεις που προέκυψαν από την εφαρμογή των τεσσάρων 
επιμέρους δράσεων του Προγράμματος. 

1) Η δράση της γλωσσικής διδασκαλίας (επιστ. υπεύθυνη: Α. Αναστασιάδη-
Συμεωνίδη) εφαρμόστηκε μέσω της τοποθέτησης στα σχολεία εκπαιδευτικών 
(συνολικά 88) που προσλήφθηκαν από το Πρόγραμμα, με αντικείμενο την 
ενισχυτική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Η διδασκαλία αφορούσε συνολικά 
250 μαθητές νηπιαγωγείου και 660 μαθητές δημοτικού. Η διάρκειά της ήταν 10 έως 
20 ώρες εβδομαδιαίως ανάλογα με τις ανάγκες του σχολείου και έλαβε χώρα είτε 
στο πλαίσιο τμημάτων που δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν παράλληλα προς το 
«κανονικό» πρόγραμμα του σχολείου (166 τμήματα τριών επιπέδων, αρχαρίων, 
μέσων και προχωρημένων) είτε στο πλαίσιο φροντιστηριακών τμημάτων, τα οποία 
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λειτούργησαν μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου. Σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίως 
σε νηπιαγωγεία, υπήρχαν και περιπτώσεις συνδιδασκαλίας στη μικτή τάξη με τη 
συνεργασία του εκπαιδευτικού της τάξης και του εκπαιδευτικού του Προγράμματος. 
Το έργο των εκπαιδευτικών-συνεργατών μας στα σχολεία υποστηρίχθηκε μέσω 
επιμορφωτικών σεμιναρίων, μέσω της εφαρμογής διαγνωστικών τεστ επιπέδου 
ελληνομάθειας και τεστ προόδου της γλωσσικής πορείας των μαθητών, τα οποία 
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της δράσης, καθώς και μέσω της συνεχούς επικοινωνίας 
των εκπαιδευτικών με την επιστημονική ομάδα που είχε την ευθύνη της. Η 
εσωτερική αξιολόγηση που διενεργήθηκε κατέδειξε σημαντική αύξηση των κινήτρων 
των μαθητών για μάθηση, βελτίωση των επιδόσεών τους στο γλωσσικό μάθημα, 
καθώς και θετικές αλλαγές στη συμπεριφορά τους. Ταυτόχρονα, όμως, αναδείχτηκαν 
και σημαντικές δυσκολίες, για παράδειγμα, η έλλειψη του απαιτούμενου χώρου για 
τη διεξαγωγή των μαθημάτων στα σχολεία, η ανάγκη για επιμόρφωση σχετικά με τη 
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, η δυσκολία αξιοποίησης 
από την πλευρά των εκπαιδευτικών διδακτικού υλικού προσανατολισμένου στην 
πολυπολιτισμική τάξη, η συχνή απουσία μαθητών για μεγάλο χρονικό διάστημα από 
το σχολείο, κτλ. Ως προς τις προτάσεις, κρίθηκε απαραίτητο να αξιοποιηθεί 
περαιτέρω η σχετική γνώση και εμπειρία που αποκτήθηκε από τις σχολικές μονάδες 
και στο ίδιο πλαίσιο τα διδακτικά εγχειρίδια, τα διαγνωστικά τεστ και τα τεστ 
προόδου να παραμείνουν σε αυτές, ώστε να είναι διαθέσιμα για αξιοποίηση από τους 
μόνιμους εκπαιδευτικούς. Η υιοθέτηση και εφαρμογή ενός μοντέλου επιμόρφωσης 
των μόνιμων εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας 
αποτελεί επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού 
έργου (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 2007). 

2) Η δράση της παραγωγής, αναπαραγωγής, εφαρμογής και αξιολόγησης του 
διδακτικού υλικού (επιστ. υπεύθυνος: Α. Καψάλης) αφορά εκπαιδευτικό υλικό, το 
οποίο έχει εκπονηθεί σε προηγούμενες φάσεις του Προγράμματος από το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχοντας ως αφετηρία τη βιωματική - επικοινωνιακή μέθοδο 
διδασκαλίας και μάθησης. Απευθύνεται σε διαφορετικές ηλικίες και τάξεις και έχει 
εκπονηθεί με τρόπο που καταργεί τα στεγανά ανάμεσα σε τάξεις και βαθμίδες της 
εκπαίδευσης, ιδίως ανάμεσα στο νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού 
σχολείου, κάτι που προσμετράται στα θετικά χαρακτηριστικά του. Επίσης, παρόλο που 
αυτό δεν είναι πάντα συνειδητό, το υλικό αυτό δεν απευθύνεται μόνο σε 
παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές, αλλά και στους υπόλοιπους μαθητές, ώστε 
να επιτευχθεί η συνεκπαίδευση όλων των μαθητών των σχολείων ανεξαρτήτως 
καταγωγής. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού αυτού έχει αξιολογηθεί από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αλλά και από την Επιστημονική Επιτροπή του Α.Π.Θ. 
Πρόκειται για ελκυστικά τεύχη με καλή εικονογράφηση, ποικιλία δραστηριοτήτων και 
ασκήσεων, ενδιαφέρουσες επικοινωνιακές καταστάσεις, παροχή κινήτρων στους 
μαθητές να ασχολούνται με τα βιβλία και εκτός σχολείου. Στα αρνητικά του 
χαρακτηριστικά προσμετρώνται η εξιδανίκευση της ζωής στην Ελλάδα που 
παρατηρείται κάποιες φορές, η κάποιες φορές μεγαλύτερη έμφαση στη γραμματική και 
όχι στην επικοινωνία, κάτι που έρχεται σε αντίφαση με τη φιλοσοφία του υλικού, κτλ. 
Πάντως, οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν το υλικό στην εκπαιδευτική πράξη 
δείχνουν να είναι γενικά ευχαριστημένοι από αυτό. Όσον αφορά τη διάχυση του 
υλικού, υπήρξε δυστυχώς έλλειψη βιβλίων σε πολλά αντίτυπα, με αποτέλεσμα να 
δοθεί προς χρήση μόνο μία σειρά βιβλίων σε κάθε σχολείο. Έτσι, ήταν εκ των 
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πραγμάτων αδύνατο να έχει ο κάθε μαθητής στη διάθεσή του το δικό του αντίτυπο 
(Καψάλης/Παπαγεωργίου 2007).  

3) Η ιδιαίτερα απαιτητική αλλά και κεντρικής σημασίας δράση της επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης (επιστ. υπεύθυνη: Ζ. Παπαναούμ) 
εφαρμόστηκε επιτυχώς, σύμφωνα με τα δεδομένα της αξιολόγησης των ίδιων των 
εκπαιδευτικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα επιμορφωτικά σεμινάρια που 
πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν το σύνολο των εκπαιδευτικών της Κεντρικής 
Μακεδονίας και όχι μόνο εκείνων, των οποίων το σχολείο είχε ενταχθεί στο 
Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, έως τον Ιούνιο του 2007, 
επιμορφώθηκαν 470 περίπου εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 140 σχολεία 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας. Η επιμόρφωση έλαβε τη 
μορφή ταχύρυθμων επιμορφωτικών σεμιναρίων με θέμα τη διδασκαλία της 
ελληνικής ως ξένης γλώσσας, διασχολικών επιμορφωτικών σεμιναρίων με θέμα τη 
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μικτές τάξεις και επιμορφωτικών διημερίδων 
διάρκειας δεκαέξι ωρών σε θεματικές, όπως: διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε 
μικτές τάξεις, διαπολιτισμική εκπαίδευση, κίνητρα μάθησης και προβλήματα 
συμπεριφοράς, η αντιμετώπιση του «άλλου» και του «διαφορετικού» στο σχολείο, 
διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή: διδακτικές προσεγγίσεις με εφαρμογές. Ως 
πρόβλημα εντοπίστηκε η κάποιες φορές περιορισμένη συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών, όπως και η εξεύρεση κατάλληλων επιμορφωτών 
(Παπαναούμ/Λιακοπούλου 2007). 

4) Τέλος, η δράση της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης (επιστ. υπεύθυνη: Μ. 
Δόικου) είχε ως στόχο την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών των σχολείων, ώστε να 
μπορούν να εφαρμόζουν οι ίδιοι σχετικές παρεμβάσεις στις τάξεις τους. Αυτό 
επετεύχθη μέσω της συστηματικής οργάνωσης της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, 
καθώς και του προσεκτικού σχεδιασμού και της παρακολούθησης των παρεμβάσεων 
που εφαρμόστηκαν. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων αυτών στο επίκεντρο βρισκόταν 
ένας μαθητής («μαθητής-στόχος»), χωρίς όμως αυτό να το γνωρίζουν ο ίδιος και οι 
συμμαθητές του, παρά μόνο ο εκπαιδευτικός και η ψυχολόγος που υποστήριζε τη 
δράση. Τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν σε σχέση με τους συγκεκριμένους 
μαθητές ήταν προβλήματα υπερκινητικότητας και διάσπασης της προσοχής, 
προβλήματα διαγωγής (επιθετική συμπεριφορά, απειθαρχία, διαταρακτική 
συμπεριφορά), αδιαφορία και μη συμμετοχή στις δραστηριότητες του σχολείου, 
προβλήματα σχέσεων με τους συνομηλίκους (απομόνωση-απόρριψη), 
συναισθηματικά προβλήματα - χαμηλή αυτοεκτίμηση, ανασφάλεια. Σύμφωνα με τις 
σχετικές αξιολογήσεις, τα αποτελέσματα όσον αφορά τους μαθητές-στόχους στο 
τέλος των παρεμβάσεων ήταν αύξηση κινήτρων και συμμετοχής στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, ενίσχυση συγκέντρωσης και αποδοχής τους από τους συμμαθητές τους, 
γνωριμία των μαθητών και ανάπτυξη φιλικών σχέσεων, ενίσχυση της συνεργασίας 
και της αποδοχής του «άλλου», μείωση του ανταγωνισμού (Δόικου-Αυλίδου, 2007). 

Με το τέλος της εφαρμογής της πλειοψηφίας των δράσεων στα σχολεία (Ιούνιος 
2007) εστάλη στους Διευθυντές των σχολείων ένα ερωτηματολόγιο με τίτλο 
«Εκτίμηση της εξέλιξης των δράσεων του Προγράμματος».4

                                                 
4 Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το ερωτηματολόγιο αυτό στηρίζεται σε εργαλείο αξιολόγησης 
δράσεων, το οποίο έχει επεξεργαστεί το Κέντρο Έρευνας και Υποστήριξης Σχολείων σε θέματα 
Διοίκησης και Επιμόρφωσης (ΚΕΡΥΣΔΕ) του Τομέα Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ.. 

 Στόχος ήταν να 
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καταγραφούν οι εκτιμήσεις τους για την αποτελεσματικότητα των δράσεών μας στο 
σχολείο τους και να απαντηθεί το βασικό ερώτημα, κατά πόσο το κάθε σχολείο 
αποκόμισε τελικά από το Πρόγραμμα τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη ανάλογα με τις 
ανάγκες του. Επίσης, στόχος ήταν και η καταγραφή των προτάσεών τους, που 
απέβλεπε στη μελλοντική αξιοποίησή τους. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν 
από θετικά έως πολύ θετικά..5

 

 Στις προτάσεις που κατατέθηκαν από τους διευθυντές 
των σχολείων συγκαταλέγονται η εφαρμογή του Προγράμματος για όλη τη διάρκεια 
της σχολικής χρονιάς, η προσφορά περισσότερων ωρών ενισχυτικής διδασκαλίας 
ανά εβδομάδα, η τοποθέτηση στα σχολεία δίγλωσσων εκπαιδευτικών, η 
συστηματικότερη ενημέρωση των γονέων, η δυνατότητα οργάνωσης ενδοσχολικής 
επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς, η μεγαλύτερη προσφορά διδακτικού και 
οπτικοακουστικού υλικού κυρίως για τα νήπια, και η επιχορήγηση των σχολείων που 
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.. 

3. Προτάσεις για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος και 
για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής 

Τα θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν, τα διαγνωστικά τεστ και τα τεστ προόδου 
που αναπτύχθηκαν και το διδακτικό υλικό που παρήχθη μπορούν να τύχουν 
περαιτέρω αξιοποίησης σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και σε επίπεδο 
εκπαιδευτικής πράξης με άμεσους αποδέκτες εκπαιδευτικούς, σχολικές μονάδες 
αλλά και δίκτυα σχολείων που επιδιώκουν τη βελτίωση του εκπαιδευτικού τους 
έργου. Στο πλαίσιο αυτό θα έβλεπα δύο βασικά σημεία ευθύνης που τίθενται για την 
αρμόδια πολιτική ηγεσία: Το πρώτο συνίσταται στην καταβολή συστηματικής 
προσπάθειας για υπέρβαση της αφομοιωτικής λογικής, η οποία συνεχίζει να 
κυριαρχεί στην ελληνική εκπαίδευση παρά το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία έχει 
τύποις υιοθετήσει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση ως προσέγγιση για την 
αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των παλιννοστούντων και αλλοδαπών 
μαθητών. Απαιτείται, λοιπόν, καταρχήν ο σχεδιασμός μιας πραγματικά 
διαπολιτισμικά προσανατολισμένης εκπαιδευτικής πολιτικής, ο οποίος θα λαμβάνει 
υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα και επιπλέον θα βασίζεται σε έναν δημόσιο 
διάλογο. Το δεύτερο σημείο συνίσταται στην ανάληψη της πολιτικής ευθύνης για 
την αποτελεσματική άσκηση της πολιτικής αυτής. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να 
επιδεικνύεται μια συνέπεια ως προς την εφαρμογή της, κάτι που χωρίς αμφιβολία 
περιλαμβάνει και τη διάχυση και εδραίωση των αποτελεσμάτων Προγραμμάτων 
όπως το συγκεκριμένο, στο οποίο έγινε αναφορά. Είναι, επίσης, σημαντικό να γίνει 
συνειδητό ότι η διάχυση της διαπολιτισμικής αγωγής αφορά όλα τα σχολεία, 

                                                 
5 Τα αναλυτικά αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, το οποίο αφορούσε ενδεχόμενες αλλαγές 
στο κλίμα του σχολείου και τη συμπεριφορά των πολιτισμικά διαφορετικών και των γηγενών 
μαθητών, την ενσωμάτωση στο σχολείο του εκπαιδευτικού που τοποθετήθηκε για τη διδασκαλία 
της ελληνικής γλώσσας, τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και τις απόψεις τους για τις επιμέρους 
δράσεις, καθώς και την ενημέρωση των γονέων για το Πρόγραμμα, παρατίθενται στο 
Παράρτημα. Σημειώνεται ότι στο ερωτηματολόγιο απάντησαν τα 52 από τα 86 σχολεία (37 
Δημοτικά και 15 Νηπιαγωγεία). Για τη στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων θερμές 
ευχαριστίες οφείλω στη Δάφνη Παπαξάνθη, επιστ. συνεργάτιδα του Προγράμματος, με 
αντικείμενο τη συγκέντρωση και επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων. 
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ανεξαρτήτως της σύνθεσης του μαθητικού τους πληθυσμού και κατά συνέπεια όχι 
μόνο εκείνα με υψηλά ποσοστά παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών.  

Όσον αφορά τις επιμέρους δράσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του 
Προγράμματος, θα μπορούσε κανείς να καταθέσει τις ακόλουθες τουλάχιστον 
προτάσεις: Η διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας στο ελληνικό σχολείο μπορεί να 
ενισχυθεί μέσω της συμβουλευτικής υποστήριξης στα σχολεία για την οργάνωση 
τμημάτων της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Επιπλέον, η αξιοποίηση 
εκπαιδευτικού δυναμικού με κατάρτιση και εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής 
ως δεύτερης γλώσσας, καθώς και δίγλωσσων εκπαιδευτικών, οι οποίοι μπορούν να 
λειτουργήσουν και ως σύνδεσμοι σχολείου και οικογένειας, η χρήση σταθμισμένων 
κατά επίπεδα γλωσσικής επάρκειας διαγνωστικών τεστ και τεστ αξιολόγησης, η 
συνεχής υποστήριξη των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στη δεύτερη 
γλώσσα κατά τη διάρκεια της σχολικής τους πορείας (PISA 2006: 155), αλλά και η 
μέριμνα για την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας συνιστούν προτάσεις για την 
ανάπτυξη της ενεργούς προσθετικής διγλωσσίας και μιας υγιούς διπολιτισμικής 
ταυτότητας στους πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές. Σημαντικός ρόλος θα πρέπει 
να αποδοθεί στη διάχυση του διδακτικού υλικού σε όλα τα σχολεία. Η ενημέρωση 
των εκπαιδευτικών μέσω οδηγιών και παραδειγμάτων αξιοποίησής του, η 
επικεντρωμένη και συστηματική επιμόρφωσή τους για τη σωστή χρήση του και η 
συγκρότηση μιας ενημερωμένης βιβλιοθήκης με λεξικά, οπτικοακουστικό λεξικό και 
κατάλληλη βιβλιογραφία για θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και διδασκαλίας 
της γλώσσας σε σχολεία με έντονο πολυπολιτισμικό προφίλ αποτελούν σημαντικά 
υποστηρικτικά μέτρα στην κατεύθυνση της αποτελεσματικής αξιοποίησης του 
υπάρχοντος διδακτικού υλικού. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα θέματα της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι σημαντικό να συστηματοποιηθεί έτσι, ώστε να 
σταματήσει να βασίζεται σε μια τυχαία επιλογή επιμορφωτικών σεμιναρίων 
σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική. Ιδιαίτερη έμφαση είναι λογικό να δοθεί στην 
παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία, 
όπως είναι γνωστό, είναι ούτως ή άλλως ελλιπής. Τέλος, εκ των πραγμάτων 
επιβάλλεται σήμερα η τοποθέτηση στα σχολεία ψυχολόγων, οι οποίοι θα παρέχουν 
συμβουλευτική σε γονείς και μαθητές, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση 
ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και ενισχύοντας ταυτόχρονα τη συνεργασία μεταξύ 
σχολείου και οικογένειας. 

Κλείνοντας, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι προτάσεις αυτές μπορούν να 
αποδώσουν με δύο βασικές προϋποθέσεις: η πρώτη συνίσταται στη συστηματική 
προσπάθεια για τη γενικότερη βελτίωση της ελληνικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε να 
λαμβάνει υπόψη τις ατομικές διαφορές και να επιδιώκει την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας (Heckmann 2008: 74). Η δεύτερη αφορά την 
αναγκαιότητα για μεγαλύτερη αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και 
εκχώρηση περισσότερων αρμοδιοτήτων στις σχολικές μονάδες, οι οποίες είναι σε 
θέση να γνωρίζουν καλύτερα τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Μία τέτοια προσέγγιση θα 
προσέδιδε μεγαλύτερη ευελιξία στο εκπαιδευτικό έργο και ταυτόχρονα θα συνέβαλε 
στην κατεύθυνση της ενεργοποίησης της σχολικής μονάδας όσον αφορά τη 
βελτίωση των εκπαιδευτικών της αποτελεσμάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
 

Σε ποιο βαθμό στο σχολείο σας... 
ελάχιστα πολύ λίγο  λίγο  μέτρια  πολύ  πάρα πολύ 
Υπήρξε επαρκής ενημέρωση για τις δράσεις του Προγράμματος 
 0,00% 5,55% 2,77%  30,55%  36,11%  25,00% 
Παρατηρήθηκαν θετικές αλλαγές στο κλίμα του σχολείου από τη συμμετοχή του  
στο Πρόγραμμα 
0,00% 0,00% 0,00%  19,44%  41,66%  38,88% 
Παρατηρήθηκε θετική αλλαγή στη συμπεριφορά των παλιννοστούντων  
και αλλοδαπών μαθητών 
0,00% 0,00% 0,00%  14,28%  48,57%  37,14% 
Παρατηρήθηκε θετική αλλαγή στη συμπεριφορά των γηγενών μαθητών 
0,00% 0,00% 5,71%  37,14%  42,85%  14,28% 
 
 
Σε ποιο βαθμό ο εκπαιδευτικός που έχει τοποθετηθεί στο σχολείο σας για τη 
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας… 
 ελάχιστα πολύ λίγο λίγο  μέτρια  πολύ   πάρα πολύ 
Συνεργάζεται αρμονικά με εσάς ως διευθυντή του σχολείου 
0,00% 0,00% 0,00%  2,7%  10,81%  86,48% 
Συνεργάζεται ουσιαστικά με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου 
0,00% 0,00% 0,00%  2,7%  16,21%  81,08% 
Έχει ενσωματωθεί στο σύλλογο διδασκόντων 
0,00% 0,00% 0,00%  8,33%  19,44%  72,22% 
Έχει καλές σχέσεις με τους μαθητές 
0,00% 0,00% 0,00%  0,00%  16,21%  83,78% 
Συμμετέχει στις δράσεις του σχολείου πέραν του διδακτικού του έργου 
2,77% 5,55% 8,33%  5,55%  22,22%  55,55% 
 
 
Σχετικά με τους μαθητές που συμμετέχουν στα τμήματα ενισχυτικής 
διδασκαλίας, σε ποιο βαθμό… 
 ελάχιστα πολύ λίγο λίγο  μέτρια  πολύ   πάρα πολύ 
Έχουν αυξηθεί τα κίνητρά τους για μάθηση 
0,00% 0,00% 2,70%  21,62%  56,75%  18,91% 
Έχουν βελτιωθεί οι επιδόσεις τους στα μαθήματα γενικά 
2,70% 0,00% 2,70%  18,91%  51,35%  24,32% 
Έχουν βελτιωθεί οι επιδόσεις τους στα γλωσσικά μαθήματα  
0,00% 0,00% 0,00%  16,21%  48,64%  21,62% 
Έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις τους με τους μαθητές τους 
0,00% 0,00% 0,00%  36,11%  44,44%  19,44% 
Έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις τους με τους εκπαιδευτικούς 
0,00% 0,00% 0,00%  25,71%  54,28%  17,14% 
 
 
Σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί του σχολείου…  
ελάχιστα πολύ λίγο   λίγο   μέτρια   πολύ   πάρα πολύ 
Θεωρούν ότι η φοίτηση των αλλοδαπών μαθητών σε χωριστό τμήμα δημιουργεί πρόβλημα 
55,55% 22,22% 5,55%  8,33%  2,77%  2,77% 
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Συνεργάζονται με τον εκπαιδευτικό που έχει τοποθετηθεί στο σχολείο από το Πρόγραμμα για τη 
διδασκαλία της γλώσσας 
0,00% 2,77% 0,00%  11,11%  52,77%  33,33% 
Θεωρούν τη συνεισφορά του εκπαιδευτικού που έχει τοποθετηθεί στο σχολείο σημαντική για τις επιδόσεις 
των μαθητών 

0,00% 0,00% 0,00%  13,51%  35,13%  51,35% 
Συμμετείχαν στις επιμορφωτικές δράσεις του Προγράμματος 
19,44% 2,22% 5,55%  16,66%  19,44%  16,66% 
 
 
Σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί του σχολείου…  
ελάχιστα πολύ λίγο  λίγο   μέτρια   πολύ  πάρα πολύ 
Θεωρούν πως το διδακτικό υλικό του Προγράμματος είναι επαρκές 
0,00% 2,85% 17,14%  28,57%  37,14%  14,28% 
Θεωρούν ότι το Πρόγραμμα συνέβαλε στην επίλυση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των μαθητών 
2,85% 2,85% 8,57%  28,57%  40,00%  17,14% 
 
 
Σε ποιο βαθμό οι γονείς των αλλοδαπών μαθητών… 
ελάχιστα πολύ λίγο  λίγο   μέτρια   πολύ   πάρα πολύ 
Είναι ενημερωμένοι για το Πρόγραμμα (τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας) 

0,00% 2,7% 18,91%  37,83%  21,62%  18,91% 
 

 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
 
Σε ποιο βαθμό στο σχολείο σας... 
ελάχιστα πολύ λίγο  λίγο  μέτρια  πολύ  πάρα πολύ 
Υπήρξε επαρκής ενημέρωση για τις δράσεις του Προγράμματος  
26,66% 6,66% 6,66%  46,66%  6,66%  6,66% 
Παρατηρήθηκαν θετικές αλλαγές στο κλίμα του σχολείου από τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα 
7,69% 7,69% 0,00%  23,07%  53,84%  7,69% 
Παρατηρήθηκε θετική αλλαγή στη συμπεριφορά των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών 
6,66% 6,66% 13,33%  20%  40%  13,33% 
Παρατηρήθηκε θετική αλλαγή στη συμπεριφορά των γηγενών μαθητών 
7,14% 7,14% 0,00%  21,42%  50%  14,28% 
 
 
Σε ποιο βαθμό ο εκπαιδευτικός που έχει τοποθετηθεί στο σχολείο σας για τη 
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας… 
ελάχιστα πολύ λίγο λίγο  μέτρια  πολύ   πάρα πολύ 
Συνεργάζεται αρμονικά με εσάς ως διευθυντή του σχολείου 
13,33% 0,00% 0,00%  0,00%  13,33%  73,33% 
Συνεργάζεται ουσιαστικά με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου 
13,33% 0,00% 0,00%  0,00%  20%  66,66% 
Έχει ενσωματωθεί στο σύλλογο διδασκόντων 
13,33% 0,00% 0,00%  0,00%  40%  46,66% 
Έχει καλές σχέσεις με τους μαθητές 
6,66% 0,00% 6,66%  0,00%  13,33%  73,33% 
Συμμετέχει στις δράσεις του σχολείου πέραν του διδακτικού του έργου 
0,00% 14,28% 0,00%  14,28%  35,71%  35,71% 
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Σχετικά με τους μαθητές που συμμετέχουν στα τμήματα ενισχυτικής 
διδασκαλίας, σε ποιο βαθμό… 
ελάχιστα πολύ λίγο λίγο  μέτρια  πολύ  πάρα πολύ 
Έχουν αυξηθεί τα κίνητρά τους για μάθηση 
6,66% 6,66%  26,66%  6,66%  40%  13,33% 
Έχουν βελτιωθεί οι επιδόσεις τους στα μαθήματα γενικά 
6,66% 0,00% 13,33%  20%  40%  13,33% 
Έχουν βελτιωθεί οι επιδόσεις τους στα γλωσσικά μαθήματα  
0,00% 0,00% 0,00%  20%  20%  6,66% 
Έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις τους με τους μαθητές τους 
6,66% 0,00% 13,33 %  20%  33,33%  26,66% 
Έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις τους με τους εκπαιδευτικούς 
6,66% 0,00% 0,00%  46,66%  13,33%   20% 
 
 
Σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί του σχολείου…  
ελάχιστα πολύ λίγο  λίγο   μέτρια   πολύ   πάρα πολύ 
Θεωρούν ότι η φοίτηση των αλλοδαπών μαθητών σε χωριστό τμήμα δημιουργεί πρόβλημα 
33,33% 13,33% 6,66%  13,33%  20%  0,00% 
Συνεργάζονται με τον εκπαιδευτικό που έχει τοποθετηθεί στο σχολείο από το Πρόγραμμα για τη 
διδασκαλία της γλώσσας 
0,00% 6,66% 0,00%  13,33%  33,33%  20% 
Θεωρούν τη συνεισφορά του εκπαιδευτικού που έχει τοποθετηθεί στο σχολείο σημαντική για τις επιδόσεις 
των μαθητών 
6,66% 6,66% 0,00%  13,33%  40%  33,33% 
Συμμετείχαν στις επιμορφωτικές δράσεις του Προγράμματος 
13,33% 13,33% 6,66%  26,66%  13,33%  20% 
 
 
Σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί του σχολείου… 
ελάχιστα πολύ λίγο   λίγο   μέτρια   πολύ   πάρα πολύ 
Θεωρούν πως το διδακτικό υλικό του Προγράμματος είναι επαρκές 
26,66% 13,33% 33,33%  13,33%  0,00%  0,00% 
Θεωρούν ότι το Πρόγραμμα συνέβαλε στην επίλυση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των μαθητών 
13,33% 0,00% 13,33%  46,66%  20%  0,00% 
 
Σε ποιο βαθμό οι γονείς των αλλοδαπών μαθητών… 
ελάχιστα πολύ λίγο  λίγο   μέτρια   πολύ   πάρα πολύ 
Είναι ενημερωμένοι για το Πρόγραμμα (τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας) 

20% 6,66% 6,66%  26,66%  20%  20% 
 
 
 
 
 
 


	Θεωρητικό πλαίσιο, σκοπός και αντικείμενο του Προγράμματος
	Η εφαρμογή του Προγράμματος στην περιοχή Μακεδονίας και Θράκης
	Προτάσεις για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος και για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής

