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Δπραξηζηίεο 
 

 

 

Σελ παξνχζα εξγαζία ζέισ λα ηελ αθηεξψζσ  ζηνπο γνλείο κνπ σο ειάρηζηε έλδεημε 

απέξαληεο αγάπεο θαη επγλσκνζχλεο. ηε κλήκε ηνπ ιαηξεκέλνπ κνπ παηέξα, ελφο 

ππέξνρνπ αλζξψπνπ πνπ ππήξμε αλεθηίκεην ζηήξηγκα ζηε δσή κνπ, θαζψο  θαη ζηε κεηέξα 

κνπ, ε νπνία  ζπληζηά πνιχηηκν θαη θαζνξηζηηθφ ζεκείν αλαθνξάο ζηελ δσή κνπ. Δπίζεο,  

ηελ αθηεξψλσ ζην ζχδπγν κνπ Βαζίιε θαη ζηνλ γην κνπ Νηθφια, πνπ ε ζηήξημε θαη ε 

ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ παξείραλ, ππήξμε  γηα εκέλα πνιχηηκε θαη θαζνξηζηηθή. 

Σέινο, αηζζάλνκαη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα Καζεγήηξηα ηεο 

εξγαζίαο κνπ ηακαηίλα Υαηδεδήκα, γηα ηελ πνιχηηκε  θαη θαζνξηζηηθή ζπκπαξάζηαζε, 

θαζνδήγεζε, επίβιεςε, ππνζηήξημε θαη ζπλεξγαζία ζηε πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηπισκαηηθήο 

κνπ εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ζέισ λα επραξηζηήζσ θαη ηνλ Καζεγεηή Δπάγγειν ακπξάθν, ν 

νπνίνο είλαη  ν δηεπζπληήο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ κνπ πξνγξάκκαηνο  γηα ηελ θαηαλφεζε, 

ελζάξξπλζε θαη ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ.  
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Πεξίιεςε 

 

ηελ επνρή πνπ δνχκε ζεκεηψλνληαη ζπλερείο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο 

κεηαβνιέο. Απνηέιεζκα ησλ κεηαβνιψλ απηψλ είλαη ε εκθάληζε ελφο κεηαλαζηεπηηθνχ 

ξεχκαηνο πνπ έρεη πξνθαιέζεη κεγάιεο θνηλσληθέο αιιαγέο κεηαηξέπνληαο ηηο θνηλσλίεο ζε 

πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. Ζ Διιάδα δελ μέθπγε απφ ηελ ηάζε απηή ηεο επνρήο, θαζψο 

απνηέιεζε κηα απφ ηηο ρψξεο πνπ ππνδέρζεθαλ θαη ππνδέρνληαη αθφκα θαη ζήκεξα έλα 

κεγάιν αξηζκφ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ, επαλαπξνζδηνξίδνληαο έηζη ηε ζχλζεζε ηεο 

θνηλσλίαο. Απηή ε λέα πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ δηακνξθψλεηαη, επηθέξεη 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε πνιινχο ηνκείο θαη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ζέηνληαο σο 

επηηαθηηθή αλάγθε ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ψζηε λα ππάξρνπλ ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο 

γηα φινπο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαη θαζνξηζηηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο 

θαιείηαη λα αλαιάβεη δξάζε θαη λα πξνζπαζήζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηεο λέαο 

πνιππνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, πξνσζψληαο ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη 

κεηαηξέπνληαο ηε ζρνιηθή ηάμε ζε ρψξν έθθξαζεο φισλ ησλ καζεηψλ αλεμαηξέησο.  

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα εμεηαζηεί ε ζρέζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επάξθεηαο 

θαη εηνηκφηεηάο ηνπο κε ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ ζηα 

γισζζηθά καζήκαηα, κέζσ ηεο θαηαγξαθήο ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ 

ζε δηαπνιηηηζκηθέο ηάμεηο ηνπ ΔΠΑ.. Ο.Α.Δ.Γ. Μέζα απφ ηελ έξεπλα, επηπιένλ, επηρεηξείηαη 

ε αλάδεημε ησλ πξνβιεκάησλ – δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε 

δηδαζθαιία καζεκάησλ, θαζψο θαη νη πεγέο επηκφξθσζεο θαη ζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε δεηήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Σέινο, κέζσ ηεο πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ 

δεηνπκέλνπ, παξνπζηάδεηαη ν βαζκφο δηαπνιηηηζκηθήο επάξθεηαο θαη εηνηκφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  
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Human Resources Training for the Administration of 

Intercultural Classes of EPA.S OAED  

 

Keywords: Intercultural education, teacher training, foreign students, EPA.S OAED 

 

 

Abstract 

 
Nowadays, there are constant economic, political and social changes. The result of these 

changes is the emergence of a migratory current, that has caused social changes and the 

societies have been turned around into multicultural environments. Greece has not been got 

away from this trend since it is one of the countries which is still receiving a large number of 

migrants and refugees today, redefining the composition of society. This emerging 

multicultural reality brings about significant changes in many areas, especially in the field of 

education, requiring intercultural education as a prerequisite, so that there are equal learning 

opportunities for all students. Particularly the role of the teacher is very important and 

prevalent, because he is called upon to act and try to respond to the needs of the new 

multicultural reality, promoting intercultural education and transforming the class into an area 

of expression for all students without exceptions.  

The aim of the present study is to examine the relationship between intercultural 

competence and readiness to the school performance of culturally diverse students in 

language courses, by recording the views of teachers serving in intercultural classes of the 

EPAS of OAED The research also seeks to highlight and mention the problems faced by 

teachers in teaching courses as well as the sources of training and support for teachers in 

intercultural education. Finally, through the quantitative approach is presented the level of 

intercultural competence and promptitude of teachers. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

 

1.1 Δηζαγσγή 
 

Γηα λα εμεηαζηεί ζε βάζνο θαη λα γίλεη θαηαλνεηή ε αλάπηπμε ηεο πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο θαηάξηηζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηέζζεξηο θάζεηο κέρξη 

ηε ζεκεξηλή ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020». Οη θάζεηο απηέο ζπλνςίδνληαη παξαθάησ (Pepin, 

2007):  

1. Πεξίνδνο 1957-1971: απνηειεί ηελ ιεγφκελε «πξντζηνξία» ηεο πνιηηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπνπ ε εθπαίδεπζε θαη ε 

θαηάξηηζε έρνπλ δηαθνξεηηθά ζεκεία αθεηεξίαο. Υαξαθηεξίδεηαη σο «πξντζηνξία», 

γηαηί θαηά ηε δηάξθεηά ηεο δελ ππήξμε ζρεδφλ θακία ελέξγεηα ζρεηηθά κε ηε 

ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη θακία ζηξαηεγηθή ζε ζέκαηα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο. Με ηε πλζήθε ηεο Ρψκεο, ην κφλν θπξίαξρν 

δήηεκα ήηαλ ε νηθνλνκηθή ελνπνίεζε κεηά ην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν γηα λα 

ελσζνχλ νη Δπξσπαίνη πνιίηεο. Ζ πνιηηηζηηθή θαη εθπαηδεπηηθή ζπλεξγαζία 

παξέκεηλε νπζηαζηηθά δηαθπβεξλεηηθή, έλα πεξίγξακκα πνπ ηεο απνδφζεθε ζην 

πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, πνπ ζεψξεζε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα σο 

πνιχ επαίζζεην θαη έηζη ην άθεζε «αλέγγηρην» γηα ζρεδφλ 20 ρξφληα. Μφλν ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, πηνζεηήζεθαλ ηα πξψηα βήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

πξνγξάκκαηνο δξάζεο. ζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ε πλζήθε ηεο Ρψκεο πεξηειάκβαλε πξνθαλψο κηα θνηλή 

πξνζέγγηζε, δεδνκέλνπ φηη ήηαλ ζεκαληηθή γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εγθαζίδξπζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο. Χζηφζν, νη ελέξγεηεο θαη νη απνθάζεηο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο πινπνίεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο παξέκεηλαλ 

πεξηνξηζκέλεο.  

2. Πεξίνδνο 1971-1992: απνηειεί ηα ζεκειηψδε έηε γηα ηε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο. Πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1970, ε εθπαίδεπζε άξρηζε λα απνθηά κηα ζέζε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηφζν ζην 

ζχλνιν ηεο Κνηλφηεηαο φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ πεηξειατθή θξίζε έθεξε 

αλεξγία θαη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, νδεγψληαο ηα θξάηε-κέιε λα ζθεθηνχλ ηε 
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ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη θπξίσο ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

Σν 1976, νη Τπνπξγνί Παηδείαο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

απνθάζηζαλ ηε ζέζπηζε θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο δξάζεο, πνπ είρε πνιηηηθή 

ζεκαζία, δεδνκέλνπ φηη αληηπξνζψπεπε ηε ζέιεζε γηα ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο κε πιήξε ζεβαζκφ ζηα εζληθά ζπζηήκαηα θαη ρσξίο αθφκε ηελ 

ελαξκφληζε.  

Οη πξψηεο εθαξκνγέο πξνγξακκάησλ δξάζεο ήηαλ κέζσ πηινηηθψλ ζρεδίσλ θαη 

θνηλψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, πνπ πξνεηνίκαζαλ ην έδαθνο γηα ην πξφγξακκα 

Erasmus. ηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ηδξχζεθε ην Δπξσπατθφ 

Κέληξν γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (European Centre for the 

Development of Vocational Training (Cedefop)). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1970, θπξίσο ράξε ζηελ αλαθνξά ηνπ Εαλέ, ε ζεκαζία ησλ δεζκψλ κεηαμχ ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο νηθνλνκίαο έγηλε απνδεθηή. Χζηφζν, παξά ηελ απμαλφκελε 

ζπλεηδεηνπνίεζε, ε πξφνδνο ήηαλ πνιχ αξγή. Αξγφηεξα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δεθαεηηψλ 1980 θαη 1990, κηαο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ε εθπαίδεπζε απφθηεζε 

λνκηθή αλαγλψξηζε κε ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, πνιιά πξνγξάκκαηα εγθξίζεθαλ 

κε ηελ αχμεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλεξγαζίαο θαη ησλ δηαζέζηκσλ 

πξνυπνινγηζκψλ. ζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ε πλζήθε ηνπ 

Μάαζηξηρη νδήγεζε ζηε ζηελφηεξε ζρέζε κεηαμχ θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο. Ζ 

επηθνπξηθφηεηα παξέκεηλε αθφκα ζην επίθεληξν ηεο εθπαίδεπζεο ζηε πλζήθε ηνπ 

Μάαζηξηρη.  

3. Πεξίνδνο 1992-2000: απνηειεί ηελ πεξίνδν ηεο εκθάληζεο ησλ ελλνηψλ «δηα βίνπ 

κάζεζε» θαη «θνηλσλία ηεο γλψζεο» θαη ηεο ζηελφηεξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Ζ θάζε απηή πεξηιακβάλεη θπξίσο ην πψο ε ζεκεξηλή 

πνιχ δεκνθηιήο έλλνηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο έγηλε θεληξηθφ ζέκα ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε ηεο πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1990. Οη παξαηεξήζεηο ηνπ Νηειφξ ην 1993 ζηε Λεπθή Βίβιν γηα ηελ 

Αλάπηπμε, ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ Απαζρφιεζε, ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο 

δηα βίνπ κάζεζεο έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αχμεζε ηεο ζπλαίζζεζεο θαη ηεο 

επίγλσζεο απηήο. Μεηά απφ πξνηάζεηο ηνπ, ην έηνο 1996 νξίζηεθε σο ην «Δπξσπατθφ 

Έηνο ηεο Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο».  
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Ζ Λεπθή Βίβινο ηνπ Νηειφξ, ε Λεπθή Βίβινο «Αλάπηπμε, Αληαγσληζηηθφηεηα, 

Απαζρφιεζε» θαη ε Λεπθή Βίβινο «Γηδαζθαιία θαη Δθκάζεζε - πξνο ηελ Κνηλσλία 

ηεο Γλψζεο» ήηαλ ηα θιεηδηά γηα λα επεμεγεζεί ε κεηάβαζε πξνο κηα πην 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζηηο πνιηηηθέο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, πνπ αξγφηεξα 

ζα νδεγνχζε ζηε δεκηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο-νκπξέια κε ηίηιν «Πξφγξακκα Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο», πνπ θάιππηε δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα. Οη πξσηνβνπιίεο θαη νη 

ζπλζήθεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 έθαλαλ ηνπο αλζξψπνπο λα θαηαιάβνπλ φηη ε 

ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπηπιένλ, ε δεθαεηία ηνπ 1990 απνζαθήληζε ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ πνιηηηθή ζέζε θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο, 

πξνεηνηκάδνληαο ην έδαθνο γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο.  

4. Πεξίνδνο 2000-2006: απνηειεί ηελ πεξίνδν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο (πνπ 

νπζηαζηηθά δηαξθεί θαη πέξα απφ ην 2006, δειαδή κέρξη ην 2010) θαη ηεο κεηάβαζεο 

ηεο δηα βίνπ κάζεζεο απφ ηε ξεηνξηθή ζηελ εθαξκνγή. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην, 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2000 ζηε Ληζαβφλα, θαηέιεμε κε ηελ πηνζέηεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο, πνπ ήηαλ ε λέα 10εηήο νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία θαινχζε ηα θξάηε-κέιε λα 

ζπκθσλήζνπλ ζε έλα ηνικεξφ πξφγξακκα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ. Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ κηα ηέηνηα άκεζε ζχγθιηζε γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνεξρφηαλ απφ ην πςειφηεξν 

επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο δηεπθφιπλε ηε 

ζπλεξγαζία ζε δξάζεηο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζε ζηελή ζρέζε κε νηθνλνκηθέο 

θαη θνηλσληθέο πνιηηηθέο. Χο ζπλέρεηα ηεο αηδέληαο ηεο Ληζαβφλαο, νη ππνπξγνί 

παηδείαο απνθάζηζαλ θαη εθάξκνζαλ ηελ «Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2010», πνπ 

θάιππηε ηνπο ζηφρνπο πξνο επίηεπμε θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.  

Οη ππνπξγνί δέρζεθαλ επίζεο ηε ρξήζε ηεο «αλνηθηήο κεζφδνπ ζπληνληζκνχ» 

(ιεπηνκέξεηεο ζηελ επφκελε ππνελφηεηα), πνπ ήηαλ ε λέα ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζίαο, 

δηαηεξψληαο παξάιιεια ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο. Ζ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηεο Ληζαβφλαο νδήγεζε ζε πνιιά απηά απνηειέζκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηα βίνπ 

κάζεζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε έλα θνηλφ πιαίζην βαζηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ, ζε θνηλέο αξρέο γηα ηελ 

επηθχξσζε ηππηθψλ θαη άηππσλ ηθαλνηήησλ θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ 



 

 4 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. ήκεξα, ηα δεηήκαηα πνπ ηέζεθαλ απφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

Ληζαβφλαο ζπλερίδνπλ λα δηακνξθψλνπλ ηελ θαηεχζπλζε πνιηηηθήο ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηεο θαηάξηηζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

ηηο παξαπάλσ ηέζζεξεηο πεξηφδνπο ηνπ Pepin, πξέπεη πιένλ λα πξνζηεζεί θαη κηα αθφκε 

πεξίνδνο, απηή δειαδή απφ ην 2006 κέρξη θαη ην 2017, δειαδή ην ζήκεξα. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδνο ζεκαηνδνηείηαη, φπσο ζα δηαπηζησζεί ζηε ζπλέρεηα απφ ηε ζπλζήθε «Δπξψπε 

2020» θαη ηελ «Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2020», πνπ απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηε ζπλέρεηα 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο θαη κε ηηο νπνίεο ζηνρεχνληαη ε έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο 

απνθιεηζκνχο αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κέζα απφ ζεηξά ζπλεξγαηηθψλ δξάζεσλ 

θαη πξσηνβνπιηψλ, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Σν παξφλ θεθάιαην έρεη σο ζηφρν λα 

δηακνξθψζεη κηα ζαθή εηθφλα ηεο ζεζκηθήο βάζεο ηεο πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο ρξνλνινγηθήο εμέιημήο ηεο, θαζψο θαη ησλ 

ζεζκηθψλ νξγάλσλ πνπ δηαδξακαηίδνπλ ξφιν ζηελ πνιηηηθή απηή. 

ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο αλάπηπμεο ηεο Δπξσπαηθήο 

Έλσζεο θαη ηεο ζεκεξηλήο εζηίαζεο ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ηεο εμέιημεο ηεο πνιηηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κέζα ζε απηήλ. Δπίζεο, ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ ειιεληθή 

πνιηηηθή γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, φπσο θαη ζηνπο θαλνληζκνχο 

δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ θαηάξηηζε. Αθφκε, ζα αλαιπζνχλ ηα 

πξνβιήκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Διιάδα. Σέινο, ζα 

παξνπζηαζηνχλ ηη είλαη νη Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ, φπσο θαη ε 

δηαρξνληθή εμέιημή ηνπο, θαζψο θαη νη εηδηθφηεηεο απηψλ. 

 

1.2  Η αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε ζεκεξηλή εζηίαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε  
 

Ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, ηα έζλε ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο είραλ ζπκκεηάζρεη ζε 

πνιινχο κεγάινπο πνιέκνπο ην έλα ελαληίνλ ηνπ άιινπ (Pinker, 2011). Καηά ζπλέπεηα, ζηα 

ρξφληα ακέζσο κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, πνιιά απφ ηα απηά ηα έζλε 

αλαδήηεζαλ ηξφπνπο γηα λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

αηκφζθαηξα πνπ ζα απνζάξξπλε κειινληηθέο ελδν-επεηξσηηθέο ζπγθξνχζεηο. Σειηθά, αληί λα 

ζηεξηρηνχλ ζε ζηξαηησηηθέο ζπλζήθεο, ζηξάθεθαλ ζε εκπνξηθέο ζπκθσλίεο, πνπ ζα 
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ζπλέβαιαλ ζην λα δηαηεξεζεί έλα εηξεληθφ πεξηβάιινλ. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα απηψλ ησλ 

ζπλεξγαζηψλ είλαη ε ζεκεξηλή Δπξσπατθή Έλσζε (Dedman, 2010).  

Δπηζήκσο, σζηφζν, ε Δπξσπατθή Έλσζε δελ ζα δεκηνπξγνχληαλ, ηνπιάρηζηνλ κε ηε 

ζεκεξηλή ηεο κνξθή, κέρξη ην 1993 κε ηε πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, πνπ πην 

ζπρλά αλαθέξεηαη σο πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη (Van Ooik θαη Vandamme, 2010). Χζηφζν, ε 

ηδέα γηα ζπλεξγαζία βάζεη επίζεκεο ζπκθσλίαο ρξνλνινγείηαη πξηλ απφ ηνλ Γεχηεξν 

Παγθφζκην Πφιεκν (Dedman, 2010). ε νκηιία ηνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Κνηλσλίαο 

ησλ Δζλψλ ην επηέκβξην ηνπ 1929, ν ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Γαιιίαο, Αξηζηίλη Μπξηάλ, 

παξνπζίαζε ηελ πξφηαζε γηα «έλα είδνο νκνζπνλδηαθήο ζχλδεζεο» κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ 

εζλψλ. Δλψ ε πξφηαζή ηνπ πεξηιάκβαλε κηα θνηλή αγνξά, ν ίδηνο θξφληηζε λα ηνλίζεη φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε ζχλδεζε δελ ζα επεξέαδε ηελ θπξηαξρία ησλ θξαηψλ-κειψλ (Milancovici, 

2015). Χζηφζν, ε πξφηαζε απηή «έπεζε ζην θελφ», ηδηαίηεξα κεηαμχ ησλ εζλψλ, πνπ ζα 

βξίζθνληαλ θαη πάιη ζε πφιεκν  κεηαμχ ηνπο κφιηο ιίγα ρξφληα αξγφηεξα (Γεξκαλία, Ηηαιία, 

Γαιιία θαη Μεγάιε Βξεηαλία) (Pinker, 2011).  

Μεηά ηελ ιήμε ηνπ Γεχηεξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, έγηλε ζαθέο ζε φια ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε, φηη νη επξσπατθέο ρψξεο ζα έπξεπε λα ζπλεξγαζηνχλ ζε αθφκε 

πςειφηεξν επίπεδν απφ φ,ηη πξηλ απφ ηνλ πφιεκν, ψζηε λα απνθεπρζνχλ παξφκνηα 

δπζάξεζηα γεγνλφηα κε ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν (Dedman, 2010). Αλ θαη ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ήδε αλαπηχζζνληαλ πιάλα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ 

ζηε Ζλσκέλα Έζλε, νη Γπηηθνεπξσπαίνη ήζειαλ ηαπηφρξνλα λα είλαη απηνδχλακνη ζε φ,ηη 

αθνξά ηε θχιαμε ηεο εηξήλεο ζηελ ήπεηξφ ηνπο.  

Μία απφ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο πξνέθπςε απφ ηε πλζήθε ησλ Βξπμειιψλ ην 1948 

(Risso, 2014). Ζ ζπλζήθε, πνπ ππνγξάθεθε απφ πέληε έζλε ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηε Γαιιία, ην Βέιγην, ην Λνπμεκβνχξγν, ηελ Οιιαλδία θαη ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, επηθεληξψζεθε ζηελ απφ θνηλνχ εξγαζία ζε κηα ζεηξά απφ ηνκείο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηνκέσλ νηθνλνκηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη ζηξαηησηηθφ. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη κηα δηάηαμε ηεο πλζήθεο, πνπ εκθαλίδεηαη σο απνκεηλάξη ηνπ 

Γεχηεξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ε νπνία αλαθέξεηαη εηδηθά ζην θφβν ηεο πεξαηηέξσ 

γεξκαληθήο επηζεηηθφηεηαο (Dedman, 2010).  

Χζηφζν, ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε παξνπζηάδεηαη θαη ε πξψηε δηάηαμε πνπ 

αζρνιήζεθε κε ην εκπφξην θαη ε νπνία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πξφδξνκνο ηεο ζεκεξηλήο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Tatham, 2009). Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε απαηηνχζε απφ ηα 
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ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζήθεο λα νξγαλψζνπλ θαη λα ζπληνλίζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε λα παξάγνπλ ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα κέζσ ηεο εμάιεηςεο 

ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο πνιηηηθέο, ηνλ ζπληνληζκφ ηεο παξαγσγήο θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ (CVCE, 2017). 

Σνλ Μάην ηνπ 1950, ν Γάιινο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ, Ρνκπέξ νπκάλ, ππέβαιε κηα 

δηαθήξπμε, ε νπνία ζα νδεγνχζε ζηε δεκηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη 

Υάιπβα, πνπ ζεσξείηαη ην αξρηθφ ζηάδην γηα ηε ζεκεξηλή Δπξσπατθή Έλσζε. Αλ θαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία αξρηθά πεξηιακβάλνληαλ κφλν ε Γαιιία θαη ε Γεξκαλία, κηα ζεηξά 

απφ κεηαγελέζηεξεο ζπκθσλίεο θαη αλαπηπζζφκελνπο νξγαληζκνχο, ζα κεηέηξεπε ηειηθά ηελ 

ζπκθσλία απηή ζηε ζεκεξηλή Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ ζπκκεηνρή λέσλ θξαηψλ-κειψλ ζα 

απμαλφηαλ ζε θάζε βήκα ηεο παξαπάλσ πνξείαο, φπσο ζα απμάλνληαλ θαη νη ηνκείο 

ελδηαθέξνληνο κε θάζε λέα ζπλζήθε. Κάζε λέα ζπλζήθε θαη νξγαληζκφο ζα πεξηιάκβαλε ην 

κέιεκα γηα ηελ εζληθή θπξηαξρία επί εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ.  

Χζηφζν, δεδνκέλνπ φηη νη ηνκείο θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο έγηλαλ πην πεξίπινθνη, ηα 

εζληθά εγρψξηα ζπκθέξνληα επεξέαδαλ ζηαδηαθά πην εχθνια ηνπο θνηλνχο ζηφρνπο ησλ 

θξαηψλ-κειψλ (Topan, 2002). Σν 1992, γελλήζεθε επίζεκα ε ζεκεξηλή Δπξσπατθή Έλσζε 

(Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 2017). Ζ Δπξσπατθή Έλσζε είρε εμειηρζεί κέζα απφ ηηο δηάθνξεο 

ζπλζήθεο πνπ πξνεγήζεθαλ, αιιά επηζεκνπνηήζεθε κε ηε πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε πνπ ππνγξάθεθε ζην Μάαζηξηρη ηεο Οιιαλδίαο ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 1992 (Dedman, 

2010). Ζ ζπλζήθε ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ ηνπ 1993 θαη ε δνκή ηεο αληαλαθινχζε 

ηηο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηε δηαθπβέξλεζε απφ έλα ππεξεζληθφ φξγαλν (Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην, 2017).  

Δίρε ζρεδηαζηεί γχξσ απφ ηξεηο άμνλεο πνπ θάιππηαλ ηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο, ηηο 

εμσηεξηθέο θαη ηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο. Κάζε ππιψλαο αζρνινχληαλ κε κηα ζπγθεθξηκέλε 

πηπρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη αλέζεηε εηδηθά θαζήθνληα είηε ζηελ 

Έλσζε (ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο) είηε ζε επηκέξνπο θξάηε-κέιε. Ζ πλζήθε 

δηεχξπλε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο επεθηείλνληαο ππεξεζληθέο δνκέο ζε 

νξηζκέλνπο ηνκείο θαη ηαπηφρξνλα δεκηνπξγψληαο κηα λέα ζεηξά δηαθπβεξλεηηθψλ 

αξκνδηνηήησλ ζηελ θνηλή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη ηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο (Pinker, 2011).  

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλέιαβε ηελ επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ ππιψλα, ελψ ππφινηπνη δχν 

ππιψλεο έπξεπε ειέγρνληαλ απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην. Δπεηδή ην πκβνχιην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο απνηεινχληαλ απφ κέιε πνπ ήηαλ ππνπξγνί ζηα αληίζηνηρα θξάηε ηνπο, 
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νη ηνκείο ησλ εμσηεξηθψλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ ήηαλ πην άκεζα ζπλδεδεκέλνη κε 

ηα επηκέξνπο θξάηε-κέιε (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 2017). Ζ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ-κειψλ εμαθνινπζεί λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Χζηφζν, ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε έρεη πιένλ ζπλδεζεί ζηελά κε ηελ 

εθπαίδεπζε, θαζψο ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη αξρίζεη λα εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο ζην λα 

κεηαηξαπεί ζε κηα «θνηλσλία ηεο γλψζεο» (Felt θαη Wynne, 2007), ηνλίδνληαο ηηο επθαηξίεο 

γηα δηα βίνπ κάζεζε, κε ζθνπφ λα κεηαηξαπεί ζε κηα αληαγσληζηηθή νηθνλνκία πνπ ζα 

βαζίδεηαη ζηε γλψζε θαη ε νπνία ζα είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη νινέλα θαη θαιχηεξεο 

επθαηξίεο απαζρφιεζεο θαη κεγαιχηεξε θνηλσληθή ζπλνρή κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο (Jessop, 

Fairclough θαη Wodak, 2008). Άιισζηε, ν ίδηνο ν Εαλ Μνλέ, πνπ ζεσξείηαη παηέξαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ζεκεηψλνληαο φηη γηα λα ξπζκηζηεί θαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ε 

δηαδηθαζία ελνπνίεζεο ηεο Δπξψπεο ην ζεκείν εθθίλεζεο ζα ήζειε λα ήηαλ ε εθπαίδεπζε 

(Addison, 2002).  

ήκεξα, ε Δπξσπατθή Έλσζε δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή πνιηηηθψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο γηα ηελ πξνεγνπκέλσο 

αλαθεξφκελε αλάπηπμε κηαο αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο πνπ ζα βαζίδεηαη ζηε γλψζε, αθνχ, 

φπσο αλαθέξεη θαη ν Tarman (2008), κέζα απφ ηελ ηζηνξηθή αλάιπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνθαιχπηεηαη ην ζθεπηηθφ γηα ηελ ίδξπζε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ κπνξεί λα ζπλνςηζηεί κε κηα κφλν θξάζε σο έλα νηθνλνκηθφ 

ζθεπηηθφ. Σα θξάηε-κέιε είλαη ππεχζπλα γηα ηα δηθά ηνπο ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο κε βάζε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο.  

ρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηα 

θξάηε-κέιε, πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, έρνπλ επηιέμεη λα 

ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ. Οη δξάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ αληαιιαγή νξζψλ πξαθηηθψλ, ελψ παξέρνπλ 

επθαηξίεο ζηνπο αλζξψπνπο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο, γεγνλφο πνπ απνδίδεη έλαλ 

ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζε φ,ηη αθνξά ηηο πνιηηηθέο ηεο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε (Phillips θαη Ertl, 2003). 
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1.3 Η εμέιημε ηεο πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο  
 

Ζ δηαδηθαζία ηεο δηακφξθσζεο ηεο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

θαηάξηηζεο έρεη εμειηρζεί κέζα απφ ηελ ηζηνξία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κέζσ κηαο 

ζεκαληηθήο ψζεζεο, θηάλνληαο ζήκεξα ζε κηα θάζε πνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηηο 

κειινληηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απφ έλαλ ξφιν πνπ επηθεληξσλφηαλ κφλν 

ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηρζεί ε νηθνλνκηθή 

νινθιήξσζε, ζήκεξα ε πνιηηηθή εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ επίηεπμε κηαο έμππλεο, βηψζηκεο θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο 

αλάπηπμεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (European Commission/EACEA/Eurydice, 2015).  

O εκπινπηηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ κε πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ, θαζψο θαη 

κε 42 πξνγξάκκαηα παξνρήο εθπαηδεπηηθψλ ππνηξνθηψλ ζε πνιίηεο άιισλ ρσξψλ, 

πξνζθέξεη ζε άηνκα πξνεξρφκελα απφ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο ηελ επθαηξία λα 

εμνηθεησζνχλ κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ην αμηαθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηα ίδηα λα θαζίζηαληαη θνξείο θαη ελ ηέιεη πξέζβεηο απηψλ ησλ πνιηηηζηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε απνδέθηε ην θνηλφ ησλ ρσξψλ ηνπο (Βαζηιεηάδεο -Μπνπηζηνχθε, 2015).  

Ζ πνιηηηθή εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο έρεη επεξεαζηεί απφ ηελ αιιαγή ησλ 

ζπκθεξφλησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ηνκείο εθηφο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηνκέα. Γηα παξάδεηγκα, ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, ε απφηνκε αχμεζε ηεο 

αλεξγίαο ησλ λέσλ κεηαηφπηζε ζεκαληηθά ηελ έκθαζε πξνο κηα εθπαίδεπζε γηα ηελ εξγαζία 

θαη ηνλ εξγαζηαθφ θφζκν. Έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη ε αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, φηαλ ε 

πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή απφθαζε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο νδήγεζε ζε 

ζηελφηεξε ζπλεξγαζία ζε φ,ηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε. Ζ παξαπάλσ επηξξνή παξαηεξείηαη ζε 

φιε ηελ ηζηνξία ηεο πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Με ηε 

πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, άιισζηε, ειήθζεζαλ ηζρπξφηεξα θαη πην ελζνπζηψδε κέηξα ζηνλ 

ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο γηα ράξε ηεο εληζρπκέλεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ. 

Δξρφκελνη ζην ζήκεξα, κε δεδνκέλν ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, ε Δπξσπατθή Έλσζε 

ηνλίδεη ηνλ θξίζηκν ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», 

επηηξέπνληαο ηελ έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2015). 
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1.4 Διιεληθή πνιηηηθή γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε  
 

Ζ πξψηε πξνζπάζεηα γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα ρξνλνινγείηαη απφ ην 

1929. Απφ ηφηε, κηα ζεηξά απφ πνιηηηθέο, ζηξαηεγηθέο, ζεζκνί θαη δνκέο έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εηζάγνπλ ηε δηα βίνπ κάζεζε ζηελ θνηλσλία θαη λα ζηεξίμνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ηεο (World Education Forum, 2015).  

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

απνηεινχζαλ πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα ιφγσ ησλ αιιαγψλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά εξγαζίαο 

θαη ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν ζε πξνγξάκκαηα πνπ 

απεπζχλνληαλ ζε λένπο θαη ελήιηθεο. Σν 1995, ζπζηάζεθαλ ην Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη ην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Λατθήο Δπηκφξθσζεο.  

Σν 1997, ζε κηα πξνζπάζεηα λα βειηησζνχλ νη βαζηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ λέσλ 

θαη ησλ ελειίθσλ, ζπζηάζεθαλ ηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, ζηα νπνία θνηηνχλ ελήιηθεο, 

πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε (World Education Forum, 2015). 

ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο, ε δηα βίνπ κάζεζε απνηειεί θαηεπζπληήξηα 

αξρή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα θαη έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηεο επξσπατθήο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ απαζρφιεζε. Ζ δηα βίνπ κάζεζε παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα ζπλερή 

ελεκέξσζε γλψζεσλ, βειηίσζε πξνζφλησλ θαη πξνζαξκνγή ζηηο ζπλερψο εμειηζζφκελεο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Αλαδεηθλχεη ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ επηθχξσζε ηεο 

ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο ησλ λέσλ θαη ησλ ελειίθσλ, σο κηα δπλαηφηεηα πνπ δηεπθνιχλεη 

ηε δηάδνζε θαη ηελ επέθηαζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο (World Education Forum, 2015).  

Σν 2001, ε Γεληθή Γξακκαηεία Λατθήο Δπηκφξθσζεο κεηνλνκάζηεθε ζε Γεληθή 

Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη αλέιαβε ην ζρεδηαζκφ, ην ζπληνληζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ δξάζεσλ θαηάξηηζεο ελειίθσλ ζε εζληθφ επίπεδν, φζν θαη 

ζε ην επίπεδν απφδεκνπ ειιεληζκνχ (λ. 2909/2001) (Νφκνο ππ’ αξηζ. 2909, 2001, EAEA, 

2011). Δπηπιένλ, απνθαζίζηεθε φηη ην Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ζα 

πξνζθέξεη ηερληθή θαη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ζηα πξνγξάκκαηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο (World Education Forum, 

2015).  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ επέβιεπε ην 

Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, πνπ απνηειεί Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ 

Γηθαίνπ, ην νπνίν ππάγεηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Ο θχξηνο ζθνπφο 
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ησλ πξνγξακκάησλ Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο είλαη ε πινπνίεζε 

δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηα βίνπ κάζεζε. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

βαζηθνχ ζηφρνπ, ε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο παξέρεη ηελ πιηθνηερληθή θαη 

επηζηεκνληθή ππνδνκή θαη ηε δηαλνκή ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, 

επηδηψθεη λα ελζσκαηψζεη ηηο ΣΠΔ κέζσ ηεο ρξήζεο ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ πνιπκέζσλ 

θαη εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη πινπνηεί εηδηθά εξεπλεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

γηα ελήιηθεο (EAEA, 2011).  

Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ 2909/2001 εληάρηεθαλ βαζηθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ θαη ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Σα γεληθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

ελειίθσλ ππνζηεξίδνπλ ηε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, θαζψο θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

εηδηθψλ νκάδσλ, πνπ απεηινχληαη απφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Σαπηφρξνλα, ν ζπγθεθξηκέλνο 

λφκνο αθνξά ηα ειιεληθά πξνγξάκκαηα δεχηεξεο γιψζζαο, θαζψο θαη ηελ εθπαίδεπζε ζηνλ 

ηνκέα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ηελ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε, πνπ 

αλαθέξεηαη ζε πεξηβαιινληηθά, πνιηηηζηηθά, θνηλσληθά ζέκαηα θαη δεηήκαηα πγείαο, θαζψο 

επξσπατθά ζέκαηα. Ζ αλνηθηή θαη εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε απνηεινχλ 

επίζεο κέιεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ, φπσο θαη ε ζχλδεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηηο 

ζχγρξνλεο νξγαλψζεηο εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηψλ 

ελειίθσλ (EAEA, 2011). Με ην λφκν 3191/2003 πξνβιέθζεθε ε ζχζηαζε ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο χλδεζεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο κε ηελ 

Απαζρφιεζε (ΔΔΔΚΑ), ελψ απφ ην 2003 μεθίλεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο νη δχν βαζηθέο 

δνκέο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, δειαδή ηα Κέληξα Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ θαη ρνιέο Γνλέσλ (World Education Forum, 2015).  

Σν 2008, ε Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ κεηνλνκάζηεθε ζε Γεληθή 

Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο δηεπξχλζεθε (λ. 3699/2008) 

(Νφκνο ππ’ αξηζ. 3699, 2008). Δπηπιένλ φξγαλα πνπ εθαξκφδνπλ ηελ πνιηηηθή ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο είλαη α) ην Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, β) 

νη Ννκαξρηαθέο Δπηηξνπέο Λατθήο Δπηκφξθσζεο, πνπ παξέρνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

γηα ηνλ πνιηηηζκφ, ηηο ηέρλεο, ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία θαη ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη γ) ην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

ελίζρπζε πξσηνβνπιηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζε ζρέζε κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο (Caforio θαη Zygouritsas, 2013).  
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Απφ ηελ άιιε, ν λφκνο 3369/2005 νξγάλσζε ηε δηα βίνπ κάζεζε. ξηζε ηε δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε σο δξαζηεξηφηεηα ζην ζχλνιν ηεο δηάξθεηαο δσήο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ, κε 

ζηφρν ηελ απφθηεζε θαη βειηίσζε ησλ γεληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ ηνπο, θαζψο θαη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ηελ απαζρνιεζηκφηεηα. Ζ δηα βίνπ 

θαηάξηηζε νξίδεηαη σο ε αξρηθή θαη ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ε νπνία βνεζά 

ηνπο αλζξψπνπο λα εηζέιζνπλ ή λα επαλέιζνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα δηαζθαιίζνπλ 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Έλα απφ ηα θχξηα ζεκεία ηνπ λφκνπ είλαη ε ζχζηαζε ηεο 

Δζληθήο Δπηηξνπήο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, πνπ έρεη σο ζηφρν λα δηαπηζησζνχλ νη αλάγθεο ηεο 

δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο πνηφηεηαο ηεο 

παξάδνζεο θαη ην ζπληνληζκφ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο (EAEA, 2011).  

Σέινο, απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009, ην ζχλνιν ηεο ζηξαηεγηθήο δηα βίνπ κάζεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ λέσλ θαη ησλ ελειίθσλ αλαζεσξήζεθαλ. Σν έγγξαθν πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο λέεο αξρέο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, δφζεθε ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 2010, έηζη ψζηε νη πνιίηεο λα κπνξέζνπλ αηνκηθά θαη ζπιινγηθά κέζα απφ 

πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ελψζεηο λα ζπκβάινπλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε 

δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο (World Education Forum, 2015).  

Δηδηθφηεξα, ηνλ επηέκβξην ηνπ 2010, ν λφκνο 3879/2010 πξνζαξκφζηεθε θαη απφ ηφηε 

έρεη γίλεη ην βαζηθφ κέζν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Δπηπιένλ, γηα πξψηε θνξά 

ζηελ Διιάδα, ζεζκνζεηήζεθε ην Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ, ελψ ηδξχζεθε θαη ε Δζληθή 

Αξρή Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ (Νφκνο ππ’ αξηζ. 3879, 2010). Ο ίδηνο λφκνο ξπζκίδεη 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ηνλ νξηζκφ βαζηθψλ ελλνηψλ, 

ελψ δηαθξίλεη ηνπο παξάγνληεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζε δηνηθεηηθά φξγαλα θαη ζε θνξείο 

παξνρήο ππεξεζηψλ. Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, έρνπλ εγθξηζεί εηδηθά 

θίλεηξα.  

ε απηά πεξηιακβάλνληαη ηδίσο (Νφκνο ππ’ αξηζ. 3879, 2010):  

 Ζ ζχλδεζε κεηαμχ ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο κε ην επίζεκν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

κέζσ αξζξσηψλ θαη πηζηνπνηεκέλσλ πξνγξακκάησλ κάζεζεο.  
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 Ζ ρνξήγεζε εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα δηα 

βίνπ κάζεζεο.  

 Ζ εηζαγσγή αηνκηθήο θαηάξηηζεο γίλεηαη κε ηε ζπκβνιή ηφζν ηνπ εξγνδφηε φζν θαη 

ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

 Ζ εηζαγσγή ηνπ ρξφλνπ αηνκηθήο θαηάξηηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ αλαθέξεηαη ζηε 

ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ζπλερνχο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

 Ζ ζχλδεζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ παξφρσλ δηα βίνπ κάζεζεο κε ηε ρξεκαηνδφηεζή 

ηνπο. 

Οη πξνυπνζέζεηο, νη φξνη θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ θηλήηξσλ 

θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο (Νφκνο ππ’ αξηζ. 3879, 2010). ην 

πιαίζην ηνπ λφκνπ 3879/2010, ην Τπνπξγείν Παηδείαο δηαηχπσζε, επίζεο, ην Δζληθφ 

Πξφγξακκα Γηά Βίνπ Μάζεζεο. Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα ζπλδέζεη 

θαη λα δηαζπλδέζεη ηελ δηα βίνπ κάζεζε κε ηελ απαζρφιεζε, πνπ κέρξη ζήκεξα 

ιεηηνπξγνχζαλ αλεμάξηεηα, ζρεκαηίδνληαο δχν ίζνπο ππιψλεο (Νφκνο ππ’ αξηζ. 3879, 

2010):  

 Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (αξρηθή θαη ζπλερηδφκελε) γηα ηελ έληαμε θαη επαλέληαμε 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη  

 Γεληθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ κε ζηφρν ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή 

ζπλνρή.  

Ο λφκνο 3879/2010 εηζήγαγε ην Δζληθφ Γίθηπν Γηα Βίνπ Μάζεζεο, πνπ ελζσκάησζε φια 

ηα δηνηθεηηθά φξγαλα θαη ηνπο θνξείο παξνρήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (Νφκνο ππ’ αξηζ. 3879, 

2010). Πην ζπγθεθξηκέλα θαη θαζψο ν θχξηνο ζηφρνο ηεο αλάπηπμεο ησλ πξνγξακκάησλ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζε εζληθφ επίπεδν ήηαλ ε παξάδνζή ηνπο ζηνλ ηφπν 

θαηνηθίαο ή ζην ρψξν εξγαζίαο θαη κέζσ ηνπ λφκνπ 3879/2010, αλέπηπμε ην παλεζληθφ 

Γίθηπν Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ζην νπνίν κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη θάζε Γήκνο θαη 

πκβνχιην Σνπηθήο Κνηλφηεηαο. ήκεξα, πεξηζζφηεξνη απφ 1.000 Γήκνη θαη πκβνχιηα 

Σνπηθήο Κνηλφηεηαο ζπκκεηέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν (EAEA, 2011). Σειεπηαίεο 

κεηαξξπζκίζεηο απνηεινχλ νη λφκνη 4186/2013, 4336/2015 θαη 4386/2016, πνπ απνηεινχλ 

ηελ ζπλαίλεζε θαη ηαπηφρξνλα ηε δέζκεπζε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ, ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

θαη ηελ επηηάρπλζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (EQAVET, 2016). 
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1.5 Οξγάλσζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη 

πνιηηηθή δηα βίνπ κάζεζεο ζηελ Διιάδα  
 

Ζ πνιηηηθή ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζηελ Διιάδα, πνπ πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηελ ηππηθή 

εθπαίδεπζε θαη ηελ άηππε εθπαίδεπζε θαη κάζεζε, είλαη κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζρεδίνπ 

αλάπηπμεο κε επίθεληξν ηελ αλζξψπηλε γλψζε, ηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο. Ζ Γεληθή 

Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο πνιηηηθήο 

ζρεηηθά κε ηε δηα βίνπ κάζεζε, θαζψο θαη γηα ηελ επνπηεία, ην ζπληνληζκφ θαη ηελ 

ππνζηήξημε ησλ θνξέσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην Δζληθφ Γίθηπν Γηα Βίνπ Μάζεζεο. 

Σν ζχζηεκα αξρηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο είλαη δνκεκέλν ζε δχν δηαθνξεηηθά 

επίπεδα εθπαίδεπζεο (αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα θαη κεηαδεπηεξνβάζκηα). ηελ αλψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (ηξία έηε θνίηεζεο), ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

πξνζθέξεηαη απφ ηα ιχθεηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (ΔΠΑΛ), απφ ηηο ζρνιέο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (ΔΚ) θαη απφ έλαλ λέν ηχπν ζρνιψλ, πνπ αληηθαζηζηά ηηο 

επαγγεικαηηθέο ζρνιέο (δειαδή ηα ΔΠΑ), πνπ εηζήρζε κε ην λφκν 4186/2013 θαη πνπ είλαη 

δηάξθεηαο δχν εηψλ (EQAVET, 2016).  

Βάζεη ηνπ λφκνπ 4186/2013, νη ΔΚ ηδξχζεθαλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή αξρηθήο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηξηεηνχο ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο. Ο ίδηνο λφκνο νξίδεη επίζεο φηη 

ηα ΔΠΑΛ, εθηφο απφ ηνλ θχθιν ζπνπδψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξνζθέξνπλ έλαλ 

κεηαδεπηεξνβάζκην θχθιν ζπνπδψλ, ηελ επαγγεικαηηθή καζεηεία (πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο ζηελ επφκελε ππνελφηεηα), ζηνλ νπνίν ε ζπκκεηνρή είλαη πξναηξεηηθή (Νφκνο 

ππ’ αξηζ. 4186, 2013). Γηα ηνλ κεηαδεπηεξνβάζκην θχθιν απηφ ζπνπδψλ επηιέγνληαη γηα 

εγγξαθή νη θάηνρνη κε πηζηνπνηεηηθφ απνθνίηεζεο απφ θάπνην ΔΠΑΛ θαη νη θάηνρνη πηπρίνπ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (EQAVET, 2016). 

Ζ κεηαδεπηεξνβάζκηα κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πξνζθέξεηαη απφ ηα Ηλζηηηνχηα 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (IEK), πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο 

θαη πνπ νδεγνχλ κεηά απφ δχν ρξφληα ζπκκεηνρήο ζηελ απφθηεζε εζληθά αλαγλσξηζκέλσλ 

πηζηνπνηεηηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ΗΔΚ πξνζθέξνπλ κηα άηππε αξρηθή επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε ζε απνθνίηνπο ηεο επίζεκεο κε ππνρξεσηηθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

θαζψο  θαη ζε απφθνηηνπο ησλ ΔΚ. Μάιηζηα, απφ ηα παξαπάλσ ηδξχκαηα, ηα I.E.K. 

(δεκφζηα θαη ηδησηηθά) θαη ηα θνιέγηα (κφλν ηδησηηθά) απνηεινχλ δνκέο κεηαδεπηεξνβάζκηαο 

κε ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (EQAVET, 2016).  
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Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ήηαλ κέρξη πξφζθαηα θπξίσο ζπγθεληξσκέλν. 

Χζηφζν, ζην πιαίζην ηεο πξνζαξκνγήο ηεο ρψξαο ζηα δηεζλή πξφηππα, αλαιακβάλνληαη 

δξάζεηο γηα ηελ απνθέληξσζε. Οη ξπζκίζεηο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, ηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ θαη ηα εβδνκαδηαία σξάξηα, γηα φινπο ηνπο ηχπνπο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζνξίδνληαη θεληξηθά θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή 

γηα φια ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο (EQAVET, 2016).  

 
 

1.6 Καλνληζκνί δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ζηελ αξρηθή εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε  
 

ε επίπεδν ζπζηήκαηνο, ν λφκνο 4142/2013 ζέζπηζε κηα αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή, πνπ 

νλνκάδεηαη «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε» (Α.ΓΗ.Π.Π.Γ.Δ.). Ζ Αξρή απηή αλαιακβάλεη ηελ επνπηεία, ην ζπληνληζκφ θαη 

ηελ ππνζηήξημε φισλ ησλ δξάζεσλ αμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, κε ζηφρν ηελ 

εμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Νφκνο 

ππ’ αξηζ. 4142, 2013).  

ην πιαίζην απηφ, νη ζρνιέο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ή 

θαηάξηηζεο ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Άιινη νξγαληζκνί, φπσο ν 

Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) θαη ηα δηάθνξα Τπνπξγεία (φπσο 

ην Τπνπξγεία Τγείαο, Σνπξηζκνχ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο), πνπ ιεηηνπξγνχλ ηα ΔΠΑ θαη 

ηηο ΔΚ, ππνρξενχληαη λα αθνινπζήζνπλ ην ζρεηηθφ εζληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ (EQAVET, 

2016).  

Ζ δηδαζθαιία δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ παξέρεηαη απφ θαζεγεηέο ηεο αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο (EQAVET, 2016). Ζ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 152/2013 γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Σν δηάηαγκα απηφ εηζήγαγε έλαλ ηεξαξρηθφ ηχπν αμηνιφγεζεο φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο, θαζνξίδνληαο ηα εηδηθά κέζα αμηνιφγεζεο, ηα 

θξηηήξηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο (Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 152, 2013).  

ε ζρέζε κε ην κεηαδεπηεξνβάζκην επίπεδν, ε δηνίθεζε θαη ε επνπηεία ησλ ΗΔΚ ζε φ,ηη 

αθνξά ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηελ 

παξάδνζε θαηάξηηζεο ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ε νπνία έρεη αλαζέζεη ηε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ ΗΔΚ 
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ζην Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο (Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ.) (EQAVET, 2016). Ζ 

επηθχξσζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ «απνηειεζκάησλ» ηνπ ΗΔΚ, θαζψο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ζε επίπεδν παξφρνπ, είλαη επζχλε ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο 

Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.) (ΦΔΚ 1098/ 2014, 

αξηζκ. 2944) (ΦΔΚ Β’ 1098/30.04.2014). 

Κνηλσληθνί εηαίξνη ζπκκεηέρνπλ ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ ηδξπκάησλ, φξγαλα ιήςεο 

απνθάζεσλ, δηεπζπληηθέο επηηξνπέο θαη άιια δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα εθπαηδεπηηθψλ 

νξγαληζκψλ. πλνιηθά, ππνγξακκίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3879/2010 απνζθνπνχλ 

ζηε δηαθχιαμε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηδξπκάησλ-παξφρσλ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ησλ 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη θπξίσο ηεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο Δλψζεσλ Γεκφζησλ Τπαιιήισλ 

(ΑΓΔΓΤ) ADEDY, ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (ΔΒ), ηεο Διιεληθήο 

πλνκνζπνλδίαο Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΔΔΔ) θαη ηεο Γεληθήο 

πλνκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ Δκπφξσλ Διιάδαο (ΓΔΒΔΔ) (EQAVET, 2016).  

 

Σσνετιζόμενη επαγγελμαηική εκπαίδεσζη και καηάρηιζη  

Ζ ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηελ Διιάδα δελ απνηειεί κέξνο 

ηνπ επίζεκνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαιχπηεηαη απφ ηνλ γεληθφ φξν ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο. θνπφο ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο είλαη ε 

δηαηήξεζε, αλαλέσζε, αλαβάζκηζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ δεμηνηήησλ εξγαζίαο ησλ 

αηφκσλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία, θαζψο θαη ε παξνρή βνήζεηαο ζηνπο εξγαδφκελνπο, πνπ 

ελδηαθέξνληαη γηα ηελ εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο (EQAVET, 2016). Ζ ζπλερηδφκελε 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε παξέρεηαη απφ πιεζψξα θνξέσλ, πνπ επηθεληξψλνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ θαη πνπ επνπηεχνληαη απφ δηάθνξα ππνπξγεία. Σν 

πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην επηθεληξψλεηαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο (EQAVET, 2016):  

• Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ αλέξγσλ  

• Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ εξγαδφκελσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα  

• Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ εξγαδφκελσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα  

• Δθπαίδεπζε ησλ θνηλσληθά κεηνλεθηνχλησλ νκάδσλ 

Σα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο είλαη ζχληνκα θαη ν αξηζκφο ησλ σξψλ 

δηδαζθαιίαο εμαξηάηαη απφ ην ζέκα, ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή νκάδα ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ην πξφγξακκα. Πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ε 

ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, έρνπλ εθαξκνζηεί δηάθνξεο 
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πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο, ελψ έρνπλ ηδξπζεί δηάθνξα αληίζηνηρα φξγαλα θαη δνκέο 

(EQAVET, 2016). 

 

1.7 Καλνληζκνί δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ζηε ζπλερηδόκελε επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε  
 

Οη δξαζηεξηφηεηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ζε φια ηα επίπεδα (εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ), 

δηέπνληαη απφ ηελ αξρή παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηε βειηίσζε φισλ ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (EQAVET, 2016). Σν θχξην φξγαλν, πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, είλαη ν Δζληθφο 

Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, ν νπνίνο 

ιεηηνπξγεί παξάιιεια σο ην εζληθφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Γηαζθάιηζεο 

ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (European Network for 

Quality Assurance in Vocational Education and Training (ENQA-VET)) (EQAVET, 2016).  

Ο Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ 

ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

είλαη ππεχζπλνο γηα έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία θαη ηε 

δηαηήξεζε ελφο νιηζηηθνχ θαη πνηνηηθά εμαζθαιηζκέλνπ πιαηζίνπ πνιηηηθήο γηα ηελ 

αλάπηπμε ππεξεζηψλ δηά βίνπ κάζεζεο θαη πηζηνπνίεζεο πξνζφλησλ ζηελ Διιάδα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηνρεχεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο κέζσ ηεο (EQAVET, 2016):  

 Γηαπίζηεπζεο ησλ παξφρσλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζχκθσλα κε 

πξνθαζνξηζκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη θξηηήξηα  

 Αλάπηπμεο επαγγεικαηηθψλ πξνηχπσλ-επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ θαη ηεο 

αλαγλψξηζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ  

 Πηζηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απνθηψληαη 

κέζσ ηεο ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο   

 Πηζηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηψλ ησλ ελειίθσλ  

Ο Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ 

είλαη, επίζεο, ππεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ 

κε ηνλ νπνίν εδξαηψλνληαη (EQAVET, 2016):  

 Ζ επίζεκε πηνζέηεζε ηεο ινγηθήο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, σο πξνυπφζεζε 

γηα ηελ αλάζεζε ή/ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ πξνζφλησλ  
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 Ζ απμεκέλε ηθαλφηεηα ειέγρνπ θαη εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο φισλ ησλ πξνζφλησλ, 

πνπ απνθηήζεθαλ ζηε ρψξα.  

πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δζληθνχ 

Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ είλαη 

εθπξφζσπνη νξγαλψζεσλ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ, κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο 

ηαπηνπνίεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνηχπσλ έρεη ππάξμεη ε ζχζηαζε επηηξνπψλ 

απνηεινχκελσλ απφ νξγαλψζεηο εθπξνζψπεζεο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ, εθπαηδεπηέο 

θαη εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ ηνκέα ηεο ζρεηηθήο απαζρφιεζεο, νη νπνίνη ππέγξαςαλ απφ θνηλνχ 

ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο, ζηελ νπνία πξνηείλνληαλ ην 

επαγγεικαηηθφ πεξίγξακκα (EQAVET, 2016).  

Αμίδεη ηέινο λα ζεκεησζεί φηη, σο Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, ιεηηνπξγεί απφ ην 2005 ην Διιεληθφ Δζληθφ Κέληξν 

Europass, πνπ απνηειεί κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Europass (Eoppep, 2017 β)). Σν 

Διιεληθφ Δζληθφ Κέληξν Europass, φπσο θαη ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Europass, έρεη σο ζθνπφ 

λα αλαδεηρηεί θαη λα εληζρπζεί ε δηαθάλεηα ζε φ,ηη αθνξά ηα πξνζφληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

πνιηηψλ θαη ηαπηφρξνλα λα πξνσζήζεη ηελ απαζρνιεζηκφηεηα, θαζψο θαη ηελ θηλεηηθφηεηα 

ζηελ Διιάδα θαη ηηο ινηπέο επξσπατθέο ρψξεο ζε φ,ηη αθνξά ηφζν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φζν 

θαη ηνπο επαγγεικαηηθνχο ζηφρνπο ησλ πνιηηψλ (Europass.eoppep, 2017).  

Έηζη, θάζε ρξφλν, ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ πξαγκαηνπνηεί δηάθνξεο δξάζεηο, νη νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ δηαθνξεηηθψλ Δπξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ. Μάιηζηα, ζην ηέινο ηνπ θάζε έηνπο, ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο 

Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, σο ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Δζληθνχ Κέληξνπ Europass, είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ ππνβνιή (ζηνλ Δθηειεζηηθφ 

Οξγαληζκφ Δθπαίδεπζεο, Οπηηθναθνπζηηθψλ Θεκάησλ θαη Πνιηηηζκνχ (Education, 

Audiovisual and Culture Executive Agency /EACEA) ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο), ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ην επφκελν έηνο. Ο Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο 

Δθπαίδεπζεο, Οπηηθναθνπζηηθψλ Θεκάησλ θαη Πνιηηηζκνχ εγθξίλεη θαη θαηφπηλ 

παξαθνινπζεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ (Eoppep, 2017).  

Σαπηφρξνλα, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο παξαπάλσ ζηνρεπκέλεο δηαθάλεηαο, ην 2004, θαη 

κε ηε ζέζπηζε ηεο ππ’ αξηζ. 2241/2004/ΔΚ απφθαζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ιήθζεθε ε απφθαζε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ αηνκηθνχ 
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ζπλεξγαηηθνχ θαθέινπ εγγξάθσλ κε ηίηιν «Europass», πνπ είλαη ν ίδηνο γηα φια ηα θξάηε- 

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο πέληε έγγξαθα: α) 

Europass Βηνγξαθηθφ εκείσκα (CV), β) Europass Γηαβαηήξην Γισζζψλ (LP), γ) Europass 

Κηλεηηθφηεηα (Mobility), δ) Europass πκπιήξσκα Πηζηνπνηεηηθνχ (CS) θαη ε) Europass 

Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο (DS) (Eoppep, 2017 β).  

Μάιηζηα, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε εηήζηα βάζε πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην Δζληθφ 

Κέληξν Europass δηάθνξεο δξάζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη εθδειψζεηο ελεκέξσζεο ηνπ 

θνηλνχ απφ θνξείο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν Κέληξν, κε ζηφρν λα πξνσζεζεί ν 

θάθεινο Europass θαη λα δηαλεκεζνχλ ηα έγγξαθά ηνπ (Eoppep, 2017 β).  

Σέινο, ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ, σο ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Europass, κεηαμχ 

άιισλ (Eoppep, 2017 β):  

 Γηαρεηξίδεηαη ζηελ Διιάδα ην ζχζηεκα παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

πξσηνβνπιία θαη ηα έγγξαθα Europass.  

 Πιεξνθνξεί, παξέρνληαο έληππα θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα, πξνζαλαηνιίδεη θαη 

θαζνδεγεί ην θνηλφ (κε έκθαζε ζηνπο λένπο), κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ (www.eoppep.gr), αιιά θαη κέζσ ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ πξνβνιήο 

θαη ελεκέξσζεο (εκεξίδεο, παξνπζηάζεηο) γεληθνχ θαη εηδηθνχ θνηλνχ (επηκειεηήξηα, 

καζεηέο, ζπνπδαζηέο, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, δεκνζηνγξάθνπο, δηακνξθσηέο θνηλήο 

γλψκεο), ψζηε φιν θαη πεξηζζφηεξνη ελδηαθεξφκελνη λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

αμηνπνηήζνπλ ην θάθειν Europass.  

 Φηινμελεί δηαδηθηπαθά φιε ηελ πιεξνθφξεζε, ηα έληππα θαη ηα έγγξαθα Europass.  

 Απνζηέιιεη ζε έληππε κνξθή ηα έγγξαθα θαη ηνλ θάθειν (folder) Europass θαηά 

πεξίπησζε ζε φζνπο πνιίηεο θαη θνξείο ην δεηήζνπλ κε αίηεζή ηνπο.  

 Έρεη ηελ επζχλε γηα ηε δηεθπεξαίσζε θαη έθδνζε εγγξάθσλ Europass Μobility, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο θνξείο απνζηνιήο θαη ππνδνρήο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο.  

 Γηαζθαιίδεη φηη ηα έγγξαθα Europass Κηλεηηθφηεηα (Europass Mobility) πιεξνχλ ηα 

θξηηήξηα πνηφηεηαο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε επξσπατθφ επίπεδν.  

 Μεηέρεη ζε δίθηπν θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηα ππφινηπα Δπξσπατθά Κέληξα Europass.  

 Παξέρεη άκεζε δηαζχλδεζε κε ηελ Δπξσπατθή Πχιε γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

θηλεηηθφηεηα (EURES)» (Eoppep, 2017 β). 
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1.8 Πηζηνπνίεζε - αμηνιόγεζε θαη επηθύξσζε ηεο κάζεζεο  
 

πσο ζπκβαίλεη ζε πνιιέο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα 

ζπλδέεη παξαδνζηαθά ηε ρνξήγεζε ελφο πηπρίνπ κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ «εηζξνψλ» 

(πξφγξακκα ζπνπδψλ, κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη πξνζφληα εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ άιισλ) ή/ 

θαη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο πξνγξάκκαηνο. ην πιαίζην απηφ, ηα 

θέληξα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, πνπ 

βαζίδνληαη θπξίσο ζε γξαπηέο ή/ θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο θαη ηα νπνία ζπλδένληαη κε ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ. Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ ηνπο, νη εθπαηδεπφκελνη 

ιακβάλνπλ πηζηνπνηεηηθφ ζπκκεηνρήο. Θα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί, φηη ε αλαγλψξηζε 

απηψλ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ έρεη άκεζε ζρέζε κε ην βαζκφ αμηνπηζηίαο-αμίαο πνπ απνδίδεη ε 

ίδηα ε αγνξά ζην ζπγθεθξηκέλν θέληξν (EQAVET, 2016).  

Χζηφζν, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ, ν 

Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ έρεη 

ζρεδηάζεη κηα κεζνδνινγία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ κε βάζε 

ηηο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο (EQAVET, 2016). Δπηπιένλ, απφ ην 2006 θαη κεηά ε 

Διιάδα, αθνινπζψληαο ηηο επξσπατθέο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο, αλέπηπμε (κε ηελ Κ.Τ.Α. ππ’ 

61 αξηζκ. 110998/8-5-2006/ΦΔΚ 566 Β/8-5-2006) κηα κεζνδνινγία γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ, ελζσκαηψλνληαο ηελ πξνζέγγηζε ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ. Απηή είλαη κηα πξψηκε πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζεί έλα ζχζηεκα γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη 

ηελ αλάπηπμε ζρεηηθψλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο. Ζ κεζνδνινγία βαζίζηεθε 

ζηελ αλάιπζε θαη εηδηθφηεξα ζηε ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ηνπ εθάζηνηε επαγγέικαηνο (ΦΔΚ Β’ 

566/08.05.2006, 2006). Ζ Διιάδα επέιεμε ηε κεηαηφπηζε απφ ην θαζήθνλ (πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζην παξειζφλ) ζηε ιεηηνπξγία, θαζψο έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ε ιεηηνπξγία 

παξέρεη κηα επξχηεξε αληίιεςε γηα ην πεξηερφκελν ηνπ απνηειέζκαηνο. Χο απνηέιεζκα, ε 

Διιάδα έρεη, φπσο πξναλαθέξζεθε, 200 αλαπηπγκέλα επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα κε βάζε 

ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (EQAVET, 2016).  

Απφ ην 2013 (λφκνο 4093/2013) θαη κέρξη ηα κέζα ηνπ 2015 (λφκνο 4336/2015), ε 

ρνξήγεζε αδείαο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ θέληξσλ δηα βίνπ κάζεζεο 

εμαξηηφηαλ απφ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα-δείθηεο, πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ηελ ππνπξγηθή 
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απφθαζε 9.16031/Οηθ.3.2815/10.9.2009 (EQAVET, 2016). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν 

Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ έρεη 

δεκηνπξγήζεη έλα ινγηζκηθφ πνπ παξαθνινπζεί ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα αμηνιφγεζεο 

(EQAVET, 2016).  

Απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015, ν λφκνο 4336/2015 πεξηέρεη πξφβιεςε γηα ηε ζέζπηζε 

πιαηζίνπ πνηφηεηαο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε θαη ηε καζεηεία. Απηφ 

νδήγεζε ζε κηα ζεκαληηθή αλαζεψξεζε ησλ πθηζηάκελσλ θξηηεξίσλ θαη δηαδηθαζηψλ 

παξαθνινχζεζεο, πνπ βαζίδνληαη πιένλ ζε ζπλεθηηθέο γεληθέο πνηνηηθέο πηπρέο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Σν πξναλαθεξζέλ πιαίζην πνηφηεηαο, πνπ 

αλαθέξεηαη σο «π3», θαζνξίδεη ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ 

θαλφλσλ θαη δεηθηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πιαίζην απηφ (EQAVET, 2016):  

 Οξίδεη ηηο αξρέο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, εζηηάδνληαο ζηνπο 3 βαζηθνχο 

θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (εηζξνέο (πξφγξακκα 

ζπνπδψλ, κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη πξνζφληα εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ άιισλ), 

δηαδηθαζίεο, απνηειέζκαηα).  

 Παξέρεη κηα ζεηξά πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεηθηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

 

1.9 Πξνβιήκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ 

Διιάδα  
 

Σα πξνβιήκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηε ζχγρξνλε Διιάδα, 

έρνπλ επεμεγεζεί απφ ηελ Τπνεπηηξνπή γηα ηελ Σερληθή Δθπαίδεπζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γηαιφγνπ γηα ηελ Παηδεία θαη ηελ Δπηηξνπή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη 

απνηεινχλ ηα παξαθάησ:  

(α) ηε δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή πνιπδηάζπαζε ησλ θνξέσλ ηεο,  

(β) ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ επαγγεικαηηθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη εηδηθνηήησλ πνπ 

παξέρνληαη,  

(γ) ηελ πξψηκε έλαξμε ηεο επαγγεικαηηθήο επηινγήο θαη εμεηδίθεπζεο ησλ λέσλ,  

(δ) ηελ αζπκβαηφηεηα, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κε ηα 

επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα,  

(ε) ην μεπεξαζκέλν απφ ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο δηδαθηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ πιηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο,  
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(ζη) ηηο ζνβαξέο ειιείςεηο ζηελ επηκφξθσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ,  

(δ) ηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο επαθήο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ηεο ΔΔΚ κε ηνλ 

θφζκν ηεο εξγαζίαο,  

(ε) ηελ απαμίσζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ησλ επαγγεικαηηθψλ ζρνιείσλ θαη γεληθφηεξα ηεο 

ΔΔΚ, θαη  

(ζ) ηηο ζνβαξέο αδπλακίεο ζην ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ ηεο ΔΔΚ, ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο» (Σερληθή Δθπαίδεπζε ηεο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γηαιφγνπ γηα ηελ Παηδεία θαη Δπηηξνπή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, 

2016). 

 

1.10 Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο (ΔΠΑ.) Μαζεηείαο Οξγαληζκνύ 

Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (Ο.Α.Δ.Γ.) 
 

Οη ΔΠΑ.. Μαζεηείαο Ο.Α.Δ.Γ. είλαη ζρνιέο πνπ αλήθνπλ ζηε ηππηθή Γεπηεξνβάζκηα 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε (Ν. 3475/06). ηηο ζρνιέο απηέο δηδάζθνληαη απνθιεηζηηθά 

καζήκαηα εηδηθφηεηαο, ε θνίηεζε δηαξθεί 2 ζρνιηθά έηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη 

καζεηέο παξαθνινπζνχλ ζεσξεηηθά θαη εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ζηελ ΔΠΑ.. γηα 21 ψξεο 

ηελ εβδνκάδα θαη παξάιιεια πξαγκαηνπνηνχλ πξαθηηθή άζθεζε ζε εξγαζίεο ζπλαθείο πξνο 

ηελ εηδηθφηεηά ηνπο. Ζ εηζαγσγή ζηηο ΔΠΑ.. επηηπγράλεηαη κεηά απφ αίηεζε θαη 

κνξηνδφηεζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ ησλ ππνςεθίσλ (βαζκφο Σίηινπ πνπδψλ, θνηλσληθά 

θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα) θαη δηθαίσκα εγγξαθήο ζ' απηέο έρνπλ νη θάηνρνη ηνπιάρηζηνλ 

ελδεηθηηθνχ Α' Σάμεο Λπθείνπ θαη ειηθίαο έσο 23 εηψλ. 

Ο ΟΑΔΓ είλαη ν δεκφζηνο θνξέαο πνπ εθαξκφδεη κε επηηπρία ην ζχζηεκα ηεο Μαζεηείαο 

ζηελ Διιάδα απφ ην 1952. Μαζεηεία είλαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ ζπλδπάδεη ηε 

ζεσξεηηθή θαη εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε ζηελ ηάμε κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζε επηρεηξήζεηο 

ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα. Ζ θνίηεζε ζηηο ΔΠΑ δηαξθεί δχν έηε (ηέζζεξα 

εμάκελα). ηελ Διιάδα Λεηηνπξγνχλ 51 επαγγεικαηηθέο ζρνιέο (ΔΠΑ.) καζεηείαο. 

Οη καζεηέο ησλ ΔΠΑ ην πξσί πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ζε 

επηρεηξήζεηο, ελψ ην απφγεπκα παξαθνινπζνχλ ζεσξεηηθά θαη εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ζηηο 

ίδηεο εηδηθφηεηεο. Κάζε ρξφλν θνηηνχλ 9.000-10.000 καζεηέο ζηηο ΔΠΑ. Μαζεηείαο ηνπ 

ΟΑΔΓ. Οη καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηηο ρνιέο ηνπ ΟΑΔΓ απνθηνχλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, αζθνχκελνη ζε επηρεηξήζεηο φισλ ησλ θιάδσλ ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο ζε πνιιέο ηερληθέο εηδηθφηεηεο. 
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Οη καζεηεπφκελνη αζθνχληαη ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, 

κεγάιεο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, ζε ΓΔΚΟ, Γήκνπο θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Σν ζχζηεκα on 

the job-training πνπ εθαξκφδεη ν ΟΑΔΓ έρεη απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθφ ζηελ πξάμε, θαζψο 

νη καζεηέο ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ κεηά ην ηέινο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζπλερίδνπλ λα 

απαζρνινχληαη ζηηο ζέζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο. 

Ζ Πξάμε «Μαζεηεία / Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ ΔΠΑ ΟΑΔΓ» (ζρνιηθά έηε 2015-2017, 

2016-2018 & 2017-2019) έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Μάζεζε» (Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 

10.4) - πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο ΔΠΑ 2014-2020 θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΚΣ. 

 

Ιζηορία 

Οη ζρνιέο καζεηείαο ηδξχζεθαλ ην 1952 κε ην 3/6-6-1952 (ΦΔΚ 157/Α )́ Β.δ. «Πεξί 

εθπαηδεχζεσο καζεηψλ − ηερληηψλ» θαη εληάρζεθαλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε κε ην 

Ν. 1566/1985 (ΦΔΚ Α ́ 167). Με ην Ν. 2640/1998 «Γεπηεξνβάζκηα Σερληθή − Δπαγγεικαηηθή 

θαη άιιεο δηαηάμεηο » (ΦΔΚ Α ́ 206) εληάρζεθαλ πιήξσο ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (TEE Α' θαη Β' Κχθινπ). ήκεξα ιεηηνπξγνχλ σο 

Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο (ΔΠΑ..) βάζεη ηνπ N. 3475/2006 «Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α ́ 146). 

Με ηνλ Ν.4186/2013 «Αλαδηάξζξσζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» (ΦΔΚ 193/2013 

A') ηελ 15ε επηεκβξίνπ 2014 νη ΔΠΑ.. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαηαξγήζεθαλ θαη 

αθνινχζεζαλ ηελ 15ε επηεκβξίνπ 2015 νη ΔΠΑ.. ησλ ππφινηπσλ ππνπξγείσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ΔΠΑ.. ΟΑΔΓ). χκθσλα κε ηνλ ίδην λφκν, φπνπ 

ιεηηνπξγνχλ ΔΠΑ.. καζεηείαο ΟΑΔΓ, ηδξχνληαη ηζάξηζκεο ρνιέο Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο (ΔΚ). 

Οη ζρνιέο ηειηθά δελ θαηαξγήζεθαλ, αιιά κεηά απφ εηήζηεο παξαηάζεηο ιεηηνπξγίαο θαη 

θαηάξγεζεο (ή κεξηθήο ιεηηνπξγίαο) ησλ ΔΚ, ην 2016 ςεθίζηεθε ε παξάηαζε ιεηηνπξγίαο 

ησλ ΔΠΑ.. ηνπ ΟΑΔΓ κέρξη ην ζρνιηθφ έηνο 2020 - 2021 (λ. 4386/2016 Άξζξν 66 παξ. 17 

«Ρπζκίζεηο γηα ηα δεηήκαηα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο»). Με ηνλ Ν. 4387/2016 

άξζξν 118 "Οξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο" ν ΟΑΔΓ δχλαηαη λα ηδξχζεη Πεηξακαηηθέο Δπαγγεικαηηθέο 

ρνιέο Μαζεηείαο (Π.ΔΠΑ.. Μαζεηείαο), νη νπνίεο ζα δηέπνληαη απφ ην λνκηθφ θαζεζηψο 

ηνπ λ. 3475/2006 (Α' 146). 
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Μαθηηεία 

ηηο ζρνιέο απηέο εθαξκφδεηαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο καζεηείαο. Μαζεηεία είλαη ην 

ζχζηεκα Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθή 

εθπαίδεπζε θαη παξάιιειε πξαθηηθή άζθεζε. Παξάιιεια κε ηελ εθπαίδεπζε ζην ζρνιείν, 

νη καζεηέο εληάζζνληαη ζε πξφγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο, ην νπνίν ελεξγείηαη ζηε βάζε 

ππνγξαθήο πκθσλεηηθνχ Μαζεηείαο. Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ σο άλσ πξνγξάκκαηνο 

νη καζεηέο ακείβνληαη, αζθαιίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπο θαη ηπγράλνπλ άιισλ παξνρψλ, 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

Ειδικόηηηες ΕΠΑ.Σ.  

Οη  εηδηθφηεηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ή δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηηο ΔΠΑ.. ΟΑΔΓ 

παξνπζηάδνληαη ζην Πίλαθα 1.1. 

Πίλαθαο 1.1 

Δηδηθόηεηεο ΔΠΑ. ΟΑΔΓ 

Πεγή: Wikipedia 

 

 

Αηζζεηηθήο Σέρλεο Αξγπξνρξπζνρνΐαο 

Αξηνπνηίαο-Εαραξνπιαζηηθήο Βνεζψλ Γεληθήο Βξεθνλεπηνθνκίαο 

Βνεζψλ Γεληθήο Ννζειείαο Βνεζψλ Φαξκαθείνπ 

Γξαθηθψλ Σερλψλ - Ζιεθηξνληθήο ρεδίαζεο Δληχπνπ Γξαθηθψλ Σερλψλ-Δθηππψζεσλ 

Δγθαηαζηαηψλ Φπθηηθψλ θαη Κιηκαηηζηηθψλ Έξγσλ Δπεμεξγαζίαο Γνχλαο 

Καιιηηερληθήο Δπεμεξγαζίαο Μαξκάξνπ Κεξακηθήο-Αγγεηνπιαζηηθήο 

Κνκκσηηθήο Σέρλεο Κηηξηαθψλ Έξγσλ 

Μαγεηξηθήο Σέρλεο Μαξκαξνηερλίαο 

Ξελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ξπινπξγψλ-Δπηπινπνηψλ 

πληήξεζεο Έξγσλ Σέρλεο–Απνθαηάζηαζεο ρεδηαζηψλ Σερληθψλ Δθαξκνγψλ κε Ζ/Τ 

Σερλίηεο Τπνζηήξημεο πζηεκάησλ Τπνινγηζηψλ Σερληηψλ Αεξίσλ Καπζίκσλ (Φπζηθνχ Αεξίνπ) 

Σερληηψλ Ακαμσκάησλ Σερληηψλ Δξγαιεηνκεραλψλ 

Σερληηψλ Ζιεθηξνινγηθψλ Δξγαζηψλ 
Σερληηψλ Ζιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ 

Απηνθηλήηνπ 

Σερληηψλ Ζιεθηξνληθψλ πζθεπψλ, Δγθαηαζηάζεσλ & 

Τπνινγηζηηθψλ Μνλάδσλ 

Σερληηψλ Θεξκηθψλ θαη Τδξαπιηθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ 

Σερληηψλ Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ 
Σερληηψλ Μεραλψλ θαη πζηεκάησλ 

Απηνθηλήηνπ 

Σερληηψλ Ναππεγηθήο Βηνκεραλίαο Τπαιιήισλ Γηνηθεηηθψλ Καζεθφλησλ 

Τπαιιήισλ Οηθνλνκηθψλ Καζεθφλησλ Τθάζκαηνο-Έλδπζεο 

Φπηνηερληθψλ Δπηρεηξήζεσλ-Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ Χξνινγνπνηίαο 
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1.11 Αλαθεθαιαίσζε  
 

ην θεθάιαην απηφ έγηλε παξνπζίαζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ζεκεξηλήο εζηίαζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ηεο εμέιημεο ηεο πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κέζα ζηελ 

Δπξσπαηθή Έλσζε. Δπίζεο, έγηλε αλαθνξά ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, φπσο θαη ζηε ζπλερηδφκελε ειιεληθή πνιηηηθή γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε.  

Δπηπιένλ, αλαιχζεθαλ νη θαλνληζκνί δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ζηελ θαηάξηηζε. Αθφκε, αλαιχζεθαλ ηα πξνβιήκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ζηελ Διιάδα. Σέινο, παξνπζηάζηεθαλ ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο Δπαγγεικαηηθέο 

ρνιέο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ, φπσο θαη ε δηαρξνληθή εμέιημή ηνπο, θαζψο θαη νη εηδηθφηεηεο 

απηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΟΛΤΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

2.1 Δηζαγσγή 
 

Ζ Δπξσπατθή ήπεηξνο είλαη έλα κεγάιν κσζατθφ ιαψλ, γισζζψλ, πνιηηηζκψλ. Ζ ζπλέλσζε 

ησλ επξσπατθψλ ιαψλ απνηεινχζε έλα φξακα θαη ηαπηφρξνλα κηα νπηνπία. Οη εκπλεπζηέο 

ηεο ζεψξεζαλ σο δχλακή ηεο ηελ επί αηψλεο ζεσξνχκελε αδπλακία ηεο, ηελ αλνκνηνγέλεηά 

ηεο. Βαζηθή αξρή ηεο ελσκέλεο Δπξψπεο είλαη ε απνδνρή ηνπ άιινπ σο ηζφηηκνπ κέινπο ηεο 

επξσπατθήο νηθνγέλεηαο.  

Χζηφζν, νη ζπγθξνχζεηο ιαψλ θαη εζλνηήησλ, ηα θχκαηα λφκηκεο θαη κε κεηαλάζηεπζεο 

ζε επξσπατθέο ρψξεο, ε μελνθνβία, ε βία ζπλερίδνπλ λα είλαη δσληαλά ζέκαηα, πνπ 

πεξηκέλνπλ ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Δπξσπατθνί ζεζκνί, φπσο ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη 

ε Δπξσπατθή Έλσζε, εξγάδνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ηελ 

ηζνλνκία θαη ηζφηεηα, ηελ εδξαίσζε ηεο αζθάιεηαο, ηε δηαζθάιηζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο 

δεκνθξαηίαο, ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο, ηε δηαθχιαμε ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο. Ζ Δπξψπε δελ έρεη αθφκε θαηαθηήζεη ην φξακά ηεο, αιιά εξγάδεηαη γηα απηφ. 

Δξγάδεηαη λα αλαζπγθξνηεζεί, λα ηζρπξνπνηεζεί πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά, λα κάζεη πψο νη 

πνηθίιεο νκάδεο ηεο πνιπεζληθήο θνηλσλίαο ηεο κπνξνχλ λα δηαιερζνχλ θαη λα νηθνδνκήζνπλ 

κία δηαπνιηηηζκηθή θνηλσλία.  

Γηα ην ιφγν απηφ, ζην θεθάιαην απηφ ζα αλαιπζνχλ νη φξνη «πνιππνιηηηζκνθφηεηα» θαη 

«δηαπνιηηηζκηθφηεηα», θαζψο θαη ε ζεκαζία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Θα 

παξνπζηαζηνχλ νη αξρέο, νη κέζνδνη θαη ηα κνληέια δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη 

νη ζηφρνη θαη νη ζηξαηεγηθέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Σέινο, ζα δνζεί κεγάιε 

ζεκαζία ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή, θαζψο επίζεο θαη ε εθπαίδεπζε ησλ ίδησλ ησλ 

εθπαηδεπηψλ.  

 

2.2 Πνιππνιηηηζκηθόηεηα θαη Γηαπνιηηηζκηθόηεηα  

 
Δίλαη ζπλεηδεηφο ζε φινπο ν πνιππνιηηηζκηθφο ραξαθηήξαο πνπ έρεη ιάβεη ε θνηλσλία καο, 

ιφγσ ησλ γεσπνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηελ Δπξψπε. 
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Απνηέιεζκα ηεο κεγάιεο εηζξνήο κεηαλαζηψλ απνηειεί ε δηακφξθσζε κηαο θνηλσλίαο πνπ, 

αλ θαη πνηέ δελ ραξαθηεξίζηεθε απφ πιεζπζκηαθή νκνηνγέλεηα, ιφγσ ζπλχπαξμεο πνιιψλ 

πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ κε δηαθνξεηηθά ήζε, έζηκα, πηζηεχσ θαη αμίεο, εληνχηνηο 

κεηακνξθψζεθε ζε «πνιππνιηηηζκηθή» θαη πνιπεζληθή. Σα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζπλζέηνπλ 

ηνλ πνιηηηζκηθφ πινχην ηεο ρψξαο, φπσο νη παξαδφζεηο, ηα ήζε θαη νη αμίεο, δχλαληαη λα 

εκπινπηίζνπλ, λα νινθιεξψζνπλ θαη λα δηακνξθψζνπλ κηα ζχγρξνλε πνιππνιηηηζκηθή 

θνηλσλία. Ζ ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη αλαπφθεπθηα αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο πνπ ζπλππάξρνπλ ζε θνηλφ γεσγξαθηθφ ρψξν, απνδίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία κε 

ηνλ φξν «δηαπνιηηηζκηθφηεηα».  

Σν θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ησλ δπν φξσλ, ε κεηαλάζηεπζε, πξνθαιεί πνιιέο θνξέο 

ζχγρπζε ζηε ρξήζε ηνπο. πρλά νη δπν απηέο έλλνηεο ηαπηίδνληαη έ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ελαιιαθηηθά ζαλ λα είλαη ζπλψλπκεο. Σφζν ζηε δηεζλή, φζν θαη ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία 

δελ ππάξρεη νκνθσλία γηα ηα ελλνηνινγηθά φξηα ησλ δπν φξσλ.  

Οξηζκέλνη εξεπλεηέο δηαθνξνπνηνχλ ηνλ φξν «πνιππνιηηηζκηθφηεηα» απφ ηνλ φξν 

«δηαπνιηηηζκηθφηεηα», θαζψο ν πξψηνο ραξαθηεξίδεη ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηηο 

θνηλσλίεο, ελψ ν άιινο φξνο ππνδεηθλχεη ην δεηνχκελν, δειαδή ην πψο ζα έπξεπε λα είλαη νη 

πνιηηηζκνί (Γακαλάθεο, 2003). Μεξηθνί πάιη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν ηελ αλαιπηηθή 

δηάζηαζε ηνπ φξνπ «δηαπνιηηηζκηθφηεηα» γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ πνιππνιηηηζκηθή 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζε πνιιέο θνηλσλίεο, φζν θαη ηελ θαλνληζηηθή δηάζηαζε ηνπ φξνπ 

γηα λα εθθξάζνπλ ηνπο ζηίρνπο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο (Γακαλάθεο, 1995). Καη νη 

δπν πεξηπηψζεηο θαλεξψλνπλ φηη νη δπν απηνί φξνη δελ είλαη ηαπηφζεκνη.  

ε ελλνηνινγηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ φξσλ πξνρσξά ν Μάξθνπ (2001), ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν ε «πνιππνιηηηζκηθφηεηα» ζπλήζσο πεξηγξάθεη ηφζν κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, φζν θαη ηελ πνξεία εμέιημήο ηεο , ελψ κε ηνλ φξν «δηαπνιηηηζκηθφηεηα» 

δειψλεηαη κηα δηαιεθηηθή ζρέζε, κηα δπλακηθή αιιειεπίδξαζε θαη απφ θνηλνχ αλαγλψξηζε 

θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αηφκσλ δηαθφξσλ εζληθνηήησλ. Απνδίδνληαο ηελ πιήξε ζεκαζία 

ζηελ πξφζεζε «δηα», ν φξνο «δηαπνιηηηζκηθφηεηα» δειψλεη ηελ ακνηβαηφηεηα , ηελ 

αιιειεπίδξαζε θαη ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ αηφκσλ δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο 

πξνέιεπζεο (Καλαθίδνπ & Παπαγηάλλε, 1998). Πξφθεηηαη γηα κηα πνιηηηζκηθή ζπκβίσζε, ε 

νπνία κέζσ ηεο δηαιεθηηθήο ζρέζεο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο απνζθνπεί ζηελ 

αιιειναλαγλψξηζε ηνπ πνιηηηζκνχ , ησλ πηζηεχσ θαη γεληθφηεξα ηνπ ηξφπνπ δσήο αλάκεζα 

ζε άηνκα πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή εζλνπνιηηηζκηθέ πξνέιεπζε (Γεσξγνγηάλλεο, 2008). Με ηε 
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δηαπνιηηηζκηθφηεηα, άηνκα έ έζλε απφ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο αληηιακβάλνληαη θαη 

βηψλνπλ απηή ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα , δεκηνπξγψληαο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο θαη 

πηνζεηψληαο ζηνηρεία απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο (Γεσξγνγηάλλεο, 2009).  

Με ηνλ φξν, ινηπφλ, «πνιππνιηηηζκηθφηεηα» δειψλεηαη κηα θνηλσληθή θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία ζπκβηψλνπλ άηνκα δηαθνξεηηθήο εζληθήο θαη πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο θαη 

ζπλππάξρνπλ νη πνιηηηζκνί πνπ εθπξνζσπνχλ (Modgil, Verma, Mallick, & Modgil, 1997). 

Απφ ηελ άιιε, ν φξνο «δηαπνιηηηζκηθφηεηα» εθθξάδεη κηα δπλακηθή ζρέζε βαζηδφκελε ζηελ 

ακνηβαία αλαγλψξηζε, ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ αηφκσλ απφ δηάθνξεο 

εζληθέο θαη κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο (Γεσξγνγηάλλεο, 1997). Καηαιήγνληαο, ε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα εμαξηάηαη απφ η ελ πνιππνιηηηζκηθν́ηεηα , ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη 

φηη απνξξέεη απηφκαηα απφ απηή (Γακαλάθεο, 1989). Ζ πνιππνιηηηζκηθν́ηεηα ζεσξείηαη 

δεδνκέλε, ελψ ε δηαπνιηηηζκηθν́ηεηα σο πξννπηηθή.  

 

2.3 εκαζία ηνπ όξνπ «δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε»  
 

Ο φξνο "δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε" πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ Διιάδα ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970, ηελ επνρή πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε παηδηά παιηλλνζηνχλησλ 

θαη κεηαλαζηψλ απφ ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, ηελ Αθξηθή, ηελ Αζία, ηε πξψελ νβηεηηθή 

Έλσζε, θαη ιίγν αξγφηεξα ηελ Αιβαλία. Ζ έληαμε ησλ παηδηψλ απηψλ ζηα Διιεληθά ζρνιεία 

είρε σο απνηέιεζκα ηελ θαηαγξαθή κηαο κεγάιεο ζρνιηθήο απνηπρίαο καζεηψλ απφ 

κεηνλνηηθνχο πνιηηηζκνχο. Έξεπλεο έδεημαλ, φηη απηή ε απνηπρία ζρεηίδεηαη φρη κφλν κε ηελ 

πεξηνξηζκέλε γλψζε ηεο γιψζζαο δηδαζθαιίαο, αιιά θαη κε ην γεγνλφο, φηη ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξνζαλαηνιίδνληαλ κφλν ζε έλαλ πνιηηηζκφ θαη δε 

ιάκβαλαλ ππφςε ηνπο άιιεο πνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο, πξάγκα πνπ φρη κφλν κείσλε ην 

θίλεηξν ησλ καζεηψλ γηα κάζεζε, θαζψο θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, αιιά 

εκπφδηδε θαη ηελ αιιεινθαηαλφεζε ιφγσ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ ζπλεξγαζίαο.  

Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε παξαπέκπεη ζηε πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα, είηε πξφθεηηαη γηα 

εηεξφηεηα δηαθξαηηθή, είηε γηα πνιηηηζκηθή πνιιαπιφηεηα εληφο ελφο πνιηηηζκηθά 

νκνηνγελνχο έζλνπο-θξάηνπο. Αζρνιείηαη θπξίσο κε ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ 

ηε ζπλάληεζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ πνιηηηζκψλ θαη ηηο παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο. ηφρνο ηεο είλαη λα ιεθζεί κε ζεηηθφ ηξφπν ππφςε απφ ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή πνηθηιία ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ. Απνηειεί κηα 

απάληεζε ζηελ πνιππνιηηηζκηθή πξφθιεζε θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 
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θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, πνπ αληηκεησπίδνπλ φιεο ζρεδφλ νη ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο 

θνηλσλίεο (Μάξθνπ Γ., 1997).  

Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε απνηειεί βαζηθή αξρή θαη ζηφρν πνπ δηέπεη θάζε ζρνιηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Δθιακβάλεηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο σο αλνηρηφ ζρέδην δξάζεο, πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο θαη εηζάγεη δηαδηθαζίεο αλαλέσζεο. πλεηζθέξεη ζηελ 

εηξεληθή αγσγή βνεζψληαο ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ. Γηεπξχλεη ηνπο πθηζηάκελνπο 

ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ, πξνθαιεί ηελ ακνηβαία επίδξαζε ησλ πνιηηηζκψλ ησλ ρσξψλ 

θαηαγσγήο θαη ππνδνρήο θαη απνηειεί κέζν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επθαηξηψλ ζηε δσή θαη 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο έληαμεο.  

Δπηπξφζζεηα, βαζίδεηαη ζηελ παηδνθεληξηθή δηδαζθαιία θαη δίλεη έκθαζε ζηα βηψκαηα 

θαη ζε πξαγκαηηθέο εκπεηξίεο, ζηελ απηνλνκία, ζηελ απζνξκεηηθφηεηα θαη ζηηο αηνκηθέο 

δηαθνξέο. Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζπλδπάδεη δηδαζθαιία ζηε κεηξηθή θαη ζηε δεχηεξε 

γιψζζα, ζρεηίδεηαη κε ηελ θνηλφηεηα ηεο πεξηνρήο, πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ πξάμε θαη 

επεξεάδεηαη απφ εκπεηξίεο.  

Οξίδνληαο ηελ έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, δελ αλαθεξφκαζηε κφλν ζηε 

ζπλάληεζε ησλ πνιηηηζκψλ, αιιά θαη ζηε ζπλάληεζε ηεο πξνζσπηθήο θνπιηνχξαο ηνπ 

θαζελφο κε εθείλε ηνπ δηπιαλνχ ηνπ, νη νπνίεο είλαη εμ' νξηζκνχ αλνκνηνγελείο, αθφκα θαη 

ζην πιαίζην κηαο νκνηνγελνχο εζληθήο νκάδαο. Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ινηπφλ, ζεκαίλεη 

ελαληίσζε κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή παηδαγσγηθή πξαθηηθή ζε θάζε είδνπο δηάθξηζε, είηε 

απηή είλαη θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή, θχινπ, γισζζηθή ή ζξεζθεπηηθή. ε θάζε είδνπο 

ζηεξενηππηθή ηεξάξρεζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ. 

Χο βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ : 

 Απνηειεί βαζηθή αξρή θαη ζηφρν πνπ δηέπεη θάζε ζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα.  

 Πεδίν αλαθνξάο ηεο είλαη ε άκεζε εκπεηξία ησλ παηδηψλ ζηηο ρψξεο ππνδνρήο. 

 Γηεπξχλεη ηνπο πθηζηάκελνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ. 

 Πξνθαιεί ηελ ακνηβαία επίδξαζε ησλ πνιηηηζκψλ ησλ ρσξψλ θαηαγσγήο θαη 

ππνδνρήο. 

 Γεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα απνδνρή ηεο λέαο πνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

ηεο δπλακηθήο ηεο ζηηο ρψξεο ππνδνρήο. 

 Πξνμελεί επαλεμέηαζε, αλαζεψξεζε θαη δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθνθεληξηθψλ θαη 

εζλνθεληξηθψλ θξηηεξίσλ ηνπ ζρνιείνπ.  
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 Γηεπξχλεη ηελ νπηηθή κέζα απφ ηελ νπνία βιέπνληαη ε εθπαίδεπζε, ν πνιηηηζκφο, ηα 

παηδηά θαη νη ελήιηθεο. 

 Απνηειεί κέζν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επθαηξηψλ ζηε δσή θαη ηελ επίηεπμε ηεο 

κέγηζηεο δπλαηήο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο έληαμεο (Μάξθνπ Γ., 1997).  

Ζ δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (ΔΚΟ) ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο απνηειεί πξσηεχνληα ζηφρν ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε». Δηδηθφηεξα, γηα ηηο νκάδεο πιεζπζκνχ 

κε γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο (αιινδαπνί, παιηλλνζηνχληεο, Ρνκά, 

κνπζνπικάλνη ηεο Θξάθεο, νκνγελείο) πξνβιέπνληαη ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο, νη νπνίεο 

βνεζνχλ ζηε δηαδηθαζία εθπαηδεπηηθήο έληαμεο ησλ καζεηψλ απηψλ θαη θαηαπνιεκνχλ ην 

θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο. 

Ζ πξνψζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο επηηπγράλεηαη θπξίσο κέζσ ηεο ελίζρπζεο 

ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ηεο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, ηεο 

ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο ησλ ίδησλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, θαζψο θαη ηεο 

ελδπλάκσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο κε επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα. ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ, ιακβάλνληαη ππφςε 

ηφζν νη ηνπηθέο ζπλζήθεο, φζν θαη νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε 

νκάδαο ζηφρνπ θαη δίδεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηελ 

αιιεινθαηαλφεζε, ην ζεβαζκφ θαη ηελ εμάιεηςε ησλ ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ, κε 

ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ελφο πνιππνιηηηζκηθνχ πλεχκαηνο πνπ ζα δηαθαηέρεη ην ζρνιείν ηνπ 

21
νπ

 αηψλα. 

 

2.3.1 Αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 
 

Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζπλεηζθέξεη ζηελ θνηλσληθή κάζεζε, ε νπνία ζπλερίδεηαη ζε 

φιε ηε δσή θαη απνηειεί κηα γεληθή ζηάζε πξνο ηνπο άιινπο. Ζ επηηπρία ηεο εμαξηάηαη ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζηάζε θαη ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Οη 

παξαθάησ ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο (www.geocities.com) ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

απνηεινχλ ηαπηφρξνλα κηα παηδαγσγηθή θαη εζηθή ζηάζε:  

1. Ο ζεβαζκφο πξνο θάζε άιινλ άλζξσπν, αλεμάξηεηα αλ απηφο είλαη αιινδαπφο, 

γπλαίθα ή κηθξφ παηδί. Σα δηθαηψκαηα πνπ δεηάεη ν θαζέλαο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ πξέπεη 

λα ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο άιινπο. Απηφο ν ζεβαζκφο ηζρχεη θαη αζθείηαη ζε φια ηα 
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επίπεδα ηεο θνηλσληθήο καο δσήο, απφ ηνπο θαλφλεο νδηθήο ζπκπεξηθνξάο κέρξη ην 

αζιεηηθφ «επ αγσλίδεζζε».  

2. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θάζε αλζξψπνπ είλαη έλα κήλπκα πνπ βνεζάεη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ζηεξεφηππσλ ζθέςεσλ θαη άξα ζηελ θαηαπνιέκεζε πξνθαηαιήςεσλ. Ζ 

δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θαζελφο απνηειείηαη απφ δηάθνξα ζηνηρεία, εθ ησλ νπνίσλ έλα 

είλαη ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα.  

3. Ζ αιιαγή νπηηθψλ, δειαδή ην λα πξνζπαζεί θαλείο λα πηνζεηήζεη ηελ νπηηθή πνπ έρεη 

ν άιινο γηα ηνλ θφζκν, πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ γηα άιινπο αλζξψπνπο θαη επηδξά 

εληζρπηηθά ζηελ απφθηεζε επειημίαο, ζηνηρείν ζεκαληηθφ ζηελ ζπλχπαξμε ησλ 

αλζξψπσλ ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο εθθάλζεηο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.  

4. πλεξγαζία θαη επίιπζε ζπγθξνχζεσλ ζεσξνχληαη σο ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ 

εθπαίδεπζε γηα ηελ εηξήλε. ε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο δσήο καο είλαη απαξαίηεηε κηα 

ζπλεξγαζία, ρσξίο λα πξνυπνζέηεη απηφκαηα θηιηθέο ζρέζεηο. Πην ζεκαληηθφ ζεκείν 

απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη ε ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο θαη επίιπζεο πξνζσπηθψλ 

θαη πνιηηηζκηθψλ δηαθσληψλ θαη ζπγθξνχζεσλ.  

Ο Heimute Es singer νξίδεη ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε σο ηελ παηδαγσγηθή απάληεζε 

ζηα πξνβιήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο θχζεο, πνπ αλαθχπηνπλ ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θαη 

πνιπεζληθή θνηλσλία θαη αλαθέξεη ηέζζεξηο βαζηθέο ηεο αξρέο :  

1. Δθπαίδεπζε γηα ελζπλαίζζεζε, πνπ ζεκαίλεη λα κάζνπκε λα θαηαλννχκε ηνπο 

άιινπο, λα ηνπνζεηνχκε ηνλ εαπηφ καο ζηε ζέζε ηνπο, λα βιέπνπκε ηα πξνβιήκαηά 

ηνπο κέζα απφ ηα δηθά ηνπο ηα κάηηα θαη λα θαιιηεξγνχκε ηε ζπκπάζεηά καο γη' 

απηνχο. Πξψηηζην έξγν ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα ελζαξξχλεη ην άηνκν λα ελδηαθεξζεί 

γηα ηνπο άιινπο, ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο.  

2. Δθπαίδεπζε γηα αιιειεγγχε. Θεσξείηαη βαζηθφο ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο ζε κία 

αλζξψπηλε θνηλσλία. Ζ έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο ππνδειψλεη κία έθθιεζε γηα ηε 

θαιιηέξγεηα κηαο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο, ε νπνία ππεξβαίλεη ηα φξηα ησλ νκάδσλ, 

ησλ θίισλ θαη ησλ θξαηψλ, θαζψο επίζεο θαη κία έθθιεζε γηα παξακεξηζκφ ηεο 

θνηλσληθήο αληζφηεηαο θαη αδηθίαο.  

3. Δθπαίδεπζε γηα δηαπνιηηηζκηθφ ζεβαζκφ. ε κία θνηλσλία πνπ ζηεξείηαη ζεβαζκνχ 

ζηε πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Ο εθζπγρξνληζκφο πνπ δε 

ζέβεηαη ηελ ηζηνξηθή κλήκε, δε κπνξεί λα ζέβεηαη ηνλ πνιηηηζκηθφ. Ο ζχγρξνλνο 

ηξφπνο εθκεηαιιεχεηαη θαη θαηαζηξέθεη ηφζν ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, φζν θαη ηνλ 
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πνιηηηζκφ ηνπ αλζξψπνπ. Ο ζεβαζκφο ηνπ πνιηηηζκνχ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

ην άλνηγκά καο ζηνπο άιινπο πνιηηηζκνχο, πνπ απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη κία 

πξφζθιεζε ζηνπο άιινπο λα ζπκκεηέρνπλ ζην δηθφ καο πνιηηηζκφ.  

4. Δθπαίδεπζε ελαληίνλ ηνπ εζληθηζηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο, πνπ ζεκαίλεη εμάιεηςε ησλ 

εζληθψλ ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ, γηα λα κπνξέζνπλ δηαθνξεηηθνί ιανί λα 

αλνίμνπλ δηάινγν θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο. Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

είλαη πάλσ απφ φια κία έθθιεζε γηα ζπλάληεζε θαη δηάινγν, πνπ ζα ζπάζεη ηνλ 

επαξρησηηζκφ ηεο εζληθήο θαηαγσγήο θαη ζα αλνίμεη έλα δξφκν ζηελ αιιειεγγχε κε 

ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθή θαη πνιηηηζκηθή ηνπο πξνέιεπζε 

(Μάξθνπ Γ., 1996).  

Καηά ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε ζην ζρνιείν, νη βαζηθέο αξρέο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο 

Δθπαίδεπζεο εθαξκφδνληαη κε ηελ επηδίσμε ησλ παξαθάησ επηκέξνπο ζηφρσλ :  

 Να ζπκβάιινπλ ζηε δηεχξπλζε ηνπ γλσζηηθνχ θαη ζπλαηζζεκαηηθνχ νξίδνληα ηνπ 

παηδηνχ θαη ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ. 

 Να δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία ησλ παηδηψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ην επξχηεξν 

πεξηβάιινλ ηνπο άκεζα θαη καθξνπξφζεζκα ζηελ θνηλσλία.  

 Να αλαβαζκίδνπλ ηνπο πνιηηηζκνχο θαη ηηο γιψζζεο, θαηαπνιεκψληαο παξάιιεια 

νπνηνδήπνηε είδνο ξαηζηζκνχ πξνθχπηεη κε ηε κνξθή ζπκβφινπ ή ζπκπεξηθνξάο 

κέζα απφ αλάινγα πνιηηηζηηθά θαη γισζζνινγηθά ζηνηρεία. 

 Να εκπλένπλ θαη λα θαιιηεξγνχλ ηελ αλζξψπηλε επαηζζεζία, ηελ αιιειεγγχε θαη ηε 

ζπλεξγαζία. 

 Να αληηζηαζκίδνπλ ηε πνιηηηζκηθή ζηέξεζε ησλ παηδηψλ ρσξίο δηαθξίζεηο (Διέλε 

Καλαθίδνπ - Βνχια Παπαγηάλλε, 1998).  

Ζ ζρνιηθή ηάμε πξέπεη λα νξγαλψλεηαη θαη λα αλαπηχζζεη ηε δπλακηθή ηεο θαηά ηξφπν 

ψζηε :  

 Να ιεηηνπξγεί σο ζπκπιήξσκα ηνπ παηδηθνχ θφζκνπ θαη σο πξνέθηαζε παξάιιεια 

ζηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ.  

 Να εμαζθαιίδεη ηελ επηθνηλσλία κε ην πεξηβάιινλ θαη λα δηακνξθψλεη πγηείο βάζεηο 

γηα κειινληηθέο ζρέζεηο.  

 Να πξνζθέξεηαη πεδίν ελίζρπζεο ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπ παηδηνχ θαη σο ηθαλή 

ζπλζήθε δηακφξθσζεο ηαπηφηεηαο ησλ αηφκσλ κέζα απφ ηηο ζρέζεηο ηνπο.  
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 Να εληζρχεη ηηο αληηζηάζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ θαη 

ζηελ παζεηηθή αθνκνίσζε.  

Δπηπιένλ, ην ζρνιείν σο θνηλσληθή νκάδα θαη σο ζεζκφο ζα πξέπεη λα ζηεξίδεη ηνλ 

δηάινγν κε άιινπο θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηδηαίηεξα κε ηνπο γνλείο, ηνπο νπνίνπο ζα 

πξέπεη λα αληηκεησπίδεη σο ζπλεξγάηεο θαη λα εληζρχεη ηνπο δεζκνχο νηθνγέλεηαο-θνηλφηεηαο 

κε απψηεξν ζηφρν ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηζνξξνπία ησλ λεαξψλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο (Διέλε 

Παπαγηάλλε, 1998).  

 

2.3.2 Μέζνδνη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 
 

Οη κέζνδνη δηδαζθαιίαο, γηα λα είλαη ελαξκνληζκέλεο κε ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο, απαηηνχλ ζεβαζκφ ζηνλ θάζε καζεηή, θαηαλφεζε ηεο δηθήο ηνπ νπηηθήο 

ζεψξεζεο ηνπ θφζκνπ θαη ζπλεξγαζία καδί ηνπ. Σέηνηεο κέζνδνη είλαη:  

 Παηδνθεληξηθή δηδαζθαιία, ψζηε ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θαη νη απνξίεο λα 

αληηζηνηρνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ("Ση πξνηείλεηε εζείο;").  

 πκκεηνρηθή δηδαζθαιία, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο άιινπο ("Ση 

ιέλε νη δηπιαλνί ζαο;").  

 Καιχηεξν δέζηκν ηεο ηάμεο θαη έιεγρν ηνπ βαζκνχ θαηαλφεζεο ("Μπνξείο λα 

αλαιάβεηο απηφ ην ζέκα;").  

 Γηδαζθαιία κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελεξγνπνηνχλ φια ηα είδε λνεκνζχλεο (θαηά 

Gardener), ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηε κάζεζε, ηδηαίηεξα ζε 

πεξίπησζε κεησκέλεο γισζζνκάζεηαο.  

 Γηάινγνο κε έκθαζε ζηνπο θαλφλεο ζπδήηεζεο, φπσο ηελ πξνζνρή θαη ηελ απάληεζε 

ζην ιφγν ηνπ άιινπ ("Ση λνκίδεηο εζχ; ).  

 Τηνζέηεζε κηαο δηαθνξεηηθήο νπηηθήο κε παηρλίδηα ξφισλ θαη αλάζεζε 

δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ κε ζηφρν ηε γλσζηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλφεζε ηνπ άιινπ ("Αλ ήζνπλ ζηε ζέζε κνπ, ηη ζα έθαλεο;").  

 Οκαδηθή εξγαζία, βαζηδφκελε ζηελ ηζνηηκία ησλ νκάδσλ θαη ζηελ ηαθηηθή αιιαγή 

ησλ νκάδσλ. 
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2.3.3 Μνληέια εθπαίδεπζεο κεηνλνηηθώλ νκάδσλ 
 

ε έλαλ θφζκν γεκάην αληηζέζεηο παξαηεξείηαη δηαξθψο ε ηάζε κηαο ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο, 

γηα λα ππάξρεη έλαο θνηλφο θψδηθαο επηθνηλσλίαο εληφο ηνπ ζπλφινπ. Εψληαο ζε κηα 

πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία γελλάηαη ε αλάγθε, πφζν κάιινλ ε ππνρξέσζε, λα πηνζεηήζνπκε 

δηαπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο κέζσ εζληθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε φισλ. 

Σν ζρνιείν είλαη κηα κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο, ζπλεπψο πξέπεη θαη ζε απηφλ ηνλ ρψξν λα 

πηνζεηεζνχλ θαη λα εθαξκνζζνχλ αξρέο ηέηνηεο πνπ ζα αγθαιηάζνπλ ην δηαθνξεηηθφ κέζσ 

κηαο δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο.  

Οη κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ νδήγεζε ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή 

εθπαηδεπηηθψλ κνληέισλ επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο, κε ζθνπφ λα εληαρζνχλ καζεηέο απφ 

δηαθνξεηηθέο εζληθνπνιηηηζκηθέο νκάδεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο εθάζηνηε ρψξαο 

ππνδνρήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο επξσπατθέο ρψξεο ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο πξνσζείηαη ην κνληέιν δηακφξθσζεο κηαο θνηλήο επξσπατθήο ζπλείδεζεο, πνπ 

έρεη σο ζηφρν ηελ ηαπηφηεηα ηνπ λένπ Δπξσπαίνπ πνιίηε απαιιαγκέλν απφ θάζε ζηεξεφηππν 

θαη πξνθαηάιεςε. Ηζηνξηθά, νη πξνζπάζεηεο απηέο μεθίλεζαλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’60 θαη 

έσο ζήκεξα κεηξάκε ήδε πέληε δηαθνξεηηθά κνληέια εθπαίδεπζεο κεηνλνηηθψλ νκάδσλ, κε 

ηζρχνλ ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν (Μάξθνπ, 1989, Παπάο, 1998, Γεσξγνγηάλλεο, 1997, 

Γθφβαξεο, 2001). 

1. Αθνκνησηηθό κνληέιν: Δληνπίδεηαη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60, πξφθεηηαη γηα 

έλα κνληέιν φπνπ δελ ππήξραλ εζληθά ή θπιεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο είρε σο 

ζηφρν ηελ απφιπηε απνξξφθεζε ησλ εζληθά θαη πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ 

απφ ην γεγελή πιεζπζκφ (Yinger, 1968). Έηζη, πηνζεηήζεθε κηα κνλνγισζζηθή θαη 

κνλνπνιηηηζκηθή δηαδηθαζία επηπνιηηηζκνχ (acculturation), ψζηε λα επηθξαηήζεη ν 

θπξίαξρνο πνιηηηζκφο. Χο ζπλέπεηα, νη καζεηέο απνθφπηνληαη ζηαδηαθά έσο πιήξσο 

απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, αιινηψλνληαο θάζε 

παξαδνζηαθφ ζηνηρείν ηεο ρψξαο πξνειεχζεσο (Husén & Postlethwaite, 1985). Σν 

ζθεπηηθφ ηνπ κνληέινπ εδξάδεη ζηε ζέζε πσο κηα θνηλή ηαπηφηεηα θαη έλα εζληθά θαη 

πνιηηηζκηθά εληαίν ζχλνιν δελ θηλδπλεχεη απφ θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο, 

εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη θπξηαξρία (Γθφβαξεο, 2001). 

2. Μνληέιν ελζσκάησζεο: Σν κνληέιν απηφ αλαγλσξίδεη ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα, 

θαζψο ζέβεηαη ην δηαθνξεηηθφ ζε ζέκαηα ζξεζθείαο, παξαδφζεσλ, ενξηψλ, εζίκσλ 

θ.ά., πνπ δελ επεξεάδνπλ αηζζεηά ηηο πνιηηηζκηθέο αξρέο θαη ηε δηακφξθσζε θαη 
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ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο. χκθσλα κε ην Γεσξγνγηάλλε (1997), ν φξνο ηεο 

«ελζσκάησζεο» ππνδειψλεη φηη «θάζε κεηαλαζηεπηηθή νκάδα είλαη θνξέαο ελφο 

πνιηηηζκνχ πνπ δέρεηαη επηδξάζεηο απφ ηε ρψξα ππνδνρήο, ηαπηφρξνλα φκσο αζθεί 

επίδξαζε ζε απηή θαη ζπκκεηέρεη ζηελ αλαδηακφξθσζή ηεο». Έρνληαο σο ζεκέιην ηελ 

ακνηβαία αλεθηηθφηεηα, εζληθέο κεηνλνηηθέο θαη κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο, πνπ δελ 

έρνπλ ράζεη ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα, θαηαθέξλνπλ λα ζπλππάξρνπλ κε ηελ 

επξχηεξε θνηλσλία έρνληαο ή κε θνηλά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ηνπο 

(Vlachos, 1968). Έηζη, γίλεηαη απνδεθηή ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα ελφο κε νκνηνγελνχο 

ζπλφινπ, θαζψο αιιειεπηδξνχλ νη ρψξεο πξνέιεπζεο θαη ππνδνρήο. 

3. Πνιππνιηηηζκηθό κνληέιν: Απηφ ην κνληέιν εκθαλίζζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1970, 

φηαλ έγηλε θαλεξφ πσο νχηε ην αθνκνησηηθφ νχηε ην κνληέιν ελζσκάησζεο είραλ 

απνηέιεζκα, κε ζπλέπεηα ν εζληθφο δηαρσξηζκφο λα ζπλερίδεηαη απφ γεληά ζε γεληά, 

ρσξίο λα δίλεηαη νπζηαζηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηδαλ καζεηέο θαη 

δάζθαινη ζην ζρνιείν. Έηζη, έγηλε κηα ηεξάζηηα κεηαηφπηζε απφ ηα εζλνθεληξηθά 

κνληέια ζηνλ πνιηηηζκηθφ πινπξαιηζκφ θαη ζηελ «πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε». 

Δδψ, ε ρψξα-θνηλσλία ππνδνρήο απνδέρεηαη ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη έηζη νη 

πνιηηηζκνί ηείλνπλ λα πξνζπεξάζνπλ ηα ζηεγαλά πεξί εζληθήο ππεξνρήο θαη 

θπξηαξρίαο, θαηαιήγνληαο ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αλαγλψξηζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ 

πνιηηηζκψλ (Παιαηνιφγνπ, Δπαγγέινπ, 2003). Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα επηηεπρζεί ε 

θνηλσληθή ζπλνρή ήηαλ κε ηελ πξνψζεζε ηεο αλαγλψξηζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ 

ηδηαηηεξνηήησλ, θαζψο θξηηήξην γηα ηα θνηλσληθά θαηλφκελα δελ απνηειεί κφλν ν 

θπξίαξρνο πνιηηηζκφο, αιιά θαη ν εθάζηνηε πνιηηηζκφο, ζπλεπψο φινη νη πνιηηηζκνί 

είλαη ίζνη (Lynch, 1986). 

4. Αληηξαηζηζηηθό κνληέιν: ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 εκθαλίζηεθε ζηελ Αγγιία 

θαη ηελ Οιιαλδία ην αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν, ην νπνίν πξέζβεπε ηελ ηζφηεηα ζηελ 

εθπαίδεπζε αλεμαηξέησο πξνέιεπζεο. χκθσλα κε ηνλ Γθφβαξε (2001), ην κνληέιν 

απηφ ήζειε λα θέξεη κηα ελαιιαθηηθή παηδαγσγηθή ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εκπεηξίεο 

ησλ κεηνλνηήησλ κε ηε «ιεπθή θαη επξσθεληξηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία λνκηκνπνηεί 

ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο γλψζεο θαη απαμηψλεη ή πεξηζσξηνπνηεί θάπνηεο άιιεο πνπ δελ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ Δπξψπε». ηφρεπε ζηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ αλάπηπμε, 

ηε δσή θαη ηε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά, ρσξίο λα βαζίδεηαη ζηηο αηνκηθέο ζηάζεηο φπσο 

ην πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν αιιά ζε θνηλσληθέο δπλάκεηο. Μηα ηέηνηα δηαρείξηζε ηεο 
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πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο ζα έθεξλε ηελ απειεπζέξσζε απφ ηα ξαηζηζηηθά 

πξφηππα. ινη έραηξαλ ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμάξηεηα απφ ην πνιηηηζκηθφ θνξηίν πνπ 

ζα έθεξε ν θάζε πνιίηεο, θαη ζηελ πεξίπησζή καο ν καζεηήο (Brandt, 1986). 

5. Γηαπνιηηηζκηθό κνληέιν: Σν δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν είλαη απηφ πνπ ηζρχεη απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980 έσο ζήκεξα ζηελ Δπξψπε. Πξφθεηηαη γηα κηα δπλακηθή δηαδηθαζία 

αιιειεπίδξαζεο πνπ μεπέξαζε ηα εκπφδηα ησλ πξνεγνχκελσλ κνληέισλ, εμειίρζεθε 

θαη πξνσζεί ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε θαη ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε άηνκα δηαθφξσλ 

εζληθψλ κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ. Δδψ ζπλαληάηαη γηα πξψηε θνξά θαη ν φξνο 

«δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε». χκθσλα κε ηελ ηειηθή έθζεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πνιηηηζκηθή αλάπηπμε ησλ κεηαλαζηψλ, ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ κνληέινπ είλαη ηα εμήο: 

 Απνηειεί βαζηθή αξρή θαη ζηφρν πνπ δηέπεη θάζε δξαζηεξηφηεηα. 

 Πεδίν αλαθνξάο ηνπ είλαη ε άκεζε εκπεηξία ζηηο ρψξεο ππνδνρήο. 

 Γηεπξχλεη ηνπο πθηζηάκελνπο ζηφρνπο θάζε εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο. 

 Πξνθαιεί ηελ ακνηβαία επίδξαζε ησλ πνιηηηζκψλ ησλ ρσξψλ θαηαγσγήο θαη 

ππνδνρήο. 

 Γεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα απνδνρή ηεο λέαο πνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

ηεο δπλακηθήο ηεο ζηηο ρψξεο ππνδνρήο. 

 Πξνμελεί επαλεμέηαζε, αλαζεψξεζε θαη δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθνθεληξηθψλ θαη 

εζλνθεληξηθψλ θξηηεξίσλ ηνπ δηέπνπλ ηηο θνηλσλίεο. 

 Γηεπξχλεη ηελ νπηηθή κέζα απφ ηελ νπνία ζεσξνχληαη ε εθπαίδεπζε, ν πνιηηηζκφο, ηα 

παηδηά θαη νη ελήιηθεο. 

 Απνηειεί κέζν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επθαηξηψλ ζηε δσή θαη ηελ επίηεπμε ηεο 

κέγηζηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο έληαμεο (Μάξθνπ, 1997). 

Ζ ηζρχνπζα πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζε ηέζζεξηο άμνλεο, νη νπνίνη απνηεινχλ ηαπηφρξνλα 

θαη ζηφρνπο ηεο, ηε δηακφξθσζε ζεηηθψλ αληηιήςεσλ γηα ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

πνιηηηζκψλ, ηελ αιιειεγγχε, ηνλ ζεβαζκφ σο ηζφηηκσλ ησλ άιισλ πνιηηηζκψλ θαη ηελ 

αγσγή ζηελ Δηξήλε. Οη άμνλεο απηνί απνηεινχλ ηηο βάζεηο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, θαζψο θαη κε ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ην νπνίν 

δηαξθψο κεηαβάιιεηαη ζε έλα φιν θαη πην πνιπζχλζεην κφξθσκα (Καλαθίδνπ -Παπαγηάλλε, 

1998). 
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χκθσλα κε ηνλ Helmut Essinger, ε δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε δηέπεηαη απφ ηέζζεξηο 

βαζηθέο αξρέο. Ζ πξψηε είλαη ε ελζπλαίζζεζε (empathy), δειαδή ε θαηαλφεζε ησλ 

πξνβιεκάησλ, ε δεχηεξε είλαη ε αιιειεγγχε, ε νπνία μεπεξλά ηα φξηα ησλ νκάδσλ, ησλ 

θξαηψλ θαη ησλ θπιψλ θαη παξακεξίδεη ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα θαη αδηθία, ε ηξίηε είλαη ν 

ζεβαζκφο ζηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ην άλνηγκά καο ζηνπο 

άιινπο πνιηηηζκνχο θαη ηε ζπκκεηνρή απηψλ ζην δηθφ καο πνιηηηζκφ, θαη ηέηαξηε είλαη ε 

εμάιεηςε ηνπ εζληθηζηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο θαη ε απαιιαγή απφ εζληθά ζηεξεφηππα θαη 

πξνθαηαιήςεηο, ψζηε νη δηαθνξεηηθνί ιανί λα είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο 

(Γεσξγνγηάλλεο, 1997). Έηζη, ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο είλαη ε ηειεπηαία 

ηζρχνπζα εμέιημε ησλ παηδαγσγηθψλ εμειίμεσλ αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο 

εηεξφηεηαο ζηηο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο. 

 

2.3.4 ηόρνη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο  
 

Ζ Διιάδα είλαη κηα ρψξα πνπ έρεη πεξηζζφηεξνπο απφ ην 10% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο. Οη αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα, ε λννηξνπία θαη ν ηξφπνο έθθξαζεο 

αηφκσλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκφ δε γίλνληαη φκσο εχθνια αλεθηά. Τπάξρνπλ νη 

πξνθαηαιήςεηο, νη θαζηεξσκέλεο ζηάζεηο απέλαληη ζην «μέλν», νη ζηεξενηππηθέο ζθέςεηο, 

πνπ αλ θαη είλαη αηεθκεξίσηεο θαη αλαθξηβείο γεληθεχζεηο θαη εξκελείεο, εκπιέθνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο αλζξψπνπο ζε κηα αξλεηηθή πξνδηάζεζε γηα ηνλ «άιιν». Έηζη γελληέηαη 

ν ξαηζηζκφο, φρη κφλν ν ζεζκηθφο αιιά θαη ν άηππνο, πνπ δελ παχεη λα είλαη αξθεηά ηζρπξφο, 

ψζηε λα πεξηνξίδεη ηηο επθαηξίεο θαη ηηο επηινγέο ησλ κεηαλαζηψλ.  

Δπηγξακκαηηθά νη ζηφρνη είλαη:  

 αλαγλψξηζε θαη θαηαλφεζε ηεο δηαθνξάο, 

 ζεβαζκφο γηα ηνπο πνιηηηζκνχο, 

 ζεηηθή ζηάζε θαη αληίιεςε απέλαληη ζηηο δηαθνξέο ησλ πνιηηηζκψλ, ηελ 

εηεξφηεηα, ηε δηαθνξεηηθφηεηα, 

 έκθαζε ζηα θνηλά ζεκεία δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ, 

 αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ δσήο, 

 αιιειεγγχε, 

 εηξήλε, 

 θνηλσληθή δηθαηνζχλε, 

 ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δχλακεο θαη ηεο αμίαο ηεο πνιηηηζηηθήο πνηθηιίαο, 
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 ζπλείδεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 

 ίζεο επθαηξίεο. 

Μέζα απφ δχν θαηεπζχλζεηο επηηπγράλνληαη απηνί νη ζηφρνη. Ζ κία θαηεχζπλζε ζηνρεχεη 

ζηηο νκάδεο, πνπ απνηεινχλ ηε κεηνλφηεηα. Μέζα απφ ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε απηέο νη 

νκάδεο πξέπεη λα ελδπλακσζνχλ αλαπηχζζνληαο γλψζεηο, φπσο είλαη ε εθκάζεζε ηεο 

γιψζζαο, ζηελ νπνία επηθνηλσλεί ε πιεηνςεθία ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δνπλ, θαζψο θαη 

δεμηφηεηεο. Πξνθεηκέλνπ νη νκάδεο απηέο φρη απιά λα επηβηψζνπλ, αιιά λα ληψζνπλ 

αζθάιεηα θαη λα εθδηπιψζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, ρξεηάδεηαη λα εληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία, 

λα θαηαλνήζνπλ ην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία 

δνπλ, λα θνηλσληθνπνηεζνχλ, λα αλαγλσξηζζνχλ σο ηζφηηκα κέιε ηεο θνηλσλίαο θαη λα 

αλαπηχμνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο. Ζ δεχηεξε θαηεχζπλζε αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

νκάδσλ ηεο πιεηνςεθίαο, ψζηε λα μεπεξάζνπλ αξλεηηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο θαη 

πξνθαηαιήςεηο, λα απνξξίςνπλ ηελ ηδέα ηεο ηεξαξρίαο απφ άπνςε ζπνπδαηφηεηαο 

πνιηηηζκψλ θαη λα πηνζεηήζνπλ αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ζθέςεο.  

Ζ δηαπνιηηηζκηθή ηάμε είλαη κηα ηάμε αλνηρηή ζηελ θνηλσλία, φπνπ εθπαηδεπηήο θαη 

εθπαηδεπφκελνη πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθφ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, έρνπλ 

δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα, άξα ηελ εξκελεχνπλ θαη δηαθνξεηηθά, 

ζπλεπψο είλαη δηαθνξεηηθέο θαη νη εθηηκήζεηο ηνπο (Bernstein, 1989; Baker, 2001). Σα 

βηψκαηα, νη εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ θαη λα ελζσκαησζνχλ 

θαηάιιεια ζηε δηδαθηέα χιε θαη λα ηελ εκπινπηίζνπλ.  

 

2.4 Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηή  
 

Σν κάζεκα ζε κηα δηαπνιηηηζκηθή ηάμε πξνβάιιεη κεγάιεο απαηηήζεηο, αθνχ βαζίδεηαη ζηελ 

αξρή ηεο εμηζνξξφπεζεο δηαθνξψλ θαη νκνηνηήησλ κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ θαη ζηε 

ζπζηεκαηηθή θαηαπνιέκεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ. Ο εθπαηδεπηήο κεγαισκέλνο καθξηά απφ 

ηα πξνβιήκαηα ελφο πνιππνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο πξέπεη λα απνθηήζεη επαηζζεζίεο θαη 

ζηξαηεγηθέο πνπ λα νδεγνχλ ζηε ζπκβίσζε δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ θαη λα 

εληζρχνπλ ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Οπδέηεξνο δελ κπνξεί λα είλαη, 

γηαηί έρεη ήδε δηακνξθσκέλεο αμίεο θαη πξνηεξαηφηεηεο. Απαηηείηαη ινηπφλ κηα δηαδηθαζία 

ζπλερνχο αιιειεπίδξαζεο εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ κέζα απφ ηελ αληαιιαγή 

εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ, πνπ επηηξέπεη ηελ απνθάιπςε παξαζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ, ηε 
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δπλαηφηεηα εξκελείαο θαη θξηηηθήο ζε δχν επίπεδα ην παηδαγσγηθφ (θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ) θαη ην εθπαηδεπηηθφ (λνεηηθή επεμεξγαζία) (Carter & Paine, 1985).  

Ο εθπαηδεπηήο είλαη ν θαηαιχηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο (Υαηδεληθνιάνπ-Μαξαζιή, 1991; Καλαθίδνπ & Παπαγηάλλε, 1994). 

Καζνξηζηηθή είλαη ε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηή απφ ηελ πξψηε ζπλάληεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Απαξαίηεηε είλαη ε θαηάξηηζή ηνπ γχξσ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

αλάγθεο ηεο νκάδαο (πξνβιήκαηα έληαμεο, επηθνηλσλίαο, δηαπνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, 

επηζπκίεο θαη θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα).  

Ο εθπαηδεπηήο κέζα ζηελ αίζνπζα είλαη θνξέαο πνιηηηζκηθψλ αληηιήςεσλ, αμηψλ, 

πξνζδνθηψλ, φπσο θαη πξνθαηαιήςεσλ, παξαλνήζεσλ θαη ζηεξεφηππσλ πνπ επεξεάδνπλ ηε 

δηδαζθαιία θαη ηα κελχκαηα πνπ κεηαδίδνπλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αληηιεθζεί, λα 

απνζαθελίζεη θαη λα αλαιχζεη ν εθπαηδεπηήο ηηο δηθέο ηνπ πνιηηηζκηθέο αμίεο, ψζηε λα 

βνεζήζεη θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα απνθηήζνπλ μεθάζαξεο πνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο θαη 

ζεηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Οθείιεη λα κεηψζεη ηηο εζσηεξηθέο ηνπ ζπγθξνχζεηο, λα ππεξβεί 

ηελ απνμέλσζε απφ ηνλ πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθφ, λα έρεη κηα βαζηά γλψζε ηνπ δηθνχ ηνπ 

πνιηηηζκνχ (Γξχιηνο, Καηαληαΐδνπ, Κνξνκπάθεο, Κνηίλεο, Ληάκπαο, 2003).  

ηε δηαπνιηηηζκηθή ηεο δηάζηαζε, ε εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή λνείηαη σο επηθνηλσλία, θαηά 

ηελ νπνία εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνη θαιιηεξγνχλ ηελ αηνκηθφηεηά ηνπο ζε κηα ζρέζε 

αιιειεπίδξαζεο (Παιαηνιφγνπ & Δπαγγέινπ, 2003). Κεληξηθά ζηνηρεία απηήο ηεο 

επηθνηλσλίαο είλαη ν αιιεινζεβαζκφο, ε ακνηβαία απνδνρή, ν απηνέιεγρνο, ε απηνγλσζία.  

Δηδηθφηεξα, ν εθπαηδεπηήο πξέπεη λα:  

 έρεη ζεηηθή αληαπφθξηζε θαη επαηζζεζία, 

 έρεη ζπλερή ζεσξεηηθή αλαηξνθνδφηεζε κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο,  

 είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνο, γηα λα θξαηήζεη κε επηηπρία ηνλ θεληξηθφ ξφιν ζ’ 

απηή ηε δηαδηθαζία,  

 είλαη δηνξαηηθφο,  

 θαηαλνεί ηνλ άιιν θαη λα έρεη ελζπλαίζζεζε, 

 δηαζέηεη κηα πνηθηιία παηδαγσγηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηερληθψλ,  

 ρξεζηκνπνηεί θαλφλεο θαη θψδηθεο ζρέζεσλ πνπ ζα ζηεξίδνληαη ζηνλ αιιεινζεβαζκφ 

ησλ ηδηαηηεξνηήησλ,  

 είλαη δίθαηνο,  

 επηηξέπεη ζηνπο άιινπο λα είλαη δηαθνξεηηθνί.  
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Σν έξγν ηνπ εθπαηδεπηή ππνβνεζείηαη απφ δηαδηθαζίεο (Γεσξγνγηάλλεο, 1997α, Γθφβαξεο, 

2001) φπσο: 

 Γηακφξθσζε θαηάιιεισλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 Δθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ.  

 Οξγάλσζε θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο. 

 Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο.  

 Γηαπνιηηηζκηθέο κέζνδνη θαη πξαθηηθέο πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηε δηαπνιηηηζκηθή 

εηεξφηεηα θαη ζα αληηκεησπίδνπλ ην ξαηζηζκφ θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο. 

 Γηδαθηηθή ζπκπεξηθνξάο θαη ζηάζεσλ, ψζηε λα πεηχρνπκε κεγαιχηεξε ζπκβαηφηεηα 

εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελνπ. 

 πκβαηφηεηα ησλ δηδαθηηθψλ ζθνπψλ θαη κεζφδσλ κε ηηο ηεξαξρήζεηο, 

πξνηεξαηφηεηεο θαη αλάγθεο ησλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ. 

 Παξαγσγή εηδηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ.  

 Καιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ παξαγφκελνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ κέζσ επηκνξθσηηθψλ 

ζεκηλαξίσλ εθπαηδεπηψλ. 

 Αμηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ νξγάλσζεο ηεο ζθέςεο, πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ 

άιινπο πνιηηηζκνχο θαη παξαδφζεηο.  

 

2.4.1 Δθπαίδεπζε εθπαηδεπηώλ  
 

Πξνυπφζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο απνηειεί ε θνηλσληθνπνίεζε 

θαη ε ζθαηξηθή πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηψλ ζε δηαπνιηηηζκηθά ζέκαηα (Μάξθνπ, 1996; 

Marples, 2003). πρλά, ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηψλ επηθεληξψλεηαη ζην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν, ην νπνίν θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

Χζηφζν, απνηειεί, πιένλ, αλαγθαηφηεηα ηεο επνρήο καο έλαο άμνλαο ηεο επηκφξθσζήο ηνπο 

λα θηλείηαη ζηα πιαίζηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο 

 ε δηαθνξεηηθή θνηλσληθή, ζξεζθεπηηθή θαη εζληθή πξνέιεπζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

είλαη κάιινλ κηα βεβαηφηεηα παξά έλα ελδερφκελν θαη άξα νη εθπαηδεπηέο ρξεηάδεηαη 

λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη λα δψζνπλ ίζεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο ζε φινπο,  

 νη ίδηνη νη εθπαηδεπηέο ρξεηάδεηαη λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη ίδηνη κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ θαη λα ππεξληθήζνπλ ηα 

ζηεξεφηππά ηνπο. 
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Μέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηψλ ζε δηαπνιηηηζκηθά ζέκαηα ζηφρνο είλαη ε 

δηαξθήο επαγξχπλεζε ηνπ εθπαηδεπηή πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ην ηέινο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Μάξθνπ & Γθφηνβνο, 1997; Μαηζαγγνχξαο, 2001):  

 Ο εθπαηδεπηήο ρξεηάδεηαη λα ζπλεηδεηνπνηεί ηα ζηεξεφηππά ηνπ θαη λα αλαγλσξίδεη 

φηη δεκηνπξγνχληαη ζπλερψο θαηλνχξηα ζηεξεφηππα. Υξεηάδεηαη λα γλσξίδεη ηνπο 

κεραληζκνχο ζρεκαηηζκνχ ησλ πξνθαηαιήςεσλ, ηα ζεκάδηα εθδήισζεο ηνπ θφβνπ 

απέλαληη ζην δηαθνξεηηθφ, ηεο ερζξηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηνπ κίζνπο, θαζψο πνιιέο 

θνξέο ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο είλαη απνθαιππηηθή ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ καο. 

 Ο εθπαηδεπηήο κέζα απφ ηε ζηνραζηηθή αλάιπζε αλαγλσξίδεη ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη 

ηηο δπλαηφηεηεο ησλ αληηιήςεψλ ηνπ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ 

αληηδξάζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηηο δηθέο ηνπ.  

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο νδεγεί ζηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξνζπάζεηαο.  

Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηψλ ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θηλείηαη ζε δχν 

επίπεδα (Rogers, 1999). Σν πξψην επίπεδν είλαη ην γλσζηηθφ. Ο εθπαηδεπηήο ρξεηάδεηαη 

λα έρεη ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ζε ζέκαηα παηδαγσγηθά (π.ρ. ζηνρνζεζία, κεζνδνινγία, 

ηξφπνη κάζεζεο), δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο ηαπηφηεηαο, παξακέηξνπο 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, ιεηηνπξγία νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζεζκψλ.  

Σν δεχηεξν επίπεδν αθνξά ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγηθήο 

δηάζηαζεο. Ο εθπαηδεπηήο ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη λα νξγαλψλεη φια ηα ζηάδηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζπλάληεζεο ζχκθσλα κε ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, απφ ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ αλάιπζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ έσο ην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζήο ηεο. Δπηπιένλ, 

ρξεηάδεηαη λα αζθεζεί ζηελ αλάπηπμε πξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ, φπσο ζεβαζκφο, 

απνδνρή, επειημία ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο, πνιηηηζκηθή επαηζζεζία. Μέζα απφ ηελ 

επηκφξθσζε ν εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα κάζεη λα ελδπλακψλεη ηελ απηνεθηίκεζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζεβφκελνο ηηο αμίεο, ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο 

θαη ελζαξξχλνληαο ηελ έθθξαζή ηνπο. Θα πξέπεη επίζεο, λα αλαπηχμεη ελζπλαίζζεζε, λα 

δείρλεη αλεθηηθφηεηα απέλαληη ζηε δηαθνξά, λα ηελ απνδέρεηαη σο ζεηηθφ ζηνηρείν, νχησο 

ψζηε φρη κφλν λα ηελ θαηαλνήζεη, αιιά λα νηθνδνκήζεη πάλσ ζε απηή. Ζ 
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δηαθνξεηηθφηεηα εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηεο πνιιαπιφηεηαο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο, 

ζπλεπψο ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί θαιχηεξα ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

αλαπηχζζνληαο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ.  

Μέζα απφ ηηο παξεκβάζεηο ηνπ ν εθπαηδεπηήο δε ρξεηάδεηαη λα επηθεληξψλεηαη ζηε 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ εληειψο απαιιαγκέλνπ απφ ζηεξεφηππα, αιιά ζηε 

ζηήξημε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

ζρεκαηίδνπλ ηηο ζηάζεηο ηνπο θαη λα επαλεμεηάδνπλ ηελ νξζφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ππνθεηκεληθήο ηνπο πξαγκαηηθφηεηαο.  

Χο άμνλεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηψλ πξνηείλνληαη: 

1. ε γλψζε θαη θαηαλφεζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ηεο θνηλσλίαο, 

2. ε γλψζε ηεο παγθφζκηαο πξαγκαηηθφηεηαο,  

3. ε θαιιηέξγεηα ηεο παηδαγσγηθήο ηθαλφηεηαο, ψζηε ν εθπαηδεπηήο λα εθαξκφδεη 

επηηπρψο θαηάιιειεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη κεζφδνπο, 

4. ν εληνπηζκφο πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ, 

5. ε δεκηνπξγηθή αιιειεπίδξαζε, 

6. ε απηνγλσζία θαη απηνεθηίκεζε, 

7. νη αηνκηθέο δηαθνξέο, 

8. νη παγησκέλεο αληηιήςεηο, 

9. ε ηζφηεηα, 

10. νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, 

11. ε επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

Ζ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ ιεηηνπξγεί σο κέζν γηα ηε ζηαδηαθή αιιαγή ησλ αληηιήςεσλ, 

πνπ δηνρεηεχνληαη κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε, γηα κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία.  

 

2.5 ηξαηεγηθέο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο  
 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο 

αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, λα έρεη ζαθείο ζηφρνπο, ηφζν γλσζηηθνχο φζν θαη 

ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη λα ζηεξίδεη ηε κάζεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Γεσξγνγηάλλεο, 1997, 

Υξηζηηάο, 2001, Tiedt & Tiedt, 2006). πγθεθξηκέλα:  

 Ο εθπαηδεπηήο ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ελεξγεηηθέο κεζφδνπο κάζεζεο, νη νπνίεο 

λα εκπιέθνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο αμηνπνηψληαο ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη 
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εκπεηξίεο ηνπο. Κάζε άλζξσπνο είλαη θνξέαο αλεθηίκεηεο εκπεηξίαο. Ο 

εθπαηδεπφκελνο, αθφκε θαη φηαλ σο κεηαλάζηεο δελ γλσξίδεη θαιά ηε γιψζζα ηεο 

ρψξαο ζηελ νπνία δεη, έρεη αξθεηέο εκπεηξίεο κέζα απφ ηελ επαγγεικαηηθή θαη 

θνηλσληθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, πνπ ηνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφζεη απφ 

κφλνο ηνπ ηε κέζνδν ηεο δνθηκήο θαη ηεο πιάλεο. Μπνξεί δειαδή κε ζρεηηθή επρέξεηα 

κέζσ ζπλερψλ δνθηκψλ λα θηάζεη ζην πνζνχκελν απνηέιεζκα ηεο θαηαλφεζεο ηνπ 

ζέκαηνο πνπ ηνλ απαζρνιεί. Ο Ακεξηθαλφο παηδαγσγφο J. Banks (1994) ζεσξεί ηελ 

εκπεηξηθή δηάζηαζε νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο, θαζψο ππάξρεη αιιειεπίδξαζε 

εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελνπ θαηά ηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα.  

 Ο εθπαηδεπηήο ρξεηάδεηαη λα ζρεδηάδεη εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο, νη νπνίεο πξνσζνχλ 

ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, νχησο ψζηε κέζα απφ απηέο λα καζαίλεη ν 

έλαο γηα ηνλ άιιν. Σν παίμηκν ξφισλ, νη δεκηνπξγηθέο δξακαηνπνηήζεηο θαη νη 

πξνζνκνηψζεηο απνηεινχλ ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δεκηνπξγηθά, 

επεηδή πξνθαινχλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη 

εθπαηδεπφκελνη ρξεζηκνπνηνχλ δηθέο ηνπο εξκελείεο γηα ην πψο αηζζάλεηαη θαλείο ζε 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο, δίλεηαη ε επθαηξία λα εθθξαζηνχλ αμίεο, πεπνηζήζεηο θαη 

απφςεηο. 

 Ο εθπαηδεπηήο κέζα απφ ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ρξεηάδεηαη λα θαιιηεξγήζεη 

ην ζεβαζκφ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Δίλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ ν εθπαηδεπφκελνο λα αηζζάλεηαη φηη πξνζθέξεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ 

ρψξν θαη φηη εθηηκψληαη νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο θαηαβνιέο ηνπ. Ζ 

δηακφξθσζε θιίκαηνο απνδνρήο ηνλ θάλεη λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθφηεξα ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 Σα ζέκαηα, πνπ αλαπηχζζεη ν εθπαηδεπηήο, ρξεηάδεηαη λα αθνξνχλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ο εθπαηδεπφκελνο λα ππνβνεζείηαη λα βξεη 

θψδηθεο πνπ ζα ηνλ νδεγήζνπλ κε επθνιία ζηελ εξκελεία ηεο εκπεηξίαο ηνπ, ηελ 

νπνία ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ηε κεηαδψζεη ζηνπο ζπλεθπαηδεπφκελνχο ηνπ. 

 Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ρξεηάδεηαη λα πξνζαξκφδεηαη ζην ξπζκφ θαη ηνπο ηξφπνπο 

κάζεζεο θάζε εθπαηδεπφκελνπ. Ζ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ξπζκνχ 

κάζεζεο θαη ε επηθέληξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ αλάπηπμε καζεζηαθψλ 

δεμηνηήησλ είλαη έλαο απαξαίηεηνο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο πνπ ν 

εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα θαιιηεξγήζεη. Ζ εμνηθείσζε, γηα παξάδεηγκα, κε ηηο λέεο 
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ηερλνινγίεο απνηειεί κέζνδν κε ηελ νπνία ν εθπαηδεπφκελνο νδεγείηαη ζηελ 

θαηαλφεζε θαηλνκέλσλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο γιψζζαο. 

 Κάζε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ρξεηάδεηαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζπδήηεζε, ψζηε νη 

εθπαηδεπφκελνη λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπλ θαη λα ζπλνςίζνπλ ηηο ζθέςεηο 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. 

 Ζ δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ρξεηάδεηαη λα έρεη ζπλέρεηα θαη λα κελ αξθείηαη ζε 

κεκνλσκέλεο παξεκβάζεηο. 

 Ζ εκπεηξία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ: Ζ εθεπξεηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ. 

 Ζ ρξήζε πιηθψλ θαη κέζσλ: Δπεηδή ε απφιπηε νκνηνγέλεηα ιείπεη απφ ηα ηκήκαηα 

ελειίθσλ κεηαλαζηψλ, ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηήο λα επηλνήζεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα 

δηεπθνιχλνπλ θάζε εθπαηδεπφκελν λα αμηνπνηήζεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζηξαηεγηθέο 

γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, ρσξίο βέβαηα λα ιεζκνλεί φηη ιεηηνπξγεί σο 

θαζνδεγεηήο ζηελ νκάδα ηνπ. Οθείιεη δειαδή κε ζχληνκεο εηζεγήζεηο, κε 

παξαδείγκαηα, κε ηε ρξήζε βηβιίσλ, θεηκέλσλ, θσηνηππηψλ, εηθφλσλ λα δψζεη 

ελαχζκαηα θαη δηεμφδνπο ζηνλ εθπαηδεπφκελν θαη λα ηνλ δξαζηεξηνπνηήζεη ζε 

αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν.  

 Γηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία: Έλα ζέκα κπνξεί λα εξεπλεζεί θαηεπζείαλ θαη λα 

παξνπζηαζηεί απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο.  

 

2.6 Αλαθεθαιαίσζε 

Τπάξρεη ζπλερήο αιιειεπίδξαζε κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ πνιπκνξθία, ηελ νπνία 

δηαρεηξηδφκαζηε γηα λα πεηχρνπκε ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε είλαη 

κηα λέα ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή αληίδξαζε ζε κηα κεηαβαιιφκελε πνιηηηζκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, φπνπ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξαδνζηαθψλ αμηψλ απνδεηθλχεηαη 

αλεπαξθήο.  

Τπάξρεη ππνρξέσζε απφ πιεπξάο θξάηνπο γηα κηα εθπαίδεπζε πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηε 

ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, ζηεξηγκέλε ζε ινγηθέο εθπαηδεπηηθέο αξρέο, πνπ λα ελζσκαηψλεη 

κηα επξσπατθή θαη νηθνπκεληθή πξννπηηθή. Σν θξάηνο ππνρξενχηαη λα ππνζηεξίδεη φια ηα 

άηνκα, ψζηε λα γίλνπλ αληαγσληζηηθά ζηελ επίζεκε γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Ζ απνδνρή 

ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, ε ππέξβαζε ηνπ εζλνθεληξηζκνχ θαη ε δηαπνιηηηζκηθή 

πξνζέγγηζε ησλ λέσλ δεδνκέλσλ απνηεινχλ κνλφδξνκν γηα φιεο ηηο ζχγρξνλεο 

πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο, αλ απηέο ζέινπλ λα δηαζθαιίζνπλ ην ειάρηζην ηεο θνηλσληθήο 
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ζπλαίλεζεο θαη ηελ εηξεληθή ζπκβίσζε ησλ πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ πνπ ηηο 

απαξηίδνπλ. Αο έρνπκε πάληα ζην λνπ καο φηη ε εθπαίδεπζε είλαη κηα θνηλσληθνπνηεηηθή 

δηαδηθαζία, πφζν κάιινλ ε δηαπνιηηηζκηθή, πνπ πξνσζεί ηελ αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3  

ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ 

 

3.1 Δηζαγσγή 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα αλάιπζε. Σα ζηνηρεία ζπιιέρηεθαλ απφ ζηηο ζρνιέο ηνπ 

ΔΠΑ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ζηελ Αζήλα ηνλ κήλα Μάην ηνπ 2018. Σα ζηνηρεία ηα νπνία 

ζπιιέρηεθαλ, θαηαρσξήζεθαλ ζην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS. Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

ζπιιέρζεθαλ (Παξάξηεκα), ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. ε απηά πνπ απεπζχλνληαη ζε 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζε απηά πνπ απεπζχλνληαη ζε εθπαηδεπφκελνπο. Καηά ηελ ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ, πξνέθπςαλ 20 εξσηεκαηνιφγηα εθπαηδεπηηθψλ θαη 30 εθπαηδεπφκελσλ.  

 

3.2 Μέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο  

 

Γεηγκαηνιεςία είλαη ε ζπιινγή παξαηεξήζεσλ απφ έλα δείγκα, δειαδή έλα κέξνο ησλ 

αηφκσλ ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδνο ε νπνία αθνινπζείηαη ζε κηα έξεπλα 

απνηειεί ηελ βάζε ηεο αμηνπηζηίαο ηελ νπνία ζα παξνπζηάζνπλ ηα ηειηθά απνηειέζκαηα. 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη θαηαζθεπήο δείγκαηνο. Αλεμαξηήησο κεζφδνπ ν επηδησθφκελνο 

αληηθεηκεληθφο ζθνπφο παξακέλεη πάληα ν ίδηνο: ''Ζ αληηπξνζσπεπηηθφηαηα ηνπ δείγκαηνο". 

Σν πφζν θαιά έλα δείγκα αληηπξνζσπεχεη ηνλ πιεζπζκφ εμαξηάηαη απφ ην δεηγκαηνιεπηηθφ 

πιαίζην (sample frame), ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο (sample size) θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπιινγήο (selection procedure).  

Οη δηάθνξεο κέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ε θάζε κία 

απφ ηηο νπνίεο δηαηξείηαη ζε ππνθαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία είλαη ε Σπραία 

δεηγκαηνιεςία (Probability /Random Sampling) θαη νη ππνθαηεγνξίεο ηεο είλαη ε Απιή 

(Simple Random) θαη ε χλζεηε (Complex Random). Ζ δεχηεξε θαηεγνξία είλαη ε κε ηπραία 

δεηγκαηνιεςία (Nonprobability Sampling) κε ππνθαηεγνξίεο ηε δεηγκαηνιεςία 

Δπθνιίαο(Convenience), Κξίζεσο (Judgement) θαη Αλαινγηθή (Quota).  

πγθεθξηκέλα, γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε απιή ηπραία 

δεηγκαηνιεςία ε νπνία είλαη, ίζσο, ε πην γλσζηή κέζνδνο γηα ηελ επηινγή 
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αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο κεζφδνπ είλαη φηη θάζε κνλάδα ηνπ 

πιεζπζκνχ έρεη ηελ ίδηα πηζαλφηεηα λα επηιεγεί ζην δείγκα, δειαδή ζε θάζε θιήξσζε ε 

πηζαλφηεηα επηινγήο είλαη ίδηα γηα φιεο ηηο κνλάδεο. Ζ απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία νδεγεί ζε 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ ππφ έξεπλα πιεζπζκνχ θαη ζπλεπψο ηα απνηειέζκαηα είλαη 

γεληθεχζηκα πξνο ηνλ πιεζπζκφ.  

Ζ ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζρνιέο ΔΠΑ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ζηε 

πεξηνρή ησλ Αζελψλ. Γηαλεκήζεθαλ ζε εθπαηδεπηηθνχο δηαθφξσλ βαζκίδσλ (δηεπζπληέο, 

ππνδηεπζπληέο, εθπαηδεπηηθνί), θαζψο θαη ζε εθπαηδεπνκέλνπο, ψζηε λα δηαπηζησζεί ε 

χπαξμε ε κε ηεο θαηάξηηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ησλ 

δηαπνιηηηζκηθψλ ηάμεσλ ζηηο ζρνιέο ηνπ ΔΠΑ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. 

 

3.3 Πιεζπζκόο θαη κέγεζνο δείγκαηνο  

 

Πιεζπζκφο είλαη ην ζχλνιν ησλ ππφ κειέηε ζηνηρείσλ. πλήζσο, νη πξνο δηεξεχλεζε 

πιεζπζκνί είλαη πνιχ κεγάινη γηα λα κειεηεζνχλ νιφθιεξνη θαη ζίγνπξα ζα έρεη κεγάιν 

θφζηνο ζε ρξήκα, ρξφλν, αλζξψπηλνπο πφξνπο θ.α. Έλα αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα είλαη 

ε απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο πνπ γίλεηαη θάζε δέθα ρξφληα. Γηα ηνλ παξαπάλσ 

ιφγν επηιέγεηαη απφ ηνλ εξεπλεηή έλα δείγκα, ην νπνίν είλαη κηα αληηπξνζσπεπηηθή 

ππννκάδα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρεη νξηζηεί πξνο αλάιπζε.  

ηε δηθή καο πεξίπησζε, πξνζπαζψληαο λα έρνπκε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα, 

επηιέρζεθαλ ηπραία 20 εθπαηδεπηηθνί θαη 30 εθπαηδεπφκελνη, νη νπνίνη θνηηνχλ ζε ζρνιέο ηνπ 

ΔΠΑ. ηνπ ΟΑΔΓ ηεο πξσηεχνπζαο. Απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη 3 είλαη δηεπζπληέο, ελψ 

έλαο είλαη ππνδηεπζπληήο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην 34,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

είλαη αιινδαπνί, ελψ νη ππφινηπνη εκεδαπνί. Θα ήηαλ θαιφ λα αλαθεξζεί πσο δελ ππήξμε 

ηδηαίηεξε δπζθνιία ζηε ζπιινγή κηαο θαη νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ πνιχ πξφζπκνη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα.  

 

3.4 Αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο  

 

Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε 

θαηεγνξία (Παξάξηεκα) πεξηιακβάλεη ηα εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία απεπζχλνληαη ζηνπο 



 

 47 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιψλ ηνπ ΔΠΑ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.. Απηά απνηεινχληαη απφ ηξεηο ελφηεηεο 

πνπ είλαη νη αθφινπζεο: 

1. Γεληθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθνχ, 

2. χλζεζε ηκήκαηνο θαη 

3. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία (Παξάξηεκα) πεξηιακβάλνληαη ηα εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία 

απεπζχλνληαη ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο ησλ ζρνιψλ ηνπ ΔΠΑ ηνπ ΟΑΔΓ.. Καη ε θαηεγνξία 

απηή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηαθξίλνληαη ζε δπν ελφηεηεο: 

1. Γεληθά ζηνηρεία εθπαηδεπνκέλνπ 

2. χλζεζε ηκήκαηνο. Ζ ελφηεηα απηή δηαθξίλεηαη ζηνπ αιινδαπνχο θαη ζηνπο 

εκεδαπνχο. 

 

3.4.1 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπηηθνύ 
 

ηελ πξψηε θαηεγνξία ησλ εξσηεζέλησλ πνπ αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαη εηδηθφηεξα ηελ 

ελφηεηα πνπ απεπζχλεηαη ζηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην 66,7% είλαη 

άληξεο, ελψ ην 33,3% γπλαίθεο (Πίλαθαο 3.1, Γηάγξακκα 3.1). 

Πίλαθαο 3.1 

Φύιν 

 

 

 

Γηάγξακκα 3.1 

Φύιν 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid άληξαο 12 66,7 66,7 66,7 

γπλαίθα 6 33,3 33,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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ζνλ αθνξά ηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη είλαη 60 εηψλ θαη 

αθνινπζνχλ νη ειηθίεο ησλ 36, 38 θαη 57 εηψλ (Πίλαθαο 3.2, Γηάγξακκα 3.2). ηε ζπλέρεηα, 

θιήζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο λα απαληήζνπλ ζε πνηα πεξηνρή θαηνηθνχλ θαη δηαπηζηψζεθε φηη 

νη πεξηζζφηεξνη εμ απηψλ θαηνηθνχλ εληφο ηεο πφιεσο ησλ Αζελψλ (Πίλαθαο 3.3).  

 

Πίλαθαο 3.2 

 Ηιηθία 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 34 1 5,6 5,6 5,6 

35 1 5,6 5,6 11,1 

36 2 11,1 11,1 22,2 

38 2 11,1 11,1 33,3 

42 1 5,6 5,6 38,9 

49 1 5,6 5,6 44,4 

50 1 5,6 5,6 50,0 

52 1 5,6 5,6 55,6 

55 1 5,6 5,6 61,1 

57 2 11,1 11,1 72,2 

59 1 5,6 5,6 77,8 

60 3 16,7 16,7 94,4 

62 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

Γηάγξακκα 3.2 

Ηιηθία 
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Πίλαθαο 3.3 

Σόπνο δηακνλήο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΘΖΝ 11 61,1 61,1 61,1 

ΑΡΓΤ 1 5,6 5,6 66,7 

ΑΣΣΗ 3 16,7 16,7 83,3 

ΚΖΦΗ 1 5,6 5,6 88,9 

ΠΑΓΚ 1 5,6 5,6 94,4 

ΠΔΗΡ 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

Καηφπηλ, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο δήισζαλ πσο δηδάζθνπλ απφ 18 έσο 21 

έηε (Πίλαθαο 3.4, Γηάγξακκα 3.3). ζνλ αθνξά ηε βαζκίδα πνπ βξίζθνληαη νη πεξηζζφηεξνη 

ζηηο ζρνιέο, ην 77,8% είλαη απινί εθπαηδεπηηθνί, ην 16,7% ππνδηεπζπληέο θαη ην 5,6% 

δηεπζπληέο (Πίλαθαο 3.5, Γηάγξακκα 3.4). Σν 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

πηπρηνχρνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ην 27,8% είλαη απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ελψ ην 11,1% θαηέρεη νκνίσο κεηαπηπρηαθφ θαη δηδαθηνξηθφ ηίηιν (Πίλαθαο 

3.6, Γηάγξακκα 3.5). 

 

Πίλαθαο 3.4 

Έηε δηδαζθαιίαο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 6 1 5,6 5,6 5,6 

7 1 5,6 5,6 11,1 

9 1 5,6 5,6 16,7 

10 1 5,6 5,6 22,2 

12 1 5,6 5,6 27,8 

13 1 5,6 5,6 33,3 

14 1 5,6 5,6 38,9 

15 1 5,6 5,6 44,4 

18 2 11,1 11,1 55,6 

21 2 11,1 11,1 66,7 

22 2 11,1 11,1 77,8 

23 1 5,6 5,6 83,3 

25 1 5,6 5,6 88,9 

30 1 5,6 5,6 94,4 

36 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 3.3 

Έηε δηδαζθαιίαο 

 
 

Πίλαθαο 3.5 

Βαζκίδα ζηε ζρνιή 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δθπαηδεπηηθφο 
14 77,8 77,8 77,8 

Τπνδηεπζπληήο 
1 5,6 5,6 83,3 

Γηεπζπληήο 3 16,7 16,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

 

 

Γηάγξακκα 3.4 

Βαζκίδα ζηε ζρνιή 
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Πίλαθαο 3.6 

Μνξθσηηθό επίπεδν 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 
5 27,8 27,8 27,8 

Σξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 
9 50,0 50,0 77,8 

Μεηαπηπρηαθφ 2 11,1 11,1 88,9 

Γηδαθηνξηθφ 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

Γηάγξακκα 3.5 

Μνξθσηηθό επίπεδν 

 
 

Απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ην 27,8% δηδάζθνπλ ζηελ εηδηθφηεηα ησλ 

ειεθηξνιφγσλ/ειεθηξνληθψλ θαη αθνινπζεί κε 22,2% ε εηδηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ 

νηθνλνκηθψλ θαζεθφλησλ. Σν ίδην πνζνζηφ δειψλεη πσο δηδάζθεη ζε άιιε εηδηθφηεηα. ηε 

ζπλέρεηα, ην 16,7%  δηδάζθεη ζηνλ ηνκέα ηεο καγεηξηθήο/δαραξνπιαζηηθήο, ελψ κφιηο ην 5,6 

είλαη εθπαηδεπηηθνί ζηνλ ηνκέα ηεο αηζζεηηθήο/θνκκσηηθήο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ςπθηηθψλ 

νκνίσο (Πίλαθαο 3.7, Γηάγξακκα 3.6). 

Πίλαθαο 3.7 

Δηδηθόηεηα ΔΠΑ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Αηζζεηηθήο/Κνκκσηηθήο 1 5,6 5,6 5,6 

Μαγεηξηθήο/Εαραξνπιαζηηθήο 3 16,7 16,7 22,2 

Φπθηηθψλ 1 5,6 5,6 27,8 

Τπάιιεινη νηθνλνκηθψλ 

θαζεθφλησλ 
4 22,2 22,2 50,0 

Ζιεθηξνιφγνη / Ζιεθηξνληθνί 5 27,8 27,8 77,8 

Άιιν 4 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 3.6 

Δηδηθόηεηα ΔΠΑ 

 
 

Έπεηηα, ζηελ  εξψηεζε πνπ απεπζπλφηαλ ζηνπο εξσηεζέληεο γηα ην αλ γλσξίδνπλ επαξθψο 

θάπνηα μέλε γιψζζα, ην 77,8% έδσζε θαηαθαηηθή απάληεζε, ελψ ην 22,2% αξλεηηθή 

(Πίλαθαο 3.8, Γηάγξακκα 3.7). Απφ ην 77,8% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ γλσξίδνπλ θάπνηα μέλε 

γιψζζα, φινη απάληεζαλ πσο απηή είλαη ε αγγιηθή γιψζζα (Πίλαθαο 3.9). 

 

 

Πίλαθαο 3.8 

Γλώζε μέλεο γιώζζαο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΗ 14 77,8 77,8 77,8 

ΟΥΗ 4 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

Γηάγξακκα 3.7 

Γλώζε μέλεο γιώζζαο 
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Πίλαθαο 3.9 

Γλώζε μέλεο γιώζζαο/πνηα 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Αγγιηθή 14 77,8 100,0 100,0 

Missing 999 4 22,2   

Total 18 100,0   

 

ζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε πνπ αθνινχζεζε γηα ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ επηκνξθσζεί 

ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ην 66,7% απάληεζε αξλεηηθά, ελψ κφιηο ην 33,3% 

απάληεζε ζεηηθά (Πίλαθαο 3.10, Γηάγξακκα 3.8). Απφ απηνχο πνπ απάληεζαλ ζεηηθά, ην 50% 

δήισζε πσο επηκνξθψζεθε απφ ζεκηλάξηα ζε ζρνιεία, ελψ ην 33,3% απφ ζεκηλάξηα ή 

καζήκαηα ζην Παλεπηζηήκην (Πίλαθαο 3.11, Γηάγξακκα 3.9). 

 

Πίλαθαο 3.10 

Δπηκόξθσζε ζε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΗ 6 33,3 33,3 33,3 

ΟΥΗ 12 66,7 66,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

Γηάγξακκα 3.8 

Δπηκόξθσζε ζε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 
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Πίλαθαο 3.11 

Φνξέαο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid εκηλάξηα ζε ζρνιεία 
3 16,7 50,0 50,0 

εκηλάξηα ή καζήκαηα 

ζην Παλεπηζηήκην 2 11,1 33,3 83,3 

Άιιν (ζεκεηψζηε) 1 5,6 16,7 100,0 

Total 6 33,3 100,0  

Missing 999 12 66,7   

Total 18 100,0   

 

Γηάγξακκα 3.9 

Φνξέαο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

 

 

3.4.2 ύλζεζε ηκήκαηνο 
 

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε δεχηεξε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ε νπνία είλαη ε ζχλζεζε ηνπ ηκήκαηνο. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα 

δηεπθξηληζηεί, πσο νη καζεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ ηηο ζρνιέο ηνπ ΔΠΑ. Ο.Α.Δ.Γ. είλαη απφ 

16 έσο 23 εηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ησλ ηκεκάησλ (50%) είλαη ειηθίαο απφ 20 έσο 21 

εηψλ. Μεηαμχ 18 έσο 19 εηψλ απνηειεί ην 33,3% ησλ καζεηψλ, ην 11,1% είλαη κεηαμχ 16 

έσο 17 εηψλ, ελψ ην 5,6% είλαη απφ 22 έσο 23 εηψλ (Πίλαθαο 3.12, Γηάγξακκα 3.10). 
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Πίλαθαο 3.12 

Ηιηθία καζεηώλ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 16-17 2 11,1 11,1 11,1 

18-19 6 33,3 33,3 44,4 

20-21 9 50,0 50,0 94,4 

22-23 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

Γηάγξακκα 3.10 

Ηιηθία καζεηώλ 

 
 

 

 

ζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ ζε κηα ηάμε, νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ πσο ην 

44,4% απνηειείηαη απφ 15 άηνκα, ην 16,7% απφ 18 άηνκα, ελψ ην 11,1 απφ 17 καζεηέο 

(Πίλαθαο 3.13, Γηάγξακκα 3.11). Καηφπηλ, νη εθπαηδεπηηθνί εξσηήζεθαλ γηα ην αλ έρνπλ 

αιινδαπνχο καζεηέο ζην ηκήκα ηνπο θαη φινη απάληεζαλ θαηαθαηηθά (Πίλαθαο 3.14).  
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Πίλαθαο 3.13 

ύλνιν καζεηώλ ζηε ηάμε 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10 1 5,6 5,6 5,6 

14 1 5,6 5,6 11,1 

15 8 44,4 44,4 55,6 

17 2 11,1 11,1 66,7 

18 3 16,7 16,7 83,3 

20 1 5,6 5,6 88,9 

21 1 5,6 5,6 94,4 

999 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

Γηάγξακκα 3.11 

ύλνιν καζεηώλ ζηε ηάμε 

 
 

 

Πίλαθαο 3.14 

Αιινδαπνί καζεηέο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΗ 17 94,4 100,0 100,0 

Missing 999 1 5,6   

Total 18 100,0   

 

 

Αθνινχζσο, νη επφκελεο εξσηήζεηο, νη νπνίεο απεπζχλνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

αθνξνχλ κφλνλ απηνχο πνπ απάληεζαλ ζεηηθά γηα ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο αιινδαπψλ 
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καζεηψλ ζηελ ηάμε ηνπο, δειαδή φινπο. Δηδηθφηεξα, ην 29,4% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε 

πσο ζηελ ηάμε ηνπο έρνπλ 5 αιινδαπνχο καζεηέο, ην 23,5% απφ 2 αιινδαπνχο καζεηέο, ελψ 

ην 17,6% απφ 4 αιινδαπνχο καζεηέο (Πίλαθαο 3.15, Γηάγξακκα 3.12). Σν 88,9% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ πξνέξρνληαη απφ ηελ Αιβαλία, ελψ ην 5,6% απφ ρψξεο 

ηεο κέζεο Αλαηνιήο θαη απφ ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο αληηζηνίρσο (Πίλαθαο 3.16, 

Γηάγξακκα 3.13). 

 

Πίλαθαο 3.15 

Αξηζκόο αιινδαπώλ καζεηώλ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 4 22,2 23,5 23,5 

3 1 5,6 5,9 29,4 

4 3 16,7 17,6 47,1 

5 5 27,8 29,4 76,5 

6 2 11,1 11,8 88,2 

7 1 5,6 5,9 94,1 

8 1 5,6 5,9 100,0 

Total 17 94,4 100,0  

Missing 999 1 5,6   

Total 18 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 3.12 

Αξηζκόο αιινδαπώλ καζεηώλ 
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Πίλαθαο 3.16 

Υώξα πξνέιεπζεο αιινδαπώλ καζεηώλ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Αιβαληθή 16 88,9 88,9 88,9 

Υψξεο Μέζεο 

Αλαηνιή 
1 5,6 5,6 94,4 

Υψξεο Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο 
1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

Γηάγξακκα 3.13 

Υώξα πξνέιεπζεο αιινδαπώλ καζεηώλ 

 
 

Έπεηηα, ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην επίπεδν ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ, ην 55,6% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δήισζε πσο είλαη θαιφ, ελψ ην ππφινηπν φηη είλαη κέηξην (Πίλαθαο 3.17, 

Γηάγξακκα 3.14). ζνλ αθνξά ην βαζκφ γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, απφ ηελ πιεπξά 

ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ, ην 55,6% απάληεζε φηη είλαη θαιφ, ην 33,3% κέηξην θαη ην 11,1% 

πσο είλαη πνιχ θαιφ (Πίλαθαο 3.18, Γηάγξακκα 3.15). 

 

Πίλαθαο 3.17 

Δπίπεδν αιινδαπώλ καζεηώλ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μέηξην 8 44,4 44,4 44,4 

Καιφ 10 55,6 55,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 3.14 

Δπίπεδν αιινδαπώλ καζεηώλ 

 
 

 

Πίλαθαο 3.18 

Γλώζε ειιεληθήο γιώζζα από αιινδαπνύο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μέηξην 6 33,3 33,3 33,3 

Καιφ 10 55,6 55,6 88,9 

Πνιχ θαιφ 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

Γηάγξακκα 3.15 

Γλώζε ειιεληθήο γιώζζα από αιινδαπνύο 
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Δπηπξφζζεηα, νη επφκελεο ηέζζεξηο εξσηήζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηνπο αιινδαπνχο 

καζεηέο, απεπζχλνληαη ζην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δηδηθφηεξα, ζηελ 

εξψηεζε γηα ην εάλ νη αιινδαπνί καζεηέο έρνπλ ρακειφηεξε επίδνζε απφ ηνπο γεγελείο, ην 

33,3% απάληεζε πσο δηαθσλεί θαη ην ίδην πνζνζηφ πσο είλαη νπδέηεξν. Απφ ηελ άιιε, ην 

16,7% απάληεζε πσο δηαθσλεί απφιπηα, ελψ πάιη ην ίδην πνζνζηφ πσο ζπκθσλεί. ζνλ 

αθνξά ζηελ εξψηεζε γηα ην εάλ απνπζηάδνπλ ζπρλφηεξα απφ ηα καζήκαηα, ιφγσ απμεκέλσλ 

ππνρξεψζεσλ, ην 27,8% δήισζε πσο δηαθσλεί θαη πσο είλαη νπδέηεξν νκνίσο, ελψ ην 22,2% 

απάληεζε πσο δηαθσλεί απφιπηα θαη εμίζνπ πσο ζπκθσλεί. ρεηηθά κε ην γεγνλφο πσο 

παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο, ην 44,4% ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη 

νπδέηεξν, ελψ ην 22,2% δηαθσλεί απφιπηα θαη δηαθσλεί αληίζηνηρα. Μφιηο ην 11,1% δήισζε 

πσο ζπκθσλεί. Σέινο, ζηελ εξψηεζε γηα ην εάλ νη αιινδαπνί καζεηέο είλαη θνηλσληθνί ζε 

ζρέζε κε ηνπο γεγελείο καζεηέο, ην 55,6% δήισζε πσο είλαη νπδέηεξν, ην 22,2% πσο 

ζπκθσλεί, ελψ ην 11,1% πσο δηαθσλεί (Πίλαθαο 3.19). 

Πίλαθαο 3.19 

ρεηηθά κε ηνπο αιινδαπνύο καζεηέο 
 

Έρνπλ ρακειόηεξε επίδνζε από ηνπο γεγελείο καζεηέο; 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Val

id 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 
3 16,7 16,7 16,7 

Γηαθσλψ 
6 33,3 33,3 50,0 

Οπδέηεξνο 
6 33,3 33,3 83,3 

πκθσλψ 
3 16,7 16,7 100,0 

Total 
18 100,0 100,0  

 

Απνπζηάδνπλ ζπρλόηεξα από ηα καζήκαηα, ιόγσ 

απμεκέλσλ ππνρξεώζεσλ; 

 

Freq

uency 

Perce

nt 

Valid 

Perce

nt 

Cumulati

ve 

Percent 

Vali

d 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 
4 22,2 22,2 22,2 

Γηαθσλώ 5 27,8 27,8 50,0 

Οπδέηεξνο 5 27,8 27,8 77,8 

πκθσλώ 4 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

Παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο; 

 

Frequ

ency 

Percen

t 

Valid 

Percen

t 

Cumulativ

e Percent 

Vali

d 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 
4 22,2 22,2 22,2 

Γηαθσλώ 4 22,2 22,2 44,4 

Οπδέηεξνο 8 44,4 44,4 88,9 

πκθσλώ 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

Δίλαη θνηλσληθνί ζε ζρέζε κε ηνπο γεγελείο καζεηέο; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλώ 

απόιπηα 
1 5,6 5,6 5,6 

Γηαθσλώ 2 11,1 11,1 16,7 

Οπδέηεξνο 10 55,6 55,6 72,2 

πκθσλώ 
4 22,2 22,2 94,4 

πκθσλώ 

Απόιπηα 
1 5,6 5,6 100,0 

Total 
18 100,0 100,0  
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ηε ζπλέρεηα, φζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε γηα ην αλ δπζρεξαίλεη/επεξεάδεη ε παξνπζία ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ ηε ζχλζεζε ηεο ηάμεο, ην 88,9% ήηαλ αξλεηηθφ θαη κφιηο ην 11,1% 

απάληεζε θαηαθαηηθά (Πίλαθαο 3.20, Γηάγξακκα 3.16). Απφ απηνχο πνπ απάληεζαλ ζεηηθά 

(88,9%), νη κηζνί δήισζαλ πσο πηζηεχνπλ φηη επεξεάδεη/δπζρεξαίλεη κέηξηα ε χπαξμε ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ ηε ζχλζεζε ηεο ηάμεο, ελψ ην ππφινηπν 50% πσο επεξεάδεη πνιχ 

(Πίλαθαο 3.21). 

 

Πίλαθαο 3.20 

Πηζηεύεηε όηη δπζρεξαίλεη/ επεξεάδεη ε παξνπζία ησλ αιινδαπώλ καζεηώλ ηε ζύλζεζε 

ηεο ηάμεο; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΗ 2 11,1 11,1 11,1 

ΟΥΗ 16 88,9 88,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

Γηάγξακκα 3.16 

Πηζηεύεηε όηη δπζρεξαίλεη/ επεξεάδεη ε παξνπζία ησλ αιινδαπώλ καζεηώλ ηε ζύλζεζε 

ηεο ηάμεο; 

 
 

 



 

 62 

Πίλαθαο 3.21 

ε ηη βαζκό δπζρεξαίλεη/ επεξεάδεη ε παξνπζία ησλ αιινδαπώλ καζεηώλ ηε ζύλζεζε 

ηεο ηάμεο; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μέηξηα 1 5,6 50,0 50,0 

Πνιχ 1 5,6 50,0 100,0 

Total 2 11,1 100,0  

Missing 999 16 88,9   

Total 18 100,0   

 

3.4.3 Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

 
ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε ηξίηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

απεπζχλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε νπνία αθνξά ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Αξρηθά, ζα 

δνζνχλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία ζε κεηθηή ηάμε θαη έπεηηα ζα 

αθνινπζήζνπλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα. 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία ζε κεηθηή ηάμε, 

ην 61,1% δήισζε πσο ζπκθσλεί ζηελ πξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη πξνζέγγηζε ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ελψ ην 22,2% πσο ζπκθσλεί απφιπηα. 

ρεηηθά κε ην γεγνλφο πσο νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί είλαη επαξθψο θαηαξηηζκέλνη, ψζηε λα 

δηδάζθνπλ ηνπο καζεηέο δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ νκάδσλ, ην 38,9% δήισζε πσο δηαθσλεί, 

ελψ ην 22,2% πσο είλαη νπδέηεξν. Έπεηηα, ην 33,3% ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη νπδέηεξνη 

ζηελ εξψηεζε γηα ην αλ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ελαιιαθηηθά κνληέια 

δηδαζθαιίαο πξνο ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο, ελψ ην 27,8% πσο δηαθσλεί θαη πσο δηαθσλεί 

απφιπηα. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φζνλ αθνξά ην γεγνλφο ηνπ αλ είλαη απαξαίηεηε ε δηδαζθαιία ηεο 

κεηξηθήο γιψζζαο γηα ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο, ην 38,9% δήισζε πσο ζπκθσλεί απφιπηα, 

ελψ ην 22,2% πσο είλαη νπδέηεξν. Δπίζεο, ην 33,3% ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δηαθσλεί πσο ν ηξφπνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ θαη ην 27,8% εκθαλίδεηαη λα είλαη νπδέηεξν (Πίλαθαο 

3.22). 
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Πίλαθαο 3.22 

Απόςεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε δηδαζθαιία ζε κεηθηή ηάμε 
 

Τπάξρεη πξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη πξνζέγγηζε ησλ 

αιινδαπώλ θνηηεηώλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο; 

 
Frequ
ency 

Perce
nt 

Valid 

Perce
nt 

Cumulati

ve 
Percent 

Vali

d 

Οπδέηεξνο 3 16,7 16,7 16,7 

πκθσλψ 
11 61,1 61,1 77,8 

πκθσλψ 

Απφιπηα 
4 22,2 22,2 100,0 

Total 
18 100,0 100,0  

 

Θεσξείηε πσο νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί είλαη 

επαξθώο θαηαξηηζκέλνη, ώζηε λα δηδάζθνπλ ηνπο 

καζεηέο δηαθνξεηηθώλ εζληθώλ νκάδσλ; 

 
Frequ
ency 

Perc
ent 

Valid 
Percent 

Cumula

tive 
Percent 

Valid Γηαθσλψ 
απφιπηα 

2 11,1 11,1 11,1 

Γηαθσλψ 7 38,9 38,9 50,0 

Οπδέηεξνο 4 22,2 22,2 72,2 

πκθσλψ 3 16,7 16,7 88,9 

πκθσλψ 

Απφιπηα 
2 11,1 11,1 100,0 

Total 
18 

100,

0 
100,0  

Θεσξείηε απαξαίηεηε ηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο 

γιώζζαο γηα ηνπο αιινδαπνύο καζεηέο; 

 

Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Val

id 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 
7 38,9 38,9 38,9 

Γηαθσλψ 
3 16,7 16,7 55,6 

Οπδέηεξνο 
4 22,2 22,2 77,8 

πκθσλψ 3 16,7 16,7 94,4 

πκθσλψ 

Απφιπηα 
1 5,6 5,6 100,0 

Total 
18 100,0 100,0  

 

 

Υξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

ελαιιαθηηθά κνληέια δηδαζθαιίαο πξνο ηνπο 

αιινδαπνύο καζεηέο; 

 

Fre

qu

enc
y 

Perce
nt 

Valid 

Perce
nt 

Cumulati

ve 
Percent 

Vali
d 

Γηαθσλψ 
απφιπηα 

5 27,8 27,8 27,8 

Γηαθσλψ 
5 27,8 27,8 55,6 

Οπδέηεξνο 
6 33,3 33,3 88,9 

πκθσλψ 

Απφιπηα 
2 11,1 11,1 100,0 

Total 
18 100,0 100,0  

 

Ο ηξόπνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ηθαλνπνηεηηθόο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αιινδαπώλ καζεηώλ; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Γηαθσλψ 6 33,3 33,3 33,3 

Οπδέηεξνο 5 27,8 27,8 61,1 

πκθσλψ 4 22,2 22,2 83,3 

πκθσλψ Απφιπηα 3 16,7 16,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

ηε ζπλέρεηα, φζνλ αθνξά ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα, ην 38,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί ζην γεγνλφο πσο φηαλ 

θάπνηνο εγθαζίζηαηαη ζε άιιε ρψξα πξέπεη λα πηνζεηήζεη ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο, δηαθνξεηηθά ζα θηλδπλεχεη ζην κέιινλ απφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ελψ ην 27,8% 

είλαη νπδέηεξν θαη ζπκθσλεί απφιπηα.  ρεηηθά κε ην γεγνλφο πσο ε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο 
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ηαπηφηεηαο απφ ηνπο αιινδαπνχο κπνξεί λα απνβεί επηθίλδπλε, νη κηζνί απφ ηνπ εξσηεζέληεο 

είλαη νπδέηεξνη, ελψ ην 16,7% ζπκθσλεί θαη ζπκθσλεί απφιπηα αληίζηνηρα.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην 55,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλνχλ κε ην 

γεγνλφο πσο πξέπεη λα γίλεη απνδεθηή ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ησλ αιινδαπψλ, 

αθνχ απνδερηνχλ πξψηα ηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη ην 33,3% ζπκθσλεί απφιπηα. 

Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε  πσο επηηπρήο ελζσκάησζε ησλ αιινδαπψλ ζεκαίλεη 

πιήξε πηνζέηεζε απφ κέξνπο ηνπο ησλ θνηλσληθψλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο, ην 33,3% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκθσλεί, ελψ ην 27,8% ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπκθσλεί απφιπηα (Πίλαθαο 3.23). 

 

Πίλαθαο 3.23 

Απόςεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

Αλ θάπνηνο δελ πηνζεηήζεη ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ηεο ρώξαο ππνδνρήο, θηλδπλεύεη από θνηλσληθό 

απνθιεηζκό. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Γηαθσλψ 1 5,6 5,6 5,6 

Οπδέηεξνο 5 27,8 27,8 33,3 

πκθσλψ 7 38,9 38,9 72,2 

πκθσλψ Απφιπηα 5 27,8 27,8 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
 

Η δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο από ηνπο αιινδαπνύο κπνξεί λα απνβεί επηθίλδπλε; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Γηαθσλψ απφιπηα 1 5,6 5,6 5,6 

Γηαθσλψ 2 11,1 11,1 16,7 

Οπδέηεξνο 9 50,0 50,0 66,7 

πκθσλψ 3 16,7 16,7 83,3 

πκθσλψ Απφιπηα 3 16,7 16,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
 

Θα πξέπεη λα γίλεη απνδεθηή ε δηαθνξεηηθόηεηα ηνπ ραξαθηήξα ησλ αιινδαπώλ, αθνύ απνδερηνύλ πξώηα ηνπο 

λόκνπο ηεο ρώξαο ππνδνρήο. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Γηαθσλψ 1 5,6 5,6 5,6 

Οπδέηεξνο 1 5,6 5,6 11,1 

πκθσλψ 10 55,6 55,6 66,7 

πκθσλψ Απφιπηα 6 33,3 33,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
 

Δπηηπρήο ελζσκάησζε ησλ αιινδαπώλ ζεκαίλεη πιήξε πηνζέηεζε από κέξνπο ηνπο ησλ θνηλσληθώλ 

πνιηηηζκηθώλ ζηνηρείσλ ηεο ρώξαο ππνδνρήο. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Γηαθσλψ απφιπηα 1 5,6 5,6 5,6 

Γηαθσλψ 4 22,2 22,2 27,8 

Οπδέηεξνο 2 11,1 11,1 38,9 

πκθσλψ 6 33,3 33,3 72,2 

πκθσλψ Απφιπηα 5 27,8 27,8 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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ζνλ αθνξά ηψξα ην βαζκφ ζπκθσλίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην γεγνλφο ηνπ εάλ 

πηζηεχνπλ πσο ε πεξηνδηθή επηκφξθσζε ζα βνεζνχζε ην έξγν ηνπο σο εθπαηδεπηηθψλ 

δηαπνιηηηζκηθήο ηάμεο, ην 55,6% απάληεζε πσο ζα βνεζνχζε ζε θαιφ επίπεδν, ελψ ην 22,2% 

δήισζε πσο ζα βνεζνχζε ιίγν θαη πνιχ αληίζηνηρα (Πίλαθαο 3.24, Γηάγξακκα 3.17). Απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη έρνπλ επηκνξθσζεί ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, 

ην 33,3% δήισζε πσο είλαη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλν απφ ηηο επηκνξθψζεηο πνπ έρεη 

παξαθνινπζήζεη. Σν ίδην πνζνζηφ, επίζεο, δήισζε πσο είλαη ηθαλνπνηεκέλν ζε θαιφ 

επίπεδν, ελψ ην 22,2% δελ είλαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλν (Πίλαθαο 3.25, Γηάγξακκα 3.18).  

 

Πίλαθαο 3.24 

Η πεξηνδηθή επηκόξθσζε πηζηεύεηε όηη ζα βνεζνύζε ην έξγν ζαο σο εθπαηδεπηηθό 

δηαπνιηηηζκηθήο ηάμεο; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγν 4 22,2 22,2 22,2 

Καιά 10 55,6 55,6 77,8 

Πνιχ θαιά 4 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

 

Γηάγξακκα 3.17 

Η πεξηνδηθή επηκόξθσζε πηζηεύεηε όηη ζα βνεζνύζε ην έξγν ζαο σο εθπαηδεπηηθό 

δηαπνιηηηζκηθήο ηάμεο; 
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Πίλαθαο 3.25 

Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε από ηηο επηκνξθώζεηο ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο πνπ παξαθνινπζήζαηε; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καζφινπ 2 11,1 22,2 22,2 

Μέηξηα 3 16,7 33,3 55,6 

Καιά 3 16,7 33,3 88,9 

Πνιχ θαιά 1 5,6 11,1 100,0 

Total 9 50,0 100,0  

Missing 999 9 50,0   

Total 18 100,0   

 

Γηάγξακκα 3.18 

Η πεξηνδηθή επηκόξθσζε πηζηεύεηε όηη ζα βνεζνύζε ην έξγν ζαο σο εθπαηδεπηηθό 

δηαπνιηηηζκηθήο ηάμεο; 

 
 

 

Πίλαθαο 3.26 

Καηά πόζν αμηνπνηήζαηε απηά πνπ κάζαηε, παξαθνινπζώληαο επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 

γηα ηελ θαηάξηηζή ζαο ζηε δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μέηξηα 2 11,1 28,6 28,6 

Καιά 3 16,7 42,9 71,4 

Πνιχ θαιά 2 11,1 28,6 100,0 

Total 7 38,9 100,0  

Missing 999 11 61,1   

Total 18 100,0   
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Γηάγξακκα 3.19 

Καηά πόζν αμηνπνηήζαηε απηά πνπ κάζαηε, παξαθνινπζώληαο επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 

γηα ηελ θαηάξηηζή ζαο ζηε δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο; 

 
 

Σέινο, ην 42,9% ησλ εθπαηδεπηηθψλ απάληεζε πσο είλαη ηθαλνπνηεκέλν ζε θαιφ επίπεδν 

απφ ην γεγνλφο ηνπ θαηά πφζν αμηνπνίεζε απηά πνπ έκαζε, παξαθνινπζψληαο επηκνξθσηηθά 

ζεκηλάξηα γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπ ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ελψ ην 28,6% είλαη κέηξηα 

ηθαλνπνηεκέλν θαη πνιχ θαιά ηθαλνπνηεκέλν εμίζνπ (Πίλαθαο 3.26, Γηάγξακκα 3.19). 

 

3.4.4 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπόκελνπ 

 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία (Παξάξηεκα) πεξηιακβάλνληαη ηα εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία 

απεπζχλνληαη ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο ησλ ζρνιψλ ηνπ ΔΠΑ. ηνπ ΟΑΔΓ.. Ζ θαηεγνξία 

απηή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηαθξίλεηαη ζε δπν ελφηεηεο. Ζ πξψηε απνηειείηαη απφ ηα γεληθά 

ζηνηρεία ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ, ελψ ε δεχηεξε απφ ηε ζχλζεζε ηνπ ηκήκαηνο. Ζ ελφηεηα απηή 

δηαθξίλεηαη ζηνπο αιινδαπνχο θαη ζηνπο εκεδαπνχο. 

Δηδηθφηεξα, ζηελ ελφηεηα πνπ απεπζχλεηαη ζηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, ην 65,5% είλαη άληξεο, ελψ ην 34,5% γπλαίθεο (Πίλαθαο 3.27, Γηάγξακκα 

3.20). ζνλ αθνξά ηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, νη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη είλαη απφ 

20 έσο 21 εηψλ κε πνζνζηφ 55,2%, αθνινπζνχλ νη ειηθίεο κεηαμχ 22 έσο 23 θαη 18-19 εηψλ 

κε πνζνζηφ 37,9% θαη 6,9% αληίζηνηρα (Πίλαθαο 3.28, Γηάγξακκα 3.21).  
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Πίλαθαο 3.27 

Φύιν 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid άληξαο 19 65,5 65,5 65,5 

γπλαίθα 10 34,5 34,5 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

 

 

Γηάγξακκα 3.20 

Φύιν 

 
 

 

 

Πίλαθαο 3.28 

Ηιηθία 

 

Frequen

cy Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18-19 2 6,9 6,9 6,9 

20-21 16 55,2 55,2 62,1 

22-23 11 37,9 37,9 100,0 

Total 29 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 3.21 

Ηιηθία 

 
 

ηε ζπλέρεηα, θιήζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο λα απαληήζνπλ ζε πνηα πεξηνρή θαηνηθνχλ θαη 

νη πεξηζζφηεξνη εμ απηψλ θαηνηθνχλ εληφο ηεο πφιεσο ησλ Αζελψλ (Πίλαθαο 3.29). Καηφπηλ, 

ην 85,2% ησλ καζεηψλ είλαη απφθνηηνη γ΄ ιπθείνπ, ελψ ην 7,4% απφθνηηνη α΄ ιπθείνπ 

(Πίλαθαο 3.30, Γηάγξακκα 3.22).  

 

Πίλαθαο 3.29 

Σόπνο δηακνλήο 

 

Freque

ncy Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Α. ΒΑ 1 3,4 3,8 3,8 

Α.ΓΖ� 2 6,9 7,7 11,5 

ΑΓ. Γ 1 3,4 3,8 15,4 

ΑΘΖΝ 7 24,1 26,9 42,3 

ΑΛΗΜ 1 3,4 3,8 46,2 

ΑΣΣΗ 1 3,4 3,8 50,0 

ΖΛΗΟ 3 10,3 11,5 61,5 

ΚΑΛΗ 1 3,4 3,8 65,4 

ΚΟΡΗ 1 3,4 3,8 69,2 

ΚΧΛΟ 1 3,4 3,8 73,1 

Ν. ΗΧ 1 3,4 3,8 76,9 

Ν. ΚΟ 1 3,4 3,8 80,8 

Ν. Μ 2 6,9 7,7 88,5 

Ν. ΦΤ 1 3,4 3,8 92,3 

ΠΑΡΟ 1 3,4 3,8 96,2 

ΠΑΣΖ 1 3,4 3,8 100,0 

Total 26 89,7 100,0  

Missing 999 3 10,3   

Total 29 100,0   
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Πίλαθαο 3.30 

Απόθνηηνη 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid α΄ ιπθείνπ 2 6,9 7,4 7,4 

β΄ ιπθείνπ 1 3,4 3,7 11,1 

γ΄ ιπθείνπ 23 79,3 85,2 96,3 

άιιν 1 3,4 3,7 100,0 

Total 27 93,1 100,0  

Missing 999 2 6,9   

Total 29 100,0   

 

 

 

Γηάγξακκα 3.22 

Απόθνηηνη 

 
 

 

Απφ ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο, ην 41,4% αθνινπζνχλ ηελ εηδηθφηεηα ησλ 

ειεθηξνιφγσλ/ειεθηξνληθψλ, αθνινπζεί ην πνζνζηφ ηνπ 20,7% ζηελ εηδηθφηεηα ησλ 

ππαιιήισλ νηθνλνκηθψλ θαζεθφλησλ. ηε ζπλέρεηα, ην 13,8% αθνινπζεί ηνλ ηνκέα ηεο 

καγεηξηθήο/δαραξνπιαζηηθήο. Σν 10,3% παξαθνινπζεί ηνλ ηνκέα ηεο αηζζεηηθήο/θνκκσηηθήο 

θαη ηνλ ηνκέα ησλ ςπθηηθψλ αληίζηνηρα (Πίλαθαο 3.31, Γηάγξακκα 3.23).  
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Πίλαθαο 3.31 

Δηδηθόηεηα 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Αηζζεηηθήο/Κνκκση

ηθήο 
3 10,3 10,3 10,3 

Μαγεηξηθήο/Εαραξν

πιαζηηθήο 
4 13,8 13,8 24,1 

Φπθηηθψλ 3 10,3 10,3 34,5 

Τπάιιεινη 

νηθνλνκηθψλ 

θαζεθφλησλ 

6 20,7 20,7 55,2 

Ζιεθηξνιφγνη / 

Ζιεθηξνληθνί 
12 41,4 41,4 96,6 

Άιιν 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

 

 

 

Γηάγξακκα 3.23 

Δηδηθόηεηα 
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Έπεηηα, ζηελ  εξψηεζε πνπ απεπζπλφηαλ ζηνπο εξσηεζέληεο γηα ην αλ γλσξίδνπλ επαξθψο 

θάπνηα μέλε γιψζζα, ην 69% έδσζε θαηαθαηηθή απάληεζε, ελψ ην 31% αξλεηηθή (Πίλαθαο 

3.32, Γηάγξακκα 3.24). Απφ ην 77,8% ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, πνπ γλσξίδνπλ θάπνηα μέλε 

γιψζζα, ην 85%  απάληεζαλ πσο είλαη ε αγγιηθή γιψζζα, ην 10% ε Γαιιηθή, ελψ ην 5% ε 

Γεξκαληθή (Πίλαθαο 3.33). 

 

Πίλαθαο 3.32 

Γλώζε μέλεο γιώζζαο  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΗ 20 69,0 69,0 69,0 

ΥΗ 9 31,0 31,0 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

 

Γηάγξακκα 3.24 

Γλώζε μέλεο γιώζζαο  

 
 

 

Πίλαθαο 3.33 

Γλώζε μέλεο γιώζζαο / πνηα 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Αγγιηθή 17 58,6 85,0 85,0 

Γαιιηθή 2 6,9 10,0 95,0 

Γεξκαληθή 1 3,4 5,0 100,0 

Total 20 69,0 100,0  

Missing 999 9 31,0   

Total 29 100,0   
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ζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε πνπ αθνινχζεζε γηα ην εάλ νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ην 77,8% απάληεζε αξλεηηθά, ελψ 

κφιηο ην 22,2% απάληεζε ζεηηθά (Πίλαθαο 3.34, Γηάγξακκα 3.25). Απφ απηνχο πνπ 

απάληεζαλ ζεηηθά, ζρεδφλ φινη επηκνξθψζεθαλ ζην ηνκέα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

απφ ζρνιέο ζηελ Αζήλα (Πίλαθαο 3.35). 

 

Πίλαθαο 3.34 

Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΗ 6 20,7 22,2 22,2 

ΥΗ 21 72,4 77,8 100,0 

Total 27 93,1 100,0  

Missing 999 2 6,9   

Total 29 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 3.25 

Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε 

 
 

 

Πίλαθαο 3.35 

Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε / πεξηνρή 

 

Frequen

cy Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΜΠΔ 1 3,4 25,0 25,0 

ΑΡΓΤ 1 3,4 25,0 50,0 

ΔΠΑΛ 1 3,4 25,0 75,0 

ΠΟΛΛ 1 3,4 25,0 100,0 

Total 4 13,8 100,0  

Missing 999 25 86,2   

Total 29 100,0   
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ηε ζπλέρεηα, ζρεηηθά κε ην αλ νη καζεηέο είλαη εκεδαπνί ή αιινδαπνί, ην 65,5% ησλ 

εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο είλαη εκεδαπνί, ελψ ην 34,5% είλαη αιινδαπνί (Πίλαθαο 3.36, 

Γηάγξακκα 3.26).  

 

Πίλαθαο 3.36 

Καηαγσγή 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ζκεδαπφο 19 65,5 65,5 65,5 

Αιινδαπφο 10 34,5 34,5 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

 

Γηάγξακκα 3.26 

Καηαγσγή 

 
 

3.4.5 ύλζεζε ηκήκαηνο  

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε δεχηεξε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, ε νπνία είλαη ε ζχλζεζε ηνπ ηκήκαηνο. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα 

δηεπθξηληζηεί πσο ε ελφηεηα απηή δηαρσξίδεηαη ζηνπο εκεδαπνχο καζεηέο πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηηο ζρνιέο ηνπ ΔΠΑ. Ο.Α.Δ.Γ. θαη ηνπο αιινδαπνχο.  

 

Ημεδαποί μαθηηές  

 

Οη αθφινπζεο απαληήζεηο αθνξνχλ ηνπο καζεηέο νη νπνίνη απάληεζαλ πσο είλαη εκεδαπνί. 

ζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ ζην ηκήκα ηνπο, νη εθπαηδεπφκελνη δήισζαλ πσο ην 

26,3% απνηειείηαη απφ 9 άηνκα, ην ίδην πνζνζηφ απφ 13 άηνκα, ελψ ην 10,5% απφ 16 θαη 18 
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καζεηέο (Πίλαθαο 3.37, Γηάγξακκα 3.27). Καηφπηλ, νη εθπαηδεπφκελνη εξσηήζεθαλ γηα ην αλ 

έρνπλ αιινδαπνχο καζεηέο ζην ηκήκα ηνπο θαη φινη απάληεζαλ θαηαθαηηθά (Πίλαθαο 3.38).  

Αθνινχζσο, νη επφκελεο εξσηήζεηο, αθνξνχλ κφλνλ απηνχο πνπ απάληεζαλ ζεηηθά γηα ην 

γεγνλφο ηεο χπαξμεο αιινδαπψλ καζεηψλ ζηελ ηάμε ηνπο, δειαδή φινπο. Δηδηθφηεξα, ην 

31,6% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο ζηελ ηάμε ηνπο έρνπλ έλαλ αιινδαπφ καζεηή, ελψ ην 

15,8% απφ 3 θαη 4 αιινδαπνχο καζεηέο (Πίλαθαο 3.39, Γηάγξακκα 3.28). 

 

Πίλαθαο 3.37 

Αξηζκόο καζεηώλ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 7 1 3,4 5,3 5,3 

9 5 17,2 26,3 31,6 

12 1 3,4 5,3 36,8 

13 5 17,2 26,3 63,2 

14 1 3,4 5,3 68,4 

15 1 3,4 5,3 73,7 

16 2 6,9 10,5 84,2 

17 1 3,4 5,3 89,5 

18 2 6,9 10,5 100,0 

Total 19 65,5 100,0  

Missing 999 10 34,5   

Total 29 100,0   

 

Γηάγξακκα 3.27 

Αξηζκόο καζεηώλ 
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Πίλαθαο 3.38 

Αιινδαπνί καζεηέο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΗ 19 65,5 100,0 100,0 

Missing 999 10 34,5   

Total 29 100,0   

 

 

Πίλαθαο 3.39 

Αξηζκόο αιινδαπώλ καζεηώλ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 20,7 31,6 31,6 

2 2 6,9 10,5 42,1 

3 3 10,3 15,8 57,9 

4 3 10,3 15,8 73,7 

5 1 3,4 5,3 78,9 

6 2 6,9 10,5 89,5 

7 1 3,4 5,3 94,7 

9 1 3,4 5,3 100,0 

Total 19 65,5 100,0  

Missing 999 10 34,5   

Total 29 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 3.28 

Αξηζκόο αιινδαπώλ καζεηώλ 
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Σν 78,9% ηνπ ζπλφινπ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ πξνέξρνληαη απφ ηελ Αιβαλία, ην 15,8% 

απφ ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ην 5,3% απφ ρψξεο ηεο κέζεο Αλαηνιήο (Πίλαθαο 

3.40, Γηάγξακκα 3.30). 

 

Πίλαθαο 3.40 

Υώξα πξνέιεπζεο αιινδαπώλ καζεηώλ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Αιβαληθή 15 51,7 78,9 78,9 

Υψξεο Μέζεο 

Αλαηνιή 
1 3,4 5,3 84,2 

Υψξεο Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο 
3 10,3 15,8 100,0 

Total 19 65,5 100,0  

Missing 999 10 34,5   

Total 29 100,0   

 

 

 

Γηάγξακκα 3.29 

Υώξα πξνέιεπζεο αιινδαπώλ καζεηώλ 

 
 

 

Έπεηηα, ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην επίπεδν ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ, ην 42,1% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δήισζε πσο είλαη θαιφ θαη πνιχ θαιφ νκνίσο, ελψ ην ππφινηπν 15,8% φηη 

είλαη κέηξην (Πίλαθαο 3.41, Γηάγξακκα 3.30). ζνλ αθνξά ην βαζκφ γλψζεο ηεο ειιεληθήο 
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γιψζζαο απφ ηελ πιεπξά ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ, ην 63,2% απάληεζε φηη είλαη πνιχ θαιφ, 

ην 21,1% θαιφ θαη ην 15,8% πσο είλαη κέηξην (Πίλαθαο 3.42, Γηάγξακκα 3.31). 

 

Πίλαθαο 3.41 

Δπίπεδν αιινδαπώλ καζεηώλ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μέηξην 3 10,3 15,8 15,8 

Καιφ 8 27,6 42,1 57,9 

Πνιχ θαιφ 8 27,6 42,1 100,0 

Total 19 65,5 100,0  

Missing 999 10 34,5   

Total 29 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 3.30 

Δπίπεδν αιινδαπώλ καζεηώλ 

 
 

 

Πίλαθαο 3.42 

Βαζκόο γλώζεο ειιεληθήο γιώζζαο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μέηξην 3 10,3 15,8 15,8 

Καιφ 4 13,8 21,1 36,8 

Πνιχ 

θαιφ 
12 41,4 63,2 100,0 

Total 19 65,5 100,0  

Missing 999 10 34,5   

Total 29 100,0   



 

 79 

Γηάγξακκα 3.31 

Βαζκόο γλώζεο ειιεληθήο γιώζζαο 

 
 

 

ηε ζπλέρεηα, φζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε γηα ην αλ δπζρεξαίλεη/επεξεάδεη ε παξνπζία ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ ηε ζχλζεζε ηεο ηάμεο, ην 89,5% ήηαλ αξλεηηθφ θαη κφιηο ην 10,5% 

απάληεζε θαηαθαηηθά (Πίλαθαο 3.43, Γηάγξακκα 3.32). Απφ απηνχο πνπ απάληεζαλ ζεηηθά 

(88,9%), νη κηζνί δήισζαλ πσο πηζηεχνπλ φηη επεξεάδεη/δπζρεξαίλεη πνιχ ε χπαξμε ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ ηε ζχλζεζε ηεο ηάμεο, ελψ ην ππφινηπν 50% πσο επεξεάδεη πάξα πνιχ 

(Πίλαθαο 3.44). 

 

Πίλαθαο 3.43 

Πηζηεύεηε όηη δπζρεξαίλεη/ επεξεάδεη ε παξνπζία ησλ αιινδαπώλ καζεηώλ ηε ζύλζεζε 

ηεο ηάμεο; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΗ 2 6,9 10,5 10,5 

ΟΥΗ 17 58,6 89,5 100,0 

Total 19 65,5 100,0  

Missing 999 10 34,5   

Total 29 100,0   
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Γηάγξακκα 3.32 

Πηζηεύεηε όηη δπζρεξαίλεη/ επεξεάδεη ε παξνπζία ησλ αιινδαπώλ καζεηώλ ηε ζύλζεζε 

ηεο ηάμεο; 

 
 

Πίλαθαο 3.44 

Δάλ λαη, ζε ηη βαζκό πηζηεύεηε όηη δπζρεξαίλεη/ επεξεάδεη ε παξνπζία ησλ αιινδαπώλ 

καζεηώλ ηε ζύλζεζε ηεο ηάμεο; 

 

Freque

ncy Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πνιχ 1 3,4 50,0 50,0 

Πάξα πνιχ 1 3,4 50,0 100,0 

Total 2 6,9 100,0  

Missing 999 27 93,1   

Total 29 100,0   

 

Δπηπξφζζεηα, νη επφκελεο πέληε εξσηήζεηο απεπζχλνληαη ζην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, ζρεηηθά κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ. Δηδηθφηεξα, ζηελ 

εξψηεζε γηα ην εάλ νη αιινδαπνί καζεηέο έρνπλ ρακειφηεξε επίδνζε απφ ηνπο γεγελείο, ην 

66,7% απάληεζε πσο είλαη νπδέηεξν. Απφ ηελ άιιε, ην 16,7% απάληεζε πσο δηαθσλεί θαη ην 

ίδην πνζνζηφ πσο ζπκθσλεί.  

ζνλ αθνξά ζηελ εξψηεζε γηα ην εάλ απνπζηάδνπλ ζπρλφηεξα απφ ηα καζήκαηα, ιφγσ 

απμεκέλσλ ππνρξεψζεσλ, ην 66,7% δήισζε νπδέηεξν, ελψ ην 11,1% απάληεζε πσο δηαθσλεί 

θαη εμίζνπ πσο ζπκθσλεί. ρεηηθά κε ην γεγνλφο πσο νη αιινδαπνί καζεηέο παξνπζηάδνπλ 

κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο, ην 66,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη νπδέηεξν, ελψ ην 

11,1% ζπκθσλεί θαη νκνίσο ζπκθσλεί απφιπηα. Μφιηο ην 5,6% δήισζε πσο δηαθσλεί.  

Δπηπιένλ, ζηελ εξψηεζε γηα ην εάλ νη αιινδαπνί καζεηέο είλαη θνηλσληθνί ζε ζρέζε κε 

ηνπο γεγελείο καζεηέο ην 44,4% δήισζε πσο είλαη νπδέηεξν, ην 27,8% πσο ζπκθσλεί 

απφιπηα, ελψ ην 16,7% πσο ζπκθσλεί. Σέινο, ζηελ εξψηεζε γηα ην εάλ νη αιινδαπνί 
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καζεηέο είλαη ζπλεξγάζηκνη κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο, ην 44,4% εκθαλίδεηαη λα είλαη 

νπδέηεξν, ην 22,2% δηαθσλεί, ελψ ην 16,7% ζπκθσλεί απφιπηα (Πίλαθαο 3.45). 

 

Πίλαθαο 3.45 

Δπίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ αιινδαπώλ 

καζεηώλ 

Έρνπλ ρακειόηεξε επίδνζε από ηνπο γεγελείο καζεηέο; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Γηαθσλψ 3 10,3 16,7 16,7 

Οπδέηεξνο 12 41,4 66,7 83,3 

πκθσλψ 3 10,3 16,7 100,0 

Total 18 62,1 100,0  

Missing 999 11 37,9   

Total 29 100,0   
 

Απνπζηάδνπλ ζπρλόηεξα από ηα καζήκαηα, ιόγσ απμεκέλσλ ππνρξεώζεσλ; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Γηαθσλψ απφιπηα 1 3,4 5,6 5,6 

Γηαθσλψ 2 6,9 11,1 16,7 

Οπδέηεξνο 12 41,4 66,7 83,3 

πκθσλψ 2 6,9 11,1 94,4 

πκθσλψ Απφιπηα 1 3,4 5,6 100,0 

Total 18 62,1 100,0  

Missing 999 11 37,9   

Total 29 100,0   
 

Παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Γηαθσλψ απφιπηα 1 3,4 5,6 5,6 

Γηαθσλψ 1 3,4 5,6 11,1 

Οπδέηεξνο 12 41,4 66,7 77,8 

πκθσλψ 2 6,9 11,1 88,9 

πκθσλψ Απφιπηα 2 6,9 11,1 100,0 

Total 18 62,1 100,0  
Missing 999 11 37,9   

Total 29 100,0   
 

Δίλαη θνηλσληθνί ζε ζρέζε κε ηνπο γεγελείο καζεηέο; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Γηαθσλψ 2 6,9 11,1 11,1 

Οπδέηεξνο 8 27,6 44,4 55,6 

πκθσλψ 3 10,3 16,7 72,2 

πκθσλψ Απφιπηα 5 17,2 27,8 100,0 

Total 18 62,1 100,0  

Missing 999 11 37,9   

Total 29 100,0   
 

Οη αιινδαπνί καζεηέο είλαη ζπλεξγάζηκνη κε ηνπο ππόινηπνπο καζεηέο; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Γηαθσλψ απφιπηα 1 3,4 5,6 5,6 

Γηαθσλψ 4 13,8 22,2 27,8 

Οπδέηεξνο 8 27,6 44,4 72,2 

πκθσλψ 2 6,9 11,1 83,3 

πκθσλψ Απφιπηα 3 10,3 16,7 100,0 

Total 18 62,1 100,0  
Missing 999 11 37,9   

Total 29 100,0   
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Έπεηηα, νη επφκελεο δχν εξσηήζεηο απεπζχλνληαη πάιη ζην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, ζρεηηθά κε ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ εξψηεζε γηα 

ην εάλ ρξεηάδεηαη λα εθαξκφδνληαη πνιηηηθέο ζεηηθήο δηάθξηζεο γηα ηνπο αιινδαπνχο 

καζεηέο, ην 38,9% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο είλαη νπδέηεξν, ην 27,8% πσο ζπκθσλεί, 

ελψ ην 16,7% πσο ζπκθσλεί απφιπηα. Καηφπηλ, ην 44,4% ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ 

απάληεζε πσο είλαη νπδέηεξν ζρεηηθά κε ην εάλ πηζηεχεη πσο πξέπεη λα δεκηνπξγεί έλα 

θηιηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο αιινδαπνχο ζπκκαζεηέο ηνπ, ην 38,9% ζπκθσλεί απφιπηα, ελψ 

ην 11,1% ζπκθσλεί (Πίλαθαο 3.46).  

 

Πίλαθαο 3.46 

Δπίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ  

Πηζηεύεηε όηη ρξεηάδεηαη λα εθαξκόδνληαη πνιηηηθέο ζεηηθήο δηάθξηζεο γηα ηνπο 

αιινδαπνύο καζεηέο; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλψ απφιπηα 2 6,9 11,1 11,1 

Γηαθσλψ 1 3,4 5,6 16,7 

Οπδέηεξνο 7 24,1 38,9 55,6 

πκθσλψ 5 17,2 27,8 83,3 

πκθσλψ Απφιπηα 3 10,3 16,7 100,0 

Total 18 62,1 100,0  

Missing 999 11 37,9   

Total 29 100,0   
 

Πξέπεη λα βξίζθσ ηξόπνπο λα δεκηνπξγώ έλα θηιηθό πεξηβάιινλ γηα ηνπο αιινδαπνύο 

ζπκκαζεηέο κνπ; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλψ 1 3,4 5,6 5,6 

Οπδέηεξνο 8 27,6 44,4 50,0 

πκθσλψ 2 6,9 11,1 61,1 

πκθσλψ Απφιπηα 7 24,1 38,9 100,0 

Total 18 62,1 100,0  

Missing 999 11 37,9   

Total 29 100,0   
 

 

 

Αλλοδαποί μαθηηές 

 

Οη αθφινπζεο απαληήζεηο αθνξνχλ ηνπο καζεηέο νη νπνίνη απάληεζαλ πσο είλαη αιινδαπνί. 

ζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ ζην ηκήκα ηνπο, νη εθπαηδεπφκελνη δήισζαλ πσο ην 

33,3% απνηειείηαη απφ 15 άηνκα θαη ην 11,1% απφ 4, 6, 12, 13, 14, 16 άηνκα (Πίλαθαο 3.47, 

Γηάγξακκα 3.33). Καηφπηλ, νη καζεηέο εξσηήζεθαλ γηα ηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο. Σν 60% 
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ηνπ ζπλφινπ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ πξνέξρνληαη απφ ηελ Αιβαλία, ην 30% απφ ρψξεο ηεο 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ην 10% απφ άιιεο ρψξεο (Πίλαθαο 3.48, Γηάγξακκα 3.34). 

 

Πίλαθαο 3.47 

Αξηζκόο καζεηώλ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 1 3,4 11,1 11,1 

6 1 3,4 11,1 22,2 

12 1 3,4 11,1 33,3 

13 1 3,4 11,1 44,4 

14 1 3,4 11,1 55,6 

15 3 10,3 33,3 88,9 

     

16 1 3,4 11,1 100,0 

Total 9 31,0 100,0  

Missing 999 20 69,0   

Total 29 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 3.33 

Αξηζκόο καζεηώλ 

 
 

 

Πίλαθαο 3.48 

Υώξα πξνέιεπζεο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Αιβαληθή 6 20,7 60,0 60,0 

Υψξεο Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο 
3 10,3 30,0 90,0 

Άιιε 1 3,4 10,0 100,0 

Total 10 34,5 100,0  

Missing 999 19 65,5   

Total 29 100,0   
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Γηάγξακκα 3.34 

Υώξα πξνέιεπζεο 

 
 

ζνλ αθνξά ην βαζκφ γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απφ ηελ πιεπξά ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ, ην 80% απάληεζε φηη είλαη πνιχ θαιφ θαη ην 20% πσο είλαη κέηξην (Πίλαθαο 3.49, 

Γηάγξακκα 3.35). 

 

Πίλαθαο 3.49 

Βαζκόο γλώζεο ζαο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μέηξην 2 6,9 20,0 20,0 

Πνιχ θαιφ 8 27,6 80,0 100,0 

Total 10 34,5 100,0  

Missing 999 19 65,5   

Total 29 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 3.35 

Βαζκόο γλώζεο ζαο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο 
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Δπηπξφζζεηα, νη επφκελεο ηξεηο εξσηήζεηο απεπζχλνληαη ζην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ, ζρεηηθά κε δηάθνξεο απφςεηο γηα ηελ επίδνζή ηνπο ζηε ζρνιή. 

Δηδηθφηεξα, ζηελ εξψηεζε γηα ην εάλ νη αιινδαπνί καζεηέο έρνπλ ρακειφηεξε επίδνζε απφ 

ηνπο γεγελείο, ην 30% απάληεζε πσο δηαθσλεί απφιπηα θαη πσο ζπκθσλεί νκνίσο, ελψ ην 

20% δηαθσλεί θαη ην ίδην πνζνζηφ είλαη νπδέηεξν. ζνλ αθνξά ζηελ εξψηεζε γηα ην εάλ 

απνπζηάδνπλ ζπρλφηεξα απφ ηα καζήκαηα, ιφγσ απμεκέλσλ ππνρξεψζεσλ, ην 55,6% δήισζε 

νπδέηεξν, ελψ ην 33,3% απάληεζε πσο δηαθσλεί. Δπηπιένλ, ζηελ εξψηεζε γηα ην εάλ νη 

αιινδαπνί καζεηέο είλαη θνηλσληθνί ζε ζρέζε κε ηνπο γεγελείο καζεηέο, ην 33,3% δήισζε 

πσο είλαη νπδέηεξν, ελψ ην ίδην πνζνζηφ απάληεζε πσο ζπκθσλεί (Πίλαθαο 3.50).  

 

Πίλαθαο 3.50 

Δπίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ αιινδαπώλ καζεηώλ, ζρεηηθά κε ηελ επίδνζή ηνπο 

Έρεηε ρακειόηεξε επίδνζε από ηνπο γεγελείο ζπκκαζεηέο ζαο; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Γηαθσλψ απφιπηα 3 10,3 30,0 30,0 

Γηαθσλψ 2 6,9 20,0 50,0 

Οπδέηεξνο 2 6,9 20,0 70,0 

πκθσλψ 3 10,3 30,0 100,0 

Total 10 34,5 100,0  
Missing 999 19 65,5   

Total 29 100,0   
 

Απνπζηάδεηε ζπρλόηεξα από ηα καζήκαηα, ιόγσ απμεκέλσλ ππνρξεώζεσλ; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Γηαθσλψ απφιπηα 1 3,4 11,1 11,1 

Γηαθσλψ 3 10,3 33,3 44,4 

Οπδέηεξνο 5 17,2 55,6 100,0 

Total 9 31,0 100,0  

Missing 999 20 69,0   
Total 29 100,0   

 

Δίζηε θνηλσληθνί ζε ζρέζε κε ηνπο ππόινηπνπο ζπκκαζεηέο; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Γηαθσλψ 1 3,4 11,1 11,1 

Οπδέηεξνο 3 10,3 33,3 44,4 

πκθσλψ 3 10,3 33,3 77,8 

πκθσλψ Απφιπηα 2 6,9 22,2 100,0 

Total 9 31,0 100,0  
Missing 999 20 69,0   

Total 29 100,0   
 

 

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηηο απφςεηο ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ γηα ηε δηδαζθαιία ζε κεηθηή ηάμε. Δηδηθφηεξα, ην 50% δήισζε πσο 

ζπκθσλεί ζηελ πξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη πξνζέγγηζε απηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ 

ην 30% πσο είλαη νπδέηεξν. ρεηηθά κε ην γεγνλφο πσο εάλ νη καζεηέο ζεσξνχλ πσο νη 

Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί είλαη επαξθψο θαηαξηηζκέλνη, ψζηε λα ηνπο δηδάζθνπλ, ην 40% 
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δήισζε πσο είλαη νπδέηεξν θαη νκνίσο πσο ζπκθσλεί απφιπηα, ελψ ην 20% πσο ζπκθσλεί. 

Έπεηηα, ην 60% ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη νπδέηεξνη ζηελ εξψηεζε γηα ην αλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ελαιιαθηηθά κνληέια δηδαζθαιίαο πξνο απηνχο, 

ελψ ην 20% πσο ζπκθσλεί.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φζνλ αθνξά ην γεγνλφο ηνπ αλ είλαη απαξαίηεηε ε δηδαζθαιία ηεο 

κεηξηθήο γιψζζαο γηα ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο, ην 50% δήισζε πσο δηαθσλεί απφιπηα, 

ελψ ην 30% πσο δηαθσλεί. Δπίζεο, ην 40% ηνπ ζπλφινπ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ είλαη 

νπδέηεξν ζρεηηθά κε ην εάλ ν ηξφπνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο γηα 

ηελ εθπαίδεπζή ηνπο θαη ην 30% ζπκθσλεί. 

ηε ζπλέρεηα, ζρεηηθά κε ην γεγνλφο πσο ε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο απφ ηνπο 

αιινδαπνχο κπνξεί λα απνβεί επηθίλδπλε ζηα θξάηε ππνδνρήο, ην 40% είλαη νπδέηεξν, ελψ 

ην 30% ζπκθσλεί. Σν 40% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί ζην γεγνλφο πσο επηηπρήο 

ελζσκάησζή ηνπο ζεκαίλεη πιήξε πηνζέηεζε ησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο, ελψ ην 30% είλαη νπδέηεξν (Πίλαθαο 3.51).   

 

Πίλαθαο 3.51 

Απόςεηο ησλ αιινδαπώλ καζεηώλ γηα ηε δηδαζθαιία ζε κεηθηή ηάμε 

 
Τπάξρεη πξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη πξνζέγγηζε κεηαμύ εζάο ησλ θαη εθπαηδεπηηθώλ; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Γηαθσλψ απφιπηα 1 3,4 10,0 10,0 

Οπδέηεξνο 3 10,3 30,0 40,0 

πκθσλψ 5 17,2 50,0 90,0 

πκθσλψ Απφιπηα 1 3,4 10,0 100,0 

Total 10 34,5 100,0  
Missing 999 19 65,5   

Total 29 100,0   
 

 
Θεσξείηε πσο νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί είλαη επαξθώο θαηαξηηζκέλνη, ώζηε λα ζαο δηδάζθνπλ; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Οπδέηεξνο 4 13,8 40,0 40,0 

πκθσλψ 2 6,9 20,0 60,0 

πκθσλψ Απφιπηα 4 13,8 40,0 100,0 

Total 10 34,5 100,0  

Missing 999 19 65,5   

Total 29 100,0   
 

 
Υξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ελαιιαθηηθά κνληέια γηα ηε δηδαζθαιίαο πξνο εζάο; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Γηαθσλψ απφιπηα 1 3,4 10,0 10,0 

Γηαθσλψ 1 3,4 10,0 20,0 

Οπδέηεξνο 6 20,7 60,0 80,0 

πκθσλψ 2 6,9 20,0 100,0 

Total 10 34,5 100,0  
Missing 999 19 65,5   

Total 29 100,0   
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Θεσξείηε απαξαίηεηε ηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο ζαο γιώζζαο; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Γηαθσλψ απφιπηα 5 17,2 50,0 50,0 

Γηαθσλψ 3 10,3 30,0 80,0 

Οπδέηεξνο 1 3,4 10,0 90,0 

πκθσλψ 1 3,4 10,0 100,0 

Total 10 34,5 100,0  

Missing 999 19 65,5   

Total 29 100,0   
 

Ο ηξόπνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ηθαλνπνηεηηθόο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζαο; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Γηαθσλψ 1 3,4 10,0 10,0 

Οπδέηεξνο 4 13,8 40,0 50,0 

πκθσλψ 3 10,3 30,0 80,0 

πκθσλψ Απφιπηα 2 6,9 20,0 100,0 

Total 10 34,5 100,0  

Missing 999 19 65,5   
Total 29 100,0   

 

Η δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ζαο ηαπηόηεηαο κπνξεί λα απνβεί επηθίλδπλε ζηα θξάηε ππνδνρήο; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Γηαθσλψ απφιπηα 1 3,4 10,0 10,0 

Γηαθσλψ 1 3,4 10,0 20,0 

Οπδέηεξνο 4 13,8 40,0 60,0 

πκθσλψ 3 10,3 30,0 90,0 

πκθσλψ Απφιπηα 1 3,4 10,0 100,0 

Total 10 34,5 100,0  

Missing 999 19 65,5   
Total 29 100,0   

 

Δπηηπρήο ελζσκάησζε ζαο ζεκαίλεη πιήξε πηνζέηεζε ησλ θνηλσληθώλ πνιηηηζκηθώλ ζηνηρείσλ ηεο ρώξαο ππνδνρήο. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Γηαθσλψ 2 6,9 20,0 20,0 

Οπδέηεξνο 3 10,3 30,0 50,0 

πκθσλψ 4 13,8 40,0 90,0 

πκθσλψ Απφιπηα 1 3,4 10,0 100,0 

Total 10 34,5 100,0  

Missing 999 19 65,5   
Total 29 100,0   

 

 

 

3.5 Αλαθεθαιαίσζε 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάζηεθαλ ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα αλάιπζε. Σα ζηνηρεία ηα νπνία ζπιιέρηεθαλ, αθνχ 

θαηαρσξήζεθαλ ζην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS, αλαιχζεθαλ κε βάζε ηα πνζνζηά ηνπο. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπιιέρζεθαλ (Παξάξηεκα), ρσξίζηεθαλ ζε δχν θαηεγνξίεο. ε απηά 

πνπ απεπζχλνληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη ζε απηά πνπ απεπζχλνληαη ζε εθπαηδεπφκελνπο. Ζ 

πξψηε θαηεγνξία εξσηεκαηνινγίσλ δηαρσξίδεηαη ζε ηξείο ελφηεηεο (γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

εθπαηδεπηηθνχ, ζχλζεζε ηκήκαηνο, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή), ελψ ε δεχηεξε θαηεγνξία ζε 

δχν ελφηεηεο (γεληθά ραξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπνκέλσλ, ζχλζεζε ηκήκαηνο), 



 

 88 

 

 

  



 

 89 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ λα κειεηεζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ, πνπ δηδάζθνπλ θαη παξαθνινπζνχλ ηηο ζρνιέο  ηνπ ΔΠΑ. 

ηνπ ΟΑΔΓ. Αξρηθά, επηδηψμακε λα δηεξεπλήζνπκε ηα γεληθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, πνπ δηδάζθνπλ θαη θνηηνχλ αληίζηνηρα ζηηο ζρνιέο. 

Αλαδεηήζακε ηνπο παξάγνληεο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηνπο αιινδαπνχο απφ ηνπο εκεδαπνχο 

καζεηέο, ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη πξνζπαζήζακε λα θαζνξίζνπκε ηηο παξακέηξνπο 

εθείλεο, ψζηε νη ζρνιέο λα είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο.  

Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε γηα έλαλ εθπαηδεπηηθφ είλαη κηα πξφθιεζε, κηα επθαηξία γηα 

γλψζε, εμέιημε, αλαλέσζε, έλα βήκα παξαπέξα, αιιά είλαη θάηη πνιχ δχζθνιν. Οη ηάμεηο 

είλαη πνιππιεζείο, ε επηθνηλσλία δελ είλαη πάληνηε εχθνια εθηθηή, ην καζεηηθφ θνηλφ θέξεη 

πνιιά πξνβιήκαηα, φπσο θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δε βνεζάεη, νπφηε νη εθπαηδεπηηθνί 

είλαη νη θπξίαξρνη δξψληεο. θνπφο θαη έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ απηψλ δελ είλαη ηφζν λα 

εληάμνπλ ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φζν λα δηεπξχλνπλ 

ηνπο νξίδνληέο ηνπο, λα ηνπο εληάμνπλ ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. Γξαζηεξηφηεηεο, 

επηζθέςεηο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ελδνζρνιηθέο δξάζεηο θαη ελαιιαθηηθά κνληέια 

δηδαζθαιίαο είλαη κεξηθνί απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε αληαπφθξηζε θαη εμέιημε ησλ καζεηψλ ηνπο.  

Αξρηθά, απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε πσο νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη δηδάζθνπλ ζηηο ζρνιέο 

είλαη αξθεηά έκπεηξνη, νη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ δηδάζθνπλ πάλσ απφ 18 έηε, 

πηπρηνχρνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε γλψζε ηνπιάρηζηνλ κηαο μέλεο γιψζζαο. κσο, 

θαζφηη ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ηδηαηηέξσο ελζαξξπληηθά, ην 

αξλεηηθφ είλαη πσο νη πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ πσο δελ έρνπλ επηκνξθσζεί ζε ζέκαηα 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Απφ απηφ ην κηθξφ πνζνζηφ πνπ απάληεζε ζεηηθά, δήισζε πσο 

επηκνξθψζεθε θπξίσο απφ ζεκηλάξηα. 

Καηφπηλ, φινη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αιινδαπνχο καζεηέο ζην ηκήκα ηνπο, νη νπνίνη 

κάιηζηα έρνπλ έλα θαιφ γεληθφ επίπεδν ζηελ ηάμε, κε θαιή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζα. Οη 

εθπαηδεπηηθνί κάιηζηα δήισζαλ πσο έρνπλ ην ίδην επίπεδν γλψζεσλ κε ηνπο γεγελείο 

καζεηέο, ρσξίο λα έρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηελ απφδνζή ηνπο. Δηδηθφηεξα, νη αιινδαπνί 
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καζεηέο είλαη αξθεηά ζπλεπείο ζηελ παξνπζία ηνπο ζην ηκήκα, ρσξίο πεξηηηέο απνπζίεο θαη 

επίζεο, δελ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο, νχηε πξνβιήκαηα θνηλσληθήο 

απνκφλσζεο ζε ζρέζε κε ηνπο γεγελείο καζεηέο. Σέινο, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ε παξνπζία ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ δελ δπζρεξαίλεη, νχηε επεξεάδεη ηε 

ζχλζεζε ηεο ηάμεο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο θαη πξνζέγγηζεο πνπ 

πξέπεη λα επηδηψθνπλ πξνο ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο θαη κάιηζηα ζεσξνχλ πσο είλαη 

απαξαίηεηε ε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο γηα ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο. ην ζεκείν 

απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί, πσο κεγάιν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί πσο 

ν ηξφπνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ. Έλα αξλεηηθφ ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα είλαη πσο ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί πσο δελ  είλαη επαξθψο θαηαξηηζκέλνη, ψζηε 

λα δηδάζθνπλ ηνπο καζεηέο δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ νκάδσλ θαη δελ ρξεζηκνπνηνχλ 

ελαιιαθηηθά κνληέια δηδαζθαιίαο πξνο ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο. 

ζνλ αθνξά ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα, νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο ε δηαηήξεζε ηεο 

εζληθήο ηαπηφηεηαο απφ ηελ πιεπξά ησλ αιινδαπψλ κπνξεί λα απνβεί επηθίλδπλε ζην κέιινλ 

θαη πσο πξέπεη λα γίλεη απνδεθηή ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ησλ αιινδαπψλ, αθνχ 

απνδερηνχλ πξψηα ηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ 

φηη ε επηηπρήο ελζσκάησζε ησλ αιινδαπψλ ζεκαίλεη ηελ πιήξε πηνζέηεζε απφ κέξνπο ηνπο 

ησλ θνηλσληθψλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Ζ πεξηνδηθή επηκφξθσζε ζα 

βνεζνχζε ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ηάμεο θαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη έρνπλ ήδε επηκνξθσζεί ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, νη 

πεξηζζφηεξνη αμηνπνίεζαλ απηά πνπ έκαζαλ, παξαθνινπζψληαο επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα 

ηελ θαηάξηηζή ηνπο ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. 

ηε ζπλέρεηα, ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη απεπζπλφηαλ ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο 

ησλ ζρνιψλ ηνπ ΔΠΑ ηνπ ΟΑΔΓ. πγθεθξηκελνπνηείζεθε ρσξηζηά, ζηνπο εκεδαπνχο θαη 

ζηνπο αιινδαπνχο καζεηέο, ψζηε λα εμέιζνπλ ζθαηξηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα. Απφ ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο, νη πεξηζζφηεξνη αθνινπζνχλ ηελ εηδηθφηεηα ησλ ειεθηξνιφγσλ / 

ειεθηξνληθψλ, θαζψο θαη ηελ εηδηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ νηθνλνκηθψλ θαζεθφλησλ. Οη 

πεξηζζφηεξνη εμ απηψλ γλσξίδνπλ επαξθψο θάπνηα μέλε γιψζζα θαη εηδηθφηεξα ηελ αγγιηθή 

γιψζζα θαη επηπιένλ, δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. 

Δηδηθφηεξα, φινη νη εκεδαπνί καζεηέο έρνπλ αιινδαπνχο καζεηέο ζην ηκήκα ηνπο θαη 
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κάιηζηα ην ζεκαληηθφ είλαη πσο ζεσξνχλ φηη ην επίπεδν ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ είλαη 

αξθεηά θαιφ. Οη Έιιελεο καζεηέο ζεσξνχλ πσο νη αιινδαπνί καζεηέο έρνπλ έλα θαιφ βαζκφ 

γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη πηζηεχνπλ πσο ε παξνπζία ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ δελ 

επεξεάδεη, νχηε δπζρεξαίλεη ηε ζχλζεζε ηεο ηάμεο. 

Δπηπξφζζεηα, φζνλ αθνξά ζην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ εκεδαπψλ εθπαηδεπνκέλσλ, 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ, νη πεξηζζφηεξνη πηζηεχνπλ πσο νη 

αιινδαπνί καζεηέο είλαη ζπλεπείο ζηελ παξνπζία ηνπο ζην ηκήκα, ρσξίο πεξηηηέο απνπζίεο, 

νχηε πξνβιήκαηα θνηλσληθήο απνκφλσζεο ζε ζρέζε κε ηνπο γεγελείο καζεηέο. Απηφ 

απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ, 

πνπ ζεκαίλεη φηη ιεηηνπξγεί ζεηηθά ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. 

Απφ ηελ άιιε, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ γεγελψλ καζεηψλ, νη αιινδαπνί καζεηέο 

αληηκεησπίδνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο δελ είλαη 

ζπλεξγάζηκνη κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο γεγελείο καζεηέο 

πηζηεχνπλ, πσο θάπνηεο θνξέο ρξεηάδεηαη λα εθαξκφδνληαη πνιηηηθέο ζεηηθήο δηάθξηζεο γηα 

ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο θαη πσο πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ έλα θηιηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο 

αιινδαπνχο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

ην ζεκείν απηφ, ζα αλαιπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ. Οη ίδηνη ζεσξνχλ πσο έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

επίδνζή ηνπο ζηε ζρνιή, νη πεξηζζφηεξνη πηζηεχνπλ πσο έρνπλ θαιή επίδνζε ζηα καζήκαηα, 

είλαη ζπλεπείο ζηελ παξνπζία ηνπο ζην ηκήκα, ρσξίο πεξηηηέο απνπζίεο θαη είλαη θνηλσληθνί 

ζε ζρέζε κε ηνπο γεγελείο καζεηέο.  

Οη αιινδαπνί καζεηέο ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο θαη 

πξνζέγγηζεο, κεηαμχ απηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζεσξνχλ πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη επαξθψο θαηαξηηζκέλνη, ψζηε λα ηνπο δηδάζθνπλ, ρξεζηκνπνηψληαο 

κάιηζηα ελαιιαθηηθά κνληέια δηδαζθαιίαο πξνο απηνχο. Καη απηφ απνηειεί έλα πνιχ ζεηηθφ 

ζηνηρείν. Πηζηεχνπλ, επίζεο, πσο ν ηξφπνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη 

ηθαλνπνηεηηθφο γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη πεξηζζφηεξνη αιινδαπνί 

καζεηέο ζεσξνχλ πσο δελ είλαη απαξαίηεηε ε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο θαη 

πηζηεχνπλ πσο ε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο κπνξεί λα απνβεί επηθίλδπλε ζηα 

θξάηε ππνδνρήο. Σέινο, ζπκθσλνχλ ζην γεγνλφο πσο ε επηηπρήο ελζσκάησζή ηνπο ζεκαίλεη 

πιήξε πηνζέηεζε ησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Απφ ηα 
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παξαπάλσ πξνθχπηεη πσο ζρεδφλ ζε φια ηα πεδία νη απφςεηο ησλ εκεδαπψλ θαη ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ ζπγθιίλνπλ, ζε ζρέζε κε ηελ επίδνζή ηνπο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

ηνπο δηδάζθνπλ θαη ηελ απφδνζε ηεο δηδαζθαιίαο ζε κεηθηή ηάμε. 

ηφρνο ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πξέπεη λα είλαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε απέλαληη ζηελ εηεξφηεηα, ηε γλψζε, ηελ απνδνρή θαη ην ζεβαζκφ ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ, έηζη ψζηε λα γίλεη έλα «άλνηγκα» ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα 

βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ εκπεηξηψλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ σο 

πεγήο γλψζεο θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δνζνχλ ρξήζηκα εθφδηα 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ, ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζηνπο 

καζεηέο φισλ ησλ επηζηεκψλ, γηα ηνλ επαίζζεην ξφιν πνπ αλαιακβάλνπλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηελ πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο θαη λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζνπλ σο εθαιηήξην γηα ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε θαη εμέιημε φισλ ησλ καζεηψλ. 

Παξάιιεια, θνκβηθφο καζεζηαθφο ζηφρνο ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ πξέπεη λα είλαη ε κεηάδνζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, πνπ ζα απνηειέζνπλ 

πνιχηηκε αξσγή ζηνπο επηκνξθνχκελνπο γηα ηελ επίηεπμε ηζφηηκεο θαη απξφζθνπηεο 

πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε φισλ ησλ καζεηψλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ 

 

Α. Γεληθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθνύ 

 

1. Φχιν:     Άληξαο                  Γπλαίθα 

 

2. Ζιηθία:  

 

3. Σφπνο Γηακνλήο: 

 

4. Έηε Γηδαζθαιίαο: 

 

5. ε πνηα βαζκίδα βξίζθεζηε ζηε ζρνιή ζαο: Δθπαηδεπηηθφο        

        Τπνδηεπζπληήο                Γηεπζπληήο  

6. Μνξθσηηθφ επίπεδν: Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε          

      Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε                Μεηαπηπρηαθφ             Γηδαθηνξηθφ 

7. ε ηη εηδηθφηεηα ΔΠΑ δηδάζθεηε;     Αηζζεηηθήο/Κνκκσηηθήο 

Μαγεηξηθήο/Εαραξνπιαζηηθήο            Βνεζνχ βξεθνλεπηνθφκνπ           Τγείαο 

Γξαθηθψλ ηερλψλ             Φπθηηθψλ            Τπάιιεινη νηθνλνκηθψλ θαζεθφλησλ                

Ζιεθηξνιφγνη / Ζιεθηξνληθνί                  Άιιν 

8. Γλσξίδεηε επαξθψο θάπνηα μέλε γιψζζα: ΝΑΗ                 ΟΥΗ 

Αλ λαη, πνηα; 

Αγγιηθή             Γαιιηθή             Γεξκαληθή                 Άιιε 

 

9. Έρεηε επηκνξθσζεί ζε ζέκαηα Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο;   ΝΑΗ            ΟΥΗ 

Εάν ναι, ηόηε από ποιον θορέα; 

Δηζαγσγηθή επηκφξθσζε (Π.Δ.Κ.)              εκηλάξηα ζε ζρνιεία  

εκηλάξηα ή καζήκαηα ζην Παλεπηζηήκην           Άιιν (ζεκεηψζηε) 
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Β. ύλζεζε ηκήκαηνο 

1. Ση ειηθία έρνπλ νη θνηηεηέο ζην ηκήκα ζαο; 16- 17             18-19                

 20-21                22-23 

2.  Πνηνο ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε ζαο;  

3. Έρεηε ζηελ ηάμε ζαο αιινδαπνχο καζεηέο; ΝΑΗ                  ΟΥΗ  

ΕΑΝ ΕΦΕΤΕ. ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΣΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΤΟΤΕ:             

4. Πνηνο ν αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζηελ ηάμε ζαο;  

5. Πνηα ε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ: 

      Αιβαληθή            Υψξεο Μέζεο Αλαηνιήο          Υψξεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

       Άιιε  

6. Σν επίπεδν ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζην ηκήκα ζαο είλαη: 

Καθό Μέηξην Καιό Πνιύ θαιό 

    

7. Πνηνο ν βαζκφο γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο εθ κέξνπο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ; 

Καθό Μέηξην Καιό Πνιύ θαιό 

    

8. Οη αιινδαπνί καζεηέο ζην ηκήκα: 

 -2 -1 0 1 2 

Έρνπλ ρακειφηεξε επίδνζε απφ ηνπο γεγελείο καζεηέο;      

Απνπζηάδνπλ ζπρλφηεξα απφ ηα καζήκαηα, ιφγσ 

απμεκέλσλ ππνρξεψζεσλ; 

     

Παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο;      

Δίλαη θνηλσληθνί ζε ζρέζε κε ηνπο γεγελείο καζεηέο;      

(-2= Γηαθσλψ απφιπηα, -1= Γηαθσλψ, 0= Οπδέηεξνο, 1= πκθσλψ, 2= πκθσλψ Απφιπηα) 

9. Πηζηεχεηε φηη δπζρεξαίλεη/ επεξεάδεη ε παξνπζία ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ηε 

ζχλζεζε ηεο ηάμεο; ΝΑΗ              ΟΥΗ 
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Εάν ναι, ζε ηι βαθμό πιζηεύεηε όηι δπζρεξαίλεη/ επεξεάδεη ε παξνπζία ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ ηε ζχλζεζε ηεο ηάμεο; 

Λίγν Μέηξηα Πνιύ Πάξα πνιύ 

    

 

Γ. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

1. Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία ζε κεηθηή ηάμε: 

 -2 -1 0 1 2 

Τπάξρεη πξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη πξνζέγγηζε ησλ 

αιινδαπψλ θνηηεηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο; 

     

Θεσξείηε πσο νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί είλαη επαξθψο 

θαηαξηηζκέλνη, ψζηε λα δηδάζθνπλ ηνπο καζεηέο 

δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ νκάδσλ;  

     

Υξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ελαιιαθηηθά κνληέια δηδαζθαιίαο πξνο ηνπο 

αιινδαπνχο καζεηέο; 

     

Θεσξείηε απαξαίηεηε ηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο γηα ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο;  

     

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηεμάγεηαη ε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ζεσξείηε πσο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο γηα ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή εθπαίδεπζε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ; 

     

(-2= Γηαθσλψ απφιπηα, -1= Γηαθσλψ, 0= Οπδέηεξνο, 1= πκθσλψ, 2= πκθσλψ Απφιπηα) 

2. Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα: 

 -2 -1 0 1 2 

ηαλ θάπνηνο εγθαζίζηαηαη ζε άιιε ρψξα, πξέπεη λα 

πηνζεηήζεη ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία απηήο ηεο ρψξαο. 

Γηαθνξεηηθά θηλδπλεχεη κε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.  

     

Ζ δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο απφ ηνπο 

αιινδαπνχο κπνξεί λα απνβεί καθξνπξφζεζκα 

επηθίλδπλε, γηαηί νδεγεί ζηε δεκηνπξγία εζληθψλ 

κεηνλνηήησλ κέζα ζηα θξάηε ππνδνρήο.  

     

Θα πξέπεη λα γίλεη απνδεθηή ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ 

θνηλσληθνπνιηηηκηθνχ ραξαθηήξα ησλ αιινδαπψλ, αθνχ 

φκσο απηνί απνδερηνχλ πξψηα ηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο.  

     

Δπηηπρήο ελζσκάησζε ησλ αιινδαπψλ ζεκαίλεη πιήξε 

πηνζέηεζε απφ κέξνπο ηνπο ησλ θνηλσληθψλ 

πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο.  

     

(-2= Γηαθσλψ απφιπηα, -1= Γηαθσλψ, 0= Οπδέηεξνο, 1= πκθσλψ, 2= πκθσλψ Απφιπηα) 

3. Ζ πεξηνδηθή επηκφξθσζε πηζηεχεηε φηη ζα βνεζνχζε ην έξγν ζαο σο εθπαηδεπηηθφ 

δηαπνιηηηζκηθήο ηάμεο;  

Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Καιά Πνιύ θαιά 
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Ένα έχεηε επιμορθωθεί ζηη Διαπολιηιζμική Εκπαίδευζη, ηόηε: 

4. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε απφ ηηο επηκνξθψζεηο πνπ παξαθνινπζήζαηε γηα ηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε; 
Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Καιά Πνιύ θαιά 

     

 

5. Καηά πφζν αμηνπνηήζαηε απηά πνπ κάζαηε, παξαθνινπζψληαο επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 

γηα ηελ θαηάξηηζή ζαο ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε; 
Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Καιά Πνιύ θαιά 
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ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΟΜΔΝΟΤ  

 

Α. Γεληθά ζηνηρεία εθπαηδεπόκελνπ 

 

1. Φχιν:     Άληξαο                  Γπλαίθα 

 

2. Ζιηθία: 16- 17             18-19               20-21                22-23 

 

3. Σφπνο Γηακνλήο: 

4. Δίζηε απφθνηηνο: α΄ ιπθείνπ            β΄ ιπθείνπ            γ΄ ιπθείνπ        

άιιν 

5. Ση εηδηθφηεηα αθνινπζείηε;  Αηζζεηηθήο/Κνκκσηηθήο 

       Μαγεηξηθήο/Εαραξνπιαζηηθήο            Βνεζνχ βξεθνλεπηνθφκνπ             Τγείαο 

Γξαθηθψλ ηερλψλ             Φπθηηθψλ            Τπάιιεινη νηθνλνκηθψλ θαζεθφλησλ                

Ζιεθηξνιφγνη / Ζιεθηξνληθνί             Άιιν 

6. Γλσξίδεηε επαξθψο θάπνηα μέλε γιψζζα: ΝΑΗ                 ΟΥΗ 

Αλ λαη, πνηα; 

Αγγιηθή             Γαιιηθή             Γεξκαληθή                 Άιιε 

 

7. Έρεηε απνθνηηήζεη απφ θάπνην δηαπνιηηηζκηθφ ζρνιείν; ΝΑΗ             ΟΥΗ 

       Εάν ναι, ηόηε από ποιο (γράψηε περιοχή);  

 

8. Δίζηε : Ζκεδαπφο              Αιινδαπφο 

Β. ύλζεζε ηκήκαηνο 

 

I. ΑΝ ΔΙΣΔ ΗΜΔΓΑΠΟ 

1.  Πνηνο ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε ζαο;  

2. Έρεηε ζηελ ηάμε ζαο αιινδαπνχο καζεηέο; ΝΑΗ            ΟΥΗ  

ΕΑΝ ΕΦΕΤΕ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΣΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΤΟΤΕ:             
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3. Πνηνο ν αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζηελ ηάμε ζαο;  

4. Πνηα ε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ: 

      Αιβαληθή            Υψξεο Μέζεο Αλαηνιήο          Υψξεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

       Άιιε  

5. Σν επίπεδν ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζην ηκήκα ζαο είλαη: 

Καθό Μέηξην Καιό Πνιύ θαιό 

    

6. Πνηνο ν βαζκφο γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο εθ κέξνπο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ; 

Καθό Μέηξην Καιό Πνιύ θαιό 

    

7. Πηζηεχεηε φηη δπζρεξαίλεη/ επεξεάδεη ε παξνπζία ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ηε ζχλζεζε 

ηεο ηάμεο;   ΝΑΗ              ΟΥΗ 

Εάν ναι, ζε ηι βαθμό πιζηεύεηε όηι δπζρεξαίλεη/ επεξεάδεη ε παξνπζία ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ ηε ζχλζεζε ηεο ηάμεο; 

Λίγν Μέηξηα Πνιύ Πάξα πνιύ 

    

 8. Πξνζαξκνγή αιινδαπψλ καζεηψλ: 

 

 

(-2= Γηαθσλψ απφιπηα, -1= Γηαθσλψ, 0= Οπδέηεξνο, 1= πκθσλψ, 2= πκθσλψ Απφιπηα) 

 

 

 

 

 -2 -1 0 1 2 

Έρνπλ ρακειφηεξε επίδνζε απφ ηνπο γεγελείο καζεηέο;      

Απνπζηάδνπλ ζπρλφηεξα απφ ηα καζήκαηα, ιφγσ 

απμεκέλσλ ππνρξεψζεσλ; 

     

Παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο;      

Δίλαη θνηλσληθνί ζε ζρέζε κε ηνπο γεγελείο καζεηέο;      

Οη αιινδαπνί καζεηέο είλαη ζπλεξγάζηκνη κε ηνπο 

ππφινηπνπο καζεηέο; 
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8. ρεηηθά κε ηνπο αιινδαπνχο θνηηεηέο: 

 -2 -1 0 1 2 

Πηζηεχεηε φηη ρξεηάδεηαη λα εθαξκφδνληαη πνιηηηθέο 

ζεηηθήο δηάθξηζεο (εηδηθά πξνγξάκκαηα) γηα ηνπο 

αιινδαπνχο καζεηέο; 

     

Πξέπεη λα βξίζθσ ηξφπνπο λα δεκηνπξγψ έλα θηιηθφ 

πεξηβάιινλ γηα ηνπο αιινδαπνχο ζπκκαζεηέο κνπ; 

     

 

 

 

 

II. ΑΝ ΔΙΣΔ ΑΛΛΟΓΑΠΟ 

1. Πνηνο ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε ζαο;  

2. Πνηα είλαη ε ρψξα πξνέιεπζήο ζαο: 

      Αιβαληθή            Υψξεο Μέζεο Αλαηνιήο          Υψξεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

       Άιιε  

3. Πνηνο ν βαζκφο γλψζεο ζαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο; 

Καθό Μέηξην Καιό Πνιύ θαιό 

    

4. Θεσξείηε πσο: 

 -2 -1 0 1 2 

Έρεηε ρακειφηεξε επίδνζε απφ ηνπο γεγελείο 

ζπκκαζεηέο ζαο; 

     

Απνπζηάδεηε ζπρλφηεξα απφ ηα καζήκαηα, ιφγσ 

απμεκέλσλ ππνρξεψζεσλ; 

     

Δίζηε θνηλσληθνί ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο 

ζπκκαζεηέο; 

     

(-2= Γηαθσλψ απφιπηα, -1= Γηαθσλψ, 0= Οπδέηεξνο, 1= πκθσλψ, 2= πκθσλψ Απφιπηα) 

 

5. Απφςεηο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ γηα ηε δηδαζθαιία ζε κεηθηή ηάμε: 

 -2 -1 0 1 2 

Τπάξρεη πξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη πξνζέγγηζε κεηαμχ 

εζάο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ; 

     

Θεσξείηε πσο νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί είλαη επαξθψο 

θαηαξηηζκέλνη, ψζηε λα ζαο δηδάζθνπλ;  
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Υξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ελαιιαθηηθά κνληέια δηδαζθαιίαο πξνο εζάο; 

     

Θεσξείηε απαξαίηεηε ηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο ζαο 

γιψζζαο;  

     

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηεμάγεηαη ε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ζεσξείηε πσο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο γηα ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή εθπαίδεπζή ζαο; 

     

Ζ δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ζαο ηαπηφηεηαο κπνξεί λα 

απνβεί καθξνπξφζεζκα επηθίλδπλε γηαηί νδεγεί ζηε 

δεκηνπξγία εζληθψλ κεηνλνηήησλ κέζα ζηα θξάηε 

ππνδνρήο.  

     

Δπηηπρήο ελζσκάησζή ζαο ζεκαίλεη πιήξε πηνζέηεζε 

απφ κέξνπο ζαο ησλ θνηλσληθψλ/  πνιηηηζκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο.  

     

(-2= Γηαθσλψ απφιπηα, -1= Γηαθσλψ, 0= Οπδέηεξνο, 1= πκθσλψ, 2= πκθσλψ Απφιπηα 
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