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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ  

 

Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο έγηλε ζε έμη Δπξσπατθέο ρψξεο (Απζηξία, Τζερία, Γαιιία, 

Διιάδα, Ηηαιία, Ννξβεγία). Ζ νκάδα ηνπ πξνγξάκκαηνο έθηηαμε έλα 

εξσηεκαηνιφγην βαζηζκέλν ζε ζηνηρεία γηα ην πνιππνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ 

καζεηψλ ζηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο θαη γηα ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο γηα ηε 

δηδαζθαιία ζε πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο, θαη ην κνίξαζε ζε εθπαηδεπηηθνχο κε 

δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο θαη ρξφληα ππεξεζίαο.  

Τν εξσηεκαηνιφγην ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα κέξε. Ο ζθνπφο ηνπ πξψηνπ κέξνπο είλαη 

λα αληιεζνχλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εξσηψκελν. Τν δεχηεξν κέξνο δεηά 

πιεξνθνξίεο γηα ην ζρνιείν ζην νπνίν δηδάζθεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη ην θνηλσληθφ 

ππφβαζξν ησλ καζεηψλ ηνπ. Τν ηξίην θαη ηέηαξην κέξνο επηθεληξψλεηαη ζηε 

δηδαθηηθή εκπεηξία θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ ππάξρεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φηαλ 

εξγάδνληαη ζε πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. Γίλεηαη πξνζνρή ζηηο θαηαζηάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο πνπ έρεη ή ζα ήζειε λα έρεη έλαο ηέηνηνο εθπαηδεπηηθφο. Τα 

βαζηθά εξσηήκαηα (γηα ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη ηε δηαζέζηκε ππνζηήξημε) 

είλαη θπξίσο εξσηήκαηα κε απαληήζεηο ηνπ ηχπνπ λαη/φρη κε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ 

αλάπηπμεο ησλ απαληήζεσλ ζε κνξθή ζρνιίσλ αλνηρηνχ ηχπνπ. 

Ζ ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε απφ 154 εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχζαλ 

ζε δηαθνξεηηθά κέξε ησλ παξαπάλσ ρσξψλ, θαη δίδαζθαλ ζε Γπκλάζηα. Τν δείγκα 

ηεο έξεπλαο δελ ήηαλ αληηπξνζσπεπηηθφ, θαζψο νη εξεπλεηέο ζηηο πεξηζζφηεξεο 

νκάδεο δπζθνιεχηεθαλ λα πείζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκπιεξψζνπλ θαη λα 

ππνβάιινπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα. Γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο έξεπλαο, φκσο, ε 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο δελ έρεη κεγάιε ζεκαζία. Απηφ πνπ έςαρλαλ 

νη εξεπλεηέο ήηαλ απνθαιππηηθά ζηνηρεία πνπ ζα παξείραλ εθπαηδεπηηθνί κε 

εκπεηξία ζε πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο, ή πξηλ αθφκε ηελ απνθηήζνπλ. Τα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επεξεάδνληαη, θπζηθά, απφ ηηο δηαθνξέο ζηελ θαηάζηαζε 

πνπ παξνπζηάδνπλ νη κεηαλάζηεο θαη νη κεηνλφηεηεο ζηηο δηάθνξεο ρψξεο. Δλψ νη 

εξσηψκελνη ζηελ Γαιιία θαη ζηελ Ηηαιία έρνπλ πινχζηα εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία 

καζεηψλ κεηαλαζηεπηηθήο θαηαγσγήο θαη κε απνηέιεζκα λα είλαη θνηλσλνί ελφο 



δηαιφγνπ πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζρεηηθά κε ην ζέκα, νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο άιιεο ρψξεο 

βξήθαλ δπζθνιίεο ζην λα δηαηππψζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ιφγσ έιιεηςεο πξαθηηθήο 

εκπεηξίαο.  

Αλαθνξηθά κε ηνπο εξσηψκελνπο εθπαηδεπηηθνχο, 31 ήηαλ απφ ηελ Απζηξία, 12 απφ 

ηελ Τζερία, 35 απφ ηε Γαιιία, 25 απφ ηελ Διιάδα, 79 απφ ηελ Ηηαιία θαη 22 απφ ηε 

Ννξβεγία. Οη Τζέρνη ζπγθέληξσζαλ ηα ζηνηρεία ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα 

εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα θαζεγεηέο. Σηε Ννξβεγία ηα εξσηεκαηνιφγηα 

ζηάιζεθαλ ζε εθπαηδεπηηθνχο ζρνιείσλ ζε δηαθνξεηηθά κέξε ηεο ρψξαο. Πξφθεηηαη 

γηα εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο νπνίνπο νη εξεπλεηέο είραλ ζπλεξγαζηεί ζε άιιεο 

πεξηζηάζεηο (ζε καζήκαηα, ζεκηλάξηα ή εξγαζηήξηα ή ήηαλ ππνςήθηνη δηδάθηνξεο 

ζε δηθά ηνπο πξνγξάκκαηα). Τνπο δεηήζεθε λα δηαλείκνπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα ζε 

θάπνηνπο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ ζα είραλ ηε δηάζεζε λα ηα απαληήζνπλ. 

Τα εξσηεκαηνιφγηα εζηάιεζαλ επίζεο ζε φινπο ηνπο ππεχζπλνπο ησλ καζεκαηηθψλ 

ζε κηα πφιε ηεο λφηηαο Ννξβεγίαο θαη δεηήζεθε ε ζπλδξνκή ηνπο ψζηε λα 

κνηξαζηνχλ ζε φινπο ηνπο καζεκαηηθνχο. Ζ νκάδα ηεο Ννξβεγίαο είρε ηελ 

κεγαιχηεξε επηηπρία ζηελ παξαιαβή απαληήζεσλ φηαλ απεπζχλζεθε ζε 

εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο νπνίνπο είραλ θαιή επαθή. Οη εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ πφιε, 

παξφιν πνπ ήηαλ πνιινί ζηνλ αξηζκφ, επέζηξεςαλ κφλν ιίγα απαληεκέλα 

εξσηεκαηνιφγηα. Έλαο απφ ηνπο δηεπζπληέο είπε ζηελ νκάδα φηη θάζε βδνκάδα ηνπ 

δεηνχζαλ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θάηη ηέηνην πνπ ζεκαίλεη φηη πέηαγε ηα 

πεξηζζφηεξα ζηα ζθνππίδηα γηα λα κελ θνξηψλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε παξαπάλσ 

δνπιεηά. Σηελ Απζηξία ηα εξσηεκαηνιφγηα κνηξάζηεθαλ ζε εθπαηδεπηηθνχο νη 

νπνίνη α) παξαθνινπζνχζαλ εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ζην ζπλεξγαδφκελν 

παλεπηζηήκην, β)  έθαλαλ ηελ πξαθηηθή ηνπο ζην ζπλεξγαδφκελν παλεπηζηήκην, ή γ) 

ήηαλ ζπλάδειθνη ζηα ζρνιεία φπνπ δίδαζθαλ νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηηο νκάδεο α) θαη 

β). Απηφ ζήκαηλε ζρνιεία απφ ηηο ηξεηο (απφ ηηο ελλέα) επαξρίεο ηεο Απζηξίαο. 

Μνηξάζηεθαλ 53 εξσηεκαηνιφγηα, απφ ηα νπνία επηζηξάθεθαλ ηα 36 (ηα 31 ήηαλ 

απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαλ ζε Γπκλάζηα). Σηε Γαιιία ηα εξσηεκαηνιφγηα 

εζηάιεζαλ ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηνρήο  Créteil κε ην ηαρπδξνκείν. Ζ 

εξεπλεηηθή νκάδα είρε ζπλαληήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο, ζπκπιεξψζεθαλ 18 απφ απηά ηα εξσηεκαηνιφγηα, θαη άιια 17 ζε 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ παξαθνινπζνχζαλ έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πνπ γηλφηαλ 

εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή. Σηελ Ηηαιία ην εξσηεκαηνιφγην εζηάιε ζε κηα ιίζηα 

πεξίπνπ 100 καζεκαηηθψλ πνπ είλαη κέιε κηαο επαγγεικαηηθήο έλσζεο ζηελ 

Τνζθάλε. Οη πεξηζζφηεξνη εμ απηψλ ήηαλ αλάκεζα ζε απηνχο πνπ απάληεζαλ. Γηα 

λα ππάξμνπλ, ηνπιάρηζηνλ, θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα άιιεο πεξηνρέο ηεο Ηηαιίαο, 

εζηάιεζαλ κεξηθά εξσηεκαηνιφγηα κέζσ email ζε κεκνλσκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ νκάδα ηεο Ηηαιίαο γηα εζληθά πξνγξάκκαηα. 

Τα πξνζφληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ ήηαλ ηα ίδηα ζε φιεο ηηο ρψξεο θαη πνηθίινπλ 

αλάινγα κε ην ζχζηεκα πξαθηηθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δλψ φινη νη εθπαηδεπηηθνί 

ζηελ Απζηξία θαη ηε Γαιιία θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ (68% 

ησλ εξσηψκελσλ) δηδάζθνπλ κφλν Μαζεκαηηθά (κε εμαίξεζε ελφο Γάιινπ 

εθπαηδεπηηθνχ πνπ είλαη επίζεο ππεχζπλνο εθπαίδεπζεο καζεηψλ ζην κάζεκα ηνπ 

ζρνιηθνχ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζην ηέινο ηνπ Γπκλαζίνπ), νη 



εξσηεζέληεο απφ ηηο άιιεο ρψξεο έρνπλ ηα πξνζφληα λα δηδάμνπλ θαη άιια 

αληηθείκελα. Σηελ Ηηαιία, φινη νη εθπαηδεπηηθνί δηδάζθνπλ Μαζεκαηηθά θαη 

Φπζηθή/Φεκεία ζε επίπεδν Γπκλαζίνπ· ζε άιιεο ρψξεο ππνζηεξίδνπλ δχν ή 

πεξηζζφηεξα αληηθείκελα. Ο πην ζπρλφο ζπλδπαζκφο ζηελ Διιάδα είλαη 

Μαζεκαηηθά θαη Γεσγξαθία, ζηελ Τζερία Μαζεκαηηθά  θαη κηα απφ ηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο (βηνινγία, ρεκεία ή θπζηθή). Σηε Ννξβεγία αλαθέξεηαη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ εξσηεζέλησλ πνπ δηδάζθνπλ ζε πνιιά αληηθείκελα (14 ζηνπο 20 

δηδάζθνπλ πεξηζζφηεξα απφ 3 αληηθείκελα επηπιένλ ησλ καζεκαηηθψλ). 

Σε φιεο ηηο ρψξεο, ζηα εξσηεκαηνιφγηα απάληεζαλ εθπαηδεπηηθνί κε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα εκπεηξίαο. Απφ ηνπο εξσηψκελνπο, ε Ννξβεγία είρε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε 

ηε κεγαιχηεξε πξνυπεξεζία, 21 έηε, ελψ ε Γαιιία κε 10 έηε ηε κηθξφηεξε 

εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία. Ζ νκάδα ηεο Ννξβεγίαο επηβεβαίσζε φηη ν κέζνο φξνο 

ειηθίαο ησλ Ννξβεγψλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ κεγάινο θαη φηη ε ρψξα ήηαλ ζε θάζε 

εηζφδνπ κηαο λέαο γεληάο εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ θιάδν. 

Απφ φινπο ηνπ εξσηψκελνπο, κφλν νη Ηηαινί εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ φηη είραλ 

εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ (19% ησλ 

εξσηψκελσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπο, 14% απφ 

εθπαίδεπζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο ην ηειεπηαίν έηνο θαη 24% πξηλ 

απφ απηφ). Γηα ηηο ππφινηπεο ρψξεο, ζπλήζσο κφλν έλαο ή δχν εξσηψκελνπο απφ ηελ 

αληίζηνηρε ρψξα έδσζαλ θαηαθαηηθή απάληεζε. 

Παξφιν πνπ ν κέζνο φξνο ησλ καζεηψλ κεηαλαζηεπηηθήο ή κεηνλνηηθήο θαηαγσγήο 

ζηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο πνηθίιεη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ ζρνιείνπ, ηελ 

ηνπνζεζία ζηελ νπνία βξίζθεηαη, ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ ππφβαζξν θιπ., ε 

πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είραλ ήδε ζπλαληήζεη ηέηνηνπο καζεηέο  ζηηο ηάμεηο 

ηνπο. Ζ πιεηνςεθία ζε φιεο ηηο ρψξεο πξνεξρφηαλ απφ αζηηθέο πεξηνρέο (κε 

πεξηζζφηεξνπο απφ 1000 θαηνίθνπο). Μεγάινο αξηζκφο εξσηεζέλησλ πξνεξρφηαλ 

απφ ηηο πξσηεχνπζεο ησλ ρσξψλ (Βηέλλε – 84%, Πξάγα – 42%, Créteil, Παξίζη – 

100%, Αζήλα – 56%) ελψ νη πεξηζζφηεξνη Ηηαινί εξσηεζέληεο πξνέξρνληαλ απφ ηελ 

Τνζθάλε – 76%.  

Ο κέζνο φξνο ησλ καζεηψλ κεηαλαζηεπηηθήο θαηαγσγήο ζηα ζρνιείν γηα ηελ 

Τζερία, ηελ Διιάδα θαη ηελ Απζηξία είλαη πεξίπνπ 12%, γηα ηελ Ηηαιία 13% θαη γηα 

ηελ Ννξβεγία 8%. Σηε Γαιιία δελ είλαη δπλαηφλ λα εξσηεζνχλ ε κεηξηθή γιψζζα ή 

ε θαηαγσγή ησλ καζεηψλ. Τν ζχζηεκα αλαθέξεη κφλν καζεηέο πνπ έθηαζαλ 

πξφζθαηα ζηε Γαιιία (ENAF). Έηζη, ην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο Γάιινπο 

εθπαηδεπηηθνχο πξνζαξκφζηεθε, ρξεζηκνπνηψληαο ην γαιιηθφ φξν αληί γηα ηνλ φξν 

κεηαλάζηεο καζεηέο. 

Ο κέζνο φξνο ησλ καζεηψλ πνπ είραλ πξφζθαηα θηάζεη ζηε Γαιιία ζηηο ηάμεηο ησλ 

Γάιισλ εξσηεζέλησλ ήηαλ 3%. 

Γεληθά, ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα ζρνιεία ζε θάζε κηα απφ ηηο 

ρψξεο. Σε φιεο ηηο ρψξεο, νη εξσηεζέληεο αλαθέξνπλ φηη πξνέξρνληαη απφ ζρνιείν 

ρσξίο θαζφινπ καζεηέο κεηαλαζηεπηηθήο θαηαγσγήο (Τζερία, Απζηξία, Γαιιία, 

Ηηαιία, Ννξβεγία), φπσο επίζεο απφ ζρνιεία φπνπ νη κηζνί πεξίπνπ καζεηέο είλαη 



κεηαλάζηεο ή αλήθνπλ ζε θάπνηα πνιηηηζκηθή κεηνλφηεηα (Απζηξία 45%, Ηηαιία 

65%, Ννξβεγία 40%).  

Με ηελ εμαίξεζε ηεο Τζερίαο θαη ηεο Γαιιίαο, φπνπ κφιηο ην έλα ηξίην ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Τζερία) θαη ην ιηγφηεξν απφ ην κηζφ (Γαιιία) έρνπλ πξνεγνχκελε 

εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε κεηνλνηηθή θαηαγσγή, ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ε 

πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ εκθαλίδεηαη λα έρεη απηνχ ηνπ ηχπνπ 

ηελ εκπεηξία (απφ 83% ζηελ Απζηξία κέρξη πεξίπνπ δχν ηξίηα ζηελ Ηηαιία, ηελ 

Διιάδα θαη ηε Ννξβεγία). Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθέξνπλ φηη 

αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ απηψλ (φινη ζηε 

Ννξβεγία θαη ζηελ Τζερία, πεξίπνπ δχν ηξίηα ζηηο άιιεο ρψξεο). 

Δπηρεηξψληαο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο, νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ Διιάδα 

αλαθέξνπλ φηη ρξεζηκνπνίεζαλ ΤΠΔ (GeoGebra), θχιια εξγαζίαο θαη νπηηθφ πιηθφ, 

νη Ηηαινί ρξεζηκνπνίεζαλ βηβιία θαη ραξηηά, δηδαθηηθέο ελφηεηεο πνπ αλαπηχρζεθαλ 

απφ εξεπλεηέο εθπαίδεπζεο ζηα καζεκαηηθά, πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γηα 

θαζεγεηέο καζεκαηηθψλ πνπ πξνζθέξνληαλ απφ ην Υπνπξγείν θαη ηνπηθέο 

νξγαλψζεηο, ΤΠΔ, ιεμηιφγην νλνκάησλ ζπκβφισλ, ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Οη 

Απζηξηαθνί εθπαηδεπηηθνί έςαμαλ γηα βνήζεηα ζε ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν, εηδηθά 

ζε απηέο πνπ εζηηάδνληαη ζε  CLIL. Οη Γάιινη εθπαηδεπηηθνί επίζεο 

ρξεζηκνπνίεζαλ πεγέο ζην δηαδίθηπν, θαη εηδηθφηεξα φζεο πηνζεηνχλ ηελ 

παηδαγσγηθή CLIL. Δπίζεο,  νη Γάιινη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνίεζαλ πεγέο απφ ην 

δηαδίθηπν γηα ην Γεκνηηθφ Σρνιείν, ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ΤΠΔ, δηδαθηηθέο ελφηεηεο 

(πνπ ηνπο έδσζαλ άιινη ζπλάδειθνη), ιεμηθά, ή δήηεζαλ ηε γισζζηθή κεζνιάβεζε 

καζεηψλ ηεο ίδηα γισζζηθήο θαηαγσγήο γηα ηε κεηάθξαζε απφ ηε κηα γιψζζα ζηελ 

άιιε.  Τν δηαδίθηπν θαη νη ΤΠΔ θαίλεηαη φηη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε φιεο ηηο 

ρψξεο  φηαλ ε ζρνιηθή ηάμε πεξηιακβάλεη θαη καζεηέο δηαθνξεηηθήο γισζζηθήο θαη 

πνιηηηζκηθήο θαηαγσγήο.  

Μφλν κηα κεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ αλέθεξε φηη κνηξάζηεθαλ κε άιινπο ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ: ζηελ Απζηξία κφλν 1 εξσηεζείο κνηξάζηεθε ηελ 

εκπεηξία ηνπ, ην κηζφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Ννξβεγία θαη πεξίπνπ ην έλα ηξίην ζε 

άιιεο ρψξεο. Απηφ ππνδειψλεη φηη απαηηείηαη πεξηζζφηεξε ζπλεξγαζία θαη 

επηθνηλσλία. Οη Απζηξηαθνί εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ φηη ππνζηεξίρζεθαλ 

πεξηζζφηεξν απφ επίζεκεο εθπαηδεπηηθέο αξρέο (πεξηζζφηεξνη απφ ην κηζφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ είραλ ζπλαληήζεη δπζθνιίεο δηδάζθνληαο καζεηέο 

κεηαλαζηεπηηθήο θαηαγσγήο). Μφλν πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην ησλ Διιήλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαθέξνπλ φηη είραλ απηνχ ηνπ είδνπο ηελ ππνζηήξημε. Σε άιιεο 

ρψξεο ππνζηήξημε απηνχ ηνπ ηχπνπ αλαθέξζεθε απφ πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Ζ κνξθή ηεο ππνζηήξημεο ήηαλ δηαθνξεηηθή ζε θάζε ρψξα. Οη 

Απζηξηαθνί εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίρζεθαλ κε ελδνυπεξεζηαθή θαηάξηηζε φηαλ 

είραλ ζηελ ηάμε ηνπο καζεηέο κεηαλαζηεπηηθήο θαηαγσγήο, ην ζχζηεκα ηεο Τζερίαο 

θαη ηεο Γαιιίαο παξείρε ππνζηήξημε κέζσ ελφο ςπρνιφγνπ ή  θνηλσληθνχ 

ιεηηνπξγνχ. Ζ Ηηαιία πξνζθέξεη καζήκαηα ζηε Γ2 (ζρνιηθά θαη εμσζρνιηθά), 

δηαπνιηηηζκηθφ ζπκβνχιην γηα ελζσκάησζε ζην ζρνιείν, επηπιένλ θεθάιαηα, 

δηαπνιηηηζκηθνχο κεζνιαβεηέο, καζήκαηα αιθαβεηηζκνχ, ζρνιηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

εληζρπηηθή δηδαζθαιία. Οη Γάιινη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ βνήζεηα απφ 



ζπλαδέιθνπο πνπ δηδάζθνπλ μέλεο γιψζζεο ( π.ρ Γαιιηθά σο δεχηεξε γιψζζα). 

Έλαο Τζέρνο θαη έλαο Γάιινο εθπαηδεπηηθφο αλαθέξνπλ φηη ν καζεηήο κεηαθέξζεθε 

ζε άιιε ηάμε: ν Τζέρνο εθπαηδεπηηθφο δελ είπε πνηα ζπγθεθξηκέλα, ν Γάιινο 

εθπαηδεπηηθφο κίιεζε γηα κηα ηάμε κε ζπγθεθξηκέλε δνκή.  

Οη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ ελψ δίδαζθαλ 

καζεκαηηθά ζε πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο. Τα νθέιε πνπ αλέθεξαλ είλαη φηη 

δεκηνπξγείηαη πνιηηηζκηθφο εκπινπηηζκφο γηα φινπο, μεπεξληνχληαη νη θξαγκνί θαη 

νη πξνθαηαιήςεηο, απμάλεηαη ε αλεθηηθφηεηα, απμάλεηαη ε ζπλαίζζεζε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο αλάκεζα ζηηο ρψξεο αλαθνξηθά κε ηα δηδαθηηθά πιηθά, ηηο 

ηηκσξίεο, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζηα εκπιεθφκελα ζρνιεία. Γεληθά βειηηψλνληαη 

φινη ζηα καζεκαηηθά, θαζψο ν εθπαηδεπηηθφο έπξεπε λα δψζεη πεξηζζφηεξε 

πξνζνρή ζην πψο λα εμεγήζεη, ρξεζηκνπνηνχζε θαηλνχξηεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

θαη δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνο φθεινο φιεο ηεο ηάμεο, 

βειηηψλεηαη ε αληαιιαγή γλψζεσλ θαη ε αλαθάιπςε λέσλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ.  

Οη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ηηο αθφινπζεο αιιαγέο ησλ δηδαθηηθψλ ηνπο 

ζηξαηεγηθψλ: πηνζεηνχλ πεξηζζφηεξν ηελ αηνκηθή θαη νκαδηθή εξγαζία θαη ιηγφηεξν  

ηε κεησπηθή δηδαζθαιία,  ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο καζεηνθεληξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, πην πνιιή ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο, 

πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο γηα ην ζπίηη θαη γεληθά πην αξγφ βεκαηηζκφ ζηελ δηδαζθαιία, 

απινπνίεζε ηεο γιψζζαο θαη ηεο γξακκαηηθήο (πην μεθάζαξεο νδεγίεο θαη πην 

πνιιέο εμεγήζεηο), κεγαιχηεξε ρξήζε νπηηθνπνηεκέλσλ πιηθψλ θαη βνεζεκάησλ, 

γξαθήκαηα, δηαγξάκκαηα, ζρήκαηα, επεμεγεκαηηθά παξαδείγκαηα. Οη Ηηαινί 

εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ επίζεο φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ παξαγσγηθή κνξθνινγία, 

ηελ ηζηνξία θαη ηε κεηάθξαζε ησλ καζεκαηηθψλ φξσλ ζηηο γιψζζεο ησλ καζεηψλ 

ψζηε λα θάλνπλ πην θαηαλνεηφ ην καζεκαηηθφ πεξηερφκελν. Οη εθπαηδεπηηθνί 

κηινχλ γηα πξνζεθηηθή αλάιπζε ηνπ πιηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα καζήκαηά 

ηνπο θαη πεξηζζφηεξε παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε ησλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ. 

Μηινχλ γηα δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, π.ρ. νη Ηηαινί εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ 

φηη ρξεζηκνπνηνχλ απινπνηεκέλα θχιια εξγαζίαο θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο κεηαλαζηεπηηθήο θαηαγσγήο. Ζ πεξηγξαθή ησλ αιιαγψλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

ζηξαηεγηθέο ππνδειψλεη θαζαξά φηη απηέο νη αιιαγέο βνήζεζαλ παξάιιεια θαη 

ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηνπο πην αδχλακνπο καζεηέο. 

Όζνλ αθνξά ην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ, 85% ησλ εξσηεζέλησλ ζα εθηηκνχζαλ 

πιεξνθνξίεο γηα ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ ηνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

κεηνλφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο απφ δηάθνξα πνιηηηζκηθά 

ππφβαζξα. Υπάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζηηο 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Οη πιεξνθνξίεο γηα ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν θαίλεηαη φηη είλαη 

ζεκαληηθέο γηα ηνπο Έιιελεο εξσηεζέληεο (88%) φπσο επίζεο γηα ηνπο Ηηαινχο 

εθπαηδεπηηθνχο (κε ην 70% ησλ απαληήζεσλ πνπ είλαη ζεηηθέο  ζηελ παξνρή 

ζρεηηθνχ πιηθνχ αιιά  κηθξήο ζεκαζίαο γηα ηνπο Απζηξηαθνχο εθπαηδεπηηθνχο 

(κφλν 2 ζηνπο 31). Απηφ πνπ δεηάλε πεξηζζφηεξν νη Απζηξηαθνί είλαη 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο (58%). Σπλνιηθά, έλα ειαθξψο ρακειφηεξν 

αιιά ζεκαληηθφ πνζνζηφ φισλ ησλ εξσηεζέλησλ (75%) ζεσξεί επίζεο ρξήζηκν ηελ 

ππνζηήξημε κέζσ παηδαγσγηθνχ πιηθνχ. Υπνζηεξηθηηθφ παηδαγσγηθφ πιηθφ 



δεηήζεθε πεξηζζφηεξν απφ ηνπο Γάιινπο εθπαηδεπηηθνχο (86%), ελψ νη Τζέρνη θαη 

νη Απζηξηαθνί εθπαηδεπηηθνί κηιάλε γηα ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ κε ζθεπηηθηζκφ 

(δεηήζεθε κφλν απφ ην 33% ησλ Τζέρσλ εξσηεζέλησλ θαη ην 26% ησλ 

Απζηξηαθψλ). 

Οη εθπαηδεπηηθνί επίζεο πξφηεηλαλ θαη άιια πιηθά πνπ ζα έβξηζθαλ ρξήζηκα ζε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. Εήηεζαλ δίγισζζα ιεμηθά ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο 

θπζηθήο/ρεκείαο, ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ θαη καζήκαηα Γ2 γηα ηνπο καζεηέο, 

πξνζαξκνζκέλα ζρνιηθά βηβιία (πνπ λα δηαβάδνληαη εχθνια, λα είλαη γεληθά 

πξνζβάζηκα, κε πνιιέο εηθφλεο βαζηθψλ επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ, πνπ παξνπζηάδνπλ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζε πεξηθείκελα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο), νπηηθά βνεζήκαηα, 

παξνπζία βνεζψλ ζηηο ηάμεηο, ΤΠΔ ζηελ αίζνπζα, δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο θαη 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, π.ρ. πξφζβαζε ζε ηζηνζειίδεο κε καζεκαηηθά ζηε κεηξηθή 

γιψζζα ηνπ καζεηή, ινγηζκηθφ θσλεηηθήο κεηάθξαζεο θαη βηληενθάκεξεο. Δπίζεο 

δήηεζαλ λα ππάξρνπλ ιηγφηεξνη καζεηέο ζηελ ηάμε, πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

θαη πιεξνθνξίεο φρη κφλν γηα ηελ θνπιηνχξα αιιά θαη γηα ην εθπαηδεπηηθφ 

ππφβαζξν ησλ καζεηψλ, δειαδή γηα ην syllabus, ηα εζληθά πξνγξάκκαηα θαη ηα 

θξηηήξηα θαη ηνπο ηξφπνπο κάζεζεο/δηδαζθαιίαο ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ 

καζεηψλ.  

 


