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Περίληψη

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση 
της γνωστικής επάρκειας και διαπολιτισμικής ικα-
νότητας των νηπιαγωγών του Ν. Ιωαννίνων στο 
πολυπολιτισμικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε τα 
τελευταία χρόνια και της πολυφυλετικής σύνθεσης 
του μαθητικού πληθυσμού, καθώς και στην ανάδει-
ξη των επιμορφωτικών τους αναγκών, προκειμένου 
να αντεπεξέλθουν στα νέα δεδομένα και στις νέες 
απαιτήσεις του ρόλου τους. Η έρευνα διεξήχθη τον 
Φεβρουάριο του 2020 μέσω ποσοτικής προσέγγισης 
και χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο το ερωτηματολό-
γιο. Τα συμπεράσματα κατέδειξαν ότι οι νηπιαγω-
γοί είναι θετικά προσκείμενοι απέναντι στους αλλοδαπούς μαθητές τους, με τις 
δυσκολίες να εστιάζουν κυρίως στο γλωσσικό επίπεδο, όμως οι πρακτικές που 
εφαρμόζουν για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων είναι αποσπασματικές, 
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τυχαίες και αυτοσχέδιες. Οι νηπιαγωγοί έχουν συνείδηση της έλλειψης προσω-
πικής επάρκειας σε γνώσεις και ικανότητες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και 
εμφανίζουν πλήθος επιμορφωτικών αναγκών μεγάλης έντασης, κυρίως μέσω 
βιωματικών μεθόδων, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για επιμόρ-
φωση και εκπαίδευση, στη βάση των αρχών της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής. 

Abstract 

The aim of this study is to investigate the cognitive 
competence and intercultural competence of 
kindergarten teachers in the county of Ioannina 
in the multicultural context that has developed 
in recent years and the multiracial composition 
of the student population, as well as to highlight 
their educational needs in order to cope with the 
new situation and the new requirements of their 
role. The survey was conducted in February 2020 
through a quantitative approach using data derived 
from a questionnaire. The results suggest that 
kindergarten teachers do not discriminate against their foreign students, 
however the techniques used to overcome some problems arising from the 
language barrier are random and improvised since the training they have on 
handling those problems is very basic. They are aware of the lack of personal 
knowledge and skills of intercultural education, presenting a variety of training 
needs, mainly through experiential methods, which makes the need for training 
and education to be based on the principles of intercultural education.

1. Προβληματισμός

Η σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας έχει αλλάξει, το ίδιο και η σύνθεση του μαθη-
τικού πληθυσμού της χώρας. Τα νέα δεδομένα βρήκαν την ελληνική κοινωνία αλλά 
και τον εκπαιδευτικό ανέτοιμους να αντιμετωπίσουν τη νέα πραγματικότητα. Το 
σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον μάθησης απαιτεί από τον εκπαιδευτικό, 
όχι απλώς να μεταδίδει τις γνώσεις, αλλά να έχει μια ολοκληρωμένη προσωπικό-
τητα (Γρόλιος, 2001). Επιβάλλεται να διαχειριστεί τη διαφορετικότητα με τέτοιον 
τρόπο, ώστε μέσα από αυτήν να αναδεικνύονται οι ικανότητες όλων των μαθητών, 
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οι δυνατότητες και τα ταλέντα τους. Είναι απαραίτητο να καλλιεργεί ένα θετικό 
σχολικό κλίμα και να διαμορφώνει ένα σχολείο στο οποίο όλοι οι μαθητές θα νιώ-
θουν το συναίσθημα της αποδοχής και της ασφάλειας, ένα σχολείο όπου όλα τα 
παιδιά θα μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα και δημιουργικά (Κασούτας, 2007). 

Δημιουργείται, έτσι, η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό της εθνικής εκπαιδευτι-
κής πολιτικής, προκειμένου να ενσωματωθεί σε αυτήν και η νέα πολυπολιτισμική 
ανομοιογένεια και να αντιμετωπιστεί η περιθωριοποίηση και ο αποκλεισμός συγκε-
κριμένων μαθητικών ομάδων από το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Παρά το γεγονός 
ότι η ελληνική πολιτεία καινοτόμησε σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, οι 
δυσκολίες και τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν, με τον ρόλο του εκπαιδευ-
τικού να κρίνεται καταλυτικός για τη δημιουργία δημοκρατικού κλίματος σεβασμού 
και αποδοχής και για την παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους τους μαθητές. 

Στα σημερινά νηπιαγωγεία παρατηρείται τα τελευταία χρόνια έντονη ανο-
μοιογένεια, γλωσσική, πολιτισμική και φυλετική. Ωστόσο, οι νηπιαγωγοί ελάχι-
στα έχουν επιμορφωθεί στην αντιμετώπιση και την παιδαγωγική και διδακτική 
μεθοδολογία που θα ακολουθήσουν, με αποτέλεσμα να επιλέγουν ακατάλληλες 
παιδαγωγικές πρακτικές, να παρέχουν λανθασμένες οδηγίες στις οικογένειες 
των μαθητών και οι προσδοκίες απόδοσης να κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπε-
δα (Τριανταφυλλίδου, 2011). Θεωρείται λοιπόν επιτακτική ανάγκη η υλοποίηση 
επιμορφωτικών προγραμμάτων που να απευθύνονται σε νηπιαγωγούς, τα οποία 
θα στοχεύουν στη διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητά τους. 

2. Θεωρητικό υπόβαθρο

Με τον όρο πολυπολιτισμικότητα, εννοούμε την πολιτισμική σύνθεση του πλη-
θυσμού και την πολιτισμική ταυτότητα των σύγχρονων κοινωνιών (Μηλίγκου, 
2007). Οι Banks & Banks (2016) θεωρούν ως πολυπολιτισμική εκπαίδευση «το 
πεδίο μελέτης που είναι σχεδιασμένο να αυξήσει την εκπαιδευτική ισότητα για 
όλους τους μαθητές». Με τον όρο μετανάστευση, ορίζουμε τη μετακίνηση ατό-
μου ή ομάδων από μια γεωγραφική περιοχή σε άλλη και αφορά είτε «εσωτερική 
μετανάστευση», όταν η μετακίνηση γίνεται εντός συνόρων, είτε «εξωτερική μετα-
νάστευση», όταν η μετακίνηση γίνεται εκτός συνόρων (Θεοδοσιάδου, 2015). Πρό-
σφυγας είναι το άτομο το οποίο βρίσκεται έξω από την πατρίδα του και το οποίο 
διατρέχει βάσιμο φόβο δίωξης λόγω της φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητας, της 
συμμετοχής του σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή των πολιτικών του πεποιθήσεων 
και εξαιτίας αυτού του φόβου δεν μπορεί να γυρίσει εκεί. Με την έννοια «δίωξη», 
νοείται η παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως τα βασανι-
στήρια, η αυθαίρετη κράτηση, η διακριτική μεταχείριση που θέτει σε κίνδυνο την 
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επιβίωση του διωκομένου κ.ο.κ. (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 2014). Το 
διαπολιτισμικό μοντέλο παιδαγωγικής, σύμφωνα με τον Γεωργογιάννη (1997), 
συνυπολογίζει την ανάγκη αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ διαφορετι-
κών φυλών, με στόχο την αρμονική συνύπαρξη.

Οι κατηγορίες αλλοδαπών που ζουν σήμερα στην Ελλάδα συνοψίζονται στις 
εξής: α) υπήκοοι τρίτων χωρών, δηλαδή πολίτες κρατών τα οποία δεν είναι μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο λόγω φυλής, θρη-
σκείας, πολιτικών πεποιθήσεων ή αυτοί που κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή 
βλάβη (θανατική ποινή, βασανιστήρια, κ.ά.), γ) κοινοτικοί, δηλαδή έχουν ιθαγένεια 
χώρας-κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) ομογενείς, δηλαδή άτομα 
που δεν είναι Έλληνες πολίτες, αλλά διαθέτουν ελληνική εθνική καταγωγή και ε) 
μετανάστες χωρίς χαρτιά, δηλαδή αλλοδαποί που εισήλθαν και διαμένουν παρά-
νομα στην Ελλάδα χωρίς να τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς νόμιμης διαμονής 
ή εκείνοι που κάποτε πληρούσαν τους όρους νόμιμης παραμονής και πλέον δεν 
τους πληρούν (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016· Νικολάου, 2008). 

Η κατάσταση που δημιουργήθηκε μέσω της μετανάστευσης και του προσφυ-
γικού ζητήματος, ανάγκασε τις χώρες υποδοχής να αναζητήσουν τρόπους διαχεί-
ρισης της νέας πραγματικότητας, τόσο σε εκπαιδευτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
κοινωνικής πολιτικής. Τα κύρια εκπαιδευτικά μοντέλα που υιοθετή θηκαν για την 
εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών συνοψίζονται στα εξής πέντε: το μοντέλο 
της αφομοίωσης, το μοντέλο της ενσωμάτωσης, το πολυπολιτισμικό μοντέλο, το 
αντιρατσιστικό μοντέλο και το διαπολιτισμικό μοντέλο (Γκόβαρης, 2004· Θεοδο-
σιάδου, 2015· Νικολάου, 2000).

Μετανάστες και πρόσφυγες στη χώρα μας καλούνται να αντιμετωπίσουν εξαι-
ρετικά δύσκολες συνθήκες και ποικίλα προβλήματα που σχετίζονται με τη γλώσσα, 
με την ανεύρεση εργασίας, με την προσαρμογή τους στην κυρίαρχη κουλτούρα, 
με την επιβίωσή τους, με τα ψυχολογικά προβλήματα των ίδιων και των παι-
διών τους, την κατάθλιψη, τη χαμηλή αυτοεκτίμηση κ.λπ. Τα προβλή ματα αυτά 
μεταφέρονται και στο πλαίσιο του σχολείου, με αποτέλεσμα οι μαθητές αυτοί να 
παρουσιάζουν επιθετικότητα, έλλειψη κινήτρων για μάθηση, σχολική εγκατά-
λειψη κ.ά. (Θεοδοσιάδου, 2015). 

Βασικός σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης, ήδη από το 1970, είναι η προ-
ώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, ώστε να δημιουργηθούν ισχυροί δεσμοί 
μεταξύ των κατοίκων της Ευρώπης στη βάση της ισότητας, της δικαιοσύνης 
και του αλληλοσεβασμού, πέρα από γλωσσικές, πολιτιστικές ή άλλες διαφορές 
(Νικολάου, 2008). 

Η Λευκή Βίβλος για τον διαπολιτισμικό διάλογο, η οποία εγκρίθηκε τον Μάιο 
του 2008, αναγνωρίζει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση ως έναν από τους πέντε 
βασικούς τομείς ανάγκης δράσης, ώστε να διασφαλιστούν τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου, αλλά και να αναπτυχθεί η αμοιβαία 
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κατανόηση. Η εκπαίδευση θεωρείται ο απαραίτητος πυλώνας πάνω στον οποίο 
θα στηριχτούν οι πολίτες για να αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες και να 
συμβιώσουν στις ετερογενείς κοινωνίες. Οι διαπολιτισμικές δεξιότητες αποτελούν 
βασική προϋπόθεση για όλους και, δεδομένου ότι δεν είναι έμφυτες, πρέπει να 
ενισχυθούν, να διδαχθούν αλλά και να διατηρηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής του ατόμου (Neuner, 2012).

Στη βάση αυτή, η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν μπορεί πλέον να θεωρείται 
μία ακόμη απλή ενότητα στα προγράμματα σπουδών, αλλά πρέπει να επεκταθεί 
και να αντικαταστήσει τελικά τα μονοπολιτισμικά, μονόγλωσσα σχολικά περι-
βάλλοντα. Βασικός στόχος της είναι η αλλαγή της νοοτροπίας της παραδοσιακής 
εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα χρησιμεύει ως πλαίσιο για την ανάπτυξη νέων 
μεθόδων και πρακτικών διδασκαλίας και εκμάθησης στην τάξη (Jackson, 2016).

3. Οι διαστάσεις του ρόλου του εκπαιδευτικού  
σε ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο

Σε σχετικές εθνικές και διεθνείς έρευνες, έχει αναδειχθεί επανειλημμένα ο καταλυ-
τικός ρόλος των εκπαιδευτικών στην υιοθέτηση οποιασδήποτε στάσης και συμπε-
ριφοράς από τον μαθητή. Η ουσιαστική προώθηση των ανθρώπινων δικαιω μάτων 
αλλά και η αναγνώριση των αρνητικών συνεπειών που προκαλούν οι ρατσιστικές 
συμπεριφορές, εξαρτώνται πάρα πολύ από την επιστημονική κατάρτιση, τη γνώση 
και την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε τέτοια θέματα. Θα πρέπει να είναι 
κατάλληλα προετοιμασμένοι και να χρησιμοποιούν παιδαγωγικές μεθόδους και 
διδακτικές πρακτικές ενδεδειγμένες, ώστε να παρέχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους 
τους μαθητές τους και να προωθούν την έννοια της ισότητας των πολιτισμών, να 
αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές και να αποφεύγουν στε-
ρεοτυπικές εθνοκεντρικές προσεγγίσεις των αλλοδαπών μαθητών (Παπαχρήστος 
και Παλαιολόγου, 2002). Ο Μάγος (2005) υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν 
σε μεγάλο βαθμό ξενοφοβικές και εθνοκεντρικές απόψεις, θεωρούν τη διγλωσ-
σία εμπόδιο στο έργο τους και παρακινούν τους αλλοδαπούς μαθητές να μιλούν 
μόνο τα Ελληνικά. Αναγνωρίζουν ότι αυτό επηρεάζει τη σχολική τους επίδοση κι 
ότι δεν είναι ικανοί να ανταποκριθούν σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
(Γεωργογιάννης, 2004).

Οι εκπαιδευτικοί με διαπολιτισμική εκπαίδευση οφείλουν να έχουν ξεκάθαρες 
και σαφείς δημοκρατικές αξίες, να μπορούν να λειτουργούν σε πολλαπλά πολιτι-
στικά επίπεδα (Γεωργογιάννης, 2004) και να μειώνουν τις προκαταλήψεις και τα 
στερεότυπα, χρησιμοποιώντας εναλλακτικά διδακτικά μοντέλα (Κοσσυβάκη, 2002).
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4. Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης  
των εκπαιδευτικών 

Σε πολλές έρευνες καταδεικνύεται ότι η βασική πανεπιστημιακή εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών δεν επαρκεί για να καλύψει τις γνώσεις και ικανότητες που χρειά-
ζονται στη διάρκεια της επαγγελματικής τους θητείας. Οι ταχύτατες επιστημονικές 
εξελίξεις, η εισαγωγή νέων προγραμμάτων σπουδών, οι σύγχρονες μεθοδολο γικές 
τεχνικές καθιστούν τις αρχικές γνώσεις των εκπαιδευτικών παρωχημένες και 
απαιτούν διά βίου ενημέρωση και επιμόρφωση, ώστε να ανταποκριθούν στον νέο 
τους ρόλο από απλό φορέα γνώσεων σε καθοδηγητή (Gadusova & Mala, 2009).

Σε πολλές έρευνες (Caena, 2011) επισημαίνεται ότι η αποτελεσματική επιμόρ-
φωση των εκπαιδευτικών συνδέεται με την επίτευξη καλύτερων μαθησιακών 
αποτελεσμάτων στους εκπαιδευομένους. Σύμφωνα με τον Scheerens (2010), 
η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες, που σχετίζονται με την επαγγελματική επάρκεια του εκπαιδευ τικού, 
όπως η ικανοποιητική γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας, οι διδακτικές δεξιό-
τητες, η ικανότητα αξιολόγησης και ανατροφοδότησης των μαθητών, η ικανότητα 
διαχείρισης της σχολικής τάξης, η ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων, η ερευνη-
τική διάθεση, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς, 
καθώς και η διάθεση για συνεχή επιμόρφωση (Παπαοικονόμου, 2015). 

Οι σύγχρονες έρευνες σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαι-
δευτικών θεωρούν την επιμόρφωσή τους ως μια συνεχιζόμενη δυναμική διαδι-
κασία, μια διά βίου εκπαίδευση, που αποτελεί βασικό συστατικό της βελτίωσης 
του σχολείου (Caena, 2011). 

Ο Μαυρογιώργος (1999) επισημαίνει ότι σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα 
έχει αναπτυχθεί οργανωμένος θεσμός επιμόρφωσης για την επιστημονική υπο-
στήριξη της επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού, 
επιμόρφωση η οποία δεν καλύπτεται αποκλειστικά μέσω προσωπικών αναζητή-
σεων και άτυπων μορφών επιμόρφωσης. Ορίζει την επιμόρφωση ως «το σύνολο 
των δραστηριοτήτων και διαδικασιών που συνδέονται με τη σύλληψη, τον σχεδια-
σμό και την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων, που έχουν ως πρωταρχικό σκοπό 
τον εμπλουτισμό, τη βελτίωση, την αναβάθμιση και την περαιτέρω ανάπτυξη των 
ακαδημαϊκών –θεωρητικών ή πρακτικών–, επαγγελματικών και προσωπικών 
ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, κατά 
τη διάρκεια της θητείας τους».

Μέσα σ’ αυτό το πολυπολιτισμικό πλαίσιο, ο εκπαιδευτικός καλείται να αντι-
μετωπίσει τις δυσκολίες που προκύπτουν στην τάξη λόγω της πολιτισμικής ετε-
ρότητας, αλλά ταυτόχρονα καλείται να συμβάλει στην προετοιμασία όλων των 
μαθητών για τη μελλοντική συνύπαρξή τους σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, 
με τη δημιουργική αξιοποίηση της πολυπολιτισμικής σύνθεσης της τάξης του. Η 
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διαμεσολάβησή του είναι καθοριστικής σημασίας, γιατί είναι αυτός που θα επιλέξει 
και θα οργανώσει τις κατάλληλες για την τάξη του διδακτικές και παιδαγωγικές 
πρακτικές (Λιακοπούλου, 2007).

Είναι λοιπόν απαραίτητη η κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
πάνω στην πολιτισμική διάσταση της εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα, αν και γίνονται 
τέτοιες προσπάθειες, φαίνεται να είναι αποσπασματικές και αναποτελεσματικές, 
μιας και σε πολλές έρευνες οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν αμηχανία και έλλειψη 
εμπιστοσύνης στις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται. Απουσιάζει ο 
συστηματικός σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρ-
φωσης των εκπαιδευτικών, τα οποία θα στοχεύουν στην προετοιμασία τους, προ-
κειμένου να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις ενός σύγχρονου, πολυπολιτισμικού 
σχολείου (Ξενοφώντος και Χατζησωτηρίου, 2014).

Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να εργάζονται αποτελεσματικά με εθνικά πολύ-
μορφες ομάδες μαθητών, χωρίς να είναι επαγγελματικά προετοιμασμένοι για το 
έργο αυτό. Αντίθετα, θα πρέπει η εκπαίδευσή τους πάνω στην ετερογένεια των 
μαθητικών τάξεων να αποτελεί βασική προτεραιότητα σπουδών τόσο προπτυχι-
ακά όσο και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους θητείας (Roux & Möller, 
2002). Ο Lynch (1997) επισημαίνει ότι όσον αφορά τη διαπολιτισμική εκπαίδευ-
ση των εκπαιδευτικών, δεν αρκεί η παροχή θεωρητικής και διδακτικής γνώσης, 
αλλά απαιτείται και η επεξεργασία αυτής της γνώσης σε ατομικές και ομαδικές 
μεθοδολογικές αλληλεπιδράσεις στην τάξη.

Η Sheets (2005) αναφέρεται στον φόβο που αισθάνονται πολλοί εκπαιδευ-
τικοί σχετικά με την εθνική, φυλετική, γλωσσική και πολιτισμική ετερότητα των 
τάξεών τους. Οι μη επαρκείς γνώσεις τους συχνά αποδυναμώνονται περισσότερο 
από προσωπικά στερεότυπα ή επιφανειακές προσεγγίσεις των εθνικών μειονο-
τήτων ή, ακόμη κι αν διαθέτουν ουσιαστική γνώση πάνω σε θέματα ετερότητας, 
δεν μπορούν να την αξιοποιήσουν επειδή τους λείπει η παιδαγωγική κατάρτιση. 
Απαιτείται ένα πλέγμα δραστηριοτήτων διαφοροποιημένης παιδαγωγικής που θα 
λειτουργήσουν ως κατάλληλες πρακτικές για τις πολυπολιτισμικές τάξεις, προ-
κειμένου να εξαλειφθούν κοινές, προσωπικές και εσφαλμένες αντιλήψεις που 
αφορούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Ο Μάγος (2013) υποστηρίζει ότι η ουσιαστική κατάρτιση και η διαμόρφωση 
διαπολιτισμικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών στα πλαίσια της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης είναι δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία και απαιτεί ουσιαστική 
επιμόρφωση και αναμόρφωση των προσωπικών στάσεων και αντιλήψεων των 
ιδίων, γιατί οι εκπαιδευτικοί, πολλές φορές ασυνείδητα, μεταφέρουν στερεότυπα, 
προκαταλήψεις και εθνικιστικές αντιλήψεις για τους αλλοδαπούς μαθητές τους, 
που διαιωνίζουν τον κύκλο της μη αποδοχής και της αρνητικής συμπεριφοράς.

Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια υλοποιείται ένας σημαντικός αριθ-
μός επιμορφωτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των 
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εκπαιδευτικών και διακινείται πλούσιο παιδαγωγικό υλικό μέσω εκπαιδευτικών 
ιστοσελίδων που ασχολούνται ειδικά με θέματα αντιρατσιστικής εκπαίδευσης. Το 
Υπουργείο Παιδείας ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να συμβουλεύονται «τον 
Συνήγορο του Πολίτη, τον Συνήγορο του Παιδιού, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες, το Δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού, την Unicef, το Ελλη-
νικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, την Εθνική Επιτροπή και την Ελληνική Ένωση για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, 
τα Καινοτόμα Εκπαιδευτικά Εργαλεία για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στα Ανθρώ-
πινα Δικαιώματα-COMPASS, τον Οδηγό αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, καθώς και το 
εκπαιδευτικό υλικό του Ιδρύματος της Βουλής». Σημαντική είναι η βοήθεια από το 
Παρατηρητήριο για την πρόληψη της Βίας στο Σχολείο, που συγκροτήθηκε από το 
Υπουργείο Παιδείας το 2013, και μέσα στους στόχους του είναι «αφενός να καταγρά-
ψει το εύρος της ασκούμενης βίας, περιλαμβανομένης της ρατσιστικής, στον χώρο 
του σχολείου, αφετέρου δε να εισηγηθεί οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς», τις 
οποίες στη συνέχεια διακινεί στα σχολεία με τη μορφή εγκυκλίων (ΥΑ, ΥΠΟΠΑΙΘ).

Παρ’ όλα αυτά, κάθε αποτελεσματική παρέμβαση οφείλει να εμπλέκει ολόκληρη 
τη σχολική κοινότητα (γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές, Φορείς Εκπαίδευσης) και 
ολόκληρη την τοπική κοινωνία (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2009· Γαλανάκη, 2010). Θα 
μπορούσαν να γίνονται συγκεντρώσεις στο σχολείο για ενημέρωση των γονέων, 
διανομή φυλλαδίων για ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και παρακο-
λούθηση της εφαρμογής με πραγματοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων όπου 
χρειάζεται, με τη συνεργασία και άλλων ειδικών, ψυχολόγων, ψυχιάτρων κ.λπ. 
(Αντωνίου, 2006· Γαλανάκη, 2010).

5. Μεθοδολογική προσέγγιση

Ως καταλληλότερη ερευνητική προσέγγιση επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα, επειδή 
παρέχει τη δυνατότητα για συγκέντρωση, συστηματοποίηση αλλά και στατιστική 
επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων (Bell, 1997). Η συγκεκριμένη μεθοδολο-
γική προσέγγιση μας επιτρέπει να εξάγουμε συμπεράσματα για όλο τον πληθυ-
σμό, μελετώντας ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα (Creswell, 2016). Ως ερευνητικό 
εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο, ένα από τα ευρέως διαδεδομένα 
και εύχρηστα ερευνητικά εργαλεία για έρευνες επισκόπησης (Cohen, Manion & 
Morisson, 2007).

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2020. Πήραν μέρος 
75 νηπιαγωγοί που εργάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαν-
νίνων. Η αποστολή του εργαλείου έγινε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
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του πανελλήνιου σχολικού δικτύου και οι εκπαιδευτικοί απάντησαν εθελοντικά 
στην έρευνα. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν πραγματο-
ποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήμες SPSS 22.0. 

6. Συμπεράσματα της έρευνας

Από τα δεδομένα της έρευνας καταδεικνύεται ότι υπάρχουν πολλές και πολύ 
επείγουσες επιμορφωτικές ανάγκες, σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 
των νηπιαγωγών, τόσο όσον αφορά το θεωρητικό υπόβαθρο όσο και τις ικανό-
τητες και δεξιότητες που απαιτούνται. Συγκεκριμένα:

Οι νηπιαγωγοί εργάζονται σε πολυπολιτισμικές τάξεις χωρίς να έχουν λάβει 
σχετική επιμόρφωση. Η διαπίστωση αυτή δεν μας προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση, 
διότι είναι γνωστό ότι τα Παιδαγωγικά Τμήματα δεν είχαν συμπεριλάβει στα Προ-
γράμματα Σπουδών τους μαθήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης πριν από τα τέλη 
της δεκαετίας του 1990 (Καρατζιά-Σταυλιώτη, Σπινθουράκη και Ζωγράφου, 2005).

Η πλειοψηφία των νηπιαγωγών δεν ενοχλούνται από την παρουσία αλλοδαπών 
νηπίων στην τάξη τους και μάλιστα δηλώνουν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι/ες 
με την ετερογένεια αυτή. Επιθυμούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά την ένταξη 
των παιδιών αυτών στην κοινωνία, όμως αισθάνονται ανίκανοι/ες να παρέχουν 
αποτελεσματική βοήθεια λόγω έλλειψης γνώσεων σε βασικές παιδαγωγικές προ-
σεγγίσεις. Παρουσιάζονται συνειδητοποιημένοι/ες για την ανεπάρκειά τους και 
προβληματισμένοι/ες για τους τρόπους και τις πρακτικές που θα βοηθήσουν στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ειδικότερα, αισθάνονται θεωρητικά ανεπαρκείς 
και αβοήθητοι/ες να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που ανακύπτουν λόγω της 
πολυπολιτισμικής ποικιλομορφίας της τάξης τους. 

Είναι φανερή η μονοπολιτισμική θεώρησή τους για την εκπαίδευση. Βλέπουν 
την πολιτισμική ετερογένεια κυρίως ως πηγή προβλημάτων παρά σαν ευκαιρία 
ανταλλαγής και συνδιαλλαγής των πολιτισμών, κάτι που δεν μας προκαλεί εντύ-
πωση, γιατί είναι δύσκολο να είναι κανείς «πολυπολιτισμικός» και να αναγνωρί-
ζει ότι το μονοπολιτισμικό σχολείο είναι πλέον ξεπερασμένο και δεν ανήκει στη 
σύγχρονη πραγματικότητα (Κεσίδου και Παπαδοπούλου, 2008). 

Αναγνωρίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των νηπίων τους και τις αντιμετωπίζουν 
με τυχαίο τρόπο και αποσπασματικές πρακτικές εξαιτίας της έλλειψης διδα κτικής 
τεχνογνωσίας και ενός οργανωμένου και συστηματοποιημένου σχεδιασμού δια-
πολιτισμικού χαρακτήρα.

Η πλειοψηφία των νηπιαγωγών υιοθετεί πρακτικές που έχουν ως στόχο να 
βοηθήσουν τα αλλοδαπά νήπια στην ένταξή τους στο εκπαιδευτικό πλαίσιο του 
νηπιαγωγείου, υπάρχει όμως κι ένα ποσοστό νηπιαγωγών που θεωρεί ότι δεν 
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χρειάζεται να κάνει κάτι ιδιαίτερο ή ότι τα νήπια θα προσαρμοστούν από μόνα τους 
με το πέρασμα του χρόνου, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν τους αλλοδαπούς 
και τους γηγενείς μαθητές με τον ίδιο τρόπο, θεωρώντας ότι έτσι διασφαλίζονται 
ίσες ευκαιρίες για όλους, κάτι που δεν ισχύει, σύμφωνα με τον Γκόβαρη (2005). 

Η προσοχή τους εστιάζεται κυρίως στο θέμα της γλώσσας, ενώ ελάχιστα τους/
τις ενδιαφέρουν οι ιδιαίτερες και δύσκολες συνθήκες στις οποίες ζουν και μεγα-
λώνουν καθημερινά τα αλλοδαπά παιδιά. Το πρόβλημα της γλώσσας το αντιμε-
τωπίζουν τόσο ως δυσκολία να επικοινωνήσουν οι ίδιοι/ες με τα παιδιά και με 
τους γονείς τους, όσο και ως τη σημαντικότερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα 
αλλοδαπά παιδιά στο σχολικό περιβάλλον.  Έτσι, υποσκιάζονται άλλα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν τα αλλοδαπά νήπια στο σχολείο, όπως είναι τα προβλήματα 
συναισθηματικής φύσης που έχει επιφέρει η αλλαγή πατρίδας και ο αποχωρι-
σμός από αγαπημένα συγγενικά πρόσωπα, οι πολιτισμικές διαφορές, καθώς και 
τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ίδια και οι οικογένειές τους. 
Είναι ολοφάνερη η έλλειψη της θεωρητικής κατάρτισης των νηπιαγωγών πάνω 
στο ζήτημα της διγλωσσίας. Συγκεκριμένα, πιστεύουν ότι αν τα νήπια εκτεθούν 
περισσότερο στην ελληνική γλώσσα, θα αναπτύξουν πιο γρήγορα τη γνώση της 
γλώσσας (υπόθεση της μέγιστης δυνατής έκθεσης-maximum exposure) (Cummins, 
2005) και προτείνουν στους γονείς τους να μιλούν στο σπίτι Ελληνικά όσο περισ-
σότερο μπορούν και να λειτουργούν μονογλωσσικά. Δεν αναγνωρίζουν ότι η 
μητρική γλώσσα παίζει ουσιαστικό ρόλο στην εκμάθηση της ελληνικής και την 
αντιμετωπίζουν περισσότερο ως εμπόδιο ή ως ανεξάρτητη μονάδα, χρησιμοποι-
ώντας ως θεωρητικό εργαλείο την υπόθεση της «χωριστής υποκείμενης γλωσσι-
κής ικανότητας», σύμφωνα με την οποία οι γλώσσες λειτουργούν σαν αυτόνομα 
συστήματα και η οποιαδήποτε γνώση που έχει δομηθεί μέσω της πρώτης γλώσ-
σας είναι ουσιαστικά άχρηστη για την εκμάθηση και κατάκτηση της δεύτερης 
γλώσσας (Cummins, 2005· Σκούρτου, υ.έ.). Αυτές οι απόψεις των νηπιαγωγών 
έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα νέα επιστημονικά δεδομένα που θεωρούν ότι 
η επικοινωνία στο σπίτι δίγλωσσων παιδιών πρέπει να γίνεται στη γλώσσα που 
οι γονείς νιώθουν πιο άνετα και γνωρίζουν καλύτερα, ενώ το ενδιαφέρον των 
εκπαιδευτικών πρέπει να εστιάσει στην ικανότητα οικοδόμησης και ανάπτυξης 
εννοιών, μέσα από την οποία το δίγλωσσο παιδί θα βοηθηθεί να μάθει νέες έννοιες 
στη γλώσσα-στόχο, στην ελληνική (Cummins, 2005· Σκούρτου, υ.έ.). 

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι νηπιαγωγοί επιθυμούν επιτακτικά επι-
μόρφωση, αναγνωρίζοντας τις ελλείψεις τους σχετικά με τη διαπολιτισμική παι-
δαγωγική και εκπαίδευση. Ενδιαφέρονται για επιμόρφωση βιωματικού χαρακτή-
ρα, με πρακτικές οδηγίες, προκειμένου να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά 
τα προβλήματα της καθημερινότητας, επιμόρφωση συνοδευόμενη με την απα-
ραίτητη θεωρητική κατάρτιση. Προτείνουν αναθεώρηση των αναλυτικών προ-
γραμμάτων σπουδών του νηπιαγωγείου, με εισαγωγή δραστηριοτήτων διαπολι-
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τισμικής εκπαίδευσης, οργάνωση κεντρικού σχεδιασμού διά βίου επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών στη βάση των σύγχρονων απαιτήσεων και ίδρυση υποστηρι-
κτικών δομών, όπως συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης αλλοδαπών 
μαθητών και γονέων. 

Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι υπάρχει πλήθος επιμορφωτικών ανα-
γκών για τους νηπιαγωγούς όσον αφορά τη διαπολιτισμική εκπαίδευσή τους, 
που οφείλονται στη θεωρητική και πρακτική διαπολιτισμική υστέρησή τους και 
στην έλλειψη ενός οργανωμένου σχεδίου διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής πολι-
τικής από την ελληνική πολιτεία. Αν και παρουσιάζουν θετική στάση και μεγάλη 
προσπάθεια υποβοήθησης των αλλοδαπών μαθητών στο νηπιαγωγείο, η πολιτεία 
δεν δρα επικουρικά και ενισχυτικά, με αποτέλεσμα να θεωρείται επιβεβλημένος 
ο σχεδιασμός και η εφαρμογή διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία 
θα περιλαμβάνει την καλλιέργεια και ενίσχυση της διαπολιτισμικής ικανότητας 
των νηπιαγωγών. 

Είναι αναγκαίο λοιπόν να εφαρμοστούν κατάλληλα πολιτικά μέτρα, με τα οποία 
θα εξασφαλιστούν ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους και ίσες ευκαιρίες 
αξιοποίησης των ικανοτήτων τους (EUMC, 2005). Όλες οι χώρες, και μαζί και 
η Ελλάδα, θα πρέπει να επανεξετάσουν την εκπαιδευτική πολιτική τους πάνω 
σε ζητήματα μειονοτήτων, ώστε να μην υπάρχουν σε καμιά βαθμίδα της Εκπαί-
δευσης φαινόμενα ρατσισμού και διακρίσεων. 
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