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Ι ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ 
ελληνικής, χαρακτηρίζονται από τον πολιτισμικό πλουραλισμό, 

φαινόμενο το οποίο οφείλεται τόσο στις πληθυσμιακές μετακινή-

σεις που προκύπτουν από τη μετανάστευση και στην παρουσία των πα-
ραδοσιακών μειονοτήτων μέσα στα όρια των εθνών- κρατών όσο και στις 

σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες οι οποίες χαρακτηρίζονται 

από την επικράτηση υπερεθνικών οικονομικών συστημάτων, ευρωπαϊκής 
ενοποίησης και διεθνούς επικοινωνίας, δημιουργώντας ένα πλαίσιο αλ-

ληλεξάρτησης μεταξύ των λαών με αποτέλεσμα την πολιτισμική  επαφή 

και επικοινωνία1 (Κεσίδου, 2008).  

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, η Ελλάδα, όπως και άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες, αποτελεί χώρα υποδοχής μεταναστών ενώ η εισροή και 

η εγκατάσταση των μεταναστών αναδεικνύεται σε μόνιμο πλέον φαινό-

μενο για τη χώρα. Αυτές οι εξελίξεις αντικατοπτρίζονται στο εκπαιδευτι-
κό σύστημα της χώρας με την παρουσία σημαντικού  ποσοστού μετανα-

                                                
1 Η οικεία έρευνα στην οποία στηρίζεται η παρούσα δημοσίευση  διεξήχθη στα πλαίσια 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρη-

ματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από ε-
θνικούς πόρους-Αρχιμήδης ΙΙΙ, με τίτλο υποέργου «Διαπολιτισμική Διάσταση της Προ-
σχολικής Αγωγής: Η περίπτωση της Ηπείρου» και Επιστημονικά Υπεύθυνη την κ. Και-
νούργιου Ελένη Καθηγήτρια Εφαρμογών του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής (πρώην 
βρεφ/μίας) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Η έρευνα έχει ολοκληρωθεί και η παρούσα μελέτη απο-
τελεί μέρος της. 

O 
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στών μαθητών, κυρίως στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Παλαιολόγου  & 

Ευαγγέλου, 2003), ενώ στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να προστεθούν και 

εκείνες που προέρχονται από τις παραδοσιακές μειονότητες. 
Ειδικότερα, η ραγδαία αύξηση του αριθμού των μεταναστών στη χώ-

ρα μας έχει οδηγήσει στην ολοένα και μεγαλύτερη εισροή παιδιών μετα-

ναστών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία της χώρας.  
Στο πλαίσιο αυτό, οι αλλοδαποί μαθητές φαίνεται να έρχονται αντιμέτω-

ποι με προβλήματα/ δυσκολίες κατά τη φοίτησή τους στο ελληνικό σχο-

λείο. Στις δυσκολίες αυτές συμπεριλαμβάνονται η γλωσσική και πολιτι-

σμική διαφοροποίηση των αλλοδαπών μαθητών από τους γηγενείς συνο-
μηλίκους τους (Γκότοβος, 2002∙ Μάρκου, 1996) στη βάση της αιτούμε-

νης ένταξής τους σε ένα νέο πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον, συ-

νήθως πολύ διαφορετικό από εκείνο των χωρών προέλευσής τους, οι συ-
νεπακόλουθες αυξημένες πιθανότητες για εκδήλωση ψυχοσωματικών 

συμπτωμάτων, όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, άγχος, ανασφάλεια, επιθετι-

κότητα, διαταραχές ύπνου (Χαρίτου-Φατούρου, Δικαίου & Σακκά, 1994), 

και γενικότερα δυσκολιών σε επίπεδο ψυχοκοινωνικής προσαρμογής και 
ανάπτυξης που συχνά συνδέονται με ζητήματα κοινωνικού αποκλεισμού/ 

στιγματισμού (Πυργιωτάκης, 1989) αλλά και σχολικών επιδόσεων (Μάρ-

κου, 1996), η πιεστική ανάγκη για εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας σε 
βάρος της μητρικής με προεκτάσεις και σε ζητήματα δόμησης προσωπι-

κής ταυτότητας (Δαμανάκης, 1987). 

Οι παραπάνω δυσκολίες φαίνεται να αντανακλώνται και στις μαρτυρί-
ες των γονέων αλλοδαπών μαθητών, οι οποίες καταδεικνύουν αφενός τον 

προβληματισμό των γονέων για την κοινωνικοποίηση και την γενικότερη 

ανάπτυξη των παιδιών τους, προβληματισμός που εδράζεται στην ανησυ-

χία τους για το ρατσισμό που τα παιδιά τους βιώνουν, αφετέρου τις συ-
χνά αρνητικές αντιλήψεις τους για το ελληνικό σχολείο, καθώς θεωρούν 

ότι αυτό δε λαμβάνει υπόψη το διαφορετικό πολιτισμικό κεφάλαιο των 

παιδιών τους χαρακτηρίζοντάς το ως ένα σχολείο που δεν ενδιαφέρεται 
να βοηθήσει τα παιδιά τους ενώ υιοθετεί πρακτικές άνισης αντιμετώπι-

σης των ίδιων και των παιδιών τους συγκριτικά με τους γηγενείς μαθητές 

και τις οικογένειές τους  (Δαμανάκης, 2000∙ Τσιάκαλος, 2000). Παρ’ όλα 
αυτά, οι γονείς των αλλοδαπών μαθητών φαίνεται να ευελπιστούν σε ένα 

καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους έχοντας υψηλές προσδοκίες για αυτά 

στον τομέα των σχολικών επιδόσεων (Δαμανάκης, 2000). 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή προσδιορίζεται συχνά ως η 
πιο πρόσφατη απάντηση της Παιδαγωγικής Επιστήμης στα συναφή προ-

βλήματα διαπολιτισμικής φύσης των πολυπολιτισμικών/ πολυεθνικών 



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΝΗΠΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 1/2019    105 

κοινωνιών. Ως εκ τούτου, ορίζεται ως μία νέα σύλληψη για την εκπαί-

δευση και ως μια ριζικά διαφοροποιημένη πρακτική στα σχολεία η οποία 

βασίζεται στην παραδοχή ότι η μονοπολιτισμική και η στενά εθνικά προ-
σανατολισμένη εκπαίδευση είναι ιστορικά ξεπερασμένη και, συνεπώς, 

δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα του 21ου αιώνα (Dietrich, 

2006). Σε επίπεδο εννοιολογικών ορισμών και χωρίς να παραγνωρίζονται 
οι αντικειμενικές δυσκολίες ως προς την υιοθέτηση ενός καθολικά απο-

δεκτού ορισμού της διαπολιτισμικής αγωγής/ εκπαίδευσης (Παπάς, 

1998), στη σχετική ελληνική βιβλιογραφία καταγράφεται η τάση για 

χρήση εννοιών όπως διαπολιτισμική αγωγή, διαπολιτισμική εκπαίδευση 
και διαπολιτισμική παιδαγωγική ως ταυτόσημων παρά το γεγονός ότι αυ-

τές αναφέρονται σε μη «ομοειδή πράγματα»∙ στο πλαίσιο αυτό, η διαπο-

λιτισμική εκπαίδευση αναφέρεται τόσο στο εκπαιδευτικό σύστημα «υπό 
την έννοια των ρυθμίσεων, αλλά και των πραγματικοτήτων (π.χ. υλικοτε-

χνική υποδομή, ποιότητα εκπαιδευτικών υπηρεσιών) μιας κοινωνίας με 

αντικείμενο την εκπαίδευση» όσο και «στη διαδικασία και το αποτέλε-

σμα της άσκησης αγωγής μέσα στο σχολείο», με τη δεύτερη έννοια της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης να συμπίπτει με αυτή της διαπολιτισμικής 

αγωγής (Γκότοβος, 1997, σ. 24).  

Σύμφωνα με τον Essinger (1991), οι βασικές αρχές της διαπολιτισμι-
κής εκπαίδευσης συνοψίζονται στις ακόλουθες τέσσερις: α) εκπαίδευση 

για ενσυναίσθηση, β) εκπαίδευση για αλληλεγγύη, γ) εκπαίδευση για 

διαπολιτισμικό σεβασμό, δ) εκπαίδευση εναντίον του εθνικιστικού τρό-
που σκέψης. Στο ίδιο πνεύμα και στο πλαίσιο των σύγχρονων τάσεων 

στον χώρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, οι οποίες προσανατολίζο-

νται σε πανανθρώπινες, «οικουμενικές» αξίες (Νικολάου, 2010), διατυ-

πώνεται η άποψη ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση «στοχεύει στην κα-
θιέρωση μιας κοινωνίας με αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση, με πνεύ-

μα αμοιβαιότητας και ισότητας στα κοινωνικά μέλη, με αλληλαποδοχή 

των εκατέρωθεν αξιών και ακόμα την άποψη των βασικών  δικαιωμάτων 
που έχουν τα κοινωνικά όντα, σύμφωνα με το Χάρτη των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων» (Παπάς, 1998, σελ. 301). Συνοπτικά, ως βασικές αρχές 

της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης επισημαίνονται οι ακόλουθες : α) απο-
δοχή και σεβασμός της διαφορετικότητας- Ισονομία, β) παροχή ίσων ευ-

καιριών, γ) αλληλοαποδοχή, αλληλοκατανόηση, αλληλεγγύη (Γκόβαρης, 

2001). Συμπερασματικά, γενικός στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευ-

σης και αγωγής είναι η ανάπτυξη της «διαπολιτισμικής ετοιμότητας», η 
οποία παραπέμπει σε σχολεία «ανοιχτά» στο ξένο- διαφορετικό, αλλά και 

της «διαπολιτισμικής ικανότητας- δεξιότητας», η οποία αναφέρεται στην 
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ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης της πολιτισμικής ετερότητας- 

διαφοράς (Κεσίδου & Παπαδοπούλου, 2008). Επιπλέον, η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση εφαρμόζει τις αρχές μιας «Παιδαγωγικής για Όλους», καθώς 
δεν απευθύνεται μόνο στις μειονότητες αλλά στην πλειονότητα, στο σύ-

νολο, δηλαδή και στα παιδιά της κυρίαρχης ομάδας, αφορά δε όλα τα 

σχολεία, ακόμα και εκείνα στα οποία δεν φοιτά κανένας πολιτισμικά 
διαφορετικός μαθητής (Κεσίδου, 2008). 

Όσον αφορά στη διαπολιτισμική εκπαίδευση κατά την προσχολική η-

λικία ειδικότερα, φαίνεται ότι η εκπαίδευση στην πρώιμη αυτή ηλικία 

παίζει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια για αποδοχή της διαφορετικό-
τητας, ειρηνική συνύπαρξη των φορέων διαφορετικών πολιτισμών και, 

τελικά, εμπλουτισμό της ομοιογένειας μέσα από την πολυπολιτισμικότη-

τα (Νικολάου, 2010). Ο Παιδικός Σταθμός και το Νηπιαγωγείο αποτε-
λούν χώρους προνομιακής ένταξης των «διαφορετικών» μαθητών. Στους 

χώρους αυτούς στους οποίους το παιδί κοινωνικοποιείται για πρώτη φο-

ρά, έξω από τα όρια του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, έχει την 

δυνατότητα να δει, να βιώσει και να αποδεχθεί το γεγονός της συνύπαρ-
ξης στο σχολείο και στην κοινωνία γενικότερα και με ανθρώπους από 

άλλα κράτη, με άλλα ήθη και έθιμα, διαφορετικές συνήθειες ενδυμασίας 

και διατροφής. Το παιχνίδι, μέσα από το οποίο το νήπιο μαθαίνει και α-
νακαλύπτει τον κόσμο, και οι συνθήκες στις οποίες αυτό πραγματώνεται 

αποτελούν σημαντικές παραμέτρους της διαπολιτισμικής εμπειρίας του 

νηπίου με απαραίτητη προϋπόθεση πάντα τον κατάλληλο σχεδιασμό από 
τη μεριά των εκπαιδευτικών. Καθώς η σημερινή κοινωνική πραγματικό-

τητα τόσο σε διεθνές όσο και σε ελλαδικό επίπεδο χαρακτηρίζεται από 

την πολυπληθή παρουσία αλλοδαπών νηπίων στο χώρο της προσχολικής 

εκπαίδευσης, παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για την οικοδόμηση από τις 
πρώιμες αυτές ηλικίες μιας ανοικτής και ανεκτικής συνείδησης των πολι-

τών πάνω στην οποία θα βασιστεί μια ανοικτή και ανεκτική κοινωνία. 

Προς την κατεύθυνση αυτή φαίνεται να συμβάλει και το γεγονός ότι στη 
συγκεκριμένη βαθμίδα της εκπαίδευσης η επικοινωνία επιτυγχάνεται με 

κώδικες και όρους διαφορετικούς από εκείνους των επόμενων βαθμίδων 

εκπαίδευσης, οι οποίοι εκτιμούν ως φυσιολογική τη διαφορετικότητα του 
«συμπαίκτη» ως προς τη γλώσσα, το όνομα ή την ενδυμασία. Στο πλαί-

σιο αυτό, η κατά το δυνατόν πιο πρώιμη επαφή του παιδιού με συνομηλί-

κους του διαφορετικής πολιτισμικής, ταξικής, εθνοτικής ή θρησκευτικής 

προέλευσης καθώς και η κατά το δυνατόν πρώιμη εξασφάλιση συνθηκών 
παιχνιδιού, συνεργασίας και δημιουργικότητας μαζί τους, συνεπάγονται 

την πιο εύκολη αποδοχή της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικό-



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΝΗΠΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 1/2019    107 

τητας και την αποδυνάμωση- εξάλειψη ξενοφοβικών- ρατσιστικών από-

ψεων. Ωστόσο, αναγκαίο προαπαιτούμενο για την παγίωση της ανεκτικής 

στάσης είναι η διασφάλιση μιας συνέχειας προς τον στόχο αυτόν με τη 
συνδρομή τόσο της οικογένειας όσο και των επόμενων βαθμίδων εκπαί-

δευσης. 

Από την άλλη πλευρά, ο χώρος του παιδικού σταθμού και του νηπια-
γωγείου αποτελεί ένα ασφαλές πεδίο δράσης και για το αλλοδαπό νήπιο, 

αφού τού παρέχει τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης εκμάθησης της 

γλώσσας της χώρας υποδοχής, μέσα από το παιχνίδι και τη συντροφικό-

τητα, τού προσφέρει συναισθηματική ασφάλεια μέσα και από την ανα-
γνώριση του μορφωτικού κεφαλαίου του το οποίο σε αυτές τις ηλικίες 

συνίσταται απλά στις ενστικτωδώς αποκτημένες κοινωνικές δεξιότητες 

και το αίσθημα αυτοσυντήρησής του, τού παρέχει τη δυνατότητα να βιώ-
σει το αίσθημα της επιτυχίας εξασφαλίζοντας την εκτίμηση των συμμα-

θητών του και την βελτίωση της αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησής του. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο χώρος της προσχολικής αγωγής παρέχει στο αλ-

λοδαπό παιδί τη δυνατότητα να αναπτύξει «στρατηγικές διαπραγμάτευ-
σης» για την αντιμετώπιση του πολυπολιτισμικού περιβάλλοντός του, 

ενώ παράλληλα προωθεί την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και καλ-

λιεργεί μια θετική στάση για τη μετέπειτα σχολική πορεία συμβάλλοντας 
στην ομαλή μετάβαση των παιδιών στο δημοτικό σχολείο και περιορίζο-

ντας την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου (Πανταζής, 2006) . Μέσα 

από τέτοιες διαδικασίες, που στο χώρο της προσχολικής αγωγής είναι 
σχεδόν αβίαστες συνέπειες της καθημερινής εργασίας υπό την επίβλεψη 

ενός εκπαιδευτικού σε «εγρήγορση», το αλλοδαπό νήπιο οδηγείται προς 

την επιτυχή επικοινωνία και ένταξη.  

Η παρούσα εργασία είχε ως βασικό στόχο να διερευνήσει συγκριτικά 
τις αντιλήψεις των γονέων αλλοδαπών και παλιννοστούντων καθώς και 

γηγενών νηπίων που φοιτούσαν σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία 

σε σχέση με την προσαρμογή των παιδιών τους σε δομές προσχολικής 
αγωγής, παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο, όπως η προσαρμογή αυτή α-

ντανακλάται σε συγκεκριμένες πτυχές της εκπαιδευτικής πραγματικότη-

τας, προκειμένου να διαπιστωθούν ομοιότητες ή διαφοροποιήσεις ανά-
μεσα στις εν λόγω εκτιμήσεις των γονέων των δύο ομάδων και να ανα-

δειχθούν στάσεις και πρακτικές διαχείρισης της διαφορετικότητας με βά-

ση την διαφορετική εθνική καταγωγή από τον κοινωνικό/ εκπαιδευτικό 

περίγυρο (εκπαιδευτικούς, μαθητές, οικογένειες). Η παρούσα εργασία 
αποτελεί τμήμα ευρύτερης έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 

του υποέργου «Διαπολιτισμική διάσταση της προσχολικής αγωγής: Η πε-
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ρίπτωση της Ηπείρου» της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητι-

κών Ομάδων στο ΤΕΙ Ηπείρου». 

 

Μέθοδος 
 

Συμμετέχοντες  

 

Στο συγκεκριμένο στάδιο της έρευνας πήραν μέρος 25 γονείς παιδιών 
που φοιτούσαν σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία της Ηπείρου, 14 

γονείς αλλοδαπών/ παλιννοστούντων και 11 γονείς γηγενών παιδιών.  

Από τους 14 γονείς (4 μητέρες και 10 πατέρες) αλλοδαπών/ παλιννο-
στούντων παιδιών, οι περισσότεροι δήλωσαν ως χώρα προέλευσης την 

Αλβανία (10) ενώ οι υπόλοιποι τη Βουλγαρία (1), την Αίγυπτο (2) και τις 

Φιλιππίνες (1). Ο μέσος όρος του χρόνου εγκατάστασής τους στην Ελλά-
δα ήταν τα 15,6 χρόνια. Με εξαίρεση μία περίπτωση, όλοι οι γονείς διέ-

μεναν στα Ιωάννινα. Ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν τα 35,7 χρόνια. Ε-

κτός μίας περίπτωσης, όλοι οι γονείς ήταν παντρεμένοι με ομοεθνείς 

τους, με μέσο όρο αριθμού μελών οικογένειας τα 3,6 μέλη. Οι γονείς ερ-
γάζονταν ως εργάτες/ οικιακό προσωπικό (3), ελεύθεροι επαγγελματίες 

(1), εκπαιδευτικοί (1) ή ασχολούνταν με τα οικιακά (3). Ήταν απόφοιτοι 

Δημοτικού (4), Γυμνασίου (3), Λυκείου (4), ΑΕΙ/ ΤΕΙ (3). Ως προς την 
ελληνική ιθαγένεια, 4 δήλωσαν ότι είχαν αποκτήσει την ελληνική ιθαγέ-

νεια, 2 ότι το αίτημά τους για απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας βρισκόταν 

σε εξέλιξη και 2 ότι δεν την είχαν αποκτήσει ακόμη. 5 γονείς δήλωσαν 
ότι δεν επιθυμούσαν να παραμείνουν μόνιμα στην Ελλάδα, ενώ 9 ότι επι-

θυμούσαν να παραμείνουν μόνιμα στην Ελλάδα. 

Από τους 11 γονείς γηγενών παιδιών και οι 11 ήταν γυναίκες, με μέσο 

όρο ηλικίας τα 34,5 χρόνια. Όλες σχεδόν οι μητέρες ήταν παντρεμένες, 
με  μέσο όρο αριθμού μελών οικογένειας τα 3,3 μέλη. Οι μητέρες εργά-

ζονταν ως ελεύθεροι επαγγελματίες (3), δημόσιοι (3) ή ιδιωτικοί (1) υ-

πάλληλοι ή ασχολούνταν με τα οικιακά (3). Ήταν απόφοιτοι Γυμνασίου 
(2), Λυκείου (1), δομών μεταλυκειακής εκπαίδευσης (2), ΑΕΙ/ ΤΕΙ (3).  

 

Εργαλεία 

 
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των δεδομένων ή-

ταν εκείνη της ημι-δομημένης συνέντευξης (ερωτήσεις ανοικτού τύπου). 

Οι ερωτήσεις της συνέντευξης αναφέρονται σε πέντε θεματικούς άξονες, 
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καθένας από τους οποίους διαιρείται σε επιμέρους ενότητες: 1) Επικοι-

νωνία μέσα στην οικογένεια (γλώσσες επικοινωνίας, γλώσσα επικοινωνί-

ας γονέων μεταξύ τους, γλώσσα επικοινωνίας των παιδιών μεταξύ τους, 
γνωριμίες και σχέσεις με άλλους, δίκτυα συγγενών και φίλων της οικογέ-

νειας), 2) Εμπειρίες προσαρμογής του παιδιού στον παιδικό σταθ-

μό/νηπιαγωγείο (γλωσσικός τομέας, υποδοχή από το εκπαιδευτικό προ-
σωπικό, υποδοχή από τα παιδιά, εμπειρίες από τη στάση άλλων γονέων 

απέναντι στη φοίτηση αλλοδαπών και παλιννοστούντων, αρνητικές στιγ-

μές από τη σχολική ζωή, θετικές στιγμές από τη σχολική ζωή, κριτική 

τοποθέτηση απέναντι σε ελλείψεις ή πρακτικές του σχολείου, προτάσεις 
για βελτίωση της σχολικής ζωής), 3) Συμπεριφορά του εκπαιδευτικού 

προσωπικού (απέναντι στο παιδί, απέναντι στον γονέα, συχνότητα επα-

φής του γονέα με το εκπαιδευτικό προσωπικό, ευκαιρίες για ενημέρωση, 
ικανοποίηση από την ενημέρωση για την πορεία προσαρμογής και μάθη-

σης του παιδιού), 4) Σχέσεις με τους άλλους γονείς (συμμετοχή στο σύλ-

λογο γονέων, συμμετοχή σε εκδηλώσεις των γονέων, κλίμα μεταξύ των 

γονέων, συχνότητα επαφής και επικοινωνίας με άλλους γονείς) , 5) Γενική 
τοποθέτηση για το σχολείο (εκτίμηση της προσφοράς του σχολείου απέ-

ναντι στο παιδί, ικανοποίηση από την παιδαγωγική εργασία που προσφέ-

ρει το σχολείο, εντοπισμός αρνητικών πτυχών στη σχολική ζωή, προτά-
σεις για βελτίωση του έργου του σχολείου). 

 

Ανάλυση δεδομένων 
 

Η ανάλυση των απαντήσεων των γονέων στο πλαίσιο των συνεντεύ-
ξεων βασίστηκε στη θεματική ανάλυση περιεχομένου (Potter & Weth-

erell, 1995∙ Σακαλάκη, 2001). 

 

 

Αποτελέσματα  
 
Επικοινωνία μέσα στην οικογένεια 

 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των απαντήσεων των αλλοδαπών 

γονέων, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (8 περιπτώσεις), τα μέλη της 
οικογένειας επικοινωνούν μεταξύ τους κάνοντας συνδυαστική χρήση των 

δύο γλωσσών, της γλώσσας της χώρας προέλευσης και της ελληνικής. Σε 

ένα σημαντικά μικρότερο ποσοστό γίνεται αποκλειστική χρήση της ελ-
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ληνικής γλώσσας (3 περιπτώσεις) ή της γλώσσας της χώρας προέλευσης 

(1 περίπτωση). Άλλωστε, στο πλαίσιο της επικοινωνίας των μελών της 

οικογένειας με τους συγγενείς και φίλους του ευρύτερου κοινωνικού δι-
κτύου χρησιμοποιούνται και οι δύο γλώσσες, δηλαδή η ελληνική και η 

γλώσσα εθνικής καταγωγής (2 περιπτώσεις), αποκλειστικά η ελληνική (3 

περιπτώσεις) ή αποκλειστικά η γλώσσα της χώρας προέλευσης (2 περι-
πτώσεις), ενώ στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (7) δεν δίνονται στοι-

χεία σχετικά με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της επικοι-

νωνίας της οικογένειας με το ευρύτερο κοινωνικό δίκτυο. Από τις απα-

ντήσεις αυτές συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα μέλη των περισσότερων 
οικογενειών, συμπεριλαμβανομένων των νηπίων, έχουν προσαρμοστεί ως 

προς τη χρήση της ελληνικής γλώσσας, καταφέρνοντας ωστόσο να δια-

τηρούν ισορροπίες ως προς την εναλλακτική χρήση και της γλώσσας της 
χώρας προέλευσής τους, στοιχείο που φαίνεται να είναι σημαντικό ως 

προς τη διατήρηση της ενιαίας ταυτότητάς τους (Cummins, 1999∙ Δαμα-

νάκης, 2000). 

 

Εμπειρίες προσαρμογής του παιδιού στον  

παιδικό σταθμό/νηπιαγωγείο  
 

Απαντήσεις γονέων αλλοδαπών/ παλιννοστούντων παιδιών 

 
Όπως προκύπτει από την ανάλυση των απαντήσεων των αλλοδαπών 

γονέων, όλοι ανεξαιρέτως οι γονείς εκτιμούν ότι η προσαρμογή του παι-

διού τους ως προς τη γλώσσα είναι επιτυχής, ενώ κάποιοι από αυτούς (4 
περιπτώσεις) υπογραμμίζουν τη σταδιακή πρόοδο στην επιτυχή εκμάθη-

ση της γλώσσας και κάποιοι άλλοι (4 περιπτώσεις) κάνουν λόγο για πολύ 

καλή προσαρμογή του παιδιού τους στον γλωσσικό τομέα.  Άλλωστε, 

όπως χαρακτηριστικά αναφέρει μία μητέρα τα ελληνικά αποτελούν «μη-
τρική γλώσσα» για το παιδί της, κάτι που ενδέχεται να ισχύει για την 

πλειοψηφία των παιδιών. Το εύρημα αυτό φαίνεται να είναι ενθαρρυντι-

κό αν ληφθεί υπόψη ότι η εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής 
ως δεύτερης γλώσσας επηρεάζει σημαντικά την ένταξη των αλλοδαπών 

παιδιών στους θεσμούς της προσχολικής αγωγής, καθώς επηρεάζει και 

τις σχέσεις των παιδιών αυτών με τους συμμαθητές τους, τους παιδαγω-
γούς και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον σε επικοινωνιακό επίπεδο 

(Ευαγγέλου, 2010). 

Παρομοίως, ιδιαίτερα θετική φαίνεται να είναι η γνώμη των γονέων 

και όσον αφορά στην υποδοχή του παιδιού τους τόσο από το εκπαιδευτι-
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κό προσωπικό του παιδικού σταθμού/ νηπιαγωγείου όσο και από τα άλλα 

παιδιά, καθώς το σύνολο των γονέων χαρακτηρίζει την υποδοχή του παι-

διού από το εκπαιδευτικό προσωπικό από ικανοποιητική/ καλή έως πολύ 
καλή/ άριστη ενώ, με εξαίρεση μία περίπτωση, όλοι οι γονείς χαρακτηρί-

ζουν την υποδοχή από τα άλλα παιδιά ως καλή/ πολύ καλή. Το εύρημα 

αυτό διαφοροποιείται από παλαιότερες σχετικές αναφορές που υπογράμ-
μιζαν την ανησυχία των γονέων για το ρατσισμό που τα παιδιά τους βιώ-

νουν αλλά και για το γεγονός ότι, σύμφωνα πάντα με τις προσωπικές 

τους εκτιμήσεις, το ελληνικό σχολείο δε φαίνεται να λαμβάνει υπόψη το 

διαφορετικό πολιτισμικό κεφάλαιο των παιδιών (Δαμανάκης, 2000∙ 
Τσιάκαλος, 2000). 

Επιπλέον, σημαντικό είναι το εύρημα που καταδεικνύει ότι, με εξαί-

ρεση μία περίπτωση γονέα που κάνει λόγο για ουδέτερες στάσεις των άλ-
λων γονέων και δύο περιπτώσεις που μιλούν για καλές αλλά όχι ιδιαίτε-

ρες σχέσεις, όλοι οι υπόλοιποι γονείς αναφέρουν ότι έχουν καλές ή πολύ 

καλές εμπειρίες σε επίπεδο στάσεων άλλων γονέων απέναντι στην φοί-

τηση του αλλοδαπού/ παλιννοστούντος παιδιού τους στον παιδικό σταθ-
μό/ νηπιαγωγείο. Το εύρημα αυτό, σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα 

συναφή ευρήματα, κρίνεται σημαντικό, καθώς μεταφράζεται ενδεχομέ-

νως σε άμβλυνση των ρατσιστικών στάσεων από τον κοινωνικό περίγυρο 
απέναντι στους αλλοδαπούς μαθητές και τις οικογένειές τους, στο πλαί-

σιο της προσχολικής εκπαίδευσης στην σύγχρονη ελληνική πραγματικό-

τητα. 
Άλλωστε, με εξαίρεση μία περίπτωση κατά την οποία επισημαίνονται 

αρνητικές στιγμές οι οποίες ωστόσο φαίνεται να αποδίδονται από το γο-

νέα σε παράγοντες ανεξάρτητους από το γεγονός της διαφορετικής εθνι-

κής καταγωγής, το σύνολο των γονέων δηλώνει ότι δεν υπήρξαν μέχρι 
στιγμής κάποιες αρνητικές στιγμές κατά την παραμονή των παιδιών τους 

στον παιδικό σταθμό/ νηπιαγωγείο. Αντίθετα, όλοι ανεξαιρέτως οι γονείς 

εκτιμούν ότι η τελευταία χαρακτηρίζεται από θετικές στιγμές. Στο πλαί-
σιο αυτό και όπως χαρακτηριστικά εξηγεί μία μητέρα «τα παιδιά στο νη-

πιαγωγείο παίζουν ξένοιαστα και δεν υπάρχει αυτό που εμείς οι μεγάλοι 

λέμε ρατσισμό απέναντι σε αλλοδαπούς και Έλληνες. Είναι όλοι ίσοι, 
ενωμένοι, παίζουν, γελούν, τραγουδούν μαζί, ενωμένα», αναφορά που 

υπογραμμίζει ότι στις πολύ μικρές ηλικίες της προσχολικής περιόδου ό-

που τα παιδιά δημιουργούν επαφές και δεσμούς μέσα από διαδικασίες 

όπως το παιχνίδι, η έννοια της διαφορετικότητας γίνεται αντιληπτή από 
τα παιδιά ως ένα ακόμη χαρακτηριστικό του συμμαθητή/τριας, ειδικά ό-

ταν συνυπάρχουν με αυτή από πολύ νωρίς (Νικολάου, 2010). Άλλη μη-
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τέρα συγκαταλέγει στις θετικές στιγμές τις σχολικές εκδηλώσεις/ δρα-

στηριότητες («συμμετοχή του παιδιού σε γιορτές με ποιηματάκια και οι 

κατασκευές» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει), άλλη το υποστηρικτικό 
πλαίσιο που διευκόλυνε την αλληλεπίδραση του παιδιού με τους συμμα-

θητές του στο πλαίσιο του παιχνιδιού, υπογραμμίζοντας «τη βοήθεια που 

του προσφέρθηκε, για να συμμετέχει στα παιχνίδια στον παιδικό σταθμό»  
και άλλη «τη σταδιακή βελτίωση της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας 

από το παιδί αλλά και της σχέσης του με τα υπόλοιπα παιδιά του παιδι-

κού σταθμού». 

Επιπλέον, όλοι οι αλλοδαποί γονείς δηλώνουν ικανοποιημένοι από 
όσα ο παιδικός σταθμός/ νηπιαγωγείο προσφέρει στα παιδιά τους χαρα-

κτηρίζοντας ως καλό ή πολύ καλό το επίπεδο των σχετικών παροχών σε 

όλους τους τομείς. Όπως δηλώνει μία μητέρα, «παρ’ όλες τις δυσκολίες 
(στο νηπιαγωγείο), τα παιδιά βοηθούνται πάρα πολύ, γιατί η κάθε νηπια-

γωγός βρίσκει τον τρόπο να διδάξει αυτό που θέλει στα παιδιά με διάφο-

ρους τρόπους».    

Σε επίπεδο προτάσεων για τη βελτίωση της ζωής του παιδιού στο χώ-
ρο του παιδικού σταθμού/ νηπιαγωγείου, κάποιοι γονείς (6 περιπτώσεις) 

δεν προχωρούν στη διατύπωση σχετικών προτάσεων είτε γιατί θεωρούν 

επαρκή τη λειτουργία των αντίστοιχων δομών σε όλους τους τομείς είτε 
γιατί δεν γνωρίζουν, ενώ κάποιοι άλλοι (7 περιπτώσεις) διατυπώνουν συ-

γκεκριμένες προτάσεις. Ενδεικτικά, ένας πατέρας φαίνεται να τάσσεται 

υπέρ της πιο συστηματικής και ουσιαστικής προσέγγισης του παιδιού 
από τους ίδιους τους γονείς και τους υπόλοιπους σημαντικούς άλλους 

στο πλαίσιο μιας καλής συνεργασίας. Μία μητέρα υπογραμμίζει την ανα-

γκαιότητα για ενίσχυση/ εμπλουτισμό των μαθησιακών δραστηριοτήτων 

αλλά και για σίτιση των παιδιών ενώ κάποια άλλη μητέρα κρίνει σκόπιμο 
η σχολική δομή «να έχει ένα πρόγραμμα που να περιέχει μουσική, γυ-

μναστική, χορό και (τα παιδιά) να μαθαίνουν πράγματα για την προσωπι-

κή υγιεινή (τους)», δίνοντας έμφαση στους τομείς της μουσικοκινητικής 
αγωγής και της αυτοεξυπηρέτησης∙ οι αναφορές αυτές φαίνεται να συμ-

φωνούν με τις σχετικές επισημάνσεις της σύγχρονης βιβλιογραφίας ως 

προς τη συμβολή της μουσικής, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα καλλιτε-
χνικά μαθήματα, στην υπέρβαση των φραγμών μεταξύ ανθρώπων και πο-

λιτισμών (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1997).  Άλλη πρόταση αφορά στην 

ύπαρξη λογοθεραπευτή στο μόνιμο προσωπικό του σχολικού πλαισίου με 

στόχο την αξιολόγηση και παρακολούθηση παιδιών με διαταραχές λόγου 
και ομιλίας. 
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Απαντήσεις γονέων γηγενών παιδιών 

 

Η εικόνα που προκύπτει από την ανάλυση των απαντήσεων των γηγε-
νών γονέων, είναι σχεδόν ταυτόσημη με εκείνη που προκύπτει από τις 

απαντήσεις των αλλοδαπών γονέων στα κοινά πεδία απαντήσεων. Στο 

πλαίσιο αυτό και συνοπτικά, η συντριπτική πλειοψηφία των γηγενών γο-
νέων διατυπώνει μια ιδιαίτερα θετική άποψη ως προς την υποδοχή των 

παιδιών τους τόσο από το εκπαιδευτικό προσωπικό του παιδικού σταθ-

μού/ νηπιαγωγείου όσο και από τα άλλα παιδιά. Εξάλλου, η πλειοψηφία 

των γονέων αυτής της ομάδας εκτιμά ότι δεν υπήρξαν κάποιες αρνητικές 
στιγμές κατά την παραμονή των παιδιών τους στον παιδικό σταθμό/ νη-

πιαγωγείο και ότι η τελευταία χαρακτηρίζεται από θετικές στιγμές που 

αναφέρονται σε διαστάσεις της σχολικής ζωής παρόμοιες με εκείνες που 
επισημάνθηκαν από τους αλλοδαπούς γονείς. Επιπλέον, όλοι σχεδόν οι 

γονείς των γηγενών παιδιών εκφράζουν την ικανοποίησή τους ως προς το 

επίπεδο των παροχών των παιδικών σταθμών/ νηπιαγωγείων στα παιδιά 

τους. Σε επίπεδο προτάσεων για την βελτίωση της ζωής του παιδιού στο 
χώρο του παιδικού σταθμού/ νηπιαγωγείου, οι γηγενείς γονείς διατυπώ-

νουν προτάσεις παραπλήσιες με εκείνες των αλλοδαπών γονέων, διευρύ-

νοντας, ωστόσο, τη θεματική των προτάσεων για να συμπεριλάβουν πτυ-
χές της σχολικής ζωής που σχετίζονται με χωροταξικά ζητήματα (π.χ. «ο 

προαύλιος χώρος είναι πολύ περιορισμένος για τα παιδιά») ή με ζητήμα-

τα επάρκειας/ κατάρτισης των παιδαγωγών («καλύτερους παιδαγωγούς»).  
Ιδιαίτερη μνεία, καθώς είναι σημαντικό για τους σκοπούς της παρού-

σας έρευνας, γίνεται σε εκείνο το εύρημα που, καταγράφοντας τις στά-

σεις των γηγενών γονέων απέναντι στην φοίτηση αλλοδαπών και παλιν-

νοστούντων παιδιών στον παιδικό σταθμό/ νηπιαγωγείο, διαπιστώνει θε-
τικές σχετικές στάσεις οι οποίες διέπονται από τις ανθρωπιστικές αρχές 

της άνευ όρων αποδοχής, της ισότητας όλων των παιδιών αλλά και της 

αναγνώρισης του αυτονόητου δικαιώματος όλων των παιδιών για ισότιμη 
πρόσβαση στις εκπαιδευτικές παροχές. Στη συνέχεια, παρατίθενται εν-

δεικτικά ορισμένα μόνο χαρακτηριστικά αποσπάσματα από σχετικές α-

παντήσεις: «όλα τα παιδιά είναι ίσα μεταξύ τους», «όλα είναι παιδιά ανε-
ξάρτητα από το χρώμα, τη φυλή ή την εθνικότητα», «όλοι έχουν δικαίω-

μα στη μόρφωση και στην εκπαίδευση», «φυσικά και έχουν (τα αλλοδα-

πά και παλιννοστούντα νήπια) αυτό το δικαίωμα». Το εύρημα αυτό, σε 

συνδυασμό με εκείνο των καλών εμπειριών των αλλοδαπών γονέων σε 
επίπεδο στάσεων άλλων γονέων απέναντι στην φοίτηση του αλλοδαπού/ 

παλιννοστούντος παιδιού τους στον παιδικό σταθμό/ νηπιαγωγείο, ενι-



ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΟΥΛΑ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ  

   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 1/2019 114 

σχύει την ερμηνεία που δόθηκε προηγουμένως περί ενδεχόμενης άμ-

βλυνσης των ρατσιστικών στάσεων του κοινωνικού περίγυρου απέναντι 

στους αλλοδαπούς μαθητές και τις οικογένειές τους.  
 

Συμπεριφορά του εκπαιδευτικού προσωπικού 

 
Όπως προκύπτει από την ανάλυση των απαντήσεων των αλλοδαπών 

γονέων, όλοι ανεξαιρέτως οι γονείς δηλώνουν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι 

από την συμπεριφορά του εκπαιδευτικού προσωπικού του παιδικού 

σταθμού/ νηπιαγωγείου τόσο απέναντι στο παιδί τους όσο και απέναντι 
στους ίδιους. Επιπλέον, με εξαίρεση μία περίπτωση, όλοι οι γονείς αυτής 

της ομάδας αναφέρουν ότι έχουν συχνές επαφές με το εκπαιδευτικό προ-

σωπικό και ότι υπάρχουν ευκαιρίες για ουσιαστική και διαφωτιστική ε-
νημέρωση από αυτό σχετικά με την πορεία προσαρμογής και μάθησης 

του παιδιού τους, κάτι για το οποίο οι γονείς αισθάνονται ιδιαίτερα ικα-

νοποιημένοι. Από τις απαντήσεις αυτές προκύπτει ότι, σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις των γονέων, το εκπαιδευτικό προσωπικό των παιδικών σταθ-
μών/ νηπιαγωγείων υιοθετεί θετικές στάσεις απέναντι στους αλλοδαπούς/ 

παλιννοστούντες μαθητές και τις οικογένειές τους, οι οποίες συνοδεύο-

νται από αποτελεσματικές παιδαγωγικές πρακτικές και στρατηγικές δια-
χείρισης της συνύπαρξης με την διαφορετικότητα που αφορά την εθνική 

προέλευση, παρέχοντας ουσιαστική συνεργασία και καθοδήγηση σε μα-

θητές και γονείς. Το εύρημα αυτό διαφοροποιείται από παλαιότερες σχε-
τικές αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι γονείς αλλοδαπών μαθητών ε-

κτιμούν ότι το ελληνικό σχολείο υιοθετεί πρακτικές άνισης αντιμετώπι-

σης των ίδιων και των παιδιών τους συγκριτικά με τους γηγενείς μαθητές 

και τις οικογένειές τους  (Δαμανάκης, 2000∙ Τσιάκαλος, 2000). 
Αναφορικά με τα αποτελέσματα από την επεξεργασία των επιμέρους 

απαντήσεων των γηγενών γονέων στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα, η 

εικόνα που προκύπτει είναι σχεδόν ταυτόσημη με εκείνη που προκύπτει 
από τις απαντήσεις των αλλοδαπών γονέων, με ελάχιστες διαφοροποιή-

σεις. 

 
Σχέσεις με τους άλλους γονείς  

  

Με βάση την ανάλυση των απαντήσεων των αλλοδαπών γονέων ως 

προς τις σχέσεις με τους άλλους γονείς, φαίνεται ότι οι μισοί περίπου γο-
νείς δηλώνουν ότι έρχονται συχνά σε επαφή και επικοινωνία με άλλους 

γονείς, με τους άλλους μισούς περίπου να αναφέρουν ότι δεν έρχονται ι-
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διαίτερα συχνά σε επαφή/ επικοινωνία με άλλους γονείς, είτε λόγω εργα-

σιακών υποχρεώσεων είτε για άλλο λόγο που δεν διευκρινίζεται. Ωστό-

σο, με εξαίρεση μία περίπτωση, όλοι οι γονείς αυτής της ομάδας δηλώ-
νουν ότι, σε γενικό επίπεδο, είναι ευχαριστημένοι από το κλίμα των σχέ-

σεων με τους άλλους γονείς. Επιπλέον, η πλειοψηφία των γονέων δηλώ-

νει πρόθυμη για ενεργό συμμετοχή σε εκδηλώσεις/ συναντήσεις γονέων, 
κάτι που εκδηλώνεται έμπρακτα με τη συμμετοχή τους σε συγκεντρώσεις 

του συλλόγου γονέων αλλά και σε άλλες εκδηλώσεις γονέων. Γενικά, 

λοιπόν, φαίνεται ότι για την πλειοψηφία των αλλοδαπών γονέων, δεν τί-

θεται θέμα δυσλειτουργικών σχέσεων με τους γονείς συμμαθητών των 
παιδιών τους στη βάση της διαφορετικής, μεταναστευτικής προέλευσής 

τους. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε 3 περιπτώσεις οι αλλοδαποί 

γονείς αναφέρουν ότι έρχονται σε επικοινωνία μόνο με ομοεθνείς τους. 
Αν και η σχετική αναφορά αφορά σε μικρό μόνο αριθμό απαντήσεων, 

καταγράφεται ωστόσο ως μια τάση ενδεικτική ίσως της κοινωνικής συ-

σπείρωσης ορισμένων γονέων με βάση την εθνική καταγωγή τους, κάτι 

που θα μπορούσε ενδεχομένως να λειτουργεί αντισταθμιστικά στο πιθανό 
συναίσθημα κοινωνικής περιθωριοποίησης. 

Παραπλήσια είναι και η εικόνα που προκύπτει από την ανάλυση των 

απαντήσεων των γηγενών γονέων ως προς τη συγκεκριμένη θεματική ε-
νότητα και τις επιμέρους διαστάσεις της, με μικρές μόνο διαφοροποιή-

σεις αναφορικά με τη συχνότητα επαφών και επικοινωνίας με άλλους γο-

νείς, με τους γονείς αυτής της ομάδας να αναφέρουν ελαφρώς μεγαλύτε-
ρη συχνότητα επαφών.  

 

Γενική τοποθέτηση για το σχολείο (παιδικό σταθμό/νηπιαγωγείο)  
 

Απαντήσεις γονέων αλλοδαπών/ παλιννοστούντων παιδιών  
 

Από την ανάλυση των απαντήσεων των γονέων των αλλοδαπών/ πα-

λιννοστούντων παιδιών διαπιστώνεται πως, σε επίπεδο γενικής τοποθέ-
τησης για το σχολείο (παιδικός σταθμός/ νηπιαγωγείο), όλοι ανεξαιρέτως 

οι γονείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η προσφορά του σχολείου στη 

ζωή των παιδιών τους είναι σημαντική και πολύπλευρη, ενώ κάποιοι από 

αυτούς υπογραμμίζουν ιδιαίτερα τα οφέλη που απορρέουν από τη μαθη-
σιακή διαδικασία.  

Ειδικότερα, η παιδαγωγική εργασία που ο παιδικός σταθμός/ νηπια-

γωγείο προσφέρουν κρίνεται από το σύνολο των γονέων της συγκεκριμέ-
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νης ομάδας ως ικανοποιητική. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ένας πα-

τέρας «η κόρη μου είναι ευχαριστημένη και πολλές φορές μού φέρνει στο 

σπίτι ό,τι έχουν φτιάξει στον παιδικό σταθμό».  Επιπλέον, σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των αλλοδαπών γονέων, τυχόν 

αρνητικά στοιχεία/ πτυχές στη ζωή των παιδιών τους στο πλαίσιο του εκ-

παιδευτικού χώρου φαίνεται να απουσιάζουν.  
Τέλος, σε επίπεδο διατύπωσης προτάσεων ως προς τη βελτίωση του 

έργου του παιδικού σταθμού/ νηπιαγωγείου, η μεγάλη πλειοψηφία των 

αλλοδαπών γονέων δεν προχωρά στη διατύπωση σχετικών προτάσεων 

καθώς θεωρεί ότι η λειτουργία των συγκεκριμένων σχολικών δομών σε 
όλους τους τομείς είναι επαρκής έως και υποδειγματική. Ενδεικτικά, ένας 

πατέρας υπογραμμίζει ότι «δεν έχω να προτείνω κάτι γιατί είμαι ευχαρι-

στημένος από τον παιδικό σταθμό». Μόνο σε 3 περιπτώσεις οι γονείς 
διατυπώνουν συγκεκριμένες προτάσεις προς την κατεύθυνση της βελτίω-

σης του έργου των αντίστοιχων σχολικών δομών Στο πλαίσιο αυτό, μία 

μητέρα διατυπώνει την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός σχολικού περιβάλλο-

ντος που θα επιτρέπει την συστηματική συμμετοχή του ίδιου του γονέα 
στα σχολικά δρώμενα αλλά και την ουσιαστική ενημέρωσή του σε θέμα-

τα που άπτονται της σχολικής ζωής, αναδεικνύοντας την έννοια του γο-

νέα- συνεργάτη με το σχολείο ως καθοριστικής σημασίας (Epstein et al, 
2002). Σε μια δεύτερη περίπτωση, η μητέρα επαναλαμβάνει την αναγκαι-

ότητα σύστασης ενός αναλυτικού προγράμματος το οποίο θα δίνει έμφα-

ση σε δραστηριότητες μουσικοκινητικής αγωγής και αυτοεξυπηρέτησης, 
καθώς η ίδια κρίνει σκόπιμο η σχολική δομή «να έχει ένα πρόγραμμα 

που να περιέχει μουσική, γυμναστική, χορό και τα παιδιά να μαθαίνουν 

πράγματα για την προσωπική υγιεινή τους». Εξάλλου, μία τρίτη μητέρα 

προτείνει εκ νέου την στελέχωση του σχολείου με εξειδικευμένο επιστη-
μονικό προσωπικό, όπως λογοθεραπευτές, σε μόνιμη ή έστω περιστασια-

κή βάση. 

Συνολικά, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι γονείς των αλλοδα-
πών/ παλιννοστούντων παιδιών που φοιτούν σε παιδικούς σταθμούς/ νη-

πιαγωγεία φαίνεται να έχουν διαμορφώσει μια θετική εικόνα για τις συ-

νολικές παροχές αυτών των σχολικών δομών στα παιδιά τους σε επίπεδο 
εκπαιδευτικού/ παιδαγωγικού έργου, συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού 

προσωπικού απέναντι στο παιδί τους με βάση το γεγονός του μετανα-

στευτικού του υπόβαθρου και, συνεπώς, διαχείρισης της διαφορετικότη-

τάς του στο πλαίσιο της διαφορετικής ως προς την εθνική προέλευση ο-
μάδας συμμαθητών του και, τέλος, σε επίπεδο στάσεων και συνεργασίας 

του εκπαιδευτικού προσωπικού με τις οικογένειες των μαθητών.  
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Απαντήσεις γονέων γηγενών παιδιών 

 

Η ανάλυση των απαντήσεων των γονέων γηγενών μαθητών σε επίπεδο 
γενικής τοποθέτησης για το σχολείο (παιδικός σταθμός/ νηπιαγωγείο) 

καταδεικνύει μία γενικά θετική εικόνα, παρόμοια σε όλες τις επιμέρους 

διαστάσεις της με εκείνη που προκύπτει από τις απαντήσεις των αλλοδα-
πών γονέων.  

Ειδικότερα, η συντριπτική πλειοψηφία των γηγενών γονέων καταλή-

γει στη γενική διαπίστωση ότι η συμβολή του σχολείου στη ζωή των παι-

διών τους είναι πολύτιμη και πολυεπίπεδη, με κάποιους από αυτούς να 
κάνουν ιδιαίτερη μνεία στα μαθησιακά οφέλη και τη δημιουργική απα-

σχόληση. Στο πλαίσιο αυτό μία μητέρα δηλώνει ότι «στο νηπιαγωγείο γί-

νεται φοβερή δουλειά με τα παιδιά και πολύ καλή προετοιμασία για το 
δημοτικό», ενώ μία άλλη ότι «στο νηπιαγωγείο τα παιδιά μου μαθαίνουν 

τους αριθμούς και τα γράμματα με ασκήσεις για την κατανόησή τους, έν-

νοιες, ορισμούς, συμπεριφορά ανάλογα με τις συνθήκες, δημιουργούν 

διάφορες κατασκευές». Μόνο σε 2 περιπτώσεις οι γονείς φαίνεται να έ-
χουν διαμορφώσει μια αρνητική εικόνα για το έργο και τις παροχές του 

σχολείου τονίζοντας τις υπάρχουσες ελλείψεις, με μία μητέρα να αναφέ-

ρει ότι «ο παιδικός σταθμός δεν προσφέρει σχεδόν τίποτα στον μικρό 
μου». 

Ως προς την παιδαγωγική εργασία που ο παιδικός σταθμός/ νηπιαγω-

γείο προσφέρουν, αυτή χαρακτηρίζεται από το σύνολο σχεδόν των γηγε-
νών γονέων ως ικανοποιητική/ ιδιαίτερα ικανοποιητική. Όπως χαρακτη-

ριστικά υπογραμμίζει μία μητέρα «το παιδί μου κάθε μέρα έχει και κάτι 

καινούριο να μας πει και να μας δείξει». Και εδώ, μόνο 2 μητέρες δεν 

φαίνεται να μένουν ικανοποιημένες από την παιδαγωγική εργασία που το 
σχολείο προσφέρει. Άλλωστε, σύμφωνα με τις αναφορές των περισσότε-

ρων γονέων αυτής της ομάδας, δεν έχουν εντοπιστεί τυχόν αρνητικές 

πτυχές στη ζωή των παιδιών τους στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού χώρου. 
Σαφώς λιγότερες (3 περιπτώσεις) είναι οι αναφορές των γηγενών γονέων 

στον εντοπισμό αρνητικών στοιχείων στη ζωή των παιδιών τους στο σχο-

λείο, στα οποία οι γονείς συγκαταλέγουν «την προσαρμογή των πρώτων 
ημερών, την αυτοεξυπηρέτηση στην τουαλέτα, τους διαπληκτισμούς με 

άλλα παιδιά και την στάση σε ορισμένες περιπτώσεις του παιδαγωγού» 

στη μία περίπτωση, «την έλλειψη προσωπικού στον παιδικό που τον κα-

θιστά ανίκανο χώρο και η κάθε μέρα μπορεί να είναι αρνητική» στη δεύ-
τερη περίπτωση και τις αυξημένες πιθανότητες μεταδοτικών ασθενειών σε 

μια τρίτη περίπτωση. 
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Τέλος, όσον αφορά στη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση του 

έργου του παιδικού σταθμού/ νηπιαγωγείου, η μεγάλη πλειοψηφία των 

γηγενών γονέων δεν διατυπώνει σχετικές προτάσεις καθώς κάποιοι από 
αυτούς κρίνουν ως επαρκή ή ακόμη και υποδειγματική τη λειτουργία των 

εν λόγω σχολικών δομών σε όλα τα επίπεδα. Ενδεικτικά, μία μητέρα επι-

σημαίνει ότι «όλα είναι εξαιρετικά» ενώ μία άλλη υπογραμμίζει την ανά-
γκη για τη διατήρηση του εκπαιδευτικού οράματος που το εκπαιδευτικό 

προσωπικό του νηπιαγωγείου καταδεικνύει, διατυπώνοντας την ευχή «να 

συνεχίσει το προσωπικό να έχει πάντα την ίδια όρεξη, αγάπη και φαντα-

σία πάνω στο σημαντικό εκπαιδευτικό τους έργο». Λιγότερες είναι οι πε-
ριπτώσεις (4 περιπτώσεις) κατά τις οποίες οι γηγενείς γονείς διατυπώ-

νουν συγκεκριμένες προτάσεις για την βελτίωση του έργου των παιδικών 

σταθμών/ νηπιαγωγείων. Στο πλαίσιο αυτό, μία μητέρα υπογραμμίζει την 
αναγκαιότητα για «επιμόρφωση των παιδαγωγών, τήρηση των κανόνων 

λειτουργίας, ασφάλεια, διάλογο μεταξύ παιδαγωγών- γονέων». Σε μια 

δεύτερη περίπτωση, οι προτάσεις της μητέρας εστιάζουν στην μεγαλύτε-

ρη συμμετοχή των γονέων στο νηπιαγωγείο αλλά και στη διεξαγωγή ει-
δικών σεμιναρίων για γονείς από το προσωπικό. Άλλωστε, μια τρίτη μη-

τέρα επισημαίνει την αναγκαιότητα για στελέχωση του παιδικού σταθμού 

με καταρτισμένο/ εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ώστε ο σταθ-
μός να μπορεί να ανταποκριθεί σωστά στο ρόλο του αποτελώντας ««ένα 

μικρό σκαλοπατάκι στην απεξάρτηση του παιδιού από τη μαμά του και 

όχι ένα βίαιο αποχωρισμό». Τέλος, σε μια τέταρτη περίπτωση, η μητέρα 
προχωρά σε μια σειρά σημαντικών προτάσεων που αναφέρονται στη δια 

βίου εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, την αξιολόγησή τους από ομάδα ει-

δικών (π.χ. ψυχολόγους), την μηνιαία ενημέρωση των γονέων για την 

πορεία του παιδιού τους, τη διεξαγωγή σεμιναρίων γονέων, τη δημιουρ-
γία συλλόγου γονέων με δράσεις εντός και εκτός μαθήματος, τη διεξαγω-

γή περισσότερων εκδηλώσεων και γιορτών με ειδικό μάθημα μουσικής 

για τα παιδιά καθώς και την εισαγωγή του μαθήματος της γυμναστικής. 
 

 

Συμπεράσματα  
 

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, η σύνθεση των απαντήσεων των 

γονέων των αλλοδαπών/ παλιννοστούντων παιδιών που φοιτούν σε παι-
δικούς σταθμούς/ νηπιαγωγεία της χώρας μας καταδεικνύει μια από μέ-

ρους τους θετική, σε γενικές γραμμές, εικόνα για τις συνολικές παροχές 

αυτών των σχολικών δομών στα παιδιά τους σε επίπεδο εκπαιδευτικού 
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έργου, συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού προσωπικού απέναντι στο παιδί 

τους δεδομένου του μεταναστευτικού του υπόβαθρου αλλά και σε επίπε-

δο στάσεων και συνεργασίας του εκπαιδευτικού προσωπικού με τις οικο-
γένειες των μαθητών. Η θετική αυτή εικόνα αντανακλάται περαιτέρω α-

φενός στις γονικές αναφορές για θετικές εμπειρίες προσαρμογής των 

παιδιών τους τόσο σε επίπεδο γλώσσας όσο και σε επίπεδο κοινωνικής 
ένταξης/ αποδοχής τους από τους εκπαιδευτικούς, τους συμμαθητές τους 

και τις οικογένειες των τελευταίων, αφετέρου στις αναφερόμενες αρμο-

νικές σχέσεις των ίδιων των γονέων των αλλοδαπών/ παλιννοστούντων 

παιδιών με τους εκπαιδευτικούς των παιδιών τους αλλά και με τους γο-
νείς των συμμαθητών των παιδιών τους. Φαίνεται, κατά συνέπεια, ότι, 

στην πλειονότητά τους, οι γονείς των αλλοδαπών/ παλιννοστούντων μα-

θητών προσχολικής εκπαίδευσης σκιαγραφούν το σύγχρονο ελληνικό 
παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο ως χώρους εναρμονισμένους με τις βα-

σικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και, άρα, ως εκπαιδευτι-

κούς χώρους που δεν καλλιεργούν το έδαφος για στάσεις/ συμπεριφορές 

οι οποίες ενισχύουν το διαχωρισμό των μαθητών/ ανθρώπων με βάση  τα 
διαφορετικά χαρακτηριστικά τους, εν προκειμένω την εθνική προέλευσή 

τους. Τα ευρήματα αυτά διαφοροποιούνται από προηγούμενες σχετικές 

αναφορές που υπογράμμιζαν την ανησυχία των γονέων για το ρατσισμό 
που τα παιδιά τους βιώνουν, για τις δυσκολίες των παιδιών τους σε επί-

πεδο ψυχοκοινωνικής προσαρμογής ως απόρροια του κοινωνικού απο-

κλεισμού/ στιγματισμού (Πυργιωτάκης, 1989) αλλά και για το γεγονός 
ότι το ελληνικό σχολείο δε φαίνεται να λαμβάνει υπόψη το διαφορετικό 

πολιτισμικό κεφάλαιο των παιδιών υιοθετώντας πρακτικές άνισης αντι-

μετώπισης των ίδιων και των παιδιών τους συγκριτικά με τους γηγενείς 

μαθητές και τις οικογένειές τους  (Δαμανάκης, 2000∙ Τσιάκαλος, 2000).  
Στο βαθμό που ο ποιοτικός χαρακτήρας της έρευνάς μας αξιώνει την 

καταγραφή εμπειρικά τεκμηριωμένων ενδεικτικών τάσεων, τα ευρήματα 

της παρούσας έρευνας καταδεικνύουν ενδεχομένως την, ως ένα σημαντι-
κό βαθμό, άμβλυνση των ρατσιστικών στάσεων από τον ευρύτερο κοινω-

νικό περίγυρο απέναντι στους αλλοδαπούς μαθητές και τις οικογένειές 

τους, στο πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης στην σύγχρονη ελληνική 
πραγματικότητα. Η έμφαση που τα τελευταία χρόνια δόθηκε στη διαπο-

λιτισμική εκπαίδευση σε σύμπλευση με την κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις 

και οι πρακτικές συνέπειες αυτής σε συναφή ζητήματα εκπαιδευτικής 

πολιτικής και επιστημονικής κατάρτισης (εισαγωγή σχετικών αντικειμέ-
νων/ μαθημάτων σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, ε-

ρευνητικά προγράμματα, αυξημένες ευκαιρίες για επιμόρφωση των εκ-
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παιδευτικών στη σχετική θεματική, σύσταση σχολικών δομών διαπολιτι-

σμικού χαρακτήρα) καθώς και η ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση του κοι-

νωνικού σώματος με τη συμβολή του έργου των κοινωνικών κινημάτων 
για την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων και των δικαιωμάτων των παιδιών ειδικότερα, αποτελούν 

μερικές μόνο από τις παραμέτρους που φαίνεται να συνδέονται με την 
άμβλυνση των ρατσιστικών στάσεων απέναντι στην πολιτισμική ετερό-

τητα και, συνεπώς, απέναντι στους αλλοδαπούς μαθητές και τις οικογέ-

νειές τους.   

Εξάλλου, τα ευρήματά μας υπογραμμίζουν τον καθοριστικό ρόλο που 
ο Παιδικός Σταθμός και το Νηπιαγωγείο μπορούν να παίξουν, στο πλαί-

σιο της σύγχρονης προσχολικής αγωγής, στην προσπάθεια για αποδοχή 

της διαφορετικότητας, ειρηνική συνύπαρξη των φορέων διαφορετικών 
πολιτισμών, εμπλουτισμό της ομοιογένειας μέσα από την πολυπολιτισμι-

κότητα και, τελικά, προνομιακή ένταξη των «διαφορετικών» μαθητών 

(Νικολάου, 2010). Προς την κατεύθυνση αυτή φαίνεται να συμβάλει και 

το γεγονός ότι στην εκπαίδευση κατά την προσχολική ηλικία η επικοινω-
νία, στο πλαίσιο συνθηκών παιχνιδιού, συνεργασίας και δημιουργικότη-

τας, πραγματώνεται με κώδικες και όρους, οι οποίοι εκτιμούν ως φυσιο-

λογική τη διαφορετικότητα του «συμπαίκτη» ως προς τη γλώσσα, το ό-
νομα ή την ενδυμασία, ευνοώντας την αποδυνάμωση ξενοφοβικών/ ρα-

τσιστικών απόψεων και παρέχοντας, παράλληλα, στο αλλοδαπό παιδί τη 

δυνατότητα να αναπτύξει «στρατηγικές διαπραγμάτευσης» για την αντι-
μετώπιση του πολυπολιτισμικού περιβάλλοντός του (Πανταζής, 2006). 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμη η συνοπτική αναφορά σε ορισμένα 

επιμέρους ευρήματα της εργασίας και η αξιοποίησή τους για τη διατύπω-

ση συναφών προτάσεων. Ειδικότερα, οι αλλοδαποί/ παλιννοστούντες μα-
θητές προσχολικής ηλικίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γονέων τους 

που πήραν μέρος στην παρούσα έρευνα, προσαρμόστηκαν επιτυχώς  ως 

προς την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Το εύρημα αυτό φαίνεται να 
συνδέεται εν μέρει με το εύρημα για τη γενικότερη ομαλή κοινωνική 

προσαρμογή των μαθητών της έρευνας και την κοινωνική ένταξη/ απο-

δοχή τους από τους Σημαντικούς Άλλους του σχολικού/ κοινωνικού τους 
περιβάλλοντος, καθώς η εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ως 

δεύτερης γλώσσας επηρεάζει τις σχέσεις των αλλοδαπών παιδιών με τους 

συμμαθητές τους, τους παιδαγωγούς και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλ-

λον σε επικοινωνιακό επίπεδο ευνοώντας την ένταξη των παιδιών αυτών 
στους θεσμούς της προσχολικής αγωγής (Ευαγγέλου, 2010).  Από τα πα-

ραπάνω προκύπτει ότι, στο πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης, καθί-
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σταται αναγκαία η εδραίωση και συστηματοποίηση των ενισχυτικών 

στρατηγικών εκμάθησης της γλώσσας της χώρας υποδοχής. Ανεξάρτητα, 

ωστόσο, από τα οφέλη που προκύπτουν από την εκμάθηση της γλώσσας 
της χώρας υποδοχής, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται και η εκ παραλλήλου 

συστηματική προσπάθεια για εκμάθηση της μητρικής γλώσσας των αλ-

λοδαπών παιδιών στο χώρο της προσχολικής αγωγής, καθώς κατ’ αυτόν 
τον τρόπο επιτυγχάνονται: α) η διατήρηση της γλώσσας και του πολιτι-

σμού των ατόμων με διαφορετική γλωσσική και πολιτισμική προέλευση 

ως αναφαίρετο δικαίωμά τους, β) η αυξημένη κριτική και μεταγλωσσική 

ικανότητα, γ) η οικοδόμηση της δεύτερης γλώσσας πάνω στη βάση της 
μητρικής γλώσσας (Cummins, 1999). Στο πλαίσιο αυτό, η δίγλωσση εκ-

παίδευση φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ομαλή ανά-

πτυξη της ταυτότητας των μαθητών που ανήκουν σε γλωσσικές μειονό-
τητες και, κατά συνέπεια, προβάλλει ως αναγκαίο τα εκπαιδευτικά συ-

στήματα να στοχεύουν στην επίτευξη της ενεργούς προσθετικής διγλωσ-

σίας, δηλαδή της σωστής εκμάθησης τόσο της δεύτερης όσο και της μη-

τρικής γλώσσας των μαθητών (Δαμανάκης, 2000). Η δίγλωσση εκπαί-
δευση συνδέεται άμεσα και εντάσσεται στο πλαίσιο της διπολιτισμικής 

εκπαίδευσης των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών (Κεσίδου, 2008), η 

οποία βασίζεται στην έννοια του «ενδιάμεσου πολιτισμού», δηλαδή του 
πολιτισμού που αναπτύσσεται από τους εν λόγω μαθητές, καθώς δέχο-

νται επιρροές τόσο από το πολιτισμικό περιβάλλον της χώρας υποδοχής 

όσο και από εκείνο της χώρας καταγωγής. Συνεπώς, ο ενδιάμεσος πολι-
τισμός θα πρέπει να αποτελεί το σημείο εκκίνησης αλλά και το βασικό 

στόχο κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής που απευθύνεται στα παιδιά των 

μειονοτήτων με απώτερο στόχο την ανάπτυξη μιας υγιούς διπολιτισμικής 

ταυτότητας. 
Άλλωστε, οι γονείς των αλλοδαπών/ παλιννοστούντων παιδιών του 

δείγματός μας δηλώνουν ικανοποιημένοι ως προς τις στάσεις και τη συ-

νεργασία του εκπαιδευτικού προσωπικού των παιδικών σταθμών και των 
νηπιαγωγείων με τους ίδιους και με τα παιδιά τους. Το εύρημα αυτό φαί-

νεται να συνδέεται με τις θετικές εξελίξεις στο χώρο της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής και κατάρτισης των εκ-
παιδευτικών για τις οποίες έγινε λόγος παραπάνω. Από την άλλη μεριά, 

μοιάζει να σχετίζεται άμεσα με τις αναφορές των γονέων για θετικές ε-

μπειρίες προσαρμογής των παιδιών τους σε επίπεδο κοινωνικής ένταξης/ 

αποδοχής από το σχολικό τους περιβάλλον καθώς και για αρμονικές σχέ-
σεις συνύπαρξης των εκπαιδευτικών, σε επίπεδο ενημέρωσης, συνεργα-

σίας και καθοδήγησης, με τους ίδιους τους γονείς. Από τα παραπάνω 
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προκύπτει η σκοπιμότητα διατήρησης και ενίσχυσης εκείνων των χαρα-

κτηριστικών του σχολικού κλίματος σε επίπεδο προσχολικής εκπαίδευ-

σης που θα καθιστούν δυνατή την συστηματική συμμετοχή των γονέων 
στα σχολικά δρώμενα ως γονέων- συνεργατών με το σχολείο, κάτι που, 

άλλωστε, υπογραμμίστηκε εμφατικά σε επίπεδο προτάσεων και από συ-

γκεκριμένους γονείς παιδιών, τόσο αλλοδαπών όσο και γηγενών, της πα-
ρούσας έρευνας. Η συμμετοχή των γονέων σε αυτό το πρώιμο στάδιο της 

εκπαίδευσης μπορεί να αναφέρεται τόσο στην άμεση επαφή τους με τα  

σχολεία όσο και στην έμμεση υποστήριξη της παιδαγωγικής αποστολής 

των σχολείων με τη δραστηριοποίηση των γονέων σε ένα συνεχές διαφο-
ρετικών περιβαλλόντων- σχολείο, σπίτι, ευρύτερη κοινότητα (Epstein et 

al, 2002). Προκειμένου, ωστόσο, οι αλλοδαποί γονείς να βοηθηθούν στο 

εγχείρημά τους για ενεργό και αποτελεσματική συμμετοχή στην εκπαί-
δευση των παιδιών τους, προβάλλει ως επιτακτική η ανάγκη για την ε-

φαρμογή υποστηρικτικών μέτρων υπό τη μορφή προγραμμάτων για τους 

γονείς, με έμφαση στη συμβουλευτική γονέων (Crosnoe, 2010). Τα υπο-

στηρικτικά μέτρα που αφορούν στις οικογένειες των αλλοδαπών μπορούν 
να μεγιστοποιήσουν τις τρέχουσες και μελλοντικές επιδόσεις- προοπτικές 

των παιδιών τους (Smith, 1995). Η παροχή ποιοτικής παιδικής μέριμνας 

αλλά και ευκαιριών προσχολικής εκπαίδευσης, μέσα και από την υπο-
στήριξη των οικογενειών τους, είναι σημαντικό μέσο για την επιτυχία 

των παιδιών των μεταναστών τόσο στο σχολείο όσο και στη ζωή  

(Matthews & Ewen, 2010).  
Εξάλλου, σημαντικό κρίνεται το εύρημα της παρούσας έρευνας σύμ-

φωνα με το οποίο οι γονείς των αλλοδαπών/ παλιννοστούντων παιδιών 

προσχολικής ηλικίας, αναφερόμενοι στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

που λαμβάνουν χώρα στις σύγχρονες δομές προσχολικής αγωγής στη χώ-
ρα μας και συνεπώς στο αναλυτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε αυ-

τές, επισημαίνουν τη θετική συμβολή της δημιουργικής απασχόλησης, 

του παιχνιδιού και της μουσικοκινητικής αγωγής προς την κατεύθυνση 
της επιτυχούς αλληλεπίδρασης των παιδιών τους με τους συμμαθητές 

τους και της γενικότερης ομαλής ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των παι-

διών τους. Μάλιστα, σε επίπεδο διατύπωσης προτάσεων ως προς τη βελ-
τίωση του έργου του παιδικού σταθμού/ νηπιαγωγείου, υπογραμμίζεται 

από κάποιους γονείς η αναγκαιότητα για ενίσχυση και εμπλουτισμό των 

μαθησιακών δραστηριοτήτων με δραστηριότητες ανάλογου χαρακτήρα, 

κάτι που φαίνεται να βρίσκει σύμφωνους και κάποιους από τους γονείς 
των γηγενών μαθητών. Οι σχετικές επισημάνσεις φαίνεται να συμφωνούν 

με τις διαπιστώσεις της σύγχρονης βιβλιογραφίας ως προς το θετικό ρόλο 
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που το παιχνίδι και η μουσική, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση δρα-

στηριοτήτων όπως η ανάγνωση παραμυθιών και το θεατρικό παιχνίδι, 

μπορούν να διαδραματίσουν προς την κατεύθυνση της υπέρβασης των 
φραγμών μεταξύ ανθρώπων και πολιτισμών μέσα από την κατανόηση και 

το σεβασμό της πολιτισμικής ετερότητας (Ευαγγέλου, 2010∙ Κανακίδου 

& Παπαγιάννη, 1997∙ Παπαγιάννη και Ρέππα, 2008). Κατά συνέπεια, οι 
συναφείς δραστηριότητες φαίνεται να αποτελούν ένα σημαντικό εργα-

λείο που θα πρέπει να αξιοποιηθεί από τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

προς όφελος όλων των μαθητών στο πλαίσιο της σύγχρονης προσχολικής 

εκπαίδευσης.  
Συμπερασματικά, οι απαντήσεις των γονέων αλλοδαπών/ παλιννο-

στούντων παιδιών που φοιτούν σε δομές προσχολικής εκπαίδευσης της 

Ελλάδας παρέχουν ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες η προσχολική αγωγή 
μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία μιας επιτυχημένης ένταξης των αλ-

λοδαπών νηπίων αλλά και της καλλιέργειας μιας συνείδησης όλων των 

μαθητών, καθώς και των οικογενειών τους, που θα ενστερνίζεται τις αξί-

ες του σεβασμού στον συνάνθρωπο και την ετερότητα, της αποδοχής, της 
ανεκτικότητας και της συνεργασίας. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η ένταξη των 

αλλοδαπών παιδιών στη σύγχρονη προσχολική αγωγή της χώρας μας δύ-

ναται να προσφέρει ιδιαίτερα οφέλη τόσο στα ίδια όσο και στους γηγε-
νείς συνομηλίκους τους, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι αυτή στηρίζεται 

σε ένα πρόγραμμα το οποίο συνυπολογίζει τις ικανότητες της ηλικίας 

τους και τις πολιτισμικές τους ιδιαιτερότητες, επιδιώκει την πολύπλευρη 
συνεργασία με τις οικογένειες των μαθητών διασφαλίζοντας ταυτόχρονα 

την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε αυτές, και επενδύει, τέλος, 

στις θετικές επιδράσεις ενός αναλυτικού προγράμματος που δίνει έμφαση 

στις δημιουργικές δραστηριότητες και στο συνεργατικό/ ομαδικό κλίμα. 
Ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η προσχολική εκπαίδευση προς 

την κατεύθυνση της εφαρμογής των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαί-

δευσης μοιάζει να είναι ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα, καθώς, παρά τα 
βήματα προόδου που φαίνεται να έχουν συντελεστεί σε επίπεδο αντιλή-

ψεων και στάσεων ως προς την αποδοχή της ετερότητας κάθε είδους και, 

ειδικότερα, σε επίπεδο άμβλυνσης των ρατσιστικών στάσεων, η απειλή 
της ρητορικής του ρατσισμού και της ξενοφοβίας φαίνεται να επανέρχε-

ται στο προσκήνιο με διάφορους τρόπους. 
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Abstract 

Foreign/ repatriate and native children's adjustment to pre-

school education settings; parent's reports 
 

The purpose of the present study was to examine foreign/ repatriate 

and native children’s adjustment to pre-school education settings, accord-
ing to their parents’ reports. The parents of foreign/ repatriate and native 

children residing in the region of Epirus were therefore interviewed and 

their answers were analyzed. Results indicate parents’ positive views on 
pre-school education services in terms of matters involving learning, rel-

evant activities and attitudes of teachers towards their children and them 

themselves, given their different cultural background. In addition, parents 
report positive experiences with regard to their children’s adjustment 

concerning language issues as well as matters of social acceptance from 

“significant others” (teachers, classmates and their families) and, thus, of 

social inclusion. Parents also report positive experiences with reference 
to their own interactions with their children’s teachers and the parents  of 

their children’s classmates. Results are discussed in the context of mod-

ern pre-school intercultural education and its applications.  

 

Ο Βασίλειος Αθανασόπουλος είναι Διδάκτωρ του Τομέα Ψυχολογίας 
του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσο-
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φικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Ειδίκευσης κλάδου Σχολικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας 

του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσο-

φίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (κατεύθυνση Ψυχολογίας) της Φι-

λοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα ερευνητικά του εν-
διαφέροντα εστιάζονται, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα που αφορούν στην 

ψυχολογία και εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με 

έμφαση στα παιδιά και εφήβους με προβλήματα όρασης και τύφλωση, 

καθώς και σε ζητήματα που αναφέρονται στη διαπολιτισμική εκπαίδευ-
ση. Έχει διδάξει στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση γνωστικά αντικείμενα 

που άπτονται της Εξελικτικής Ψυχοπαθολογίας, της Σχολικής και Εκπαι-

δευτικής Ψυχολογίας, της Ειδικής Αγωγής, της Παιδαγωγικής και Ψυχο-
λογικής/ Κοινωνιολογικής  προσέγγισης των ατόμων με τύφλωση/ προ-

βλήματα όρασης, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, δυσλεξία. Σχετική 

είναι, άλλωστε, και η δραστηριοποίησή του στο χώρο της συγγραφής ε-

πιστημονικών άρθρων και των ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια. 
Εργάζεται ως εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής σε σχολικές δομές της Δευ-

τεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και σε τμήματα ένταξης.  

      

Η Παναγιώτα Σιούλα είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με κατεύ-
θυνση στην Ψυχολογία. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευ-

σης στις «Επιστήμες της Αγωγής» με ειδίκευση στην "Παιδαγωγική και 

Ψυχολογία στο σχολείο". Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Εκπαιδευτική Ψυ-
χολογία, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, 

Γνωστική Ψυχολογία, Νευρογλωσσολογία. 

 
Η Ελένη Καινούργιου υπηρέτησε στην Α/θμια Εκπ/ση για 11 περίπου 

χρόνια. Τα υπόλοιπα 10 χρόνια υπηρέτησε στη Β/θμια Εκπ/ση στο 3ο 

ΕΠΑΛ (πρώην Τ.Ε.Ε.) Ιωαννίνων ανήκοντας στον κλάδο ΠΕ 18.33 Βρε-

φονηπιοκόμων. Τα 4 τελευταία χρόνια ήταν με απόσπαση ως εργαστη-
ριακός συνεργάτης στο τμήμα Βρεφονηπιοκομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στα 

Ιωάννινα. Είναι πτυχιούχος της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιω-

αννίνων, του τμήματος Βρεφονηπιοκομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων. Είναι κά-

τοχος master του προγράμματος σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» 

του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και Διδακτορικού Διπλώματος 
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από το Π.Τ.Ν του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  Έχει διδάξει στην Α-

ΣΠΑΙΤΕ και στο τμήμα Βρεφονηπιοκομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και από 

το ακαδημαϊκό έτος 2008/09 έως και σήμερα είναι μόνιμη Καθηγήτρια 
Εφαρμογών στο τμήμα Προσχολικής Αγωγής (πρώην Βρεφονηπιοκομίας) 

του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται 

στην Προσχολική Παιδαγωγική και Μεθοδολογικές-Διδακτικές προσεγ-
γίσεις, στη Συνεργασία και Επικοινωνία γονέων-παιδαγωγών, Διαπολιτι-

σμικότητα, Ποιοτικά Προγράμματα προσχολικής αγωγής και Εκπαίδευ-

σης, Εκπαιδευτική Πολιτική. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά- 

ευρωπαϊκά  προγράμματα ως επιστημονικά υπεύθυνη και ως ερευνήτρια . 
  

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 
 
 

  

 


