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Διευθυντική Περίληψη 

Οι μετακινήσεις πληθυσμών με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ζωής ή την αποφυγή 

διώξεων και πολιτικών συγκρούσεων είναι ένα οικουμενικό και διαχρονικό φαινόμενο, το 

οποίο παρουσιάζει ραγδαία εξέλιξη τις τελευταίες δεκαετίες. Σχεδόν όλες οι χώρες του 

κόσμου έχουν μετατραπεί σε χώρες αποδοχής ή αποστολής μεταναστών με αποτέλεσμα τη 

διαμόρφωση πολυπολιτισμικών κοινωνιών, όπου ποικίλες, πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες 

με διαφορετικά ήθη, έθιμα και παραδόσεις συνυπάρχουν στα πλαίσια της ίδιας κοινότητας. 

Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 260 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν μακριά από τις 

πατρίδες τους για διάστημα μεγαλύτερο από ένα χρόνο και θεωρούνται μετανάστες (UNHCR, 

2017).  

Η Κύπρος, όπως και οι άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα 

της ραγδαίας μετατροπής, κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, σε χώρα υποδοχής 

μεταναστών μετά από περίπου πενήντα χρόνια αποστολής μεταναστών σε όλο τον κόσμο. Η 

μετανάστευση προς την Κύπρο αποδίδεται κυρίως στη γεωγραφική της θέση, που την 

τοποθετεί μεταξύ ηπείρων και πολιτισμών, καθώς και στην οικονομική ανάπτυξη που 

συντελέστηκε στις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Οι μεταναστευτικές ροές προς την Κύπρο 

περιλαμβάνουν υπηκόους κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν εισέλθει 

νόμιμα στη χώρα, για σκοπούς εργοδότησης και αιτούντες διεθνούς προστασίας, οι οποίοι 

έφυγαν από τις χώρες καταγωγής τους λόγω διώξεων ή και πολεμικών συγκρούσεων. 

Επιπλέον, στην Κύπρο, υπάρχουν αναγνωρισμένοι πρόσφυγες οι οποίοι έχουν αποκτήσει την 

ιδιότητα του πρόσφυγα από την Κυπριακή Δημοκρατία. Η αύξηση των μεταναστευτικών 

ροών ειδικά μετά την ένταξη της χώρας στην ΕΕ το 2004 και η δυναμική της ηλικίας των 

μεταναστών επηρέασε αναπόφευκτα και τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού. Κατά 

συνέπεια, οι σχολικές κοινότητες πλέον έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε πλέον να 

περιλαμβάνουν μαθητές διαφορετικών εθνικοτήτων.  

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής έκθεσης ήταν η Αξιολόγηση Προγράμματος Κοινωνικών 

Παρεμβάσεων του Δήμου Λεμεσού σε Δημοτικά σχολεία με σημαντικό αριθμό παιδιών 

Υπηκόων Τρίτων Χωρών», λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές παραμέτρους που αφορούν 

διαφορετικές πτυχές της Δράσης, όπως ποιότητα παροχής υπηρεσιών, συνεργασία 

οργανώσεων, αξιολόγηση του βαθμού ένταξης των παιδιών των ΥΤΧ στο σχολικό πλαίσιο 

αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα, της βελτίωσης της λειτουργίας του συστήματος της 
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οικογένειας αλλά και του σχολικού πλαισίου. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού 

διενεργήθηκε ποσοτική και ποιοτική έρευνα με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, γονέων, 

παιδιών και των λειτουργών του Προγράμματος έτσι ώστε να υλοποιηθούν οι παρακάτω 

ενέργειες 

α)  Καταγραφή της υφιστάμενης κατάσταση και της αποτελεσματικότητας των 

παρεμβάσεων των κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία με υψηλό ποσοστό παιδιών 

από οικογένειες μεταναστών ΥΤΧ.  

β)  Υποβολή  προτάσεων και καλών πρακτικών από άλλες χώρες σε ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου αλλά και τη βελτίωση των διαδικασιών 

εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης της Δράσης. 

γ)  Καταγραφή της αποτελεσματικότητας της Δράσης αλλά και της επίδραση της στο 

σχολικό πλαίσιο, στην οικογένεια αλλά και σε μια μετέπειτα συμπεριφορά των παιδιών 

σε σχέση με ανάπτυξη τυχόν παραβατικών ή/και αντικοινωνικών συμπεριφορών. 

δ)  Υποβολή προτάσεων για τον τρόπο διαχείρισης της Δράσης και την οργανωτική δομή 

σε σχέση και με τα αποτελέσματα της έρευνας σε ότι αφορά την εμπλοκή και άλλων 

φορέων.  

Μετά το πέρας των ερευνητικών διαδικασιών, συλλογή και ανάλυση δεδομένων προέκυψαν 

αξιοσημείωτα αποτελέσματα και προτάσεις τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και 

εκτίμησης σε περιπτώσεις μελλοντικού ανάλογου σχεδιασμού.  

Η πρώτη φάσης της ερευνητικής αξιολόγησης περιελάβανε τη διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας 

και ειδικότερα τη διενέργεια συνεντεύξεων με γονείς, εκπαιδευτικούς και λειτουργούς του 

Προγράμματος κοινωνικών παρεμβάσεων. Συμπεραίνεται η ιδιαίτερα σημαντική συμβολή 

του Προγράμματος, τόσο για τα ίδια τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτό και τις οικογένειες 

τους όσο και για τους εκπαιδευτικούς και για το σχολικό περιβάλλον. Η συμβολή του 

Προγράμματος αναδείχθηκε πολύπλευρη και πολυπαραγοντική όσον αφορά τη βελτίωση 

των σχέσεων και της επικοινωνίας που επιτεύχθηκε μέσα στη σχολική κοινότητα μεταξύ 

παιδιών και εκπαιδευτικών αλλά και εκπαιδευτικών και οικογενειών των παιδιών αλλά και 

στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.  

Μέσα από τις συζητήσεις με τα στελέχη της παρέμβασης διαφάνηκε ότι η συγκεκριμένη 

παρέμβαση συνέβαλε στην ενίσχυση των ατόμων που απαρτίζουν τις διάφορες ομάδες της 
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σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς). Αναδείχθηκε ότι η αναγνώριση της 

προσωπικότητας των μαθητών αλλά και ο σεβασμός στη δική τους αντίληψης αναφορικά με 

την ερμηνεία των εμπειριών τους, συμβάλλει στη γενικότερη βελτίωση της προσωπικότητας 

και της αποδοτικότερης προσαρμογής τους στο σχολικό πλαίσιο.  

Από την πλευρά των επαγγελματιών, εκπαιδευτικών και λειτουργών του Προγράμματος, 

επισημάνθηκαν καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν λόγω της έλλειψης 

θεσμοθετημένων δομών και διαδικασιών, οι οποίες θα επέτρεπαν για παράδειγμα την 

υλοποίηση του Προγράμματος από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Επίσης τονίστηκε η 

ύπαρξη γραφειοκρατικών εμποδίων που ενίοτε παρεμποδίζουν τη λειτουργία του 

Προγράμματος αλλά και τη διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών. Πιθανόν 

για αυτό το λόγο και η συγκεκριμένη παρέμβαση είτε σε καταστάσεις κρίσης, είτε 

αναπτύσσοντας ένα πνεύμα συνεργασίας και συνεχούς στήριξης των εκπαιδευτικών 

απέδωσε, ώστε οι εκπαιδευτικοί να αναφέρονται με θετικά, ή/και ακόμα με ένθερμα λόγια 

για τη συνέχιση του συγκεκριμένου προγράμματος. Σαφώς και ανέφεραν περιορισμούς, 

όπως η μη συνεχής παρουσία λειτουργού, η οποία, εξαιτίας της φύσης της χρηματοδότησης, 

ξεκίνησε στη μέση ή προς το τέλος της σχολικής χρονιάς στο πρώτο έτος. Επιπλέον  

αναφέρθηκε η ανάγκη για την παρουσία της κοινωνικής λειτουργού σε σχεδόν καθημερινή 

βάση, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει την εικόνα της παρέμβασης αλλά και να αναλάβει 

πιο ενεργό ρόλο στη συμβουλευτική των παιδιών και της ένταξης των πολιτισμικά 

διαφερόντων μαθητών. 

Η δεύτερη φάση της αξιολόγησης επικεντρώθηκε στην αποτύπωση των απόψεων των 

συμμετεχόντων μαθητών με τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας ανάμεσα στους 

μαθητές των σχολείων όπου και πραγματοποιούνται οι παρεμβάσεις. Το συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε δύο βασικά μέρη. Ζητήθηκε αρχικώς από τους μαθητές να 

αποτυπώσουν την καθημερινότητα τους στη σχολική μονάδα, τη συμπεριφορά τους και τον 

τρόπο επίλυσης τυχόν δυσκολιών που αντιμετώπισαν/ζουν. Στόχος του δεύτερου μέρους 

ήταν να αξιολογήσουν, εάν υπάρχει κάποια παρατηρούμενη αλλαγή στη συμπεριφορά τους 

μέσα από την επαφή και τη συμμετοχή τους στα βιωματικά εργαστήρια. Ζητήθηκε επιπλέον 

να αξιολογήσουν τα βιωματικά εργαστήρια, ιδιαίτερα το εάν η συμμετοχή τους σε αυτά 

γίνεται αντιληπτή με θετικό ή όχι πρόσημο και το τι άλλο θα πρότειναν για την περαιτέρω 

ενίσχυσή της λειτουργίας τους.  Τα συμπεράσματα από τη λειτουργία του Προγράμματος 
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Παρέμβασης κρίνονται πολύ θετικά. Οι ερωτώμενοι μαθητές στην πλειοψηφία τους έμειναν 

πολύ ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους στις σχετικές ομάδες. Διαφάνηκε ότι  

αναγνωρίζουν την ποιότητα υλοποίησης και τη διάθεση να τους βοηθήσουν για να 

αναπτυχθούν.  Ανέδειξαν επίσης περιοχές που θα ήθελαν  να διαφοροποιηθούν εν μέρει, 

όπως το να γίνουν πιο διαδραστικά. Πιθανόν για το λόγο αυτό και κάποιοι πρότειναν να 

έχουν ένα πιο έντονο σωματικό χαρακτήρα, τύπου γυμναστικής. Από την άλλη πλευρά 

εμφανίστηκαν και κάποιες αρνητικές απόψεις τόσο προς το σχολικό πλαίσιο, όσο και προς 

τους δασκάλους που σε συνδυασμό με μικρό βαθμό ασφάλειας και σιγουριάς που νιώθουν 

στο σχολικό πλαίσιο, τα κατατάσσει σε ομάδες υψηλού κινδύνου, γεγονός που προτρέπει 

προς την ανάπτυξη ενός συνεκτικού πλαισίου στήριξης. 

Εν κατακλείδι, ο θετικός αντίκτυπος του Προγράμματος αντικατοπτρίζεται στην πλειοψηφία 

των απαντήσεων των συμμετεχόντων, ενήλικων και παιδιών, όπως επίσης και η επιθυμία 

τους για την περαιτέρω βελτίωση του αλλά και συνέχεια του. Παρόλο που αναγνωρίσθηκε η 

σημαντικότητα της παρέμβασης στην προσπάθεια διασύνδεσης του σχολικού πλαισίου με τις 

οικογένειες, η συγκεκριμένη ενότητα χρειάζεται μεγαλύτερη ενίσχυση.  

Προτείνεται όπως η συμβουλευτική οικογενειών (ατομική και ομαδική) εντατικοποιηθεί, 

ώστε να αναδειχθεί ο ρόλος του σχολείου, να κατανοηθεί η σημασία της εκπαίδευσης και να 

υποστηριχθεί από την οικογενειακή δομή.  

 Αναγνωρίσθηκαν περιορισμοί της παρέμβασης, όπως ότι περιορίστηκε στα άτομα που 

μπορούσαν να επικοινωνήσουν είτε στην ελληνική, είτε στην αγγλική γλώσσα. Η αδυναμία 

εκμίσθωσης μεταφραστών για την επικοινωνία σε άλλες γλώσσες αποτέλεσε περιοριστικό 

παράγοντα για την παρέμβαση σε επιπρόσθετες οικογένειες ή ακόμα και για την καλύτερη 

κατανόηση του ρόλου των στελεχών της. 

Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι ότι οι παρεμβάσεις θα 

πρέπει να είναι μακροδομικές και να εστιάσουν τουλάχιστον στην αναδιάρθρωση των 

θεσμών, ώστε να συμπεριλάβουν τα νέα κοινωνικά φαινόμενα και τις κοινωνικά ευπαθείς 

ομάδες. 

Οι υφιστάμενες παρεμβάσεις θα μπορούσαν να εμπλουτιστούν με περεταίρω  εκπαιδευτικές 

και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα έχει διαπιστωθεί πως πιθανόν να 

απαιτείται η αναδιαμόρφωση των δραστηριοτήτων με βάση την ηλικία ή/και το φύλο ούτως 
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ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. Επίσης, μέσω διαδραστικών 

ασκήσεων θα ενθαρρυνθούν τα παιδιά να έχουν μια πιο ενεργό συμμετοχή. Γενικότερα 

προωθείται η ιδέα πως η εκμάθηση δεξιοτήτων είναι αποτελεσματικότερη τόσο μέσω της 

δράσης όσο και της ενεργής συμμετοχής. Επομένως, η βιωματική και εμπειρική μάθηση θα 

προσφέρει την ευκαιρία στα παιδία να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους, καθώς και θα 

συνεισφέρει στην ανάπτυξη τους.  

Πέρα από τα πιο πάνω προτείνεται, η αξιοποίηση και η δημιουργία επιπρόσθετων 

προγραμμάτων, όπως αυτό του ‘Μέντορα, ’που επικεντρώνονται στη  προσωπική ανάπτυξη, 

την κοινωνική ένταξη και  τη βελτίωση της σχολικής απόδοσης. Το προτεινόμενο σύστημα 

μπορεί να λειτουργήσει μέσα και έξω από το σχολικό πλαίσιο. 

Αντιλαμβανόμενοι την πολυπλοκότητα των καταστάσεων και έχοντας υπόψη προηγούμενες 

εμπειρίες από θέματα διαχείρισης και ανάπτυξης προσωπικού προτείνεται, περεταίρω,  η 

αγορά παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής εποπτείας με σκοπό τη ψυχοκοινωνική 

ενίσχυση της επαγγελματικής ομάδας. 
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Εισαγωγή  

Το Έργο «Λεμεσός: Μια πόλη ο κόσμος όλος» περιλαμβάνει δράσεις και ενέργειες με σκοπό 

την ομαλή ένταξη και στήριξη των ΥΤΧ, με συντονιστή το Δήμο Λεμεσού και εταίρους τους: 

Δήμο Αγίου Αθανασίου, Δήμο Γερμασόγειας, Δήμο Μέσα Γειτονιάς, ΣΚΕ Μέσα Γειτονιάς και 

σύμβουλος επικοινωνίας την Opinion & Action Services LTD. Το πρόγραμμα 

συγχρηματοδοτείται κατά το 90% από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και 

κατά 10% από την Κυπριακή Δημοκρατία και έχει διάρκεια ένα χρόνο με δυνατότητα 

ανανέωσης. 

Μια από τις δράσεις που έχουν αναπτυχθεί και συνεχίζονται είναι «Ο κοινωνικός λειτουργός 

στο σχολείο». Αποτελεί μια σημαντική πρακτική η οποία συμβάλει αποτελεσματικά στην 

πρόληψη, αλλά και στον έγκαιρο εντοπισμό ποικίλων ψυχοκοινωνικών και συναισθηματικών 

προβλημάτων των παιδιών. Παράλληλα συμβάλλει στο συντονισμό παρεχόμενων 

υποστηρικτικών και άλλων θεραπευτικών μέσων, που στοχεύουν στην υγιή ανάπτυξη τους.  

Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού στο σχολείο είναι να παρεμβαίνει συνήθως σε τέσσερα 

επίπεδα: στο ατομικό, στο οικογενειακό, στη σχολική κοινότητα και στο εκπαιδευτικό 

προσωπικό. Μέσα από τις παρεμβάσεις του, επιδιώκει να ανιχνεύσει έγκαιρα τυχόν 

προβλήματα, να αναπτύξει ένα σχέδιο παρέμβασης, να παρακολουθήσει την εξέλιξη και να 

αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των ενεργειών. 

Υπό τη συγκεκριμένη προσέγγιση και κατανοώντας τη σημαντικότητα της έγκαιρης πρόληψης 

και αντιμετώπισης δυσκολιών στην ομαλή ένταξη των παιδιών ΥΤΧ αλλά και των οικογενειών 

τους, σχεδιάστηκε και εφαρμόσθηκε η Δράση «Παρεμβάσεις σε Δημοτικά σχολεία με μεγάλο 

αριθμό ΥΤΧ», με στόχο να παρέχει στήριξη σε τέσσερα επίπεδα: 

Α) ομαδικό επίπεδο σε μαθητές.  

Β) συνεργασία με οικογένεια.  

Γ) συνεργασία με τους δάσκαλους.  

Δ) παρέμβαση στη σχολική κοινότητα.  

Η συγκεκριμένη παρέμβαση στοχεύει στη συμβολή από μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη 

δημιουργία συνθηκών ενεργούς ένταξης των νεαρών ανήλικων ατόμων μέσα από την υποβοήθηση 

του σχολικού πλαισίου να μετεξελιχθεί σε ένα ΄χώρο και πλαίσιο που θα κατανοεί και θα 
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ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες όλων των μαθητών με και χωρίς γενικές και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Υπό την προσέγγιση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή προκήρυξε διαγωνισμό για την αξιολόγηση 

της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας της Δράσης με σκοπό την εξωτερική αξιολόγηση 

της ωφελιμότητας της δράσης και την εισήγηση προτάσεων ώστε να επιδιωχθεί η καλύτερη 

δυνατή παροχή υπηρεσιών. 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε ήταν ο συνδυασμός ερευνητικών 

στρατηγικών (έρευνα γραφείου, συγκριτική έρευνα, έρευνα πεδίου). Επιδιώχθηκε έτσι, μέσα 

από τη διερεύνηση και κριτική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και του θεσμικού 

πλαισίου σε σχέση με το βαθμό της έκτασης στην οποία έχουν ληφθεί υπόψη οι οριζόντιες 

στοχεύσεις – προτεραιότητες, να αναδειχθούν θετικά στοιχεία από τη λειτουργία του 

προγράμματος και των περιοχών που πιθανόν να χρειάζονται ενίσχυση ή/και 

αναδιαμόρφωση. Η ανάλυση και αντιπαραβολή των διαθέσιμων στοιχείων σε συνδυασμό με 

βιβλιογραφικές αναφορές στη διατύπωση θεωριών και πρακτικών που συνεργούν θετικά, 

οδήγησαν, μέσα από βαθύτερη διερεύνηση, στη βελτίωση των παραμέτρων που συνιστούν 

την παρούσα υφιστάμενη κατάσταση.  

Πιο συγκεκριμένα η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στη σύνταξη της παρούσας 

αξιολογητικής έκθεσης είναι η ακόλουθη: 

➢ Διερεύνηση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας σχετικής με την παραβατικότητα 

και τις καλές πρακτικές σωφρονισμού και επανένταξης σε Ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο. 

➢ Συγκριτική έρευνα για τις καλές πρακτικές στον τομέα εφαρμογής των 

προαναφερόμενων προγραμμάτων άλλων χωρών. 

➢ Έρευνα πεδίου σε δείγμα του συνολικού πληθυσμού των ανηλίκων και νεαρών 

ενηλίκων παραβατών που διαμένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία (quantitative 

research) 

➢ Έρευνα πεδίου σε επαγγελματίες του χώρου που έρχονται σε επαφή ή/και εργάζονται 

με την ομάδα στόχο, με τη διενέργεια συνεντεύξεων χρησιμοποιώντας πρωτίστως την 

τεχνική της ημι-δομημένης συνέντευξης 
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Αναλυτικότερα, η διάρθρωση της αξιολόγησης διαμορφώνεται ως εξής: 

Στο Πρώτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται διάφοροι όροι που σχετίζονται με την κατανόηση των 

εννοιών που διέπουν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και το διαπολιτισμικό σχολείο, ώστε ο 

αναγνώστης να μπορέσει να κατανοήσει την προσέγγιση που υιοθετείται στο παρόν κείμενο. 

Επίσης, αναφέρονται οι προκλήσεις αλλά και τα εμπόδια που παρουσιάζονται στο πλαίσιο 

της ένταξης των παιδιών στο σχολείο καθώς είναι δομημένο υπό το πρίσμα ενός 

μονοκατευθυντικού περιβάλλοντος, όπου οι μαθητές έχουν παρόμοιες κοινωνικές και 

πολιτισμικές αντιλήψεις, μιλούν την ίδια γλώσσα και αντιλαμβάνονται τα κοινωνικά 

ερεθίσματα με τον ίδιο τρόπο. Γίνεται αναφορά στις δυσκολίες επικοινωνίας, στο 

διαπολιτισμικό κλονισμό που βιώνουν τα νεαρά άτομα και στην παρουσία συναισθημάτων 

ξενοφοβίας και ρατσισμού. Επίσης γίνεται αναφορά στο οικογενειακό σύστημα 

πεποιθήσεων σε σχέση με την εκπαίδευση, που επηρεάζει το βαθμό υλοποίησης των 

εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων των μαθητών από μετανάστες γονείς.  

Στο Δεύτερο Κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ρόλος του Κοινωνικού στο σχολείο με ιδιαίτερη 

έμφαση σε ένα διαπολιτισμικό σχολείο. Η συγκεκριμένη επιστήμη λειτουργεί υποστηρικτικά 

στο εκπαιδευτικό πλαίσιο δημιουργώντας ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που ευνοεί τη 

διδασκαλία και τη μάθηση αλλά και την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Γίνεται επίσης 

αναφορά στο ρόλο που διαδραματίζουν ως προς τη δημιουργία προϋποθέσεων για την 

ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά και ως προς τη διασύνδεση και τη 

συνεργασία οικογένειας, σχολείου και τοπικής κοινότητας. 

Στο Τρίτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βέλτιστες πρακτικές από διάφορες χώρες όπου 

λειτουργούν ανάλογα προγράμματα κοινωνικής παρέμβασης σε σχολεία. 

Στο Τέταρτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι μεθοδολογικοί προβληματισμοί και σχεδιασμοί 

που αναπτύχθηκαν σε συνέχεια της μελέτης και της αποτύπωσης της εθνικής, ευρωπαϊκής 

και διεθνούς βιβλιογραφίας. Τέθηκαν οι βάσεις για τη διατύπωση κύριων ερευνητικών 

ερωτημάτων που η συγκεκριμένη μελέτη αξιολόγησης έπρεπε να απαντήσει και αναλύονται 

οι επιστημονικές θεωρήσεις που καταστούν την σχεδιαζόμενη έρευνα πεδίου 

αποτελεσματική και αξιόπιστη για τα αποτελέσματα που προέκυψαν. 

Στο Πέμπτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται η ανάλυση των αποτελεσμάτων από τις συνεντεύξεις 

με τους εκπαιδευτικούς, όπου η κοινωνική παρέμβαση λαμβάνει χώρα, με τους λειτουργούς 
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που υλοποιούν την παρέμβαση και μετανάστες γονείς των οποίων τα παιδιά συμμετέχουν 

στα βιωματικά εργαστήρια, όπου και μέσω αυτών υλοποιείται το πλάνο παρέμβασης. 

Στο Έκτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ευρήματα της ποσοτικής έρευνας και η ανάλυσή τους. 

Οι μαθητές απαντούν σε ερωτήματα για το σχολείο και τα βιωματικά εργαστήρια, 

προβληματίζονται για τους ίδιους και τον τρόπο που συμπεριφέρονται και προτείνουν για το 

πώς θα ήθελαν η συγκεκριμένη παρέμβαση να είναι περισσότερο αποτελεσματική.   

Στο Έβδομο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από τις δύο φάσεις της έρευνας 

πεδίου και οι προτάσεις και τροποποιήσεις που ενδείκνυται να πραγματοποιηθούν για να 

ενδυναμωθεί το πρόγραμμα. Οι προτάσεις τεκμηριώνονται τόσο από τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, όσο και από τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου. 
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Κεφάλαιο 1: Διαπολιτισμική εκπαίδευση και ένταξη μεταναστών 

1.1 Εισαγωγή 

Το σχολείο αποτελεί ίσως μια από τις σημαντικότερες δομές και συμβάλλει στην κοινωνική 

ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση, προετοιμάζοντας τους μαθητές για τη συμμετοχή τους σε 

έναν πολυπολιτισμικό κόσμο. Καλείται να διαδραματίσει έναν πολύπλοκο ρόλο που δεν 

περιορίζεται στην προαγωγή μόνο της μάθησης, αλλά επεκτείνεται και στην ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη των παιδιών, καθώς και στη δημιουργία προϋποθέσεων αποδοχής και 

αναγνώρισης του πλουραλισμού και της ετερότητας. Η συνύπαρξη διαφορετικών 

κουλτουρών, καθώς και τα διαφορετικά ερεθίσματα από το οικογενειακό περιβάλλον και του 

ευρύτερου περιβάλλοντος ενός παιδιού απαιτείται ο σχεδιασμός και εφαρμογή κοινωνικών 

παρεμβάσεων με στόχο την ομαλότερη λειτουργία του σχολείου. 

 

1.2 Διαπολιτισμικό Σχολείο 

Είναι γνωστό ότι τα σχολεία διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της 

συμπεριφοράς των μαθητών και των απόψεών τους για τον κόσμο. Το σχολείο, ως 

πρωταρχικό κύτταρο της κοινωνίας, διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ομαλή ένταξη των 

μεταναστών στην Κύπρο. Η διαπολιτισμικότητα αναδεικνύει το γεγονός ότι ένα σχολείο 

πρέπει να αναπροσαρμόζεται και να επαναπροσδιορίζεται ανάλογα με τη δυναμική των 

καιρών και να βασίζεται σε ένα πλαίσιο που θα συμβαδίζει με το μετασχηματισμό της 

κοινωνίας. Το σχολείο οφείλει να γίνει χώρος δημιουργίας και βιωματικής μάθησης,  με 

μαθητοκεντρικό χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα ο μαθητής να αντιμετωπίζεται ως μια 

πολυδιάστατη οντότητα. Το πλαίσιο αυτό φέρνει στο προσκήνιο την ολιστική και 

δημιουργική προσέγγιση της γνώσης και θέτει τις βάσεις για την εφαρμογή της διαθεματικής 

προσέγγισης (cross-curricular approach), η οποία έχει τελευταία απασχολήσει, ιδιαίτερα, την 

εκπαιδευτική κοινότητα, (Σουλιώτη & Παγγέ, 2004). 

Τα  παιδιά των μεταναστών αναζητούν μέσα από την εκπαίδευση την ένταξη τους στην 

τοπική  κοινωνία. Ως βασικός κοινωνικός θεσμός, η εκπαίδευση βρίσκεται διαρκώς 

αντιμέτωπη με την ανάγκη προσαρμογής στις κοινωνικές αλλαγές. Ο στόχος του 
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διαπολιτισμικού σχολείου είναι ενθαρρύνει τις θετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών 

των διαφορετικών κοινωνικοπολιτισμικών ομάδων (Παπαχρήστος, 2010; Παπαχρήστος, 

2006). Οι αλληλεπιδράσεις αυτές αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο μιας επιτυχημένης σχολικής 

πράξης και καθορίζουν τον κοινωνικό και οικονομικό ορίζοντα που αντικρίζουν οι μαθητές 

όταν κοιτάζουν πέρα από το σχολείο (Τρεσσού κ.α., 2006). 

Επομένως το έργο των εκπαιδευτικών αποτελεί ένα στρατηγικό παράγοντα στη διαμόρφωση 

της διαπολιτισμικής ταυτότητας ενός σχολείου επειδή παρεμβαίνουν στη διαμόρφωση του 

διαπολιτισμικού σχολείου.  Οι καθηγητές πρέπει να ενισχύουν την ίση αντιμετώπιση των 

μαθητών ως ισότιμων, ώστε να έχουν θετική επίδραση στις διαπολιτισμικές επαφές και τη 

συνεργασία. Ωστόσο, σύμφωνα με την Μητακίδου κ.α., (2007) η εικόνα της ελλιπούς 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών των διαπολιτισμικών σχολείων ενισχύονται με τις ασάφειες 

και αοριστίες του νόμου σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, η έλλειψη σοβαρού 

σχεδιασμού και συστηματικής εφαρμογής κατάλληλων προγραμμάτων δημιουργούν και 

συντηρούν το έλλειμμα τεχνογνωσίας που εντοπίζεται. Συνεχίζοντας ανέφερε πως γενικά 

επικρατεί μια εικόνα προχειρότητας και αναποτελεσματικότητας στην οργάνωση και 

λειτουργία των σχολείων αυτών.  

Οι Aναγνώστου κ.α., (2011), υποστηρίζουν πως  για να βελτιωθεί η ποιότητα παροχής 

υπηρεσιών εκπαίδευσης πρέπει να ενθαρρύνεται η διάδοση της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, η διάδοση των διαπολιτισμικών σχολείων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της 

πολιτισμικής ώσμωσης και η εναρμόνιση της δομής, της λειτουργίας και των  διαδικασιών 

του σχολείου με την  διαπολιτισμική ιδέα.  

  

1.3 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

Η πιο σημαντική πρόκληση που καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)  είναι οι σχέσεις μεταξύ του γηγενούς πληθυσμού και των Υπηκόων 

Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ), ώστε η συνύπαρξη τους να μην προκαλεί συγκρούσεις. Ο τομέας της 

εκπαίδευσης ως πρότυπο θεμελίωσης των υποκειμένων στις διαδικασίες κοινωνικής και 

πολιτισμικής ενσωμάτωσης κατέχει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία προϋποθέσεων 

αποδοχής και αναγνώρισης του πλουραλισμού και της ετερότητας (Καλοφορίδης, 2014). 
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Η διαπολιτισμική εκπαίδευση ορίζεται ως η κατάργηση των διακρίσεων, η προώθηση της 

ισονομίας, αλληλοκατανόησης, αλληλοαποδοχής, και αλληλεγγύης και απευθύνεται τόσο 

στους ΥΤΧ αλλά και στον ντόπιο πληθυσμό (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003). Δηλαδή έχει 

ως στόχο τη προώθηση της αλληλεπίδρασης, της αρχής του σεβασμού, τη καλλιέργεια της 

αμοιβαίας κατανόησης, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ ατόμων διαφορετικής εθνικής, 

πολιτισμικής, γλωσσικής και θρησκευτικής προέλευσης (Καλοφορίδης, 2014). 

Οι υποστηρικτές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης υποστηρίζουν πως η σωστή εφαρμογή της 

γεφυρώνει το πολιτισμικό χάσμα που διαχωρίζει τη μειονοτική από την κυρίαρχη ομάδα.  

Επιπλέον, ενισχύεται η ίση μεταχείριση και η ειρηνική συνύπαρξη με αποτέλεσμα να 

αναβαθμίζεται η αυτοεκτίμηση των μαθητών ΥΤΧ. Συνεπώς, η προώθηση της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αναμένεται να συμβάλλει άμεσα στην επίλυση των 

προβλημάτων που δημιουργούνται από την επαφή διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων στη 

χώρα υποδοχής (Καλοφορίδης, 2014; Aναγνώστου κ.α., 2011 ). 

Για την επίτευξη των πιο πάνω και την προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης έχουν 

προταθεί τα ακόλουθα εκπαιδευτικά μοντέλα:  

• Το αφομοιωτικό μοντέλο αναφέρει ως βασικό πυλώνα την αφομοίωση των 

μεταναστευτικών πληθυσμών στην χωρά υποδοχής, ούτως ώστε να υπάρχει ισότιμη 

κατανομή του  μεταναστευτικού πληθυσμού.  Δηλαδή αναμένεται ότι όλοι οι 

μαθητές, ανεξάρτητα από την εθνοπολιτισμική τους ταυτότητα θα πρέπει να 

αφομοιώσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να  ενσωματωθούν 

στη χώρα υποδοχής. Το σχολείο οφείλει, στην περίπτωση αυτή, να εφαρμόζει μια 

μονοπολιτισμική προσέγγιση. 

• Το μοντέλο ενσωμάτωσης, έχει ως βασική θεώρηση την αποδοχή της 

διαφορετικότητας, η οποία οριοθετείται μέχρι το σημείο το οποίο δεν παρεμποδίζει 

τα δικαιώματα του λαού της χώρας υποδοχής.    

• Το πολυπολιτισμικό μοντέλο αποδίδει σημαίνον ρολό στις ιδιαιτερότητες των 

μεταναστών, όπως για παράδειγμα σεβασμός και η ανοχή αυτών των ιδιαιτεροτήτων  

κάθε μεταναστευτικής ομάδας η οποία ενισχύει την κοινωνική ένταξη των 

μεταναστών. Το συγκεκριμένο μοντέλο προσπαθεί να ενισχύσει την ομοιογένεια 

μεταξύ της διατήρησης των χαρακτηριστικών  στοιχείων του πολιτισμού των 

εθνοτικών ομάδων από τη μια μεριά και τη γενικότερη αποδοχή των αξιών της 
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κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας, από την άλλη. Ενώ σε πρακτικό επίπεδο ίσως 

παρεμποδίζει την πλήρη ενσωμάτωση των μεταναστών και αποτρέπει τη συμμετοχή 

στη διαδικασία λήψης ουσιαστικών αποφάσεων στις χώρες υποδοχής. 

• Το αντιρατσιστικό μοντέλο αποτελεί μοντέλο που αμφισβητεί την απροθυμία της 

πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης να αμφισβητήσει το κοινωνικό σύστημα και 

υποστηρίζει ότι πέρα από τις στάσεις των ατόμων, πρέπει να αλλάξουν και οι δομές 

της εκπαίδευσης, ώστε να καταπολεμηθούν οι κοινωνικές, φυλετικές ή άλλες 

διακρίσεις σε βάρος των μεταναστών.  Ο κυριότερος σκοπός του μοντέλου αυτού 

είναι η παροχή  ίσων ευκαιριών για εκπαίδευση . 

• Το διαπολιτισμικό μοντέλο προκύπτει από την αμφισβήτηση της ηθικής και 

δημοκρατικής νομιμοποίησης των προσεγγίσεων που δίνουν έμφαση στην 

αφομοίωση των μεταναστών. Στηρίζεται σε τέσσερις βασικές αρχές: 

• Την ενσυναίσθηση, την κατανόηση δηλ., των προβλημάτων και της 

διαφορετικότητας με την τοποθέτηση του Εαυτού στη θέση του Άλλου, 

• Την αλληλεγγύη και τη συλλογική συνείδηση, που υπερβαίνουν τα όρια των 

ομάδων και των κρατών και καταπολεμούν την κοινωνική ανισότητα, 

• Το σεβασμό στην πολιτισμική ετερότητα με άνοιγμα προς τους διαφορετικούς 

πολιτισμούς, και 

• Την καταπολέμηση του εθνοκεντρικού τρόπου σκέψης, τον περιορισμό των 

προκαταλήψεων και των στερεοτύπων. 

Τα εν λόγω μοντέλα αποσκοπούν στη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών συνεργασίας και 

ανάπτυξης διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, προωθώντας μέσα από τη μάθηση την αρχή της 

κοινωνικής δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, ωστόσο, η εφαρμογή των πιο 

πάνω μοντέλων έχει χαρακτηριστεί κάποιες φορές ως ανεπαρκής.  Διάφοροι συγγραφείς 

αναφέρουν πως κατά την εφαρμογή τους δεν λαμβάνονται υπόψη οι  πολυσύνθετες ανάγκες 

που παρουσιάζουν οι μαθητές που πιθανόν να αποτρέπουν και να επηρεάζουν τόσο τη 

συμμετοχή τους όσο και την αποδοτικότητα τους (Constable, 2008; Καλοφορίδης, 2014; 

Aναγνώστου κ.α., 2011). Κατά συνέπεια, στην επόμενη ενότητα αναλύονται περεταίρω τυχόν 

εμπόδια και δυσκολίες που ενδεχομένως να επηρεάζουν πρωτίστως του μαθητές και κατά 

συνέπεια τη ομαλή λειτουργία του σχολείου.      
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1.4 Εμπόδια και Προκλήσεις Προσαρμογής στην Ένταξη στο Εκπαιδευτικό 

Πλαίσιο 

Τα παιδιά των ΥΧΤ καθώς και των διαφόρων πολιτισμικών ομάδων συχνά αντιμετωπίζουν 

μια σειρά από δυσκολίες στο σχολικό περιβάλλον. Επειδή έρχονται αντιμέτωπα με μια 

εντελώς άγνωστη για αυτά πολιτισμική κατάσταση συνήθως παρουσιάζουν κάποιες 

αρνητικές συμπεριφορές (Παλαιολόγου και Ευαγγέλου 2003). Για παράδειγμα, 

παρουσιάζουν έλλειψη προσοχής και διαταραχή της συγκέντρωσης, δυσκολεύονται να 

διεκπεραιώσουν μια εργασία, έχουν νευρικότητα και άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση και 

φτωχή συμμετοχή στις συζητήσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (Παλαιολόγου και 

Ευαγγέλου 2003). Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση εντοπίστηκαν διάφοροι 

παράγοντες που πιθανόν να συντείνουν και συνάμα να διατηρούν τα πιο πάνω προβλήματα. 

Στις παρακάτω παραγράφους, ως εκ τούτου, γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης των 

κυριότερων συντελεστών που ενδεχόμενος να αποτρέπουν  την σχολική ένταξη των παιδιών 

με μεταναστευτικό υπόβαθρο.  

 

1.5 Νομικό καθεστώς διαμονής 

Το νομικό καθεστώς και η αβεβαιότητα διαμονής που το χαρακτηρίζει μπορεί να επιδράσει 

τόσο οικογενειακά όσο και ατομικά, εφόσον έχει παρατηρηθεί ότι επιδρά αρνητικά στη 

γενικότερη ένταξη   οικογενειών ΥΤΧ που δεν έχουν εξασφαλίσει νόμιμη άδεια παραμονής 

(Congress & Kung, 2013).  Μια πολύ σημαντική παράμετρος άρρηκτά συνδεδεμένη με το 

καθεστώς διαμονής,  θεωρείται η επίδραση που έχει στο άτομο ο «φόβος της απέλασης».   

Ως εκ τούτου η εξασφάλιση νόμιμης διαμονής σε μια χώρα υποδοχής συμβάλλει στη 

πρόληψη κατά του κοινωνικού αποκλεισμού των μελών μιας οικογένειας (Congress & Kung, 

2013).  Τα παιδιά στα οποία δεν είναι αποσαφηνισμένο και ξεκάθαρο το νομικό καθεστώς 

διαμονής φαίνεται ότι δυσκολεύονται περισσότερο σε όλα τα επίπεδα ένταξης και 

παρουσιάζουν ελλιπή ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον (Congress 

& Kung, 2013; Λάγιος κ.α., 2007).   
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1.6 Επικοινωνία 

Σύμφωνα με τους Παλαιολόγου και Ευαγγέλου (2003) η εν λόγω παράμετρος έχει τις ρίζες 

της σε ένα συνδυασμό παραγόντων που σχετίζονται τόσο με το οικογενειακό περιβάλλον και 

το ίδιο το πολιτισμικό κεφάλαιο των μαθητών όσο και με το σχολικό περιβάλλον και το 

εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής. Συγκεκριμένα, όταν κάποιος μαθητής 

προέρχεται από ένα πολιτισμικά διαφορετικό περιβάλλον και η μητρική του γλώσσα δεν 

είναι η ίδια με αυτή που μιλούν οι υπόλοιποι συμμαθητές του στη σχολική τάξη, είναι 

πιθανό, εξαιτίας αυτής της γλωσσικής τους μειονεξίας, να εμφανίσει δυσκολίες 

προσαρμογής οι οποίες σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στην έλλειψη μιας ικανοποιητικής 

επικοινωνίας με τα άτομα του περίγυρού του. 

Επιπλέον, για την πλειοψηφία των παιδιών αυτών, η πολιτισμική τους ταυτότητα συχνά 

απαξιώνεται και όταν η υποδοχή τους στο σχολικό περιβάλλον είναι εχθρική ή 

αντιμετωπίζεται με ειρωνείες και κοροϊδίες, μπορεί να επηρεαστεί και η στάση του παιδιού 

απέναντι στη γλώσσα (Νικολάου, 2000). Το γεγονός αυτό εντείνεται και από την πιθανότητα 

οι κοινωνικές δεξιότητες που έχει αποκτήσει στη χώρα καταγωγής να μην του είναι χρήσιμες 

στο νέο αυτό περιβάλλον, όπου τα πράγματα είναι διαφορετικά (Νικολάου, 2000). Ένα 

σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και το οποίο συμβάλλει στη δύσκολη 

προσαρμογής τους είναι και η ξαφνική διακοπή της διδασκαλίας της μητρικής τους γλώσσας, 

η οποία επιφέρει προβλήματα και στην εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής. Κατά 

τη διαδικασία εκμάθησης μιας δεύτερης γλώσσας μία από τις σημαντικές στρατηγικές που 

εφαρμόζεται από το μαθητή είναι η μεταφορά κατά την οποία ο μαθητής χρησιμοποιεί 

προηγούμενη γνώση ή δεξιότητα για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα. Όταν, λοιπόν, 

διακόπτεται η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, ο μαθητής χάνει την παραπάνω 

δυνατότητα και, συνεπώς, παρεμποδίζεται στην εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας (Λάγιος 

κα., 2007). 

 

1.7 Διαπολιτισμικός Κλονισμός και Μεταναστευτική Κρίση  

Η παράμετρος του διαπολιτισμικού κλονισμού (cultural shock) αποτελεί μια κατάσταση που 

επιφέρει ψυχοσυναισθηματική αστάθεια στο μαθητή και συνδέεται με τη μεταναστευτική 
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εμπειρία. Ο πολιτισμικός κλονισμός, παρουσιάζεται στην  προσπάθεια προσαρμογής στο 

σύνολο των νέων τρόπων συμπεριφοράς, κανόνων και προσδοκιών ενός καινούριου 

πολιτισμικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Συνήθως αυτό το περιβάλλον  λόγω της έντονης 

διαφορετικότητας πυροδοτεί το αίσθημα της ανασφάλειας και του άγχους, οπότε το άτομο 

αντιδρά αρνητικά σε πολιτισμικές και κοινωνικές νόρμες διαφορετικές από τις δικές του» 

(Cummins, 2003).  

Σε ακραίες καταστάσεις το εν λόγω φαινόμενο πιθανόν να συνοδεύεται με ψυχικό τραύμα το 

οποίο παρουσιάζεται αρχικά κατά τη διάρκεια του μεταναστευτικού ταξιδιού, από την 

αναχώρηση του μέχρι τη χώρα υποδοχής. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως ο 

διαπολιτισμικός κλονισμός χρήζει άμεσης προσοχής εφόσον επιδρά αρνητικά στη ψυχική 

υγεία  ενός ατόμου (Pumariega et.al., 2005).   

 

1.8 Ξενοφοβία και Ρατσισμός  

Οι Παπαχρήστου και Μαυροκεφαλίδου, (2017) αναφέρουν πως σε μια πρόσφατη έρευνα 

που εκπονήθηκε με σκοπό την καταγραφή περιστατικών σχολικού εκφοβισμού στην Ελλάδα, 

αναδείχθηκε πως οι μαθητές από οικογένειες μεταναστών έχουν στατιστικά μεγαλύτερη 

εμπλοκή σε καταστάσεις bullying από όσο οι ημεδαποί μαθητές. Η  διεθνής βιβλιογραφία 

επιβεβαιώνει ότι οι εν λόγω μαθητές δέχονται απόρριψη, βία, απορριπτική και ρατσιστική 

συμπεριφορά από τους συμμαθητές τους, με αποτέλεσμα να αντιδρούν βίαια, να 

εμπλέκονται σε συγκρούσεις και το σχολείο να μετατρέπεται γι’ αυτούς σε χώρο επιβίωσης 

(Reynolds, 2008; Adams and Kirova; 2006; Powell, 2000).  

Ο σχολικός εκφοβισμός συσχετίζεται με το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού. Θα 

μπορούσε να επισημανθεί πως το χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό καθεστώς των οικογενειών 

των μαθητών αυτών και οι συνθήκες που συνεπάγονται με προβληματική ψυχοκοινωνική 

προσαρμογή μπορεί να αποτελέσει παράγοντα σχολικής αποτυχίας και κοινωνικού 

αποκλεισμού. Επιπρόσθετα, το μονογλωσσικά προσανατολισμένο σχολείο διαμορφώνει και 

νομιμοποιεί μέσω της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ταυτότητες που αντλούν το κοινωνικό τους 

νόημα μέσα από στερεότυπες αντιλήψεις (Παπαχρήστου και Μαυροκεφαλίδου, 2017). 

Η κατάσταση δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο, όταν αναλογιστεί κανείς ότι και το 

διδακτικό υλικό κρίνεται ακατάλληλο και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου 
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σχολείου, αφού σε πολλές περιπτώσεις δεν πληροί τις προϋποθέσεις συγγραφής διδακτικού 

υλικού για αλλοδαπούς, επειδή είναι σε μεγάλο βαθμό εθνοκεντρικό χωρίς αναφορές σε 

άλλους πολιτισμούς (Λάγιος κα., 2007). 

Εντούτοις, ένας άλλος σημαντικός αποτρεπτικός παράγοντας προς της ένταξη των μαθητών 

στο σχολικό σύστημα είναι οι προσδοκίες που επικρατούν στις οικογένειες των μαθητών 

αυτών σε σχέση με την εκπαίδευση και την απόκτηση γνώσης.   

 

1.9 Οικογενειακό Σύστημα Πεποιθήσεων σε Σχέση με την Εκπαίδευση  

Μελετώντας τα εμπόδια της ένταξης των αλλοδαπών μαθητών δεν μπορεί κανείς να 

αγνοήσει το ζήτημα των τυχόν μειωμένων ή ανύπαρκτων προσδοκιών από μέρους του 

οικογενειακού περιβάλλοντος για τα παιδιά αυτά. Αυτό προκύπτει από τις δύσκολες 

συνθήκες ζωής των οικογενειών τους, λόγω της αδυναμίας να καλύψουν βασικές 

οικονομικές ανάγκες, με αποτέλεσμα να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους  να ακολουθήσουν  

περισσότερο χειρωνακτικά ή υποβιβασμένα επαγγέλματα στην μετέπειτα εκπαιδευτική 

πορεία (Παπαχρήστου και Μαυροκεφαλίδου, 2017). 

Η παραπάνω αντίληψη, ωστόσο, τείνει τα τελευταία χρόνια να ξεπεραστεί και η αδιαφορία 

των αλλοδαπών οικογενειών για τη μόρφωση των παιδιών τους αποδίδεται στη διαφορετική 

νοοτροπία τους, αφού οι περισσότερες προέρχονται από καθεστώτα στα οποία το κράτος 

ρύθμιζε τα πάντα και, επομένως, και την εκπαίδευση των παιδιών (Νικολάου 2000). 

 

1.10 Επίλογος 

Όλα τα παραπάνω πιθανόν να αποτελέσουν εμπόδια όχι μόνο προσαρμογής στο σχολικό 

περιβάλλον αλλά και κοινωνικής ένταξης. Επομένως, οι κοινωνικοί λειτουργοί και άλλοι 

επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον πρέπει να 

μπορούν να αναγνωρίσουν αυτή την ποικιλομορφία στους εξυπηρετούμενους. Οι υποδομές 

ενός διαπολιτισμικού σχολείου θα πρέπει να προωθούν τη συμμετοχή όλων των παιδιών σε 

κοινές δραστηριότητες. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση, επιπλέον, θα πρέπει να συμβάλλει 

αποφασιστικά τόσο στην αποδοχή όσο και στην μείωση της περιθωριοποίησης και 

απόρριψης των μαθητών διαφορετικού πολιτισμικού υπόβαθρου  (Congress & Kung,2013). 
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Μια σημαντική προσέγγιση όσον αφορά τη σχολική ενσωμάτωση έχει ξεκινήσει να 

αναπτύσσεται στις Ευρωπαϊκές χώρες. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η διασύνδεση του 

σχολικού περιβάλλοντος, της οικογένειας, και της κοινότητας  με μια αποτελεσματική 

παρέμβαση. Στην επόμενη ενότητα γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης των 

προγραμμάτων. 
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Κεφάλαιο 2: O ρόλος του κοινωνικού λειτουργού στο 
διαπολιτισμικό σχολείο 

 

2.1 Εισαγωγή 

Η   κοινωνική εργασία ως επιστημονικός φορέας παρέμβασης αποτελεί έναν σημαντικό 

τομέα μέσα στο σχολικό πλαίσιο, καθώς οι σχολικοί κοινωνικοί λειτουργοί συμβάλλουν στην 

ομαλή λειτουργία των σχολείων, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού 

υποστηρικτικού  πλαισίου που ευνοεί τη διδασκαλία και τη μάθηση. Παράλληλα, 

δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και τη συνεργασία 

οικογένειας, σχολείου και κοινότητας (Πιλήσης, 2011). Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού 

είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε ένα πολυπολιτισμικό σχολείο, όπου εντοπίζονται μαθητές με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο. Οι παρεμβάσεις εστιάζουν στην ένταξη των παιδιών ΥΤΧ στην 

εκπαίδευση που πιθανόν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως μάθησης και αναπτυξιακές 

αλλά και δυσκολίες στο σχολικό περιβάλλον ή και το οικογενειακό που μπορεί να 

επηρεάζουν τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών (IFSW and IASSW, 2000; IFSW and IASSW, 

2004; Constable ,2008; Μάγος, 2013). Μέσω της επιστημονικής μεθοδολογίας της ΚΕ 

εφαρμόζονται παρεμβάσεις με στόχο το άτομο, την ομάδα αλλά και την κοινότητα π.χ. της 

σχολικής τάξης ή του σχολείου ολόκληρου ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη και 

ολοκλήρωση. 

 

2.2 Κοινωνική Εργασία στο σχολικό περιβάλλον 

Το σχολείο αρκετές φορές καλείται να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ποικίλες ανάγκες 

των παιδιών και ταυτόχρονα να τους παρέχει την αίσθηση ότι ανήκουν κάπου. Η σχολική 

φοίτηση και ο περιορισμός της σχολικής διαρροής συμβάλλουν  σημαντικά στον περιορισμό 

των κινδύνων ανάπτυξης επικίνδυνων συμπεριφορών είτε για το ίδιο το άτομο είτε για το 

υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Η  κοινωνική εργασία αποτελεί  ως εφαρμοσμένη κοινωνική 

επιστήμη βασική παράμετρο για την πρόληψη αλλά και την καταπολέμηση κοινωνικών 

φαινομένων που παρεμποδίζουν την επιτυχή κοινωνική ανάπτυξη και ολοκλήρωση.  



 

Αξιολόγηση Προγράμματος Κοινωνικών Παρεμβάσεων 29 

Η Κοινωνική Εργασία  αποτελεί μια εξειδικευμένη πρακτική, όπου οι επαγγελματίες  

κοινωνικοί λειτουργοί συμβάλλουν στην προώθηση της ισότιμης ένταξης και την ενίσχυση 

του αισθήματος του «ανήκειν» των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον.  Επιπλέον, παρέχουν 

ένα πλαίσιο στήριξης για τη διδασκαλία, τη μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενώ 

ενισχύουν τη συνεργασία οικογένειας,  σχολείου και κοινότητας (Πιλήσης, 2011). Πιο 

συγκεκριμένα η  αποστολή των σχολικών κοινωνικών λειτουργών είναι η προώθηση και η 

στήριξη της υγιούς ανάπτυξης του παιδιού, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη εκπαιδευτική 

δυνατότητα για τον κάθε μαθητή (Constable, 2008).  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο ρόλος του ΚΛ σε σχολικό πλαίσιο, είναι περισσότερο 

υποστηρικτικός, ενισχύοντας δεξιότητες του μαθητή και της οικογένειας του, ούτως ώστε να 

αναγνωρίζουν πιθανά εμπόδια που ενδεχομένως να αποτρέπουν την ομαλή ένταξη του 

παιδιού στο σχολείο. Εντούτοις, μια σημαντική πρόκληση για τους επαγγελματίες αποτελεί η 

σύνδεση του σχολικού πλαισίου με την κοινότητα, χωρίς να υπάρχει παρέμβαση στην 

ακαδημαϊκή επίδοση του μαθητή.  Σύμφωνα με τον Valtonen (2008) οι κοινωνικοί λειτουργοί 

που εμπλέκονται στην διαδικασία ένταξης μεταναστών πρέπει να ακολουθούν  σαφείς και 

συστηματικές διαδικασίες, οι οποίες θα επιφέρουν κοινωνική αλλαγή, εκπαιδευτική 

καινοτομία και διασύνδεση των μεταναστών  με τις ανάλογες υπηρεσίες στη χώρα υποδοχής. 

Τα σχολεία αντιπροσωπεύουν μια μικρογραφία της κοινωνίας και επηρεάζονται από 

αλλαγές, προκλήσεις και διατήρηση της τάξης. Επομένως, Οι ΚΛ εντός του σχολικού 

περιβάλλοντος ενθαρρύνουν τη  κοινωνική συνοχή και την ενσωμάτωση (Alfred et al., 2010). 

Παράλληλα η ανάπτυξη αυτογνωσίας, η αποδοχή της διαφορετικής κουλτούρας, ο χειρισμός 

αρνητικών συναισθημάτων, στερεοτύπων και προκαταλήψεων από την πλευρά του 

κοινωνικού λειτουργού, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις (Κανδυλάκη, 2009). 

Κατά συνέπεια ο ΚΛ πριν την εφαρμογή μιας παρέμβασης πρέπει να κατανοήσει  το πλαίσιο 

πρακτικής στο οποίο θα δραστηριοποιείται και τις ανάγκες του πληθυσμού που καλείται να 

εξυπηρετήσει. Αναμένεται από τον επαγγελματία να αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης 

βασισμένο στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών (Constable, 2008; Ρayne, 2000; 

Κανδυλάκη, 2009). Πέρα από αυτό,  ο ΚΛ θα πρέπει να δημιουργήσει δίκτυα συνεργασίας και 

κανάλια επικοινωνίας με σκοπό τη διασύνδεση του σχολικού περιβάλλοντος με την 

οικογένεια και την κοινότητα με σκοπό  τη διασφάλιση της προσωπικής, κοινωνικής και 

ακαδημαϊκής ανάπτυξης των παιδιών (Garrett, 2006). Με αυτό το τρόπο θα επιτευχθεί μια 
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ολιστική και συνάμα πολυεπίπεδη προσέγγιση που θα συνδυάζει  παρεμβάσεις στο άτομο, 

την ομάδα και την κοινότητα   αξιοποιώντας τη διαμεθοδική κοινωνική εργασία (Zosky, & 

Thompson, 2014; Agresta, 2004).  

Ανακεφαλαιώνοντας, ο KΛ  αξιολογεί και μελετά  τις συνθήκες μέσα στις οποίες εκδηλώνεται 

ένα φαινόμενο, επιχειρεί να το ερμηνεύσει και να αναδείξει τις επιπτώσεις του στη σχέση 

των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντός τους. Παράλληλα, μελετά τις συμπεριφορές 

που εκφράζονται σε συγκεκριμένο χρόνο και χώρο σε σχέση με το πλαίσιο όπου 

εκδηλώνονται (Κανδυλάκη, 2009), και επιχειρεί παρεμβάσεις ατομικά, σε ομάδες 

εκπαιδευτικών και μαθητών, στις  οικογένειες  και τις κοινότητες με στόχο την αλλαγή των 

συμπεριφορών και των στάσεων που προκαλούν δυσκολίες και προβλήματα. Οι 

παρεμβάσεις, συνεπώς, στο σχολικό περιβάλλον επικεντρώνονται στην καλλιέργεια 

αυτοεκτίμησης, κλίματος αποδοχής, και του αισθήματος του «ανήκειν» των μαθητών στο 

περιβάλλον αυτό. Η υποστήριξη των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των μαθητών με 

προέλευση από  ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και η προστασία από τη βία και τις 

διακρίσεις, χαρακτηρίζει τις παρεμβάσεις και τους κύριους στόχους της κοινωνικής εργασίας 

στην εκπαίδευση (Κανδυλάκη, 2009). 

2.3 Επίλογος  

Όπως έχει προαναφερθεί το σχολείο αποτελεί μια μικρογραφία της ευρύτερης κοινωνίας.  Η 

εμφάνιση ανεπιθύμητων καταστάσεων και συμπεριφορών εξαρτάται από έναν αριθμό 

παραγόντων, οι οποίοι συνδέονται με το άτομο, το οικογενειακό περιβάλλον, τους μαθητές, 

το κλίμα του σχολείου την ευρύτερη κοινότητα και τις επικρατούσες τάσεις. Δεδομένου ότι, ο 

κάθε παράγοντας μεμονωμένα δεν θα μπορούσε να συμβάλει καταλυτικά στην εμφάνιση ή 

την εδραίωση μιας συμπεριφοράς, σημαντική είναι η  έμφαση στην αλληλεπίδραση των 

παραγόντων αυτών μεταξύ τους και στην καθοριστική σημασία του περιβάλλοντος. Για την 

καλύτερη αντιμετώπιση και πρόληψη των πιο πάνω προβλημάτων απαιτείται ο  σαφής 

προσδιορισμός των αναγκών των μαθητών στα  πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος. 

Συνεπώς, επίκεντρο, κατά το σχεδιασμό των κοινωνικών παρεμβάσεων είναι η 

αλληλεπίδραση των μαθητών με το περιβάλλον τους και τον αντίκτυπο που πιθανόν να έχει 

στη ψυχοσυναισθηματική τους λειτουργία (Καλλινικάκη, 2010).  
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Οι έννοιες του διαπολιτισμικού σχολείου και εκπαίδευσης προϋποθέτουν την υιοθέτηση 

μιας φιλοσοφίας αποδοχής και ένταξης που καλλιεργεί ένα αίσθημα «ανήκειν» στη σχολική 

κοινότητα ανεξάρτητα από τη φυλή, τη κουλτούρα, την κοινωνική τάξη, τις θρησκευτικές 

πεποιθήσεις, τη σωματική και ψυχική ικανότητα  των μαθητών. Παράλληλα συμβάλλουν στη 

διασφάλιση των δικαιωμάτων τους στο σχολείο και στη διατήρηση της ασφάλειας τους. Οι 

παρεμβάσεις της κοινωνικής εργασίας σε εκπαιδευτικά πλαίσια εστιάζονται στην ισότιμη 

ένταξη, στην πρόληψη, την επίλυση συγκρούσεων, καθώς και στην ενίσχυση του αισθήματος 

του «ανήκειν». Απώτερος στόχος των ΚΛ είναι η ενδυνάμωση των μαθητών, των οικογενειών 

και των εκπαιδευτικών μέσα από την ενίσχυση των προσωπικών, ψυχολογικών, κοινωνικών 

και περιβαλλοντικών παραγόντων που προάγουν επιθυμητές στάσεις και συμπεριφορές.  
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Κεφάλαιο 3: Προγράμματα Κοινωνικής Παρέμβασης στα σχολεία - 

Καλές Πρακτικές από διάφορες χώρες 
 

3.1 Εισαγωγή 

Σε κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ κρίνεται πλέον ως ιδιαίτερα σημαντικό να σχεδιαστούν και να 

αναπτυχθούν συγκεκριμένες πολιτικές στο σχολικό πλαίσιο οι οποίες θα διασφαλίσουν την 

ομαλή ένταξη των αλλοδαπών μαθητών στη σχολική κοινότητα,. Πιο συγκεκριμένα, τα 

προγράμματα κοινωνικής παρέμβασης αποσκοπούν στη βελτίωση των σχέσεων στα πλαίσια 

μιας διαπολιτισμικής προσέγγισης, ώστε να οικοδομηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης και 

συνέργειας.  Ο απώτερος τους στόχος είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου  προστασίας με σκοπό 

την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, των προκαταλήψεων και συνάμα η προώθηση της 

ανταλλαγής εμπειριών και γνωριμία με τη διαφορετικότητα που δεν σημαίνει απαραίτητα 

την αποδοχή της.  

Αυτό προϋποθέτει τόσο την ευαισθητοποίηση των γηγενών μαθητών όσον αφορά τους 

μετανάστες και την διαφορετικότητα όσο και την ευαισθητοποίηση του διδακτικού 

προσωπικού όσον αφορά τη στήριξη του μετανάστη – μαθητή (Humpage, 1999). Γίνεται 

επομένως εύκολα αντιληπτό ότι τέτοιου είδους προγράμματα εντός του σχολείου 

λειτουργούν ως διαμεσολαβητής για το μαθητή και την οικογένεια ως μια ολιστική 

παρέμβαση.  Στο σχεδιασμό μιας παρέμβασης υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την κατανόηση 

των διαπολιτισμικών διάφορων  που ίσως να εμποδίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή της 

παρέμβασης. Πιο κάτω ακολουθούν κάποια παραδείγματα κοινωνικών παρεμβάσεων που 

θα μπορούσαν να θεωρηθούν καλές πρακτικές.  

 

3.2 Κέντρα Προσανατολισμού και Καθοδήγησης (Βέλγιο) 

Πρώτιστα στο Βέλγιο η δημιουργία Κέντρων Προσανατολισμού και Καθοδήγησης μέσω μιας 

διεπιστημονικής προσέγγισης, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες πτυχές της ανάπτυξης του 

μαθητή όπως τη ψυχολογική και κοινωνική του λειτουργικότητα οδήγησε στην ομαλότερη 

ενσωμάτωση των μαθητών στο σχολικό τους περιβάλλον. Το Κέντρο προσφέρει δωρεάν 



 

Αξιολόγηση Προγράμματος Κοινωνικών Παρεμβάσεων 34 

υπηρεσίες, συνεργάζεται με τις οικογένειες και προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης για τις 

οικογένειες μεταναστών. 

3.3 Συνεργασία  με οικογένειες μεταναστών μέσω βιωματικών Εργαστήριων 

(Ηνωμένο Βασίλειο) 

Η τοπική αυτοδιοίκηση  στο Δήμο του Birmingham του Ηνωμένου Βασιλείου παρέχει 

χρηματοδότηση και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή στα σχολεία, προκειμένου να 

συνεργαστούν με  οικογένειες μεταναστών μέσω βιωματικών εργαστήριων. Περισσότεροι 

από 40.000 γονείς ή άλλα μέλη της οικογένειας συνεργάζονται κάθε χρόνο, 

συμπεριλαμβανομένων των εθνοτικών μειονοτήτων που προηγουμένως ήταν δύσκολο να 

επικοινωνήσουν με το σχολείο. Τα σχολεία ανέφεραν αύξηση στην συμμετοχή των γονέων 

από το 5 % κατά το πρώτο έτος έως και κατά μέσο όρο 87% ανά κατηγορία το 2003.  

 

3.4 Ηλεκτρονική Πλατφόρμα (Λιθουανία) 

Στη Λιθουανία  σχεδιάστηκε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα με σκοπό να γεφυρωθεί το χάσμα 

μεταξύ των μαθητών, των καθηγητών, των οικογενειών τους και τη διοίκηση των σχολείων. 

Το πρόγραμμα βοηθά τα μέλη της οικογένειας να αλληλοεπιδρούν και να ανταλλάσσουν 

πληροφορίες με τους δασκάλους, καθώς και να συμμετέχουν σε διάφορες σχολικές 

δραστηριότητες. Οι γονείς μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την 

πρόοδο και τα επιτεύγματα των παιδιών τους, να επικοινωνούν με τους δασκάλους, αλλά και 

με άλλους γονείς.  

 

3.5 Επιμόρφωση εκπαιδευτών (Πορτογαλία) 

Ένα άλλο παράδειγμα καλής πρακτικής είναι το πρόγραμμα Escolhas που υλοποιείται στην 

Πορτογαλία. Η παρέμβαση αποτελεί μέρος της εθνικής στρατηγικής και προωθεί την 

κοινωνική συνοχή, την ισότητα και την ένταξη μειονοτήτων από ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες. Το πρόγραμμα βρίσκεται υπό λειτουργία και παρέχει υπηρεσίες σε περισσότερο 

από 89,000 κατοίκους σε όλη την χώρα.  Η παροχή υπηρεσιών παρέχεται στα πλαίσια μιας 

διεπιστημονικής ομάδας και δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην επιμόρφωση των εκπαιδευτών 

σε θέματα μετανάστευσης και κάλυψης αναγκών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.  Μέσα από 

αυτό το πρόγραμμα ενισχύεται ο  ρόλος του επαγγελματία και αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ 
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της κοινότητας και του σχολείου. Ο επαγγελματίας αναλαμβάνει το ρόλο του διαμεσολαβητή 

σε πιθανές συγκρούσεις μέσω της παροχής υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης στους 

μαθητές και τις οικογένειες τους.     

 

3.6 Flexible Identity (Νορβηγία)  

Σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, στη Νορβηγία, ο Δήμος Larvik εφαρμόζει ένα μάθημα, 

διάρκειας δυο ετών, με ονομασία «Flexible Identity» για ημεδαπούς μαθητές και φοιτητές. 

Σκοπός του μαθήματος είναι η οικοδόμηση μιας ισορροπημένης και ευέλικτης ταυτότητας 

μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο. Μέσα από την εφαρμογή του μαθήματος οι τοπικές 

αρχές σε συνεργασία με το σχολείο ευελπιστούν στην αποτροπή ενδεχόμενων συγκρούσεων 

μεταξύ των γενεών και παράλληλα στη καλύτερη διαχείριση τους. Κατά τη διάρκεια του 

πρώτου έτους τα μαθήματα εστιάζονται κυρίως στα πολιτισμικά  χαρακτηριστικά διαφόρων 

ομάδων ενώ στο δεύτερο έτος τα μαθήματα επικεντρώνεται κυρίως στην αξιοποίηση 

τεχνικών διαχείρισης συγκρούσεων και ανεπιθύμητων καταστάσεων. Οι θεματικές ενότητες 

περιλαμβάνουν διαχείριση και ιεράρχηση διλημμάτων και τεχνικές λήψης αποφάσεων σε 

καταστάσεις κρίσης. 

 

3.7 Επίλογος  

Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τον Hatton, (2008) το εύρος των κοινωνικών παρεμβάσεων σε 

σχολεία  επικεντρώνονται στη συμμετοχικότητα, την κοινωνική ένταξη και τη βελτίωση της 

κοινωνικής λειτουργικότητας. Κατά το σχεδιασμό δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη κοινωνικών 

δεξιοτήτων, που θα συμβάλλουν στην προώθηση της κοινωνικής μάθησης και την αλλαγή  

στάσεων και συμπεριφορών. Επαγγελματίες όπως οι κοινωνικοί λειτουργοί αποτελούν μέλη 

των ομάδων σχεδιασμού και εφαρμογής τέτοιων προγραμμάτων. Ο στόχος τους είναι να 

διασφαλίσουν ότι οι μαθητές θα αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό την εκπαιδευτική 

εμπειρία.  Έμφαση δίδεται στην ενίσχυση των μαθητών που δεν μπορούν να αξιοποιήσουν 

επαρκώς την εκπαιδευτική εμπειρία εξαιτίας κοινωνικών, συναισθηματικών ή δυσκολιών 

συμπεριφοράς (Knapp & Jongsma,  2002). Στην επομένη ενότητα γίνεται μια προσπάθεια 

παρουσίασης του ρόλου του ΚΛ στο σχολικό περιβάλλον.  
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Κεφάλαιο 4: Μεθοδολογικοί Προβληματισμοί και Σχεδιασμοί 

4.1 Εισαγωγή 

Η ερευνητική μελέτη στηρίχθηκε σε ένα μεθοδολογικό σχήμα που αναδεικνύει επιστημονικά 

και εμπειρικά την ικανότητα να εντοπίσει και να αναδείξει τα στοιχεία εκείνα που θα 

δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων της, τόσο για τον 

Ανάδοχο Φορέα όσο και για την ομάδα στόχο. Περιλαμβάνει τη χρήση θεωρητικών 

εργαλείων και τεχνικών που επιτρέπουν τον εντοπισμό, την ανάδειξη και ανάλυση των 

πληροφοριών εκείνων που φανερώνουν την παρούσα κατάσταση και επιτρέπουν την 

εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.  

Η μεθοδολογική προσέγγιση που προτάθηκε αρχικώς και ακολουθήθηκε κατά την ανάπτυξη 

της ερευνητικής εφαρμογής της ήταν ο συνδυασμός ερευνητικών στρατηγικών (ποιοτική και 

ποσοτική έρευνα). Επεδίωξε, μέσα από τη διερεύνηση και κριτική ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάστασης και του θεσμικού πλαισίου σε σχέση με το βαθμό της έκτασης στην οποία έχουν 

ληφθεί υπόψη οι οριζόντιες στοχεύσεις – προτεραιότητες, να αναδείξει θετικά στοιχεία από 

τη λειτουργία του προγράμματος και τις περιοχές που πιθανόν να χρειάζονται ενίσχυση 

ή/και αναδιαμόρφωση. Η πρότερη ανάλυση και αντιπαραβολή των διαθέσιμων στοιχείων 

(παρακαλούμε όπως μεταβείτε στην ανάγνωση των προηγούμενων κεφαλαίων) σε 

συνδυασμό με βιβλιογραφικές αναφορές στη διατύπωση θεωριών και πρακτικών που 

συνεργούν θετικά, οδήγησαν στην κατανόηση του υπό διερεύνηση θέματος, και στο 

σχεδιασμό ερευνητικών στρατηγικών που φέρνουν στην επιφάνεια προς συζήτηση τις 

ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν και διέπουν το Πρόγραμμα σε μια προσπάθεια 

υποβολής ρεαλιστικών προτάσεων που θα συνιστούν την υιοθέτηση μιας στρατηγικής που 

στοχεύει στη βελτίωση των παραμέτρων που χαρακτηρίζουν την παρούσα υφιστάμενη 

κατάσταση.  

Ακολουθεί η παρουσίαση της μεθοδολογικής προσέγγισης προς κατανόηση και επεξήγηση 

των στοιχείων εκείνων. 

 



 

Αξιολόγηση Προγράμματος Κοινωνικών Παρεμβάσεων 38 

4.2 Μεθοδολογική Προσέγγιση 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε είναι ο συνδυασμός ποιοτικής και 

ποσοτικής έρευνας. Ξεκινώντας από τη διερεύνηση και κριτική ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάστασης και του θεσμικού πλαισίου, η έρευνα πεδίου στις ομάδες στόχου, στόχευσε στην 

ανάδειξη των αντιλήψεων και πρακτικών που συνεργούν θετικά, μέσα από βαθύτερη 

διερεύνηση, στη βελτίωση των παραμέτρων που συνιστούν το παρόν σύστημα παροχής 

εκπαιδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών.  

Ο απώτερος στόχος της συγκεκριμένης Μελέτης ήταν να εξασφαλίσει την εκπλήρωση των, 

αρχικώς τεθέντων από την Αναθέτουσα Αρχή, ειδικών στόχων της αξιολόγησης του  έργου. 

Ειδικότερα, για την πραγματοποίηση της έρευνας πεδίου ακολουθήθηκε η διττή στρατηγική 

για την επίτευξη των στόχων της προκήρυξης και τη συλλογή αξιόπιστων και αντικειμενικών 

δεδομένων: 

• Ποιοτική έρευνα (ημι-δομημένες συνεντεύξεις) για τη συλλογή δεδομένων 

αναφορικά με τις απόψεις τόσο των εκπαιδευτικών, οι τάξεις των οποίων 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα της κοινωνικής παρέμβασης, όσο και των 

επαγγελματιών που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή και υλοποίηση της 

συγκεκριμένης παρέμβασης. 

• Ποιοτική έρευνα (ημι-δομημένες συνεντεύξεις) για τη συλλογή δεδομένων 

αναφορικά με τις απόψεις των οικογενειών των ανηλίκων που έχουν λάβει και αυτοί 

υπηρεσίες από τη συγκεκριμένη Δράση. 

• Ποσοτική έρευνα (ερωτηματολόγιο) που απευθύνθηκε προς τους ανήλικους για την 

εκτίμηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τη δική τους άποψη, ως 

άτομα, ως μέλη μιας ομάδας και ως ενεργοί πολίτες μιας τοπικής κοινωνίας.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ερωτήματα το κεφάλαιο επιχειρεί να διερευνήσει αρχικά 

τον ορισμό των απαιτήσεων της γνώσης που θα βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει και 

να αξιολογήσει την προσέγγιση της κατανόησης της κοσμικής θεώρησης και της κοινωνικής 

κατασκευής που χρησιμοποιήθηκε ως η αρχική αιτία ακολουθίας της συγκεκριμένης 

μεθοδολογικής προσέγγισης. Ακολούθως παρουσιάζεται ο προσδιορισμός των ερευνητικών 

στρατηγικών που επιλέγηκαν, οι οποίες και παρέχει πληροφορίες για τις συγκεκριμένες 

κατευθύνσεις που ακολουθήθηκαν για την εφαρμογή στο εμπειρικό πεδίο. Τέλος, 
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παρουσιάζονται οι ερευνητικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται  ώστε να γίνει απολύτως 

κατανοητό όλο το εύρος των δυνατοτήτων για τη συλλογή δεδομένων και μετέπειτα 

ανάλυσή τους.  

 

4.3 Κατανόηση της Ερευνητικής Μεθοδολογίας 

Η πρώτη φάση αναφέρεται στην υιοθέτηση μιας ποιοτικής προσέγγισης (Bryman, 2004) για 

τη συλλογή και κατανόηση της παρούσας κατάστασης και τον εντοπισμό τυχόν 

προβληματικών καταστάσεων, στο πλαίσιο της λειτουργία του προγράμματος, για το 

επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, για το επίπεδο αξιολόγησης της 

λειτουργίας του Προγράμματος από τους επαγγελματίες του χώρου, σε συνδυασμό με τις 

προκλήσεις και τις ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη. Υπήρξε μια συστηματική προσπάθεια 

για τη συλλογή δεδομένων ως μέσο για την κατανόηση των «αυθεντικών» αντιλήψεων και 

συναισθημάτων, υπό μια προσέγγιση που δίνει έμφαση στην εμπειρική γνώση των 

συμμετεχόντων. Ειδικότερα, η ερευνητική μέθοδος που επιλέχθηκε για την πρώτη φάση 

ήταν η ημι-δομημένη συνέντευξη. Η διενέργεια συνεντεύξεων εξακολουθεί να είναι η πιο 

ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος προκειμένου να αποτυπωθεί ο πλούτος της 

πληροφορίας από τους ερωτώμενους και το τι πραγματικά πιστεύουν, ώστε να συμβάλλουν 

στη βαθύτερη διερεύνηση των παραγόντων που προάγουν τη λειτουργία του Προγράμματος, 

αλλά και άλλων που μπορούν να συνιστούν εμπόδια.  

Η δεύτερη φάση αναφέρεται στη υιοθέτηση μιας ποσοτικής προσέγγισης. Στο πλαίσιο της 

λογικής του ποσοτικού μοντέλου έρευνας, τα κοινωνικά φαινόμενα δεν γίνονται τα ίδια 

αντιληπτά αλλά εκτίθενται μόνο μέσω των μετρήσιμων ιδιοτήτων τους. Ο συγκεκριμένος 

τύπος έρευνας εξυπηρετούσε το σκοπό της αποτύπωσης των απόψεων και αντιλήψεων από 

τη συγκεκριμένη ομάδα των κηδεμονευόμενων (ανήλικων και ενηλίκων). Δομήθηκε σε ένα 

«πλέγμα μεταβλητών», δηλαδή, σε χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούνται  στις 

περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στο δείγμα. Τα χαρακτηριστικά αυτά συσχετίζονται με 

σκοπό την ανεύρεση γενικών τάσεων. Ειδικότερα ασχολήθηκε με τη συλλογή στοιχείων με τη 

ανάπτυξη ερωτήσεων κλειστού τύπου (ερωτηματολόγια). Σκοπός της διενέργειας της 

ποσοτικής ήταν να εξαχθούν στοιχεία  σχετικά με τις απόψεις και αντιλήψεις τους για την 
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ποιότητα της παροχής υπηρεσιών σε άτομα που συμμετείχαν στο πρόγραμμα παρέμβασης, 

και τα τυχόν οφέλη που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους.  

 

4.4 Περιγραφή μεθοδολογίας και ερευνητικών εργαλείων  

4.4.1 Έρευνα πεδίου (ημι-δομημένες συνεντεύξεις) 

Η έρευνας πεδίου ξεκίνησε με την τεχνική της ημι-δομημένης συνέντευξης. Η ημι-δομημένη 

συνέντευξη (ερωτήσεις ανοικτού τύπου) είναι μία τεχνική που χρησιμοποιεί εκτεταμένη 

ενθάρρυνση, ώστε το πρόσωπο από το οποίο παίρνεται η συνέντευξη, να μιλήσει ελεύθερα 

και να εκφράσει λεπτομερώς αντιλήψεις και αισθήματα για κάποιο θέμα. Η συγκεκριμένη 

μέθοδος κρίθηκε ως η πιο κατάλληλη για την κατανόηση των εμπειριών και των απόψεων 

των ερωτώμενων. Παρά τους περιορισμούς της ποιοτικής έρευνας από την άποψη της 

αντιπροσωπευτικότητας και της δυνατότητας γενίκευσης, η ποιοτική έρευνα παρείχε στους 

ερευνητές τα στοιχεία εκείνα που τους επέτρεψαν να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα της 

παρέμβασης που πραγματοποιείται (Neuman, 2000)1.  

Η έρευνα περιλάμβανε μέρος του προσωπικού από τους ακόλουθους επαγγελματίες: 

• Λειτουργοί της Δράσης, οι οποίοι εργάζονται και έρχονται σε άμεση επαφή με τα 

παιδιά. 

• Διδακτικό προσωπικό (δάσκαλοι) που εργάζονται στα συγκεκριμένα σχολεία και 

έρχονται σε άμεση επαφή με τα παιδιά. 

• Γονείς παιδιών που επωφελήθηκαν από την σχεδιαζόμενη παρέμβαση αλλά και από 

την επιπρόσθετη εργασία των επαγγελματιών που συμμετέχουν στη δράση. 

Η συγκεκριμένη προσπάθεια στόχευε στη διερεύνηση και αποτύπωση των κοινωνικών 

διαδικασιών που συντελούνται στην ερευνώμενη περιοχή υπό το πρίσμα των γενικών και 

ειδικών κοινωνικών και πολιτισμικών πλαισίων όπου η παρέμβαση πραγματοποιείται. 

Πιστεύεται ότι με τη χρήση αυτού του μέσου θα παρουσιαστεί σε βάθος η τωρινή κατάσταση 

και οι διαφορετικές πρακτικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν (ακόμα και σε 

Παγκύπριο επίπεδο).  

                                                           
1  Neuman, Lawrence W. (2000). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 4th ed., 

Allyn and Bacon. 
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Για την αποτύπωση των απόψεων των παραπάνω ομάδων δημιουργήθηκαν δύο οδηγοί 

συνεντεύξεων που αναζητούσαν απαντήσεις στις ακόλουθες περιοχές (ο πρώτος οδηγός 

αναφερόταν στους εκπαιδευτικούς και ο δεύτερος στους γονείς):  

1. Εκπαιδευτικοί: 

a. Κατανόηση του εκπαιδευτικού πλαισίου 

b. Ρόλος εκπαιδευτικού 

c. Εκπαιδευτικές δυσκολίες αλλοδαπών μαθητών 

d. Εκπαιδευτικές δυσκολίες δασκάλων 

e. Αξιολόγηση εμπειριών από την κοινωνική παρέμβαση 

f. Βαθμός συνεργασίας με τους επαγγελματίες του προγράμματος 

g. Βελτίωση αποτελεσματικότητας παρέμβασης 

 

2. Για τους γονείς ακολουθήθηκε μια παρόμοια συλλογιστική, η οποία όμως διέφερε ως 

προς  την αναγνώριση δυσκολιών που θεωρούν ότι το παιδί τους αντιμετώπισε ή/και 

αντιμετωπίζει αλλά και τις προσδοκίες που έχουν από αυτό.  

Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με βάση τις αρχές των Miles and Huberman (2014)  για την 

παρουσίαση ποιοτικών δεδομένων. Η ανάλυση ξεκίνησε με την απομαγνητοφώνηση των 

συνεντεύξεων. Στη συνέχεια, κατηγοριοποιήσεις των δεδομένων και τεχνικές ομαδοποίησης 

χρησιμοποιήθηκαν για να αναλύσουν το προβλεπόμενο πλούσιο σε πληροφορίες και ιδέες 

υλικό. Το πρώτο βήμα ήταν η κατηγοριοποίηση των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί 

κατά θεματικές ενότητες, η ανάλυσή τους με βάση τα ερωτήματα που έχουν τεθεί, ενώ 

ακολούθως έγινε προσπάθεια συνθετικής διάγνωσης ώστε να εξαχθούν σε συμπεράσματα 

ευρύτερης σημασίας τροφοδοτώντας την προβληματική της έρευνας και επαληθεύοντας ή 

αναιρώντας τις υποθέσεις της.  

 

4.4.2  Έρευνα πεδίου (ερωτηματολόγια) 

Το δεύτερο σκέλος της έρευνας επικεντρώθηκε στη συλλογή στοιχείων από τους μαθητές 

που συμμετέχουν ή/και ολοκλήρωσαν βιωματικά εργαστήρια μέσω της ανάπτυξη 
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ερωτήσεων κλειστού τύπου (ερωτηματολόγια). Σκοπός της διενέργειας της ποσοτικής 

έρευνας ήταν να εξαχθούν στοιχεία  σχετικά με τις απόψεις και αντιλήψεις τους για την 

ποιότητα της παροχής υπηρεσιών στα παιδιά – ΥΤΧ αναφορικά με τις υπηρεσίες που έλαβαν, 

την ποιότητα των σεμιναρίων που συμμετείχαν, το επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων του 

προσωπικού και του συστήματος στήριξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της Δράσης. 

Πιο συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο βασίστηκε σε  δείκτες μέτρησης που ανταποκρίνονται 

στις ακόλουθες κατηγορίες, όπως: 

• Δείκτης Πλαισίου Οργάνωσης 

• Δείκτης ικανοποίησης από το σχολικό πλαίσιο 

• Δείκτης βαθμού κοινωνικοποίησης και προσαρμογής στο σχολικό πλαίσιο 

• Δείκτης Ανταπόκρισης στους αρχικούς σκοπούς της Δράσης 

• Δείκτης Ανταπόκρισης στις ανάγκες της ομάδας στόχου 

• Δείκτης Συμμετοχής της ομάδας στόχου στη λήψη αποφάσεων 

• Δείκτης Εσωτερικών Εμποδίων στην εφαρμογή της Δράσης 

• Δείκτης αλλαγής – Καινοτομίες 

• Δείκτης Χρησιμότητας του προγράμματος 

Η αξιοποίηση των παραπάνω δεικτών αποτύπωσαν την υφιστάμενη κατάσταση, ενώ 

παράλληλα ανέδειξαν τόσο τα θετικά σημεία από τις παρεμβάσεις, όσο και περιοχές που θα 

χρειάζεται να μελετηθούν σε μεγαλύτερο βάθος αλλά και να υπάρξουν κάποιες σχετικές 

αλλαγές και τροποποιήσεις σε επόμενες ανάλογες παρεμβάσεις. Παράλληλα, τα πορίσματα 

της έρευνας αξιοποιούνται σε συνδυασμό με τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας αλλά και 

καλών πρακτικών στο κεφάλαιο των συμπερασμάτων και προτάσεων που θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν είτε από τις υφιστάμενες είτε από νέες δομές. 

 

4.4.2.1 Διαδικασία Δειγματοληψίας 

Η αρχική επιδίωξη της ομάδας έργου ήταν ακολουθήσει το είδος  της δειγματοληψίας με 

πιθανότητα (probability sampling), όπου είναι  ελεγχόμενη ως προς τις παραμέτρους της και 



 

Αξιολόγηση Προγράμματος Κοινωνικών Παρεμβάσεων 43 

δίνει τη δυνατότητα τα συμπεράσματα που εξάγονται από ένα συγκεκριμένο δείγμα να 

γενικευτούν, εκτιμώντας παράλληλα το σφάλμα της εκτίμησης. 

Ακολούθως επιλέχθηκε η στρωματοποιημένη δειγματοληψία (stratified sampling), όπου η 

μονάδα παρατήρησης είναι η δειγματοληπτική μονάδα. Ο μαθητικός πληθυσμός που θα 

εξεταζόταν  χωρίστηκε σε υποπληθυσμούς με βάση την τάξη που παρακολουθούσε. Ένας 

τυχαίος αριθμός από αυτούς θα επιλεγόταν για να ερωτηθεί. Η ομάδα έργου, είχε 

αποστείλει εκ των προτέρων, ενημερωτικά σημειώματα και έντυπα συγκατάθεσης στους 

κηδεμόνες των παιδιών, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι, ύστερα από αρκετές 

υπενθυμίσεις, ένα ποσοστό της τάξης του 50% κατά μέγιστο μέσο όρο, θα συμπληρωνόταν 

και θα παραδιδόταν στη κάθε μια σχολική μονάδα, όπως και περίπου υλοποιήθηκε 

(συλλέχθηκαν ερωτηματολόγια που αντιστοιχούσαν περίπου στο 55% του συνόλου των 

μαθητών που συμμετείχαν στις παρεμβάσεις).  

Σε κάθε περίπτωση το σύνολο της Ομάδας έργου δεσμεύτηκε για την τήρηση όλων των 

αρχών της δεοντολογίας των κοινωνικών επιστημών, και ειδικότερα για το σεβασμό των 

απόψεων των ερωτώμενων, την τήρηση του απορρήτου, της εχεμύθειας. Και το δικαίωμα να 

αρνηθεί να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, ή να ρωτήσουν επί διευκρινήσεων προτού 

αποφασίσουν να απαντήσουν σε οποιαδήποτε ερώτηση. 

 

4.4.2.2 Παιδοκεντρική Μεθοδολογία 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ένα μικρό σχετικά μέρος του δείγματος ήταν ανήλικα 

παιδιά, η μεθοδολογία εστιάστηκε στην εφαρμογή μιας παιδοκεντρικής προσέγγισης. Πιο 

συγκεκριμένα η μελέτη ενσωμάτωσε στη προσέγγιση του δείγματος τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά της εφηβικής ηλικίας: 

- Η παιδική ηλικία λαμβάνεται υπόψη ως μία μοναδική και ενδιαφέρουσα φάση της 

ανθρώπινης εξέλιξης και γι αυτό το λόγο δεν πρέπει να ταυτίζεται με την ενήλικη 

ζωή. 

- Οι ερωτώμενοι μαθητές αντιμετωπίστηκαν ως άτομα πλήρως ανεπτυγμένα που 

έχουν την δική τους γνώμη και όχι ως μερικώς ολοκληρωμένα. 
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- Οι ερωτώμενοι μαθητές ορίζονται ως αυτόνομα υποκείμενα παρά ως ‘κτήση’ των 

οικογενειών τους. 

- Οι ερωτώμενοι μαθητές αναγνωρίζονται ως έχοντες τα δικά τους δικαιώματα, 

συμπεριλαμβανόμενου του δικαιώματος προστασίας από κακό, και το δικαίωμα να 

εκφράζουν ελεύθερα την άποψη τους και να επηρεάζουν απόψεις σε θέματα που 

αφορούν τη ζωή τους (Mac Naughton  et.al., 2001). 

Η χρήση των παραπάνω χαρακτηριστικών από την ομάδα έργου ανέδειξε την 

παιδοκεντρικότητα στη μεθοδολογία της καθώς δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο δικαίωμα των 

παιδιών (εφήβων) να ακούγονται, να συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων και να έχουν λόγο 

στη ζωή τους καθώς και στην ικανότητα των παιδιών να κατανοούν, να αντανακλούν την 

πραγματικότητα μέσα την ερευνητική και όχι μόνο διαδικασία και την δυνατότητα να δίνουν 

σωστές και κατάλληλες απαντήσεις. 

 

4.4.2.3 Κατασκευή Αρχείου Δεδομένων 

Στη συνέχεια των συλλεχθέντων δεδομένων καταχωρήθηκαν σε ηλεκτρονικό αρχείο 

δεδομένων. Αναλυτικότερα με τη συλλογή των πρωτογενών δεδομένων (ερωτηματολόγια) 

έγιναν τα ακόλουθα βήματα: 

• Έλεγχος των ερωτηματολογίων.  

• Εισαγωγή δεδομένων σε ηλεκτρονικό αρχείο.  

• Ηλεκτρονικός έλεγχος αρχείου. 

• Επεξεργασία των δεδομένων, ομαδοποιήσεις, δημιουργία νέων μεταβλητών και 

θεματικών δεικτών, τυπολογιών κλπ. (data processing). 

• Στατιστική ανάλυση δεδομένων με μεθόδους περιγραφικής και επαγωγικής 

στατιστικής. 

• Πινακοποίηση των αποτελεσμάτων. 

• Παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της στατιστικής ανάλυσης. 
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4.4.2.4  Έλεγχος και ανάλυση στοιχείων 

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αριθμήθηκαν και οι επιλογές κωδικοποιήθηκαν έτσι που 

στα δεδομένα υπήρχαν στην πλειοψηφία τους αριθμητικοί κώδικες.   

Το βασικό εργαλείο, που χρησιμοποιήθηκε για τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των 

στοιχείων που συλλέχθηκαν ήταν το στατιστικό πακέτο SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences). Το SPSS είναι λογισμικό ανάλυσης, επεξεργασίας και παρουσίασης δεδομένων που 

απευθύνεται τόσο σε ειδικευμένους αναλυτές όσο και σε μη εξειδικευμένους χρήστες. Με το 

SPSS, μπορούν να παραχθούν πληροφορίες λήψης αποφάσεων χρησιμοποιώντας γρήγορα 

τις ισχυρές στατιστικές αναλύσεις. Αναλυτικότερα με τη χρήση του SPSS επιδιώκονται τα 

εξής: 

• Επιλογή των καλύτερων απαντήσεων σε οργανωσιακά δεδομένα. 

• Αξιοποίηση και εκμετάλλευση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των υπαρχόντων 

δεδομένων και στοιχείων. 

• Εξαγωγή συμπερασμάτων για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του δείγματος. 

• Επιτάχυνση των στατιστικών αναλύσεων.  

• Ενίσχυση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων καθώς και της αξιοπιστίας τους. 

 

4.5 Αξιοπιστία και εγκυρότητα της έρευνας 

Η ύπαρξη αρχών και λογικών της κοινωνικής έρευνας καθορίζουν από μόνες τους ένα 

σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης. Ο τρόπος με τον οποίο κατέστη δυνατή η εγκυρότητα της 

προτεινόμενης έρευνας, τεκμηριώνεται με το βαθμό αξιοπιστίας και γενίκευσης των 

αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκε. Για την επίτευξη της προσδοκώμενης αντικειμενικότητας 

και αξιοπιστίας της έρευνας σε συνδυασμό με την κάλυψη των πολυποίκιλων πτυχών του 

ερευνώμενου θέματος, ερωτήθηκαν διαφορετικές κατηγορίες επαγγελματιών (καθώς και οι 

τελικοί χρήστες του συστήματος. Οι ερωτήσεις χωρίστηκαν σε υπο-ενότητες ανάλογα με τις 

ερευνητικές αναζητήσεις και κάλυψαν θέματα αναφορικά με την επικοινωνία, τις 

λειτουργικές δυσλειτουργίες, τις διαφορετικές αντιλήψεις και τη δυνατότητα συνεργασίας 

και ανταλλαγής γνώσεων. 
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Τέλος, ακολουθήθηκε διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής εσωτερικής αξιολόγησης των 

λειτουργιών διαχείρισης και παρακολούθησης της μελέτης. Ουσιαστικά, η εγκυρότητα, η 

γενίκευση και η αξιοπιστία δεν είναι παρά διαφορετικά είδη μέτρησης της ποιότητας, της 

αυστηρότητας και της ευρύτερης δυναμικής της κοινωνικής έρευνας, όπως αυτές 

επιτυγχάνονται όταν ακολουθούνται συγκεκριμένες μεθοδολογικές και επιστημονικές 

συμβάσεις. 

 

4.6 Σύνοψη κεφαλαίου  

Είναι γενικά αποδεκτό ή/και αποδεδειγμένο ότι η κοινωνική έρευνα θα πρέπει να συμβάλει 

τόσο στη θεωρία της επιστήμης που εκπροσωπεί, όσο και στη γενική κοινότητα που 

λειτουργεί. Από την αρχή αυτής της έρευνας ο κύριος στόχος ήταν να αξιολογήσει το 

Πρόγραμμα Παρέμβασης του Δήμου Λεμεσού και να παρέχει ουσιαστικέ πληροφορίες για τα 

αποτελέσματα που μέχρι σήμερα έχει παράγει αλλά και να προτείνει τυχόν βελτιώσεις σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις, όπως η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων 

πόρων, η αύξηση της διεπιστημονικής ανταπόκρισης, η ανάπτυξη μηχανισμών αξιολόγησης, 

η εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών, σε ένα πλαίσιο που μπορούν να γίνουν αποδεκτές από 

τους επαγγελματίες, τις οργανώσεις τους και  τους εξυπηρετούμενους.  

Το επόμενο κεφάλαιο ασχολείται με τα ευρήματα της πρώτης φάσης της αξιολόγησης με τη 

συλλογή πληροφοριών από τη διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας και πιο συγκεκριμένα των ημι-

δομημένων συνεντεύξεων.  
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Κεφάλαιο 5: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τις συνεντεύξεις 

5.1 Δημογραφικά Στοιχεία 

Οι εκπαιδευτικοί  από τους οποίους ελήφθησαν οι συνεντεύξεις ήταν 10 και από τα δύο 

σχολεία υλοποίησης του προγράμματος, οι 2 λειτουργοί του Δήμου Λεμεσού που ήταν 

υπεύθυνες για την υλοποίηση του προγράμματος και  3 εξυπηρετούμενοι. Οι συμμετέχοντες 

στην έρευνα βίωσαν από πολύ κοντά την υλοποίηση του προγράμματος και επιλέχθηκαν έτσι 

ώστε να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους με σκοπό πάντα τη βελτίωση του προγράμματος 

μέσω της διερεύνησης περιοχών που χρήζουν αλλαγής ή και επανασχεδιασμού. 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί διαθέτουν από 2 ως και 28 χρόνια 

εκπαιδευτικής εμπειρίας. Τα εκπαιδευτικά τους προσόντα ποικίλουν από προπτυχιακό έως 

και διδακτορικό επίπεδο, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με την διδακτική εμπειρία τους 

καθιστά ιδιαίτερα προσοντούχους για να βρίσκονται στις συγκεκριμένες θέσεις δηλαδή σε 

σχολεία τα οποία όπως ειπώθηκε: 

«Το 30% των μαθητών είναι παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία και το 

15% είναι παιδιά μεικτών γάμων» [Συμμετέχοντας 5]. 

Στο άλλο σχολείο, και ειδικότερα για τη τάξη που ο συγκεκριμένος συμμετέχοντας δίδασκε 

αναφέρει: 

«Στο σχολείο μας το 65% είναι αλλοδαποί μαθητές» [Συμμετέχοντας 8] 

Παρόλα αυτά, δηλαδή, ότι εργάζονται σε μία ιδιαίτερη περιοχή του Δήμου με υψηλά 

ποσοστά παιδιών μεταναστών θεωρούν ότι τυχαία τοποθετήθηκαν εκεί, χωρίς δηλαδή να 

υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πολιτική του Υπουργείου Παιδείας που να προνοεί την 

τοποθέτηση εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στα συγκεκριμένα σχολεία: 

«Έτυχε να έχω το υπόβαθρο να βρίσκομαι εδώ. ΤΟ ΥΠΠ δεν έλαβε υπόψη 

την εκπαίδευση μου για να με διορίσει.» [Συμμετέχοντας 5]. 

Επίσης, τονίστηκε με έμφαση από όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικούς 

πως δεν έλαβαν κάποια εξειδικευμένη ενημέρωση ή εκπαίδευση από το ΥΥΠ για τη 

διαχείριση μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο: 
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«Δεν υπήρχε ενημέρωση ή υποστήριξη από το ΥΠΠ. Είχα την εμπειρία από 

τις προηγούμενες χρονιές.» [Συμμετέχοντας 4]. 

Η παραπάνω δήλωση αποδεικνύει την αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματος να 

υποστηρίξει τόσο τους μαθητές που φοιτούν στα δημόσια σχολεία και χρήζουν ειδικών 

ρυθμίσεων κατά την παρακολούθηση των μαθημάτων αλλά και τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς που καλούνται να επιτελέσουν ένα τόσο ιδιαίτερο έργο στο σχολικό 

περιβάλλον.  

Επιπλέον, τονίστηκε ιδιαίτερα από τους συμμετέχοντες η απουσία εξειδικευμένου 

προγράμματος διδασκαλίας για τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία γεγονός που επίσης 

δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης προγραμμάτων βασισμένα σε προσωπικές γνώσεις και 

εμπειρίες τα οποία όμως δεν τυγχάνουν ελέγχου, έγκρισης ή/και αξιολόγησης από τους 

αρμόδιους φορείς. Φυσικά αυτό αποδεικνύει το ζήλο και την προσπάθεια που καταβάλλεται 

από τους εκπαιδευτικούς όχι μόνο να επιτύχουν τους εκπαιδευτικούς τους στόχους αλλά και 

να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες στους εκάστοτε μαθητές τους:   

«Δεν υπάρχει κάποιο δομημένο διδακτικό πρόγραμμα που να δίνεται από 

το ΥΠΠ στους δασκάλους για τη διδασκαλία αυτών των παιδιών. Έχω 

φτιάξει το δικό μου βάση εμπειρίας και του μεταπτυχιακού μου στην 

διαπολιτισμική εκπαίδευση.» [Συμμετέχοντας 2]  

Αναφορικά με την κατανόηση του σχολικού πλαισίου και των στόχων που αυτό έχει τη 

δεδομένη στιγμή, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως στόχος του σχολείου είναι 

να αναδείξει τις δυνατότητες κάθε παιδιού ξεχωριστά με στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων και 

την καλλιέργεια ικανοτήτων που θα τα καταστήσουν ικανούς πολίτες σε μια σύγχρονη και 

πολυπολιτισμική κοινωνία: 

«Ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά με βάση τις ικανότητες, δυνατότητες, 

γνώσεις και εμπειρίες» [Συμμετέχοντας 4]. 

Το σχολικό πλαίσιο γίνεται αντιληπτό ως ένας περιβάλλοντας-χώρος, στο οποίο οι μαθητές 

βρίσκουν θαλπωρή, φροντίδα και συνθήκες που εγγυώνται ψυχική και σωματική ασφάλεια:  

«Πρώτος σκοπός είναι τα παιδιά να είναι καλά σωματικά και ψυχικά. Και 

μετά η γνώση» [Συμμετέχοντας 1] 
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Η μετανάστευση αφορά μια σύνθετη εμπειρία που κυμαίνεται από ποικίλες, εξωτερικές 

συνθήκες όπως είναι η ανάγκη για στέγη, τροφή, υγεία, εκπαίδευση και εκτείνεται σε 

ψυχοκοινωνικές ανάγκες όπως είναι η απουσία ασφάλειας, η εγκατάλειψη, οι ρήξεις στις 

κοινωνικές σχέσεις των ατόμων, ή ακόμη η βία, η απώλεια και η αποδιοργάνωση.  Για 

κάποιες περιπτώσεις, το παρατηρούμενο φαινόμενο των συχνών απουσιών συνδυάζεται όχι 

με την αδιαφορία των μεταναστών μαθητών για τα μαθήματα και τις σχολικές επιδόσεις 

αλλά με την  επιβίωσή των ίδιων και της οικογένειάς τους: 

«[…] φτωχές οικογένειες, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και περιορισμένη 

γνώση ελληνικών των γονιών συνήθως παρεμποδίζουν και την ανάπτυξη 

των παιδιών. Άρα δε μπορούμε να λέμε ότι όλα τα αλλοδαπά παιδιά θα 

έχουν πρόβλημα εκμάθησης της γλώσσας απαραίτητα.» [Συμμετέχοντας 

5]. 

Αυτή η διάσταση την οποία ανέδειξαν οι συμμετέχοντες μέσα από τα λεγόμενά τους 

παραπέμπει στην ανάγκη κατανόησης των συνθηκών ζωής των παιδιών που προέρχονται 

από οικογένειες μεταναστών και βέβαια της πολιτιστικής κουλτούρας τους. Ο γηγενής 

πληθυσμός δεν είναι ποτέ αρκετά έτοιμος να αντιληφθεί και να αφομοιώσει τη διαφορετική 

κουλτούρα των μεταναστών και όπως αυτή μεταφράζεται και παρουσιάζεται στην 

καθημερινότητα των ανθρώπων.  

«όταν σαν κοινωνία δεν έχεις μνήμες φτώχειας, είναι για αρκετούς 

δύσκολο να καταλάβουν γιατί οι δίπλα σου μπορούν να υποφέρουν χωρίς 

να το κολλήσουν ταμπέλες…» [Συμμετέχοντας 5] 

Οι μετανάστες καλούνται μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να μάθουν τη γλώσσα, 

τις συνήθειες και τον πολιτισμό ενός άλλου κόσμου και ενίοτε εξαναγκάζονται να 

απωλέσουν το δικό τους: 

«δυστυχώς για ένα μαθητή που δεν θα ξεκινήσει το σχολείο από τις 

πρώτες τάξεις είναι πολύ δύσκολο, σχεδόν ακατόρθωτο να συνεχίσει, γιατί 

θα πρέπει να προλάβει παρά πολλά… η κατάσταση βελτιώνεται κάπως με 

τις τάξεις ένταξης που έχουν ξεκινήσει … αλλά χρειάζονται ακόμα πολύ 

περισσότερα…» [Συμμετέχοντας 1] 
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Οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία αντιμετωπίζουν επιπλέον τη διάσταση ανάμεσα στην 

εκπαιδευτική πολιτική που υιοθετεί το ΥΠΠ και στην εκπαιδευτική πρακτική, έτσι όπως 

εφαρμόζεται σε κάθε σχολείο ως ατομική προσπάθεια (ενδιαφέρον ή αδιαφορία) των 

εκπαιδευτικών: 

«εκτυπώνω  επιπλέον υλικό και δίνω στα παιδιά που χρειάζεται να 

μάθουν τη γλώσσα… αλλά δεν το κάνουν όλοι… πως είναι δυνατόν όταν η 

επικοινωνία είναι ελάχιστη να επιτευχθούν οι στόχοι του υπουργείου;»  

[Συμμετέχοντας 3] 

 

5.2 Εκπαιδευτικές δυσκολίες αλλοδαπών μαθητών 

Η αναγνώριση των μεταναστών μαθητών ως αποκλεισμένων, που χρειάζονται "ειδική" 

μεταχείριση για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της σχολικής τάξης ή ως "θυμάτων" δομών 

εξουσίας και πολιτικών που συντηρούν τη σχολική αποτυχία, μπορεί να τροφοδοτεί, δυνάμει 

διεργασιών μειονοτικοποίησης, και να αναπαράγει στερεότυπα και στρεβλώσεις της κοινής 

γνώμης αποτελεί μια ζοφερή πραγματικότητα της καθημερινής λειτουργίας του σχολείου: 

 «πλέον υπάρχει περισσότερη δεκτικότητα… αν όμως ένα παιδί έχει ήδη 

δεχτεί ρατσιστικές συμπεριφορές σε άλλο σχολείο, και έχουμε τέτοιες 

περιπτώσεις, έρχεται ήδη προκατειλημμένο… δε με θέλουν οι Κύπριοι… 

αρκετά συχνά γίνεται κουραστικό γιατί θεωρεί ότι είναι ανεπιθύμητο…» 

[Συμμετέχοντας 1] 

Αναπτύσσεται επίσης μια συλλογιστική, όπου και το ίδιο το σύστημα δεν λειτουργεί 

υποβοηθητικά στην ομαλή τους ένταξη: 

«Υπάρχει κόντρα και περιθωριοποίηση σίγουρα… Απλά τους έριξαν εκεί 

επειδή η μαμά τους έπρεπε να πάει δουλειά. Και τα ίδια τα παιδιά δεν 

ήθελαν να είναι στο σχολείο… αφού δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με 

τους άλλους… Επειδή δεν υπήρχε τάξη ένταξης» Συμμετέχοντας 3 

Διακρίνεται, λοιπόν, η ανάγκη πλαισίωσης της ένταξης και ενδυνάμωσης των μαθητών με 

μεταναστευτική βιογραφία με βάση μια συνολικότερη κοινωνική δράση στο πλαίσιο του 
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σχολείου.  Πως θα  μπορούν να λειτουργήσουν και να κοινωνικοποιηθούν στο σχολικό 

σύστημα ως ισότιμα μέλη. 

 

5.3 Εκπαιδευτικές δυσκολίες δασκάλων: 

Συχνά, οι εκπαιδευτικοί συζητούν για συμπεριφορές εκ μέρους των "ξένων" μαθητών που 

δεν ακολουθούν τους κανόνες του σχολείου ή προκαλούν προβλήματα στην τάξη. Πρόκειται 

για μια ρητορική και μια επιχειρηματολογία που στηρίζεται στην κοινή λογική και στον 

θεσμικό ρατσισμό. Οι "ξένοι" μαθητές αποτελούν "πρόκληση", "φασαρία" για το σχολείο και 

καλούνται να προσαρμοστούν. Οι προσαρμογές των μαθητών στο σχολείο αφορούν μια 

σειρά από πρακτικές τόσο συμμόρφωσης, όσο και αντίστασης που λειτουργούν διαφορετικά 

για τον κάθε μαθητή και εξυπηρετούν ποικίλους στόχους.  

«Το εκπαιδευτικό έργο επηρεάζεται γιατί χάνεται χρόνος για να αλλάξουμε 

τη συμπεριφορά τους από το προηγούμενο περιβάλλον που είχαν 

εμπειρίες» [Συμμετέχοντας 4] 

Γίνεται αντιληπτό ότι ένα σχολείο που λειτουργεί "ουδέτερα και αντικειμενικά", οι μαθητές 

εύκολα καταλαβαίνουν ότι μπορεί να είναι ανεπιθύμητοι, ή αποδέκτες αρνητικών 

διακρίσεων και στερεοτύπων σε βάρος τους. Ανάλογες πρακτικές στο σχολείο δυσκολεύουν, 

όπως είναι φυσικό, τους μαθητές να αναπτύξουν μια στάση υπέρ του σχολείου και αυτό 

εκφράζεται με "δύσκολη συμπεριφορά", "απειθαρχία" κλπ.  

Το σχολείο, στην προσπάθειά του να εξηγήσει γιατί άραγε οι μετανάστες μαθητές στην 

πλειοψηφία τους δεν ανταποκρίνονται με επιτυχία στις σχολικές απαιτήσεις (εκτός από 

ορισμένες ιστορίες ατομικής επιτυχίας και υπεραναπλήρωσης), συνήθως το συνδέουν με 

μοντέλα οικογενειακής παθολογίας, πολιτισμικής ανεπάρκειας, απουσία ατομικών κινήτρων 

μάθησης ή ικανοτήτων, "υποβαθμισμένες" γειτονιές κλπ.  

«Πρέπει να δω το παιδί και τις ιδιαιτερότητες για να το βοηθήσουμε.  

Υπάρχουν λοιπόν παιδιά που θέλουν πολλή βοήθεια ανάλογα με τις 

ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού. Το θετικό στη συγκεκριμένη περίπτωση 

είναι ότι το σχολείο ανήκει στα ΔΡΑΣΕ, καθώς είμαστε σε υποβαθμισμένη 

περιοχή και με κονδύλια της ΕΕ εργοδοτούμε επιπλέον δασκάλους για 

ενισχυτική διδασκαλία» [Συμμετέχοντας 5]  
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Σε μικρότερο βαθμό, αναφέρονται στην ίδια την κουλτούρα του σχολείου και τις πρακτικές 

που εφαρμόζουν στην συνάντησή τους με τους μετανάστες μαθητές και τις οικογένειές τους. 

Αρκετοί εκπαιδευτικοί μοιράζονται την άποψη ότι το γνωστικό επίπεδο των παιδιών 

οφείλεται κυρίως στο ότι είναι μετανάστες και στα λίγα ερεθίσματα που δέχονται από το 

σπίτι τους λόγω διαφορετικής κουλτούρας: 

«δεν μπορούμε επίσης να αγνοούμε τις δυσκολίες διαβίωσης της 

οικογένειας τους, ή το χαμηλό εκπαιδευτικό τους επίπεδο… όταν δεν 

υπάρχει κουλτούρα για την εκπαίδευση των παιδιών τους και δεν υπάρχει 

επικοινωνία μαζί τους, πως θα υποστηριχθεί το παιδί;» [Συμμετέχοντας 1]   

Η ελλιπής υποστήριξη και η αδιαφορία της οικογένειας αποτελεί μια άλλη απτή 

πραγματικότητα για τη καθημερινή λειτουργία του σχολικού συστήματος: 

«Ενημερώνονται οι γονείς αλλά κάποιοι δεν ενδιαφέρονται να 

ενημερωθούν. Έχουμε συναντήσεις μαζί τους ή προσπαθούμε να έχουμε… 

κάποιοι όμως δεν έρχονται ποτέ…» κλπ. … [Συμμετέχοντας 6] 

Η κουλτούρα των μεταναστών δομείται στο λόγο των εκπαιδευτικών ως βασική αιτία της 

απουσίας κινητοποίησης ή της χαμηλής σχολικής επίδοσης. Δηλαδή οι μετανάστες μαθητές 

αποτυχαίνουν ακαδημαϊκά όχι γιατί δεν είναι ικανοί, αλλά γιατί η προηγούμενη κουλτούρα 

τους αλλά και οι εμπειρίες από τις δυσκολίες του καθημερινού αγώνα για επιβίωση, τους 

εμποδίζει να επενδύσουν στο σχολείο.  Οι εξαιρέσεις μεταναστών μαθητών που 

πετυχαίνουν, επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Η ερμηνεία της σχολικής αποτυχίας, μέσω ενός 

μοντέλου πολιτισμικής ανεπάρκειας χρειάζεται αποδόμηση ("οι μετανάστες στερούνται 

πολιτισμικά"). Και αυτό γιατί μια ανάλογη ερμηνεία, στην ουσία, υποστηρίζει την 

αφομοίωση των μεταναστών μαθητών και των οικογενειών τους με την κυρίαρχη κουλτούρα 

στην οποία δεν υπάρχει πολιτισμική στέρηση. Η συνολικότερη ένταξη της οικογένειας στις 

τοπικές κοινωνίες που ξεκινά με την εκμάθηση της τοπικής γλώσσας  και συνεχίζεται με την 

κατανόηση των τυπικών και άτυπων κανόνων συμπεριφοράς, υποχρεώσεων και 

δικαιωμάτων επηρεάζει και τις εκπαιδευτικές επιδόσεις των μαθητών: 

« υπάρχουν αρκετοί γονείς με τους οποίους δεν μπορούμε να 

επικοινωνήσουμε καθόλου… πως μπορούμε να τους μεταδώσουμε τι 



 

Αξιολόγηση Προγράμματος Κοινωνικών Παρεμβάσεων 54 

θέλουμε από τα παιδιά τους και πως μπορούν οι ίδιοι να τα στηρίξουν, 

όταν οι γονείς δε μιλούν ελληνικά;» [Συμμετέχοντας 7] 

 

Οι τρόποι με τους οποίους παρουσιάζονται οι μετανάστες μαθητές στο σχολείο ή τους 

αναγνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί, είναι ποικίλοι. Αναφέρονται, ενδεικτικά, ορισμένοι:  

Μια ομάδα μεταναστών μαθητών συμμορφώνονται με τις αξίες του σχολείου, και επιλέγουν 

να απομακρυνθούν από συμμαθητές από διάφορες εθνικότητες, προσπαθώντας να 

προσεγγίσουν τον γηγενή πληθυσμό, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξουν ότι 

συμφωνούν με τους στόχους και τα μέσα του σχολείου. Υπάρχουν περιπτώσεις που μαθητές 

με μεταναστευτική βιογραφία, θέλουν να ξεφύγουν από τους "δικούς τους" για να 

"προχωρήσουν". Πιστεύουν ότι αν θα συνεχίσουν να ανήκουν σε μια συγκεκριμένη 

πολιτισμική ομάδα, θα "μείνουν πίσω στο σχολείο". Ωστόσο, αυτό τους στερεί μια 

συλλογικότητα που θα μπορούσε να δράσει υποστηρικτικά και βοηθητικά στην 

ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη.  

Μια άλλη ομάδα μαθητών ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ή να διατηρήσουν τις φιλίες 

τους με παιδιά από την πατρίδα τους, και δέχονται τους στόχους του σχολείου (καθώς 

φαίνεται να υποστηρίζονται από τις προσδοκίες και τις αξίες των γονιών τους). Μια τρίτη, 

μικρότερη ομάδων μαθητών, απορρίπτουν τους στόχους του σχολείου, ενώ παράλληλα δεν 

συνδέονται με την κουλτούρα καταγωγής τους. Το μόνο που φαίνεται να κάνουν είναι να 

απορρίπτουν, χωρίς να αντιπροτείνουν τίποτε. Με αυτόν τον τρόπο ανταποκρίνονται στις 

χαμηλές προσδοκίες των εκπαιδευτικών, προσπαθούν να είναι αόρατοι στο σχολείο και να 

ξεφεύγουν, χωρίς να κάνουν τίποτε. Τέλος, μια ιδιαίτερα γνώριμη ομάδα μαθητών με 

μεταναστευτική βιογραφία υιοθετεί εμφανείς πρακτικές αντίστασης προς τους 

εκπαιδευτικούς και το σχολικό σύστημα, όπως είναι η χαμηλή επίδοση, η εκδήλωση 

αδιαφορίας, η απουσία κινήτρων ή η φασαρία στην τάξη.  

«Δυσκολεύομαι, φυσικά πάρα πολύ….γιατί δε μπορώ να κάνω κανονικό 

μάθημα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πάντα την κουλτούρα τους και τις 

ιδιαιτερότητες τους…» [Συμμετέχοντας 7] 

Κεντρικό ερώτημα στην παρούσα έρευνα αποτελεί η ένταξη των παιδιών στην Κυπριακή 

Δημοκρατία. Τα παιδιά, συχνά, αποτελούν δείκτες του επιπέδου ένταξης των οικογενειών 
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τους σε μια χώρα υποδοχής. Εξαιτίας αυτού, οι διεργασίες ένταξης των μαθητών με 

μεταναστευτική βιογραφία συζητούνται με όρους γενεαλογικών σταδίων προσαρμογής, 

όπου κάθε νέα γενιά παιδιών προοδευτικά, εντάσσεται καλύτερα. Ωστόσο, σήμερα, με την 

υπάρχουσα οικονομική και κοινωνική κρίση και την ασαφή νομοθεσία, συχνά απουσιάζει η 

δυνατότητα για "δεύτερη" γενιά μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία. Το ίδιο απούσα 

φαίνεται να είναι και η συνεργασία του σχολείου με τις οικογένειες μεταναστών [και όχι 

μόνο] μαθητών. H χαμηλή σχολική επίδοση των μαθητών με μεταναστευτική, κατά συνέπεια: 

 "Έχει να κάνει με την απουσία βοήθειας από το σπίτι, δεν έχουν διάθεση 

να το κάνουν, με αποτέλεσμα τα παιδιά τους να μένουν πίσω". 

Συμμετέχοντας 8 

Οι οικογένειες των μεταναστών έχουν ανάγκη να καταλάβουν το σχολικό σύστημα το οποίο 

υποδέχεται τα παιδιά τους και χρειάζονται την ουσιαστική συνεργασία με το σχολείο. Η 

σαφής επικοινωνία αφορά πρακτικές που προωθούν την κατανόηση και την σύμπραξη των 

οικογενειών και του σχολείου στον κοινό στόχο της ευημερίας των παιδιών. Επιτρέπει στους 

γονείς να κατανοήσουν τις πολιτικές του σχολείου, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, τις 

προσδοκίες του σχολείου και της κοινότητας από την προσαρμογή των μαθητών.  

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούσαν πολύ σημαντικό το ρόλο τόσο 

τον δικό τους όσο και του σχολείου στην ένταξη και την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών 

πέραν της παροχής εκπαιδευτικής γνώσης.  

 

5.4 Αξιολόγηση προγράμματος 

Σε σχέση με το πρόγραμμα παρέμβασης από το Δήμο Λεμεσού και την αποτελεσματικότητα 

του οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ήταν ιδιαίτερα εμφατικοί στις απόψεις του ότι το 

πρόγραμμα βοήθησε τόσο τα παιδιά που συμμετείχαν όσο και τους γονείς τους: 

«Έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη συναισθηματική στήριξη αλλά και στη 

βελτίωση των σχέσεων του σχολείου με τις οικογένειες των παιδιών» 

[Συμμετέχοντας 3]. 
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Επιπρόσθετα, δεν αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένες δυσκολίες εξαιτίας του προγράμματος 

πάρα μόνο στις διευθετήσεις που απαιτήθηκαν για την ένταξη των βιωματικών εργαστηρίων 

στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.  

Αντίθετα τόνισαν την γεφυροποίηση των σχέσεων με τους γονείς των παιδιών εξαιτίας της 

αμεσότητας των παρεμβάσεων της λειτουργού (κατ’ οίκον επισκέψεις): 

«τα βιωματικά σεμινάρια συγκρούεται με το πρόγραμμα του σχολείου. 

Προσπαθούσαμε να βρούμε ώρες. Επίσης κάποιοι γονείς είχαν 

ενδοιασμούς αλλά στο τέλος το αποδέχτηκαν» [Συμμετέχοντας 3] 

Αναγνωρίστηκαν επίσης διαδικαστικές δυσκολίες, ιδιαίτερα κατά τον πρώτο χρόνο 

λειτουργίας τους: 

«Ήταν πιεσμένο και χάναμε και κάποια μαθήματα. Θα μπορούσε να 

ξεκινήσει πιο νωρίς. Θα μπορούσαν, επίσης, οι λειτουργοί να βρίσκονται 

περισσότερο στο σχολείο» [Συμμετέχοντας 5] 

Ακόμη τονίστηκε και η ανάγκη στήριξης των ίδιων των εκπαιδευτικών από το Πρόγραμμα 

ιδιαίτερα στο χειρισμό δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στις σχέσεις τους με τα παιδιά και τις 

οικογένειες τους:  

«Θα ήταν ακόμα πιο χρήσιμο το πρόγραμμα αν οι λειτουργοί μπορούσαν 

να υποστηρίζουν και εμάς τους εκπαιδευτικούς» Συμμετέχοντας 8 

Αναφορικά με τη συμβολή του Προγράμματος και αλλαγές που παρατηρήθηκαν στους 

μαθητές που συμμετείχαν στα εργαστήρια οι εκπαιδευτικοί ανέδειξαν το γεγονός ως πολύ 

θετικό, αφού παρατηρήθηκαν άμεσα αποτελέσματα με την έκφραση συναισθημάτων 

ενθουσιασμού: 

«Τα παιδιά μιλούσαν με ενθουσιασμό…[σημ. για τις ομάδες]». 

[Συμμετέχοντας 7] 

Αναγνώρισαν επίσης τη συμβολή του στην αρμονικότερη προσαρμογή των παιδιών στο 

σχολικό σύστημα 

«Είδα τη διαφορά στους μαθητές επειδή βοηθηθήκαν και 

προσαρμόστηκαν καλυτέρα στο σχολείο» [Συμμετέχοντας 6] 
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Γενικότερα, τονίστηκε η θετική επίδραση του Προγράμματος τόσο στα παιδιά για την 

προσαρμογή τους στο σχολικό πλαίσιο, τις σχέσεις με τους συνομηλίκους και με το υπόλοιπο 

περιβάλλον, αλλά ακόμα και κάποιοι γονείς: 

«Δεν έχουμε τεκμηριωμένα αποτελέσματα για τα παιδιά αλλά οι 

οικογένειες τους βοηθήθηκαν πάρα πολύ» [Συμμετέχοντας 8] 

 

 Παρόλα αυτά οι εκπαιδευτικοί τόνισαν επίσης πως τα αποτελέσματα και η επίδραση του 

προγράμματος θα φανούν σε βάθος χρόνου, καθώς δεν υπάρχουν ακόμη τεκμηριωμένα και 

μετρήσιμα αποτελέσματα: 

«Μελλοντικά θα φανεί η επίδραση του Προγράμματος» [Συμμετέχοντας 7] 

 

5.5 Βαθμός συνεργασίας με τους επαγγελματίες 

Όσον αφορά τη συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους λειτουργούς του Προγράμματος 

χαρακτηρίστηκε ως πάρα πολύ καλή και βοηθητική τόσο για τους ίδιους ως άτομα αλλά και 

για τους  μαθητές που συμμετείχαν και κατ’ επέκταση για το σχολικό περιβάλλον στην 

ολότητά του.  

«Πολύ θετική επικοινωνία… και μπορούσαμε να μιλήσουμε για θέματα 

που με απασχολούσαν» [Συμμετέχοντας 4] 

Η γνώση του τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης αλλά και των διαδικασιών που θα 

πρέπει να ακολουθούνται συνέβαλε στην αναγνώριση του ρόλου τους. Επίσης 

αναγνωρίστηκε ο διαφορετικός ρόλος που μπορούν να συμβάλλουν στο γενικότερο σχολικό 

πλαίσιο: 

«Τέλεια!!! Πολύ ενημερωμένες και προετοιμασμένες. Ενδιαφέρονται για 

την πιο μικρή λεπτομέρεια. Όταν έφυγαν τα παιδιά τις έψαχναν. Πολύ 

σημαντικός ο ρόλος τους.» Συμμετέχοντας 2 

Οι εκπαιδευτικοί εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια για τη συνεργασία τους με τις 

λειτουργούς του προγράμματος γεγονός που συνιστά πολύ σημαντικό παράγοντα για το ίδιο 

το πρόγραμμα και τη βιωσιμότητα του. Επίσης καταδεικνύει τη σπουδαιότητα της 
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διεπιστημονικότητας στις παρεμβάσεις μέσα στο σχολικό περιβάλλον που στις μέρες μας 

θεωρείται αναγκαία. Τέλος αναφέρθηκαν και σε κάποια διαδικαστικά θέματα, που μάλλον, 

εξαιτίας της απουσίας θεσμοθετημένου πλαισίου, συνιστούν επικοινωνιακές δυσκολίες αλλά  

και εμπόδια στην καθημερινή πρακτική: 

«Θα έπρεπε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον ΚΛ απευθείας και 

όχι μέσω τρίτων. Χάνεται πολύτιμος χρόνος. Υπάρχουν διαδικαστικά 

θέματα που παρεμποδίζουν την επικοινωνία» [Συμμετέχοντας 3] 

 

5.6 Βελτίωση αποτελεσματικότητας παρέμβασης προγράμματος 

Όλοι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην έρευνα δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν το 

πρόγραμμα να ξεκινά μαζί με τη σχολική χρονιά, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους 

επαγγελματίες του προγράμματος να σχεδιάζουν καλύτερα τις παρεμβάσεις τους αλλά και 

για να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια καθ’ όλη τη σχολική χρονιά. 

«Να συνεχιστεί με την ίδια μορφή. Ίσως σε μικρότερες ομάδες θα ήταν πιο 

εύκολο να περαστούν τα μηνύματα που θέλουμε» [Συμμετέχοντας 4] 

Το ίδιο το πρόγραμμα κρίθηκε ως ιδιαίτερα αποτελεσματικό και χρήσιμο, αλλά τονίστηκε 

εμφατικά, ότι θα πρέπει να ξεκινά από την αρχή της σχολικής χρονιάς: 

«Η παρουσία ήταν ικανοποιητική αλλά θα πρέπει να ξεκινάει με την 

έναρξη της σχολικής χρονιάς. Επίσης θα μπορούσαν να μένουν 

περισσότερο στο σχολείο οι ΚΛ» [Συμμετέχοντας 4] 

Επίσης οι εκπαιδευτικοί ανέδειξαν το ζήτημα των θεμάτων που θα μπορούσαν να 

αναπτυχθούν από τους λειτουργούς του Προγράμματος κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων 

τους. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους θα έπρεπε να έχουν περισσότερες συνεδρίες, ώστε να 

μπορέσουν να συζητήσουν και άλλα θέματα που μπορεί να απασχολούν τα παιδιά σε 

διαφορετικές ηλικίες: 

«Θα ήθελα πιο εκτεταμένο διάστημα υλοποίησης γιατί υπήρχαν θέματα 

που δεν πρόλαβαν να τα δουλέψουν. Είχαν πάρα πολλές ανάγκες [τα 

παιδιά]  π.χ. σεξουαλικότητα. Θα έπρεπε να είναι 12 συναντήσεις αντί για 
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6 ή πχ για τις διαφορετικές μορφές οικογένειας. Ειδικά για την Ε’ τάξη 

λόγω του ότι μπαίνουν στην προ εφηβεία» [Συμμετέχοντας 4] 

Ο αριθμός των συναντήσεων συνιστά δυσκολία στην αποτελεσματικότητα της επίτευξης των 

στόχων: 

«Αυτό που προ είπα για αύξηση των συναντήσεων, ώστε να δουλευτούν 

καλύτερα όλα τα θέματα. Οι 6 συναντήσεις είναι πολύ λίγες. Μόνο αυτό 

βλέπω ως μειονέκτημα» [Συμμετέχοντας 2] 

Ακόμη τονίστηκε ότι θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό αν το Πρόγραμμα θα μπορούσε να 

διασφαλίσει την πρόσβαση των παιδιών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα σε 

ψυχολογική στήριξη, αφού μέσα από τις παρεμβάσεις των λειτουργών του προγράμματος 

αναδείχθηκε και αυτή η ανάγκη: 

«Θα ήταν ιδιαίτερη χρήσιμη η εξασφάλιση ψυχολογικής στήριξης για τα 

παιδιά φτωχών οικογενειών» [Συμμετέχοντας 8] 

 

5.7 Λειτουργοί Προγράμματος Κοινωνικών Παρεμβάσεων 

Είναι σαφές ότι οι μετανάστες μαθητές και οι οικογένειές τους δεν αποτελούν μια ομοιογενή 

ομάδα με κοινά χαρακτηριστικά. Οι πρακτικές παθολογικοποίησής τους από το εκπαιδευτικό 

σύστημα στις χώρες υποδοχής δεν διασφαλίζουν την ευημερία τους, ενώ αντίθετα οδηγούν 

σε κοινωνικό αποκλεισμό και στοχοποίηση. Οι επαγγελματίες του προγράμματος Κοινωνικών 

Παρεμβάσεων του Δήμου κατά τη συνάντησή τους με τους μετανάστες μαθητές στα σχολεία, 

καλούνται να επανεξετάζουν τον προσανατολισμό της εκπαίδευσής τους -μιας εκπαίδευσης 

κυρίως θεωρητικής, Δυτικής, ατομικιστικής- συγκριτικά πάντα με τους πληθυσμούς που 

συναντούν. Χρειάζεται να κατανοήσουν πώς οι γενικοί πολιτισμικοί παράγοντες 

εξατομικεύονται στο πλαίσιο του σχολείου, συνθήκη όχι δεδομένη και εύκολη. Καθώς η 

μεταναστευτική εμπειρία συνδέεται άμεσα με τις πολιτικές του κράτους προέλευσης και του 

κράτους υποδοχής, οι μετανάστες φαίνεται να εγκλωβίζονται σε σχέσεις εξάρτησης που 

ξεκινούν από την πολιτειακή τους υπόσταση (“αν έρχεται σαν από κατώτερο, εντός πολλών 

εισαγωγικών, πολιτισμικό κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο..” ή “μέχρι να μπουν στο κλίμα για 
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το πώς λειτουργεί το, συχνά, ανύπαρκτο κρατικό σύστημα”) και συνδέονται με διαδικασίες 

εργασιακής εξάρτησης ή πρόσβασης στη δημόσια σφαίρα. 

Μέσα σε αυτά τα ιδεολογικά και κοινωνικά πλαίσια η υλοποίηση του προγράμματος 

συμπλήρωσε δύο συνεχόμενες ακαδημαϊκές χρονιές στα δύο σχολεία με τις δικές του 

ιδιαίτερες συνθήκες όσον αφορά το κοινωνικό-οικονομικό και πολιτικό υπόβαθρο των 

μαθητών και των οικογενειών τους. Αυτό το υπόβαθρο ουσιαστικά υπήρξε η κινητήριος 

δύναμη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος:  

«Ξεκινήσαμε τις δράσεις για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τις 

οικογένειες των παιδιών. Μέσω άλλων δράσεων αυτό δεν ήταν εφικτό» 

[Λειτουργός 1] 

Ενίοτε η πρόσβαση σε κάποιους πληθυσμούς των κοινοτικών προγραμμάτων διευκολύνεται 

μέσω του σχολείου. Σε αυτή την περίπτωση ο σκοπός του προγράμματος είχε δυο 

διαστάσεις, να βοηθηθούν τα παιδιά στην ένταξη τους στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον αλλά και εντοπιστούν δυσκολίες στο οικογενειακό περιβάλλον που μπορεί να 

παρεμποδίζουν την επίτευξη των στόχων της ένταξης. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις παιδιών 

που συμμετείχαν στο πρόγραμμα οι οικογένειες τους ωφελήθηκαν επίσης ως έμμεσοι 

τελικοί χρήστες του Προγράμματος. Αυτό το έμμεσο αποτέλεσμα διαφάνηκε και στην 

ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών: 

«Παρόλα αυτά οι οικογένειες βοηθήθηκαν με διάφορα θέματα που είχαν» 

[Λειτουργός 2]  

Όσον αφορά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι λειτουργοί κατά την 

υλοποίηση του προγράμματος αυτές συνοψίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) αποδοχή 

από το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου και στήριξη τους και β) ένταξη του 

προγράμματος και των παρεμβάσεων στο ωρολόγιο πρόγραμμα του κάθε σχολείου σε 

συνδυασμό με τη μικρή διάρκεια (6 συναντήσεις).  Όσον αφορά την πρώτη πρόκληση αυτή 

θεωρήθηκε αναμενόμενη αφού οτιδήποτε νέο εισάγεται σε ένα ήδη κατεστημένο σύστημα 

πρόκειται να συναντήσει αντιστάσεις μέχρι να αποδείξει την ωφελιμότητα του για την 

ολότητα του συστήματος: 

«Την πρώτη χρονιά έπρεπε  να εξηγήσουμε γιατί είμαστε εκεί» 

[Λειτουργός 1] 
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Επίσης οι αντιστάσεις μπορεί να εκφράζονται και με την επίδειξη δύναμης και εξουσίας στις 

σχέσεις που διέπουν το σχολικό περιβάλλον – σύστημα- με τον εξωγενή παράγοντα –

Πρόγραμμα-: 

Την πρώτη εβδομάδα ενημέρωσα το σύλλογο των δασκάλων αλλά δεν 

ήταν όλοι εκεί. Όταν ξαναζήτησα να πάω δεν με άφησαν» Λειτουργός 2 

Κάθε τι νέο, εμπεριέχει και δυσκολίες αποδοχής: 

«Το πρώτο θέμα ήταν η προσέγγιση των δασκάλων. Υπήρξαν αρκετές 

αντιστάσεις αλλά στο τέλος τα αποτελέσματα ήταν θετικά» Λειτουργός 1 

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες μνήμες- εντυπώσεις από την πρώτη φορά, που αναδεικνύει 

ότι ο βαθμός επιτυχίας και αποτελεσματικότητας μιας παρέμβασης επηρεάζει τη συνέχεια 

του: 

«Στο ένα σχολείο αναγκάστηκαν να συνεργαστούν αλλά με την 

ολοκλήρωση του πρώτου χρόνου άλλαξε η στάση τους βλέποντας τα 

αποτελέσματα του προγράμματος αλλά και η προσωπικότητα του ΚΛ 

βοήθησε» [Λειτουργός 1] 

Οι δυσκολίες όμως αποδοχής του προγράμματος υπερκεράστηκαν όταν τα αποτελέσματά 

του και ο αντίκτυπος στις οικογένειες και τα παιδιά άρχισε να γίνεται ορατός: 

«Οπότε πήγαινα στο κάθε σχολείο 2 φορές την εβδομάδα τους άρεσε που 

πήγαινα σπίτι τους… και βοήθησε πολύ αυτό για να έρθουν κοντά στο 

σχολείο» Λειτουργός 2 

Έτσι ο βαθμός συνεργασίας μετεξελίχθηκε και δημιουργήθηκαν σχέσεις αλληλοϋποστήριξης 

και αποτελεσματικής συμβίωσης: 

«Ναι υποστηρίξαμε και τους δασκάλους. Δε γνώριζαν διαδικασίες κλπ…. 

αναφορά περιστατικών κλπ [….] δουλεύαμε στο ίδιο φάσμα πληροφοριών 

αλλά ανιχνεύαμε και άλλα πράγματα πηγαίναμε παρακάτω» Λειτουργός 1 

«Άριστος ο βαθμός συνεργασίας με τους δασκάλους και το σύνδεσμο 

γονέων» Λειτουργός 2 
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Όσον αφορά την ένταξη του προγράμματος στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου και τη 

διάρκεια των δραστηριοτήτων που οι λειτουργοί πιστεύουν ότι σαφώς θα βοηθούσε μια 

δομή και ένας προγραμματισμός σε επίπεδο καθιέρωσης πολιτικής από το ΥΠΠ: 

«Το ΥΠΠ πρέπει να κάνει ενημέρωση στα σχολεία για το πρόγραμμα για 

όλη τη χρονιά… και να αυξηθούν τα βιωματικά …επίσης η επικοινωνία με 

τους δασκάλους θα πρέπει να βελτιωθεί. Να μας εμπιστευθούν» 

[Λειτουργός 2] 

Αναγνωρίσθηκαν οι διάφοροι περιορισμοί, παράλληλα με την ανάγκη εστίασης και σε 

άλλες περιοχές που θα συμβάλλουν στην μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του έργου που 

παράγεται: 

«Δεν είναι βέβαια ικανοποιητικός ο χρόνος για περαιτέρω δουλειά και 

εμβάθυνση. Πρέπει επίσης οι δάσκαλοι να αφομοιώσουν το ρόλο μας και 

τη συνεργασία μαζί μας. Χρειάζεται χρόνος και συνεχής παρουσία εκεί» 

[Λειτουργός 1]. 

Επίσης, ένα άλλο ζήτημα που τέθηκε είναι οι δυσκολίες επί των διαδικασιών που μπορεί να 

προκύψουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και για το οποίο δεν υπάρχει νομοθετική 

κάλυψη για την λειτουργό του προγράμματος ώστε να μπορεί να παρέμβει αν χρειαστεί:  

«Η έλλειψη νομοθετημένων αρμοδιοτήτων για εμένα. Αν είχα μια 

νομοθεσία για να με προστατεύει» [Λειτουργός 2] 

Οι λειτουργοί του Προγράμματος έδωσαν έμφαση στα αποτελέσματα των παρεμβάσεων 

τους στα παιδιά δηλώνοντας ότι οι αλλαγές που παρατήρησαν ήταν πολυδιάστατες ενώ 

παρείχαν στα παιδιά τη δυνατότητα να εξερευνήσουν έννοιες και να βιώσουν 

συναισθήματα: 

«Αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών: από τις αξιολογήσεις φαίνονταν 

ότι είχαν δουλευτεί πολύ οι έννοιες όπως διαφορετικότητα αλλά 

χρειάζεται εκμάθηση νέων δεξιοτήτων/εκπαίδευση στη συμπεριφορά» 

[Λειτουργός 1] 
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Σε μία προσπάθεια περιεκτικής περίληψης των προτάσεων των εκπαιδευτικών και των 

λειτουργών του Προγράμματος που συμμετείχαν στην έρευνα οι προτάσεις τους 

συνοψίζονται τα εξής:   

• την κατανόηση και την στήριξη αξιών και γνώσης που έρχεται από τις οικογένειες 

• την σχολική επιτυχία όχι ως ατομική επίτευξη του παιδιού αλλά ως συλλογική 

ομαδική δραστηριότητα 

• την ύπαρξη πολιτισμικών και γλωσσικών δραστηριοτήτων μεταξύ των 

διαφορετικών ρόλων που βιώνουν τα παιδιά (γιος/κόρη, αδελφός/αδελφή, 

φίλος/φίλη κλπ.)  

• την απόρριψη της προώθησης μιας κοινής κουλτούρας που ισοπεδώνει στην 

ουσία τις πολιτισμικές διαφορές και θεωρεί πως η ισότητα ευκαιριών 

διασφαλίζεται με τις ίδιες παροχές. 

  

5.8 Συνεντεύξεις με Γονείς 

Η γονεϊκή εμπλοκή στην εκπαιδευτική διαδικασία θεωρείται μια πολύ σημαντική 

παράμετρος που εξασφαλίζει την ακαδημαϊκή επιτυχία αλλά και την ομαλότερη 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Ενώ οι έρευνες επιβεβαιώνουν τα πολλαπλά οφέλη 

που απορρέουν από την καλή συνεργασία του σχολείου και της οικογένειας, στην πράξη 

συναντώνται δυσκολίες καθώς υπάρχουν παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά στην 

επίτευξή τους και ειδικότερα στην περίπτωση των γονέων ΥΤΧ. Οι γονείς αυτοί χρήζουν 

ιδιαίτερης αντιμετώπισης και προσέγγισης από το σχολείο, καθώς αντιμετωπίζουν 

πολλαπλές δυσκολίες στη χώρα υποδοχής. Οι γονείς αυτοί θεωρείται συνήθως ότι δε 

συμμετέχουν στην εκπαίδευση των παιδιών τους και ότι δεν μπορούν να εκφράσουν τυχόν 

απαιτήσεις ενώ οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί σπάνια λαμβάνουν υπόψη τους τα ποικίλα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν και συχνά ερμηνεύουν την έλλειψη συμμετοχής τους ως 

ένδειξη περιορισμένου ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση των παιδιών τους ή ως 

διαφορετική αντίληψη λόγω κουλτούρας. 

Στην έρευνα συμμετείχαν μέσω συνεντεύξεων 4 γονείς. Από τις συνεντεύξεις  προέκυψε ότι 

οι γονείς στην πλειονότητά τους αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της γονεϊκής συμμετοχής 

στην εκπαίδευση των μαθητών και χρησιμοποιούν τεχνικές για να την ενθαρρύνουν. 
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Εντούτοις, η συνεργασία τους περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό λόγω των ιδιαίτερων 

πολιτισμικών χαρακτηριστικών της οικογένειας των μεταναστών και των αντιλήψεων που 

φέρουν τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί ως προς το ρόλο τους στην εκπαίδευση των 

παιδιών.  

Επιπλέον, από τις απαντήσεις των γονέων σε άλλα σχετικά ερωτήματα  φαίνεται ότι στην 

πλειονότητά τους, ακόμη κι αν ήδη επισκέπτονται το σχολείο σχετικά συχνά, επιθυμούν 

τακτικότερη επαφή. Οι γονείς που επέλεξαν να συμμετάσχουν στην έρευνα τρέφουν γενικά 

εμπιστοσύνη στο εκπαιδευτικό σύστημα. Μολονότι εκφράζουν τη δυσφορία τους με 

ορισμένες πλευρές της διαβίωσής τους στην Κύπρο (χαμηλή εισοδηματική κατάσταση), 

δηλώσαν ικανοποιημένοι από την εκπαίδευση των παιδιών τους. Επίσης, θεωρούν ότι οι 

Κύπριοι εκπαιδευτικοί είναι αμερόληπτοι και κάνουν ό,τι μπορούν για τα παιδιά τους. Η 

θετική εικόνα που έχουν για την εκπαίδευση των παιδιών τους προκύπτει εμμέσως και από 

τις θετικές απαντήσεις που έδωσαν σε σχέση με τη γλωσσική ικανότητα των παιδιών τους 

στα ελληνικά. Η εικόνα που φαίνεται να έχουν οι συγκεκριμένοι γονείς για τα παιδιά τους 

είναι ότι αντεπεξέρχονται ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του σχολείου.  

Όσον αφορά το Πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν τα παιδιά τους δήλωσαν ικανοποιημένοι 

και ανέδειξαν την αναγκαιότητα του, ώστε να υλοποιείται για όλα τα παιδιά όλων των 

τάξεων. Εκτίμησαν επίσης ως ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή των ΚΛ στην προσπάθεια που 

καταβάλλεται από το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς για την ακαδημαϊκή και 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών τους. Όσον αφορά τη συνεργασία τους με τις 

λειτουργούς του προγράμματος εκφράστηκαν επίσης με πολύ θετική προσέγγιση 

αποδεικνύοντας τη σημαντικότητα του ρόλου τους και της επίδρασης των παρεμβάσεων 

τους τόσο εντός όσο και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος.  

 

5.9 Κριτική Ανάλυση των συνεντεύξεων 

Οι απόψεις των συμμετεχόντων στην έρευνα μέσω των συνεντεύξεων για το πρόγραμμα των 

κοινωνικών παρεμβάσεων σε σχολεία με μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία 

κυμάνθηκαν  γύρω από την σημαντικότητα και την αναγκαιότητα της πρωτοβουλίας αυτής 

ενώ την αξιολόγησαν θετικά. Το πρόγραμμα, θεωρείται ότι είναι επαρκές αλλά παρέχει και 

μία ευελιξία εφαρμογής που μπορεί να έχει θετικά αλλά και βιώσιμα αποτελέσματα προς 

μια θετική εξέλιξη για τους μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία. Επιπλέον, τονίστηκε ότι 
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το  κάθε σχολείο επωφελήθηκε από την εφαρμογή του Προγράμματος ποικιλοτρόπως είτε 

γιατί παρατηρήθηκε σημαντική επιρροή στους μαθητές είτε γιατί ωφελήθηκαν οι οικογένειες 

τους και έτσι διευκολύνθηκε και η επικοινωνία του σχολείου μαζί τους. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να προκαλούνται θετικές επιπτώσεις, όταν υπάρχει ένας πυρήνας 

εκπαιδευτικών που ενδιαφέρεται για την πρόοδο των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία 

και τη συνοχή του σχολείου και συνεπικουρούνται από επαγγελματίες που εργάζονται 

δυναμικά τόσο εντός όσο και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος.  

Αξιοσημείωτο εύρημα αποτελεί ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι ήταν απροετοίμαστοι 

για τη νέα κατάσταση και ζήτησαν επαρκή και από κατάλληλους επαγγελματίες επιμόρφωση 

και υποστήριξη, που δεν παρέχεται από την πολιτεία. Οι εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι 

πρωτοβουλίες, όπως το εν λόγω Πρόγραμμα, που αναλαμβάνουν να βοηθήσουν τη σχολική, 

και όχι μόνο, ενσωμάτωση των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία αλλά και των 

οικογενειών στην ευρύτερη κυπριακή κοινωνία θα πρέπει να υποστηρίζονται από την 

πολιτεία και να προωθούνται ως καλές πρακτικές. Επιπλέον, θεωρήθηκε από τους 

συμμετέχοντες ότι παρόμοια προγράμματα, όπως το Πρόγραμμα των Κοινωνικών 

Παρεμβάσεων καταβάλλουν προσπάθειες για να μην καλλιεργούνται ρατσιστικές απόψεις 

στους γηγενείς μαθητές και προωθούν τις αξίες της διαπολιτισμικότητας και του 

αλληλοσεβασμού.  

Η γενική εκτίμηση των εκπαιδευτικών και των επαγγελματιών που συμμετείχαν στην έρευνα 

μέσω των συνεντεύξεων για το μαθητικό πληθυσμού με μεταναστευτική βιογραφία αλλά και 

τις οικογένειες τους, θα μπορούσε να αποτελεί τον κεντρικό άξονα της εκπαιδευτικής και 

κοινωνικής πολιτικής. Οι εκπαιδευτικοί συνέδεσαν το πρόγραμμα αυτό, με τη βιωσιμότητα 

των σχολείων και κατ΄ επέκταση της παροχής εκπαίδευσης στους μαθητές, διαδικασία που 

τροποποιείται στη νέα πραγματικότητα και γίνεται πιο πολύπλοκη. Επίσης, θέτουν τα 

ζητήματα της ενσωμάτωσης των παιδιών και των οικογενειών τους, της επαναδιατύπωσης 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της προετοιμασίας του σχολείου και των εκπαιδευτικών 

με ουσιαστική εκπαίδευση, καθώς και της κοινωνίας γενικότερα, προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις.  
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Κεφάλαιο 6:  Παρουσίαση αποτελεσμάτων από την 
δειγματοληπτική έρευνα στους συμμετέχοντες 
μαθητές 

 

6.1 Εισαγωγή 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο αναφέρεται στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τη 

διενεργηθείσα δειγματοληπτική έρευνα στους μαθητές της Πέμπτης και Έκτης τάξης των 

δημοτικών σχολείων που η συγκεκριμένη παρέμβαση έλαβε μέρος.  

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ξεκινά με την ανάλυση σημαντικών σημείων γενικού 

ενδιαφέροντος για το εκπαιδευτικό σύστημα και πως γίνεται αυτό κατανοητό από τους 

ερωτώμενους. Παρουσιάζονται κάποια γενικά ευρήματα που μπορούν να προκαλέσουν το 

ενδιαφέρον του αναγνώστη, όπως για παράδειγμα εάν νιώθουν ασφάλεια και σιγουριά στο 

σχολείο που παρακολουθούν. Ακολουθεί η παρουσίαση των σημαντικότερων στατιστικών 

αναλύσεων από την εμπειρία που αποκόμισαν από τις συναντήσεις με τους κοινωνικούς 

λειτουργούς του Δήμου Λεμεσού. Απώτερος στόχος ήταν η απεικόνιση συγκριθέντων 

μεταβλητών που αναδεικνύουν τα άμεσα και έμμεσα αποτελέσματα από τις παρεμβάσεις 

που δυνητικά συμβάλλουν στην ομαλότερη λειτουργία του σχολείου.  

 

6.2 Γενικά σημεία – Βασική Δημογραφική περιγραφή 

Το σύνολο των παιδιών που απάντησαν τα ερωτηματολόγια ήταν 110 (εκατό δέκα). Κρίνεται 

σκόπιμο να τονισθεί ότι ερωτηματολόγια συγκεντρώθηκαν από παιδιά που οι κηδεμόνες 

τους είχαν αποδεχθεί να συμμετέχουν. Το παρακάτω διάγραμμα αλλά και ο πίνακας δείχνει 

ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι κορίτσια, ενώ οι σχετικά κοντινές ποσοστώσεις 

επιτρέπουν να χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη παράμετρος σε ακόλουθους συγκριτικούς 

πίνακες και διαγράμματα.   

 

Πίνακας 1: Φύλο 

 Fx % 

Αγόρι 42 38,2 

Κορίτσι 68 61,8 

Σύνολο 110 100,0 
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Οι ερωτώμενοι προέρχονται από το 4ο και το 6ο Δημοτικό Σχολείου του Δήμου Λεμεσού, 

όπου και εμφανίζονται υψηλότερη σε ποσοστά, παρουσία παιδιών με διαφορετική 

πολιτισμική βιογραφία. Κρίνεται σκόπιμο στο σημείο αυτό να τονισθεί ότι η χώρα καταγωγής 

των παιδιών μπορεί να είναι από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πέρα από την Ελλάδα), από 

χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και παιδιά από μεικτούς γάμους (ο ένας εκ των δύο 

κηδεμόνων είναι κυπριακής καταγωγής). Για λόγους προστασίας της ανωνυμίας των 

ερωτώμενων δεν τέθηκε ανάλογη ερώτηση που να αποτυπώνει το όνομα τους, την 

εθνικότητα τους, αυτή των κηδεμόνων τους ή τη χώρα καταγωγής τους. Επιπλέον στις 

συναντήσεις  και δραστηριότητες συμμετείχαν  και γηγενείς μαθητές, καθώς επιπρόσθετος 

στόχος ήταν η σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των παιδιών. 

 

 

 

 

 

 

 

Η διαφοροποίηση στον αριθμό των ερωτώμενων ανά σχολείο προκύπτει τόσο από τον 

αριθμό των τάξεων ανά σχολείο αλλά και των παιδιών, για τα οποία και το σχετικό έντυπο 

συγκατάθεσης συμπληρώθηκε και επιστράφηκε στο σχολείο από τους κηδεμόνες τους. 

 

 

Πίνακας 3: Ερωτώμενοι Μαθητές ανά Τάξη – 6ο Δημοτικό 

Σχολείο 
Ε1 Ε2 

ΣΤ1 ΣΤ2 

Fx % Fx % Fx % Fx % 

11 22 14 28 14 28 11 22 

 

 

 

Πίνακας 2: Ερωτώμενοι ανά Σχολείο 
 

Fx % 

4ο Δημοτικό Σχολείο 60 54,5 

6ο Δημοτικό Σχολείο 50 45,5 
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Για την περίπτωση του 6ου Δημοτικού Σχολείου, παρατηρείται μια απόλυτη ταύτιση μεταξύ 

του αριθμού των ερωτώμενων στην Πέμπτη Τάξη (που συμμετέχουν στις τωρινές 

εκπαιδευτικές συναντήσεις) και στα παιδιά της Έκτης τάξης που συμμετείχαν σε ανάλογο 

κύκλο παρέμβασης που ολοκληρώθηκε την περασμένη σχολική χρονιά. 

 

 

 

Πίνακας 4: Ερωτώμενοι Μαθητές ανά Τάξη – 4ο Δημοτικό Σχολείο 

Ε1 Ε2 ΣΤ1 ΣΤ2 ΣΤ3 

Fx % Fx % Fx % Fx % Fx % 

13 21,7 13 21,7 16 26,7 9 15,0 9 15,0 

 

Στην περίπτωση του 4ου Δημοτικού Σχολείου παρατηρείται μια μικρή διαφοροποίηση για την 

Έκτη Τάξη, όπου και υπάρχουν τρία (3) τμήματα σε σχέση με την Πέμπτη αλλά και το 6ο 

δημοτικό.  Οι αριθμοί όμως των ερωτώμενων της Έκτης τάξης δεν  επηρεάζουν το υπόλοιπο 

δείγμα, ώστε να χρειασθεί τυχόν επιπρόσθετη παραμετροποίηση.  

 

Η επόμενη παραμετροποίηση, αναφέρεται στις ηλικίες των παιδιών. Οι ερωτώμενοι 

αποτελούν μαθητές της Πέμπτης και Έκτης τάξης δημοτικών σχολείων, όπου η συγκεκριμένη 

παρέμβαση ξεκίνησε κατά τον περσινό σχολικό έτος για την Πέμπτη τάξη και συνεχίζεται και 

φέτος με την νέα Πέμπτη τάξη. Η Έκτη τάξη συμμετέχει τόσο ως προς την αποτύπωση των 

εμπειριών τους ύστερα από ένα χρόνο, όσο και ως μια επιπρόσθετη στατιστική σύγκριση σε 

ακόλουθες παραμέτρους. 

 

Πίνακας 5: Ηλικία Ερωτώμενων 

 Fx % 

10 ετών 42 38,2 

11 ετών 58 52,7 

12 ετών 10 9,1 

Σύνολο 110 100,0 
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Για το λόγο αυτό και εμφανίζονται μόνο συγκεκριμένες ηλικίες. Ακολουθήθηκε η αναλογία, 

όπως περιγράφεται στο προηγούμενο κεφάλαιο. Ο παραπάνω πίνακας 5 αναδεικνύει μια 

σχετική αναλογία στις ηλικίες, όπου και κάποια από τα παιδιά που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο έχουν μέχρι και δύο χρόνια διαφορά μεταξύ τους. Αποτελεί μια 

επιπρόσθετη παράμετρο που θα αξιοποιηθεί ακολούθως σε συγκριτικούς πίνακες και 

διαγράμματα. 

 

6.3 Εμπειρίες μαθητών από τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος  

Ο Πίνακας 6 αναφέρεται στη διάθεση των παιδιών να πηγαίνουν σχολείο σε καθημερινή 

βάση. Η συγκεκριμένη ερώτηση αναζητά να διερευνήσει τυχόν μελλοντική σχολική διαρροή. 

Η διεθνής βιβλιογραφία έχει αναδείξει ότι πολλά παιδιά μεταναστών εγκαταλείπουν το 

σχολείο προτού την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εξαιτίας της αδυναμίας 

στήριξης τους από το σχολικό περιβάλλον. Οι απαντήσεις των παιδιών αναδεικνύουν ότι 

περίπου ένα σημαντικό 15% μάλλον δεν αισθάνεται άνετα. Θα πρέπει να τεθεί ένας 

γενικότερος προβληματισμός για το κατά πόσο, το ποσοστό αυτό θα εγκαταλείψει το 

σχολικό πλαίσιο κάποια στιγμή στο μέλλον.  Το παρατηρούμενο ποσοστό είναι ελαφρώς 

μεγαλύτερο του ποσοστού σχολικής διαρροής για την Κύπρο (7.7%). 

 

Πίνακας 6: Θέλω να πηγαίνω στο σχολείο κάθε 

μέρα 

 Fx % 

Καθόλου 4 3,6 

Λίγο 14 12,7 

Κάπως 37 33,6 

Πολύ 36 32,7 

Παρά πολύ 19 17,3 

Σύνολο 110 100,0 
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Πίνακας 7: Θέλω να πηγαίνω στο σχολείο κάθε μέρα 

  
Καθόλου Λίγο Κάπως Πολύ Παρά πολύ Σύνολο 

Fx % Fx % Fx % Fx % Fx % Fx % 

Αγόρι 3 75% 4 29% 19 51% 13 36% 3 16% 42 38% 

Κορίτσι 1 25% 10 71% 18 49% 23 64% 16 84% 68 62% 

 

Προχωρώντας σε μια βαθύτερη ανάλυση (Πίνακας 7) διακρίνουμε ότι τα κορίτσια εκφράζουν 

μεγαλύτερη απογοήτευση σε σχέση με τα αγόρια, λαμβάνοντας  πάλι υπόψη την 

παρατηρούμενη διαφορά στο φύλο των ερωτώμενων, όπου τα κορίτσια υπερτερούν σε μια 

αναλογία 6 προς 4. 

 

 

Το παραπάνω διάγραμμα μας προσδίδει και μια διαφορετική διάσταση ως προς το βαθμό 

ικανοποίησης των μαθητών. Στις θετικές κλίμακες, γίνεται αντιληπτό ότι μεγαλύτερο βαθμό 

ικανοποίησης εκφράζουν τα κορίτσια, ενώ όσο ανεβαίνει ο βαθμός ευχαρίστησης μειώνεται 

η ευχαρίστηση που επιδεικνύουν τα αγόρια. 

Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης, ο πίνακας 8 αναφέρεται στα αποτελέσματα 

ερώτησης ικανοποίησης από όλα τα μαθήματα που οι ερωτώμενοι διδάσκονται. Ιδιαίτερα 

ενδιαφέρον  αποδίδεται στο αρνητικό παρουσιαζόμενο ποσοστό (καθόλου 9,1%), όπου 

έρχεται να συμπληρώσει την προηγούμενη εικόνα ότι δεν επιθυμούν να πηγαίνουν 

καθημερινά στο σχολείο. 
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Πίνακας 8: Αγαπάω όλα τα μαθήματα 

 Fx % 

Καθόλου 10 9,1 

Λίγο 28 25,5 

Κάπως 43 39,1 

Πολύ 20 18,2 

Παρά πολύ 9 8,2 

Σύνολο 110 100,0 

 

 

Από την άλλη πλευρά διακρίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων απάντησε 

δεν του αρέσουν όλα τα μαθήματα, ένας στους τέσσερις μαθητές απάντησε ότι αγαπά όλα 

τα μαθήματα. Προχωρώντας σε μια βαθύτερη κατανόηση του βαθμού ικανοποίησης, ο 

πίνακας 9 περιγράφει τις απαντήσεις που δόθηκαν ανά φύλο. Διακρίνεται ότι τα κορίτσια 

υπερτερούν σε όλες τις προσμετρούμενες κλίμακες, από την αρνητική μέχρι τη θετική. 

Δίνοντας έμφαση στις ακραίες τιμές (Καθόλου και παρά πολύ), βλέπουμε μια μικρή αυξητική 

τάση στην αρνητική κλίμακα για τα κορίτσια, ενώ για τα αγόρια εμφανίζεται μια απόλυτη 

ισορροπία. 

  

Πίνακας 9: Αγαπάω όλα τα μαθήματα 

Καθόλου Λίγο Κάπως Πολύ Παρά πολύ 

Fx % Fx % Fx % Fx % Fx % 

Αγόρι 3 30% 10 36% 19 44% 7 35% 3 33% 

Κορίτσι 7 70% 18 64% 24 56% 13 65% 6 67% 

 

Πίνακας 10: Αγαπάω τους δασκάλους μου 

 Fx % 

Καθόλου 2 1,8 

Λίγο 10 9,1 

Κάπως 19 17,3 

Πολύ 21 19,1 

Παρά πολύ 57 51,8 

Δεν απάντησαν 1 0,9 

Σύνολο 110 100,0 



 

Αξιολόγηση Προγράμματος Κοινωνικών Παρεμβάσεων 73 

Περίπου τα τρίτα τέταρτα των μαθητών αναφέρουν ότι αγαπούν τους δασκάλους τους και 

αυτό αποτελεί ένα από τους βασικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν θετικά την 

ανάπτυξη των μαθητών.  Πολύ λίγα άτομα απάντησαν αρνητικά στη σχετική αυτή ερώτηση. 

Επιθυμώντας να δούμε το φύλο που κινήθηκε αρνητικά αλλά και πιθανόν διαφοροποιήσεις 

ανά σχολείο γίνονται αντιληπτά τα ακόλουθα:  Μόνο κορίτσια απάντησαν εντελώς αρνητικά 

και από το ένα μόνο σχολείο. Από το ίδιο σχολείο εμφανίζονται να είναι τα περισσότερα 

άτομα που επέλεξαν τη δεύτερη αρνητική κλίμακα, ενώ και πάλι τα κορίτσια υπερτερούν των 

αγοριών, έστω και με πολύ μικρούς αριθμούς. 

 

  Πίνακας 11: Αγαπάω τους δασκάλους μου 

Καθόλου Λίγο Κάπως Πολύ Παρά πολύ 

Fx  % Fx  % Fx  % Fx  % Fx  % 

4ο Δημοτικό Σχολείο Αγόρι 0 0% 3 15% 7 35% 3 15% 7 35% 

Κορίτσι 2 5% 5 13% 8 20% 9 23% 16 40% 

6ο Δημοτικό Σχολείο Αγόρι 0 0% 1 5% 1 5% 4 18% 16 73% 

Κορίτσι 0 0% 1 4% 3 11% 5 19% 18 67% 

Σύνολο Αγόρι 0 0% 4 10% 8 19% 7 17% 23 55% 

Κορίτσι 2 3% 6 9% 11 16% 14 21% 34 51% 

 

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό που αναδεικνύεται είναι ότι το σύνολο των κοριτσιών από το 

ένα σχολείο εμφανίζει μεγαλύτερη διαφοροποίηση και κινείται πιο αρνητικά σε όλες 

περιπτώσεις σε σχέση με τη συμπεριφορά που επιδεικνύουν τα κορίτσια του άλλου 

σχολείου. 
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το παραπάνω διάγραμμα προχωρά σε μια γενικότερη σύγκριση μεταξύ των δύο σχολείων σε 

σχέση με την προτίμηση των μαθητών για τους δασκάλους τους. Αναδεικνύει ότι προφανώς 

οι μαθητές του ενός σχολείου διάκεινται περισσότερο φιλικά προς τους δασκάλους τους, σε 

σχέση με το δεύτερο σχολείο.  

 

 

 

 

Το παραπάνω διάγραμμα αξιοποιεί τις δύο θετικές κλίμακες για να αντικατοπτρίσει τις 

απαντήσεις των μαθητές ανά σχολείο αλλά και επί του συνόλου των απαντήσεων. Η πολύ 

θετική κλίμακα υπερτερεί της προηγούμενης, όπως επίσης και αυτή των αγοριών σε σχέση 

με τα κορίτσια. 

 

Οι ερωτήσεις συνεχίζονται για την κατανόηση του επιπρόσθετου ρόλου που οι δάσκαλοι 

διαδραματίζουν στο σχολικό περιβάλλον ως συμπαραστάτες και καθοδηγητές σε τυχόν 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές. Ο παρακάτω πίνακας 12, αναφέρεται σε σχετικές 

απαντήσεις που λήφθηκαν για το βαθμό συμπαράστασης που οι μαθητές νιώθουν από τους 

δασκάλους τους, όταν συνάντησαν ή/και συναντούν δυσκολίες. Η πολύ μεγάλη πλειοψηφία 

απαντά θετικά, συμπεριλαμβάνοντας και την ουδέτερη επιλογή, γεγονός που μπορεί να 

αποδοθεί στα θετικά πρότυπα συμπεριφοράς και ενσυναίσθησης του διδασκαλικού 

προσωπικού που έχει αναπτυχθεί και στα δύο υπό διερεύνηση  σχολεία. 
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Πίνακας 12: Οι δάσκαλοί μου μού συμπαραστάθηκαν 
σε δυσκολία που αντιμετώπισα 

  Fx % 

Καθόλου 5 4,5 

Λίγο 12 10,9 

Κάπως 19 17,3 

Πολύ 26 23,6 

Παρά πολύ 45 40,9 

Δεν απάντησαν 3 2,7 

Σύνολο 110 100 

 

Το επόμενο διάγραμμα αναδεικνύει σε γραφική απεικόνιση τις απαντήσεις που λήφθηκαν 

και προσδίδει τα θετικά στοιχεία από το επιπρόσθετο ρόλο που οι δάσκαλοι επιτελούν στο 

πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος. Και στα δύο σχολεία και στα δύο φύλα οι θετικές 

απαντήσεις πλειοδοτούν των υπολοίπων. 

 

 

 

Επιθυμώντας, από την πλευρά να έρθουν υπό μελέτη οι αρνητικές απαντήσεις που δόθηκαν, 

δημιουργήθηκε ο Πίνακας 13 που προχωρά σε ανάλυση των αρνητικών απαντήσεων που 

δόθηκαν ανά φύλο και σχολείο. Στην πιο αρνητική κλίμακα γίνεται κατανοητό ότι 

παρουσιάζεται μια σχετική διαφοροποίηση ανάμεσα στα δύο φύλα, με τα κορίτσια να 

παραμένουν πιο αρνητικά στις απόψεις τους για το βαθμό συμπαράστασης που έλαβαν από 
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τους δασκάλους τους. τα αγόρια εμφανίζονται πολύ πιο θετικά στις απόψεις τους, ότι 

προφανώς έλαβαν την απαραίτητη συμπαράσταση που ζήτησαν, όποτε τη ζήτησαν από τους 

δασκάλους τους, όπως και διακρίνεται ακόμα και από την ουδέτερη κλίμακα. 

 

 

Πίνακας 13: Αρνητικές κλίμακες αντίληψης μαθητών για τη 
συμπαράσταση των δασκάλων σε δυσκολίες που αντιμετώπισαν 

  Καθόλου Λίγο Κάπως 

Fx % Fx % Fx % 

4ο Δημ. 
Σχολείο 

Αγόρι 0 0% 4 20% 4 20% 

Κορίτσι 2 5% 4 10% 9 23% 

6ο Δημ. 
Σχολείο 

Αγόρι 2 10% 1 5% 2 10% 

Κορίτσι 1 4% 3 11% 4 15% 

Σύνολο Αγόρι 2 5% 5 12% 6 15% 

Κορίτσι 3 5% 7 11% 13 20% 

 

Η επόμενη ερώτηση, που αποτυπώνεται στον Πίνακα 14, αποτυπώνει τις απαντήσεις από μια 

γενικότερη αντίληψη για τον τρόπο που χειρίζεται το σχολείο προβλήματα συμπεριφοράς 

που παρουσιάζονται, επιδεικνύοντας κατανόηση και ευαισθησία. Δεν αποτελεί στόχο της 

ερώτησης η απόδειξη των διαδικασιών που ακολουθεί το σχολείο αλλά ο βαθμός 

κατανόησης του τρόπου των αποφάσεων που λαμβάνονται αλλά και την ιδιαίτερη 

μαθητοκεντρική προσέγγιση που το σχολείο επιδεικνύει.  

 

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης απάντησης μπορούν να αιτιολογήσουν και μέρος των 

συναντήσεων που έλαβαν ή/και λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος 

παρέμβασης από το Δήμο Λεμεσού. Η πλειοψηφία των μαθητών θεωρεί ότι αποφάσεις του 

σχολείου διαθέτουν τα παραπάνω στοιχεία και διάκεινται θετικά προς αυτές (51%). Το ένα 

τέταρτο των ερωτηθέντων προτιμά να κρατήσει μια ουδέτερη στάση, θεωρώντας υπάρχουν 

φορές όπου οι αποφάσεις είναι σωστές άλλες όχι  (αποτύπωση προσωπικής άποψης 

συγγραφέων). Υπάρχει όμως και ένα ποσοστό της τάξης του 20% που διαφωνεί ως προς τον 

τρόπο που το σχολικό σύστημα χειρίζεται προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών 
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Πίνακας 14: Το σχολείο χειρίζεται προβλήματα 
συμπεριφοράς των μαθητών με κατανόηση και 

ευαισθησία 

  Fx % 

Καθόλου 7 6,4 

Λίγο 15 13,6 

Κάπως 28 25,5 

Πολύ 17 15,5 

Παρά πολύ 40 36,4 

Δεν απάντησαν 3 2,7 

Σύνολο 110 100 

 

Κρίνεται, λοιπόν, σκόπιμο να μελετηθεί  σε μεγαλύτερο βάθος το συγκεκριμένο ποσοστό και 

να αναδειχθούν κάποια επιπρόσθετα χαρακτηριστικά. Τα κορίτσια, εκ νέου, διαφαίνονται 

πιο κριτικά ως προς τη στάση του σχολείου, και ιδιαίτερα στο ένα από τα δύο υπό μελέτη 

σχολεία.  Ταυτόχρονα τα κορίτσια είναι και τα άτομα που δείχνουν τη μεγαλύτερη 

θετικότητα και εμπιστοσύνη ως προς το σύστημα (ιδιαίτερα τα κορίτσια του ενός σχολείου). 

Τέλος μια σχετική διάφορά, σχετικά αξιοσημείωτη, εμφανίζεται ως προς την εντύπωση που 

έχουν οι μαθητές του ενός σχολείου σε σχέση με τους μαθητές του δεύτερου. Το δεύτερο 

σχολείο εμφανίζεται να είναι στο σύνολο του πιο θετικό. 

 

 

Πίνακας 15: Το σχολείο χειρίζεται προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών με κατανόηση και ευαισθησία. 

  Καθόλου Λίγο Κάπως Πολύ Παρά πολύ 

Fx % Fx % Fx % Fx % Fx % 

4ο Δημ. Σχολείο Αγόρι 1 5% 6 30% 6 30% 2 10% 5 25% 

Κορίτσι 4 10% 7 18% 9 23% 6 15% 13 33% 

6ο Δημ. Σχολείο Αγόρι 1 5% 1 5% 8 38% 4 19% 7 33% 

Κορίτσι 1 4% 1 4% 5 19% 5 19% 15 56% 

Σύνολο Αγόρι 2 5% 7 17% 14 34% 6 15% 12 29% 

Κορίτσι 5 8% 8 12% 14 21% 11 17% 28 42% 

 

Ο επόμενος πίνακας 16 στοχεύει στην αποτύπωση τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 

οι μαθητές που ανταποκρίθηκαν στο ερωτηματολόγιο, και κυρίως μέσα από τυχόν έλλειψη 

φίλων. Η συγκεκριμένη ερώτηση έχει  μια επιπλέον δυσκολία καθώς ζητείται αντίστροφη 

απάντηση σε σχέση με τις προηγούμενες ερωτήσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει πάντοτε 
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η ανησυχία του κάποιος/α ερωτώμενος/η να διάβασε με ταχύτητα ή/και να κατανόησε 

διαφορετικά τη συγκεκριμένη ερώτηση. 

Η ανάγκη για τη συγκεκριμένη επεξήγηση γίνεται καθώς παρουσιάζονται κάποια ποσοστά 

που δείχνουν μια μοναχικότητα των παιδιών σε σημαντικό βαθμό. 

 

Πίνακας 16: Στο σχολείο δεν έχω τόσους 

φίλους όσους θα ήθελα 

 Fx % 

Καθόλου 56 50,9 

Λίγο 11 10,0 

Κάπως 10 9,1 

Πολύ 14 12,7 

Παρά πολύ 16 14,5 

Δεν απάντησαν 3 2,7 

Σύνολο 110 100,0 

 

Αν για λόγους σκοπιμότητας και αποφυγής κριτικής από αναγνώστες αλλά και μελετητές, 

αγνοηθούν οι ακραίες τιμές και υπάρξει επικέντρωση μόνο στη μεσαία κλίμακα (βλ. Πίνακα 

17), γίνεται αντιληπτό ότι τα παιδιά  νιώθουν ότι δεν είναι ικανοποιημένα από τους φίλους 

τους, ή ότι ακόμα πιθανόν να επιθυμούν διαφορετικούς ή/και περισσότερους. 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΟΣΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ 

Καθόλου Λίγο Κάπως Πολύ Παρά πολύ 

Fx % Fx % Fx % Fx % Fx % 

4Ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ Αγόρι 14 70% 0 0% 3 15% 2 10% 1 5% 

Κορίτσι 25 63% 5 13% 3 8% 3 8% 4 10% 

6Ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ Αγόρι 4 19% 4 19% 1 5% 6 29% 6 29% 

Κορίτσι 13 50% 2 8% 3 12% 3 12% 5 19% 

ΣΥΝΟΛΟ Αγόρι 18 44% 4 10% 4 10% 8 20% 7 17% 

Κορίτσι 38 58% 7 11% 6 9% 6 9% 9 14% 

 

Υπάρχει ένα ποσοστό περί του 10%, που πιθανόν να καλύπτει και το σύνολο των τάξεων που 

χρειάζεται είτε ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, είτε και συζήτηση για τι είναι φίλοι, τι πρέπει 

να αναμένεις από αυτούς και αυτοί από εσένα. Θέλοντας να εξερευνήσουμε ακόμα 

περισσότερο το συγκεκριμένο γεγονός, έγινε αξιοποίηση περισσότερων συγκριτικών τεστ 

μεταξύ των μαθητών και ανάμεσα στα σχολεία. 
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Το παραπάνω γράφημα προσπαθεί να αποτυπώσει γραφικά τις απαντήσεις που έδωσαν οι 

μαθητές του 4ου σχολείου. Τα αγόρια φαίνεται είτε να έχουν τα περισσότερα από αυτά 

πολλούς φίλους, είτε, από την άλλη πλευρά να αντιμετωπίζουν δυσκολίες ικανοποίησης από 

τον αριθμό αυτών. Σχετικά διαφορετική εικόνα διακρίνεται για την περίπτωση του 6ου 

σχολείου. Τα αγόρια δεν φαίνεται να είναι ικανοποιημένα από τον αριθμό των φίλων που 

έχουν.  Μια παράλληλη τάση, σε πιο χαμηλό βαθμό διακρίνεται και για τα κορίτσια.  

Τα αποτελέσματα κρίνονται ιδιαίτερα χρήσιμα ως προς το σχεδιασμό νέων δραστηριοτήτων 

που θα συμπεριλαμβάνουν και ασκήσεις ανάπτυξης ομαδικότητας, ομαδικής συνοχής και 

αλληλοεκτίμησης μεταξύ των συμμετεχόντων. 
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Το σχολείο, πέρα από σύστημα μετάδοσης και ανάπτυξης γνώσεων, αποτελεί και χώρο όπου 

το παιδί μαθαίνει να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του αλλά και να εκφράζει τις σκέψεις 

και τις απορίες τους. Αποτελεί, λοιπόν, ένα χώρο όπου αισθάνεται σιγουριά, πέρα από το 

οικογενειακό του περιβάλλον. Η παραπάνω δήλωση αποτέλεσε το έναυσμα για τη 

δημιουργία ανάλογης ερώτησης προς τους μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Τα αποτελέσματα (Πίνακας 18) είναι πολύ ενθαρρυντικά και αναδεικνύουν ότι και στα δύο 

σχολεία, δίνεται προσοχή στους συγκεκριμένους παράγοντες. Υπάρχουν όμως κάποια 

ποσοστά (10%) που εγείρουν μια ιδιαίτερη προσοχή και αναλύονται ακολούθως. 

 

Πίνακας 18: Αισθάνομαι ασφάλεια και 
σιγουριά στο σχολείο 

  Fx % 

Καθόλου 4 3,6 

Λίγο 7 6,4 

Κάπως 28 25,5 

Πολύ 30 27,3 

Παρά πολύ 41 37,3 

Σύνολο 110 100 

 

 

 

Ο ακόλουθος Πίνακας 19 αναλύει τις απαντήσεις που δόθηκαν ανά σχολείο και φύλο. 

Διαφαίνεται ότι κορίτσια από το ένα μόνο σχολείο δεν αισθάνονται ουδεμία ασφάλεια στο 

σχολείο. Επιπλέον άτομα, κυρίως κορίτσια αλλά και κάποια αγόρια εξέφρασαν ανησυχίες για 

το ίδιο θέμα (λίγο – 10%), ενώ πολύ μεγαλύτερα ποσοστά  επέλεξαν μια πιο ουδέτερη στάση 

(Κάπως ).   

 

Οι μαθητές που απάντησαν από το δεύτερο σχολείο αισθάνονται πολύ πιο σίγουροι και σε 

αρκετά μεγαλύτερο βαθμό ασφάλεια και σιγουριά για το σχολείο που πηγαίνουν. Εάν η 

σύγκριση περιοριστεί στα κορίτσια των δύο σχολείων, γίνεται αντιληπτό ότι αυτά του 

δεύτερου σχολείου νιώθουν πολύ πιο ασφαλή σε σχέση με αυτά του πρώτου. 
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  Πίνακας 19: Αισθάνομαι ασφάλεια και σιγουριά στο σχολείο 

Καθόλου Λίγο Κάπως Πολύ Παρά πολύ 

Fx % Fx % Fx % Fx % Fx % 

4ο Δημ. 
Σχολείο 

Αγόρι 0 0% 2 10% 9 45% 4 20% 5 25% 

Κορίτσι 4 10% 4 10% 9 23% 12 30% 11 28% 
6ο Δημ. 
Σχολείο 

Αγόρι 0 0% 1 5% 7 32% 5 23% 9 41% 

Κορίτσι 0 0% 0 0% 3 11% 9 32% 16 57% 

Σύνολο Αγόρι 0 0% 3 7% 16 38% 9 21% 14 33% 
Κορίτσι 4 6% 4 6% 12 18% 21 31% 27 40% 

 

Η ακόλουθη γραφική παράσταση βοηθά στην αναγνώριση της αυξητικής τάσης για τους 

μαθητές του δεύτερου σχολείου ως προς τις κλίμακες της ασφάλειας, ενώ παρατηρούνται οι 

αντιστρόφως ανάλογα μειωτικές τάσεις για τα παιδιά του πρώτου σχολείου. 

 

 

Τα αποτελέσματα της ερώτησης αυτής, κρίνεται σκόπιμο να προκαλέσουν μια εγρήγορση 

αλλά και περαιτέρω διερεύνηση για τους λόγους, τους οποίους ανησυχούν για την ασφάλεια 

τους, είτε συνέπεια ενός περιστατικού, είτε κάποιων γενικότερων συνθηκών. 

 

Πίνακας 20: Συμμετοχή σε δραστηριότητες που 
καλλιεργούν τη συνεργασία και το σεβασμό 

 Fx % 

Καθόλου 4 3,6 

Λίγο 11 10,0 

Κάπως 22 20,0 

Πολύ 31 28,2 

Παρά πολύ 41 37,3 

Δεν απάντησαν 1 0,9 

Σύνολο 110 100,0 
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Ο παραπάνω Πίνακας 20 αναφέρεται στις απαντήσεις που λήφθηκαν για την ερώτηση που 

σχετίζεται με το κατά πόσο οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες στο σχολείο που 

προωθούν τη συνεργασία και το σεβασμό. Η μεγάλη πλειοψηφία απάντησε θετικά, γεγονός 

που εκλαμβάνεται ότι έχουν συμμετάσχει σε κάποιες ανάλογες  δραστηριότητες, ή/και ότι 

μέσα στο σχολικό χρόνο προβλέπονται κάποιου τέτοιου είδους δραστηριότητες. Τα όποια 

αρνητικά ποσοστά έρχονται σε συνέχεια των προηγούμενων απαντήσεων όπου 

παρουσιάζεται μια ανάλογη αρνητική εικόνα για το σχολικό πλαίσιο. 

 

 

6.4 Εμπειρίες μαθητών από τη συμμετοχή τους στην ομάδα δραστηριοτήτων  

Από τον ακόλουθο Πίνακα (Πίνακας 21) ξεκινά  η αξιολόγηση των μαθητών σε σχέση με τις 

εντυπώσεις που έχουν αποκομίσει από τις δραστηριότητες των συναντήσεων που 

συμμετείχαν στο πλαίσιο της παρέμβασης από τους κοινωνικούς λειτουργούς  του Δήμου 

Λεμεσού. 

 

 

Πίνακας 21:Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από τη 
συμμετοχή μου στην ομάδα 

  Fx % 

Καθόλου 4 3,6 

Λίγο 3 2,7 

Κάπως 8 7,3 

Πολύ 26 23,6 

Παρά πολύ 69 62,7 

Σύνολο 110 100 

 

 

Η πρώτη ερώτηση αποσκοπεί στην αποτύπωση του γενικού κλίματος που οι συναντήσεις 

έχουν αποφέρει στο σύνολο των μαθητών. Η μεγάλη πλειοψηφία απάντησε πολύ θετικά στη 

συγκεκριμένη ερώτηση, γεγονός που αποδεικνύει τη γενικότερη επιτυχία της παρέμβασης. 

Ιδιαίτερα θετικό γεγονός αποτελεί ότι  η τελευταία θετική κλίμακα  είναι άνω το 60 %  που σε 

συνδυασμό με τη δεύτερη θετική κλίμακα επιτυγχάνουν ποσοστά ικανοποίησης άνω του 

85%.  
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  Πίνακας 22: Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από τη συμμετοχή μου στην ομάδα. 

Καθόλου Λίγο Κάπως Πολύ Παρά πολύ 

Fx % Fx % Fx % Fx % Fx % 

4ο Δημ. Σχολείο 2 3% 2 3% 4 7% 17 28% 35 58% 

6ο Δημ. Σχολείο 2 4% 1 2% 4 8% 9 18% 34 68% 

Σύνολο 4 4% 3 3% 8 7% 26 24% 69 63% 

 

Αναλύοντας τις απαντήσεις που δόθηκαν ανά σχολείο, πέρα τις θετικές απόψεις γίνονται 

αντιληπτές και κάποιες ακόμα διαφορές στην ανταποκρισιμότητα των μαθητών. Το πρώτο 

σχολείο εμφανίζει εξίσου πολύ μεγάλη ικανοποίηση, παρόμοια με αυτή του δεύτερου 

σχολείου. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όταν το ίδιο το σχολείο εμφανίζει 

κάποια ποσοστά επιφύλαξης απέναντι στο σχολικό σύστημα, όπως διαφάνηκε από τις 

παραπάνω απαντήσεις. Σημαίνει ότι στο σύνολο τους οι μαθητές που συμμετείχαν με πολύ 

ελάχιστες εξαιρέσεις, απέκτησαν καινούριές γνώσεις, έκαναν καινούργιές γνωριμίες και 

έχουν αποκομίσει θετικές εντυπώσεις από τις συναντήσεις. 

 

 

 

Το παραπάνω  διάγραμμα, εκτός από  την παρόμοια αντιμετώπιση των μαθητών στις 

παρεμβάσεις, αναδεικνύει και την ποιοτική δουλειά που επιτελέστηκε από τα άτομα που 

σχεδίασαν και υλοποίησαν την παρέμβαση και στα δύο σχολεία. 
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Πίνακας 23: Με την συμμετοχή μου στην ομάδα νομίζω 
ότι έμαθα νέα πράγματα 

  Fx % 

Καθόλου 6 5,5 

Λίγο 2 1,8 

Κάπως 11 10,0 

Πολύ 30 27,3 

Παρά πολύ 60 54,5 

Δεν απάντησαν 1 0,9 

Σύνολο 110 100 

 

 

Η θετική εικόνα που απορρέει από τη συμμετοχή τους στις συναντήσεις συνεχίζεται και στην 

επόμενη ερώτηση, όπου και απαντούν θετικά στο εάν έμαθαν νέα πράγματα από την ομάδα. 

ένα ποσοστό του 82% απαντά θετικά, που εάν σε αυτό συμπεριλάβουμε και την τρίτη 

επιλογή (Κάπως) το ποσοστό φτάνει στο 90%. Τα ποσοστά που απάντησαν ότι δεν έμαθαν 

νέα πράγματα είναι μικρά, τόσο σε ποσοστιαία βάση, όσο και αριθμητικά. 

 

  Πίνακας 24: Με την συμμετοχή μου στην ομάδα νομίζω ότι έμαθα νέα πράγματα. 

Καθόλου Λίγο Κάπως Πολύ Παρά πολύ 

Fx % Fx % Fx % Fx % Fx % 

4ο Δημ. Σχολείο 4 67% 2 100% 5 45% 18 60% 31 52% 

6ο Δημ. Σχολείο 2 33% 0 0% 6 55% 12 40% 29 48% 

Σύνολο 6 100% 2 100% 11 100% 30 100% 60 100% 

 

 

Προχωρώντας σε μια επιπρόσθετη σύγκριση μεταξύ των δύο σχολείων διακρίνονται και 

κάποιες επιπρόσθετες λεπτομέρειες.  Στο πρώτο σχολείο εμφανίζονται κάποιες μεγαλύτερες 

ακραίες τιμές. Άτομα που δηλώνουν ότι δεν έμαθαν νέα πράγματα παρέμεινα σε χαμηλές 

ποσοστιαίες μονάδες. Τα περισσότερα άτομα απάντησαν θετικά και πολύ θετικά.  
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Επιθυμώντας να διερευνηθούν αναλυτικότερα τα διάφορα σημεία συζήτησης τέθηκαν 

κάποιες επιπρόσθετες ερωτήσεις.  Η μια από  αυτές ήταν για το επίπεδο ευχαρίστησης που 

έλαβαν από τις συζητήσεις που είχαν κατά τη διάρκεια των ομάδων. Τα παιδιά  απάντησαν 

πάλι πολύ θετικά σε συντριπτικά υψηλό βαθμό και μάλιστα βελτιώνοντας ακόμα 

περισσότερο την προηγούμενη εικόνα, καθώς οι αρνητικές απαντήσεις είναι ακόμα 

λιγότερες προς όφελος των θετικότερων απαντήσεων. 

 

 

 

Πίνακας 25: Μου άρεσαν οι συζητήσεις που 
κάναμε όλοι μαζί 

  Fx % 

Καθόλου 3 2,7 

Λίγο 2 1,8 

Κάπως 10 9,1 

Πολύ 29 26,4 

Παρά πολύ 66 60 

Σύνολο 110 100 

 

 

 



 

Αξιολόγηση Προγράμματος Κοινωνικών Παρεμβάσεων 86 

Μια δεύτερη συναφής ερώτηση αναφερόταν στο κατά πόσο ήταν συγκεντρωμένοι στις 

συζητήσεις ή υπήρχαν στιγμές που μάλλον ένιωθαν βαρετά, λαμβάνοντας υπόψη τη 

δυσκολία των μαθητών της συγκεκριμένης ηλικίας να παραμένουν συγκεντρωμένοι για πολύ 

ώρα. 

Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση τα ποσοστά που εκφράζουν ικανοποίηση από τις 

συγκεκριμένες παρεμβάσεις είναι αρκετά υψηλά και πάνω από το 50%. Σαφώς όμως και 

υπάρχουν ποσοστά που ανέφεραν  ότι υπήρξε  χρονικό διάστημα από μικρό έως μεγάλο που 

βαρέθηκαν/κουράστηκαν από τις συζητήσεις. 

 

 

Πίνακας 26: Υπήρχαν φορές που βαριόμουν 
πολύ την ομάδα 

  Fx % 

Καθόλου 42 38,2 

Λίγο 23 20,9 

Κάπως 24 21,8 

Πολύ 9 8,2 

Παρά πολύ 11 10 

Δεν απάντησαν 1 0,9 

Σύνολο 110 100 

 

 

 

 

Πίνακας 27: Υπήρχαν φορές που βαριόμουν πολύ την ομάδα – ταξινόμηση ανά σχολείο 

  Καθόλου Λίγο Κάπως Πολύ Παρά πολύ 

Fx % Fx % Fx % Fx % Fx % 

4ο Δημ. Σχολείο 19 45% 16 70% 11 46% 6 67% 7 64% 

6ο Δημ. Σχολείο 23 55% 7 30% 13 54% 3 33% 4 36% 

Σύνολο 42 100% 23 100% 24 100% 9 100% 11 100% 

 

Θέλοντας να αναδειχθούν τυχόν διαφορές ανάμεσα στα δύο σχολεία που πιθανόν να 

οδηγήσουν σε μια διαφορετική επιλογή θεματικών κατηγοριών προς ανάπτυξη, 

δημιουργήθηκε ο παραπάνω πίνακας που διακρίνει τις απαντήσεις ανά σχολείο. Τα παιδιά 

του πρώτου σχολείου φαίνονται να βαρέθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με αυτά του 
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δεύτερου. Η σχετική διαφοροποίηση τους διακρίνεται ακόμα και στην περίπτωση που 

αναφέρουν ότι δεν υπήρξε κάποιο χρονικό διάστημα που να βαρέθηκαν. Το ακόλουθο 

διάγραμμα μας δείχνει με σχηματικό τρόπο τις απαντήσεις που δόθηκαν, όπου πιθανόν να 

οδηγούν ή/και να δικαιολογούν τη διατύπωση για  επανεξέταση κάποιων θεμάτων ή/και την 

εισαγωγή κάποιων ή/και περισσότερων διαδραστικών ασκήσεων.  

 

 

 

Οι πιο πάνω απαντήσεις δημιούργησαν κάποιες επιπρόσθετες απορίες του κατά πόσο η 

διαφορά ηλικίας διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην κατανόηση των θεμάτων προς συζήτηση 

αλλά και στην επιλογή μιας ανάλογης κλίμακας ευχαρίστησης. 

Ο πίνακας 28 αποδεικνύει τις υποθέσεις αυτές. Διακρίνονται διαφορές στις απαντήσεις ανά 

ηλικίες.  Οι μικρότερες ηλικίες εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά όπου τα άτομα απάντησαν 

ότι βαρέθηκαν, ενώ και τα θετικά ποσοστά παραμένουν  συγκριτικά μικρότερα σε σχέση με 

την επόμενη ηλικία. Παρόμοια στάση φαίνεται ότι επιδεικνύουν και τα πιο μεγάλα παιδιά 

που απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση. 

 

  Πίνακας 28: Υπήρχαν φορές που βαριόμουν πολύ την ομάδα. 

Καθόλου Λίγο Κάπως Πολύ Παρά πολύ 

Fx % Fx % Fx % Fx % Fx % 

10 ετών 16 38% 11 48% 6 25% 4 44% 5 45% 

11 ετών 23 55% 10 43% 16 67% 3 33% 5 45% 

12 ετών 3 7% 2 9% 2 8% 2 22% 1 9% 

Σύνολο 42 100% 23 100% 24 100% 9 100% 11 100% 
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Τα πρώτα αυτά συμπεράσματα δείχνουν ότι πιθανόν να χρειάζεται να εξετασθούν εκ νέου 

κάποιες δραστηριότητες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει η ανάγκη για συνολική αλλαγή αυτών.  

 

 

 

Ένας από τους γενικούς στόχους των συναντήσεων ήταν  η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης 

αλλά και της συνεργασίας μεταξύ των παιδιών, ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους 

βιογραφία (Πίνακας 29). Παρόλη τη βραχύτητα των συναντήσεων διακρίνεται ότι ο 

συγκεκριμένος έχει επιτευχθεί κατά ένα σημαντικό μέρος. Το 53% απαντά θετικά, ενώ εάν 

συμπεριληφθεί και η τρίτη κλίμακα (κάπως), περίπου οι τρεις στους τέσσερις μαθητές 

απάντησαν ότι έχουν βοηθηθεί να αναπτύξουν καλύτερες σχέσεις με τους συμμαθητές του.  

 

Πίνακας 29: Μετά την συμμετοχή μου στην ομάδα 
νιώθω ότι έχω αναπτύξει καλύτερες σχέσεις με τους 

συμμαθητές μου 

  Fx % 

Καθόλου 10 9,1 

Λίγο 16 14,5 

Κάπως 24 21,8 

Πολύ 24 21,8 

Παρά πολύ 34 30,9 

Δεν απάντησαν 2 1,8 

Σύνολο 110 100 
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Η διαφορετικότητα των αντιλήψεων αλλά και των πολιτισμών σε συνδυασμό με την 

ανάπτυξη τοπικών αξιών, ηθών και τρόπου λειτουργίας ομάδων δημιουργεί αρκετές φορές 

εντάσεις μεταξύ ανθρώπων.  Ο Πίνακας 30 μέσα από ανάλογη ερώτηση προσπαθεί να 

αποτυπώσει κατά πόσο οι μαθητές έχουν μάθει να διαχειρίζονται με αποτελεσματικότερο 

τρόπο τυχόν διαπληκτισμούς με τους συμμαθητές τους, εξαιτίας τυχόν επιπρόσθετων 

εμπειριών που αποκόμισαν από τις συναντήσεις. Περισσότεροι από τους μισούς μαθητές 

απάντησαν θετικά στη συγκεκριμένη ερώτηση, γεγονός που επιδεικνύει ότι ακόμα και σε 

αυτόν τον έμμεσο στόχο, η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει να επιδείξει θετικά στοιχεία.  

Τα αναδυόμενα επίσης στοιχεία υποδεικνύουν ότι ανάλογες δραστηριότητες που θα 

στοχεύσουν πρωτίστως στην αποφυγή διαπληκτισμών, δύνανται να έχουν θετικά 

αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 30: Μετά την συμμετοχή μου στην ομάδα 
νιώθω ότι μπορώ να διαχειριστώ αποτελεσματικότερα 

τυχόν διαπληκτισμούς με συμμαθητές μου 

  Fx % 

Καθόλου 8 7,3 

Λίγο 5 4,5 

Κάπως 32 29,1 

Πολύ 37 33,6 

Παρά πολύ 27 24,5 

Δεν απάντησαν 1 0,9 

Σύνολο 110 100 

 

Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης, διερευνήθηκε επίσης του κατά πόσο οι μαθητές, 

μέσα από τις συναντήσεις νιώθουν πιο έτοιμοι και σίγουροι να διαχειριστούν τυχόν 

διαφωνίες με τους δασκάλους τους (Πίνακας 31). Ένα ανάλογα υψηλό ποσοστό απάντησε 

επίσης θετικά στη συγκεκριμένη ερώτηση, που εάν συνυπολογισθεί μαζί με την Τρίτη 

κλίμακα (κάπως), μπορεί να ειπωθεί ότι οι τέσσερις στους πέντε μαθητές προετοιμάσθηκαν 

αλλά και συζητήθηκαν υποθέσεις, ώστε με επιχειρήματα να επιλύουν τυχόν συγκρούσεις και 

όχι με άλλα μέσα.  

Είναι πολύ πιθανόν να συμβάλλει το γεγονός ότι οι συζητήσεις οργανώνονται από άτομα που 

δεν ανήκουν στο άμεσο εκπαιδευτικό περιβάλλον και είναι διαφορετικής επιστημονικής 

εξειδίκευσης. Προσφέρεται, με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα αναφοράς περιπτώσεων, ενώ 
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μπορούν να προταθούν και εναλλακτικού τύπου λύσεις σε διαφωνίες ή/και διαφορετική 

αντίληψη καταστάσεων.   

 

Πίνακας 31: Μετά την συμμετοχή μου στην ομάδα 
νιώθω ότι μπορώ να διαχειριστώ αποτελεσματικό-

τερα τυχόν διαφωνίες με δασκάλους μου 

  Fx % 

Καθόλου 8 7,3 

Λίγο 11 10 

Κάπως 32 29,1 

Πολύ 28 25,5 

Παρά πολύ 30 27,3 

Δεν απάντησαν 1 0,9 

Σύνολο 110 100 

 

 

Ο επόμενος πίνακας 32 μελετά του  κατά πόσο οι ίδιοι οι μαθητές αισθάνονται μεγαλύτερη 

αποδοχή από τους συμμαθητές τους μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στη 

συγκεκριμένη ομάδα. Ο συγκεκριμένος στόχος κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικός καθώς μέσα 

από μια θετική ανάπτυξη αυτο-εικόνας μπορούν να προληφθούν αρνητικά περιστατικά αλλά 

και να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα μια σειρά από καταστάσεις κατά τη διάρκεια της 

παραμονής τους στο σχολείο. 

 

Πίνακας 32: Νιώθω μεγαλύτερη αποδοχή από τους 
συμμαθητές μου μετά την ολοκλήρωση της ομάδας 

  Fx % 

Καθόλου 8 7,3 

Λίγο 15 13,6 

Κάπως 40 36,4 

Πολύ 22 20,0 

Παρά πολύ 23 20,9 

Δεν απάντησαν 2 1,8 

Σύνολο 110 100 

 

Τα αποτελέσματα των απαντήσεων εξάγουν μια θετική εικόνα για τις παρεμβάσεις. Δείχνουν 

μια αλλαγή της αυτό-εκτίμησης για ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών  που δήλωσαν 

σίγουροι για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.  Το σημαντικότερο όμως ποσοστό 
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δηλώνει κάπως (36,4%).  Το συγκεκριμένο, λοιπόν, ποσοστό θα πρέπει να καταστεί ως 

προτεραιότητα για μελλοντικές παρεμβάσεις ώστε να αυξηθεί ο βαθμός της θετικής 

αποδοχής από τους υπόλοιπους συμμαθητές τους. 

Σε συνδυασμό με την προηγούμενη ερώτηση συνδέεται και ο ακόλουθος πίνακας 33, που 

αναζητά τις απόψεις των ερωτώμενων σχετικά με το βαθμό σιγουριάς που οι ίδιοι, πλέον 

διαθέτουν μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν. Οι απαντήσεις 

που έδωσαν οι μαθητές αναδεικνύουν ότι πάνω από τους μισούς που συμμετείχαν στις 

συναντήσεις νιώθουν πιο σίγουροι πλέον  για τον εαυτό τους. Αποτελεί, λοιπόν, μια 

επιπρόσθετη θετική συνέργεια το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει επιφέρει.    

Από την άλλη πλευρά οι όποιες αρνητικές εντυπώσεις είναι ελάχιστες. Κρίνεται βέβαια 

σκόπιμο η συνολική προσπάθεια να συνεχισθεί, ώστε οι απόψεις των μαθητών που 

απάντησαν είτε λίγο ή κάπως να μετατραπούν σε θετικότερες.  

 

Πίνακας 33:  Αισθάνομαι πιο σίγουρος/η για τον 
εαυτό μου μετά την ολοκλήρωση της ομάδας 

  Fx % 

Καθόλου 4 3,6 

Λίγο 12 10,9 

Κάπως 21 19,1 

Πολύ 36 32,7 

Παρά πολύ 37 33,6 

Σύνολο 110 100 

 

 

Η επόμενη ερώτηση που αποτυπώνεται στον Πίνακα 34 αποσκοπεί στο να αποτυπώσει τυχόν 

βελτίωση στις εκπαιδευτικές επιδόσεις των μαθητών ως αποτέλεσμα των συναντήσεων και 

αύξησης της αυτοεκτίμησης των μαθητών.  Η αιτιολόγηση μιας τέτοιας υπόθεσης στηρίζεται 

στο γεγονός ότι σε μικρές ηλικίες η απόδοση επηρεάζεται σημαντικά από εξωτερικούς αλλά 

και συναισθηματικούς παράγοντες, πέρα από την όποια προετοιμασία  έχει τύχει. 

Το ένα τέταρτο των μαθητών πιστεύει ακράδαντα ότι οι συναντήσεις τον/την 

βοήθησαν/συνέβαλαν στο να βελτιώσει τις σχολικές επιδόσεις. Ένα ακόμα μεγαλύτερο 

ποσοστό ανταποκρίθηκε θετικά  και ένα άλλο τέταρτο απάντησε κάπως. Από τις απαντήσεις  

διακρίνεται ότι δραστηριότητες και ομαδικές συναντήσεις που συμπεριλαμβάνουν ανάπτυξη 
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αυτοπεποίθησης, διάλογο και αιτιολόγηση καταστάσεων, επιφέρουν και έμμεση βελτίωση 

στις εκπαιδευτικές επιδόσεις, σύμφωνα με τους ίδιους τους ερωτώμενους. 

 

 

 

Πίνακας 34: Η επίδοση μου έχει βελτιωθεί μετά την 
παρακολούθηση και ολοκλήρωση της ομάδας 

  Fx % 

Καθόλου 8 7,3 

Λίγο 12 10,9 

Κάπως 28 25,5 

Πολύ 33 30,0 

Παρά πολύ 29 26,4 

Σύνολο 110 100 

 

 

 

Διερευνώντας  τις απαντήσεις τους ανά ηλικία (Πίνακας 35), γίνεται αντιληπτό ότι οι 

νεαρότεροι σε ηλικία μαθητές έχουν περισσότερες θετικές απαντήσεις και θεωρούν ότι τους 

βοηθάει στις επιδόσεις τους. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία παρουσιάζουν πιο αρνητικές 

απαντήσεις χωρίς να εμφανίζονται ακραίες τιμές. 

 

  Πίνακας 35: Βελτίωση επίδοσης στο σχολείο - Ταξινόμηση κατά ηλικία 

Καθόλου Λίγο Κάπως Πολύ Παρά πολύ 

Fx % Fx % Fx % Fx % Fx % 

10 ετών 2 5% 4 10% 11 26% 13 31% 12 29% 

11 ετών 3 5% 7 12% 14 24% 18 31% 16 28% 

12 ετών 3 30% 1 10% 3 30% 2 20% 1 10% 

Σύνολο 8 7% 12 11% 28 25% 33 30% 29 26% 

 

Το ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζει μια παρόμοια ταύτιση στις δύο πρώτες ηλικίες και μια 

σχετική διαφοροποίηση στην Τρίτη ηλικία, στην οποία όμως και  τα άτομα που την 

αποτελούν είναι πολύ λιγότερα αυτά των υπολοίπων ομάδων. 
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Η τελευταία ερώτηση αναφέρεται στην εντύπωση που οι μαθητές έχουν σχηματίσει για το 

βαθμό αποδοχής τους από τους δασκάλους, ακολούθως της ολοκλήρωσης των συναντήσεων 

(Πίνακας 36). Πάλι εμφανίζεται ένα ποσοστό πάνω από το 50% να απαντά θετικά και το 

ποσοστό αυτό να είναι συγκριτικά μεγαλύτερο από τις αρνητικές απόψεις.   

Μια αιτιολόγηση για το είδος των απαντήσεων που λήφθηκαν μπορεί να αναφέρεται στο 

γεγονός ότι οι ίδιοι οι ερωτώμενοι νιώθουν πιο σίγουροι, πιο έμπειροι και δύναται να 

ξεχωρίσουν συμπεριφορές αλλά και απαντήσεις που λαμβάνουν από τους δασκάλους τους. 

 

 

Πίνακας 36: Μεγαλύτερη αποδοχή από τους δασκάλους 
μου μετά την ολοκλήρωση των εργαστηρίων 

  Fx % 

Καθόλου 12 10,9 

Λίγο 6 5,5 

Κάπως 28 25,5 

Πολύ 22 20.0 

Παρά πολύ 41 37,3 

Δεν απάντησαν 1 0,9 

Σύνολο 110 100 
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6.5 Καταληκτικός σχολιασμός 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε δύο βασικά μέρη. Ζητήθηκε αρχικώς από 

τους μαθητές να αποτυπώσουν την καθημερινότητα τους στη σχολική μονάδα, τη 

συμπεριφορά τους και τον τρόπο επίλυσης τυχόν δυσκολιών που αντιμετώπισαν/ζουν. 

Στόχος του δεύτερου μέρους ήταν να αξιολογήσουν, εάν υπάρχει κάποια παρατηρούμενη 

αλλαγή στη συμπεριφορά τους μέσα από την επαφή και τη συμμετοχή τους στα βιωματικά 

εργαστήρια. Ζητήθηκε επιπλέον να αξιολογήσουν τα βιωματικά εργαστήρια, ιδιαίτερα το εάν 

η συμμετοχή τους σε αυτά γίνεται αντιληπτή με θετικό ή όχι πρόσημο και το τι άλλο θα 

πρότειναν για την περαιτέρω ενίσχυσή της λειτουργίας τους.  

Τα συμπεράσματα από τη λειτουργία του Προγράμματος Παρέμβασης κρίνονται πολύ 

θετικά. Οι μαθητές φάνηκε ότι  αναγνωρίζουν την ποιότητα υλοποίησης και τη διάθεση να 

τους βοηθήσουν και να αναπτυχθούν.  Ανέδειξαν επίσης περιοχές που θα ήθελαν  να 

διαφοροποιηθούν εν μέρει, όπως το να γίνουν πιο διαδραστικά. Πιθανόν για το λόγο αυτό 

και κάποιοι πρότειναν να έχουν ένα πιο έντονο σωματικό χαρακτήρα, τύπου γυμναστικής.  

Αναδείχθηκαν επίσης κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα δύο σχολεία, ενώ στην 

πολύ μεγάλη πλειοψηφία τους, οι μαθητές ανέδειξαν υψηλό βαθμό ικανοποίησης από τους 

δασκάλους τους αλλά και τη δυνατότητα που τους δίνεται να εκφραστούν και να 

λειτουργήσουν με ασφάλεια και σταθερότητα στο σχολικό πλαίσιο.   

Αναγνωρίσθηκε, τέλος, μέσα από τις συγκριτικές αναλύσεις η ανάγκη για περαιτέρω 

εμβάθυνση και αναγνώριση των ειδικών δυσκολιών που οι μαθητές αντιμετωπίζουν και 

δύνανται να εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη τους.  
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Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα από τη έρευνα πεδίου – Προτάσεις 
βελτίωσης του υφιστάμενου συστήματος 

7.1 Εισαγωγή 

Αξιοποιώντας την εμπειρία που η επιστημονική ομάδα αποκόμισε από την βιβλιογραφική 

ανασκόπηση και την έρευνα πεδίου, στο παρόν κεφάλαιο επισημαίνονται τρεις βασικοί 

άξονες που αποτελούν τη βάση του σχεδιασμού και των προτάσεων: 

(1) Συνθετική παρουσίαση των ευρημάτων από την έρευνα πεδίου.  Με την ολοκλήρωση 

της έρευνας πεδίου και την ανάλυση των συλλεχθέντων στοιχείων, τόσο από την 

διενεργηθείσα ποσοτική έρευνα στους μαθητές που συμμετείχαν, όσο και από την 

αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών και γονέων των μαθητών με πολιτισμική 

βιογραφία, η συγκεκριμένη ενότητα απαντά στα βασικά ερευνητικά ερωτήματα της 

έρευνας που αφορούν την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του προγράμματος των 

παρεμβάσεων του Δήμου Λεμεσού, τόσο προς τον/την μαθήτρια, την οικογένεια του 

όσο και για την τοπική κοινωνία και το κράτος γενικότερα, 

(2) Αξιοποίηση της υφιστάμενης εμπειρίας και των υφιστάμενων δομών. Καθώς ζητούμενο 

δεν είναι η συσσώρευση δομών και υπηρεσιών, αλλά η βελτιστοποίηση των 

υφιστάμενων, σε συνδυασμό με την αποφυγή κατασπατάλησης οικονομικών πόρων, 

προτείνονται μια σειρά από δράσεις και ενέργειες αξιοποιώντας με 

αποτελεσματικότερο τρόπο τις υφιστάμενες δομές και υπηρεσίες. Στα πλαίσια της 

ενότητας αυτής αναπτύσσονται διάφοροι υπο-παράμετροι, όπως η υιοθέτηση 

εργαλείου αξιολόγησης κινδύνου που μετρά την αποτελεσματικότητα τόσο των 

αναγκών του νεαρού ατόμου, μαθητή με διαφορετική πολιτισμική βιογραφία, όσο και 

των παρεμβάσεων που εφαρμόζονται, την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για 

την καταγραφή και ανάλυση στατιστικών δεδομένων,  την επιμόρφωση και κατάρτιση 

του προσωπικού,  την υιοθέτηση της επαγγελματικής εποπτείας και τη θετική προβολή 

του Προγράμματος. 

(3) Γενικού τύπου προτάσεις προς την επέκταση της Παρέμβασης: προτείνονται μια σειρά 

από μέτρα υπό το πρίσμα της εκπαίδευσης, της ανταλλαγής γνώσεων και της 

ανάπτυξης συμμετοχικών διαδικασιών μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων. 
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Σκοπός των προτεινόμενων σχεδίων είναι η διατύπωση προτάσεων με τη φιλοδοξία να 

αποτελέσουν βάση για τη διαμόρφωση ενός πλέγματος παρεμβάσεων που θα συντελέσουν 

σε βάθος χρόνου στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος Κοινωνικών 

Παρεμβάσεων σε Σχολεία με σημαντικό αριθμό μαθητών με διαφορετική πολιτισμική 

βιογραφία. Η προώθηση των παρεμβάσεων αυτών από πλευράς του Δήμου Λεμεσού μπορεί 

να ασκήσει θετικές «πιέσεις» για την ενσωμάτωση των προτάσεων σε πλήθος επιμέρους 

πολιτικών που αναδύονται στο πλαίσιο ενός γενικότερου αναπτυξιακού σχεδιασμού και 

περαιτέρω.   

Οι προτάσεις που διατυπώνονται στη συνέχεια είναι κατά κύριο λόγο «δομικές» 

υποδηλώνοντας ότι διαμορφώνουν τη βάση και την υποδομή για ένα βελτιωμένο επίπεδο 

παροχής υπηρεσιών υποστήριξης της ομάδας στόχου. Οι προτάσεις αναπτύσσονται στις 

ακόλουθες ενότητες.  

 

7.2 Συνθετική παρουσίαση των ευρημάτων από την έρευνα πεδίου  

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας πεδίου παρουσίασε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα 

ευρήματα, τα οποία τεκμηριώνονται με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν. Το σχολικό 

σύστημα διαμορφώνεται και επηρεάζεται από έναν αριθμό παραγόντων, οι οποίοι 

συνδέονται με το άτομο, το οικογενειακό περιβάλλον και τους συνομηλίκους.  

Μέσα από τις συζητήσεις με τα στελέχη της παρέμβασης διαφάνηκε ότι η συγκεκριμένη 

παρέμβαση συνέβαλε στην ενίσχυση των ατόμων που απαρτίζουν τις διάφορες ομάδες της 

σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς). Υιοθέτησε την άποψη ότι οι 

άνθρωποι μεγαλώνουν σε ομάδες, οι οποίες διαδραματίζουν μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση 

του χαρακτήρα του κάθε ατόμου. Στο πλαίσιο της ομάδας επιτυγχάνεται η καλλιέργεια της 

συναισθηματικής κατανόησης που επιτρέπει στο άτομο-μέλος να αναπτύξει τις ικανότητες 

του  να αισθάνεται, να σκέφτεται και να κατανοεί  καλύτερα τον εαυτό του και τους άλλους. 

Αναδείχθηκε ότι η αναγνώριση της προσωπικότητας των μαθητών αλλά και ο σεβασμός στη 

δική τους αντίληψης αναφορικά με την ερμηνεία των εμπειριών τους, συμβάλλει στη 

γενικότερη βελτίωση της προσωπικότητας και της αποδοτικότερης προσαρμογής τους στο 

σχολικό πλαίσιο. Απώτερος σκοπός των παρεμβάσεων είναι η ενδυνάμωση των μελών της 

ομάδας μέσα από την ενίσχυση των προσωπικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
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παραγόντων που προάγουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές προς το σχολικό πλαίσιο. Υπό 

το πρίσμα αυτό, και με βάση τις κλίμακες ανάπτυξης θετικής συμπεριφοράς αλλά και 

γενικότερης υποστήριξης που βιώνουν μέσα από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, 

υποστηρίζεται η άποψη ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρει μια εναλλακτικού 

τύπου, με έμφαση στο βιωματικό χαρακτήρα, εκπαίδευση που στοχεύει στην δημιουργία 

ενός γενικότερου κλίματος κοινωνικής ένταξης στη σχολική κοινότητα ανεξάρτητα από τη 

φυλή, την πολιτισμική προέλευση, την κοινωνική τάξη, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τη 

σωματική και ψυχική ικανότητα ή την ανεπάρκεια των μαθητών. 

Από την άλλη πλευρά, παρατηρήθηκε μια διαφοροποίηση στο βαθμό ικανοποίησης σε 

συνδυασμό με τις θεματικές κατηγορίες αλλά και το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον των μαθητών 

από τις συναντήσεις που έγιναν. Οι ερωτώμενοι μαθητές στην πλειοψηφία τους έμειναν 

πολύ ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους στις σχετικές ομάδες, αλλά υπάρχει ένα 

αξιοσημείωτο ποσοστό που ένιωσε κάποιο βαθμό κούρασης από τις συζητήσεις. Καθώς 

αρκετά άτομα στο τέλος ζήτησαν δραστηριότητες σωματικού τύπου, πιθανόν να πρέπει να 

αναζητηθούν σε επόμενο στάδιο ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη βιωματικών 

αλληλεπιδραστικών ασκήσεων. Επιπλέον εμφανίστηκαν κάποιες αρνητικές απόψεις τόσο 

προς το σχολικό πλαίσιο, όσο και προς τους δασκάλους που σε συνδυασμό με μικρό βαθμό 

ασφάλειας και σιγουριάς που νιώθουν στο σχολικό πλαίσιο, τα κατατάσσει σε ομάδες 

υψηλού κινδύνου, γεγονός που προτρέπει προς την ανάπτυξη ενός συνεκτικού πλαισίου 

στήριξης. 

Αναγνωρίσθηκαν επίσης οι δυσκολίες που οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν. Πιθανόν για 

αυτό το λόγο και η συγκεκριμένη παρέμβαση είτε σε καταστάσεις κρίσης, είτε 

αναπτύσσοντας ένα πνεύμα συνεργασίας και συνεχούς στήριξης των εκπαιδευτικών 

απέδωσε, ώστε οι εκπαιδευτικοί να αναφέρονται με θετικά, ή/και ακόμα με ένθερμα λόγια 

για τη συνέχιση του συγκεκριμένου προγράμματος. Σαφώς και ανέφεραν περιορισμούς, 

όπως η μη συνεχής παρουσία λειτουργού, η οποία, εξαιτίας της φύσης της χρηματοδότησης, 

ξεκίνησε στη μέση ή προς το τέλος της σχολικής χρονιάς στο πρώτο έτος. Επιπλέον  

αναφέρθηκε η ανάγκη για την παρουσία της κοινωνικής λειτουργού σε σχεδόν καθημερινή 

βάση, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει την εικόνα της παρέμβασης αλλά και να αναλάβει 

πιο ενεργό ρόλο στη συμβουλευτική των παιδιών και της ένταξης των πολιτισμικά 

διαφερόντων μαθητών. 
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Παρόλο που αναγνωρίσθηκε η σημαντικότητα της παρέμβασης στην προσπάθεια 

διασύνδεσης του σχολικού πλαισίου με τις οικογένειες, η συγκεκριμένη ενότητα χρειάζεται 

μεγαλύτερη ενίσχυση. Προτάθηκε ότι η συμβουλευτική οικογενειών (ατομική και ομαδική) 

χρειάζεται να εντατικοποιηθεί, ώστε να αναδειχθεί ο ρόλος του σχολείου, να κατανοηθεί η 

σημασία της εκπαίδευσης και να υποστηριχθεί από την οικογενειακή δομή. Οι κηδεμόνες 

των μαθητών και οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν θετικά στη προσπάθεια της παρέμβασης να 

συνεργασθούν αλλά και να προσφέρει διαμεσολάβηση με υπηρεσίες της κοινότητας ή/και 

του Κράτους στο πλαίσιο μιας αρμονικότερης ένταξης τους. Η παρέμβαση, όμως 

περιορίστηκε στα άτομα που μπορούσαν να επικοινωνήσουν είτε στην ελληνική, είτε στην 

αγγλική γλώσσα. Η αδυναμία εκμίσθωσης μεταφραστών για την επικοινωνία σε άλλες 

γλώσσες αποτέλεσε περιοριστικό παράγοντα για την παρέμβαση σε επιπρόσθετες 

οικογένειες ή ακόμα και για την καλύτερη κατανόηση του ρόλου των στελεχών της.  

Η παρέμβαση επίσης περιορίστηκε στην αλλαγή της στάσης τόσο των μαθητών με 

διαφορετική πολιτισμική βιογραφία, όσο και του άμεσου κοινωνικού τους περιβάλλοντος 

(πρωτίστως στο σχολείο και ακολούθως στην οικογένεια) απέναντι στις όποιες αδυναμίες 

ένταξης σε ένα διαφορετικό σχολικό σύστημα ή απέναντι σε ένα διαφορετικό κοινωνικό 

σύστημα και θεσμούς όπως αυτοί μεταφράζουν τους κανόνες κοινωνικής συμβίωσης και 

τους κοινωνικά αποδεκτούς σκοπούς. Ελλοχεύει, λοιπόν, ο  άμεσος κίνδυνος να αποδειχθούν 

ελλιπείς αν το άτομο και η οικογένεια δε διαθέτουν αντικειμενικά τα κοινωνικά εφόδια, 

ώστε να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν το σχέδιο ζωής που τους προτείνεται ή η 

κοινότητα στην οποία διαβιούν δεν αναπτύξει επιπρόσθετα μέτρα και προγράμματα 

κοινωνικής τους ένταξης. Μοιραία επομένως τίθεται το ζήτημα των πολιτικά 

προσδιορισμένων προσβάσεων των κοινωνικών ομάδων στα κοινωνικά αγαθά και στην 

ουσιαστική και θεσμική κατοχύρωσή τους. Είναι λοιπόν αναγκαίο οι παρεμβάσεις να είναι 

μακροδομικές και να εστιάσουν τουλάχιστον στην αναδιάρθρωση των θεσμών, ώστε να 

συμπεριλάβουν τα νέα κοινωνικά φαινόμενα και τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Η 

συγκεκριμένη παρέμβαση θα πρέπει να διαφημιστεί και να μεταδοθεί στο ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο αλλά και στο Υπουργείο Παιδείας, ώστε να επεκταθεί και σε άλλα σχολεία 

και οι παρεχόμενες υπηρεσίες να συμπλεγματοποιηθούν για τη μεγαλύτερη και 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των  διαθέσιμων πόρων. 
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7.3 Αξιοποίηση της υφιστάμενης εμπειρίας και των υφιστάμενων δομών.  

Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται σε μια σειρά από δομημένες προτάσεις που μπορούν να 

υποβοηθήσουν την αποτελεσματικότητα της παρούσας λειτουργίας της συγκεκριμένης 

παρέμβασης. Οι προτάσεις στηρίζονται στα ευρήματα από την έρευνα πεδίου, την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και της κριτικής παρουσίασης των καλών πρακτικών: 

• Δημιουργία ενός Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου (από κοινωνικούς επιστήμονες, 

εκπαιδευτικούς και γονείς – γνώστες του θέματος) για την περαιτέρω ανάπτυξη του 

συγκεκριμένου θεσμού. Ο ρόλος του θα είναι συμβουλευτικός στη χάραξη Τοπικής 

Πολιτικής για την ένταξη των μαθητών αλλά και των οικογενειών τους στην τοπική 

κοινωνία. 

• Εμπλουτισμός και δημιουργία περεταίρω δραστηριοτήτων. Όπως αναδεικνύεται και 

μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας, συστήνεται η αναβάθμιση και η περεταίρω 

βελτίωση των προσφερόμενων δραστηριοτήτων. Σκοπός είναι να συντηρηθεί αμείωτο το 

ενδιαφέρον των παιδιών εισάγοντας η/και αναδιαμορφώνοντας δραστηριότητες 

αναλόγως  ηλικίας και φύλο. Επίσης, μέσω διαδραστικών ασκήσεων θα ενθαρρυνθούν τα 

παιδία να έχουν μια πιο ενεργό συμμετοχή. Η εκμάθηση δεξιοτήτων είναι 

αποτελεσματικότερη τόσο μέσω της δράσης όσο και της ενεργής συμμετοχής. Επομένως, 

η βιωματική και εμπειρική μάθηση θα προσφέρουν την ευκαιρία στα παιδία να έρθουν 

σε επαφή μεταξύ τους, καθώς και θα συντείνουν θετικά στην γνωστική ανάπτυξη τους.  

• Δημιουργία δικτύου μεταξύ κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων σε 

επίπεδο τοπικής κοινωνίας. Η έννοια του δικτύου αποβλέπει στην ενεργοποίηση των 

τοπικών κοινωνιών και ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων από όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς σε θέματα στρατηγικής αναφορικά με το σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη αποτελεσματικής ένταξης που θα ξεκινά από το σχολείο και θα συνεχίζεται 

στην κοινότητα. Αναμένεται μέσα από τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων να 

επιτευχθεί η κινητοποίησή τους σε τοπικό επίπεδο, ώστε να αναλάβουν οι ίδιοι μια σειρά 

από πρωτοβουλίες.  

• Ανάπτυξη συνεργασίας με άλλους Δημόσιους, Εθελοντικούς ή/και Ιδιωτικούς φορείς 

για τη διενέργεια προγραμμάτων που θα στοχεύουν στην ενεργοποίηση των νεαρών 
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ατόμων στα κοινωνικά δρώμενα με απώτερο στόχο στην κατανόηση της κοινωνικής 

ευθύνης τους αλλά και της ομαλής κοινωνικής τους ένταξης.  

• Δημιουργία (υπο)προγράμματος για τη στήριξη των μελών των οικογενειών. Η 

συγκεκριμένη παρέμβαση προτείνεται να επεκταθεί και να καλύψει και τις οικογένειες. 

Ξεκινώντας από την αναγνώριση των αναγκών τους, την προσπάθεια στήριξής τους και 

επίλυσης δυσκολιών τους, μέχρι και την οργάνωση συναντήσεων και εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων υπό το πρίσμα του positive parenting (θετική συμπεριφορά ως γονιός), 

θεωρείται ότι θα συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη προσαρμογή των παιδιών στο 

σχολικό σύστημα αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.  

 

7.3.1 Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος 

Στο παρόν στάδιο δεν χρησιμοποιείται κάποιο πληροφοριακό σύστημα που να υποστηρίζει 

την ενιαία καταγραφή όλων των στοιχείων των εξυπηρετούμενων και της εξέλιξης των 

περιπτώσεων τους. Προτείνεται η δημιουργία ή διαφορετικά η αίτηση προς την Μονάδα 

Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών η άδεια χρήσης ανάλογου λογισμικού 

που έχει αναπτυχθεί για το Έργο «Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών», ώστε να υπάρξει 

ενιαία και πανομοιότυπη καταγραφή των εξυπηρετούμενων, των αναγκών τους και του 

τρόπου διαχείρισης αυτών.  Η καταγραφή αλλά και η δυνατότητα ενοποίησης ενός τέτοιου 

συστήματος με άλλες υπηρεσίες που θα συνεργάζονται με το Δήμο Λεμεσού, θα ωφελούσε 

τα μέγιστα τους εξυπηρετούμενους. Βασική αρχή που θα διέπει την προσέγγιση στο 

πληροφοριακό σύστημα θα είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ενιαίου, αναφορικά με 

την πρόσβαση του χρήστη, πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα είναι 

παραμετροποιημένο (η κάθε υπηρεσία ή/και λειτουργός θα έχει συγκεκριμένη πρόσβαση) ή 

θα διασυνδέεται με τρόπο που θα είναι αφανή ως προς την πρόσβασή τους (προστατευμένη 

πρόσβαση από εξουσιοδοτημένους χρήστες, χωρίς επιπλέον διαδικασίες). Για την καλύτερη 

κατανόηση της συγκεκριμένης ενέργειας και της δυνατότητας λειτουργίας ενός τέτοιου 

συστήματος παρουσιάζεται σε γραφική αναπαράσταση η  θεωρητική δυνατότητα μιας 

τέτοιας πρότασης (Διάγραμμα 7.1). 
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Servers

Servers

Data

Data

Υπουργείο 
Οικονομικών

Servers

Υπουργείο 
Εργασίας

Servers

SOAP / 
Web Services

SOAP / 
Web Services

Οργανισμός / 
Υπουργείο 

Servers

SOAP / 
Web Services

Γραφεία ΥΚΕ

Ομάδες Εργασίας

Laptops

Διεύθυνση

Laptops

Εκπαιδευόμενοι ...

Laptops

Λειτουργοί

Πολίτης Εργαζόμενος 
εκτός γραφείου

Λήπτης Δημοσίου 
Βοηθήματος

Αιτητής ...

Παγκόσμιος Ιστός
www

Παγκόσμιος Ιστός – 
www / Άλλες 

Υπηρεσίες

 

 

 

 

7.3.2 Σχεδιασμός και λειτουργία σεμιναρίων και θετικής προβολής του 

Προγράμματος 

Η συγκεκριμένη ενότητα αναφέρεται στην αποτύπωση προτάσεων που αποσκοπούν στο 

σχεδιασμό και λειτουργία σεμιναρίων για την Πρόληψη ανάπτυξης παραβατικής 

συμπεριφοράς, τη στήριξη των μεταναστών γονέων και τη θετική προβολή του θεσμού και 

ιδιαίτερα των αποτελεσμάτων προς την ευρύτερη κοινωνία. Υπό το πρίσμα αυτό 

προτείνονται τα ακόλουθα: 

• Πρόταση υποχρεωτικών σεμιναρίων για όλους τους γονείς από ειδικούς σε γενικά 

θέματα βελτίωσης της συμπεριφοράς και ενδυνάμωσης της προσωπικότητας τους, 

ώστε να βελτιώσουν τις γονεϊκές τους ικανότητες και να προσαρμοστούν καλύτερα 

στις σχολικές κοινότητες της Κύπρου.  

• Δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων ενίσχυσης συμπεριφοράς με ταυτόχρονη 

ανάπτυξη συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.  

• Συνεργασία με συναφείς κρατικές και εθελοντικές υπηρεσίες ή/και επιστημονικούς 

φορείς για: 

Διάγραμμα 7.1: Προσβασιμότητα εργαζομένων και υπηρεσιών στο κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα 
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o πραγματοποίηση ομιλιών/σεμιναρίων σε σχολεία για τη διαχείριση 

συναισθημάτων και σχέσεων, την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων και τους 

θεσμούς κοινωνικοποίησης. Στόχος των παρεμβάσεων αυτών αποτελεί η υγιής 

ανάπτυξη, προστασία και ευημερία των μαθητών μέσα από μια σωστή 

κοινωνικοποίηση, ώστε να γίνουν ενεργοί και παραγωγικοί πολίτες. Τα παιδιά 

εκπαιδεύονται σε δεξιότητες ώστε να αποκτήσουν προσωπική και κοινωνική 

ευθύνη για τις πράξεις τους, αυτοπεποίθηση, πολιτισμική ταυτότητα, αίσθημα 

του ανήκειν σε μια κοινότητα, αισθήματα αλληλεγγύης προς τους άλλους, να 

αναπτύξουν επαγγελματικές δεξιότητες, καθώς και την ικανότητα να δημιουργούν 

σταθερές σχέσεις με τους άλλους. Οι στόχοι που θέτουν τα σχολεία θα 

επιτευχθούν σε συνεργασία με τους γονείς και την κοινότητα μέσα από 

εκπαιδευτικά προγράμματα και υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.  

o Εκπαίδευση δασκάλων, ώστε να αναγνωρίζουν σε κάθε τάξη τα παιδιά που 

αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες ή εκδηλώνουν αντικοινωνική 

συμπεριφορά. 

o Πραγματοποίηση ομιλιών/σεμιναρίων  σε γονείς για την επιτακτική ανάγκη για τη 

σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών και το είδος του ελέγχου που θα πρέπει να 

επιβάλλουν. 

o Παροχή στήριξης και καθοδήγησης σε γονείς, έκφρασης  συναισθημάτων, φόβων 

και προβληματισμών. 

• Κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας  που θα μελετήσει σε βάθος τις 

υπάρχουσες ανάγκες για ενημέρωση και στη συνέχεια θα καταστρώσει μια 

επικοινωνιακή στρατηγική για τη προβολή του θεσμού. 

• Σημαντικό κομμάτι μιας αποτελεσματικής παρέμβασης είναι η ενημέρωση των τοπικών 

κοινωνικών για το έργο που επιτελείται αλλά και η συμμετοχή του σε ενέργειες μετά τη 

λήξη του σχολείου. Προτείνονται μια σειρά από δράσεις όπως οι ακόλουθες: 

o Ανοικτά σεμινάρια προς το κοινό (μη κυβερνητικές οργανώσεις, δικαστήρια, 

αστυνομία, γονείς, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς 

κλπ.). Ο απώτερος στόχος θα είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η 
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δημιουργία θετικής εικόνας για τα πλεονεκτήματα της πολυπολιτισμικής 

κοινωνίας. 

o Εξειδικευμένα, κλειστά στοχευμένα σεμινάρια προς συγκεκριμένους φορείς με 

σκοπό τη διαφώτισή τους, την ανάπτυξη συνεργατικών πρωτοβουλιών, τη 

διαχείριση συγκεκριμένων θεμάτων κλπ.  

o Εξειδικευμένα σεμινάρια για δημοσιογράφους και ΜΜΕ με σκοπό την ενημέρωσή 

τους και την ευαισθητοποίησή τους για το συγκεκριμένο θεσμό. 

o Δημιουργία διαδικτυακού τόπου, με δυνατότητα να απευθύνεται σε διαφορετικό 

κοινό, όπως μαθητές, γονείς, επαγγελματίες (π.χ. εκπαιδευτικούς, 

δημοσιογράφους κλπ), γονείς, ΜΚΟ, ΑΤΑ κλπ. 

o Δημοσιεύσεις στο τοπικό τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση και επιστημονικά 

περιοδικά, όπου και θα προβάλλεται ο συγκεκριμένος θεσμός. 

 

7.3.3 Δημιουργία συστήματος ‘μέντορα’ 

Προτείνεται η αξιοποίηση και η δημιουργία επιπρόσθετων προγραμμάτων, όπως αυτό του 

‘Μέντορα, ’που επικεντρώνονται στη  προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και  τη 

βελτίωση της σχολικής απόδοσης. Έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά από διαφορετική 

μεταναστευτική βιογραφία συχνά πιθανόν να υστερούν στους τρείς αυτούς τομείς. Κατά 

συνέπεια  να μην αξιοποιούν τις πλήρεις δυνατότητες τους και να επηρεάζεται αρνητικά η 

σχολική τους απόδοση τους καθώς και άλλοι τομείς. Σε αυτές τις περιπτώσεις η στήριξη και η 

ενθάρρυνση  που παρέχεται μέσα από τέτοιου είδους προγράμματα μπορεί  να βοηθήσει τα 

παιδιά να βελτιώσουν τις δυνατότητες τους για να ανταποκριθούν στις πολλαπλές και 

πολύπλοκές εξωτερικές προκλήσεις. 

Το προτεινόμενο σύστημα μπορεί να λειτουργήσει μέσα και έξω από το σχολικό πλαίσιο. Για 

παράδειγμα ο μέντορας στο σχολικό πλαίσιο είναι ένας μαθητής από μεγαλύτερη τάξη. Ο 

μέντορας εκτός του σχολικού πλαισίου είναι ένας φοιτητής ή άλλος εθελοντής που 

συναντάει και βοηθά το μαθητή τόσο στα μαθήματα, όσο και στην ομαλή προσαρμογή του 

στην τοπική κοινωνία. Η πρόταση συνίσταται στη λογική της εκπαίδευσης εθελοντών που θα 

διαδραματίσουν το ρόλο του «κοινωνικού πρότυπου» για το νεαρό άτομο.  
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Η πρόταση αυτή μπορεί επίσης να επιφέρει την αύξηση επαγγελματιών που θα προσφέρουν 

υποστηρικτικές υπηρεσίες και να δράσει σε πρώτο στάδιο συν-επικουρικά. Ανάλογο 

πρόγραμμα που εφαρμόζεται στην Αυστραλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της κοινωνικό-

συναισθηματικής ανάπτυξης των νεαρών ατόμων παρέχοντας πρότυπα για βελτίωση της 

γνωστικής ανάπτυξης του μέσω του διαλόγου και της συζήτησης. 

Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω πρόγραμμα στηρίζει τη φιλοσοφία του σε ένα καινοτόμο 

μοντέλο καθοδήγησης,  με απώτερο στόχο τη: 

1. Βελτίωση των σχολικών επιδόσεων των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 

2. Τη δημιουργία θετικών προτύπων 

3. Τη διευκόλυνση της μάθηση έτσι ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να αναπτυχθούν σε 

ακαδημαϊκό επίπεδο. 

4. Τη προώθηση της κοινωνικής ευθύνης και του εθελοντισμού 

Επιπλέον στα πλαίσια υλοποίησης μιας τέτοιας παρέμβασης μπορούν επίσης να 

οργανωθούν ομαδικές συναντήσεις οι οποίες θα προωθήσουν η/και να ενισχύσουν την 

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, την ομαδική ενδυνάμωση, την αύξηση της 

αυτοπεποίθησης και της αυτενέργειας των παιδιών.  

 

7.3.4 Δημιουργία συστήματος ‘εποπτείας’ 

Αντιλαμβανόμενοι την πολυπλοκότητα των καταστάσεων και έχοντας υπόψη προηγούμενες 

εμπειρίες από θέματα διαχείρισης και ανάπτυξης προσωπικού προτείνεται, περεταίρω,  η 

αγορά παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής εποπτείας με σκοπό τη ψυχοκοινωνική ενίσχυση 

της επαγγελματικής ομάδας. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την αγορά υπηρεσιών 

εποπτείας σε μηνιαία  βάση προκειμένου να εξασφαλίσει μια συνεχόμενη και συνεχιζόμενη 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς την ομάδα στόχου. Το πρόγραμμα θα 

προσφέρει τη δυνατότητα εποπτικής σχέσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται οι επαγγελματίες 

θα λαμβάνουν δομημένη και ενθαρρυντική εποπτεία που χρειάζονται κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης των παρεμβάσεων τους. Οι στόχοι της εποπτείας για τους επαγγελματίες  θα 

είναι:  

• Η ανάπτυξη αξιών-γνώσης-δεξιότητες και η εκπαίδευση σε εργαλεία και τεχνικές. 

• Η ανάπτυξη δεξιοτήτων προσέγγισης και επίλυσης προβληματικών καταστάσεων  
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• Εμπλουτισμός και σχεδιασμός επιπρόσθετων θεματικών ενοτήτων και μοντέλων 

παρέμβασης. 

• Η επίλυση ηθικών διλημμάτων, όπου προκύπτουν. 

• Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των επαγγελματιών όσον αφορά την προστασία 

των εξυπηρετούμενων από λάθη, παραλείψεις ή και αντιδεοντολογική πρακτική. 

Η προώθηση των παρεμβάσεων αυτών από πλευράς του Δήμου Λεμεσού μπορεί να ασκήσει 

θετικές «πιέσεις» για την ενσωμάτωση των προτάσεων σε πλήθος επιμέρους πολιτικών που 

αναδύονται στο πλαίσιο ενός γενικότερου αναπτυξιακού σχεδιασμού και περαιτέρω.  

 

 

7.4 Προτάσεις για την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

Οι παρεμβάσεις πέρα από τους μαθητές, προτείνεται να επεκταθούν και προς τους 

εκπαιδευτικούς αλλά και άλλους επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με τα παιδιά και τις 

οικογένειες τους. Για παράδειγμα, κρίνεται σκόπιμη η τακτικότερη εκπαίδευση για τους 

εκπαιδευτικούς αλλά και τους επαγγελματίες των κοινωνικών υπηρεσιών, τόσο για θέματα 

μετανάστευσης, όσο και για θέματα κοινής συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών και 

ανάπτυξης μιας, ολιστικού τύπου, προσέγγισης.. Συνοδευτικά προς τη συγκεκριμένη ιδέα θα 

μπορούσε να ενεργοποιηθούν:  

• Ενεργοποίηση ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων μέσω των 

οποίων μπορεί να επιτευχθεί ανταλλαγή εμπειρίας με επαγγελματίες άλλων χωρών 

στο συγκεκριμένο τομέα. 

• Καθιέρωση συστήματος εποπτείας με ταυτόχρονη εκπαίδευση στην εφαρμογή του 

τύπου της «συναδελφικής εποπτείας». 

Όλο το προσωπικό που αποτελείται από εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες κοινωνικών 

υπηρεσιών, θα πρέπει να λάβει αρχική εκπαίδευση και τακτική περιοδική ενδο-ϋπηρεσιακή 

επιμόρφωση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εκπαίδευση αυτή πρέπει να 

περιλαμβάνει: 

• Ευαισθητοποίηση και κατανόηση των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δικαιωμάτων του παιδιού (ειδικά τα βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού, της μη 
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διάκρισης, το δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη, τη συμμετοχή των 

παιδιών και των πόρων για την οικονομική, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα). 

• Ευαισθητοποίηση και κατανόηση των διεθνών και τοπικών νομικών πλαισίων και τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την παρακολούθηση των δικαιωμάτων των παιδιών και 

την προστασία που απαιτείται. 

• Ρητοί ορισμοί για το τι συνιστά καταχρηστική συμπεριφορά και πώς να αποφεύγεται 

(π.χ. κλοπή, εκβίαση, ζητώντας δωροδοκίες, για  τη σεξουαλική κακοποίηση, 

ξυλοδαρμούς σωματική, λεκτική κακοποίηση, ταπεινωτική / εξευτελιστική 

μεταχείριση και την παράνομη κράτηση).  

• Μη βίαιη επίλυση των διαφορών / διαμεσολάβηση και τις δεξιότητες επικοινωνίας.  

• Δημιουργία συνεργατικών ομάδων μεταξύ των λειτουργών του Δήμου Λεμεσού και 

των οικογενειών των παιδιών με διαφορετική πολιτισμική βιογραφία για την 

υποστήριξη των παιδιών εκτός του σχολικού πλαισίου.  

• Εκπαίδευση των δασκάλων για τη βαθύτερη κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών 

στη διαχείριση της γλώσσας που ακολούθως θα υιοθετηθούν στη καθημερινή 

πρακτική του σχολικού πλαισίου. 

• Προώθηση κοινών εμπειριών, όπου η γλώσσα αξιοποιείται ως ένα αποτελεσματικό 

εργαλείο για τη μετάδοση ενδιαφερόντων, ιδεών και συναισθημάτων. 

• Εισαγωγή διαβάσματος βιβλίων (διηγήματα, ιστορίες και ποιήματα) στο καθημερινό 

πρόγραμμα του σχολείου για τη βελτίωση του λεξιλογίου αλλά της προθυμίας των 

παιδιών προς το διάβασμα βιβλίων. 

• Προώθηση  αναπτυξιακών και διαδραστικών δραστηριοτήτων για την εκμάθηση της 

γλώσσας.  

• Ανάπτυξη μαθημάτων και δραστηριοτήτων στη μητρική γλώσσα των παιδιών εάν 

αυτό είναι δυνατόν και παράλληλη στήριξη των γονέων σε θέματα γλώσσας. 

• Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη χρήση περισσοτέρων από μια γλώσσες για τη 

διατύπωση ιδεών και απόψεων μέσα στην τάξη. Μια καλή αρχή θα ήταν για 

παράδειγμα η χρήση κάποιων απλών λέξεων στη μητρική γλώσσα των παιδιών που 

ενισχύει τόσο την αυτοπεποίθηση των παιδιών, όσο και επιτρέπει την επικοινωνία σε 

βασικό επίπεδο. Επιπλέον η εισαγωγή κάποιων δραστηριοτήτων που η προφορική 

επικοινωνία δεν είναι απαραίτητη. 
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• Ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης μεταξύ των παιδιών. Ενεργοποίηση και 

εκπαίδευση των παιδιών σε μεθόδους επικοινωνίας και διατύπωσης ερωτήσεων που 

προάγουν την αλληλοεπίδραση, το σεβασμό και την αλληλοαποδοχή στις σύγχρονες 

διαπολιτισμικές κοινωνίες.  
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Λεμεσός, 17 Σεπτεμβρίου 2017 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση και η αξιολόγηση την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων των 
κοινωνικών λειτουργών σε δημοτικά σχολεία του Δήμου Λεμεσού με υψηλό αριθμό μαθητών προερχόμενοι από 
χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Έργου Ένταξης που υλοποιεί ως Τελικός Δικαιούχος ο Δήμος 
Λεμεσού – Τίτλος Έργου: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!». Το Έργο 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή 
Δημοκρατία. Η συγκεκριμένη έρευνα έχει ανατεθεί στο Ερευνητικό Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 

Για την αποτελεσματική αποτύπωση των εμπλεκόμενων μερών ζητείται στο δεύτερο μέρος της υπό εξέλιξης 
μελέτης η άποψη των μαθητών ηλικίας 10 και 11 ετών που συμμετέχουν στα βιωματικά εργαστήρια που 
υλοποιούνται από το Δήμο Λεμεσού. Οι ερωτήσεις στοχεύουν αν αποτυπώσουν αρχικώς την καθημερινότητα των 
παιδιών στη σχολική μονάδα, τη συμπεριφορά τους και τον τρόπο επίλυσης τυχόν δυσκολιών που αντιμετώπισαν, 
ενώ ακολούθως ζητείται να αξιολογήσουν, εάν υπάρχει κάποια παρατηρούμενη αλλαγή στη συμπεριφορά τους 
μέσα από την επαφή και τη συμμετοχή τους στα βιωματικά εργαστήρια. Ζητείται επίσης να αξιολογήσουν τα 
βιωματικά εργαστήρια, τον εάν η συμμετοχή τους σε αυτά γίνεται αντιληπτή με θετικό ή όχι πρόσημο και το τι άλλο 
θα πρότειναν.   

Τα βασικά χαρακτηριστικά της συλλογής δεδομένων είναι:  

 έχε υπάρξει προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των γονέων μετά από γραπτή ενημέρωση για την επίδοση 
του ερωτηματολογίου στο παιδί τους. 

 Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. 

 Η συμμετοχή του παιδιού είναι εθελοντική. 

 Το παιδί μπορεί να αρνηθεί να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση δεν επιθυμεί. 

 Μπορεί να διακόψει τη διαδικασία απάντησης του ερωτηματολογίου οποιαδήποτε στιγμή. 

 Εάν αποσυρθεί, δεν είναι αναγκαίο να δώσει οποιεσδήποτε εξηγήσεις για την απόφαση που πήρε. 

 Η διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου αναμένεται να διαρκέσει περί τα 5 λεπτά. 

 Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη των δεδομένων της έρευνας 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα στοιχεία και οι απαντήσεις που παραθέτετε στην Έρευνα είναι αυστηρώς εμπιστευτικές 

και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της Έρευνας. Επιπλέον, σε καμία περίπτωση δε 

θα γίνεται οποιαδήποτε σύνδεσή με εσάς στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Έρευνας. η αναμενόμενη 

διάρκεια της συνέντευξης θα είναι περί τα τριάντα (30) λεπτά. 

 

 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραπονεθείτε για τον τρόπο/χειρισμό του/της συνεντευκτή/τριας, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με τον κο Άνθο Σιεκκερή, Εκτελεστικό Γραμματέα του Ερευνητικού Ιδρύματος Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας (Υπεύθυνος από πλευράς του Φορέα και δεν σχετίζεται με την έρευνα) με τους ακόλουθους τρόπους: 

Τηλ.: 22 841 656 

Φαξ: 22 842 222 

Email:Shekeris.a@unic.ac.cy   
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Οδηγός Ερωτήσεων Ημι-δομημένης συνέντευξης για 

Δάσκαλους 

 

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση και η αξιολόγηση την αποτελεσματικότητα των 
παρεμβάσεων των κοινωνικών λειτουργών σε δημοτικά σχολεία του Δήμου Λεμεσού με 
υψηλό αριθμό μαθητών προερχόμενοι από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
πλαίσιο του Έργου Ένταξης που υλοποιεί ως Τελικός Δικαιούχος ο Δήμος Λεμεσού – Τίτλος 
Έργου: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!». Το 
Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
και την Κυπριακή Δημοκρατία. Η συγκεκριμένη έρευνα έχει ανατεθεί στο Ερευνητικό 
Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 

Για την αποτελεσματική αποτύπωση των εμπλεκόμενων μερών ζητείται η άποψη των 
εκπαιδευτικών που έρχονται σε επαφή με τους μαθητές, παιδιά Υπηκόων Τρίτων Χωρών σε 
σχέση με τις εκπαιδευτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, με τις εμπειρίες που έχουν 
αποκομίσει από την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος παρέμβασης και το 
βαθμό συνεργασίας τους με τους άλλους επαγγελματίες και πως θεωρούν ότι παρόμοιες, 
με τη συγκεκριμένη, παρεμβάσεις θα μπορούσαν να συμβάλλουν στον εκπαιδευτικό ρόλο 
του σχολείου (εάν ισχύει).   

Σας ευχαριστoύμε που συμφωνήσατε να συμμετέχετε  στην παρούσα έρευνα. Πριν 

ξεκινήσουμε  οφείλουμε να σας  ενημερώσουμε ότι:  

 Η συμμετοχή σας  είναι εθελοντική. 

 Είστε ελεύθεροι να αρνηθείτε να απαντήσετε σε οποιαδήποτε ερώτηση δεν 
επιθυμείτε. 

 Είστε ελεύθεροι να αποχωρήσετε από την διαδικασία απάντησης της συνέντευξης 
οποιαδήποτε στιγμή. 

 Εάν αποσυρθείτε, δεν είναι αναγκαίο να δώσετε οποιεσδήποτε εξηγήσεις για την 
απόφαση που πήρατε. 

 Αποδέχεσθε τη μαγνητοφώνηση της συνέντευξης, αποκλειστικά και μόνο, για το 
σκοπό της έρευνας. 

 Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη των δεδομένων της 
έρευνας 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα στοιχεία και οι απαντήσεις που παραθέτετε στην Έρευνα είναι 

αυστηρώς εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς 

της Έρευνας. Επιπλέον, σε καμία περίπτωση δε θα γίνεται οποιαδήποτε σύνδεσή με εσάς 

στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Έρευνας. η αναμενόμενη διάρκεια της 

συνέντευξης θα είναι περί τα τριάντα (30) λεπτά. 
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Εισαγωγική ερώτηση: 

1. Θα θέλατε να μας μιλήσετε για τον εαυτό σας; Πόσα χρόνια εργάζεσθε; Πόσα 

χρόνια εμπειρίας έχετε σε διδασκαλία ελληνικών σε αλλοδαπούς μαθητές; 

2. Έχετε λάβει κάποιου είδους εκπαίδευση στο συγκεκριμένο πεδίο μετά την 

απόκτηση του πτυχίου σας από το Υπουργείο Παιδείας ή από κάποιο άλλο 

φορέα; 

 

 

Κατανόηση του σχολικού πλαισίου: 

1. Πώς αντιλαμβάνεστε το σχολικό πλαίσιο στην παρούσα φάση; Ποιος ο 

γενικότερος ρόλος του; Που στοχεύει ή που θα πρέπει να στοχεύει κατά τη 

γνώμη σας; 

2. Οι  γενικότερες μεταβολές που παρατηρούνται στην κοινωνία, πως θεωρείτε 

ότι επηρεάζουν το σχολικό πλαίσιο; Αναφέρομαι για παράδειγμα μια 

παρατηρούμενη αύξηση των αλλοδαπών παιδιών στο σχολείο αλλά και στην 

πρόσφατη οικονομική κρίση. 

 

Ρόλος εκπαιδευτικού: 

1. Ποιες οι προκλήσεις ή/και δυσκολίες παρατηρείτε στο ρόλο σας ως 

εκπαιδευτικός σήμερα, για να ανταποκριθείτε αποτελεσματικά σε αυτές τις 

κοινωνικές αλλαγές; 

2. Τι απαιτήσεις έχετε από τα παιδιά ως εκπαιδευτικός αναφορικά με τους 

στόχους που έχουν τεθεί από το υπουργείο; Τι απαιτήσεις υπάρχουν από 

τους εκπαιδευτικούς για το σύνολο των παιδιών σχετικά με την απόδοσή τους; 

 

Εκπαιδευτικές δυσκολίες αλλοδαπών μαθητών: 

1. Ποιες δυσκολίες, θεωρείτε ότι εμφανίζονται με την παρουσία αλλοδαπών 

μαθητών στο σχολείο; 

2. Σύμφωνα με την εμπειρία σας, θεωρείτε ότι υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες 

από τα παιδιά να αντιληφθούν και να κατανοήσουν το εκπαιδευτικό υλικό 

όπως είναι αυτό δομημένο; 

 

Εκπαιδευτικές δυσκολίες δασκάλων: 

1. Η παρουσία αλλοδαπών μαθητών έχει επηρεάσει τον τρόπο εργασίας σας;  

2. Ποιοι παράγοντες ή/και συνθήκες επηρεάζουν το εκπαιδευτικό σας έργο; 
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1. Σύμφωνα με την εμπειρία σας, το πρόγραμμα κοινωνικών 

παρεμβάσεων στα σχολεία έχει συμβάλει θετικά στην ενίσχυση των 

εκπαιδευτικών σας στόχων; 

2. Σύμφωνα με την εμπειρία σας ποιές δυσκολίες έχετε, πιθανόν εντοπίσει από 

τη λειτουργία του προγράμματος; 

3. Σύμφωνα με την εμπειρία σας, ποιοί διευκολυντικοί παράγοντες 

δημιουργήθηκαν από τη λειτουργία του συγκεκριμένου προγράμματος; 

4. Εντοπίσατε κάποιες διαφορές από την πλευρά των παιδιών (αυτά που 

συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα); 

5. Θεωρείτε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνέβαλε στην καλύτερη 

προσαρμογή των συγκεκριμένων μαθητών  στο σχολικό πλαίσιο; 

 

Βαθμός συνεργασίας με τους επαγγελματίες 

1. Πώς θα κρίνατε τη μέχρι τώρα συνεργασία σας με τους συγκεκριμένους 

επαγγελματίες;  

2. Νιώθετε άνεση και σιγουριά να τους μιλάτε και να τους μεταφέρετε τυχόν 

δυσκολίες σας με τα παιδιά ή/και τις οικογένειες τους και να τους αναφέρετε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις προς επίλυση αυτών; 

 

Βελτίωση αποτελεσματικότητας παρέμβασης προγράμματος 

1. Το χρονικό διάστημα παρέμβασης στο σχολείο από το πρόγραμμα το κρίνετε 

ικανοποιητικό; Θα θέλατε οι επαγγελματίες να βρίσκονταν περισσότερο ή 

λιγότερο χρόνο στο σχολείο; 

2. Θα θέλατε, ή/και έχετε σκεφθεί κάποιες άλλες δραστηριότητες που θα 

μπορούσαν να αναπτύξουν; 

3. Από τη μέχρι τώρα εμπειρία σας από το πρόγραμμα, θα μπορούσατε να 

προτείνετε κάποιους τρόπους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του; 
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Λεμεσός, 7 Ιουνίου 2017 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση και η αξιολόγηση την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων των 
κοινωνικών λειτουργών σε δημοτικά σχολεία του Δήμου Λεμεσού με υψηλό αριθμό μαθητών προερχόμενοι από 
χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Έργου Ένταξης που υλοποιεί ως Τελικός Δικαιούχος ο Δήμος 
Λεμεσού – Τίτλος Έργου: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!». Το Έργο 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή 
Δημοκρατία. Η συγκεκριμένη έρευνα έχει ανατεθεί στο Ερευνητικό Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 

Για την αποτελεσματική αποτύπωση των εμπλεκόμενων μερών ζητείται η άποψη των εκπαιδευτικών που έρχονται 
σε επαφή με τους μαθητές, παιδιά Υπηκόων Τρίτων Χωρών σε σχέση με τις εκπαιδευτικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν, με τις εμπειρίες που έχουν αποκομίσει από την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος 
παρέμβασης και το βαθμό συνεργασίας τους με τους άλλους επαγγελματίες και πως θεωρούν ότι παρόμοιες, με τη 
συγκεκριμένη, παρεμβάσεις θα μπορούσαν να συμβάλλουν στον εκπαιδευτικό ρόλο του σχολείου (εάν ισχύει).   

Σας ευχαριστoύμε που συμφωνήσατε να συμμετέχετε  στην παρούσα έρευνα. Πριν ξεκινήσουμε  οφείλουμε να σας  

ενημερώσουμε ότι:  

 Η συμμετοχή σας  είναι εθελοντική. 

 Είστε ελεύθεροι να αρνηθείτε να απαντήσετε σε οποιαδήποτε ερώτηση δεν επιθυμείτε. 

 Είστε ελεύθεροι να αποχωρήσετε από την διαδικασία απάντησης της συνέντευξης οποιαδήποτε στιγμή. 

 Εάν αποσυρθείτε, δεν είναι αναγκαίο να δώσετε οποιεσδήποτε εξηγήσεις για την απόφαση που πήρατε. 

 Αποδέχεσθε τη μαγνητοφώνηση της συνέντευξης, αποκλειστικά και μόνο, για το σκοπό της έρευνας. 

 Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη των δεδομένων της έρευνας 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα στοιχεία και οι απαντήσεις που παραθέτετε στην Έρευνα είναι αυστηρώς εμπιστευτικές 

και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της Έρευνας. Επιπλέον, σε καμία περίπτωση δε 

θα γίνεται οποιαδήποτε σύνδεσή με εσάς στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Έρευνας. η αναμενόμενη 

διάρκεια της συνέντευξης θα είναι περί τα τριάντα (30) λεπτά. 

Παρακαλώ υπογράψετε ότι ενημερωθήκατε και συμφωνείτε με το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής. 

Ονοματεπώνυμο ερωτώμενου Ονοματεπώνυμο Ερευνητή/τριας 

………………………………………  ………………………………………  

 

………………………………………  ……………………………………… 

Υπογραφή Υπογραφή 

 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραπονεθείτε για τον τρόπο/χειρισμό του/της συνεντευκτή/τριας, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με τον κο Άνθο Σιεκκερή, Εκτελεστικό Γραμματέα του Ερευνητικού Ιδρύματος Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας (Υπεύθυνος από πλευράς του Φορέα και δεν σχετίζεται με την έρευνα) με τους ακόλουθους τρόπους: 

Τηλ.: 22 841 656 

Φαξ: 22 842 222 

Email:Shekeris.a@unic.ac.cy   
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Οδηγός Ερωτήσεων για Γονείς/Κηδεμόνες μαθητών ΥΤΧ 

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση και η αξιολόγηση την αποτελεσματικότητα των 
παρεμβάσεων των κοινωνικών λειτουργών σε δημοτικά σχολεία του Δήμου Λεμεσού με 
υψηλό αριθμό μαθητών προερχόμενοι από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
πλαίσιο του Έργου Ένταξης που υλοποιεί ως Τελικός Δικαιούχος ο Δήμος Λεμεσού – Τίτλος 
Έργου: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!». Το 
Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
και την Κυπριακή Δημοκρατία. Η συγκεκριμένη έρευνα έχει ανατεθεί στο Ερευνητικό 
Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 

Για την αποτελεσματική αποτύπωση των εμπλεκόμενων μερών ζητείται η άποψη των 
εκπαιδευτικών που έρχονται σε επαφή με τους μαθητές, παιδιά Υπηκόων Τρίτων Χωρών σε 
σχέση με τις εκπαιδευτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, με τις εμπειρίες που έχουν 
αποκομίσει από την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος παρέμβασης και το 
βαθμό συνεργασίας τους με τους άλλους επαγγελματίες και πως θεωρούν ότι παρόμοιες, 
με τη συγκεκριμένη, παρεμβάσεις θα μπορούσαν να συμβάλλουν στον εκπαιδευτικό ρόλο 
του σχολείου (εάν ισχύει).   

Σας ευχαριστoύμε που συμφωνήσατε να συμμετέχετε  στην παρούσα έρευνα. Πριν 

ξεκινήσουμε  οφείλουμε να σας  ενημερώσουμε ότι:  

 Η συμμετοχή σας  είναι εθελοντική. 

 Είστε ελεύθεροι να αρνηθείτε να απαντήσετε σε οποιαδήποτε ερώτηση δεν 
επιθυμείτε. 

 Είστε ελεύθεροι να αποχωρήσετε από την διαδικασία απάντησης της συνέντευξης 
οποιαδήποτε στιγμή. 

 Εάν αποσυρθείτε, δεν είναι αναγκαίο να δώσετε οποιεσδήποτε εξηγήσεις για την 
απόφαση που πήρατε. 

 Αποδέχεσθε τη μαγνητοφώνηση της συνέντευξης, αποκλειστικά και μόνο, για το 
σκοπό της έρευνας. 

 Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη των δεδομένων της 
έρευνας 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα στοιχεία και οι απαντήσεις που παραθέτετε στην Έρευνα είναι 

αυστηρώς εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς 

της Έρευνας. Επιπλέον, σε καμία περίπτωση δε θα γίνεται οποιαδήποτε σύνδεσή με εσάς 

στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Έρευνας. η αναμενόμενη διάρκεια της 

συνέντευξης θα είναι περί τα τριάντα (30) λεπτά. 
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Εισαγωγική ερώτηση: 

3. Θα θέλατε να μας μιλήσετε για τον εαυτό σας; Πόσα χρόνια είσαστε στην Κύπρο; 

Πόσα παιδιά έχετε στο σύνολο; Ηλικίες παιδιών; 

4. Πως θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο προσαρμογής σας στην Κύπρο; Αισθάνεστε ότι 

ανήκετε  στην τοπική κοινωνία; (Ανάλογα κάποια ερώτηση και για εργασία ή εάν 

μιλούν ελληνικά στην περίπτωση που η συνέντευξη είναι σε άλλη γλώσσα;) 

 

Κατανόηση του σχολικού πλαισίου: 

1. Πως αντιλαμβάνεστε το σχολικό πλαίσιο στην παρούσα φάση; Για παράδειγμα: Τι 

απαιτήσεις έχετε από τα παιδιά σας και τι απαιτήσεις έχετε από τους εκπαιδευτικούς; 

2. Πως θα περιγράφατε την επικοινωνία σας με το σχολείο του παιδιού σας; 

3. Σύμφωνα με την εμπειρία σας πως ήταν η εισαγωγή τους στο σχολικό πλαίσιο του 

παιδιού σας; 

4. Σύμφωνα με την εμπειρία σας πως ήταν η προσαρμογή του παιδιού σας; 

5. Πως κρίνετε την πρόοδο του/των παιδιού/ών σας; 

Εκπαιδευτικές δυσκολίες αλλοδαπών μαθητών: 

1. Ποιες δυσκολίες θεωρείτε ότι αντιμετωπίζει το παιδί σας στο σχολείο; 

2. Πως θεωρείτε ότι βιώνει/αντιλαμβάνεται το παιδί σας το σχολικό πλαίσιο στην 

παρούσα φάση; 

3. Θεωρείτε ότι μπορεί να κατανοήσει το εκπαιδευτικό υλικό, όπως είναι αυτό 

δομημένο; 

Αξιολόγηση προγράμματος: 

6. Σύμφωνα με την εμπειρία σας, το πρόγραμμα κοινωνικών παρεμβάσεων στα 

σχολεία έχει συμβάλει θετικά στην εμπειρία του παιδιού σας στο σχολείο; 

7. Ποιες δυσκολίες έχετε, πιθανόν εντοπίσει από τη λειτουργία του προγράμματος; 

8. ποια τυχόν θετικά σημεία που εντοπίσατε στο παιδί σας αλλά και σε εσάς από τη 

λειτουργία του συγκεκριμένου προγράμματος; 

9. Εντοπίσατε κάποιες διαφορές στο/α παιδί/ά σας (αυτά που συμμετέχουν στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα); 

10. Θεωρείτε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνέβαλε στην καλύτερη προσαρμογή 

του/των παιδιού/ών  σας στο σχολικό πλαίσιο; 

Βαθμός συνεργασίας με τους επαγγελματίες 

1. Πως θα κρίνατε τη μέχρι τώρα επαφή σας και συνεργασία σας με τους 

συγκεκριμένους επαγγελματίες;  

2. Νιώθετε άνεση και σιγουριά να τους μιλάτε και να τους μεταφέρετε δυσκολίες σας με 

τα παιδιά ή/και τους εκπαιδευτικούς τους και να τους αναφέρετε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις προς επίλυση αυτών; 

Βελτίωση αποτελεσματικότητας παρέμβασης προγράμματος 

1. Το χρονικό διάστημα παρέμβασης στο σχολείο από το πρόγραμμα το κρίνετε 

ικανοποιητικό; Θα θέλατε οι επαγγελματίες να βρίσκονταν περισσότερο ή λιγότερο 

χρόνο στο σχολείο; 

2. Θα θέλατε, ή/και έχετε σκεφθεί κάποιες άλλες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να 

αναπτύξουν; 

3. Από τη μέχρι τώρα εμπειρία σας από το πρόγραμμα, θα μπορούσατε να προτείνετε 

κάποιους τρόπους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του 
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 Λεμεσός, 5 Ιουλίου  2017 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση και η αξιολόγηση την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων των 
κοινωνικών λειτουργών σε δημοτικά σχολεία του Δήμου Λεμεσού με υψηλό αριθμό μαθητών 
προερχόμενοι από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Έργου Ένταξης που υλοποιεί ως 
Τελικός Δικαιούχος ο Δήμος Λεμεσού – Τίτλος Έργου: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ «Λεμεσός: 
Μια πόλη, ο κόσμος όλος!». Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Η συγκεκριμένη έρευνα έχει ανατεθεί στο 
Ερευνητικό Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 

Για την αποτελεσματική αποτύπωση των εμπλεκόμενων μερών ζητείται η άποψη των κηδεμόνων παιδιών 
μεταναστών σε σχέση με τις εκπαιδευτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι ως γονείς αλλά και τα 
παιδιά τους, με τις εμπειρίες που έχουν αποκομίσει από την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος 
παρέμβασης και το βαθμό συνεργασίας τους με τους άλλους επαγγελματίες και πως θεωρούν ότι 
παρόμοιες, με τη συγκεκριμένη, παρεμβάσεις θα μπορούσαν να συμβάλλουν στον εκπαιδευτικό ρόλο του 
σχολείου (εάν ισχύει).   

Σας ευχαριστoύμε που συμφωνήσατε να συμμετέχετε  στην παρούσα έρευνα. Πριν ξεκινήσουμε  

οφείλουμε να σας  ενημερώσουμε ότι:  

 Η συμμετοχή σας  είναι εθελοντική. 

 Είστε ελεύθεροι να αρνηθείτε να απαντήσετε σε οποιαδήποτε ερώτηση δεν επιθυμείτε. 

 Είστε ελεύθεροι να αποχωρήσετε από την διαδικασία απάντησης της συνέντευξης οποιαδήποτε 

στιγμή. 

 Εάν αποσυρθείτε, δεν είναι αναγκαίο να δώσετε οποιεσδήποτε εξηγήσεις για την απόφαση που 

πήρατε. 

 Αποδέχεσθε τη μαγνητοφώνηση της συνέντευξης, αποκλειστικά και μόνο, για το σκοπό της 

Έρευνας. 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα στοιχεία και οι απαντήσεις που παραθέτετε στην Έρευνα είναι αυστηρώς 

εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της Έρευνας. Επιπλέον, 

σε καμία περίπτωση δε θα γίνεται οποιαδήποτε σύνδεσή με εσάς στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

της Έρευνας. 

Παρακαλώ υπογράψετε ότι ενημερωθήκατε και συμφωνείτε με το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής. 

Ονοματεπώνυμο ερωτώμενου Ονοματεπώνυμο Ερευνητή/τριας 

………………………………………  ………………………………………  

 

………………………………………  ……………………………………… 

Υπογραφή Υπογραφή 
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Άδεια διεξαγωγής ερωτήσεων για σκοπούς αξιολόγησης 

Αγαπητε/ή γονέα ή κηδεομόνα, 

Επικοινωνούμε μαζί σας, για να ζητήσουμε την άδεια όπως μας επιτρέψετε να ρωτήσουμε το παιδί σας 
για το πως αντιλαμβάνονται την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας ομαδικών συναντήσεων (βιωματικά 
εργαστήρια) από Κοινωνικό Λειτουργό του Δήμου Λεμεσού για την καλύτερη προσαρμογή των παιδιών 
στη σχολική κοινότητα.  

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη συλλογή στοιχείων από τους μαθητές, αποτελεί μέρος μιας γενικότερης 
έρευνας, σκοπός της οποίας είναι η διερεύνηση και η αξιολόγηση την αποτελεσματικότητα των 
παρεμβάσεων των κοινωνικών λειτουργών σε δημοτικά σχολεία του Δήμου Λεμεσού με υψηλό αριθμό 
μαθητών προερχόμενοι από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Έργου Ένταξης που 
υλοποιεί ως Τελικός Δικαιούχος ο Δήμος Λεμεσού – Τίτλος Έργου: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΥΤΧ «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!». Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.  

Η συγκεκριμένη έρευνα υλοποιείται από το Ερευνητικό Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Η άποψη 
των παιδιών, σε συνέχεια της αποτύπωσης απόψεων εκπαιδευτικών αλλά και γονέων αναμένεται να 
συμβάλλει αποτελεσματικά στην ουσιαστική αξιολόγηση της δράσης, αλλά και στην διατύπωση 
προτάσεων και σχεδίων βελτίωσης τόσο της ίδιας της δράσης αλλά και της δημιουργίας παρόμοιων με 
αυτή.  

Προτού αποφασίσετε θα θέλαμε να σας  ενημερώσουμε ότι:  

 Το παιδί σας θα συμπληρώσει κάποιες ερωτήσεις επιλογής, όπου δεν υπάρχει η όποια ένδειξη 
σωστού ή λάθους. θα επιλέξει ότι θεωρεί ότι είναι πιο αντιπροσωπευτικό για εκείνο. 

 Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. 

 Η συμμετοχή του παιδιού σας  είναι εθελοντική. 

 Το παιδί μπορεί να αρνηθεί να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση δεν επιθυμεί. 

 Μπορεί να διακόψει τη διαδικασία απάντησης του ερωτηματολογίου οποιαδήποτε στιγμή. 

 Εάν αποσυρθεί, δεν είναι αναγκαίο να δώσει οποιεσδήποτε εξηγήσεις για την απόφαση που πήρε. 

 Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη των δεδομένων της έρευνας και σε 
καμμιά περίπτωση δεν θα αποκαλυφθούν τυχόν στοιχεία του παιδιού σας/ 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα στοιχεία και οι απαντήσεις που παρατεθούν στην Έρευνα είναι αυστηρώς 

εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της Έρευνας. Επιπλέον, 

σε καμία περίπτωση δε θα γίνεται οποιαδήποτε σύνδεσή με εσάς στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

της Έρευνας. Η αναμενόμενη διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου θα είναι περί τα 5-10 (πέντε 

με δέκα) λεπτά. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Λευκωσία, 16 Σεπτεμβρίου 2017 

Αγαπητοί γονείς, 

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε για μία έρευνα του Ερευνητικού Ιδρύματος του 

Πανεπιστημίου Λευκωσίας που αφορά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων των 

κοινωνικών λειτουργών σε δημοτικά σχολεία του Δήμου Λεμεσού με υψηλό αριθμό μαθητών 

προερχόμενοι από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η αξιολόγηση διεξάγεται στο πλαίσιο του Έργου Ένταξης που υλοποιεί ως Τελικός Δικαιούχος ο Δήμος 

Λεμεσού – Τίτλος Έργου: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!». 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την 

Κυπριακή Δημοκρατία.  

Τίτλος έρευνας: «Αξιολόγηση Προγράμματος Κοινωνικών Παρεμβάσεων σε Δημοτικά σχολεία με 

σημαντικό αριθμό παιδιών Υπηκόων Τρίτων Χωρών» 

 

Περιγραφή της έρευνας. 

Οι στόχοι της αξιολόγησης είναι να: 

α)  Καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση και τις τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

εκπαιδευτικοί,  οι μαθητές Υπήκοοι Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στο εκπαιδευτικό πλαίσιο – στα 

συγκεκριμένα σχολεία και οι κηδεμόνες τους. 

β)  Καταγράψει την αποτελεσματικότητα της Δράσης αλλά και την επίδραση της στο σχολικό πλαίσιο, 

στην οικογένεια τους αλλά και σε μια μετέπειτα συμπεριφορά τους σε σχέση με ανάπτυξη τυχόν 

παραβατικών ή/και αντικοινωνικών συμπεριφορών. 

γ)  Υποβάλλει προτάσεις για αναθεώρηση (εάν προκύψει ανάλογο αποτέλεσμα) των 

πρακτικών/πολιτικών που εφαρμόζει η Δράση για καλύτερη παρακολούθηση του, για καθορισμό 

επιπέδων ποιότητας, ετοιμασία Οδηγού/Εγχειριδίου και άλλων εργαλείων καθώς και για εκπαίδευση 

του επιστημονικού προσωπικού που παρεμβαίνει στα σχολεία. 

δ)  Υποβάλλει προτάσεις και βελτίωση του θεσμικού/Νομοθετικού πλαισίου αλλά και τη βελτίωση των 

διαδικασιών εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης της Δράσης. 

Τι συμπεριλαμβάνει η συμμετοχή του παιδιού μου; 

Παρακαλούμε όπως μας επιτρέψετε να ρωτήσουμε το παιδί σας για το πώς νιώθει από τη συμμετοχή του 

σε ομαδικές συναντήσεις (βιωματικά εργαστήρια) που διοργανώνονται στο σχολείο που φοιτά από την 

Κοινωνικό Λειτουργό του Δήμου Λεμεσού. 

• Το παιδί σας θα συμπληρώσει κάποιες ερωτήσεις επιλογής σε ένα δισέλιδο ερωτηματολόγιο), ότι 
θεωρεί ό,τι είναι πιο αντιπροσωπευτικό για εκείνο. 

• Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. 
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• Η συμμετοχή του παιδιού σας  είναι εθελοντική. 

• Το παιδί μπορεί να αρνηθεί να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση δεν επιθυμεί. 

• Μπορεί να διακόψει τη διαδικασία απάντησης του ερωτηματολογίου οποιαδήποτε στιγμή. 

• Εάν αποσυρθεί, δεν είναι αναγκαίο να δώσει οποιεσδήποτε εξηγήσεις για την απόφαση που πήρε. 

• Η διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου αναμένεται να διαρκέσει περί τα 5 με 10 λεπτά. 

 

Διατρέχει το παιδί μου κάποιο κίνδυνο από τη συμμετοχή του στην παρούσα έρευνα; 

Σας βεβαιώνουμε ότι δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο. Η συμμετοχή του είναι εθελοντική και οι ερωτήσεις 

είναι γενικού τύπου και μηδενικού  συναισθηματικού επιπέδου. 

Υπάρχει κάποιο όφελος αν το παιδί μου συμμετέχει στην παρούσα έρευνα; 

Η άποψη των παιδιού σας μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά που θα το απαντήσουν, και σε συνέχεια της 

αποτύπωσης των απόψεων εκπαιδευτικών αλλά και γονέων αναμένεται να συμβάλλει αποτελεσματικά 

στην ουσιαστική αξιολόγηση της δράσης, αλλά και στην διατύπωση προτάσεων και σχεδίων βελτίωσης 

τόσο της ίδιας της δράσης αλλά και της δημιουργίας παρόμοιων με αυτή.  

Πώς θα προστατευθεί η ανωνυμία του παιδιού μου; 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα στοιχεία και οι απαντήσεις που παρατεθούν στην Έρευνα είναι αυστηρώς 

εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της Έρευνας. Το 

ερωτηματολόγιο δεν ζητά, ούτε αποτυπώνει με κανένα τρόπο προσωπικά στοιχεία των παιδιών που θα 

συμμετάσχουν Σε καμία περίπτωση το υλικό δε θα διατεθεί για άλλους σκοπούς, πλην αυτών που έχουν 

προαναφερθεί και τα πλήρη ονόματα των παιδιών θα παραμείνουν απόρρητα σε κάθε περίπτωση. 

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για περαιτέρω διευκρινίσεις; 

Μπορείτε να θέσετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα έρευνα οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να 

απευθυνθείτε στον Δρ. Στέφανο Σπανέα, Αναπληρωτή Καθηγητή Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22842251 ή στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση 

spaneas.s@unic.ac.cy. 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραπονεθείτε για τον τρόπο/χειρισμό της έρευνας, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με τον κο Άνθο Σιεκκερή, Εκτελεστικό Γραμματέα του Ερευνητικού Ιδρύματος 

Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Υπεύθυνος από πλευράς του Φορέα και δεν σχετίζεται με την έρευνα) στο 

τηλέφωνο 22 841 656,  Φαξ 22 842222 ή στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση 
Shekeris.a@unic.ac.cy    

Παρακαλούμε όπως δώσετε τη γραπτή σας συγκατάθεση για να συμμετέχει το παιδί σας στην παρούσα 

έρευνα, συμπληρώνοντας το Έντυπο Συγκατάθεσης Γονέα Κατόπιν Ενημέρωσης.  

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία σας στην προσπάθειά μας αυτή. 

Ο υπεύθυνος της έρευνας  

 

Δρ. Στέφανος Σπανέας 

 

mailto:spaneas.s@unic.ac.cy
mailto:Shekeris.a@unic.ac.cy
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 

 

Ο/H κάτωθι γονέας/κηδεμόνας ____________________________________________, δίνω εθελουσίως τη 

συγκατάθεσή μου για τη συμμετοχή του ανήλικου παιδιού μου 

___________________________________________(ονοματεπώνυμο παιδιού)         του 

_________________(όνομα πατρός) στην έρευνα με τίτλο «Αξιολόγηση Προγράμματος Κοινωνικών 

Παρεμβάσεων σε Δημοτικά σχολεία με σημαντικό αριθμό παιδιών Υπηκόων Τρίτων Χωρών».  

Θεωρώ ότι όλες οι ερωτήσεις μου έχουν απαντηθεί ικανοποιητικά και κατανοώ ότι οποιεσδήποτε 

περαιτέρω ερωτήσεις μου θα απαντηθούν .   

 

 

          

    Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα                                                

 

_______________________________________  

                                          

 

Ημερομηνία_____________________________ 
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Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης 

των κοινωνικών παρεμβάσεων σε δημοτικά σχολεία με σημαντικό αριθμό 

παιδιών Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ). 

 

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να καταγράψει το βαθμό ικανοποίησης των μαθητών που 

συμμετείχαν στα βιωματικά εργαστήρια στο πλαίσιο της δράσης των κοινωνικών παρεμβάσεων 

που σχεδιαστήκαν και υλοποιηθήκαν από το Δήμο Λεμεσού. Με τις απαντήσεις σας θα ενισχύσετε 

την ανάπτυξη τέτοιων δράσεων και θα βοηθήσετε στο να αξιολογηθεί το περιεχόμενο των 

εργαστηρίων καθώς αλλά και θα συμβάλλετε στο σωστό σχεδιασμό περισσότερων παρόμοιων 

πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων. 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και η συμμετοχή σας στην έρευνα με έγκυρες απαντήσεις είναι 

πολύ σημαντική για την αξιολόγηση και τις τελικές προτάσεις που θα υποβληθούν. Τα 

αποτελέσματα θα αναλυθούν από το ερευνητικό Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για 

λογαριασμό του Δήμου Λεμεσού και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή 

φύλαξη των δεδομένων της έρευνας 

Μπορείτε να αρνηθείτε να απαντήσετε κάποιες ερωτήσεις ή και να αποσύρετε το ενδιαφέρον σας 

από την έρευνα όποια στιγμή εσείς θέλετε. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.  

 

 

Δημογραφικά Στοιχεία 

1. Φύλο 
 Αγόρι  Κορίτσι 

 

2. Ηλικία: _______ 
 

3. Αριθμός αδελφιών: 
 1 αδελφός/ή  2 αδέλφια  3 αδέλφια  4 αδέλφια και άνω 

 

4. Κατοικία: (Δήμος/Κοινότητα μόνιμης διαμονής) _____________________________ 
 

5. Σε ποια τάξη φοιτάς:  ___________________________________________________ 
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Εντυπώσεις από την καθημερινή λειτουργία του σχολείου 

Παρακαλώ απαντήστε στις πιο κάτω δηλώσεις κυκλώνοντας ⃝ το ανάλογο νούμερο αφού 

διαβάσετε προσεκτικά την κάθε δήλωση  

1=Καθόλου,   2=Λίγο,  3= Κάπως,  4=Πολύ,  5=Πάρα πολύ 

1.  Θέλω να πηγαίνω στο σχολείο κάθε μέρα 1 2 3 4 5 

2.  Αγαπάω όλα τα μαθήματα 1 2 3 4 5 

3.  Αγαπάω τους δασκάλους μου 1 2 3 4 5 

4.  Πολλά από όσα μας λένε στο σχολείο δεν με ενδιαφέρουν 1 2 3 4 5 

5.  Στο σχολείο δεν έχω τόσους φίλους όσους θα ήθελα 1 2 3 4 5 

6.  Ο δάσκαλοί μου συνεργάζονται μαζί μου 1 2 3 4 5 

7.  Οι δάσκαλοί μου προσπαθούν να με βοηθήσουν να συμμετέχω σε 
δραστηριότητες που καλλιεργούν τη συνεργασία, την 
αλληλοβοήθεια και το σεβασμό 

1 2 3 4 5 

8.  Οι δάσκαλοί μου συμπαραστάθηκαν σε δυσκολία που 
αντιμετώπισα 

1 2 3 4 5 

9.  Οι πιο πολλοί μαθητές δεν ενδιαφέρονται για ό,τι γίνεται στο 
σχολείο 

     

10.  Οι δάσκαλοί μου χειρίζονται προβλήματα συμπεριφοράς των 
μαθητών στο χώρο του σχολείου με ευαισθησία και 
διακριτικότητα. 

1 2 3 4 5 

11.  Οι δάσκαλοί μου αποδέχονται τη διαφορετική προέλευση των 
μαθητών  

1 2 3 4 5 

12.  Οι δάσκαλοί μου με βοηθούν να καταλαβαίνω τα μαθήματα 1 2 3 4 5 

13.  Οι δάσκαλοί μου με αποδέχονται  1 2 3 4 5 

14.  Οι δάσκαλοί μου φέρονται φιλικά 1 2 3 4 5 

15.  Οι δάσκαλοί μου είναι δίκαιοι μαζί μου 1 2 3 4 5 

16.  Αισθάνομαι ασφάλεια και σιγουριά στο σχολείο 1 2 3 4 5 

 

 

 



 

129 
 

Εντυπώσεις από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κοινωνικών Παρεμβάσεων 

Παρακαλώ απαντήστε στις πιο κάτω δηλώσεις κυκλώνοντας ⃝ το ανάλογο νούμερο αφού 

διαβάσεις προσεκτικά την κάθε δήλωση  

1=Καθόλου,   2=Λίγο,  3= Κάπως,  4=Πολύ,  5=Πάρα πολύ 

17.  Με την συμμετοχή μου στο κοινωνικό πρόγραμμα νιώθω ότι έχω 
αναπτύξει καλύτερες σχέσεις με τους συμμαθητές μου. 

1 2 3 4 5 

18.  Με την συμμετοχή στο κοινωνικό πρόγραμμα νομίζω ότι έχω 
αναπτύξει καλύτερες γνώσεις. 

1 2 3 4 5 

19.  Περνάω όμορφα στα εργαστήρια 1 2 3 4 5 

20.  Θεωρώ ότι τα εργαστήρια είναι χρήσιμα γιατί μαθαίνω νέα 
πράγματα 

1 2 3 4 5 

21.  Μου αρέσουν οι συζητήσεις που κάνουμε όλοι μαζί 1 2 3 4 5 

22.  Η επίδοση μου στο σχολείο είναι καλύτερη μετά την 
παρακολούθηση και ολοκλήρωση των εργαστηρίων 

1 2 3 4 5 

23.  Νιώθω μεγαλύτερη αποδοχή από τους συμμαθητές μου μετά την 
ολοκλήρωση των εργαστηρίων 

1 2 3 4 5 

24.  Νιώθω μεγαλύτερη αποδοχή από τους δασκάλους μου μετά την 
ολοκλήρωση των εργαστηρίων 

1 2 3 4 5 

 

 

Ευχαριστούμε πολύ για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου!!! 

 


