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Περίληψη  
Ο κονστρουκτιβισμός αποτελεί ένα ευρύτατο θεωρητικό-γνωσιολογικό ρεύμα, που μπορεί να 
αφορά την οντολογία, την επιστημολογία και την μεθοδολογία της γνώσης. Ειδικότερα όμως 
σχετίζεται με τη γνώση και την εκπαίδευση. Κατά τη Fosnot είναι «μια θεωρία σχετικά με τη 
γνώση και τη μάθηση». Κατά τους Tobbins και Tippins είναι πιο χρήσιμη να ιδωθεί ως μέθο-
δος, αφού υπό το πρίσμα αυτό μπορεί να χρησιμεύσει στον τομέα των παιδαγωγικών εφαρμο-
γών. Πάντως, είτε ως εκπαιδευτική θεωρία είτε ως μέθοδος αποδέχεται ως βασικό αξίωμα τη 
δημιουργία από τους μαθητές της δικής τους γνώσης, μετά από επεξεργασία των νέων πληρο-
φοριών με τις ήδη υπάρχουσες, αντί της παθητικής πρόσληψής της από τον εξωτερικό κόσμο. 
Θελήσαμε να στηρίξουμε εμπειρικά την άποψή μας, εξετάζοντας στα πλαίσια της έρευνάς μας 
το βαθμό στον οποίο το κονστρουκτιβιστικό παράδειγμα μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματι-
κά σε πολυπολιτισμικές τάξεις. Εξετάσαμε, πώς οι μαθητές χρησιμοποιούν ενεργητικά το γνω-
στικό υλικό, εντάσσουν στα προσωπικά γνωστικά πλαίσια της παλιάς γνώσης τη νέα, αναπτύσ-
σουν   εσωτερικά κίνητρα, καθώς και ικανότητες που σχετίζονται με την ενεργό συμμετοχή και 
αρμονική συνεργασία σε ομαδικά πλαίσια.  
 
Abstract 
Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing the ontology, 
epistemology and methodology of knowledge. In particular, it relates to knowledge and educa-
tion. According to Fosnot, it is a ‘theory relating to knowledge and learning’. According to Tob-
bins and Tippins, it is more practical to view it as a method so as to serve in the educational ap-
plications sector. However, either as an educational theory or as a method, it endorses as its 
main thrust the creation of knowledge by students after processing new information by means of 
the already existing one, instead of a passive intake of knowledge from the outside world.  
We attempted to empirically substantiate our opinion, investigating in the light of our research, 
whether the constructivist paradigm indeed outstrips the traditional one in all sectors thoroughly 
mentioned in the relevant literature, such as the active and creative use of the cognitive material, 
new knowledge familiarization and integration into the personal cognitive frameworks, devel-
opment of internal incentives, students’ organizational principles and special skills and cultiva-
tion of skills pertaining to active participation and harmonious cooperation in groups 
 
Εισαγωγή 
Η αλλαγή της ελληνικής κοινωνίας είναι πλέον ένα μη αναστρέψιμο γεγονός. Τόσο η κοινωνική 
συνοχή όσο και η οικονομική κατάσταση της χώρας κλονίζονται και η λήψη μέτρων αντιμετώ-
πισης και χειρισμού προβάλλει επιτακτική. Η πολυπολιτισμικότητα γίνεται πραγματικότητα και 
τα παραδοσιακά ελληνικά δεδομένα δεν ισχύουν πια. Οι αλλαγές επηρεάζουν τον οικονομικό, 
κοινωνικό, αλλά και πολιτισμικό και εκπαιδευτικό τομέα και η ένταξη των μεταναστών και των 
παιδιών τους εμφανίζεται πλέον όχι απλώς σαν προτεραιότητα, αλλά σαν ανάγκη. 
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Ο αριθμός των μαθητών που είναι παιδιά αλλοδαπών και παλιννοστούντων στην Ελλάδα αυξά-
νεται τα τελευταία χρόνια συνεχώς. Εκτιμάται ότι σε ορισμένες περιοχές των μεγάλων αστικών 
κέντρων το ποσοστό των μαθητών που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία μπορεί να υπερβαί-
νει και το 40%. Τα περισσότερα από τα παιδιά αυτά έχουν ανάγκη από συμπληρωματική διδα-
σκαλία όσον αφορά στην κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας, ιδιαίτερα της γραπτής, προκειμέ-
νου να μπορούν να παρακολουθήσουν χωρίς σημαντικές δυσκολίες τα σχολικά μαθήματα. Ε-
κτός, όμως, από την ανάγκη γλωσσικής στήριξης, τα άτομα αυτά έχουν ανάγκη και από γενικό-
τερη ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τα 
προβλήματα που προκαλούνται από ρατσιστικές αντιλήψεις, από αρνητικά στερεότυπα έναντι 
των ξένων και από την επιφυλακτική στάση των Ελλήνων γονέων έναντι της παρουσίας ξένων 
μαθητών στις τάξεις στις οποίες φοιτούν τα παιδιά τους.  
 
Στην εποχή μας, σε κυρίαρχη τάση αναδεικνύεται η διεπιστημονική προσέγγιση και αλληλεξάρ-
τηση μεταξύ των διαφόρων επιστημών, η οποία ισχυροποιείται στο χώρο των κοινωνικών επι-
στημών, λόγω της πολυεδρικότητας του γνωστικού αντικειμένου, ενώ η παλαιότερη κυρίαρχη 
αυτονομία τους φθίνει. Τα κυριότερα προβλήματα των κοινωνικών επιστημών αφορούν τους 
τρόπους προσέγγισης των υπό μελέτη αντικειμένων και την εγκυρότητα της παραγόμενης επι-
στημονικής γνώσης.  
Η έρευνά μας προσπαθεί να ανιχνεύσει την αποτελεσματική διδασκαλία με τη χρήση κονστρου-
κτιβιστικών στοιχείων στην διαπολιτισμική εκπαίδευση, με βάση την οποία μπορούν να δημι-
ουργηθούν στο άμεσο μέλλον μονιμότερες δομές, οργανικά ενταγμένες στο εκπαιδευτικό σύ-
στημα της Ελλάδας 
 
 
Σκοποί της συγκεκριμένης έρευνας 
Ο κονστρουκτιβισμός είναι ένα  φιλοσοφικό – γνωσιολογικό ρεύμα, το οποίο αναπτύχθηκε πο-
λύπλευρα από τους φιλόσοφους/εκπαιδευτικούς που ασχολήθηκαν με αυτό (Matthews 
1994:138). Οι τομείς στους οποίους είναι εμφανής η επίδραση του κονστρουκτιβισμού είναι η 
εκπαίδευση, η κοινωνία, η επιστήμη και η τεχνολογία. Οι κονστρουκτιβιστές έχουν αναμφισβή-
τητα επηρεάσει τις κοινωνικές επιστήμες και ειδικότερα την παιδαγωγική. Στο παρόν κείμενο 
εξετάζουμε και ερμηνεύουμε την εφαρμογή του κονστρουκτιβιστικού παραδείγματος στη δια-
πολιτισμική τάξη. Σκοπός μας είναι, να εκθέσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι αλλοδαποί, αλλά 
και οι Έλληνες μαθητές, προσλαμβάνουν την κονστρουκτιβιστική μορφή διδασκαλίας γενικό-
τερα. 
 
Το πρώτο πρόβλημα που συναντήσαμε στην προσπάθειά μας να οργανώσουμε τη συγκεκριμένη 
έρευνα, ήταν η εξεύρεση εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα είχαν επαρκώς επιμορφωθεί, εκπαιδευθεί 
και εξοικειωθεί με τη χρήση των νέων θέσεων. Η λύση δόθηκε με την επιλογή εκπαιδευτικών, 
οι οποίοι είχαν συνεργαστεί και είχαν επιμορφωθεί στο πλαίσιο του Έργου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών», το οποίο υλοποιήθηκε 
από το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε άμεση και στενή συνεργασία με το Κέντρο Διαπολιτισμικής 
Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση και ο κονστρουκτιβισμός χαρακτηρίζονται από πολλά κοινά στο-
ιχεία, γι’ αυτό και θεωρήσαμε ότι οι εκπαιδευτικοί, που συνεργάστηκαν με το Κέντρο Διαπολι-
τισμικής Αγωγής και δέχθηκαν τις παρεμβατικές δραστηριότητές του, θα ήταν ιδιαίτερα κατάλ-
ληλοι για την προώθηση του συγκεκριμένου παραδείγματος στα σχολεία, στα οποία θα προσέ-
φεραν τις υπηρεσίες τους.  Κατά συνέπεια, οι μαθητές των σχολείων αυτών, των «σχολείων πα-
ρέμβασης», όπως ονομάζονται χάριν συντομίας στην εν λόγω έρευνα, θα προσλάμβαναν με α-
νάλογο τρόπο την εκπαιδευτική διαδικασία. Θεωρήσαμε ότι αυτός ο τρόπος θα διαφέρει από 
αυτόν με τον οποίο θα προσλάμβαναν την εκπαιδευτική διαδικασία οι μαθητές των «κανονι-
κών» δημόσιων σχολείων, των οποίων οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν δεχθεί ανάλογες παρεμβάσεις.  
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Πιο συγκεκριμένα, υποθέσαμε ότι οι μαθητές στα «σχολεία παρέμβασης» του Έργου «Εκπαί-
δευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών» συγκρινόμενοι με αυτούς των «κανονικών 
σχολείων»:  

• θα αισθάνονταν πιο ενεργοί κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ομαδικών εργασιών στην τά-
ξη,  

• θα θεωρούσαν σημαντική τη δυνατότητα να εκφράζουν την προσωπική τους άποψη κα-
ι, κατά συνέπεια,  

• θα δέχονταν με ευχαρίστηση την τακτική των εκπαιδευτικών να θέτουν ερωτήσεις, που 
δεν θα απευθύνονται σε ένα μόνο μαθητή,  

• θα επιθυμούσαν το διάλογο και την ελευθερία της σκέψης,  
• θα αισθάνονταν σε μεγαλύτερο βαθμό συμπαραγωγοί στη γνώση,  
• θα θεωρούσαν τη βαθμολογία περισσότερο ως τρόπο συνειδητοποίησης των αδυναμιών 

τους και αυτοβελτίωσής τους  και  
• θα αναγνώριζαν τη σημασία της ενθάρρυνσης των ιδιαίτερων κρίσεων και ικανοτήτων 

τους. 
 
Οι υποθέσεις αυτές, συγκροτήθηκαν σε έξι επιμέρους ενότητες, οι οποίες παρουσιάζονται διε-
ξοδικά αμέσως παρακάτω και οι οποίες αντιστοιχούν στους έξι άξονες ερωτήσεων του Ερωτη-
ματολογίου Ανίχνευσης Κονστρουκτιβιστικών Στοιχείων του Kjell Johansson, το οποίο εκδό-
θηκε για πρώτη φορά από το συγγραφέα το 1997. Χρησιμοποιήσαμε το ερωτηματολόγιο αυτό 
στην παρούσα έρευνα ως μέσο συλλογής των δεδομένων μας, αφού προηγουμένως το μετα-
φράσαμε και το προσαρμόσαμε στα ελληνικά δεδομένα. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε και ανα-
λύουμε τους σκοπούς και τις υποθέσεις της έρευνάς μας.  
 
Η γενική υπόθεση της έρευνας έχει ως εξής:  
Στον τρόπο διδασκαλίας των διαπολιτισμικών σχολείων που δέχθηκαν παρεμβατικές δρα-
στηριότητες από το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχουν 
ενσωματωθεί περισσότερα στοιχεία της κονστρουκτιβιστικής θεωρίας και με πληρέστερο 
τρόπο, συγκριτικά με τα συνήθη «κανονικά» δημόσια σχολεία.  
 
Τη γενική αυτή υπόθεση συνοδεύουν επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία αφορούν επι-
μέρους τομείς διεξαγωγής του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική τάξη και  αντιστοιχούν στους 
επιμέρους άξονες του ερωτηματολογίου: 
 
1η επιμέρους υπόθεση: Η εργασία σε ομάδες 
Υποθέτουμε ότι στα «σχολεία παρέμβασης», οι μαθητές εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά συμ-
φωνίας σε σύγκριση με τα «κανονικά» σχολεία για το ότι η ομαδική εργασία ως τρόπος λει-
τουργίας της τάξης είναι κυρίαρχη, αποδεκτή και επιθυμητή. Ιδίως όταν οι ομάδες είναι μεικτές 
αποτελούμενες από αλλοδαπούς  και Έλληνες μαθητές. 
 
2η επιμέρους υπόθεση:  Ο τρόπος διδασκαλίας στην τάξη 
Η κονστρουκτιβιστική διδασκαλία ενδιαφέρεται κυρίως για τη γενικότερη γνωστική-
πνευματική ανάπτυξη του μαθητή και όχι μόνο για την απόδοσή του σε εξεταστικές δοκιμασίες. 
Υποθέτουμε ότι στα «διαπολιτισμικά σχολεία παρέμβασης» οι μαθητές εμφανίζουν υψηλότερα 
ποσοστά συμφωνίας σε σύγκριση με τα «κανονικά σχολεία»* όσον αφορά τον κοσντρουκτιβι-
στικό τρόπο λειτουργίας της τάξης.                                                                                                                      
 
3η επιμέρους υπόθεση: Το σύστημα επικοινωνίας         
Υποθέτουμε ότι στα «διαπολιτισμικά σχολεία παρέμβασης» οι μαθητές συμφωνούν περισσότε-
ρο συγκριτικά με αυτούς των «κανονικών σχολείων» ότι στην τάξη επικρατεί ένα τέτοιο ανοι-

                                                   
* «Κανονικά σχολεία» είναι εκείνα των οποίων οι τάξεις είναι ομοιογενείς ως προς την εθνότητα των μα-
θητών. 
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χτό σύστημα επικοινωνίας. Το δίκτυο επικοινωνίας λειτουργεί καλύτερα και αποτελεσματικό-
τερα από τη στιγμή που έρχονται σε πιο συχνή επαφή μεταξύ τους. 
 
4η επιμέρους υπόθεση: Ρόλοι, δραστηριότητες 
Υποθέτουμε ότι στα «διαπολιτισμικά σχολεία παρέμβασης» οι μαθητές συμφωνούν περισσότε-
ρο σε σύγκριση με αυτούς των «κανονικών σχολείων» ότι ο ρόλος τους στην τάξη είναι ρόλος 
δραστήριος και υπεύθυνος και όχι ρόλος παθητικός και άβουλος. Οι μαθητές, παλιννοστούντες 
και αλλοδαποί, αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο αποποιώντας το στίγμα του αλλοεθνή. Το «παιχνίδι 
ρόλων» στοιχείο της κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης συντελεί στην κοινωνικοποίηση των 
μαθητών.  
 
5η επιμέρους υπόθεση: Βαθμολογία 
Υποθέτουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη συμφωνία μεταξύ των μαθητών των «διαπολιτισμικών 
σχολείων παρέμβασης», συγκριτικά με τα «κανονικά» στο ότι με τη βαθμολογία προωθείται η 
αυτογνωσία. 
 
6η επιμέρους υπόθεση: Κίνητρα 
Υποθέτουμε ότι στα «διαπολιτισμικά σχολεία παρέμβασης» οι μαθητές εμφανίζουν υψηλότερα 
ποσοστά συμφωνίας σε σύγκριση με τα «κανονικά», ενώ στην τάξη καλλιεργούνται εσωτερικά 
κίνητρα, όπως το ενδιαφέρον ή η επιθυμία για ανακάλυψη και δημιουργία.  
 

Μέθοδος 

Σχεδιασμός της έρευνας 
Χρησιμοποιήσαμε πέντε μεικτές τάξεις –αγοριών και κοριτσιών- A’, B’ και Γ  ́Γυμνασίου από 
ισάριθμα σχολεία του λεκανοπεδίου Αττικής, τα «σχολεία παρέμβασης», όπως τα ονομάζουμε 
στην παρούσα έρευνα (πειραματική ομάδα), των οποίων το προσωπικό είχε δεχθεί παρεμβάσεις 
διαπολιτισμικού χαρακτήρα – εκπαίδευση, εξάσκηση, συνεργασία – από το Κέντρο Διαπολιτι-
σμικής Αγωγής. Αυτά αποτέλεσαν τη μία από τις δύο ομάδες του συνολικού δείγματός μας. 
Τηνδεύτερη ομάδα αποτέλεσαν αντίστοιχα πέντε μεικτές τάξεις Γυμνασίων, δημόσιων «κανονι-
κών», σχολείων, όπως τα ονομάζουμε για λόγους διάκρισης στην παρούσα έρευνα. Μεριμνή-
σαμε ώστε τα «κανονικά σχολεία» να βρίσκονται στις ίδιες κατά το δυνατόν  ή σε πολύ κοντι-
νές περιοχές με τα «σχολεία παρέμβασης». Αυτά, τα «κανονικά σχολεία»,  αποτέλεσαν την ο-
μάδα ελέγχου. Στις δύο ομάδες χορηγήσαμε το Ερωτηματολόγιο Ανίχνευσης Κονστρουκτιβι-
στικών Στοιχείων, το οποίο εξέδωσε αρχικά ο Kjell Johansson το 1997 (Johansson 1998) και το 
οποίο προσαρμόσαμε στα ελληνικά δεδομένα στα πλαίσια της παρούσας έρευνάς.  
 
Το ερωτηματολόγιο συγκροτείται από δύο μέρη: Στο πρώτο μέρος, υπάρχουν ερωτήσεις με τις 
οποίες  συγκεντρώσαμε πληροφορίες για τα δημογραφικά και τα οικογενειακά δεδομένα των 
μαθητών, ενώ στο δεύτερο μέρος υπάρχουν οι κυρίως ερωτήσεις που διερευνούν, κατά πόσο τα 
κονστρουκτιβιστικά στοιχεία συντελούν στην αποτελεσματικότητα της διαδικασίας μάθησης 
των αλλοδαπών μαθητών. Το ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από 37 ερωτήσεις συνολι-
κά, οι οποίες συγκροτούν έξι τομείς-άξονες, δόθηκε στους μαθητές για να απαντήσουν αναλό-
γως με το βαθμό της συμφωνίας τους στα θέματα-ερωτήσεις που τους ζητούνταν.   
 
Το δείγμα 
Το δείγμα, όπως προαναφέρθηκε, συγκροτούν μαθητές σχολείων του λεκανοπεδίου Αττικής, οι 
οποίοι έχουν επιλεγεί με την μέθοδο της «κατά συστάδες» δειγματοληψίας. Ο συνολικός αριθ-
μός ατόμων που αποτέλεσαν το δείγμα είναι 464 μαθητές Γυμνασίων, χωρισμένοι σε δύο ομά-
δες, οι 218 (47%) από τα «σχολεία παρέμβασης», στα οποία υπήρξε η συνεργασία με το Κέντρο 
Διαπολιτισμικής Αγωγής (πειραματική ομάδα) και οι 246 (53%) από τα «κανονικά» σχολεία 
(ομάδα ελέγχου). Το δείγμα λήφθηκε από μεικτές τάξεις αγοριών και κοριτσιών σε όλα τα σχο-
λεία. 
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Το μέσο συλλογής των δεδομένων 
Το ερωτηματολόγιο, που χρησιμοποιήσαμε, επιδόθηκε, στο πλαίσιο μιας πρώτης πιλοτικής έ-
ρευνας σε μικρό αριθμό ξένων και γηγενών μαθητών (100) με τις οδηγίες να σημειώσουν τις 
λέξεις, φράσεις ή ερωτήσεις-προτάσεις που δυσκολεύονται να κατανοήσουν επαρκώς  και να 
μιλήσουν ελεύθερα για ό,τι τους προβλημάτιζε, τους ενοχλούσε, τους ξένιζε ή τους φαινόταν 
ασαφές ή διφορούμενο. Αφού πραγματοποιήθηκαν κάποιες διορθώσεις στη διατύπωση των 
προτάσεων, με βάση τις παρατηρήσεις των μαθητών που έλαβαν μέρος στην πρώτη πιλοτική 
έρευνα, το ερωτηματολόγιο δόθηκε εκ νέου σε δεύτερη μικρή ομάδα μαθητών  στο πλαίσιο νέ-
ας πιλοτικής έρευνας. Τη φορά αυτή δεν υπήρξαν δυσκολίες στην κατανόηση ή απορίες.  
 
Το ερωτηματολόγιο, στο πρώτο μέρος του, περιλαμβάνει συνολικά 12 γενικές ερωτήσεις, που 
αφορούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των μαθητών του δείγματος, όπως το φύλο, το σχο-
λείο φοίτησης, τις γραμματικές γνώσεις των ίδιων και των γονέων τους, το επάγγελμα των γο-
νέων, τον τόπο προέλευσης κ. ά. Στο δεύτερο μέρος, το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τις κύρι-
ες ερωτήσεις, δηλαδή εκείνες που αναφέρονται στα ερευνητικά ζητήματα και με τις οποίες ε-
λέγχονται οι υποθέσεις της έρευνας. Πρόκειται για 37 ερωτήσεις-προτάσεις, ταξινομημένες σε 
πεντάβαθμη κλίμακα τύπου Likert, οι οποίες επιδέχονται «κλειστού τύπου» απαντήσεις, με τους 
αριθμούς 1-5 να δηλώνουν βαθμό συμφωνίας για το περιεχόμενο της ερώτησης ως εξής: 

1: Δεν συμφωνώ καθόλου 
2: Συμφωνώ λίγο 
3: Συμφωνώ μέτρια 
4: Συμφωνώ πολύ 
5: Συμφωνώ πάρα πολύ.  

 
Στο τέλος κάθε ομάδας ερωτήσεων υπήρχε ανοικτή ερώτηση, όπου ζητούνταν η διαφορετική 
γνώμη των υποκειμένων – αν υπήρχε – σε ελεύθερη διατύπωση.  
 
Οι 37 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι ομαδοποιημένες  στους ακόλουθους άξονες, οι 
οποίοι αντιστοιχούν στις επιμέρους υποθέσεις της έρευνας: 

1. Ομαδική εργασία                      (6 ερωτήσεις) 
2. Η διδασκαλία στην τάξη           (9 ερωτήσεις) 
3. Το σύστημα επικοινωνίας        (6 ερωτήσεις) 
4. Ρόλοι – δραστηριότητες           (7 ερωτήσεις) 
5. Βαθμολογία                              (2 ερωτήσεις)  
6. Κίνητρα                                    (7 ερωτήσεις). 

 
Διεξαγωγή της έρευνας 
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε από αλλοδαπούς και γηγενείς μαθητές κάθε τάξης 
στη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας, η οποία παραχωρήθηκε από τον καθηγητή της τάξης και το 
διευθυντή του σχολείου. Η χορήγηση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε το 2005 και η 
συλλογή, η αποκωδικοποίηση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων ολοκληρώθηκε το 2007.  
 
Τα «σχολεία παρέμβασης» παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (υπεροχή) συγκριτι-
κά με τα «κανονικά» σχολεία στους πέντε από τους έξι τομείς-άξονες του ερωτηματολογίου. 
Εξαίρεση αποτελεί η «Βαθμολογία», σύμφωνα με την Ανάλυση της Γραμμικής Παλινδρόμη-
σης, η οποία ερευνά στατιστικά όλες τις απαντήσεις των μαθητών (διαφωνίες-συμφωνίες / μι-
κρές-μεγάλες). Ενώ, σύμφωνα με την Ανάλυση της Λογιστικής Παλινδρόμησης, η οποία εστιά-
ζει στις υψηλού βαθμού συμφωνίες (δηλ. αναλύει τις απαντήσεις « συμφωνώ πολύ»-«συμφωνώ 
πάρα πολύ») και οι έξι τομείς-άξονες του ερωτηματολογίου παρουσιάζουν στατιστικά σημαντι-
κές διαφορές δηλαδή και ως προς τη «βαθμολογία», οι μαθητές των «σχολείων παρέμβασης» 
συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τους μαθητές των «κανονικών σχολείων» ότι η 
βαθμολογία προωθεί την αυτογνωσία. 
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Τα ευρήματα αυτά στηρίζουν κατ’ αρχήν τη γενική υπόθεση της έρευνας ότι στα σχολεία, όπου 
το εκπαιδευτικό προσωπικό είχε συνεργαστεί με το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής και είχαν 
πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις, τα κονστρουκτιβιστικά στοιχεία στον τρόπο λειτουργίας της 
διαπολιτισμικής σχολικής τάξης ήταν σημαντικά περισσότερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα 
στοιχεία των «κανονικών σχολείων», των οποίων το προσωπικό δεν είχε συμμετάσχει στις πα-
ρεμβάσεις. Τα ευρήματα στηρίζουν, επίσης, και τις επιμέρους υποθέσεις της έρευνας ότι δηλα-
δή τα κονστρουκτιβιστικά στοιχεία στα «διαπολιτισμικά σχολεία παρέμβασης» υπερτερούν έ-
ναντι των «κανονικών» σχολείων στους τομείς της ομαδικής εργασίας, του τρόπου διδασκαλίας, 
του συστήματος επικοινωνίας, του είδους των ρόλων και δραστηριοτήτων, που αναλαμβάνονται 
στην τάξη από τους μαθητές, καθώς και στον τομέα των κινήτρων των μαθητών. Πιο συγκεκρι-
μένα, οι μαθητές στα «σχολεία παρέμβασης» εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά συμφωνίας, σε 
σύγκριση με τους μαθητές των δημόσιων («κανονικών») σχολείων, για το ότι:  

• α) η εργασία σε ομάδες είναι ένας καθιερωμένος τρόπος λειτουργίας της τάξης, τον ο-
ποίο ευχαρίστως αποδέχονται,  

• β) στην τάξη τους ενθαρρύνεται η έκφραση προσωπικής άποψης, η διδασκαλία δεν πε-
ριορίζεται στο υλικό των σχολικών εγχειριδίων, παροτρύνονται να ερευνούν, να διερω-
τώνται, να συνδιαλέγονται, να εκφράζουν με παρρησία τη γνώμη τους και ενθαρρύνο-
νται να εξετάζουν σφαιρικά τα πράγματα, αναλογιζόμενοι και εναλλακτικές προσεγγί-
σεις,  

• γ) ενθαρρύνονται τόσο οι πρωτοβουλίες τους, όσο και η επικοινωνία μεταξύ αυτών και 
του καθηγητή τους, αλλά και των συμμαθητών μεταξύ τους  

• δ) δεν είναι παθητικοί αποδέκτες πληροφοριών που τους προσφέρονται απέξω, αλλά 
δραστήριοι και υπεύθυνοι συνοργανωτές και συμπαραγωγοί της γνώσης, ενώ παράλλη-
λα είναι ικανοί να χειρίζονται τις εντάσεις και να επιλύουν τις συγκρούσεις που εμφανί-
ζονται στην τάξη μέσα από τη συζήτηση  

• ε) ενδιαφέρονται να μάθουν, επιθυμούν να ανακαλύψουν, αρέσκωνται να εφευρίσκουν, 
να δημιουργούν και έτσι αγαπούν το σχολείο τους και το μαθησιακό έργο και παραμέ-
νουν για να συζητήσουν τις εργασίες τους και μετά το τέλος του μαθήματος. 

 
Παρατηρούμε, λοιπόν, πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η εκπαίδευση – επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών για τη δημιουργία πλαισίου αφομοίωσης των αλλοδαπών μαθητών στη σχολική 
πρακτική. Μόνο σε 9 από τις 37 ερωτήσεις/παραμέτρους, που συνθέτουν τους άξονες του ερω-
τηματολογίου, ο μέσος βαθμός συμφωνίας ήταν ίσος ή υψηλότερος στα «κανονικά» σχολεία.  
Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:  

• Από τον άξονα Α1 της «Ομαδικής Εργασίας», στην ερώτηση/παράμετρο: «Η διδασκα-
λία με έχει βοηθήσει να αναπτύξω τις γνώσεις μου» και στην ερώτηση/παράμετρο: «Το 
περιεχόμενο των μαθημάτων και η ομαδική εργασία με βοηθούν να κρίνω καλύτερα όσα 
συμβαίνουν γύρω μου».  

• Από τον άξονα Α2 «Διδασκαλία στην τάξη» στην ερώτηση/παράμετρο «Το μάθημα δεν 
αποβλέπει μόνο στη σωστή απάντηση των ερωτήσεων του καθηγητή αλλά και στη δη-
μιουργία διαλόγου σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης».  

• Από τον άξονα Α3 «Σύστημα επικοινωνίας» στην ερώτηση/παράμετρο «Κατά τη διάρ-
κεια του μαθήματος οι καθηγητές μου δε μιλάνε για το μάθημα πιο πολύ απ’ ότι εγώ και 
οι συμμαθητές μου».  

• Από τον άξονα Α4 «Ρόλοι, Δραστηριότητες» στην ερώτηση/παράμετρο «Η διδασκαλία 
δεν βασίζεται αποκλειστικά σε παρουσιάσεις του καθηγητή, αλλά και σε παρουσιάσεις 
εργασιών των μαθητών».  

• Στον άξονα Α5 «Βαθμολογία» στην ερώτηση/παράμετρο «Εγώ και οι συμμαθητές μου 
βλέπουμε τη βαθμολογία ως μια ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε τις αδυναμίες μας».  

• Στον Άξονα Α6 «Κίνητρα» στις ερωτήσεις «Σπάνια απουσιάζω εγώ ή οι συμμαθητές 
μου από το σχολείο» και «Τόσο εγώ όσο και οι συμμαθητές μου πιστεύουμε πως η τάξη 
ανήκει σε όλους και δεν είναι μόνο η τάξη του καθηγητή που κάνει το μάθημα».  
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Επειδή οι ερωτήσεις αυτές σχετίζονται με πολύπλοκες δεξιότητες, «ανώτερου» επιπέδου, όπως 
είναι η ανάπτυξη γνώσεων, η ορθή κρίση, η διαλογική επικοινωνία, η ανάπτυξη πρωτοβουλίας, 
οργανωτικών και συνεργατικών ικανοτήτων, και διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές των «σχολείων 
παρέμβασης» υστέρησαν στις ερωτήσεις αυτές ή δεν υπερτέρησαν σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 
ερωτήσεις, στις οποίες υπερτέρησαν και οι οποίες ήταν συντριπτικά περισσότερες (27 έναντι 9), 
είναι λογικό να υποθέσουμε ότι η υστέρηση στις 9 ερωτήσεις των μαθητών των «σχολείων πα-
ρέμβασης», θα πρέπει να οφείλεται στη δράση κάποιου συστηματικού παράγοντα. Τέτοιος πα-
ράγοντας πιθανολογούμε ότι είναι το «επάγγελμα πατέρα και μητέρας» που χρησιμοποιείται ως 
ισχυρός δείκτης ανίχνευσης του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου στις έρευνες των κοινωνικών 
επιστημών. Συγκεκριμένα, επειδή το επάγγελμα του ανειδίκευτου εργάτη βρέθηκε αναλογικά 
συχνότερα στα « διαπολιτισμικά σχολεία παρέμβασης», δηλαδή στα σχολεία αυτά οι μαθητές 
που προέρχονταν από οικογένειες χαμηλής οικονομικής / κοινωνικής προέλευσης  και κυρίως 
αλλοδαποί και παλιννοστούντες, ήταν περισσότεροι συγκριτικά με τα «κανονικά σχολεία», και 
επειδή είναι γνωστό ευρύτερα από τη βιβλιογραφία σε ολόκληρο το χώρο των κοινωνικών επι-
στημών ότι το χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της οικογένειας δεν ευνοεί την ανάπτυξη 
ανώτερων και συνθετότερων ψυχοπνευματικών λειτουργιών στα παιδιά των οικογενειών αυτών, 
υποθέτουμε ότι η υστέρηση των μαθητών των « διαπολιτισμικών σχολείων παρέμβασης» στις 9 
ερωτήσεις που σχετίζονται με δεξιότητες «ανώτερου» επιπέδου, οφείλεται στο χαμηλότερο κοι-
νωνικό-οικονομικό επιπέδο των οικογενειών τους. Στη λογική αυτή, η επίδραση του κοινωνικό-
οικονομικού επιπέδου των οικογενειών, θα πρέπει να υπερφαλάγγισε την ευεργετική επίδραση 
που είχε στα «σχολεία παρέμβασης», η εξοικείωση του εκπαιδευτικού με τις κονστρουκτιβιστι-
κές αρχές, μέσα από τη συνεργασία με το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής.  
 
Υπάρχει όμως και δεύτερος παράγοντας, που πιθανολογούμε ότι συνέβαλε στην υστέρηση των 
μαθητών των «σχολείων παρέμβασης» στις προαναφερθείσες 9 ερωτήσεις: ο παράγοντας της 
άλλης χώρας, στην οποία διέμεναν στο παρελθόν οι οικογένειές τους πριν εγκατασταθούν στην 
Ελλάδα σε ποσοστό 66,5% έναντι 31,3% των "κανονικών" σχολείων. Η οικονομική κατάσταση 
των χωρών αυτών (κυρίως Αλβανία και πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες) πιθανόν λειτούργησε 
αθροιστικά σε συνδυασμό με το επάγγελμα των γονέων (δηλ. το κοινωνικο-οικονομικό τους 
επίπεδο), όσον αφορά την ελλιπή ανάπτυξη συνθετότερων, ανώτερων δεξιοτήτων. Όσον αφορά 
τον παράγοντα ηλικία, όπου παρατηρήθηκε  μικρή διαφορά στη μέση τιμή μεταξύ των δύο ομά-
δων μαθητών, στατιστικώς σημαντική, όμως, υπέρ των «σχολείων παρέμβασης», εκτιμούμε ότι 
η διαφορά αυτή δε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη  στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων, καθόσον 
θεωρούμε ότι συνδέεται στενά με τους παράγοντες του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου και 
της χώρας παραμονής εκτός Ελλάδος.  
 
Συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι το μεγαλύτερο  ποσοστό ανειδίκευτων εργατών/εργατριών που 
εντοπίστηκε στους γονείς των μαθητών των  «σχολείων παρέμβασης» σε συνδυασμό με το με-
γαλύτερο ποσοστό μαθητών από τα σχολεία αυτά, που διέμεναν σε άλλη χώρα, ήταν δηλαδή 
παιδιά μεταναστών, αρκεί για να δικαιολογήσει τη διαφορά στη μέση ηλικία των δύο ομάδων 
που παρατηρήθηκε, αφού η οικονομική κατάσταση των οικογενειών τους, καθώς και οι δυσκο-
λίες-ταλαιπωρίες της μετανάστευσης εύλογα συνεπάγονται  δυσκολίες στην έγκαιρη όσο και 
επαρκή σχολική φοίτηση. Έτσι, η αναμενόμενη ψυχοπνευματική και κοινωνική ωριμότητα, α-
πλώς και μόνο, λόγω της μεγαλύτερης ηλικίας, θεωρούμε ότι αντισταθμίζεται για τους μαθητές 
των σχολείων «παρέμβασης» από τους ανασταλτικούς παράγοντες που προαναφέραμε και επο-
μένως εκλείπει.  
 
Από την άλλη πλευρά όμως, οι προαναφερθείσες διαφορές (επάγγελμα γονέων, χώρα διαμονής 
πλην Ελλάδας) εις βάρος των «σχολείων παρέμβασης» καθιστούν τα ευρήματα για τα κον-
στρουκτιβιστικά στοιχεία στα σχολεία αυτά ακόμη σημαντικότερα. Αν δηλαδή εξέλειπαν οι 
αρνητικοί δύο παράγοντες, πιθανόν οι στατιστικά σημαντικές διαφορές να ήταν ακόμη μεγαλύ-
τερες. 
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Τέλος, κάνουμε μνεία του ευρήματος ότι, και στα «κανονικά» σχολεία,τα κονστρουκτιβιστικά 
στοιχεία δεν είναι καθόλου άγνωστα, γεγονός που δείχνει, κατά τη γνώμη μας, τη διάδοση των 
φιλοσοφικών βάσεων και των αρχών του κονστρουκτιβισμού, με τις οποίες οι εκπαιδευτικοί 
που εργάζονται στα δημόσια σχολεία είχαν έρθει σε επαφή κατά τη διάρκεια των σπουδών τους 
σε θεωρητικό κυρίως επίπεδο. Αλλά και η γενικότερη στροφή της ελληνικής κοινωνίας τις τε-
λευταίες δεκαετίες,  προς κατευθύνσεις περισσότερο σύγχρονες, που δίνουν έμφαση στην ισό-
τητα, τα ατομικά δικαιώματα, την αποδοχή της διαφορετικότητας, θεωρούμε ότι βοήθησε στην 
προσέγγιση των κονστρουκτιβιστικών αρχών. Οπωσδήποτε, όμως, τα κονστρουκτιβιστικά στοι-
χεία στα συνήθη δημόσια σχολεία βρίσκονται σε  μικρότερα (στατιστικώς σημαντικά) ποσοστά, 
τα οποία με την κατάλληλη εκπαίδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού μπορούν να αυξηθούν 
και αυτό είναι το ελπιδοφόρο μήνυμα της έρευνας αυτής. 
 
Τέλος, λαμβάνοντας αφορμή από τα μη αναμενόμενα – λίγα – ευρήματα της μη υπεροχής των 
«σχολείων παρέμβασης» στις διάφορες παραμέτρους της έρευνας, θα ήταν ενδιαφέρον να ερευ-
νηθεί μελλοντικά, πιθανή αλληλεπίδραση άλλων παραγόντων με τον παράγοντα της επιμόρφω-
σης-εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού προσωπικού στο κονστρουκτιβιστικό μοντέλο. 
 
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα ευρήματα της έρευνας μας, οι μαθητές στα «σχολεία παρέμβασης» (οι 
εκπαιδευτικοί των οποίων είχαν εκπαιδευθεί από και συνεργαστεί με το Κέντρο Διαπολιτισμι-
κής Αγωγής στη βάση των κονστρουκτιβιστικών αρχών) υπερέχουν κατά το βαθμό συμφωνίας 
που εκδηλώνουν στους κονστρουκτιβιστικούς  άξονες – τομείς  του ερωτηματολογίου της έρευ-
νας, αν συγκριθούν με τους μαθητές των «κανονικών» σχολείων (δηλαδή των σχολείων του 
δείγματος, στα οποία οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν κάποιου είδους συνεργασία με το Κέντρο Δια-
πολιτισμικής Αγωγής και δεν είχαν λάβει άλλου είδους σχετική επιμόρφωση). 
 
Ειδικότερα, αν ληφθούν υπόψη όλες οι απαντήσεις (διαφωνίες, μικρού και μεγάλου βαθμού 
συμφωνίες), οι μαθητές των «σχολείων παρέμβασης» εκδηλώνουν στατιστικώς σημαντικές υ-
ψηλότερες μέσες τιμές συμφωνίας στους κονστρουκτιβιστικούς τομείς – άξονες  της ομαδικής 
εργασίας, της διδασκαλίας στην τάξη, του συστήματος επικοινωνίας, των ρόλων, των δραστη-
ριοτήτων και των κινήτρων. Ενώ, αν ληφθούν υπόψη μόνον οι απαντήσεις με τις υψηλού βαθ-
μού συμφωνίες, τότε τα ευρήματα επαναλαμβάνονται, ενώ προστίθεται και ο τομέας – άξονας  
της Βαθμολογίας στις στατιστικώς σημαντικές υψηλότερες μέσες τιμές συμφωνίας των μαθη-
τών στα «σχολεία παρέμβασης». Αυτό σημαίνει ότι και στον τομέα – άξονα  της «Βαθμολογί-
ας», οι μαθητές των «σχολείων παρέμβασης» συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με 
τους μαθητές των «κανονικών σχολείων» ότι η βαθμολογία προωθεί την αυτογνωσία.   
 
Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως η κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο κονστρουκτιβι-
στικό μοντέλο αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην προώθησή του. Προώθηση του μοντέλου αυ-
τού σημαίνει:  

1. Στο πολυπολιτισμικό πλαίσιο της σημερινής ελληνικής κοινωνίας οι μαθητές που προ-
έρχονται από άλλες χώρες ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα και αφομοιώνονται 
πιο γρήγορα και πιο εύκολα. 

2. Προώθηση της ομαδικής εργασίας, με παροχή ευκαιριών για συνεργασία και συζήτηση 
μεταξύ των μαθητών και ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής τους. 

3. Έμφαση σε έναν τρόπο διδασκαλίας που ανοίγει τους ορίζοντες στην κοινωνία και τον 
κόσμο, αντί να περιορίζεται αυστηρά στα πλαίσια των συγκεκριμένων μαθημάτων, που 
αποβλέπει στη γενικότερη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών, σεβόμενο τις προσωπικές 
απόψεις τους και ενθαρρύνοντας την έκφρασή τους.  

4. Ανάπτυξη ενός συστήματος επικοινωνίας, στα πλαίσια του οποίου οι μαθητές αλληλο-
βοηθούνται, συνδιαλέγονται μεταξύ τους και με τον εκπαιδευτικό, και παίρνουν πρω-
τοβουλίες. Στο σημείο αυτό οι αλλοδαποί μαθητές συνεργάζονται με τους γηγενείς, κα-
θώς τους ανατίθενται οι ρόλοι του υπεύθυνου, ενεργού υποκειμένου, που αποφασίζει 
υπεύθυνα και συνεργάζεται αρμονικά στην τάξη 

5. Θεώρηση της βαθμολογίας ως μέσου αυτογνωσίας και όχι ως μέσου σύγκρισης.   
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6. Ενίσχυση των εσωτερικών κινήτρων του ενδιαφέροντος, της περιέργειας, της επιθυμίας 
για προσωπική διαμόρφωση του περιβάλλοντος κόσμου, αντί των εξωτερικών κινήτρων 
είτε θετικών (ανταμοιβές) είτε αρνητικών (ποινές). 

 
Καλλιέργεια των στοιχείων που μόλις προαναφέρθηκαν συνεπάγεται: 

1. Σε ατομικό επίπεδο: ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας (γνωστική, συναισθη-
ματική, κοινωνική-ηθική), με έμφαση στους τομείς της δημιουργικής δόμησης της γνώ-
σης, της ενεργού δράσης και της αρμονικής συμβίωσης σε ομαδικά πλαίσια. Οι επιδιώ-
ξεις, αυτές αποτελούν κοινός τόπους και σκοπούς των ψυχολόγων και παιδαγωγών της 
γνωστικής, της κοινωνικής, της κοινωνικογνωστικής και της ανθρωπιστικής κατεύθυν-
σης (Κασσωτάκης & Φλουρής 2003, Φλουρής 1984, Κασσωτάκης 2005, Φλουρής & 
Oagne 1980) όσο και των πολύ πρόσφατων θεωριών, που αποτέλεσαν περισσότερο ε-
πεξεργασμένες εκφάνσεις ή συνθέσεις τους (Φλουρής 2005, Κυνηγός 2006, Μασσιάλας 
2003, Ματσαγγούρας 2000, Φλουρής 2002). Οι σκοποί αυτοί δηλώνονται και υπονοού-
νται: στις απόψεις του Piaget (Piaget 1952) για τη νοητική ανάπτυξη, τη μετάβαση της 
σκέψης σε όλο και ανώτερα εξελικτικά στάδια, την ανακάλυψη της γνώσης και τον ε-
νεργό ρόλο του ατόμου σε αυτή την ανακάλυψη· στη θεωρία για την παράλληλη πορεία 
του ατόμου προς ανώτερα, αυτόνομα ηθικά επίπεδα (Πουρκός 1990)· στην αισιοδοξία 
του Brunner (Wood, Bruner & Ross (1976) για τις δυνατότητες υπέρβασης των «σταδί-
ων» του Piaget (Piaget 1952, 1972) με τον κατάλληλο τρόπο διδασκαλίας και για την 
καλλιέργεια μιας «γνωστικής στρατηγικής», μέσα από την παρακίνηση των μαθητών 
για πειραματισμό και ανακάλυψη· στην έμφαση που έδωσε ο Vygotsky στο ρόλο των 
κοινωνικών εμπειριών της ομάδας, του πολιτισμού γενικότερα στην ανάπτυξη των ψυ-
χικών λειτουργιών του ανθρώπου· στη θέση του Qagne για την ποικιλία ειδών μάθησης 

(Φλουρής 1984) στην αισιοδοξία του Bloom για τον ενεργητικό ρόλο των κατάλληλων 
συνθηκών μάθησης· στην ανακάλυψη των μεταγνωστικών λειτουργιών και των διαδι-
κασιών αυτοελέγχου (Flavell 1979, Ευκλείδη κ. ά. 1996)·στην πίστη για τις φυσικές δυ-
νατότητες που έχει το άτομο να αυτοπραγματωθεί, καλύπτοντας σταδιακά τις ποικίλες 
ψυχολογικές ανάγκες του· στην επικέντρωση των παιδαγωγών στη συναισθηματική 
αγωγή· στην εφαρμογή των νέων αντιλήψεων στην εκπαιδευτική πράξη, με το σχολείο 
πολλαπλών τύπων νοημοσύνης (Φλουρής 2005).  
Προς αυτούς τους αναντίρρητα (πιστεύουμε) θετικούς σκοπούς κινούμαστε προωθώ-
ντας το κονστρουκτιβιστικό μοντέλο διδασκαλίας.  

2. Σε επίπεδο λειτουργίας σχολείου: βελτίωση του κλίματος, αύξηση της παραγωγικότη-
τας και της αποδοτικότητας καθώς και της ικανοποίησης από την εκπαιδευτική λει-
τουργία. Άνοιγμα του σχολείου στον κόσμο. Οι συντονισμένες προσπάθειες (αγωνιώ-
δεις σήμερα) παιδαγωγικών επιστημών, εκπαιδευτικών και της κοινωνίας ολόκληρης, 
κατατείνουν προς τους σκοπούς αυτούς, εν όψει και των ολοένα αυξανόμενων φαινομέ-
νων απογοήτευσης και επιθετικότητας με τα οποία έρχεται αντιμέτωπη η εκπαιδευτική 
λειτουργία παγκοσμίως. Η βελτίωση του κλίματος της σχολικής τάξης προς την κατεύ-
θυνση της επικράτησης θετικών συναισθημάτων, ηρεμίας, σεβασμού και ενδιαφέροντος 
για το επιτελούμενο έργο, καθώς και η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των ποικί-
λων στόχων που επιδιώκονται αποτελούν, όπως πιστεύουμε, προϋποθέσεις για τη συνέ-
χιση ύπαρξης του σχολικού θεσμού, όπως ακριβώς και συνεχής αλληλεπίδραση και ε-
πικοινωνία σχολείου – κοινωνίας. Η σχολική μονάδα για τους αλλοδαπούς και παλιν-
νοστούντες μαθητές και τις οικογένειές τους αποτελεί συνδετικό κρίκο για την κοινωνι-
κή τους ένταξη. Το σχολείο χρειάζεται να είναι παρωθητικό και όχι αποθετικό. Η βάση 
λειτουργίας των ανομοιογενών τάξεων στηρίζεται στη συνεργασία μεταξύ των μαθητών 
οι οποίοι είναι φορείς διαφορετικής κουλτούρας. Με την έρευνα αυτή προέκυψε ότι το 
παράδειγμα του κονστουκτιβισμού μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά στη διαπο-
λιτισμική τάξη.  

3. Σε επίπεδο κοινωνίας: λειτουργία σε ανώτερο επίπεδο, στη βάση αρχών, όπως ο σεβα-
σμός του συνανθρώπου, η παρρησία στην έκφραση της προσωπικής άποψης, η επιδίω-
ξη της δημιουργίας και της γνώσης. Για την ομαλή λειτουργία μιας κοινωνίας απαιτεί-
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ται η κάλυψη τόσο των βασικών αναγκών των μελών της, οι οποίες τείνουν να εκφρά-
ζονται με όλο και μεγαλύτερη πληρότητα στις διάφορες διακηρύξεις ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων όσο και η στήριξη των κοινωνικών θεσμών, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν τη 
διατήρηση σε λειτουργία της κοινωνίας και αφετέρου την ανάπτυξη και βελτίωσή της. 
Για τις κοινωνίες της εποχής μας, δικαιώματα όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης προ-
σωπικότητας και αξιοπρέπειας, καθώς και η δυνατότητα έκφρασης της προσωπικής ά-
ποψης, χωρίς το φόβο απόρριψης, γελοιοποίησης ή τιμωρίας, θεωρούνται θεμελιώδη. 
Από την άλλη πλευρά, ίσως και η ίδια η ύπαρξη των κοινωνιών μας εξαρτάται σε μεγά-
λο βαθμό από την καλλιέργεια της ατομικής δημιουργικότητας, στην οποία εναποθέ-
τουμε μεγάλες ελπίδες για την αντιμετώπιση των διαρκώς αυξανόμενων προβλημάτων 
που δημιουργήθηκαν από την υποτίμηση του περιβάλλοντος σε πλανητικό επίπεδο. Ε-
κτός από τη γνώση, όχι με την έννοια της συσσώρευσης πληροφοριών, αλλά με την έν-
νοια της επιλογής, ιεράρχησης και οργάνωσης των κατάλληλων κάθε φορά δεδομένων 
σε σχήματα πολυεπίπεδα κατά περίπτωση, θα αποτελέσει ένα σημαντικό παράγοντα για 
την επίλυση των προβλημάτων διατήρησης των κοινωνιών.  Το σχολείο, όπως αποκα-
λύπτεται από την έρευνα, αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ της κοινωνίας και της 
οικογένειας των μεταναστών. Τα οφέλη για τον πληθυσμό – στόχο  από τέτοιου  είδους 
παρεμβάσεις δεν είναι εύκολο να απαριθμηθούν με απλούς ποσοτικούς δείκτες. Η ενί-
σχυση των μαθητών αυτών στη γλώσσα της χώρας υποδοχής δεν συμβάλλει μόνο στην 
βελτίωση της σχολικής τους επίδοσης, αλλά και στην ομαλότερη κοινωνική προσαρμο-
γή τους, καθώς νιώθουν πλέον μέλη της μαθητικής ομάδας  τόσο οι ίδιοι οι μαθητές όσο 
και η οικογένειά τους.     
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