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Περίληψη  

Η παρούσα ερευνητική εργασία αναφέρεται στην επικοινωνιακή σχέση 
ανάµεσα στον εκπαιδευτικό λειτουργό και τον αλλοδαπό µαθητή στο σύγχρονο 
ελληνικό σχολείο. ∆ιερευνά το βαθµό και τον τρόπο αλληλεπίδρασης, καθώς και 
τη δυναµική που αναπτύσσεται σε ένα πλαίσιο ανατροφοδότησης για την 
οικοδόµηση µιας αποτελεσµατικής παιδαγωγικής σχέσης µέσα από την 
οικοσυστηµική προσέγγιση.  
 
Summary 

This survey describes the communication relationship between teachers 
and foreign students in the modern Greek school. It investigates the interaction 
level, the way this interaction takes place as well as the potential that develops in 
a feedback framework to build an effective educational relationship through a 
systemic approach.  
 
1. Εισαγωγή 

Μέσα στη νέα πραγµατικότητα της πολυπολιτισµικής κοινωνίας βρίσκεται 
σήµερα και η σχολική κοινωνία, και ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστηµα. Το 
διαπολιτισµικό µοντέλο εκπαίδευσης (intercultural odel of education) καλείται να 
συµβάλλει στην αναπροσαρµογή των διδακτικών στρατηγικών και µεθόδων 
διδασκαλίας. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό µοντέλο διαχείρισης της 
πολιτισµικής ετερότητας, το οποίο έχει ως βασικό στόχο να προσφέρει ίσες 
ευκαιρίες σε όλους τους µαθητές, ανεξάρτητα από το πολιτισµικό και κοινωνικό 
τους υπόβαθρο, βασιζόµενο στη παιδοκεντρική διδασκαλία. Αξιοποιεί τη µητρική 
και τη δεύτερη ξένη γλώσσα και τονίζει την αλληλεπίδραση, το διάλογο, την 
ανταλλαγή και την αµοιβαιότητα των πολιτισµών που συνυπάρχουν. 

Στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση της θέσης 
και στάσης των εκπαιδευτικών, καθώς και τα µεθοδολογικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούν προκειµένου να έχουν αποτελεσµατική διαπολιτισµική 
επικοινωνία µέσα στη σχολική τάξη.  

Ωστόσο, η πολιτισµική ανοµοιογένεια (κουλτούρα και πολιτιστικές 
ταυτότητες) αποτελεί συχνά το έναυσµα συγκρούσεων και διασπάσεων 
(Huntington, 1998), ρατσιστικών αντιδράσεων, ξενοφοβικών αντιλήψεων και 
απόρριψης, ακόµη και εντός της σχολικής κοινότητας.  
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της στάσης των 
εκπαιδευτικών απέναντι στους αλλοδαπούς µαθητές και η παιδαγωγική τακτική 
που εφαρµόζουν στα πλαίσια της µεταξύ τους επικοινωνίας. Έχουν πραγµατικά 
εξαλειφθεί οι προκαταλήψεις και οι µειωτικές αντιλήψεις του εκπαιδευτικού 



σώµατος για τους αλλοδαπούς µαθητές, και έχουν τελικά προσφερθεί τα 
κατάλληλα κίνητρα στους µαθητές για την οµαλή ένταξή τους στη σχολική τάξη; 
Αξιοποιούν νέα εργαλεία οι εκπαιδευτικοί, κι αν ναι, ποια είναι αυτά; Τελικά, πώς 
αισθάνονται οι ίδιοι ως εκπαιδευτικοί, ως παιδαγωγοί και ως σύµβουλοι µέσα στη 
σχολική τάξη όπου συνυπάρχουν ξένοι και γηγενείς µαθητές; Η εργασία 
στηρίζεται στην αρχική υπόθεση (hypothesis) ότι οι εκπαιδευτικοί δε διαθέτουν 
διαπολιτισµική ετοιµότητα (ικανότητα) για την ανάπτυξη αποτελεσµατικής 
διαπολιτισµικής επικοινωνίας που βασίζεται σε ένα οικοσυστηµικό µοντέλο. 
 
2. ∆ιαπολιτισµική επικοινωνία 

Η διαπολιτισµική επικοινωνία συνιστά την αλληλεπίδραση ατόµων µε 
διαφορετικές πολιτισµικές ταυτότητες. Εξαιτίας της διαφοράς των προτύπων 
κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης των λεκτικών και µη λεκτικών συµβόλων 
που χρησιµοποιούνται είναι φυσικό σε ένα πολυπολιτισµικό περιβάλλον να 
υπάρχουν παρανοήσεις και παρερµηνείες στην αποκρυπτογράφηση των 
µηνυµάτων. Αυτό σηµαίνει ότι η αποτελεσµατική διαπολιτισµική επικοινωνία 
προϋποθέτει τη γνώση της πολιτισµικής πραγµατικότητας και των διαφορών, 
αλλά και µια κοινή γλώσσα επικοινωνίας. 

Εάν η εισερχόµενη γλώσσα αντιµετωπιζόταν από τον εκπαιδευτικό ως 
πλούσιο µορφωτικό κεφάλαιο εισροής θα ήταν άµεσα αξιοποιήσιµη (δίγλωσση 
εκπαίδευση) (Cummins, 2003:257), και ως εργαλείο γνώσης και ως µέσο 
επηρεασµού της συµπεριφοράς σύµφωνα µε την κοινωνικο-πολτισµική 
προσέγγιση του Vygotsky. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για µια γνήσια επικοινωνιακή σχέση, είναι: α) ο 
άνευ όρων σεβασµός του µαθητή, β) η ενσυναίσθητη κατανόηση ή ενσυναίσθηση 
(empathy), κατανόηση του προσωπικού κόσµου του µαθητή, γ) η γνησιότητα ή 
συνέπεια, δ) ζεστασιά ή θετική αναγνώριση-αποδοχή (unconditionalpositive 
regard), και ε) η ενεργής ακρόαση (Κοσµίδου-Hardy, 1999:21). Συνεπώς, 
δάσκαλος και µαθητής βρίσκονται σε µια διυποκειµενική σχέση µεταξύ τους και 
αλληλεπιδρούν στο πλαίσιο ενός ολικού και µη γραµµικού µοντέλου 
επικοινωνίας, που υπονοεί µια διαλεκτική σχέση του «εαυτού» µε τον «άλλο». 

Έτσι, η διαλεκτική επικοινωνία καθίσταται εφικτή µέσα από την καθηµερινή 
διδακτική πράξη, όταν διασφαλίζονται (Καπετανίδου & Γιαννόγκονα, 2001): 
• Η δεκτικότητα, η ενθάρρυνση και η ενίσχυση της αµοιβαίας ανταλλαγής 
απόψεων. 

• Η ευελιξία στην επικοινωνία µέσω της κατάλληλης χρήσης του τρόπου οµιλίας, 
του τόνου της φωνής και της στάσης του σώµατος. 

• Η αναζήτηση κοινών λεκτικών και µη λεκτικών κωδίκων.  
•Η ενίσχυση της συµµετοχικότητας και η ενθάρρυνση για ενεργό εµπλοκή. 
• Η αποφυγή της ασάφειας για τη διασφάλιση της κατάλληλης µεταβίβασης του 
νοήµατος και της καθαρότητας κάθε µηνύµατος. 

• Η αποδοχή µέλους µέσα στη σχολική οµάδα. 
• Η ευγένεια, η φιλικότητα, η δικαιοσύνη, η ειλικρίνεια και η ένδειξη σεβασµού. 
Στην οικοσυστηµική προσέγγιση (Molnar & Lindquist, 1999) ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός-συµβουλευτικός, και ακολουθεί τις εξής 
αρχές:  



• την ευελιξία στην οµαδοποίηση των µαθητών ανάλογα µε τις ανάγκες και τα 
διαφέροντά τους και στην παρουσίαση του περιεχοµένου, που µπορεί να 
οργανώνεται σε ταχύρρυθµα µαθήµατα κατάκτησης της γλώσσας και 
απόκτησης βασικών γνώσεων στα διάφορα γνωστικά αντικείµενα και να 
εµπλουτίζεται µε διεπιστηµονική προσέγγιση εννοιών ή θεµάτων που 
χειρίζονται τη διαφορετικότητα (Slavin & Madden, 1996). 

• την ποικιλία στόχων, όπου απασχολεί τόσο η απόκτηση γνώσεων και η 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, µέσα από την ποικιλία δραστηριοτήτων 
(Sternberg & Grigorenko, 2000), όσο και η καλλιέργεια θετικής στάσης, και η 
ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηµατικών δεξιοτήτων (Goleman, 1997). 

• τη συµµετοχικότητα και συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών και της ευρύτερης 
κοινωνίας και των υπηρεσιών, µεταξύ των εκπαιδευτικών και µεταξύ µαθητών 
και εκπαιδευτικών (Anderson, 1993). 

• την αυτοδιαχείριση, σύµφωνα µε την οποία τα ανοικτά συστήµατα, έχουν ως 
συµβατό επακόλουθο τη δηµιουργία ανοικτών προγραµµάτων, που απαιτούν, 
µε τη σειρά τους ευελιξία στους χειρισµούς από µαθητές και εκπαιδευτικούς. Η 
ευελιξία προϋποθέτει ικανότητες οργάνωσης και παρακολούθησης του έργου 
που επιτελείται, δηλαδή ικανότητες αυτορρύθµισης και αυτοδιαχείρισης10 
(Betts, 1992: 40), για την αποφυγή µιας χαοτικής κατάσταση11(Tomlinson, 
2001: 2). Σε ένα τέτοιο παιδαγωγικό πλαίσιο, εκπαιδευτικοί και µαθητές 
χειρίζονται τη διδασκαλία και τη µάθηση ως ένα ανοιχτό πρόβληµα12, του 
οποίου η επίλυση προϋποθέτει ποικιλία δεξιοτήτων (Lotan, 1997:107), αλλά 
και ορισµένες ευρύτερες δεξιότητες, όπως είναι οι µακρο-δεξιότητες 
αυτορρύθµισης και οργάνωσης της εργασίας σε βήµατα. Αυτό µας οδηγεί στην 
αντίληψη ότι η διδασκαλία και η µάθηση απαιτούν ένα φάσµα από 
στρατηγικές, δηλαδή διαδικασίες που οργανώνονται µε συστηµικό και 
συστηµατικό τρόπο, µε σαφή στόχο, συνειδητή επιλογή λύσεων, συνεχή 
έλεγχο και συνεχείς αποτιµήσεις.  

Από τα παραπάνω οδηγούµαστε στην παραδοχή ότι η διαφορετικότητα 
είναι ένα σύνθετο φαινόµενο και για να συνοµιλήσουµε µαζί της αποτελεσµατικά 
χρειάζεται πρωταρχικά «ενδυνάµωση της σχολικής κουλτούρας και 
οργάνωσης»13 (Banks, 1994: 4). 
 
3. Μεθοδολογία 
3.1 ∆είγµα 

Η στρατηγική που ακολουθήθηκε ήταν η έρευνα µε δοµηµένο 
ερωτηµατολόγιο που διενεµήθη και συµπληρώθηκε από τυχαίο πληθυσµό 
(population) εκπαιδευτικών της Α/θµιας και της Β/θµιας Εκπαίδευσης στο 
λεκανοπέδιο Αττικής την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου του 2008 µε τυχαία 
δειγµατοληψία (randomsampling), η οποία προσδίδει δύο πλεονεκτήµατα στην 
έρευνα: α) δίνει πιο αντικειµενικά (µη µεροληπτικά) αποτελέσµατα, και β) δίνει τη 
δυνατότητα µέτρησης του δειγµατοληπτικού σφάλµατος. Το µέγεθος του 
δείγµατος ήταν 135 εκπαιδευτικοί. Η αρχική υπόθεση (hypothesis) της έρευνας 
είναι εάν οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν διαπολιτισµική ετοιµότητα για την ανάπτυξη 
αποτελεσµατικής διαπολιτισµικής επικοινωνίας.  
 



 
 
3.2 Στρατηγική της έρευνας 

Η ερευνητική µέθοδος που ακολουθήθηκε συνίσταται στη χρήση 
ερωτηµατολογίου το οποίο συµπληρώθηκε από τα υποκείµενα της έρευνας, τους 
εκπαιδευτικούς των ελληνικών σχολείων της Αττικής. Το ερωτηµατολόγιο που 
χρησιµοποιήθηκε αποτελείται από ερωτήσεις οι οποίες έχουν ως αντικείµενο να 
προκαλέσουν εκείνες τις απαντήσεις των υποκειµένων που εκφράζουν µε τη 
µεγαλύτερη δυνατή πληρότητα τις απόψεις τους πάνω στο προς µελέτη 
πρόβληµα.  

Το ερωτηµατολόγιο χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ζητούνται 
κάποια προσωπικά στοιχεία των ερωτώµενων, όπως: το φύλο, η ηλικία, τα έτη 
προϋπηρεσίας, η υπηρεσία στην οποία υπηρετεί, η περιοχή της σχολικής 
µονάδας, η θέση, η επιστηµονική κατάρτιση και η αξιολόγηση της εµπειρίας µε 
αλλοδαπούς/παλιννοστούντες µαθητές. Στη δεύτερη ενότητα οι ερωτήσεις 
περιστρέφονται γύρω από το προς διερεύνηση ζήτηµα της διαπολιτισµικής 
επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευτικού και αλλοδαπού µαθητή. Οι ερωτήσεις της 
δεύτερης ενότητας είναι εννέα, εκ των οποίων η ένατη (ερώτηση κλίµακας από 1-
4 περιλαµβάνει 13 ερωτήσεις).  

Στο ερωτηµατολόγιο χρησιµοποιήθηκαν τρεις τύποι ερωτήσεων: α) 
κλειστές ερωτήσεις ή ερωτήσεις µε καθορισµένες απαντήσεις, β) ανοικτές 
ερωτήσεις και γ) ερωτήσεις µε διαβαθµισµένες σε κλίµακα απαντήσεις. 
Χρησιµοποιήθηκαν κλίµακες αξιολόγησης από το 1 έως το 4 στις οποίες τα 
υποκείµενα κλήθηκαν να δηλώσουν το βαθµό αποδοχής ή απόρριψης για µια 
σειρά ερωτήσεων-απόψεων. 
 
3.3 Ανάλυση δεδοµένων 
Τη συλλογή των ερωτηµατολογίων ακολούθησε η κωδικοποίηση και η στατιστική  
τους επεξεργασία µε το πρόγραµµα του Microsoft Office, το excel. Η ανάλυση 
των δεδοµένων έγινε µε τη µέθοδο της περιγραφικής στατιστικής. 
 
3.4 Αποτελέσµατα 

Μοιράστηκαν 200 ερωτηµατολόγια, από τα οποία συµπληρώθηκαν τα 135. 
Από τους εκπαιδευτικούς που απάντησαν το 64% ήταν γυναίκες και το 36% ήταν 
άντρες. Το 73% προέρχονται από το χώρο της Β/θµιας Εκπαίδευσης και το 27% 
από την Α/θµια. Οι ηλικίες κυµαίνονταν ως εξής: 36-45 χρόνων το 45%, 46-55 το 
28%. Το 45% του δείγµατος είχαν 6-15 έτη προϋπηρεσίας και το 77% αυτού ήταν 
µόνιµοι υπάλληλοι. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το 37% του δείγµατος είχε 
µεταπτυχιακή εκπαίδευση. 

Το 64% των εκπαιδευτικών έχουν στην τάξη τους κυρίως µετανάστες 
µαθητές. Αξιοπρόσεκτο όµως είναι το γεγονός ότι το 53% των εκπαιδευτικών 
θεωρεί ότι έχει µικρή εµπειρία µε µαθητές από διαφορετικό πολιτισµικό 
περιβάλλον. Σύµφωνα µε το 58% των εκπαιδευτικών το σύγχρονο ελληνικό 
σχολείο δεν αναπτύσσει τη διαπροσωπική επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και 
την αποδοχή της ετερότητας. Ενώ το 64% θεωρεί ότι δε διαθέτει διαπολιτισµική 
ετοιµότητα. 



 
 
3.4.1 Πίνακες και γραφήµατα 

Οι εκπαιδευτικοί προσδιορίζουν τις αιτίες της προβληµατικής διαπροσωπικής 
επικοινωνίας, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 και στο Γράφηµα 1: 

Πίνακας 1: Αιτίες της προβληµατικής διαπροσωπικής επικοινωνίας 
 

 
Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν σε σχέση µε την προώθηση του πολυγλωσσικού 

γραµµατισµού στο σχολείο, τα εξής, όπως παρουσιάζονται στον Πίν. και στο γράφηµα 2  
 

Πίνακας 2: Προώθηση του πολυγλωσσικού γραµµατισµού στο σχολείο 

 



Και εφαρµόζουν στην τάξη πρακτικές διδασκαλίας για οµαλή ένταξη των 
αλλοδαπών µαθητών, ως φαίνονται στον Πίνακα 3 και στο γράφηµα 3, 
αντίστοιχα: 
 

Πίνακας 3: Πρακτικές διδασκαλίας για την οµαλή ένταξη των αλλοδαπών 
µαθητών στην τάξη. 
 

 
 

Γράφηµα 3: Πρακτικές διδασκαλίας για την οµαλή ένταξη των αλλοδαπών 
µαθητών στην τάξη. 
 

 
 

Οι εκπαιδευτικοί µοιάζουν λίγο µπερδεµένοι όπως αποδεικνύονται από τα 
συναισθήµατα υπεραναπλήρωσης, ανησυχίας και ενοχής που τους διακατέχουν, 
όπως παρουσιάζει ο Πίνακας και το Γράφηµα 4. Ενώ, δυστυχώς υπάρχει ένα 
12% των εκπαιδευτικών που ακόµη δε χρησιµοποιεί καµία µέθοδο αξιολόγησης, 
όπως δείχνει ο Πίνακας και το Γράφηµα 5. 
 
Πίνακας 4: Όταν έχω στην τάξη και αλλοδαπούς ή παλιννοστούντες 
µαθητές διακατέχοµαι από συναισθήµατα υπεραναπλήρωσης, 
υπερβολικής ανησυχίας και ενοχής, τα οποία δεν έχω όταν βρίσκοµαι σε 
τάξη µε µαθητές που δεν ανήκουν σε κάποια πολιτισµική µειονότητα. 
 

 
 



Γράφηµα 4: Όταν έχω στην τάξη και αλλοδαπούς ή παλιννοστούντες 
µαθητές διακατέχοµαι από συναισθήµατα υπεραναπλήρωσης, 
υπερβολικής ανησυχίας και ενοχής, τα οποία δεν έχω όταν βρίσκοµαι σε 
τάξη µε µαθητές που δεν ανήκουν σε κάποια πολιτισµική µειονότητα. 
 

 
 

Πίνακας 5: Όταν έχω στην τάξη και αλλοδαπούς ή παλιννοστούντες 
µαθητές χρησιµοποιώ διάφορες µεθόδους αξιολόγησης (σε αυτές 
συµπεριλαµβάνονται ερωτήσεις ανοικτού τύπου, παρατήρηση, portofolios, 
καθώς και ποικίλες πηγές πληροφόρησης, εξαιρουµένων των 
σταθµισµένων δοκιµασιών). 

 

 
 

Γράφηµα 5: Όταν έχω στην τάξη και αλλοδαπούς ή παλιννοστούντες 
µαθητές χρησιµοποιώ διάφορες µεθόδους αξιολόγησης (σε αυτές 
συµπεριλαµβάνονται ερωτήσεις ανοικτού τύπου, παρατήρηση, portofolios, 
καθώς και ποικίλες πηγές πληροφόρησης, εξαιρουµένων των 
σταθµισµένων δοκιµασιών). 

 

 
 

 
 



Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 6 και το Γράφηµα 6, δεν καταφεύγουν στη συµβουλή και 
βοήθεια των ειδικών, µολονότι σαφέστατα χρειάζονται τις δεξιότητες και τεχνικές 
της διαπολιτισµικής συµβουλευτικής. 
 
Πίνακας 6: Όταν έχω στην τάξη και αλλοδαπούς ή παλιννοστούντες 
µαθητές προκειµένου να είµαι ικανός/ή να δουλεύω µε µαθητές που 
ανήκουν σε πολιτισµικές µειονότητες, συχνά αναζητώ συµβουλές από 
ειδικούς της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και παρακολουθώ βιωµατικά 
εργαστήρια ή εκπαιδευτικά σεµινάρια πάνω σε σχετικά θέµατα. 
 

 
 

Γράφηµα 6: Όταν έχω στην τάξη και αλλοδαπούς ή παλιννοστούντες 
µαθητές προκειµένου να είµαι ικανός/ή να δουλεύω µε µαθητές που 
ανήκουν σε πολιτισµικές µειονότητες, συχνά αναζητώ συµβουλές από 
ειδικούς της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και παρακολουθώ βιωµατικά 
εργαστήρια ή εκπαιδευτικά σεµινάρια πάνω σε σχετικά θέµατα. 
 

 
 

Φαίνεται ότι πολλοί εκπαιδευτικοί θεωρούν σηµαντική και αξιοποιήσιµη τη 
γλώσσα του σώµατος στην επικοινωνία τους µε τους αλλοδαπούς ή 
παλιννοστούντες µαθητές. 
 
Πίνακας 7: Όταν έχω στην τάξη και αλλοδαπούς ή παλιννοστούντες οι µη 
λεκτικές αντιδράσεις µου είναι ανάλογες προς τις λεκτικές. 

 

 
 



Γράφηµα 7: Όταν έχω στην τάξη και αλλοδαπούς ή παλιννοστούντες οι µη 
λεκτικές αντιδράσεις µου είναι ανάλογες προς τις λεκτικές. 
 

 
 

Είναι, ωστόσο, ενθαρρυντικό ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν 
σηµαντικό το ρόλο της ενσυναίσθησης στην επικοινωνιακή σχέση και άρα 
προωθούν το  
 
Πίνακας 8: Όταν έχω στην τάξη και αλλοδαπούς ή παλιννοστούντες θεωρώ 
σηµαντικό το ρόλο της ενσυναίσθησης στην επικοινωνιακή σχέση µε τους 
αλλοδαπούς µαθητές, αλλάζοντας προοπτική - οπτική γωνία («µαθαίνω να 
µπαίνω στη θέση του άλλου»). 

 

 
 

Γράφηµα 8: Όταν έχω στην τάξη και αλλοδαπούς ή παλιννοστούντες 
θεωρώ σηµαντικό το ρόλο της ενσυναίσθησης στην επικοινωνιακή σχέση 
µε τους αλλοδαπούς µαθητές, αλλάζοντας προοπτική - οπτική γωνία 
(«µαθαίνω να µπαίνω στη θέση του άλλου»). 
 

 
 



4. Συµπεράσµατα 
Η έρευνα κατέδειξε την ανετοιµότητα των Ελλήνων εκπαιδευτικών να 

διαχειριστούν αποτελεσµατικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τη διαπολιτισµική 
επικοινωνία. Βασική διαπίστωση είναι ότι δεν έχουν προσδιορίσει µε σαφήνεια 
και ακρίβεια τους στόχους και τις µεθόδους-στρατηγικές εργασίας για µια 
αποτελεσµατική διαπολιτισµική επικοινωνία. Οι εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές και 
συµβουλευτικές αρχές προσέγγισης της διαπολιτισµικής σχέσης είναι ελλιπείς, 
άρα αναποτελεσµατικές. Εξάλλου, δε γίνεται συγκεκριµένη χρήση µεθόδων 
αξιολόγησης, ενώ στο συναισθηµατικό επίπεδο οι εκπαιδευτικοί µοιάζουν αρκετά 
µπερδεµένοι. Στερούνται ανάλογης κατάρτισης, κι όµως οι ίδιοι δε καταφεύγουν 
στη βοήθεια των ειδικών της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, ούτε δείχνουν το 
απαιτούµενο ενδιαφέρον για την παρακολούθηση ειδικών επιµορφωτικών 
σεµιναρίων. 
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