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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Ζ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε είλαη αλαθαίξεην δηθαίσκα θάζε αλζξψπνπ. Ζ 

ηζφηεηα, ν ζεβαζκφο θαη παξνρή επθαηξηψλ απνηεινχλ πξσηαξρηθά ζηνηρεία ηεο 

παηδείαο ηα νπνία, σζηφζν, έρνπλ δηαβξσζεί εμαηηίαο ησλ αιιαγψλ ηεο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίαο. Οη κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ  θαη ε παξνπζία κεηαλαζηψλ ζηελ ρψξα 

καο αλέδεημε ην κεγάιν θελφ πνπ αληηκεησπίδεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Σν 

ζρνιείν θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θάλεθαλ αλέηνηκα κπξνζηά ζε απηά ηα 

λέα δεδνκέλα.  Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη, αθφκε θαη ζήκεξα, λα 

δηαρεηξηζηνχλ απηέο ηηο αιιαγέο νχησο ψζηε λα παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο καζεηέο 

ηα θαηάιιεια εθφδηα γηα λα εμειηρζνχλ.  

Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο νδεγεί ζε αληαπφθξηζε ζε 

νπνηαδήπνηε αλάγθε  ζα εκθαληζηεί κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. χκθσλα 

κε ηα λέα δεδνκέλα ε ζηξνθή πξνο ηελ  δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε δίλεη ιχζε ζε 

πνιιά πξνβιήκαηα θαη νδεγεί ζε νπζηαζηηθφηεξε κάζεζε. 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηεο ηθαλφηεηαο 

ησλ ζχγρξνλσλ Φηινιφγσλ λα αληαπνθξηζνχλ θαηάιιεια κέζα ζε έλα 

πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. πγθεθξηκέλα, δηεξεπλάηαη ε χπαξμε 

δηαπνιηηηζκηθήο επηκφξθσζεο, νη ζηάζεηο ησλ θαζεγεηψλ πάλσ ζε ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ δηαθνξεηηθφηεηα θαζψο θαη αλ νη κέζνδνη πνπ εθαξκφδνληαη 

εμππεξεηνχλ πέξα απφ ηνπο γεγελείο θαη ηελ δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ απφ 

δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο. 

Γηα ηελ αλάδεημε ησλ  παξαπάλσ, πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα κέζσ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο αλέδεημαλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Γηαπνιηηηζκηθή 

Δθπαίδεπζε αθνχ ε ζπκκεηνρή ησλ θαζεγεηψλ ζε απηά επέθεξε θαιχηεξεο 

επηδφζεηο. Σν παξαπάλσ επέηεηλε ηελ αλάγθε γηα αιιαγή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη πξνζαξκνγήο ηεο ζηα λέα δεδνκέλα θαη αλέδεημε ηηο ειιείςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. 

Σέινο, γηα θαιχηεξε αλάιπζε ησλ ζέζεσλ, νη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

εμέηαζαλ απφςεηο γχξσ απφ ηελ ζρεδίαζε ελφο καζήκαηνο, ην εθπαηδεπηηθφ 



 
 

πιηθφ, ηηο ζρέζεηο κε ηελ εηεξφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 
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ABSTRACT 

 

Access to education is an inalienable right of every human being. Although 

equality, respect and the provision of opportunities are fundamental rights of 

education, nowadays these have been eroded due to modern society‟s changes. 

The population movements and the immigrants in our country highlighted the gap 

between the educational system. School and education system seemed unprepared 

to face the new reality. So, nowadays teachers need to manage these changes in 

order to provide to all students the appropriate skills to evolve. 

The redefinition of educational policy leads to response to react at any need that 

may appear within the educational environment in future. According to the new 

data, the shift towards intercultural education provides a solution to problems that 

leads to meaningful learning. 

This thesis is an attempt to highlight the ability of modern Philologists to respond 

appropriately in a multicultural environment. In particular,the existence of 

intercultural training, the attitudes of teachers on issues related to diversity, 

whether the methods applied serve not only the natives, but also students from 

different cultures. 

In order to highlight the above, a survey was conducted through a questionnaire. 

Theresults of the research highlighted the importance of educational programs 

related to Intercultural Education, since the participation of teachers resulted to 

better performance. Furthermore, the results showed the need to change 

educational process and adapt the new data. It also highlighted the shortcomings 

of teachers in this field. 

Finally, for further analysis of the results, the questions examined the views of the 

course‟s design, the educational material, as well as the relationships with the 

diversity and effectiveness of the teachers. 

 

Key words: intercultural education, multicultural classroom, training, teachers‟ 

sufficiency, teachers‟ skills, teachers‟ readiness 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Ζ αλνκνηνγέλεηα πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε δνκή ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο, θπξίσο ιφγσ ησλ εηζξνψλ κεγάινπ κέξνπο κεηαλαζηψλ, έρεη 

επεξεάζεη ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. Σν ζρνιείν απνηειεί παξάιιεια πεγή 

εκθάληζεο θαη αλάδεημεο ηεο χπαξμεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαζψο θαη πεγή παξνρήο 

ίζσλ επθαηξηψλ ζε φινπο.  

Ζ  Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε απνηειεί ηελ απάληεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

πνιππνιηηηζκηθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί. Δκθαλίδεηαη σο εθπαηδεπηηθφ 

κνληέιν πνπ ζηνρεχεη ζηελ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ επαθψλ θαη 

αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζε άηνκα κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθά ππφβαζξν 

(Γθφβαξεο,2004:110). 

Μέζσ ηεο αμηνπνίεζεο θαη ηεο επαθήο κε ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιηηηζκνχο 

θαηαπνιεκάηαη θάζε κνξθή δηάθξηζεο, πξνσζείηαη ε ζπλεξγαζία θαη 

δηακνξθψλεηαη έλα λέν θιίκα πνπ ζηνρεχεη ζε κηα θνηλή πνξεία πξνο ηελ εμέιημε 

νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θξίλεηαη σο πην ζεκαληηθφο 

ζηελ δηάξθεηα δεκηνπξγίαο ηεο θνηλήο αληίιεςεο γηα πξφνδν.  

Έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα  πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

εληάζζνπλ καζήκαηα δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θπξίσο ζε ζρνιέο πξνζρνιηθήο ή 

δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο κε απνηέιεζκα νη εθπαηδεπηηθνί κεγαιχηεξεο βαζκίδαο, 

κε έρνληαο ιάβεη εηδίθεπζε, λα ληψζνπλ αλήκπνξνη απέλαληη ζε ζέκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ν εθπαηδεπηηθφο κεηψλεηαη φπσο αθξηβψο θαη ν ζηφρνο 

ηεο πνηνηηθφηεξεο εθπαίδεπζεο (Linnenbrink&Pintrich, 2003).  

Ζ παξνχζα εξγαζία ζρεδηάζηεθε γηα λα αληρλεχζεη ηελ ηξέρνπζα θαηάξηηζε θαη 

εηνηκφηεηα δηαρείξηζεο ηεο εζλνπνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ζηηο ηάμεηο ηνπ 

Γπκλαζίνπ απφ ηνπο Φηινιφγνπο ηνπο Ν. Φζηψηηδαο . Πξφθεηηαη γηα κηα  

πξνζπάζεηα αλάδεημεο ησλ γλψζεσλ, ησλ αληηιήςεσλ, ησλ ζηάζεσλ θαζψο θαη 

ηνπ ηξφπνπ δξάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έλαληη ησλ πξνθιήζεσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζηηο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο.  
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Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ δπν κέξε. Σν πξψην πεξηιακβάλεη ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην θαη πεξηιακβάλεη ηέζζεξα θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη 

κέζα απφ κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα, νη ζεζκνί, ε νξγάλσζε 

θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. ην δεχηεξν 

θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα εθπαηδεπηηθά κνληέια δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο 

πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο 

κέζα ζε έλα δηαπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη εζηίαζε ζηελ 

δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα ελψ ζην ηέηαξην ηνλίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα απφθηεζεο 

δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο απφ πιεπξάο εθπαηδεπηηθνχ. 

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο απνηειεί ην εξεπλεηηθφ ηκήκα. Δηδηθφηεξα, 

πξφθεηηαη γηα κηα πξνζέγγηζε ησλ Φηινιφγσλ ηνπ Ννκνχ Φζηψηηδαο θαη ηεο 

αλάδεημεο ηεο εκπινθήο ηνπο κε ηηο εζλνπνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθέο νκάδεο κε ηηο 

νπνίεο έξρεηαη ζε επαθή εληφο ζρνιηθψλ κνλάδσλ. ην κεζνδνινγηθφ ηκήκα 

παξνπζηάδνληαη ε κέζνδνο, ην εξγαιείν, ην δείγκα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο. ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην εξσηεκαηνιφγην πνπ 

δεκηνπξγήζεθε γηα λα εμεηάζεη ηα παξαπάλσ απεπζπλφηαλ κφλν ζε  θαζεγεηέο 

ηάμεσλ Γπκλαζίνπ. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζπλέβε απηφ είλαη εμαηηίαο ηνπ νξίνπ 

ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο καο. 
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ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ: ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Ο
 : ΠΟΛΤΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΣΗΣΑ 

 

Ζ ζχγρξνλε θνηλσλία ραξαθηεξίδεηαη ζπρλά σο πνιππνιηηηζκηθή εμαηηίαο ηεο 

ζπλχπαξμεο  θαη ηεο ζπκβίσζεο κέζα ζε απηήλ δηάθνξσλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ εηπκνινγηθή αλάιπζε ηεο ιέμεο, απηή πξνέξρεηαη απφ 

ην επίζεην «πνιχο» θαη ην νπζηαζηηθφ «πνιηηηζκφο». Γχξσ απφ ηνλ φξν 

«πνιηηηζκφο» δελ ππάξρεη κηα θνηλά απνδεθηή εξκελεία, αλ θαη ζηα ηέιε ηνπ 18νπ 

αη. πήξε κηα κνξθή σο «θξηηήξην πεξηγξαθήο ησλ θνηλσληθώλ δηαθνξώλ» θαη σο 

«δηακόξθσζε ζπιινγηθώλ ζπκπεξηθνξώλ» (Γθφβαξεο, 2001:132).  

Ο πνιηηηζκφο είλαη κία δπλακηθή έλλνηα πνπ ζπλερψο κεηαβάιιεηαη θαζψο είλαη ν 

θνηλφο ηξφπνο δσήο  ησλ αλζξψπσλ. Οη άλζξσπνη δηακνξθψλνπλ πνιηηηζκφ κέζα 

απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία ηνπ δνπλ γηα απηφ κπνξεί λα 

εηπσζεί θαη σο έλα  πεδίν ιφγνπ. Χζηφζν ζπρλά ν πνιηηηζκφο ησλ δηαθφξσλ 

νκάδσλ κε ηηο νπνίεο ζπκβηψλεη ε θπξίαξρε θνηλσλία γίλεηαη αληηιεπηφο κε ηε 

ζηαηηθή ηνπ κνξθή θαη απηφ νδεγεί ζε παγησκέλεο θαηεγνξηνπνηήζεηο, εληζρχεη 

ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη δπζθνιεχεη ηε ζπλάληεζε ησλ αηφκσλ. Ο Γθφβαξεο (2002: 

41), ζέηνληαο ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα σο έλα θνηλφ ηξφπν δσήο ησλ αλζξψπσλ 

κέζα ζε κηα θνηλφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ  ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, θάλεη 

ιφγν γηα ηε ζηαηηθή δηάζηαζε ηνπ πνιηηηζκνχ, ε νπνία πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα 

ηεο ζχλδεζεο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο κε ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηε δηαηήξεζε 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ ζπλφισλ ζηνλ γεσγξαθηθφ ρψξν πνπ θαιχπηεη έλα 

θξάηνο. Ο φξνο «δπλακηθφο πνιηηηζκφο» παξαπέκπεη ζε έλα «πεδίν ιφγνπ», κε 

βάζε ην νπνίν ε ζεκαζία ησλ πνιηηηζκηθψλ ζπκβφισλ πξνζιακβάλεηαη σο 

απνηέιεζκα δηαξθψλ αληηπαξαζέζεσλ θαη δηαπξαγκαηεχζεσλ. ην πιαίζην ηνπ 

ζηαηηθνχ πνιηηηζκνχ, νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο εξκελεχνληαη, ζπλήζσο απφ ηελ 

θπξίαξρε νκάδα, σο απφιπηεο θαη αληηθεηκεληθέο θνηλσληθέο έλλνηεο πνπ 

πξνζεγγίδνπλ ππφ ην πξίζκα ηνπ ληεηεξκηληζκνχ ηε ζπκπεξηθνξηθή έθθξαζε ησλ 

αλζξψπσλ. Απηφ έρεη σο απφξξνηα λα δηακνξθψλνληαη απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα 

ζηεξενηππηθέο απφςεηο γηα ηνλ άιιν.  
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Ζ πνιππνιηηηζκηθφηεηα δελ είλαη θαη‟ νπζίαλ έλα λέν ζηνηρείν. Πξφθεηηαη γηα έλα 

θαηλφκελν πνπ απαζρφιεζε ηνπο αλζξψπνπο ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα , αθνχ ηφηε 

άξρηζε λα παξαηεξείηαη γηα πξψηε θνξά ζπλχπαξμε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκηθά νκάδσλ ζην ίδην γεσγξαθηθφ κήθνο (Παπαξξεγφπνπινο,1999:2). Ζ 

παξνπζία ηεο, φκσο, έγηλε πεξηζζφηεξν αηζζεηή ην ΄60, θαζψο εθείλε ηελ 

δεθαεηία ε κεηαλάζηεπζε ησλ αλζξψπσλ ήηαλ πην έληνλε ελψ παξάιιεια ε 

χπαξμε δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθά ηαπηφηεηαο έπαςε λα ζηνρεχεη ζηελ ηζφηεηα 

αιιά ζηελ θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ησλ αλζξψπσλ (Madood,2016:2). Ο 

φξνο «ηαπηφηεηα» αληηθαηνπηξίδεη πνιιέο ιεηηνπξγίεο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο 

ζπγθαηαιέγεηαη ε αλάδεημε ηεο νκνηνκνξθίαο αιιά θαη ησλ δηαθνξψλ πνπ 

πθίζηαληαη αλάκεζα ζηα άηνκα, αληηθαηνπηξίδνληαο ηα γλσξίζκαηα ηεο 

αηνκηθφηεηαο ππφ ην πξίζκα ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο (Brubaker&Cooper, 

2000:17). Ζ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο έρεη δχν εθθάλζεηο, ηελ αηνκηθή ή πξνζσπηθή, 

θαη ηελ θνηλσληθή. ζνλ αθνξά ηελ αηνκηθή, απηή αλαθέξεηαη ζηε κνλαδηθφηεηα 

ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηζηνξία θαη ηεο 

δηαδξνκήο ηνπ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, ελψ παξάιιεια αλαδεηθλχεη 

ηελ πεπνίζεζε πσο ε χπαξμή ηνπ σο άλζξσπνο, δελ δχλαηαη λα επαλαιεθζεί. Ζ 

ζπλεηδεηνπνίεζε απηήο ηεο ζπλζήθεο, ζπληειεί ζηε ζπγθξφηεζε κηαο 

ηδηαηηεξφηεηαο θαη αίζζεζεο φηη ην ππνθείκελν ηπγράλεη δηαθνξεηηθφ ηφζν σο 

άηνκν φζν θαη σο κέινο κηαο νκάδαο (Γθφηνβνο, 2002:103). Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε θνηλσληθή ηαπηφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ Φπρνινγία, ζπγθξνηήζεθε 

πξνθεηκέλνπ λα αθνκνησζνχλ νη θνηλσληθέο πηπρέο ηνπ αηφκνπ ζηελ αηνκηθή. 

Αληηζέησο, ε Κνηλσληνινγία επηζεκαίλεη πσο ε θνηλσληθή ή ζπιινγηθή ηαπηφηεηα 

απνηειεί ζπλέρεηα ησλ ηδεψλ θαη ησλ θαλφλσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο πξνζδνθίεο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αηνκηθή δηάζηαζε ηνπ ππνθεηκέλνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ε 

αηνκηθή θαη ε θνηλσληθή ηαπηφηεηα αιιεινεπεξεάδνληαη (Σζνπθαιάο, 2010:36-

37). εκεηψλεηαη πσο ε  «πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα» απνηειεί κηα ππνθαηεγνξία ηεο 

θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο θαη ζπληειείηαη σο απνηέιεζκα ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπ 

ελζσκάησζεο (Γακαλάθεο, 2001:34). 

Ζ «πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα» είλαη θαηαζθεχαζκα πνπ πξνέξρεηαη απφ έλα πιαίζην 

αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ. Αλαθέξεηαη ζην πσο κέζα ζηα πνιηηηζκηθά ζπζηήκαηα νη 

άλζξσπνη νξίδνπλ ηφζν ηνπο ίδηνπο ηνπο,  ηνπο εαπηνχο αιιά θαη ηνλ άιιν γχξσ 
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ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα κάιηζηα έρεη ηελ κεγαιχηεξε αιιειεπίδξαζε κε 

ηηο ππφινηπεο ηαπηφηεηεο κηαο θαη ζπλδέεηαη κε έλλνηεο ζξεζθεπηηθέο, εζληθέο θαη 

εζλνηηθέο (Γθφηνβνο,2002:103). 

1Μέζα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο θάζε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηεο νκνηνγέλεηαο 

βαζηζκέλε ζην ζηνηρείν ηεο  ηζαγέλεηαο θαηαζηξάθεθε (Raz,1998:197). Καη‟ 

απηφλ ηνλ ηξφπν ε έλλνηα ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο απέθηεζε λέα ππφζηαζε, 

επηθεληξσκέλε ζηελ επαθή ησλ αλζξψπσλ (Γξαγψλα, 2003:20). ηελ Δπξψπε 

έθαλε αηζζεηή ηελ εκθάληζή ηεο ηνλ 19ν αη. κέζσ ηεο κεηαλάζηεπζεο πιεζπζκψλ 

απφ ηελ κία ρψξα ζηελ άιιε (Raz,1998:195). 

Οη επεθηάζεηο θαη νη κεηαθηλήζεηο δεκηνχξγεζαλ αλαθαηαηάμεηο ζηελ θνηλσλία 

πνπ ψζεζαλ ζε πνιππνιηηηζκηθφηεηα (Νηθνιάνπ,2011 :182)1.  Απηή ε κεηαθίλεζε 

πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ γίλεηαη αηζζεηή κε κηα ζχληνκε καηηά ζηελ δνκή ηεο 

θνηλσλίαο ζε παγθφζκην επίπεδν. ηνλ Καλαδά, ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα 

εκθαλίζηεθε έρνληαο σο βαζηθφ ζηνηρείν ηε δηαηήξεζε ηεο ηαπηφηεηαο θάζε 

πνιηηηζκηθήο νκάδαο θαη γη‟ απηφ ηνλ ιφγν απέθηεζε ηξηπιή κνξθή: α) ζπλχπαξμε 

απηνρζφλσλ ιαψλ, β) ζπλχπαξμε αγγιφθσλσλ/ γαιιφθσλσλ ειηθησκέλσλ 

κεηαλαζηψλ, γ) ζπλχπαξμε κεηαλαζηψλ Γπηηθήο Δπξψπεο, Αζίαο θαη Νφηηαο 

Δπξψπεο. ηελ Βξεηαλία, αληίζεηα, ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα δηαηξέζεθε ζε δχν 

ηχπνπο: α) ζε ζπλχπαξμε ηεζζάξσλ ιαψλ, θσηίαο, Οπαιίαο, Ηξιαλδίαο & 

Αγγιίαο θαη β) ζε λέεο θνηλφηεηεο Αθξν- Καξατβηθήο ή κνπζνπικαληθήο 

θνηλφηεηαο (Raz,1998:197). 

Απαξρή ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ήηαλ ε αληίζηαζε δηάθνξσλ νκάδσλ – θπξίσο 

καχξσλ- ελαληίνλ ησλ δηαθξίζεσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνζπάζεζαλ λα 

δηεθδηθήζνπλ δηθαηψκαηα ελζαξξχλνληαο θάζε δηαθνξεηηθφ ζηνηρείν λα 

δηαηεξήζεη ηελ κνλαδηθφηεηα θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπ ζηνρεχνληαο ζηελ ελφηεηα 

(Μάξθνπ, 2001:218,226-227). Ζ πνιηηηθή εζηίαζε πνπ ππήξρε γχξσ απφ ηνλ φξν 

αλαπηχρζεθε θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ έπαςε λα είλαη ηαπηφζεκε κε ηελ 

ελζσκάησζε ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ νκάδσλ (Madood,2016:1-2). Άιισζηε, 

φπσο ήδε ηνλίζηεθε, ν φξνο δελ είλαη πξσηφγλσξνο. Πξσηνθαλήο , φκσο, είλαη ε 

                                                
1
Μέζα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο θάζε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηεο νκνηνγέλεηαο βαζηζκέλε ζην ζηνηρείν 

ηεο  ηζαγέλεηαο θαηαζηξάθεθε (Raz,1998:197). 
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χπαξμε ζηνηρείσλ εζληθηζκνχ, θαηαπίεζεο θαη άιιεο ηδενινγηθέο πεπνηζήζεηο πνπ 

θξχθηεθαλ πίζσ απφ ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα (Raz,1998 :195). 

Ο  Berry έθαλε ιφγν γηα πνιππνιηηηζκηθή ηδενινγία φηαλ αλαθέξζεθε ζηελ 

εμέηαζε ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ κεηαθηλνχκελσλ νκάδσλ αιιά 

θαη ησλ νκάδσλ πνπ άλεθαλ ζηνλ γεγελή πιεζπζκφ. Δμέηαζε ην θαηά πφζν 

θάπνηνο επηζπκεί λα έξζεη ζε επαθή ή λα απνθχγεη ηνπο δηαθνξεηηθνχο απφ απηφλ 

αλζξψπνπο. Δπίζεο, κεηέθεξε ην ελδηαθέξνλ ζην δηαθνξεηηθφ ζηνηρείν, 

κειεηψληαο ην εάλ ηα ίδηα ηα κέιε ηνπ επηζπκνχλ λα δηαηεξήζνπλ ή λα 

εγθαηαιείςνπλ ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ είρε ε θνηλσλία απφ ηελ νπνία 

πξνέξρνληαλ. Έηζη, εμεηάδεηαη ν αλακελφκελνο ηξφπνο δξάζεο θάζε νκάδαο. Αλ 

θνηλφο ζηφρνο αλάκεζα ζηηο νκάδεο είλαη ε ζπλερήο επηδίσμε ηεο πνηθηινκνξθίαο 

ηφηε απηή ραξαθηεξίδεηαη σο πνιππνιηηηζκηθή (Berry, 2001: 618-620). 

πσο πξναλαθέξζεθε, ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα έρεη νξηζηεί κε πνιινχο θαη 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Καηά ηνλ Παπαξξεγφπνπιν, αλαθέξεηαη ζ‟ έλα ζχλνιν 

πξνβιεκάησλ πνπ αλαδχνληαη ζηελ επηθάλεηα θαηά ηελ ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκηθά θνηλσληθψλ νκάδσλ θάησ απφ κηα πνιηηηθή ζπληζηψζα2. Γειαδή, ηελ 

δπζθνιία ζηελ νξγάλσζε ελφο εληαίνπ ηξφπνπ δξάζεο θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο, νη νπνίεο είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηα ζηνηρεία ηεο θάζε νκάδαο 

(Παπαξξεγφπνπινο, 1999:1). Σα ζπκθέξνληα ηνπ θξάηνπο, πνπ ζπλήζσο απνηειεί 

ηε ζπληζηψζα, αιιά θαη νη πξνζσπηθέο επηδηψμεηο ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ 

δηακνξθψλνπλ νιφθιεξε ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία (Γξάγσλα,2013:28)3.  

ιεο νη νκάδεο αλ θαη δηαθνξεηηθέο, νξγαλψλνληαη θάησ απφ ην θξάηνο πνπ 

γίλεηαη δίνδνο πξνο ηελ ελαξκφληζε ησλ ζρέζεσλ κέζα ζηνλ πινπξαιηζκφ αιιά 

θαη ζηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ δηακφξθσζε ηεο θνηλσλίαο (Μάξθνπ, 2011:226-

227) . Δπνκέλσο, ηνλίδεηαη θαη‟ εμαθνινχζεζε πσο ηφζν ην ζχζηεκα ηνπ θξάηνπο 

φζν θαη νη νκάδεο είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο. 

                                                
2
Ζ δηαθνξεηηθφηεηα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε σο αλαγλψξηζε ηεο κνλαδηθφηεηαο θάζε χπαξμεο. 

Απηή, ηαπηίδεηαη κε ηε θαηαλφεζε φηη ν θαζέλαο είλαη έλαο θαη αλαληηθαηάζηαηνο κέζα απφ ηελ 

πνιιαπιφηεηα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ. Δπνκέλσο, γχξσ απφ θάζε νληφηεηα εθθνιάπηνληαη ηφζεο άιιεο 

μερσξηζηέο πνπ αμίδνπλ αθξηβψο ηνλ ίδην ζεβαζκφ πνπ ν θαζέλαο απαηηεί γηα ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηνπο 

γχξσ ηνπ (Γθφβαξεο,2001:27). 
3
Πξέπεη λα ηνληζηεί πσο δελ ππάξρνπλ θνηλέο επηδηψμεηο απφ θξάηνο ζε θξάηνο νχηε θνηλά ζπκθέξνληα 

ζε φιεο ηηο κεηνλνηηθέο νκάδεο θαη απηφ απνηειεί έλα κεγάιν δήηεκα πξνο εμέηαζε. 
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Κεληξηθφο άμνλαο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ππήξμεθαηά ηνλ J. Raz ε πξνψζεζε 

ηεο αλζξψπηλεο αμίαο. Απηή, φπσο επηζήκαλε, επέξρεηαη χζηεξα απφ παξαδνρή 

ηεο δηαθνξεηηθήο δηαηχπσζεο ησλ γεληθψλ θαλφλσλ θάζε πνιηηηζκνχ. ηαλ γίλεη 

απηφ, ν άλζξσπνο ζα κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη πσο ε θνηλσλία δελ απνηειείηαη 

νχηε απφ πιεηνςεθίεο πνπ θαζνξίδνπλ ηα ηεθηαηλφκελα νχηε απφ κεηνςεθίεο πνπ 

έξρνληαη γηα λα αλαηαξάμνπλ ηελ κνξθή ηεο θνηλσλίαο. Ζ θνηλσλία είλαη απιψο 

έλα ζχλνιν απφ πνιηηηζκηθέο νκάδεο (Raz,1998: 194-195)4 . 

Σελ έλλνηα ηεο εζλφηεηαο σο βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο 

εληφπηζε ν Γθφβαξεο (2000).  Ζ ζπζρέηηζε απηή, πξνέθπςε αθνχ απνδείρζεθε 

πσο ε χπαξμε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ εζλνηήησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο θνξείο 

πνιηηηζκηθψλ ηαπηνηήησλ, ζεσξείηαη θξηηήξην ηεο χπαξμεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο 

(Γθφβαξεο, 2011:55). Γη‟ απηφ ην ιφγν ε εξκελεία ηνπ φξνπ απνθηά δηηηή 

ζεκαζία, ιεηηνπξγψληαο βνεζεηηθά σο πξνο ηνλ νξηζκφ αιιά θαη ηνλ ζπζρεηηζκφ 

ηεο έλλνηαο ηνπ πνιηηηζκνχ κε ηελ έλλνηα ηεο εζλφηεηαο (Γθφβαξεο, 2011,:132). 

 

1.2 Γηακόξθσζε ηεο Πνιππνιηηηζκηθόηεηαο ζηελ Διιάδα 

πσο έρεη επηζεκαλζεί, ην ζεκείν εθθίλεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο αλά ηνλ θφζκν είρε δηαθνξεηηθή πνξεία ζε ζχγθξηζε κε 

απηφ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. πγθεθξηκέλα, ηφζν ε εκθάληζε φζν θαη ε 

αλαγλψξηζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο επί ειιεληθνχ εδάθνπο ραξαθηεξίζηεθε 

σο αξγνπνξεκέλε. Κάλνληαο κηα κηθξή ηζηνξηθή αλαδξνκή, παξαηεξνχκε πσο ε 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα πξσηνεκθαλίζηεθε ζε πην αλαπηπγκέλεο θνηλσλίεο ζηηο 

νπνίεο ππήξρε κεγαιχηεξε ζπζζψξεπζε νκάδσλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ 

ππφβαζξν. Μεηά ηηο ΖΠΑ, ηνλ Καλαδά, ηελ Απζηξαιία, ε Διιάδα εληάρζεθε 

ζηνλ ράξηε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ ΄80. Σελ δεθαεηία 

απηή, επέζηξεςαλ ζηελ Διιάδα, νη παιηλλνζηνχληεο Έιιελεο, δίλνληαο κηα λέα 

νπηηθή γηα ηελ έλλνηα ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο. Οπζηαζηηθά, νη άλζξσπνη 

απηνί, θαηά ηελ δεχηεξε θάζε ηεο κεηαλάζηεπζεο ελφο πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά 

                                                
4
Κάηη ηέηνην ζαθψο ελέρεη ηνλ θίλδπλν κηαο ιαζεκέλεο ζεψξεζεο ηνπ φξνπ. Ο νηθνπκεληζκφο πνπ 

πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Razδελ ιεηηνπξγεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ζε απηφλ.  Ζ 

αιιειεπίδξαζε πξέπεη λα κελ απνξξέεη άθξηηα επεηδή είλαη ζπλεζηζκέλε ζ άιινπο αιιά λα είλαη 

θπζηθφ επφκελν ηεο θαηαλφεζεο πνπ επέξρεηαη απφ ηελ απνδνρή ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ. 
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ηελ παιηλλφζηεζε, επέζηξεςαλ κε λέεο πξνζζήθεο ζηελ πνιηηηζηηθή θαη εζληθή 

ηνπο θαξέηξα. πσο είλαη επφκελν, ε ελζσκάησζε ηνπο ζην ειιεληθφ γίγλεζζαη, 

ήηαλ αξρηθά πξνβιεκαηηθή αιιά ζηε ζπλέρεηα αθνκνηψζεθε απφ ηνλ ληφπην 

ειιεληθφ πιεζπζκφ. Έηζη πξνέθπςε ε έλλνηα ηεο πνηθηινκνξθίαο ζηελ Διιάδα, 

φπνπ νη ίδηνη θάηνηθνη ηεο ιεηηνχξγεζαλ σο θνξείο εμσηεξηθψλ ζηνηρείσλ κεηά 

ηελ κεηαλάζηεπζή ηνπο.   

ηε ζπλέρεηα, ιφγσ ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνέθππηαλ κεηαμχ ησλ δχν πιεζπζκψλ 

δεκηνπξγήζεθαλ αληηπαξαζέζεηο θαη ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Σν 1950 

ππνγξάθεθε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ε ζχκβαζε 

γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ (ΔΓΑ)5. Έθηνηε, αθνινχζεζαλ πνιιέο 

ζπλζήθεο θαη δεκηνπξγήζεθαλ πνιιά πξνγξάκκαηα πνπ ελίζρπζαλ ηελ 

πνιπκνξθία ηεο θνηλσλίαο. Δλδεηθηηθά, ην 1997 δεκηνπξγήζεθε ην Δπξσπατθφ 

Παξαηεξεηήξην πνπ ζηφρεπε ζηελ θαηαγξαθή, ηελ αλάιπζε θαη ηελ εμάιεηςε 

ξαηζηζηηθψλ- μελνθνβηθψλ θαηλνκέλσλ6. Γέθα ρξφληα κεηά, ππνγξάθεθε ε 

ζπλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο κε βαζηθή ηεο αλαθνξά ζηνλ ζεβαζκφ ηεο πνιηηηζηηθήο, 

ζξεζθεπηηθήο θαη γισζζηθήο πνιπκνξθίαο. 

Ζ χπαξμε κεγάιεο πνηθηιίαο απφ δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθά νκάδεο, πξνέθπςε 

ζηελ Διιάδα ηνλ 19ν αη. θαη ζπλδέζεθε κε ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηεο 

παιηλλφζηεζεο θαη ηεο πξνζθπγηάο (Raz,1998:195). Ο φξνο «κεηαλάζηεπζε» 

ζρεηίδεηαη κε ηε κφληκε ή κε αλαζεψξεζε ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ελφο αηφκνπ 

ή ελφο ζπλφινπ. Ζ κεηαλάζηεπζε ινγίδεηαη σο θαηλφκελν θαη ζπλίζηαηαη ζηελ 

άκεζε κεηαθίλεζε κνλάδσλ ή πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ είηε ζην εζσηεξηθφ κηαο 

είηε κεηαμχ ρσξψλ, σο απνηέιεζκα θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

αλαδηακνξθψζεσλ, εμεγέξζεσλ θαη ερζξνπξαμηψλ, αληζνκεξνχο θαηαλνκήο ηνπ 

παγθφζκηνπ πινχηνπ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, θ.ά. Ζ παιηλλφζηεζε λνείηαη σο ε 

αληίζηξνθε δηαδηθαζία ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη έγθεηηαη ζηνλ επαλαπαηξηζκφ 

                                                
5
ην πκβνχιην ζπκκεηείραλ 47 ρψξεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο κε ηηο 28  απφ απηέο λα είλαη 

κέιε ηεο Δ.Δ.. 
6
Οη βηβιηνγξαθηθέο αλαζθνπήζεηο δελ δίλνπλ θάπνηνλ θαζνιηθά απνδεθηφ νξηζκφ ηεο έλλνηαο 

ξαηζηζκφο θαη απηφ νθείιεηαη ζην φηη είλαη πνιχπηπρε έλλνηα. Ο Σζηάθαινο  φξηζε ηνλ ξαηζηζκφ σο 

έλα πιέγκα αληηιήςεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ απέλαληη ζε νξηζκέλνπο αλζξψπνπο ιφγσ ηεο έληαμήο ηνπο 

ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα(Σζηάθαινο,2000: 77). Ζ έλλνηα ηεο θπιήο-φπσο δειψλεη θαη ε ίδηα ε 

εηπκνινγία ηεο ιέμεο- εκπιέθεηαη άκεζα κε ην φξν θαη ιεηηνπξγεί σο απφξξνηα ησλ ζπκπεξηθνξψλ 

πνπ παξαηεξνχληαη. 
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εζλνηηθψλ νκάδσλ ή κνλάδσλ (Παπιφπνπινο, Νηάιια&Μφηηε-ηεθαλίδε, 

2015:79). Ο Παηηληψηεο (1985:87), θάλνληαο ιφγν γηα ηελ κεηαλάζηεπζε ησλ 

αλζξψπσλ αλαθέξεη πσο θαηά ηελ πξψηε θάζε ηεο εμφδνπ ηνπο, ηε δεθαεηία 

1968-1977, 450.000 Έιιελεο εγθαηαζηάζεθαλ ζε πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο, 

επηζεκαίλνληαο πσο θαηά ηελ δεχηεξε θάζε ηεο παιηλλφζηεζεο πσο κφιηο ην 

53% επαλαπαηξίζηεθε. Δπίζεο, ν φξνο «πξνζθπγηά» παξαπέκπεη ζηε ζπλζήθε 

εθείλε, θαηά ηελ νπνία κεγάινο εχξνο πιεζπζκνχ κεηαθηλείηαη κε ηε βία, σο 

απνηέιεζκα νηθνλνκηθψλ ζπληζηακέλσλ ή ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ 

(Παπαθηιίππνπ, 1998:424). 

Ζ Διιάδα δηαζέηεη καθξφρξνλε εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

ξνψλ, θαη κάιηζηα θαηέρνληαο έλα δηπιφ ξφιν, είηε  ηεο απνζηνιήο είηε ηεο 

ππνδνρήο κεηαλαζηψλ. Ο εκθχιηνο πφιεκνο θαη ε δεηλή θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

πεξηήιζε κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1970, νδήγεζε ηνπο Έιιελεο ζηελ αλαδήηεζε 

εξγαζίαο ζε άιια θξάηε αλά ηνλ θφζκν, κέρξηο φηνπ νη ζπλζήθεο επέηξεςαλ ηνλ 

επαλαπαηξηζκφ ελφο κέξνπο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηαλαζηψλ. Χζηφζν, πέξα απφ ηηο 

ηζρχνπζεο εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζαλ θαη νη 

δηεζλείο ζπγθπξίεο. Ζ παξαθκή ησλ θνκκνπληζηηθψλ θνκκάησλ απφ ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη έπεηηα, αλέδεημε σο ρψξα επηινγήο ησλ κεηαλαζηψλ θαη 

ηελ Διιάδα (Μνπζνχξνπ, 2003:80-81). 

1.3 Γηακόξθσζε ηνπ ειιεληθνύ ζθεληθνύ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

Ο Κφληεο (2001:35-37), επηζεκαίλεη πσο ε ελζσκάησζε αλζξψπσλ ζε κηα λέα 

ρψξα ζπλίζηαηαη ζε κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία, ε νπνία πξνσζεί ηε ζπκπεξίιεςε 

ηνπ κεηαλάζηε ζηελ θνηλσλία σο λέν κέινο απηήο. Παξφια απηά, ε ελζσκάησζε 

δελ πεξηνξίδεηαη σο έλλνηα κφλν ζε απηή ηε ιεηηνπξγία. Σνπλαληίνλ, εξκελεχεηαη 

σο δπλακηθή δηαδξνκή, ε νπνία θαηαιήγεη ζηε δηακφξθσζε ηεο επηζπκεηήο 

ζπλζήθεο, δειαδή ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ αλάκεζα ζε ζπγθξίζηκα ζχλνια 

εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ, κε θξηηήξην ην θχιν, ηελ ειηθία, θ.ά. ζην πιαίζην ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο. Δπηπιένλ,  ε ελζσκάησζε ή θηλεηηθφηεηα επηκεξίδεηαη ζε 

νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή. ζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή, απηή ζπλδέεηαη 

κε ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζε θάζε δηαδηθαζία πνπ ηθαλνπνηεί ηελ 

επηδίσμεο ηεο νηθνλνκηθήο απηάξθεηαο. Ζ θνηλσληθή παξαπέκπεη ζηε δπλαηφηεηα 
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απνιαβήο δηθαησκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιηζε,  ηελ θνηλσληθή πξφλνηα 

θαη ηελ εθπαίδεπζε. Σέινο, ε πνιηηηθή ελζσκάησζε αληηθαηνπηξίδεη ηε  

ζπκκεηνρή ηνπ κεηαλάζηε ζην θξάηνο, απαχγαζκα ηεο νπνίαο ζπληζηά ε 

απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε θαη ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ έπεηαη 

ηεο πνιηηνγξάθεζεο. Πέξαλ ηνχησλ, γίλεηαη ιφγνο θαη γηα ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα, 

πνπ αθνξά ηελ πινπξαιηζηηθή ζπκπεξίιεςε, σο απνηέιεζκα ηεο απνδνρήο θαη 

ηνπ αιιεινζεβαζκνχ ησλ πξνηχπσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ εηεξφηεηα 

(Κφληεο, 2001). 

Δηδηθφηεξα, ηελ δεθαεηία 80 επέζηξεςαλ ζηελ Διιάδα νη παιηλλνζηνχληεο 

θάηνηθνη πνπ ήηαλ θπξίσο πνιηηηθνί πξφζθπγεο. Αθνινχζεζαλ έπεηηα νη 

παιηλλνζηνχληεο απφ ηελ Γεξκαλία θαη ηηο αγγιφθσλεο ρψξεο Ακεξηθή θαη 

Καλαδά. Σε δεθαεηία ηνπ 90 επήιζαλ ζηελ ρψξα κεηαλάζηεο θπξίσο απφ ην 

Βαιθάληα, δειαδή ηε ρψξα ηεο Αιβαλίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο. ηε ζπλέρεηα 

ζηαζεξνπνηνχληαη νη κεηαλάζηεο απφ ηα Βαιθάληα θαη αξρίδνπλ λα έξρνληαη νη 

κεηαλάζηεο απφ ηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή. ηε δεθαεηία ηνπ 2010 εκθαλίδεηαη 

έληνλα ην θαηλφκελν ησλ πξνζθχγσλ.  

χκθσλα κε ηελ πεγή απνγξαθψλ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο 

Τπεξεζίαο, ε απνηχπσζε ηνπ πιεζπζκνχ απφ ην 1981 σο ην 2011 έδεημε κηα 

αμηνζεκείσηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ γεγελψλ έλαληη ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ 

ηνπ πιεζπζκνχ. Δπίζεο, ε κείσζε απηή ζπλνδεχηεθε απφ αχμεζε ησλ αιινδαπψλ 

θαηά 6,5% κέζα ζηηο ίδηεο δεθαεηίαο. Σν 1981 θαηαγξάθεθαλ 9.739.589 άηνκα, ην 

98,1 % ήηαλ γεγελείο ελψ ην ππφινηπν 1,9% (πεξίπνπ δειαδή 180.595 άλζξσπνη) 

αιινδαπνί. ηελ απνγξαθή ηνπ 1991, απφ ηα 10.259.900 άηνκα, ηα 167.276 

(1,6%) ήηαλ αιινδαπνί ελψ ηα 10.092.624 (98,4%) γεγελείο (Σξαγάθε,  θ.α, 

2015).  Έηζη, παξαηεξήζεθε κέζα ζε κηα δεθαεηία κηα κηθξή κείσζε ησλ εηζξνψλ 

ζηελ ρψξα καο. Απηή ε κείσζε ήηαλ παξνδηθή κηαο θαη ε εηθφλα άιιαμε πιήξσο 

αθνχ ε επφκελε απνγξαθή έγηλε ζηελ πεξίνδν πνπ ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα άξρηζε 

λα αθκάδεη ζηελ Διιάδα. 

Σν 2001 απφ ηα 10.934.097 άηνκα πνπ απνηέιεζαλ ηνλ πιεζπζκφ ηεο Διιάδαο, 

ηα 10.171.906 (93%) ήηαλ γεγελείο ελψ ηα 762.191 (7%) μέλνη. Αμηνζεκείσηε 

είλαη ε παξάιιειε αχμεζε ηφζν ηνπ νιηθνχ πιεζπζκνχ φζν θαη ηεο πνιπκνξθίαο 
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ηεο θνηλσλίαο θαηά 5,1%, πνζνζηφ θαζφινπ ακειεηέν. ηελ ηειεπηαία απνγξαθή, 

ην 2011ν πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο άιιαμε θαη πάιη κνξθή. εκεηψζεθε κηα κηθξή 

κείσζε ηνπ, ε νπνία φκσο ζπλδέζεθε κε κείσζε ησλ γεγελψλ θαη φρη ησλ ινηπψλ 

νκάδσλ. Απηφ δελ είλαη έλα ηπραίν γεγνλφο. Δθείλε ηελ επνρή, ε Διιάδα κπαίλεη 

ζε έλα λέν θχθιν δνθηκαζηψλ αθνχ πιήηηεηαη νηθνλνκηθά. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε 

νδήγεζε ζε κεηαλάζηεπζε ησλ γεγελψλ ζην εμσηεξηθφ πξνθεηκέλνπ λα 

αλαδεηεζεί έλα θαιχηεξν αχξην (Σξαγάθεο, θ.α,2015:248). Ο ράξηεο 

δηακνξθψζεθε σο εμήο, απφ ηνλ ζπλνιηθά 10.816.286 πιεζπζκφ, ηα 9.904.286 

(91,6%) ήηαλ γεγελείο θαη ηα ππφινηπα 91.200 (8,4%) άηνκα αιινδαπνί. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην πνζνζηφ θαηαγσγήο ησλ λέσλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ 

πνπ θαηέθηαζαλ ζηελ Διιάδα απφ ην 1991 σο θαη ην 2011. ηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ κε βάζε ηελ ήπεηξν θαηαγσγήο: 

Πίλαθαο 1: Οκάδεο πνπ θαηέθηαζαλ ζηελ Διιάδα ην δηάζηεκα  1991-2011 

 

 

 1991 2001 2011 

ΔΤΡΧΠΗ 67,1% 82,1% 80,5% 

    Κξάηε κέιε Δ.Δ. 38,9% 15,3% 21,9% 

    Δπξσπατθά θξάηε εθηόο 

Δ.Δ. 

28,2% 66,9% 58,7% 

ΑΦΡΙΚΗ 5,2% 2,1% 2,8% 

ΑΜΔΡΙΚΗ 12,5% 3,6% 1,1% 

ΑΙΑ 10,6% 10,9% 14,6% 

ΧΚΔΑΝΙΑ 3,9% 1,2% 0,2% 

ΥΧΡΙ ΓΗΛΧΜΔΝΗ 

ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ 

0,7% 0,1% 0,7% 
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Με βάζε ηνλ πίλαθα, παξαηεξείηαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εηζεξρφκελσλ 

ζηνηρείσλ ήηαλ απφ ηελ Δπξψπε, ηελ Ακεξηθή θαη ηελ Αζία ελψ πιήζε απφ ηελ 

Αθξηθή θαη ηελ Χθεαλία άξρηζαλ ζηαδηαθά λα ππνρσξνχλ απφ ηηο νκάδεο πνπ 

επέιεγαλ ηελ Διιάδα σο ηφπν κεηαθίλεζεο. 

Σν γεγνλφο φηη ε κεηαλαζηεπηηθή θαηαγσγή ησλ εηζξνψλ πξνο ηελ ρψξα καο έρεη 

σο θέληξν ηεο ηελ Δπξψπε νδεγεί ζηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ εμεξεχλεζε ηεο, 

ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο Δ.Δ. Σν 1991, πέληε ήηαλ νη ρψξεο ηεο Δ.Δ. πνπ 

εηζήγαγαλ πιήζε ζηελ Διιάδα: ε Κχπξνο, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Πνισλία, ε 

Γεξκαλία θαη ε Ηηαιία. Σν 2001 ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

ζηνηρείσλ ήηαλ απφ ηελ Βνπιγαξία, ηελ Κχπξν, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Πνισλία 

θαη ε Γεξκαλία. Σν 2011, ν ράξηεο παξέκεηλε ζρεδφλ ίδηνο κε ηελ Βνπιγαξία λα 

πξσηνζηαηεί ζηηο κεηαθηλήζεηο, ηελ Ρνπκαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ Κχπξν 

θαη ηελ Πνισλία λα αθνινπζνχλ7. 

ηελ αλάιπζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ θξάηε ηεο 

Δπξψπεο εθηφο ηεο Δ.Δ. παξαηεξήζεθε πσο ην πνζνζηφ  ην 1991 άγγηδε ην 28,2%. 

Ζ Αιβαλία θαηείρε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (12,3%) ελψ αθνινπζνχζαλ νη ΖΠΑ, 

ε Ρσζηθή Οκνζπνλδία, ε Σνπξθία, ε Απζηξαιία, ε Αίγππηνο, νη Φηιηππίλεο, ην 

Ηξάθ, ε πξία θαη ην Παθηζηάλ. Σελ επφκελε δεθαεηία ην πνζνζηφ ησλ ίδησλ 

ζηνηρείσλ ήηαλ ζρεδφλ δηπιάζην (66,9%) κε ρψξεο εθξνήο ηελ Αιβαλία, ηελ 

Γεσξγία, ηηο ΖΠΑ, ηελ Ρσζηθή Οκνζπνλδία, ηελ Οπθξαλία, ην Παθηζηάλ, ηελ 

Απζηξαιία, ηελ Σνπξθία, ηελ Αξκελία θαη ηελ Αίγππην. Να ζεκεησζεί, φηη ην 

πνζνζηφ ησλ Αιβαλψλ εθηνμεχζεθε απφ 12,3 % ζε 57,5% , δηαηεξψληαο ηελ 

πξψηε ζέζε αλάκεζα ζηηο ππφινηπεο πνιηηηζκηθέο νκάδεο πνπ εηζήξζαλ ζηελ 

Διιάδα. Σν 2011 ην ζθεληθφ έκεηλε φκνην. ην 58,7% ησλ ρσξψλ εθηφο Δ.Δ. 

εληνπίδνληαη Αιβαλνί, Παθηζηαλνί (ε παξνπζία ησλ νπνίσλ εληζρχζεθε 

ηδηαηηέξσο απφ ην 2001), Γεσξγνί, Οπθξαλνί, Ρψζνη, Ηλδνί, θάηνηθνη ηνπ 

Μπαγθιαληέο, Αηγχπηηνη, Μνιδαβνί θαη Φηιηππηλέδνη8. 

 

  

                                                
7
https://www.statistics.gr/demographic-data 

8
https://www.statistics.gr/demographic-data 

https://www.statistics.gr/demographic-data
https://www.statistics.gr/demographic-data
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Πίλαθαο 2: Υώξεο πξνέιεπζεο 

 

Αζηηθόηε

ηα ηόπνπ 

δηακνλήο/

νκάδεο 

ειηθηώλ 

ύλνιν Υώξεο 

ΔΔ 

Λνηπή 

Δπξώπε 

Αθξηθή Καξατβηθή, 

Νόηηα ή 

Κεληξηθή 

Ακεξηθή 

Βόξεηα 

Ακεξηθή 

Αζία Χθεα

λία 

ύλνιν 

Διιάδνο 

79.554 42.992 13.780 4.159 365 4.926 12.01

7 

1.315 

0_9 7.914 3.300 2.710 189 44 271 1.337 63 

10_19 7.456 3.546 1.768 270 24 229 1.578 41 

20_29 24.000 12.219 4.349 1.670 95 828 4.721 118 

30_39 14.426 7.802 2.079 999 87 723 2.592 144 

40_49 8.184 4.838 1.146 518 30 542 985 125 

50_59 6.275 4.017 714 305 35 554 499 151 

60_69 6.692 4.651 642 119 24 772 187 297 

70 θαη 

άλσ 

4.607 2.619 372 89 26 1.007 118 376 

Αζηηθέο 

πεξηνρέο 

55.742 29.386 8.405 3.494 311 3.128 10.30

6 

712 

0_9 5.607 2.256 1.620 174 40 206 1.261 50 

10_19 5.519 2.694 1.003 242 22 178 1.347 33 

20_29 18.908 9.984 2.706 1.427 86 642 3.974 89 

30_39 10.617 5.643 1.268 817 79 530 2.181 99 

40_49 5.460 3.065 661 408 24 362 864 76 

50_59 3.681 2.202 433 250 25 273 423 75 

60_69 3.413 2.140 449 106 20 405 157 136 

70 θαη 

άλσ 

2.537 1.405 265 70 15 532 99 154 

Αγξνηηθέο 

πεξηνρέο 

23.812 13.606 5.375 665 54 1.798 1.711 603 

0_9 2.307 1.044 1.090 15 4 65 76 13 
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10_19 1.937 852 765 28 2 51 231 8 

20_29 5.092 2.235 1.643 243 9 186 747 29 

30_39 3.809 2.159 811 182 8 193 411 45 

40_49 2.724 1.773 485 110 6 180 121 49 

50_59 2.594 1.815 281 55 10 281 76 76 

60_69 3.279 2.511 193 13 4 367 30 161 

70 θαη 

άλσ 

2.070 1.217 107 19 11 475 19 222 
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1.4. Δθπαηδεπηηθά κνληέια δηαρείξηζεο ηεο εηεξόηεηαο 

πσο πξναλαθέξζεθε ε ζπλχπαξμε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθά νκάδσλ 

έρεη ραξαθηεξηζηεί κε ηνλ φξν «πνιππνιηηηζκηθφηεηα». Πνιιέο θνξέο κέζα ζηα 

ρξφληα, αθφκε θαη ζήκεξα, ν φξνο πνιππνιηηηζκηθφηεηα (“multiculturalism”) 

ζπγρέεηαη κε ηνλ φξν δηαπνιηηηζκηθφηεηα (“interculturalism”). Οη δχν ππφ 

εμέηαζε έλλνηεο δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη ηαπηφζεκεο. Ο Hohmann (1983), 

δηέθξηλε πσο ν πξψηνο φξνο ζρεηίδεηαη κε κηα θαηάζηαζε ελψ ν δεχηεξνο είλαη 

δεισηηθφο ηνπ πσο ζα έπξεπε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα είλαη κηα θαηάζηαζε 

(Πνιππνιηηηζκηθή – Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή:2). Σελ ίδηα ηνπνζέηεζε έθαλε ιίγα 

ρξφληα  αξγφηεξα, επί ειιεληθνχ εδάθνπο, ν Μάξθνπ νξίδνληαο  ηελ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα σο κηα πξαγκαηηθφηεηα ζε θαηάζηαζε εμέιημεο ελψ γηα ηνλ 

νξηζκφ  ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο πξνρψξεζε ζε εηπκνινγηθή εξκελεία 

θαηαιήγνληαο πσο πξφθεηηαη γηα κηα αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

πνιηηηζκψλ (Μάξθνπ,1997:239)9.  

Γηα έλλνηεο θηλνχκελεο αλάκεζα ζε θάηη πνπ είλαη δεδνκέλν θαη ζε θάηη πνπ ζα 

έπξεπε λα είλαη δεηνχκελν έθαλε ιφγν ν Γακαλάθεο. χκθσλα κε ηελ άπνςε 

απηή, ν φξνο πνιππνιηηηζκηθφηεηα ιεηηνπξγεί σο πξφδξνκνο ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο. Έηζη, εληνπίδνληαη απφ θνηλνχ ζηνηρεία πνπ σζνχλ ηνλ 

άλζξσπν ζην λα πιάζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ ζα ηνπ δψζνπλ ηελ 

επθαηξία λα επηβηψζεη ζε θαζεκεξηλή βάζε σο κέινο κηα πνιπκνξθηθήο θνηλσλίαο 

(Γακαλάθεο,1989:76). ε φιν ην θάζκα ηεο βηβιηνγξαθίαο, νη κειεηεηέο ησλ δχν 

φξσλ ηνπο αληηκεησπίδνπλ σο δεδνκέλν θαη δεηνχκελν (Γθφβαξεο, 2001:110).  

Γηα ηνλ Γθφβαξε, ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα εζηηάδεη ζηελ ζρεηηθνπνίεζε ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο κε έλαλ άιιν πνιηηηζκφ χζηεξα απφ επαθή ηεο κε απηφλ 

(Γθφβαξεο,2011: 81). ηνλ φξν πνιππνιηηηζκηθφηεηα, άιισζηε, δελ ππήξρε απηφ 

πνπ πεξηγξάθεθε θαη αληηθαηνπηξίδεη ηελ νπζηαζηηθή απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αλζξψπσλ (Παπαθψζηα,2018:527)˙ ε επηθνηλσλία , ε 

                                                
9
ρεηηθά κε ηελ εξκελεία ηεο ιέμεο δηαπνιηηηζκηθφηεηα κε βάζε ηα ζπζηαηηθά ηεο έθαλε θαη ν 

Γθφηνβνο. Μάιηζηα, επηζήκαλε πσο ε πξφζεζε «δηα» κπξνζηά απφ ηελ ιέμε «πνιηηηζκφο» είλαη απηή 

πνπ αλαδεηθλχεη ηελ επαθή αλάκεζα ζηα ζχλνια ηεο εηεξφηεηαο (Γθφηνβνο,2002:3). Ζ εηεξφηεηα 

απνθηά πνιιέο κνξθέο (εζληθή, εζλνηηθή, γισζζηθή, ζξεζθεπηηθή θαη πνιηηηζκηθή) κε ηελ πνιηηηζκηθή 

πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο θψδηθεο αμίαο, ζηηο γλψζεηο θαη ηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο, λα αθνξά καζεηέο - 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Γθφηνβνο,2002:59-60). 



~ 27 ~ 
 

ζπλεξγαζία θαη ε αιιειεπίδξαζε νξηνζεηήζεθε ην 1997 απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε σο δηαπνιηηηζκηθφηεηα (Γξαγψλα,2013:26).  

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν φξνο δηαπνιηηηζκηθφηεηα  φηαλ 

εκθαλίζηεθε σο εμέιημε ηνπ φξνπ πνιππνιηηηζκηθφηεηα δελ απέθηεζε θαζφινπ 

ρξνηά πξνζδηνξηζκνχ ηνπ άιινπ (Γθάλα,2012 :177). Πξφθεηηαη γηα έλαλ φξν πνπ 

δελ αθνξά κφλν κηα ζηελή έλλνηα αιιά πνιινχο ηνκείο, φπσο ηεο εζηθήο, ηεο 

ηζηνξίαο θαη ηεο αλζξσπνινγίαο (Νηθνιάνπ,2011:190)10. Μέζα απφ ηελ 

πνιπκνξθία επήιζε ε αλάγθε γηα αιιαγέο φρη κφλν ζε ζεζκηθφ επίπεδν αιιά θαη 

ζε πξνζσπηθφ νχησο ψζηε λα επέιζεη ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο (Μάξθνπ,2001: 210, 238). 

Δλ  θαηαθιείδη, νη φξνη πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη δηαπνιηηηζκηθφηεηα αλ θαη 

αθνχγνληαη ζε πνιινχο  θαη ρξεζηκνπνηνχληαη  απφ αθφκε πεξηζζφηεξνπο σο 

ίδηνη, δελ είλαη. Οη δπν έλλνηεο ζίγνπξα ζπζρεηίδνληαη αθνχ ρσξίο ηελ κηα δελ 

πθίζηαηαη ε άιιε, ζίγνπξα φκσο δελ είλαη ηαπηφζεκνη. Ζ πνιππνιηηηζκηθφηεηα 

αθνξά ηελ ίδηα ηελ πνιχπιεπξε θνηλσληθή θαηάζηαζε ελψ ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα 

ηελ δηαρείξηζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο 

κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνσζεί ηελ ηζφηηκε αληηκεηψπηζε φισλ ησλ αλζξψπσλ. 

( Γακαλάθεο & Κνληνγηάλλε,2011:5). 

1.5 Η έλλνηα ηεο πνιππνιηηηζκηθήο θαη δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

Μέζα ζε κηα θνηλσλία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθηινκνξθία, ν ηνκέαο ηεο 

εθπαίδεπζεο δελ δχλαηαη λα κείλεη αλεπεξέαζηνο. Σνπλαληίνλ, ε εθπαίδεπζε 

αλαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν βάξνο απηήο ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο. Μέζα απφ 

ηηο πξαθηηθέο θαη ηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαηνξζψλεη λα 

γίλεη ζχλδεζκνο γηα ηε ζηήξημε ησλ δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ θαη ηελ νκαιή έληαμή 

ηνπο ζηελ θνηλσλία (Γθφβαξεο, 2011: 2004). 

Ζ επίδξαζε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα είρε σο πξνγελέζηεξε δξάζε ηε κεηαηφπηζε 

απφ ηηο κνλνπνιηηηζκηθέο ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο, ε νπνία έγηλε κε 

ζθνπφ ηελ αξκνληθή ζπκβίσζε θαη ηελ επηθνηλσλία (Γακαλάθεο & Κνληνγηάλλε, 

                                                
10

Απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ ν Berryείρε αλαιχζεη ηελ δηαπνιηηηζκηθφηεηα ζε επαθή θαη ζε 

ςπρνινγία ηνπ κεηαλάζηε (Berry,2001:618) 
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2011 :7). Έηζη, επήιζε ην ηέινο ηεο κνλνπνιηηηζκηθήο κνξθήο πνπ είρε ιάβεη ε 

εθπαίδεπζε. Ζ χπαξμε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ πνπ ελψλνληαη θάησ απφ ην 

πξίζκα ηνπ θξάηνπο,  ην νπνίν γίλεηαη αξσγφο ηεο ελαξκφληζεο ησλ πνιηηηζκψλ, 

ζπγθξνηεί ηε κνξθή ηεο θνηλσλίαο. Απηή ε κεηαθνξά ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ ην 

θξάηνο, πνπ είλαη ν έλαο θαη κνλαδηθφο θνξέαο εμνπζίαο, ζηνλ πνιπκνξθηζκφ ηνπ 

πινπξαιηζκνχ, νλνκάζηεθε πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε (Μάξθνπ,2001:226-

227). 

Με βαζηθφ άμνλα ηε δηαηήξεζε ησλ «πνιππνιηηηζκηθψλ πξνζσπηθνηήησλ», 

αθνινπζήζεθε θνηλή πνιηηηθή γξακκή απφ ηελ θνηλσλία θαη ην ζρνιείν. 

Φαηλφκελα απφξξηςεο ιφγσ γιψζζαο ή ππνβάζκηζεο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ελφο 

αλζξψπνπ, παχνπλ λα πθίζηαληαη, ελψ  ε πξνζσπηθφηεηα θάζε αλζξψπνπ 

αληηκεησπίδεηαη σο μερσξηζηή θαη ζεβαζηή (Γεξάξεο, 2011:24-25). Ζ έληαμε ζην 

ζρνιείν, θαηαιήγεη λα απνηειεί κείδνλνο ζεκαζίαο ζηνηρείν γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

νκαιήο έληαμεο ηνπ καζεηή ζηελ θνηλσλία. 

Ο φξνο πνιππνιηηηζκηθφηεηα νδήγεζε ζηελ αλάδεημε ηνπ φξνπ «πνιππνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε», σο απνηέιεζκα ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηα ζρνιεία καζεηψλ απφ 

δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ππφβαζξα (Ησζήθ & σθξάηνπο, 2008 :28). χληνκα, ν 

φξνο απηφο έπαςε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη έδσζε ηε ζέζε ηνπ ζε πνιινχο άιινπο 

κέρξη ηελ εδξαίσζε ηεο νξνινγίαο «δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε»11, πνπ 

αλακέλεηαη λα γίλεη θαη πξαγκαηηθφηεηα. Πνιινί έθαλαλ ιφγν γηα Γηαπνιηηηζκηθή 

Παηδαγσγηθή, ζηελ νπνία δεηνχκελν είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο παξνρήο ίζσλ 

επθαηξηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Παηδείαο. Μέζα απφ ηελ κεηαζηξνθή ζηηο 

πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο πξνθχπηεη ε αξκνληθή ζπκβίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο12.  

Μέζα απφ ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο είλαη ζαθέο πσο νη πνιππνιηηηζκηθέο 

δηαθνξέο είλαη γεγνλφο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο ζηελ θνηλσλία ηεο Διιάδαο. 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, αλαπηχρζεθαλ κεραληζκνί πνπ νδεγνχζαλ ζηελ 

πξνζαξκνγή ησλ εμσηεξηθψλ ζηνηρείσλ ζηε ρψξα ππνδνρήο. Σα ζηνηρεία απηά, 

είηε ελζσκαηψλνληαλ ζηελ λέα θνπιηνχξα, είηε αθνκνηψλνληαλ απφ ην γεγελή 

πιεζπζκφ. ζνλ αθνξά ηελ αθνκνίσζε, απηή ζπλίζηαηαη ζε κηα δηαδηθαζία 
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(Γθφβαξεο,2013:18-25) 
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νκνγελνπνίεζεο κηαο θνηλσληθήο νκάδαο, ζε ζπλέρεηα ηεο πξφζιεςεο θαη ηεο 

ζπκπεξίιεςεο μέλσλ πνιηηηζκηθψλ γλσξηζκάησλ θαη ζηνηρείσλ, πνπ ζηαδηαθά 

αλαδηακνξθψλνληαη θαη εμαζζελνχλ, ελψ παχνπλ λα ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ηδηαηηεξφηεηα. εκεηψλεηαη πσο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε πιεηνςεθία είλαη 

πηζαλφ λα αλαζηέιιεη ηελ αθνκνίσζε ησλ κεηνλνηηθψλ πιεζπζκφ, νδεγψληαο 

ηνπο ζε πεξηζσξηνπνίεζε. Με αθεηεξία ηηο αλαθνξέο ηεο θνηλσληνινγηθήο 

επηζηήκεο, ε αθνκνίσζε δελ θαηέζηε πνηέ εληαία δηαδηθαζία νχηε ηζνδπλακνχζε 

κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο πνιηηηζκηθήο εμνκνίσζεο ηεο εθάζηνηε κεηνλφηεηαο ή ηεο 

ππνζηήξημεο ηεο άπνςεο πσο ε πιεηνςεθία δελ ζα κεηαιιαζζφηαλ θαηά ηε 

δηάξθεηά ηεο ζπλχπαξμήο ηεο κε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο.  

ζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηεο ελζσκάησζεο, απηή παξαπέκπεη ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ζπλζήθεο εθείλεο, κε βάζε ηελ νπνία δηαθνξεηηθά εζλνηηθά ζχλνια, αλ θαη 

δηαηεξνχλ ηα γλσξίζκαηα ηεο νκάδαο ηνπο θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπο, 

εκπιέθνληαη παξάιιεια ζηηο βαζηθέο νηθνλνκηθέο δνκέο ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν 

έρνπλ κφληκα εγθαηαζηαζεί. εκεηψλεηαη πσο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ είλαη 

αλαγθαίν λα έρεη απνκαθξπλζεί θάζε κνξθή ηεξαξρηθψλ εζλνηηθψλ δηαθξίζεσλ 

θαη σο εθ ηνχηνπ λα θαζηζηά εθηθηή ηελ είζνδν θαη απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο θαη 

λα πξνσζεί ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζπλφινπ ησλ νκάδσλ ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη 

(Βέηθνπ&Λαιαγηάλλε, 2015:36,39).  

Δπίζεο, πθίζηαηαη ε πνιηηηθή ελζσκάησζε ή δηαθνξεηηθά ε ιεηηνπξγηθή 

αθνκνίσζε, ε νπνία αλαδείρζεθε σο επί ην πιείζηνλ ζηε Γαιιία θαη παξαπέκπεη 

ζηελ αθνκνίσζε ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε έλα ζχλνιν πνπ δηέπεηαη απφ 

εζληθά ραξαθηεξηζηηθά, ζην πιαίζην ησλ θαζνιηθψλ αμηψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ. 

ζνλ αθνξά ηελ αθνκνησηηθή πξνζέγγηζε, απηή επηθξάηεζε σο επί ην πιείζηνλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη θζάλεη έσο ηηο κέξεο καο. Σν 

κνληέιν απηφ αληηθαηνπηξίδεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παηδαγσγηθήο 

παξάδνζεο, ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηεο αληίζηνηρεο θνπιηνχξαο πνπ 

δηέπεη ηα θξάηε ππνδνρήο. 

Ζ πνιππνιηηηζκηθή θαη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε έρνπλ ζπδεηεζεί θαη 

εξεπλεζεί πνιχ σο πξνζεγγίζεηο φζνλ αθνξά ηα εθπαηδεπηηθά κνληέια. Ζ 

πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηνχληαη 
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ζπρλά σο ζπλψλπκα (Nieto, 2006; Hill, 2007), ελψ άιινη δείρλνπλ φηη ππάξρεη 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν. ηε βηβιηνγξαθία είλαη ζπρλά αζαθέο ηη ζεκαίλνπλ νη 

έλλνηεο θαη αλ αλαθέξνληαη ζε ίδηα ή δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. πρλά ε δηαθνξά 

ζηε ρξήζε θαίλεηαη θπξίσο γεσγξαθηθή. ηελ Δπξψπε ν πξνηηκψκελνο φξνο είλαη 

ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ελψ ηδηαίηεξα νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο αιιά θαη ε 

ππφινηπε Βφξεηα Ακεξηθή, ε Απζηξαιία θαη ε Αζία ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν 

πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε (Hill, 2007; Leeman&Reid, 2006).  

Ο φξνο δηαπνιηηηζκηθή ζεσξείηαη φηη δίλεη έκθαζε ζηε δηαδηθαζία ησλ 

ηθαλνηήησλ αιιειεπίδξαζεο. Τπάξρεη κηα ηάζε ζηελ Δπξψπε λα βιέπεη ηελ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα σο κηα ιηγφηεξν δπλακηθή έλλνηα θαη σο πεξηγξαθή κηαο 

θαηάζηαζεο ε νπνία έρεη πνηθηιία πνιηηηζκψλ ελψ ε δηαπνιηηηζκηθή 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδείμεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ ζε έλα πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ 

(Hill, 2007, 250). Ο Gundara (2000, ζ. 233) βιέπεη ηε δηαπνιηηηζκηθή σο αλαθνξά 

ζε «αιιειεπηδξάζεηο, δηαπξαγκαηεχζεηο θαη δηαδηθαζίεο». ιακβάλνληαο ππφςε 

φηη ην πνιππνιηηηζκηθφ αληηθαηνπηξίδεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηε θχζε ησλ 

θνηλσληψλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη κε πεξηγξαθηθνχο φξνπο. 

Ζ έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο αθνξά φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. Δίλαη κηα λννηξνπία, ε νπνία δελ αθήλεη εθηφο ηεο επηξξνήο ηεο 

θακία δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά ηνλ άλζξσπν. Μηα απφ απηέο είλαη θαη ε 

καζεζηαθή δηδαζθαιία. ζνλ αθνξά ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, κία απφ απηέο αλαθέξεηαη ζηε Γηαπνιηηηζκηθή 

Μάζεζε πνπ απνζθνπεί ζηελ πνιππνιηηηζκηθή επηθνηλσλία.  Δπίζεο, γίλεηαη 

ιφγνο γηα ηε ζχλδεζε θνηλσληθήο πνιπκνξθίαο θαη εθπαίδεπζεο σο 

Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή πνπ ζρεηίζηεθε κε ηελ έληαμε δηάθνξσλ ηαπηνηήησλ, 

φπσο εζληθήο, εζλνηηθήο, ζξεζθεπηηθήο, γισζζηθήο, θ.ά., ζηε δηαδηθαζία 

δηακφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ επηδξάζεσλ, νη νπνίεο θαηφξζσζαλ λα θαζνξίζνπλ 

ην θνηλσληθφ ζχλνιν13. Σέινο, πθίζηαηαη θαη φξνο «Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε», 

                                                
13

Ζ δηάθξηζε εζληθή θαη εζλνηηθή έρεη δχν επίπεδα, ην ηζηνξηθφ θαη ην πνιηηηθφ. ην ηζηνξηθφ, ε 

δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζην φηη ε πξψηε αθνξά ηα δηακνξθσκέλα απφ ην θξάηνο φκνηα ςπρηθά ζηνηρεία 

(απφςεηο, ζηάζεηο θηι) ελψ ε δεχηεξε είλαη έλα ζχλνιν απφςεσλ κηαο νκάδαο ζρεηηθά κε ηελ 

ζπιινγηθφηεηα( γχξσ απφ ηελ θαηαγσγή , ηελ πνξεία, ην παξειζφλ  θηι). ηνλ πνιηηηθφ, εζληθή είλαη ε 

κεηνλφηεηα πνπ πξνζηίζεηαη ζε έλα νινθιεξσκέλν θξάηνο ελψ ζηελ εζλνηηθή ηαπηφηεηα ε κεηνλφηεηα 
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πνπ πιεζηάδεη ζηνλ πξνεγνχκελν νξηζκφ, αθνχ ν «άιινο» εκθαλίδεηαη κέινο ελφο 

εζληθά πξνζδηνξηζκέλνπ ιανχ1415.  

Ζ δηάθξηζε Πνιππνιηηηζκηθήο θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο έγηλε βάζεη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο16. χκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ, ε Γηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε βαζίδεηαη ζηα εμήο ζηνηρεία (Μάξθνπ,2001:239): 

 Οη θνηλσλίεο φρη κφλν είλαη πνιππνιηηηζκηθέο αιιά επηδηψθνπλ ηελ 

επέθηαζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηάο ηνπο. 

 Κάζε πνιίηεο έρεη ηα δηθά ηνπ γλσξίζκαηα, ηα νπνία ζην πιαίζην ηεο είλαη 

ζεβαζηά θαη αληηκεησπίδνληαη σο μερσξηζηά. 

 Ζ πνιππνιηηηζκηθφηεηα κεηαηξέπεηαη ζε ελ δπλάκεη πξνλφκην. 

 Ζ ζπλεξγαζία απνηειεί ην ζεκείν θιεηδί ηεο απφιαπζεο ηνπ παξαπάλσ 

πξνλνκίνπ. 

Μέζα απφ ηε δηακφξθσζε ηνπ θαηλνχ πνιππνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο, ε 

εθπαίδεπζε θιήζεθε λα αιιάμεη κνξθή φρη κφλν φζν αθνξά ηνπο καζεηέο πνπ 

εηζέξρνληαη ζε κηα ρψξα αιιά θαη γηα ηνπο ήδε ππάξρνληεο (Νηθνιάνπ,2000). Ζ 

πνιππνιηηηζκηθή εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε έδσζε ηελ δπλαηφηεηα νη καζεηέο λα 

απνθηήζνπλ γλψζεηο, ζηάζεηο, δεμηφηεηεο, ψζηε λα κεηέρνπλ ζηελ πινπξαιηζηηθή 

θνηλσλία (Berthelsen&Karuppiah,2011 :38). Ζ ζπνπδαηφηεηά ηεο αλαδεηθλχεηαη, 

κάιηζηα, απφ ην γεγνλφο φηη νη έξεπλεο έρνπλ δείμεη ηελ αλάγθε έληαμήο ηεο απφ 

κηθξέο πξνζρνιηθέο ειηθίεο, θαζψο ζε απηφ ην ειηθηαθφ θάζκα, έρεη απνδεηρζεί 

φηη ην παηδί αξρίδεη λα θαηαθηά ζηαδηαθά ηηο εζηθέο αμίεο ηεο θνηλσλίαο17.  

Σν πινπξαιηζηηθφ ή δηαθνξεηηθά πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν, εζηηάδεη ζηελ παξνρή 

ίζσλ επθαηξηψλ θαη ζηελ θαηνρχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο πεξί ηεο κε δηάθξηζεο ησλ 

                                                                                                                                       
αληηιακβάλεηαη φηη αλήθεη ζε έλα δηαθνξηθφ ιαφ αιιά γίλεηαη κέξνο ελφο κε νινθιεξσκέλνπ θξάηνπο 

( παξάδεηγκα απνηειεί ε παξνπζία ησλ Κνχξδσλ ζηελ Σνπξθία). 
14

Καηά ηνλ Νηθνιάνπ ε πιεζψξα νξηζκψλ πξνθαιεί ζχγρπζε θαη πξνηείλεηαη ε αληίιεςε ηνπ 

Pageγχξσ απφ ηελ ηζνηηκία θαη ηελ γλσξηκία σο θχξηα ζηνηρεία ηεο μεθαζάξηζεο ησλ ελλνηνινγηθψλ 

πξνζδηνξηζκψλ (Νηθνιάνπ,2011:192).  
15

Πνιιέο θνξέο ν φξνο Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε απνθηά δηηηή ζεκαζία: είηε κέλεη απηνχζηνο σο 

Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε είηε ινγίδεηαη σο Γηαπνιηηηζκηθή Παηδαγσγηθή (Γθφηνβνο,2002:2). 
16

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/ 
17

ε έξεπλα ζηελ Απζηξαιία ζεκεηψζεθε πςειφ επίπεδν επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πξνζρνιηθψλ 

ηκεκάησλ γχξσ απφ ηηο αμίεο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο (Berthelsen&Karuppiah, 2011:38). 
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αηφκσλ, ππφ ην πξίζκα ηεο απνδνρήο ησλ δηαθνξεηηθψλ εζλνηήησλ θαη θπιεηηθψλ 

ζπλφισλ θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο επηθνηλσλίαο ζε ηνπηθφ πιαίζην. Σν πξνθείκελν 

κνληέιν έρεη πηνζεηεζεί απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηε νπεδία θαη ηελ Οιιαλδία 

(Μπάγθαβνο& Παπαδνπνχινπ, 2006:29).  

Οη Ησζήθ & σθξάηνπο απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξαγκαηεχηεθαλ ηελ έλλνηα ηεο 

Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηελ φξηζαλ σο ηζφηεηα θαη δεκηνπξγία κηαο 

δηαθνξεηηθήο απεηθφληζεο ηνπ άιινπ απφ απηή πνπ επηβάιιεη ε θνηλσλία. Σν 

δηαπνιηηηζκηθφ εθπαηδεπηηθφ κνληέιν ζπλδέεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

θνπιηνχξαο ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκφ, κε ζθνπφ ηελ 

πξναγσγή ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ πξνεξρφκελσλ απφ δηαθνξεηηθέο εζληθφηεηεο 

(Μπάγθαβνο& Παπαδνπνχινπ, 2006:29-30). Με ηνλ ηξφπν απηφ, επηηπγράλεηαη ν 

ζεβαζκφο, ε απνδνρή θαη ε εθηίκεζε ηεο πνηθηινκνξθίαο ηεο θνηλσλίαο (Ησζήθ 

& σθξάηνπο, 2008:26-27). Παξάιιεια, έζεζαλ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηεο 

Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο σο:  

i. αλαγλψξηζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ άιινπ 

ii. απαιιαγή απφ ηα ζηεξεφηππα  

iii. δεκηνπξγία δεζκψλ κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ. 

Ζ Κεζίδνπ (2008) αλαθέξζεθε επίζεο ζηνλ φξν Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε. 

Μάιηζηα, ηνπνζέηεζε σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λέαο κνξθήο πνπ πήξε ε 

εθπαίδεπζε ηελ δηαθνξνπνηεκέλε ζρνιηθή πξαθηηθή πνπ απείρε απφ ηηο 

μεπεξαζκέλεο κνλνπνιηηηζκηθέο πνιηηηθέο .Βαζηθνί γλψκνλεο ηεο λέαο πξαθηηθήο  

νξίζηεθαλ ε ζπλεθπαίδεπζε ,πνπ εληζρχεη ηελ δεκηνπξγία δεζκψλ κεηαμχ ησλ 

πνιηηηζκψλ θαη απνκαθξχλεη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε, ε δηεξεχλεζε, ε εθαξκνγή 

θαηάιιεισλ πξνζεγγίζεσλ θαη ε νξγάλσζε ηνπο ζε πξνγξάκκαηα θαη ηέινο, ε 

παξνπζία ζπγθεθξηκέλσλ βαζηθψλ αξρψλ Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο 

(Κεζίδνπ, 2008: 26, 31-32). 

Απφ ηνλ Γακαλάθε νξίζηεθαλ νη ηξεηο βαζηθέο αξρέο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο 

Δθπαίδεπζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ζπλέρεηα θαη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, 

έθηνηε,  απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο (Γακαλάθεο, 2002:100-104) 
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 ε αξρή ηεο ηζφηεηαο 

 ε απνδνρή ησλ κνξθσηηθψλ θεθαιαίσλ 

 ε παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ 

 

1.6 Γηαρείξηζε ηεο εηεξόηεηαο ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

Ζ παηδαγσγηθή δηάζηαζε ηφζν ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κεηαλάζηεπζεο φζν θαη ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, ζπληζηά εδψ θαη παξαπάλσ απφ 60 ρξφληα, αληηθείκελν 

εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ζπγθξνχζεσλ, δεδνκέλεο ηεο αλάγθεο 

πνιπεπίπεδεο πξνζέγγηζεο ηεο εηεξνγέλεηαο πνπ δηέπεη ηα ζχγρξνλα θνηλσληθά 

πεξηβάιινληα (Joppke, 2004:246).  

Οη πνηθίιεο κνξθέο εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο ζπληζηνχλ έλα ζεκαληηθφ 

δηαθχβεπκα γηα ην θξάηνο ππνδνρήο. Σα πξφηππα έληαμεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

πιεζπζκψλ θαη φισλ εθείλσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ εζλνηηθή ή άιιε 

εηεξνγέλεηα, είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηελ θνπιηνχξα ηεο ρψξαο πνπ θαιείηαη λα 

ηνπο θηινμελήζεη. Χζηφζν, επηζεκαίλεηαη πσο ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά κνληέια 

εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο εηεξνγέλεηαο. ην ζεκείν απηφ, είλαη σθέιηκν λα 

γίλεη αλαθνξά ζηα ηξία βαζηθά κνληέια πνπ ζπρλά ζπγθεξάδνληαη πξνο επίηεπμε 

ηνπ επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο. Δηδηθφηεξα, ν δηαθνξνπνηεκέλνο απνθιεηζκφο 

πηνζεηείηαη ζε ρψξεο πνπ δηαρεηξίδνληαη ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο σο 

πξνζσξηλφ. Απηφ ζεκαίλεη πσο νη κεηαλάζηεο εληάζζνληαη ζε θάπνην πεδίν αιιά 

δελ ππφθεηληαη ζε αζθαιέο λνκηθφ θαζεζηψο. Αλάκεζα ζηηο ρψξεο πνπ έρνπλ 

πηνζεηήζεη ην πξνθείκελν κνληέιν, ζπγθαηαιέγνληαη ε Διιάδα, ε Γαλία, ε 

Απζηξία θαη ε Γεξκαλία (Μπάγθαβνο& Παπαδνπνχινπ, 2006: 28-29).  

Με ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ ιαψλ λνείηαη ε αιιαγή ζηάζεο αιιά θαη ε εμέιημε 

ηνπ θάζε αηφκνπ κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ κε ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο, 

θνηλσληθέο, ηζηνξηθέο δνκέο. Ζ αξρή ηεο ηζνηηκίαο ησλ κνξθσηηθψλ θεθαιαίσλ, 

ζχκθσλα κε ηνλ Γακαλάθε (2003), αλαθέξεηαη ζηελ ηζφηηκε απνδνρή ηνπ 

κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ πνπ θέξεη ν καζεηήο ρσξίο λα πξνζκεηξνχληαη θνηλσληθά 

ή θπιεηηθά θξηηήξηα. Έηζη, ε ζπγθεθξηκέλε αξρή δελ πθίζηαηαη ρσξίο ηελ 
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πξνεγνχκελε κηαο θαη ην επίπεδν κφξθσζεο ελφο καζεηή γίλεηαη απνδεθηφ κφλν 

αλ έρεη γίλεη απνδεθηφο ν ίδηνο ν πνιηηηζκφο πνπ θέξεη ν καζεηήο. Σέινο, 

πξνθχπηεη ε αξρή ίζσλ επθαηξηψλ φπνπ ζηνρεχεη ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο επξχηεξεο  

πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ παηδηψλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν. Κάζε 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα νθείιεη λα ζεβαζηεί ην πνιηηηζηηθφ θεθάιαην ησλ καζεηψλ 

ηνπ θαη λα ηνπ πξνζθέξεη ηελ επθαηξία λα αλαπηπρζεί κε βάζε ην ήδε ππάξρνλ 

κνξθσηηθφ θεθάιαην πνπ ν καζεηήο ήδε δηέζεηε.  

Ζ Υαξαιακπνπνχινπ ηφληζε ηελ αλάγθε γηα νπζηαζηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

παηδηψλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο. Ο ζθνπφο απηφο ζα κπνξέζεη λα 

γίλεη πξάμε , φπσο αλαθέξεη ε ίδηα, κε ηελ ηνπνζέηεζε  ηεο γλψζεο ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ ππνβάζξνπ σο θεληξηθφ ζεκείν ηεο δηδαζθαιίαο κηα γιψζζαο 

(Υαξαιακπνπνχινπ,2010 :51). Άιισζηε, φπσο είρε ππνγξακκίζεη θαη ν Μάξθνπ, 

κέζα απφ ηελ γλψζε ηνπ πνιηηηζκνχ εληζρχεηαη ε απηναληίιεςε θαη απηφ έρεη σο 

άκεζν απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε επίδνζε ησλ καζεηψλ (Μάξθνπ,2001:229)18. 

 

1.7 Η Διιεληθή Ννκνζεζία γηα ηνπο καζεηέο από δηαθνξεηηθά 

πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα 

Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ε εκθάληζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηα, κεηαηξάπεθε ζε 

θαζεκεξηλφηεηα ζηελ ζρνιηθή πξάμε θαη άξρηζε λα απαζρνιεί θαηά πνιχ ε 

δηαρείξηζή ηεο (Κεζίδνπ, 2008:23; Γθφηνβνο:2002). Ζ χπαξμε πνιηηηζκηθήο 

πνηθηιίαο νδήγεζε ζε παξεκβάζεηο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ρσξίο σζηφζν ηελ 

παξνπζία κηαο ζηξαηεγηθήο έληαμεο ε νπνία λα είλαη θνηλή ζε φια ηα θξάηε 

(ηεξγίνπ& ηκφπνπινο,2019:70). Ο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο δηαρείξηζεο ηεο 

εηεξφηεηαο απφ ρψξα ζε ρψξα έθεξε δηραζκφ θπξίσο εμαηηίαο ηεο αλαγθαηφηεηαο 

απφθηεζεο ελφο εληαίνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. 

‟ απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα γίλεη κηα επηζήκαλζε. Οη λνκνζεζίεο αθνξνχλ ηνλ 

φξν Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε θαη φρη Πνιππνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε. Ζ 

                                                
18

Καη ε Γθάλα δηαηχπσζε παξφκνηα άπνςε ζπλδένληαο ηελ επηθνηλσλία κε ηελ πνηνηηθή γλψζε 

(Γθάλα,2012:176). 
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επηθξάηεζε ηεο πξψηεο νξνινγίαο αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ηαπηφηεηαο ζε 

δηαθνξεηηθή βάζε (Γθφηνβνο,2002:129).  

Κάλνληαο κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή παξαηεξείηαη φηη νη ζεζκηθέο 

παξεκβάζεηο κε ζθνπφ ηελ έληαμε φισλ ησλ καζεηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

δηαθξίλνληαη ρξνληθά ζε ηξία επίπεδα: 

1. ηελ Γεθαεηία ηνπ ΄70: νη πξψηεο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο γχξσ απφ ηελ 

παξνπζία ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ. Λακβάλνληαη ηα πξψηα ζεζκηθά 

κέηξα γηα ηελ έληαμε ζην ειιεληθφ ζρνιείν ησλ πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ 

καζεηψλ.  

2. ηελ Γεθαεηία ηνπ ΄80 έσο ην 1996: Θεζκνζεηνχληαη αληηζηαζκηζηηθά 

κέηξα γηα ηνπο πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθνχο καζεηέο φπσο ε δεκηνπξγία 

Σάμεσλ Τπνδνρήο, Φξνληηζηεξηαθψλ Σκεκάησλ θαη ζρνιείσλ ππνδνρήο 

παιηλλνζηνχλησλ. 

3. Από ην 1996 έσο θαη ζήκεξα: φπνπ ζεκεηψζεθε εθ λένπ ην ζεζκηθφ 

πιαίζην θαη εθζπγρξνλίζηεθε ε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε. 

Πξώηε πεξίνδνο (δεθαεηία 1970) 

ηηο 14-12-1960, έλαο δηεζλήο νξγαληζκφο ε UNESCO δεκνζίεπζε κηα ζχκβαζε 

θαηά ησλ δηαθξίζεσλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα19. χκθσλα, κε απηή ν θαζέλαο 

έρεη δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε, ηα έζλε νθείινπλ λα ελψλνληαη θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επηθξάηεζε ηνπ ζεβαζκνχ ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα θαη ηεο ηζφηεηαο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. ην Άξζξν 3. ηεο ίδηαο 

ζχκβαζεο, ηνλίδεηαη ε ππνρξέσζε πνπ έρεη θάζε θξάηνο λα παξέρεη ίδηα θαη ίζε 

πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ μέλσλ ππεθφσλ ηνπ κε απηή πνπ παξέρεηαη ζηνπο 

γεγελείο20. Έηζη, ζηαδηαθά, ν εθπαηδεπηηθφο ηνκέαο ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 άξρηζε 

λα ιακβάλεη λέα ηξνπή. Με ηελ αλάπηπμε ησλ πξψησλ πξνγξακκάησλ 

αληηκεηψπηζεο ησλ δηάθνξσλ πξαθηηθψλ πνπ πξνσζνχζαλ ζηεξενηππηθέο 

αληηιήςεηο. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ είλαη λα πάςνπλ πιένλ ηα κέιε κηαο 

θνηλσλίαο λα δηαθξίλνληαη ζε αλψηεξα θαη θαηψηεξα (Μάξθνπ,2001:228). 

Οπζηαζηηθά, ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 ν Γακαλάθεο θάλεη ιφγν γηα ηα κέηξα πνπ 
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https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/ 
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παίξλνληαη γηα ηνπο παιηλλνζηνχληεο ηα νπνία δελ είλαη κέηξα παηδαγσγηθήο 

θχζεσο αιιά κέηξα νξγαλσηηθήο, δηνηθεηηθήο θχζεσο πνπ θηλνχληαη ζε έλα 

πλεχκα κείσζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη πίζησζεο ηνπ ρξφλνπ κέζσ βαζκνινγηθψλ 

ξπζκίζεσλ.  

Γεύηεξε  πεξίνδνο (1980-1996) 

Σν δεχηεξν, ρξνληθά, ζεκείν αλαθνξάο ζην θνκκάηη ηεο δηαρείξηζεο ηεο 

εηεξφηεηαο ήηαλ απφ ην 1980 έσο θαη ην 1996, ρξνληά πνπ απνηέιεζε νξφζεκν 

γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.  Ζ πεξίνδνο απηή ζπκπίπηεη κε ηελ νμεία παξνπζία 

πνιιψλ καζεηψλ απφ ηελ Αιβαλία θαη ηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε. Σα 

βαζηθφηεξα επηηεχγκαηα ηεο ήηαλ ε χπαξμε λνκνζεζίαο πνπ επέβαιιε ηελ 

δεκηνπξγία Σάμεσλ Τπνδνρήο (Σ.Τ), Φξνληηζηεξηαθψλ Σκεκάησλ (Φ.Σ.) θαη 

ζρνιείσλ απνδνρήο παιηλλνζηνχλησλ. 

χκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκφ Ζ. 277/21.5.1980 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

απνθαζίζηεθε ε ζπγθξφηεζε ησλ πξψησλ Σάμεσλ Τπνδνρήο (Σ.Τ.). ζθνπφο ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπο ήηαλ ε βνήζεηα ησλ καζεηψλ λα εληαρζνχλ ζην ζρνιείν, ζηελ 

θνηλσλία θαη παξάιιεια λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο. Ζ 

εθαξκνγή ησλ Σάμεσλ Τπνδνρήο μεθίλεζε άκεζα κε δνθηκαζηηθή κνξθή θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ επφκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο (1980-1981)21. Οη ηάμεηο απηέο 

βξίζθνληαλ εληφο θαλνληθψλ ζρνιείσλ κε  φξηα φρη ιηγφηεξνπο απφ δέθα καζεηέο, 

φρη πεξηζζφηεξνπο απφ 25. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε ιεηηνπξγία ηνπο ήηαλ ζεκείν 

απνκφλσζεο αθνχ δξνχζαλ σο μερσξηζηά ηκήκαηα ρσξίο επαθή κε ηηο ππφινηπεο 

ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ. Ζ ππνπξγηθή απφθαζε πνπ εθδφζεθε δήισλε ζζελαξά πσο 

νη καζεηέο εληφο Σάμεο Τπνδνρήο δελ δηαθέξνπλ απφ ηνπο καζεηέο ηελ θαλνληθήο 

ηάμεο αιιά ζεσξνχληαη αθξηβψο ην ίδην. 

Μεηά ηελ ίδξπζε ησλ Σάμεσλ Τπνδνρήο, ην 1994, ν ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

καζεηψλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν εμειηζζφηαλ δηαξθψο. Μέζσ 

ππνπξγηθήο απφθαζεο αλαθνηλψλεηαη ε ίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ πξψησλ 

Φξνληηζηεξηαθψλ Σκεκάησλ (Φ.Σ.) ζηελ Διιάδα22. θνπφο ήηαλ ε πξφζζεηε 

δηδαθηηθή βνήζεηα –έσο 8 ψξεο αλά βδνκάδα- είηε ζε καζεηέο πνπ δελ αλήθνπλ 
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ζε Σ.Τ. είηε ζε καζεηέο πνπ έξρνληαη αληηκέησπνη κε επηπιένλ δπζθνιίεο γχξσ 

απφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. ε θάζε ηκήκα ππήξρε 

πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο καζεηψλ πνπ είρε αλψηεξν φξην ηα 13 άηνκα θαη 

θαηψηεξν ηα 8 άηνκα αλά Φξνληηζηεξηαθφ Σκήκα. Χζηφζν, ε ιεηηνπξγία ηνπο 

ζπλνδεχηεθε απφ ηελ απνπζία εηδηθψλ δηδαθηηθψλ εγρεηξίδησλ θαη 

επηκνξθσκέλσλ θαζεγεηψλ. 

Ζ πξψηκε εκθάληζε ησλ Σάμεσλ Τπνδνρήο θαη ησλ Φξνληηζηεξηαθψλ Σκεκάησλ 

απέθηεζε πην νινθιεξσκέλε κνξθή κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. πγθεθξηκέλα, 

βάζεη ηεο Τπνπξγηθήο Απνθάζεσο ζην ΦΔΚ 930 η.Β΄/14-12-1994 νξίζηεθε κηα 

πην νξγαλσκέλε πξνζέγγηζε ηνπο απφ ην θξάηνο, φπνπ απφ απηή ηε ρξνλνινγία 

θαη έθηνηε ηα ζρνιεία πνιηηηζηηθήο έληαμεο ιεηηνπξγνχλ ζαλ παξάιιειε ηάμε 

φπνπ ηα παηδηά απνζπψληαη απφ ηελ ειηθηαθή ηνπο ηάμε γηα θάπνηεο ψξεο ηελ 

εβδνκάδα23. Ζ ελ ιφγσ λνκνζεζία αθνξνχζε ηα ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ελψ έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηνλ λνκάξρε λα 

θαζνξίδεη εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη ζα δηδάζθνπλ ηε γιψζζα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ 

πνιηηηζκνχ ηνπο. Ο λνκάξρεο είρε ηελ εμνπζία λα δηνξίδεη πξνζσπηθφ γηα ηελ 

παηδαγσγηθή, ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ καζεηψλ. Απηφ απνηειεί 

δείγκα ηεο πξφζεζεο ηεο πνιηηείαο λα παξέρεη ζηνπο καζεηέο εθφδηα ψζηε 

θνηηψληαο ζηα ζπγθεθξηκέλα Σκήκαηα λα νδεγεζνχλ ζε έληαμε ζ‟ νιφθιεξν ην 

θάζκα ηεο θνηλσλίαο θαη λα ζεσξεζνχλ δεκηνπξγηθνί κέζα ζην λέν πεξηβάιινλ 

πνπ ηνπο ππνδέρεηαη. Βέβαηα, αμίδεη λα επηζεκαλζεί πσο ν λφκνο απηφο ζηφρεπε 

απιψο ζηελ αθνκνίσζε ζηελ θνηλσλία θαη δελ ιάκβαλε ππφςε ην πξνγελέζηεξν 

κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ. 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ηφζν ζηηο ηάμεηο φζν θαη ζηα ηκήκαηα έπξεπε λα ππάξρεη κηα 

δήισζε απφ ηνλ θεδεκφλα ελψ ην επίπεδν γλψζεο ηεο Νέαο Διιεληθήο ζα πξέπεη 

λα είλαη δεισηηθφ ηεο κε ηθαλνπνηεηηθήο έληαμεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ 

καζεκάησλ εληφο ηεο θαλνληθήο ζρνιηθήο αίζνπζαο. ζνη καζεηέο λαη κελ 

αλήθαλ ζε κηα νκάδα έληαμεο  αιιά γλψξηδαλ ηε βαζηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο 

κεηαθηλνχληαλ απεπζείαο ζηηο θιαζηθέο ηάμεηο καδί κε ηνλ γεγελή πιεζπζκφ. ια 

απηά, δεκηνχξγεζαλ αλαθαηαηάμεηο ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ καζεηψλ ησλ Σάμεσλ 

                                                
23
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Τπνδνρήο -  Φξνληηζηεξηαθψλ Σκεκάησλ  (απφ 10 κε 25 έγηλαλ 9 κε 17 άηνκα 

αλά ηάμε) αιιά θαη ζηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε παξάιιειε ζηήξημε κε ηηο 

αληίζηνηρεο πξνζαξκνγέο ζηα καζήκαηα ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ (ΑΠ) αλάινγα κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο θάζε καζεηή24. ιεο 

απηέο νη αιιαγέο νδήγεζαλ ζηελ παξνπζία 13.542 καζεηψλ ζηα πεξίπνπ 1.426  

ηκήκαηα (Σάμεσλ Τπνδνρήο θαη Φξνληηζηεξηαθψλ Σκεκάησλ ζηηο δπν πξψηε 

βαζκίδεο εθπαίδεπζεο). 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε παξνπζία παιηλλνζηνχλησλ ζηελ Διιάδα νδήγεζε κε ηελ 

ζεηξά ηεο ζε λέεο αλάγθεο εληφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θιίκαηνο ηεο ρψξαο. Ζ 

ειιεληθή θπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπκβαδίδεη κε ηα λέα θνηλσληθά δξψκελα 

εμέδσζε ηνλ λ. 1865/89 πνπ ελίζρπε ηελ ίδξπζε ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ 

Παιηλλνζηνχλησλ25 .Σα πξψηα ζρνιεία δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ Θεζζαινλίθε θαη 

έλα ρξφλν κεηά, ην 1985, εκθαλίζηεθαλ θαη ζηελ Αζήλα. Πξφθεηηαη γηα ζρνιεία 

απνδήκσλ κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε ειιελνπαίδσλ απφ αγγιφθσλεο θαη 

γεξκαλφθσλεο ρψξεο κε ζθνπφ ηελ κεηέπεηηα ελζσκάησζε ηνπο ζηα ηππηθά 

ζρνιεία.  

Παξάιιεια, ζε επίπεδν δεκνζίσλ θνξέσλ ππνγξάθεθε ε δηαθήξπμε γηα ηα 

δηθαηψκαηα πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε εζληθέο, εζλνηηθέο, γισζζηθέο ή 

ζξεζθεπηηθέο κεηνλφηεηεο (ΟΖΔ 14/135 18/12/1992). ην Άξζξν 2 ηεο 

δηαθήξπμεο αλαθνηλψζεθε ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε 

κεηνλνηηθέο νκάδεο ζε θάζε κνξθή δσήο (θνηλσληθή, πνιηηηθή, ζξεζθεπηηθή,…). 

ην Άξζξν 4 επηζεκάλζεθε ε αλάγθε -θάηη πνπ κέρξη ηφηε δελ δεισλφηαλ σο 

ξεηή αλάγθε-  δηηηήο κάζεζεο κε εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο αιιά θαη 

δηδαζθαιία ηεο λέαο γιψζζαο26. 

Σξίηε πεξίνδνο (1996-ζήκεξα) 

 

                                                
24

Απηή ε πξαθηηθή ζηηγκαηίζηεθε απφ πνιινχο σο κε ζσζηή πξαθηηθή φπνπ κέζα απφ ηηο Σάμεηο 

Τπνδνρήο θαη ηα Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα πξνσζείηαη  ν δηαρσξηζκφο θαη ε  γθεηνπνίεζε εληφο ηνπ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο (Γεξάξεο,2011:27). 
25
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ηελ ηξίηε πεξίνδν έληαμεο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ππήξμαλ δπν θαίξηεο εκεξνκελίεο πνπ ζπλδέζεθαλ κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο λφκνπο. Σν 1996 ςεθίδεηαη θαη εθδίδεηαη έλα λέν, εθζπγρξνληζκέλν 

πιαίζην πνπ αθνξά ηελ έληαμε φισλ ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν. Ζ λνκνζεζία 

αλαθέξεηαη ζε  κεηαξξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ « ειιεληθή παηδεία ζην 

εμσηεξηθφ, ηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (λ. 2413/96). 

χκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ σο ζθνπφο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο νξίδεηαη ε δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο ζηνπο καζεηέο κε θξηηήξην ηηο 

πνιηηηζκηθέο, εθπαηδεπηηθέο, κνξθσηηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο. 

Έηζη, παξνπζηάδνληαη ηα δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία ηα νπνία έρνπλ σο ιφγν χπαξμεο 

ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπο πάλσ ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ πνπ 

κπνξεί λα αλήθνπλ ζε θάπνηεο απφ ηηο εμήο νκάδεο: αιινδαπνί, νκνγελείο 

παιηλλνζηνχληεο, αζίγγαλνη θαη Έιιελεο κνπζνπικάλνη (Γακαλάθεο, 2004). 27 

Απηφ νδεγεί  ηελ δηαπνιηηηζκηθφηεηα ζε κηα  λέα κνξθή δηάθξηζεο θαη πξνσζεί 

ηνλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ καζεηψλ θαη ζρνιείσλ. Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

δεκηνπξγνχληαη δηαθνξεηηθά ζρνιεία φπνπ επηηξέπνπλ ζηνπο γεγελείο λα 

πξνρσξήζνπλ ζηελ εθκάζεζε ρσξίο θαλέλα ηξνρνπέδε αιιά παξάιιεια θαη 

ζηνπο δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο λα κάζνπλ μερσξηζηά. Σν ζηνηρείν ηεο 

επηθνηλσλίαο δελ εληνπίδεηαη πνπζελά.  

ην Άξζξν 5 ηνπ παξαπάλσ λφκνπ , νξίδεηαη ην έξγν ηνπ Ηλζηηηνχην Παηδείαο 

Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο (ΗΠΟΓΔ). πγθεθξηκέλα, ε Δηδηθή 

Γξακκαηεία Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο έγηλε ην 

βαζηθφ δηνηθεηηθφ φξγαλν πνπ αλέιαβε λα αζρνιείηαη κε ζέκαηα πνιηηηζκνχ θαη 

παηδείαο,  πινπνίεζε ηνλ ζρεδηαζκφ σο εμήο28: 

 Γεκηνπξγία θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ29. 

 Παξαγσγή ηειεπαηδείαο30. 

                                                
27

 εκαληηθφο επίζεο ήηαλ ν πεξηνξηζκφο ησλ  αιιφγισζζσλ καζεηψλ  ζηα ζρνιεία. Βάζεη απηνχ δελ 

πξέπεη λα μεπεξλάλε ην 25% - 30% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ. 
28

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/ 
29

 Δπηινγή πιηθνχ πνπ ζα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, κε πνηθηιία ζηα είδε ηνπ ιφγνπ, 

θαηαζθεπή πιηθνχ ψζηε λα γίλεη πξψηε θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο ηφζν σο θαηάζηαζε φζν θαη σο 

κέζν κάζεζεο (πεξηγξαθή ηνπίσλ, εηθφλσλ, θαηάζηαζεο, αζθήζεηο ζπκπιήξσζεο θελψλ, πξψηε 

επαθή κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ ιφγνπ, θηι). 
30

 Σξφπνο κάζεζεο ππνβνεζνχκελνο απφ ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα. 
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 Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπληνληζηψλ γχξσ απφ εθπαηδεπηηθά 

ζέκαηα. 

 Μειέηε ησλ ηδηαίηεξσλ ζεκάησλ γχξσ απφ ηνπο καζεηέο (ηπρφλ δπζθνιίεο, 

ιφγνπο αιιαγήο θξαηηθνχ πεξηβάιινληνο)31. 

 Τινπνίεζε κέζσλ ζηήξημεο. 

 Πξνζαξκνγή ησλ ΑΠ ζηα ζρνιεία32. 

 Ίδξπζε θαηάιιεισλ ζρνιείσλ Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, ε νπνία 

ζπλνδεχηεθε θαη απφ κεηαηξνπή ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ ζε ζρνιεία 

Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο33 . 

Ο λφκνο λ.4415/2016 επεμεξγάδεηαη άιιε κηα κεηαβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζθεληθνχ έηζη ψζηε λα ηεζεί αξγφηεξα ζε εθαξκνγή. χκθσλα, κε ην Άξζξν 1  

ηνλίδεηαη σο ζηνρνζεζία ε δηαηήξεζε ηνπ γισζζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ δεζκνχ ηεο 

ρψξαο θαηαγσγήο θαη εηζαγσγήο αιιά θαη ε ππνζηήξημε ηεο ζπλνιηθήο 

πξφζβαζεο ζε φια ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο ππνδνρήο (λ.4415/2016, άξζξν 1. Β‟ )34. 

ην Άξζξν 20 ππνγξακκίδεηαη σο ζηφρνο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο ε 

δεκηνπξγία ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ζα δνζεί ηέινο ζηηο 

αληζφηεηεο θαη ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε. Ζ δφκεζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο αθνξνχζε έλαλ ηξηπιφ ζρεδηαζκφ πινπνίεζεο θπξίσο 

ζρεηηθά κε ηηο νκάδεο ησλ πξνζθχγσλ πνπ άξρηζαλ λα πιεζαίλνπλ. (Παηδείαο, 

2016). Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ νκαινχ ζπληνληζκνχ ηνπ  λένπ ζρεδηαζκνχ κέζσ ηνπ 

νπνίνπ ζα ζπκβάδηδε κε ηππηθή θαη ηππηθή εθπαίδεπζε, ζπλεξγάζηεθαλ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο, ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, ε Γεληθή 

Γξακκαηεία Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη 

δηεζλείο νξγαληζκνί φπσο ε UNICEF (ηεξγίνπ& ηκφπνπινο,2019:84-86). Δλ 

ηέιεη, ν ζρεδηαζκφο έιαβε ηελ παξαθάησ κνξθή: 

                                                
31

 Έηζη ζα γηλφηαλ νκαιφο ζπλδπαζκφο ειιεληθήο θαη κεηξηθήο γιψζζαο ηνπ εθάζηνηε πνιηηηζηηθνχ 

ζηνηρείνπ. 
32

 Τπήξρε αλαζεψξεζε ησλ βαζηθψλ καζεκάησλ (φπσο ε Ηζηνξία, ε Γεσγξαθία ή ε Αγσγή ηνπ 

πνιίηε) ψζηε λα κελ ππνηηκάηαη ν ξφινο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ αιιά αληίζεηα λα αλαγλσξίδεηαη 

ν ξφινο ηνπ. 
33

 Πξφθεηηαη γηα ηα πξψελ Πεηξακαηηθά ζρνιεία ηνπ λ. 1566/1987. 
34
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i. Έληαμε ζε Σάμεηο Τπνδνρήο θαη Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα35. 

ii. Γνκέο εθπαίδεπζεο κέζα ζε θέληξα θηινμελίαο (ΓΤΔΠ) γηα Γεκνηηθά θαη 

Γπκλάζηα κε επέιηθην ζχζηεκα δηδαθηηθήο παξέκβαζεο (ΦΔΚ 

3049/Β/23.09.2016)36. 

iii. Μηα ελδηάκεζε θαηάζηαζε. 

ηηο παξαπάλσ λνκνζεηηθέο απνθάζεηο, ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε δεκηνπξγία ηεο 

Εψλεο Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο (ΕΔΠ) πνπ ην 2011 άξρηζε λα εθαξκφδεηαη 

κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο έληαμεο ησλ καζεηψλ (ΦΔΚ 2197 η. Β‟ /30-9-11)37. 

Ζ θηινζνθία πεξί έληαμεο ησλ παηδηψλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζηηθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, ήηαλ έλα θνκβηθφ δήηεκα έπεηηα απφ ηελ ζεζκνζέηεζε 

ηνπ παξαπάλσ θψδηθα. Άλνημε ν δξφκνο γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο έλλνηαο ηεο 

κάζεζεο, πνπ δελ ζπλαληάεη ζχλνξα θαη δηαθνξεηηθφηεηα. Μηα δηαδηθαζία πνπ 

επηθεληξψλεηαη ζηελ κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο, αλεμαξηήησο ηνλ απνδέθηε.  

Ζ αλάγθε χπαξμεο κηαο θνηλήο πνιηηηθήο πνπ λα ζηεξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

λφκνπο ψζηε λα θαζνδεγνχληαη ζσζηά φινη φζνη αλήθνπλ ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, έγηλε εκθαλήο απφ ηηο ζπλερείο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζπλέβεζαλ κέρξη 

ζήκεξα. Ζ Διιάδα απνηειεί ηελ λνχκεξν έλα απφ ηηο πέληε ρψξεο κε κεγάιν 

αξηζκφ καζεηψλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία, βαζκίδα θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γη‟ απηφ 

θαη πξέπεη ζπλερψο λα ππάξρεη ελεκέξσζε θαη εμεηδίθεπζε. ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα θαη ζηηο θσηνγξαθίεο πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ, παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ηνπ 

πνζνζηνχ (αχμεζε θαηά 3,3%) ησλ αιιφγισζζσλ καζεηψλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία 

ηεο ρψξαο καο απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016  έσο ην 2019-2020, ζχκθσλα κε ην  

αληίζηνηρν Τπνπξγείν αιιά θαη ηα λνχκεξα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε καζεηέο πνπ 

θνηηνχλ ζε ΓΤΔΠ ή ζε θάπνηα Σάμε Τπνδνρήο ηελ ηειεπηαία ρξνληά38 

Πίλαθαο 3: Μαζεηέο κε κεηξηθή γιώζζα εθηόο ηεο ειιεληθήο 

                                                
35

Οη Σάμεηο Τπνδνρήο απμάλνληαλ φπσο θαη ε παξνπζία ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία αιιά φρη εληφο ησλ ηάμεσλ εμ‟ νπ θαη ην 2016 ζπδεηήζεθε εθ λένπ ζηνλ ζρεδηαζκφ ε έληαμε 

ζε απηέο. 
36

 Σν 2017 νη δνκέο θηινμελίαο θξίζεθαλ σο  κελ ιεηηνπξγηθέο αθνχ ν ζρεδηαζκφο ηνπο νδεγνχζε ζε 

«παξαζρνιείν» θαη έραλε ην λφεκά ηνπ (ηεξγίνπ& ηκφπνπινο,2019:95-96). 
37

 https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/ 
38

 http://www.moec.gov.cy/dde/diapolitismiki/statistika_dimotiki.html 
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πκπεξάζκαηα 

πκπεξαζκαηηθά, ε καδηθή εηζξνή ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ Διιάδα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα απνηειεί πεδίν αλαζηνραζκνχ νιφθιεξεο ηελ εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο. Παξά ηνπο ηφζνπο λφκνπο θαη ηα ηφζα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί ε 

Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε δελ έρεη βξεη πξαγκαηηθή αληαπφθξηζε ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία. Αλ θαη ε έληαμε ησλ καζεηψλ νθείιεη λα ζπλδέεη ηελ λέα 

γλψζε κε ηελ γλψζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο θάηη ηέηνην 

δελ θαίλεηαη λα εθαξκφδεηαη. Γηα λα απνθηήζεη νπζία θάζε λνκνζεηηθή 

κεηαξξχζκηζε πξέπεη ζπλνιηθά φια ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο λα αλαθαηαζθεπάζνπλ θαη λα δηακνξθψζνπλ εθ λένπ ηηο κέρξη ηψξα 

πεπνηζήζεηο ηνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
Ο
 : ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΣΗ ΔΣΔΡΟΣΗΣΑ 

 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ εζλνπνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ είλαη κηα 

ππφζεζε πνπ απαζρφιεζε θαη εμαθνινπζεί λα απαζρνιεί ηελ ζχγρξνλε ηζηνξία. 

Πξνθεηκέλνπ απηή λα επηηεπρζεί δεκηνπξγήζεθαλ δηάθνξα εθπαηδεπηηθά κνληέια, 

ηα νπνία κέζα ζηα ρξφληα εμειίζζνληαλ θαη κε ηελ ζεηξά ηνπο έδηλαλ ηελ ζέζε 

ηνπο ζηηο λέεο, δηαθνξνπνηεκέλεο κνξθέο ηνπο. Έηζη, πξνέθπςαλ πέληε κνληέια 

δηαρείξηζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ εληφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ηα δπν 

ραξαθηεξίδνληαη σο κνλνπνιηηηζκηθά  ελψ ηα ππφινηπα σο πινπξαιηζηηθά. ηελ 

πξψηε θαηεγνξία, ησλ κνλνπνιηηηζκηθψλ κνληέισλ πεξηιακβάλνληαη ηα κνληέια 

ηεο αθνκνίσζεο θαη ηελ ελζσκάησζεο ελψ ζηα πινπξαιηζηηθά κνληέια ην 

πνιππνιηηηζκηθφ, ην αληηξαηζηζηηθφ θαη δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν δηαρείξηζεο ηεο 

εηεξφηεηαο. 

Αθνκνίσζε: 

Πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν πνπ ραξαθηεξίδεηαη εμ‟ νινθιήξνπ σο εζλνθεληξηθφ 

θαη ιεηηνπξγεί σο κέζν αλάπηπμεο ηεο παζεηηθφηεηαο ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ 

(Κεζίδνπ,2008:25). Πξσηνεκθαλίζηεθε ηνλ 17ν αη. θαη ζχκθσλα κε ηνλ Bauman 

απνζθνπνχζε ζηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέθππηε κεηά 

απφ ηελ επαθή αηφκσλ κε δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ 

δηαηήξεζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο (Γθφβαξεο, 2001:47).  

Γηα ην κνληέιν απηφ, έλα ζχγρξνλν θξάηνο δελ δχλαηαη λα απνηειεί θξάκα 

θνηλσληθψλ νκάδσλ, νχηε λα αλαγλσξίζεη ηελ πνιχπιεπξε  γισζζηθή θαη 

πνιηηηζκηθή κνξθή κηαο θνηλσλίαο (Μάξθνπ,2001: 219-220,227). Δμήγεζε ζε 

απηήλ ηελ πνιιαπιφηεηα πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ νη ζεκαληηθφηεξνη εθπξφζσπνη 

ηεο αθνκνίσζεο, νη Park θαη Burgess, νη νπνίνη αλαγλσξίδνπλ φηη κφλν ππφ ην 

πξίζκα ηεο θπξίαξρεο νκάδαο δχλαηαη λα ππάξμεη έλαο θνηλφο, ζπγρσλεπκέλνο 

πνιηηηζκφο (Γθφβαξεο, 2001:47).  

Απηφ πνπ θαη‟ νπζία πξνσζεί ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν δηαρείξηζεο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο είλαη πσο ε πξνο έληαμε νκάδα ινγίδεηαη σο « πξφβιεκα 
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εμαηηίαο ηεο θαησηεξφηεηάο ηεο». Αλάκεζα ζηηο δπν νκάδεο εληνπίδεηαη 

θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ζρίζκα, γλσζηφ σο «ππφζεζε ειιείκκαηνο» θαη βάζεη 

ηνπ νπνίνπ ε νκάδα πνπ εληάζζεηαη ζηνλ ήδε ππάξρσλ πνιηηηζκφ είλαη θνξέαο 

ειιηπνχο πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα εμειηρζεί 

πεξαηηέξσ (Γθφβαξεο,2001:49). 

Χο εθ ηνχηνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί επαθή αλάκεζα ζηηο νκάδεο , ε νκάδα 

πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ πνιηηηζκφ ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο αξρέο ηνπ θπξίαξρνπ 

πνιηηηζκνχ, αθήλνληαο ζην πεξηζψξην ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ έθεξε απφ ηνλ 

πνιηηηζκφ κέζα ζηνλ νπνίν είρε εθθνιαθηεί θαη απνθηψληαο φζα είραλ 

πξνθαζνξηζηεί απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα ηεο ρψξαο ππνδνρήο  (Μάξθνπ,2001:228 

& Κεζίδνπ,2008:24).  

‟ απηφ ην ζεκείν, σζηφζν, πξέπεη λα γίλεη κηα επηζήκαλζε γχξσ απφ απηφ πνπ 

ραξαθηεξίζηεθε απφ ηνλ Γθφβαξε σο «θνξηίν ηεο αθνκνίσζεο». πσο 

πξναλαθέξζεθε ν εηζεξρφκελνο πνιηηηζκφο νθείιεη θαη αλαγθάδεηαη λα απνθηήζεη 

θαη λα δερηεί φια ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ θάπνηνο ηξίηνο έρεη νξίζεη σο αμίεο 

θαηάιιειεο γη‟ απηφλ. Σν βάξνο δελ αθνξά ηελ θνηλσλία αιιά πέθηεη ζηνλ ίδην 

ηνλ πνιηηηζκφ θαη ζε θάζε θνξέα ηνπ αηνκηθά, ν νπνίνο πξέπεη λα ην δηαρεηξηζηεί 

πξνζσπηθά39. 

Δλζσκάησζε: 

Χο εμέιημε ηνπ κνληέινπ ηεο αθνκνίσζεο εκθαλίζηεθε ην κνληέιν ηεο 

ελζσκάησζεο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο ελζσκάησζεο δελ παχεη λα είλαη ε δηαθχιαμε 

ηεο ζπλνρήο κέζα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν πνπ έρεη δηακνξθσζεί απφ ηελ ρψξα 

ππνδνρήο (Γθφβαξεο,2001:52). Ζ θαζεκηά θνηλσληθή νκάδα πνπ εηζέξρεηαη ζηελ 

λέα ρψξα νθείιεη, δειαδή, λα κελ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηηο ήδε ππάξρνπζεο 

απνδεθηέο πξαθηηθέο. πκβάιινληαο ε νκάδα έληαμεο  ζηελ ηζνξξνπία ησλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ησλ αδηαπξαγκάηεπησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηα νπνία έξρεηαη 

αληηκέησπε, ζχκθσλα κε ηνλ Μάξθνπ , απηή θαηνξζψλεη λα γίλεη απνδεθηή 

(Μάξθνπ,2001:224). 

                                                
39

Δλδεηθηηθφ ζηνηρείν ηνπ θνξηίνπ πνπ επσκίδεηαη ε νκάδα έληαμεο είλαη ηα ρακειά πνζνζηά πνπ 

ζεκεηψλνπλ νη καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ππφ έληαμε πνιηηηζκφ φηαλ πηα αθνκνησζνχλ ζην λέν ηνπο 

πεξηβάιινλ (Γθφβαξεο,2001: 50) . 
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Σν πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ κνληέινπ ηεο ελζσκάησζεο είλαη φηη ηα παηδηά 

πνπ αλήθνπλ ζηελ κεηαλαζηεπηηθή νκάδα πξέπεη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

δεκηνπξγία πνιηηηζκνχ κε δηηηφ ηξφπν, ηφζν γεληθά φζν θαη πξνζσπηθά 

(Γθφβαξεο,2001:51). Οπζηαζηηθά, ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ σο κεκνλσκέλεο 

πξνζσπηθφηεηεο, δεκηνπξγψληαο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη θηιίεο. Αιιά θαη 

γεληθφηεξα, σο άηνκα δηαθνξεηηθνχ πνιηηηζκνχ, λα ελζσκαηψζνπλ ηελ θηινζνθία 

ηεο λέαο ρψξαο ζηε δσή ηνπο, ρσξίο λα απνιεζζείο ε δηθή ηνπο ηαπηφηεηα.  Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί , ζ‟ απηφ ην ζεκείν, φηη ε ειεπζεξία απηή γχξσ απφ ηελ δεκηνπξγία 

πνιηηηζκνχ δελ είλαη απηή. ε θακία πεξίπησζε δελ δίλεηαη ην πεξηζψξην ζηελ 

νκάδα πνπ πξνζπαζεί λα εληαρζεί ζε κηα λέα πνιηηηζκηθή νκάδα λα αθήζεη ην 

ζηίγκα ηεο ζηελ θνηλσλία, νχηε ηαπηίδεηαη κε απνδνρή αιιά νπνηαδήπνηε κνξθή 

δεκηνπξγίαο απνηειεί θνκκάηη ηεο ηδησηηθήο δσήο ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ 

(Κεζίδνπ,2008:25). 

Τπάξρεη ν θίλδπλνο φηαλ ηα παηδηά θηάζνπλ ζηε ρψξα ππνδνρήο, λα πεξηνξίζνπλ 

ηελ ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ηνπο, ζπζηάδνληαο ηελ ζην βσκφ ηεο 

ελζσκάησζεο. Άιινη πάιη, αλαπηχζζνπλ κηα δηαδηθαζία δηγισζζίαο, 

αμηνπνηψληαο θαη ηηο δχν γιψζζεο θαη θαιχπηνληαο δηαθνξεηηθέο ηνπο αλάγθεο.  

Έηζη, νη νκάδεο έληαμεο δνπλ θάησ απφ θαζεζηψο δηγισζζίαο ,ε νπνία θαηά ηνλ 

Γθφβαξε επηηξέπεηαη φζν απνηειεί κνριφ γηα ηελ θαιχηεξε εθκάζεζε ηεο 

γιψζζαο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο (Γθφβαξεο,2001:52). Δλ ζπληνκία, ε 

ελζσκάησζε παξέρεη θαηεπζπλφκελεο επθαηξίεο γηα ηζφηεηα απνζθνπψληαο ζηελ 

βαζηθή αξρή ηεο δηαηήξεζεο ησλ αμηψλ πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ θπξίαξρε 

νκάδα. 

Πνιππνιηηηζκηθό κνληέιν: 

Σν πξψην απφ ηα πινπξαιηζηηθά κνληέια , ην νπνίν έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ κεηά 

ηελ δεθαεηία ηνπ „ 60 θαη πξσηναλαθέξζεθε απφ ηνλ Kallen, ήηαλ ην 

πνιππνιηηηζκηθφ40. Πξνάγγεινο γηα ηελ χπαξμε ηνπ κνληέινπ απηνχ ήηαλ ε 

χπαξμε ζπγθξνχζεσλ κε νηηδήπνηε δηαθνξεηηθφ πνπ δέζπνδαλ φζν δελ ππήξρε 

αλαγλψξηζε ηνπ πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθνχ (Γθφβαξεο, 2001:54). Χο βαζηθή ηνπ 

αξρή ,ηέζεθε ην ζηνηρείν εθείλν πνπ ζεσξνχληαλ  κειαλφ ζην κνληέιν ηεο 

                                                
40

χκθσλα κε ηνλ Γθφβαξε κέρξη ηφηε δελ ππήξρε αλαθνξά γηα ην κνληέιν απηφ (Γθφβαξεο,2001: 53). 
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ελζσκάησζεο, δειαδή φηη ε θνηλσληθή ζπλνρή ζα πθίζηαηαη κφλν εάλ φινη νη 

πνιηηηζκνί έρνπλ ηελ επθαηξία λ‟ αλαπηπρζνχλ ηζφηηκα (Κεζίδνπ, 2008: 26)41.  

ην κνληέιν απηφ, εμ‟ νξηζκνχ ε έλλνηα ηεο εζλφηεηαο είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο 

θαη αληαλαθιάηαη ζηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθά θνξέσλ , νη νπνίνη 

δηαηεξνχληαη ελψ ηαπηφρξνλα πξνσζνχλ ηελ ελφηεηα (Μάξθνπ, 2001: 226-227). 

Ζ επαθή κε ηα ζηνηρεία άιισλ ιαψλ θαη ε ζηαδηαθή θαηαλφεζή ηνπο 

πξνβάιινληαη θαη κέζα απφ ην πνιππνιηηηζκηθφ ζηνηρείν ην νπνίν ζηνρεχεη ζε 

(Μάξθνπ,2001:229-230) : 

1. Παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζ‟ φινπο ηνπο καζεηέο 

2. Δλίζρπζε ηεο απηναληίιεςεο θαη ηεο απφδνζεο ησλ παηδηψλ. 

3. Καιιηέξγεηα ησλ ελλνηψλ ηνπ ζεβαζκνχ, ηεο αλεθηηθφηεηαο θαη ηεο 

ζεηηθφηεηαο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ βάζε θάζε αλζξψπνπ απφ κηθξή ήδε 

ειηθία. 

4. Σελ εμέηαζε ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ κέζα απφ δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο. 

Ζ χπαξμε πνιππνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ πνιππνιηηηζκηθνχ ζρνιείνπ , κε 

φζα απηά πξεζβεχνπλ δέρηεθαλ ζθιεξή θξηηηθή απφ ηνπο ζπληεξεηηθνχο θαη ηνπο 

ξηδνζπάζηεο. Οη πξψηνη, ππνγξάκκηζαλ πσο ε θνηλσλία απνηειείηαη απφ έλαλ 

θχξην πνιηηηζκφ, κε αθνκνησκέλα ζηνηρεία, ζηνλ νπνίν φινη είλαη ίδηνη γη‟ απηφ ε 

πξνζνρή πξέπεη λα ζηξαθεί ζηελ επίζεκε γιψζζα θαη φρη ζε δεπηεξεχνπζεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ μεθεχγνπλ απφ απηή. Μεξηθνί ππνζηεξίδνπλ πσο ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κέζα απφ ηηο ηερληθέο ηνπ πνιππνιηηηζκηθνχ ζρνιείνπ 

ππνζθάπηεηαη θαη πξνσζείηαη ε απνκάθξπλζε απφ ην φξακα ηεο εθηχιημεο ησλ 

πξνζσπηθνηήησλ θάησ απφ έλαλ θνηλφ πνιηηηζκφ αιιά θαη ηνλ θνηλσληθφ δηραζκφ 

θαη ηελ πνιηηηθή ρξνηά πνπ απνθηά έηζη ν ηνκέο ηεο εθπαίδεπζεο 

(Μάξθνπ,2001:231-232). Οη δε ξηδνζπάζηεο, επηζήκαλαλ φηη ην πνιππνιηηηζκηθφ 

ζρνιείν δελ νδεγεί ζε νπζηψδε επίιπζε ησλ δηαθνξψλ αιιά αληίζεηα είλαη ζαλ λα 

δίλεη έκθαζε ζε εζληθέο νκάδεο θαη ζηηο δηαθξίζεηο πνπ απηέο πθίζηαληαη. 

                                                
41

 Καηά ηνλ Μάξθνπ ε ηζνηηκία αθνξά θαη ηελ δπλαηφηεηα επειημίαο πνπ ζα έρεη θάζε ιαφο 

(Μάξθνπ,2001: 216). 
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Χζηφζν, πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ην κνληέιν απηφ έκνηαδε ηδαληθφ αιιά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ ζεσξήζεθε πνηέ έηζη.  Ζ ειεπζεξία πνπ παξνπζηάδεηαη 

απνηειεί πεγή δεκηνπξγίαο άιισλ πξνβιεκάησλ , αθνχ νη πνιηηηζκνί 

αλαπηχζζνληαη ηαπηφρξνλα αιιά ρσξίο θνηλφ ζεκείν ζχλδεζεο. Έηζη, κέζα ζε κηα 

θεληξηθή νκάδα αλαγελληνχληαη λέεο, κεκνλσκέλεο  θαη κηθξφηεξεο νκάδεο. 

(Κεζίδνπ,2008:26). 

ε κηα πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαζφξηζαλ ην ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν αδχλακν λα εθαξκνζηεί ζε πξαθηηθφ επίπεδν παξαηεξείηαη φηη ν ηξφπνο 

πνπ απηφ πξνζεγγίδεη ηνπο πνιηηηζκνχο δελ ηνπο αθήλεη πεξηζψξηα αλάπηπμεο. Σν 

πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν αληηκεησπίδεη ηνπο πνιηηηζκνχο ζαλ λα είλαη ζηαηηθνί. 

Πξνσζεί ,δειαδή, ηελ άπνςε πσο απφ ηελ ζηηγκή πνπ έλαο πνιηηηζκφο γίλεηαη 

ηκήκα ελφο άιινπ, πην ηζρπξνχ, απηνκάησο δελ ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρζεί. Γελ 

πξνβάιιεηαη θαλέλα ζηνηρείν αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηνπο πνιηηηζκνχο. 

Κπξηαξρεί ε ζηέξεζε θαη ε παζεηηθή αθνκνίσζε ησλ εζλνπνιηηηζκηθψλ νκάδσλ 

ελψ θάζε ηάζε ελεξγεηηθήο δξάζεο απφ πιεπξάο απηψλ ησλ νκάδσλ παχεη λα 

πθίζηαηαη (Νηθνιάνπ, 2011:127-128 & 226).  

Πξέπεη λα ηνληζηεί, φηη  απνκφλσζε απφ θάζε ζηνηρείν εμέιημεο ελέρεη ηνλ 

θίλδπλν δεκηνπξγίαο επηπιένλ πξνβιεκάησλ. Ο θνξέαο ηεο δηαθνξεηηθήο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο δερφκελνο ηελ πίεζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ θηλδπλεχεη λα 

δεκηνπξγήζεη παξάιιειε θνηλφηεηα κέζα ζηηο νπνίεο ζα κπνξεί  ειεχζεξα λα 

θαιιηεξγεί ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ. Απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ , φπσο είλαη εχινγν, 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο  θαη πξνθαιεί αλαζηάησζε 

ζηα κέιε ηεο. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν νη  δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δπν νκάδεο, ηελ εζλνπνιηηηζκηθά 

δηαθνξεηηθή θαη ηελ θπξίαξρε δελ παχνπλ λα ππάξρνπλ. Ζ δεκηνπξγία ηνπ 

κνληέινπελψ ππφζρεηαη ηελ θνηλσληθή αξκνλία δελ θαηνξζψλεη λα εληνπίζεη εηο 

βάζνο ηηο αηηίεο πνπ νη δπν νκάδεο δελ κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ. Ζ ξίδα ηνπ 

πξνβιήκαηνο είλαη ε νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ε ζεζκηθή ηεο 

νξγάλσζε ( Banks, 1997: 347). Με δηαηήξεζε ησλ ηζρχσλ ζεζκψλ θαη ρσξίο ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπο ην πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν δελ κπφξεζε λα πξαγκαηνπνηήζεη 

ηνλ ιφγν δεκηνπξγίαο ηνπ. 
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Αληηξαηζηζηηθό: 

Σν αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν δεκηνπξγήζεθε ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1890 

θπξίσο ζηελ Αγγιία θαη ηελ Ακεξηθή. Ζ αλάπηπμε ηνπ έγηλε κε βάζε ηηο 

αδπλακίεο πνπ παξνπζίαζε ην πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν θαη ζηεξίρζεθε ζηελ 

άπνςε φηη ην κνληέιν απηφ έθεξε αληίζεηα απνηειέζκαηα κηαο θαη ελ ηέιεη 

απνηέιεζε κεραληζκφ γηα ηελ απνκφλσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζρέζεσλ. 

πγθεθξηκέλα, ην αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν εληνπίδεη φηη ηα πξνβιήκαηα αλάκεζα 

ζηηο ελζνπνιηηηζκηθέο θαη ηηο θπξίαξρεο νκάδεο βξίζθνληαη ζηελ ζεζκηθή 

νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο . Δπνκέλσο, ζθνπφο ηνπ  είλαη ε εμάιεηςε ηνπ 

ξαηζηζκνχ φπσο απηφο πξνθχπηεη απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα ηελ ηήξεζε ηεο 

εμνπζίαο θαη ε αλαδηακφξθσζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε ηνπο. Έηζη, έκθαζε δίλεηαη φρη ζην άηνκν ή ζηελ θνηλσλία σο 

μερσξηζηά θνκκάηηα αιιά θαη ζηα δπν παξάιιεια- έιιεηςε πνπ φπσο 

πξναλαθέξζεθε απνηέιεζε ζεκείν θξηηηθήο ζην πξνγελέζηεξν κνληέιν 

(Μάξθνπ,2001:224-226, 234˙ Νηθνιάνπ, 2011:127-128 ).  

Άηνκν θαη θνηλσλία, φληαο έλα πηα, ζηξέθνληαη ζηελ αλαδήηεζε ηεο ηζνξξνπίαο. 

Απφ ηελ κία πιεπξά, ε θνηλσλία, αλαδεηά θαη θαηαλνεί ηηο αηηίεο πίζσ απφ ην 

κεηνλέθηεκα ηεο άιιεο νκάδαο ελψ απφ ηελ άιιε, ε νκάδα πνπ εηζέξρεηαη ζηελ 

θνηλσλία αλαδεηά κε ηελ ζεηξά ηεο ηξφπνπο νχησο ψζηε λα επηβηψζεη ηζφηηκα ζην 

λέν ηεο πεξηβάιινλ (Κεζίδνπ, 2008:26). 

Οη αιιαγέο απηέο πνπ αληηπξνζσπεχεη ε χπαξμε ηνπ αληηξαηζηζηηθνχ κνληέινπ, 

επεθηείλνληαη απφ ηηο δνκέο ηεο θνηλσλίαο ζηηο δνκέο κεηαθνξάο ηνπ πνιηηηζκνχ, 

δειαδή ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. ην ζρνιείν, νη ζεζκηθέο κεηαβνιέο 

ζεσξνχληαη ην ειάρηζην σο αλαγθαίεο νχησο ψζηε λα απαιιαγεί απφ ηηο 

δηαθξίζεηο  πνπ νδεγνχλ ζε δηαθνξνπνηεκέλε ρακειή απφδνζε ησλ παηδηψλ κε 

δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθά ππφβαζξν.  

Σα πξνβιήκαηα πνπ ην αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν παξαηεξνχζε θαη ζεσξνχζε 

βαζηθνχο ππιψλεο επαλαμηνιφγεζεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ αθνξνχζαλ 

πξσηαξρηθά ηα κνλνπνιηηηζκηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Ζ κνλνδηάζηαηε 

εθπαίδεπζε νδεγνχζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε αληίζηνηρα ζηεγαλά θαηά ηελ 
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αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ηνπο, νη νπνίνη φρη κφλν δέρνληαλ ηελ απνκφλσζε απφ 

ην ππφινηπν πεξηβάιινλ αιιά έξρνληαλ ζε επαθή θαη κε ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηα 

νπνία εκπεξηείραλ αξλεηηθή ζθηαγξάθεζε νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ δηέθεξε απφ ηα 

πξφηππα ηεο θπξίαξρεο νκάδαο. 

Έηζη, φπσο αλαθέξεη ν Brant ζηνλ Μάξθνπ (Μάξθνπ,2001:236-237): ε 

αληηξαηζηζηηθή εθπαίδεπζε γηα λα δηνξζψζεη ηηο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

απέθηεζε ηξεηο ζεκειηψδεηο ζηφρνπο πξνο εθπιήξσζε  

 Σελ ηζφηεηα , ε νπνία έξρεηαη κέζα απφ ξηδηθή αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Σελ δηθαηνζχλε, ε νπνία αθνξά ηελ ηαπηφρξνλε θαη πνιιαπιή δξάζε ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ/ 

 Σελ απειεπζέξσζε, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηνλ απεμάξηεζε απφ ηα ζηνηρεία 

πνπ απνηέιεζαλ πεγή ελδπλάκσζεο νπνηαζδήπνηε έλλνηαο ξαηζηζκνχ. 

Φπζηθά, ην αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν, δελ έκεηλε ρσξίο θξνχζεηο απφ επηθξηηέο. 

Αξρηθά, νη ππνζηεξηθηέο ηνπ πνιππνιηηηζκηθνχ κνληέινπ, πνπ αληηθαηαζηάζεθε 

απφ ην αληηξαηζηζηηθφ ην θαηεγφξεζαλ γηα θαιιηέξγεηα ηνπ αληαγσληζκνχ42.  

Άιισζηε, φπσο ππνγξακκίδεη νη ζηφρνη ηνπ είλαη πιαζκαηηθνί θαη δελ κπνξνχλ λα 

απνθηήζνπλ ζάξθα θαη νζηά θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. 

Οη ξηδνζπάζηεο, εληφπηζαλ ιάζε ζην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ πιαηζίνπ ηνπ 

αληηξαηζηζηηθνχ κνληέινπ. χκθσλα κ‟ απηνχο, πξνσζείηαη έλαο ζηηγκαηηζκφο 

ησλ αλζξψπσλ σο ξαηζηζηέο ρσξίο απαξαίηεηα λα ππάξρεη ηέηνηα πξνδηάζεζε43. 

Γηαπνιηηηζκηθό: 

Σν ηειεπηαίν πινπξαιηζηηθφ κνληέιν πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ δηαρείξηζε ηεο 

εηεξφηεηαο είλαη ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν. Πξηλ αλαθεξζνχλ ηα βαζηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα γίλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζηνπο φξνπο πνιππνιηηηζκηθφο 

θαη δηαπνιηηηζκηθφο, νη νπνίνη δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη. πσο αλαθέξεη ν 

                                                
42

Καηά ηνλ Γεσξγνγηάλλε, νη έξηδεο αλάκεζα ζηηο νκάδεο εληφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγνχλ 

σο κεραληζκνί έλαξμεο πνιηηηθψλ ζπγθξνχζεσλ, ζηνηρείν πνπ δελ νδεγεί ζε θνηλσληθή βειηίσζε  

(Γεσξγνγηάλλεο,1999:52-53). 
43

  Πνιιέο θνξέο ππάξρεη ραξαθηεξηζκφο ελφο αλζξψπνπ βάζεη θχινπ ή ρξψκαηνο ρσξίο σζηφζν λα 

ππάξρεη αξλεηηθή γεληθή ηαχηηζε γχξσ απφ  ηέηνηεο απφςεηο (Μάξθνπ, 2001: 238).Μία βαζηθή θξηηηθή 

πνπ δέρηεθε φηη εζηηάδεη ζηηο δηαθξίζεηο πνπ δέρνληαη ηα άηνκα κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα θαη δελ 

αζρνιείηαη κε ηηο δηαθξίζεηο πνπ δέρνληαη ηα θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα. 
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Μάξθνπ, ν πξψηνο φξνο πεξηγξάθεη κηα θνηλσλία ζηελ νπνία ν δεχηεξνο φξνο 

πξνθχπηεη σο αλέιημε, κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ 

ζπλεξγαζία κεηαμχ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά θνηλσληθά ζχλνια 

(Μάξθνπ,2001:238).  

Αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ κνληέινπ ήηαλ ε θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηνχζε θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 ζηηο ρψξεο πνπ θαινχληαλ λα 

ππνδερζνχλ λέεο πνιηηηζκηθά νκάδεο. Σν κνληέιν απηφ, ζηεξίδεηαη ζηηο 

αληηιήςεηο ηνπ πνιηηηζηηθνχ πινπξαιηζκνχ θαη εζηηάδεη ζηελ πνιηηηζκηθή 

ηαπηφηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη κεηά απφ επαθέο κε άιινπο πνιηηηζκνχο. Ζ 

αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ έγηλε θαηά ηελ δηάξθεηα απαίηεζεο απφ πιεπξάο ησλ 

κεηαλαζηψλ θνηλσληθήο  ζπκκεηνρή ζηελ ρψξα θαη ηελ αιιαγή ηεο ηάζεο 

πεξηζσξηνπνίεζεο ηνπο. Γελ απνηειεί ,δειαδή, έλα αθφκε κνληέιν πνπ 

δεκηνπξγήζεθε απνδερφκελν απιά ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ πνπ 

ζπλππάξρνπλ κε ηελ θπξίαξρε πνιηηηζκηθή νκάδα, ππνκέλνληαο ην έλα ζηνηρείν 

ην άιιν. Ζ νπζηαζηηθή επαθή είλαη ν βαζηθφο άμνλαο πάλσ ζηνλ νπνίν ζηεξίδεηαη 

ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν.  

Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ππνγξάκκηδε ηελ κεηαθνξά κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο 

ησλ αηφκσλ απφ ην εγψ ζην εκείο θαη απφ ηνλ δηθφ κνπ πνιηηηζκφ ζηνλ δηθφ καο 

πνιηηηζκφ. Δπηδίσθε, δειαδή ζηελ δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ θηίζκαηνο, ελφο θνηλνχ 

ζπλφινπ, πνπ δελ εθιακβάλεη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ σο 

δπζιεηηνπξγηθέο, αιιά σο ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο εμέιημεο (Γθφβαξεο,2001:81-82). Έηζη, πξνθχπηνπλ ηα εμήο 

ζηνηρεία: 

 Ζ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ησλ ιαψλ. 

 Ζ αλαγλψξηζε ησλ ηδηαίηεξσλ ζηνηρείσλ θάζε πνιηηηζκνχ. 

 Ζ ζπλεξγαζία δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ, ε νπνία νδεγεί ζηελ δηαηήξεζε 

ηεο αξκνλίαο. 

 

2.1.  Αξρέο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο 
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Ζ Γηαπνιηηηζκηθή αγσγή είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ πεπνίζεζε πσο φινη νη 

άλζξσπνη είλαη ίζνη.  Οη πνιηηηζκηθέο θαη γισζζηθέο δηαθνξέο ιακβάλνληαη 

ππφςε σο ρξήζηκεο ζπληζηψζεο πνπ  πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κηαο θαη πξνζθέξνπλ πην ζθαηξηθέο γλψζεηο ζηνπο 

καζεηέο. Ζ Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή επηδηψθεη ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ γηα φινπο, 

ρσξίο δηαθξίζεηο γη‟ απηφ θαη ν Μάξθνπ ηελ νξίδεη σο αξρή, σο δηαδηθαζία θαη σο 

κεηαξξπζκηζηηθφ  θίλεκα πνπ νδεγεί ζε θαιπηέξεπζε νιφθιεξνπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Ζ ππεξπήδεζε ησλ εκπνδίσλ ηεο δηαθνξεηηθήο γιψζζαο, ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

ηξφπνπ ζπκπεξηθνξάο, ε νπζηαζηηθή επαθή κέζα απφ ηελ αλαθάιπςε ησλ θνηλψλ 

ζηνηρείσλ πνπ ελψλνπλ ηα άηνκα κεηαμχ ηνπο είλαη απνηειέζκαηα ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Σα  ζηεξεφηππα θαη νη πξνθαηαιήςεηο εμαιείθνληαη 

θαη ζηελ ζέζε ηνπο δεκηνπξγείηαη ακνηβαία εκπηζηνζχλε. 

Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε θαη ζηνπο θφιπνπο ηεο λα 

δεζπφδεη ε απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνχ πξέπεη λα ηεξνχληαη θάπνηεο βαζηθέο 

αξρέο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ίζε αληηκεηψπηζε ησλ πνιηηηζκψλ. Ο Essinger 

νξίδεη ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε σο απάληεζε ζηα πξνβιήκαηα 

δηαπνιηηηζκηθήο θχζεο πνπ πξνθαιεί ε πνιππνιηηηζκηθή ζχλζεζε ηεο θνηλσλίαο 

θαη παξνπζηάδεη ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνλ Essinger απηέο 

είλαη ε ελζπλαίζζεζε, ε αιιειεγγχε, ν ζεβαζκφο θαη ν αγψλαο έλαληη ζηνλ 

εζληθηζκφ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά: 

 Η εθπαίδεπζε γηα ελζπλαίζζεζε (“empathy”): βάζεη απηήο ηεο αξρήο, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηνλ άιινλ πξέπεη λα γίλεη εμέηαζε ζην ηη 

ηνπ ζπκβαίλεη θαη πνηεο είλαη νη αλάγθεο ηνπ. Πξέπεη, δειαδή, λα ηνλ 

εμεηάζνπκε θάησ απφ ηελ δηθή ηνπ ζθνπηά. Έηζη, κέζα απφ ηελ λέα νπηηθή 

ζα επέιζεη ε ζπκπάζεηα, ε νπνία κπνξεί λα εξκελεπηεί σο αίζζεζε ηνπ 

θφζκνπ ηνπ άιινπ κέζα απφ κηα εληαία ζθνπηά. 

 Η εθπαίδεπζε γηα αιιειεγγύε: κέζα απφ απηή ηελ αξρή γίλεηαη 

θαηαλνεηφ πσο φινη έρνπλ ηα ίδηα πξνβιήκαηα, ηηο ίδηεο αλεζπρίεο αιιά 

θαη ηηο ίδηεο αξρέο. Απνθνξχθσκα ηελ θαηαλφεζεο είλαη ε δεκηνπξγία 

ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο. 
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 Η εθπαίδεπζε γηα δηαπνιηηηζκηθό ζεβαζκό: κέζα απφ ηελ επαθή θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε άιινπο πνιηηηζκνχο αιιά θαη κε πξφζθιεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ ελφο πνιηηηζκνχ ζηνλ άιιν επέξρεηαη θαη  ε θαιιηέξγεηα 

ηνπ ζεβαζκνχ  απέλαληη ζηελ εηεξφηεηα. 

 Η εθπαίδεπζε ελάληηα ζηνλ εζληθηζκό: ε αξρή απηή, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Νηθνιάνπ, πξεζβεχεη ηελ ζπζπείξσζε ελάληηα 

ζηνλ εζλνινγηθφ ηξφπν ζθέςεο (Νηθνιάνπ,2008:202-203). Πξφθεηηαη γηα 

ηελ εμάιεηςε θαη ηελ απνκάθξπλζε απφ νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζηεξεφηππα 

θαη πξνθαηαιήςεηο. Ζ απαιιαγή απηή είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ έξρεηαη 

κέζα απφ αξθεηή αιιειεπίδξαζε (Κεζίδνπ,2008:21-30). 

ηελ δεθαεηία ηνπ ‟80 ν Γακαλάθεο πξνρψξεζε ζ‟ έλαλ νξηζκφ ησλ αξρψλ ηελ 

Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, κέζσ ησλ νπνίσλ δεκηνπξγείηαη ε επηθνηλσλία 

αλάκεζα ζηνπο ιανχο (Γακαλάθεο & Κνληνγηάλλε,2011:7-9). Απηέο είλαη : 

1) Η ηζνηηκία ησλ πνιηηηζκώλ 

χκθσλα κε απηή ηελ αξρή , ν ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγεί , επεξεάδεη θαη 

επεξεάδεηαη έλαο πνιηηηζκφο, απφ δεπηεξεχνληα ζηνηρεία, απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο, επ‟ νπδελί, θακία ζχγθξηζε 

δελ γίλεηαη δεθηή , νχηε πξνσζείηαη σο ηδέα. 44. 

Σν θξηηήξην ηεο ηζνηηκίαο έρεη δερζεί δηάθνξεο επηθξνηήζεηο αιιά θαη 

αληηπαξαζέζεηο. Καηά πνιινχο, ε χπαξμε ηεο ζρεηίδεηαη κε πξνζπάζεηεο 

θαηάξγεζεο εζλνθεληξηθψλ κνξθψλ θαη κέζα ζ‟ έλα εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα δελ κπνξεί λα ιάβεη ζάξθα θαη νζηά ιφγσ γεληθεχζεσλ. Καηά 

άιινπο, ε ηζνηηκία ησλ πνιηηηζκψλ γίλεηαη ηξνρφο γηα ηελ αλάδεημε ηεο 

νηθνπκεληθφηεηαο ησλ αμηψλ. Οπζηαζηηθά ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγθε ζέαζεο 

ησλ πνιηηηζκψλ σο ίζσλ (Οηθνλνκίδεο & Κνληνγηάλλε, 2011:107). 

2) Η ηζνηηκία ησλ κνξθσηηθώλ θεθαιαίσλ 

Πξφθεηηαη γηα ηελ βαζηθή ζεκαηηθή πνιιψλ εξεπλψλ ηφζν 

θνηλσληνινγηθνχ φζν θαη ςπρνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ. Καηά ηνλ 

Γακαλάθε, ζηελ αξρή απηή ν θάζε καζεηήο σο μερσξηζηή ππφζηαζε 

                                                
44

  Σα θξηηήξηα απηά δελ πθίζηαληαη αθνχ δελ δχλαηαη λα βξνπλ θνηλέο γξακκέο  , κηαο θαη απνηεινχλ 

πξντφληα ππνθεηκεληθήο θαηαζθεπήο θάζε πνιηηηζκνχ θαη φρη πξντφληα πνπ παξάγνληαη νκαδηθά. 
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νθείιεη λα γίλεηαη απνδεθηφο απ‟ φινπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνέιεπζε 

ηνπ. Τπάξρεη ,δειαδή, ζχλδεζε κε ηελ «ππφζεζε ηεο δηαθνξάο» θαη κε ην 

εάλ ε κε απνδνρή ηεο δηαθνξάο ηξέπεηαη ζε  ηαπηφζεκε κε ηελ γεληθή 

απφξξηςε ηνπ καζεηή σο νληφηεηα. 

χκθσλα κε ηελ «ππφζεζε ηνπ ειιείκκαηνο»  θαη ηελ «ππφζεζε ηεο 

δηαθνξάο», ν Γακαλάθεο αλαθέξεη πσο ε πξψηε ζπζρεηίδεη ηα παηδηά πνπ 

πξνέξρνληαη απφ πνιηηηζκνχο θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ κε 

ειιεηκκαηηθφ κνξθσηηθφ επίπεδν ελ ζπγθξίζεη κε ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ 

ζε αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Ζ δεχηεξε ππφζεζε, ηεο δηαθνξάο, 

αληηπαξαζέηεη ζηελ ιέμε έιιεηκκα ηελ ιέμε δηαθνξεηηθφηεηα. 

Τπνζηεξίδεη, δειαδή, φηη ηα παηδηά απηά έρνπλ απιψο δηαθνξεηηθφ 

κνξθσηηθφ ππφβαζξν απ‟ ηα παηδηά πνπ θαηαηάζζνληαη ζε αλψηεξα 

ζηξψκαηα. Δπνκέλσο, δελ ππάξρεη έλαο αλψηεξνο θαη έλαο θαηψηεξνο 

πνιηηηζκφο αιιά πηνζέηεζε δηαθνξεηηθήο νπηηθήο.  

3) Η παξνρή ίζσλ επθαηξηώλ 

Κάζε καζεηήο πξέπεη λα ιακβάλεη επθαηξίεο θαη λα γίλνληαη πξνζπάζεηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ. Φπζηθά, νη επθαηξίεο πξέπεη λα δίλνληαη αλεμάξηεηα απφ  

δεηήκαηα θνηλσληθήο, θπιεηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο. Καη‟ 

νπζία, δελ πξφθεηηαη γηα ίζε αληηκεηψπηζε φισλ ησλ παηδηψλ αιιά γηα 

επθαηξίεο πνπ δίλνληαη απ‟ ην ζρνιείν θαη έρνπλ δέθηεο καζεηέο απφ 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο, νχησο ψζηε λα κπνξέζνπλ κφλνη λα απνθηήζνπλ 

ίδηεο επθαηξίεο κε ηνπο ππφινηπνπο. Ο πνιηηηζκφο πνπ θέξεη θάζε καζεηήο 

πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη θαη λα ιακβάλεηαη ππφςε νχησο ψζηε καδί κε ηηο 

παξαπάλσ αξρέο λα ζπκβάιεη ζηελ νινθιεξσκέλε αγσγή ησλ καζεηψλ κε 

δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ππφβαζξα. 

Σέινο, ν  Μάξθνπ παξνπζίαζε ελ ζπληνκία ηξεηο βαζηθέο αξρέο (Μάξθνπ, 2011: 

60 ): 

 Σελ αλαγλψξηζε ηεο ηζνηηκίαο θαη ηελ δεκηνπξγία εληαίνπ πνιηηηζκνχ. 

 Σελ χπαξμε ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ δσή θαη ηελ παηδεία. 

 Σελ ακνηβαία θαηαλφεζε, ηελ επαθή θαη ηελ εηξεληθή ζπλχπαξμε ησλ 

πνιηηηζκψλ κέζσ ηεο θαηάξγεζεο ησλ δηαθξίζεσλ. 
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Οη αξρέο απηέο, δελ αθνξνχλ λφκνπο, θαλφλεο, ζρνιηθά πιαίζηα ή εγρεηξίδηα. 

Αθνξνχλ, ηελ θαηάξξηςε ηνπ θφβνπ, ηεο άγλνηαο θαη ηεο απνκφλσζεο. Σελ 

πλεπκαηηθή, ςπρηθή θαη κνξθσηηθή άλζηζε γεγελψλ θαη μέλσλ σο απφξξνηα ηεο 

ακνηβαίαο απνδνρήο. 

Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο έγθεηηαη ζην φηη δελ απνηειεί 

κηα απιή αιιειεπίδξαζε κε ην δηαθνξεηηθφ αιιά ζην φηη πξνυπνζέηεη ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη ησλ ζηνηρείσλ θάζε πνιηηηζκνχ (Κεζίδνπ, 

2004:21-30). Έηζη, ζθνπφο ηεο δελ είλαη λα εληαρζνχλ λένη πνιηηηζκνί απιά ζε 

κηα θνηλσλία θαη απιψο λα επηβηψζνπλ. Ο ζεβαζκφο πξνο ηελ εηεξφηεηα νδεγεί 

πξνο ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. ηφρνο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο είλαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

δηαθφξσλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ πνπ ζπκβηψλνπλ ζε κία θνηλσλία. 

(Banks,2004:81). 

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Κεζίδνπ, ε θνηλσληθή κάζεζε, ε επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ, ε κφξθσζε φρη κφλν θάησ απφ ην πξίζκα ελφο 

πνιηηηζκνχ, ε χπαξμε αγσγήο πνπ δηακνξθψλεη έλαλ ραξαθηήξα πνπ δελ 

πξεζβεχεη ξαηζηζηηθέο απφςεηο θαη ε δίγισζζε εθπαίδεπζε πξέπεη λα απνηεινχλ 

βαζηθέο παξακέηξνπο γχξσ απφ ηελ  ζηνρνπνίεζε ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο (Κεζίδνπ,2004:79-80). Δίλαη κηα θηινζνθία ζπκπεξηθνξάο, πνπ 

πξέπεη λα παξαηεξείηαη πξψηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη ζηα κέιε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη καζεηέο έηζη ζα κηκεζνχλ ηελ έλλνηα ηεο απνδνρήο, θαζψο 

ε δηδαζθαιία ηεο δελ κπνξεί κεκνλσκέλα λα βνεζήζεη.  

πκπεξαζκαηηθά, ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή  επηδηψθεη λα  επαηζζεηνπνηήζεη  ψζηε 

λα δεκηνπξγεζεί αλνρή, θαηαλφεζε, αλαγλψξηζε θαη απνδνρή. Δπηπιένλ, ε 

δηαπνιηηηζκηθή αγσγή απεπζχλεηαη πεξηζζφηεξν ζε θνηλσληθέο νκάδεο θαη 

ιηγφηεξν ζην κεκνλσκέλν άηνκν . Χο παηδαγσγηθή αξρή  δελ αθνξά κφλν ηα κέιε 

ησλ κεηνλνηήησλ αιιά  φια ηα κέιε ηα νπνία απνηεινχλ ηελ πνιππνιηηηζκηθή 

θνηλσλία. 
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πκπεξάζκαηα 

Σα κνληέια πνπ αλαπηχρζεθαλ παξαπάλσ, ην αθνκνησηηθφ κνληέιν, ην κνληέιν 

ηεο ελζσκάησζεο, ην πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν, ην αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν θαη ην 

δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν δεκηνπξγήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε καδί ηεο. Μέζσ ηεο αλάιπζεο 

ηνπο γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη κέζσ απηψλ νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε ην δηαθνξεηηθφ θαηαλνψληαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη 

επηδηψθνληαο ηελ ζπλχπαξμή ηνπ ηφζν εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο φζν θαη 

αξγφηεξα ζηελ θνηλσλία.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Ο
 : ΓΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ- 

(INTERCULTURALCOMPETENCE-IC) 

 

3.1 Οξηζκόο Γηαπνιηηηζκηθήο Ιθαλόηεηαο 

 

Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα πξνσζήζεη ηελ θνηλσληθή 

ηζνξξνπία πξνζέγγηζε ην δήηεκα ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Ηθαλφηεηαο. ηελ Λεπθή 

Βίβιν ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ηνλίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα θαιιηέξγεηαο ηεο 

παξαπάλσ ηθαλφηεηαο. Μάιηζηα, ην πφζν ζεκαληηθή είλαη ε θαηάθηεζε ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη έξεπλεο έρνπλ δείμεη 

πσο ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμήο ηεο φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο (Barrettetal., 2013:10). χκθσλα κε ηελ 

αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, έρεη  παξαηεξεζεί πσο ε θαιιηέξγεηα ηεο 

Γηαπνιηηηζκηθήο Ηθαλφηεηαο (“InterculturalCompetence”) απνηειεί ην βαζηθφ 

ζπζηαηηθφ ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο . Πξφθεηηαη γηα κηα έλλνηα πνπ 

ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη κε δηαθνξεηηθέο νξνινγίεο, απφ ηηο νπνίεο νη πην γλσζηέο 

είλαη :  «Πνιππνιηηηζκηθή Ηθαλφηεηα» (“MulticulturalCompetence”), 

«Πνιηηηζκηθή Γηαπνιηηηζκηθή Δπαηζζεζία» (“CulturalInterculturalSensitivity”), 

«Γηαπνιηηηζκηθή Απνηειεζκαηηθφηεηα» (“ InterculturalEffectiveness”) θαη 

“Γηαπνιηηηζκηθή Δπηθνηλσληαθή Ηθαλφηεηα» 

(“InterculturalCommunicativeCompetence”). 

Ζ «δηαπνιηηηζκηθή επαηζζεζία» ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα 

θαη αθνξά ηε ζπλαηζζεκαηηθή φςε θαη νξίδεηαη σο «ε επηζπκία θαη ην θίλεηξν γηα 

ηελ θαηαλφεζε, εθηίκεζε θαη απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο». Έλαο δηαπνιηηηζκηθά 

επαηζζεηνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθφο δηαπλέεηαη απφ ηνλ  ζεβαζκφ ησλ πνιηηηζκηθψλ 

δηαθνξψλ, ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε κέζσ ηεο απνδνρήο ησλ άιισλ. Ο 

εθπαηδεπηηθφο παχεη λα ελζηεξλίδεηαη ηελ κέρξη πξφηηλνο πνιηηηζκηθή ηδενινγία 

ηνπ θαη αηζζάλεηαη εθηίκεζε γηα ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ηνπ θάζε καζεηή ηνπ 

(Chen&Starosta, 2000:4-5). 
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Ο Fantini θάλεη ρξήζε ηνπ φξνπ «δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα». 

χκθσλα κε απηφλ ε παξαπάλσ έλλνηα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κ‟ απηή ηεο 

«επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο». Πηζηεχνληαο πσο ν άλζξσπνο απνηειείηαη απφ δπν 

επίπεδα επηθνηλσλίαο, ην δηθφ ηνπ θαη απηφ πνπ ηνπ εμαζθαιίδεη ηελ επηθνηλσλία 

κε άιινπο πιεζπζκνχο θαηαιήγεη ζην φηη πξφθεηηαη γηα  «ζχλνιν ζχλζεησλ 

ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα δξάζνπλ απνηειεζκαηηθά θαη θαηάιιεια φηαλ 

ην άηνκν αιιειεπηδξά κε αλζξψπνπο πνπ είλαη γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά 

δηαθνξεηηθνί απφ ην ίδην»( Fantini, 2009). 

χκθσλα κε ηνλ Γεσξγνγηάλλε, σο δηαπνιηηηζκηθή επάξθεηα νξίδεηαη «ε 

ζεσξεηηθή, επηζηεκνληθή, εξεπλεηηθή θαη δηδαθηηθή γλψζε πνπ έρεη ν 

εθπαηδεπηηθφο θαη αθνξά ηνπο πνιηηηζκνχο, ηηο γιψζζεο θ.ιπ. ησλ αηφκσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ άιιεο ρψξεο» (φπ. αλαθ. ζην Νηθνιάνπ, 2010). Σν ζεκείν απηφ 

είλαη ελδεηθηηθφ ησλ θαηεπζχλζεσλ αιιά θαη ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ πνπ 

έγηλαλ θηήκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηελ εμάζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. Ζ 

παξνπζία απηψλ ησλ δπν ζηνηρείσλ, ηεο επηζηεκνληθήο θαη θνηλσληθέο κφξθσζεο 

ιεηηνπξγεί βνεζεηηθά αθνχ παξέρεη πεξηζζφηεξεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, 

πξνζεγγίζεηο θαη κεζφδνπο δηαρείξηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ. 

Οη Παιαηνιφγνπ θαη Δπαγγέινπ (Παιαηνιφγνπ & Δπαγγέινπ,2003:94) 

ππνγξακκίδνπλ πσο ε δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα ζπληζηά ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Έηζη, εληάζζεηαη ε έλλνηα ηεο εηνηκφηεηαο ζηελ 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ 

δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ πεπνηζήζεσλ θαη ηθαλνηήησλ άκεζα ζπλπθαζκέλσλ 

κε ηνλ πξνζσπηθφ, ηνλ γλσζηηθφ θαη ηνλ εκπεηξηθφ ηνκέα 

Ζ πιεζψξα νξηζκψλ είλαη ελδεηθηηθή ηεο δπζθνιίαο πνπ ππάξρεη ζην λα δνζεί 

έλαο επξχο – θνηλφο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Ηθαλφηεηαο.  Σα 

δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Ηθαλφηεηαο βξίζθνληαη 

ζε ζπλερή εμέιημε θαη απηφ θαζηζηά δχζθνιε ηελ χπαξμε ελφο θαζνιηθνχ 

νξηζκνχ. πσο θαίλεηαη θαη απφ ηα εξεπλεηηθά πνξίζκαηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη έλαο νξηζκφο ηνπ πφηε έλα άηνκν κπνξεί λα ζεσξεζεί 
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δηαπνιηηηζκηθά ηθαλφ πξέπεη λα αλαιπζνχλ ελ ηάρεη ηξίηεο έλλνηεο, φπσο ε 

ηαπηφηεηα, ν πνιηηηζκφο θαη ε δηαπνιηηηζκηθή ζπλάληεζε (Barrettetal., 2013)45. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εηψλ έρνπλ γίλεη δηάθνξεο απφπεηξεο νξηζκνχ ηεο 

Γηαπνιηηηζκηθήο Ηθαλφηεηεο αιιά θαλείο, φπσο επηζεκάλζεθε, δελ ζεσξείηαη 

πιήξεο. Ο Taylor (1994) φξηζε ηελ Γηαπνιηηηζκηθή Ηθαλφηεηα σο κηα δεμηφηεηα 

πξνζαξκνγήο ελφο αηφκνπ κέζα ζε έλα λέν πεξηβάιινλ κε δηαθνξεηηθέο 

πνιηηηζκηθέο πεπνηζήζεηο(Taylor,1994:167-169). χκθσλα κε ηνλ Hammer 

(Hammeretal, 2003:421-443) ν νξηζκφο ζα έπξεπε λα επηθεληξψλεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηα δξάζεο θαη αληίδξαζεο γχξσ απφ ηελ δηαθνξεηηθφηεηα κέζα ζηα 

αληίζηνηρα πεξηβάιινληα. Ζ δξάζε θαηαγξάθεηαη ζε ελδνζρνιηθφ θαη εμσζρνιηθφ 

πιαίζην θαη αθνξά ηελ επαηζζεηνπνίεζε κέζσ ηεο γλψζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

αιιά θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ηνπ. 

  Ο Bennett  φξηζε ηελ Γηαπνιηηηζκηθή Ηθαλφηεηα σο «ε ηθαλόηεηα ηεο 

απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ζε δηαπνιηηηζκηθέο θαηαζηάζεηο (cross-

culturalsituations) θαη ηεο ζύλαςεο θαηάιιεισλ ζρέζεσλ ζε κηα πνηθηιία 

πνιηηηζκηθώλ πιαηζίσλ». ηελ εμέιημε ηνπ παξαπάλσ νξηζκνχ ηφληζε ηελ αλάγθε 

                                                
45

Ο φξνο ηαπηόηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίιεςε πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ηνλ άιιν βάζεη ηεο εκθάληζεο 

θαη ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ηνπ. Έηζη, δεκηνπξγνχληαη πνιιαπιέο κνξθέο ηαπηφηεηαο αλάινγα κε ηνλ 

ηξφπν εξκελείαο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηνηρείσλ. Οη πξνζσπηθέο ηαπηφηεηεο ελέρνπλ ην 

ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν ελψ νη θνηλσληθέο αθνξνχλ ηηο ζπλήζεηο ζπλνιηθέο πξνζεγγίζεηο 

(Barrettetal.,2013:15). Τπνθαηεγνξία ηνπο είλαη νη ιεγφκελεο πνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο πνπ ζπλερψο 

κεηαβάιινληαη εμαηηίαο ηεο κεηαβνιήο ζην εζσηεξηθφ θάζε πνιηηηζκηθήο νκάδαο.  

Ση φκσο είλαη ν πνιηηηζκόο βάζεη ηνπ νπνίνπ ζπγθξνηνχληαη νη νκάδεο; Πξνθαλψο, δελ πξφθεηηαη γηα 

κηα απιή έλλνηα. Γηαθξίλεηαη ζε πιηθφ, θνηλσληθφ θαη ππνθεηκεληθφ. Τιηθφο είλαη ηα πιηθά ζηνηρεία 

πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε πνιηηηζκηθή νκάδα (ηξνθή, ελδπκαζία,…). Κνηλσληθφο πνιηηηζκφο είλαη νη 

ζεζκνί, νη λφκνη, νη δηαηάμεηο, αθφκε θαη νη άγξαθεο παξαδφζεηο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα. Σέινο, 

ππνθεηκεληθφο πνιηηηζκφο είλαη νη λννηξνπίεο, νη  ζπζπεηξσκέλεο αληηδξάζεηο απέλαληη ζε 

ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα θαη ε ζξεζθεία. ια απηά θαηαθηψληαη απφ ηα κέιε θάζε πνιηηηζκηθήο 

νκάδαο θαη αμηνινγνχληαη θαηάιιεια απνθηψληαο ν θαζέλαο θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν ζπκκεηνρή ζε 

πνιινχο πνιηηηζκνχο αξθεί απηνί λα ηνλ ραξαθηεξίδνπλ (Barrettetal.,2013:16). 
ηελ πξνζπάζεηα απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπ θάζε αλζξψπνπ , απηφο έξρεηαη ζε επαθή κε δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο θαη δεκηνπξγεί δηαπνιηηηζκηθή ζπλάληεζε. Ζ ζπλάληεζε ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

ιεηηνπξγεί σο πξνυπφζεζε νχησο ψζηε λα κπνξέζεη λα ππάξμεη αιιειεπίδξαζε κε ηνλ άιιν. 

εκαληηθφ ζηνηρείν, είηε ε επαθή απνθηά κνξθή δηα δψζεο επαθήο είηε εμ‟ απνζηάζεσο,  είλαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλνληαη αληηιεπηέο νη δηαθνξέο (γισζζηθέο, ζξεζθεπηηθέο, ηαμηθέο,…) κεηαμχ 

ησλ αλζξψπσλ. ηελ ζπλάληεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ, ηφζν ην έλα φζν θαη ην 

άιιν κέινο ηεο επηθνηλσλίαο πξέπεη λα αληηιακβάλεηαη ηελ χπαξμε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ αιιά θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαθνξεηηθνχ πνιηηηζκνχ 

(Barrettetal.,2013:19). Αιπζηδσηά, κέζα απφ ηα παξαπάλσ ν άλζξσπνο θηάλεη ζηελ αξρηθή θαηάθηεζε 

ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο. Άιισζηε, δελ κπνξεί λα ππάξμεη επηηπρεκέλε ζπλάληεζε πνιηηηζκψλ 

εάλ δελ ππάξρεη θαη Γηαπνιηηηζκηθή Ηθαλφηεηα. 
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απφθηεζεο κηαο θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο πνπ λα νθείιεηαη ζηελ δηαπνιηηηζκηθή 

επαηζζεζία θαη αλέθεξε ηελ αλάγθε χπαξμεο ηεο «εζηθήο» γλψζεο ησλ 

πνιηηηζκψλ (Bennett,2004:72-74˙ Bennett, 2009: 4). Πξφθεηηαη γηα ηελ 

νπζηαζηηθή επαθή κε ηνπο πνιηηηζκνχο, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηά ηνπο, 

ηηο  πεπνηζήζεηο, ηη ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο αμίεο ηνπο έηζη ψζηε  ην άηνκν λα κπνξεί 

λα δξα θαηάιιεια θαη λα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ εηεξφηεηα. Κάηη ηέηνην, θπζηθά, 

πξναπαηηεί ηελ ελαζρφιεζε θαη ηελ επηζπκία απφθηεζεο ζε βάζνο ζρέζεο κε ηνλ 

πνιηηηζκφ ησλ άιισλ. Σν θεθάιαην ηεο γλσξηκίαο κε μέλνπο πνιηηηζκνχο είλαη 

δχζθνιε δηαδηθαζία αιιά πξναπαηηνχκελν γηα ηελ ζχλαςε νπζηψδνπο ζρέζεσλ 

κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο. 

 Ο  Byram (1997) θαη πην πξφζθαηα ε Deardorff (2006) ππνζηήξημαλ ηελ χπαξμε 

ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηελ Γηαπνιηηηζκηθή Ηθαλφηεηα θαη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ 

γχξσ απφ νπνηνδήπνηε άγλσζην ζηνηρείν κε ην νπνίν έξρεηαη ζε επαθή ν 

άλζξσπνο. Έηζη, ζηεξηδφκελνο ζηα παξαπάλσ θαη κεηά απφ πνιπεπίπεδεο έξεπλεο 

επηθξαηεί ν παξαθάησ νξηζκφο απφ ηελ Deardorff  «ε ηθαλόηεηα λα επηθνηλσλεί 

θαλείο απνηειεζκαηηθά θαη θαηάιιεια ζε δηαπνιηηηζκηθέο θαηαζηάζεηο, βαζηδόκελνο 

ζηηο νηθίεο δηαπνιηηηζκηθέο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ζηάζεηο.» (Deardorff, 2006: 

247-248). 

χκθσλα κε ην ειιεληθφ πεδίν έξεπλαο, ε Γηαπνιηηηζκηθή Ηθαλφηεηα απνθηά 

επίζεο πνιιέο εξκελείεο αθνχ θάπνηνη εξεπλεηέο ηελ δηαρσξίδνπλ απφ απηφ πνπ 

πξνάγεηαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. (Παιαηνιφγνπ & Δπαγγέινπ,2003). Ο 

Γθφβαξεο (Γθφβαξεο, 2015:420-421) αλαθέξεηαη ζηελ «αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο 

επηθνηλσλίαο κε ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ θαη ηελ γλώζε ησλ άιισλ εζληθώλ, 

ζξεζθεπηηθώλ, πνιππνιηηηζκηθώλ νκάδσλ» σο βαζηθφ ζηφρν ησλ ΑΠ. Πξφθεηηαη 

γηα έλα αηνκηθφ γλψξηζκα πνπ θαιιηεξγείηαη απφ ηνλ θάζε πνιίηε μερσξηζηά 

κέζα απφ ηελ ηξηβή κε δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθά νκάδεο θαη πνπ έρεη σο ζηφρν 

ηελ ιεγφκελε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία. Γηαηξέρεηαη ,σζηφζν, ν θίλδπλνο θαηά 

ηελ επαθή ησλ πνιηηηζκψλ λα ζπκβεί  ιαζεκέλε εξκελεία θάπνησλ κελπκάησλ γη‟ 

απηφ ε Γηαπνιηηηζκηθή Ηθαλφηεηα νθείιεη λα ζέηεη σο βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ηελ 

ελαληίσζε ζε θνηλσληθέο θαηαζθεπέο (Γθφβαξεο, 2015:420-421,425). 
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 Οη Μάγνο θαη ηκφπνπινο νξίδνπλ ηελ Γηαπνιηηηζκηθή Ηθαλφηεηα σο ζχλνιν 

θνηλσληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ κέζσ ησλ νπνίσλ αλαγλσξίδεηαη σο 

απνδεθηή ε εηεξφηεηα. Έηζη, θαηά ηνπο ίδηνπο, ν άλζξσπνο κπνξεί λα 

αλαζεσξήζεη πξνγελέζηεξεο απφςεηο θαη λα δηακνξθψζεη λέεο κε ζθνπφ ηελ 

επηθνηλσλία κε φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπλαλαζηξέθεηαη (Μάγνο 

&ηκφπνπινο, 2010).  

Με βάζε φζα αλαπηχρζεθαλ ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην, ν νξηζκφο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο δελ απνηειεί κηα εχθνιε δηαδηθαζία. ίγνπξα, ε 

δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα είλαη έλα θξάκα απφ ζπληζηψζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

βνεζεηηθά ζηελ δηαδηθαζία επαθήο κε ην δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ζηνηρείν. Ζ 

δπζθνιία νξηζκνχ ηεο είλαη ελδεηθηηθή ηεο πεξηπινθφηεηάο ηεο. Μέζα ζε απηφ ην 

επξχ θάζκα ελλνηψλ , ν φξνο  «δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα» αμηνπνηείηαη σο ν πην 

θαηάιιεινο ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο δεμηφηεηα 

επηθνηλσλίαο θαη νπζηαζηηθήο αιιειεπίδξαζεο κε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο, 

δηαθφπηνληαο θάζε εζλνθεληξηθφ πνιηηηζκηθφ θξαγκφ θαηαλνψληαο θαη ηνλ άιινλ 

κε απψηεξν ζθνπφ ηελ απνδνρή ηνπ.  

 

3.2 πληζηώζεο Γηαπνιηηηζκηθήο Ιθαλόηεηαο 

Αληηθείκελν κειέηεο ησλ εξεπλεηψλ, πέξα απφ ηνλ νξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

πνπ απνθηά θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εηψλ  ε Γηαπνιηηηζκηθή Ηθαλφηεηα, 

απνηέιεζαλ θαη νη ζπληζηψζεο ηεο. Οπζηαζηηθά, απηέο κεηαθξάδνληαη ζηα  

βαζηθά ζπζηαηηθά πνπ νδεγνχλ ζηελ επηηπρή αληαπφθξηζε ηνπ αλζξψπνπ θαη 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ, εληφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζε δηαπνιηηηζκηθά ηθαλφ. 

Γηαθξίλνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο (Barrettetal.,  201: 22-24): 

I. Νννηξνπίεο: 

Οη λννηξνπίεο πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία ηα νπνία θηλνχληαη κεηαμχ 

γλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ επηπέδσλ46. Πξφθεηηαη γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο πνιπκνξθίαο πνπ απνθηά ε θνηλσλία. Μέζσ ηεο ζπλερνχο 

επηζπκίαο εμεξεχλεζεο ησλ πνιηηηζκψλ έξρεηαη ε αλνρή απέλαληη ζε θάζε 

                                                
46

 Χο γλσζηηθφ επίπεδν νξίδεηαη ε πξνζπκία ηνπ αλζξψπνπ λα αιιάδεη ελψ σο ζπλαηζζεκαηηθφ ε 

επηζπκία αιιαγήο πνπ θαηαιήγεη ζε κηα κνξθή δέζκεπζεο κε ην άιιν ζηνηρείν. 
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ηη αβέβαην. Ζ επαθή ελζαξξχλεηαη θαη μεπεξλά ηελ πεπνίζεζε φηη ε 

δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή βάζε ιεηηνπξγεί σο εκπφδην. Δπηδεηθλχεη ηνλ 

ζεβαζκφ πξνο ηνπο άιινπο πνιηηηζκνχο θαη εμαιείθεη θάζε ζεκείν 

επηθνηλσλίαο κε ππνλννχκελα ή ζεκάδηα ππεξνρήο. Οη λννηξνπίεο 

αλαπιάζνληαη δεκηνπξγψληαο λέεο νπηηθέο πνπ δηαηζζάλνληαη ηνλ άιινλ 

θαη δίλνπλ επηινγή ζπλεξγαζίαο καδί ηνπ. 

II. Γλώζεηο θαη θαηαλόεζε 

Ζ ζπληζηψζα ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο απνζθνπεί ζηελ 

παξαηήξεζε ησλ δηαθξηηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ άιισλ αηφκσλ. Σν 

άηνκν κπνξεί λα γλσξίζεη ηελ χπαξμε ηεο πνιπκνξθίαο θαη είλαη ζε ζέζε 

λα ηελ θαηαλνήζεη ηφζν σο θαηάζηαζε φζν θαη σο πξνο ηα ζηνηρεία ηεο 

(απφςεηο θαη πξνιήςεηο). Πιεξνθνξείηαη γχξσ απφ ηηο δηάθνξεο κνξθέο 

επηθνηλσλίαο, αληηιακβάλεηαη φηη ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ πνιηηηζκνί πνπ 

δελ έρνπλ εμειηρζεί γισζζηθά θαη εθθξάδνληαη κε κε ιεθηηθνχο ηξφπνπο. 

Κάζε δξάζε δελ θξίλεηαη επεηδή είλαη δηαθνξεηηθή αιιά δηθαηνινγείηαη σο 

ζηνηρείν πνπ απνηειεί βάζε ηνπ άιινπ πνιηηηζκνχ. Έηζη, κπνξεί λα 

ζπληειέζεη ζηελ δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

θάζε αηφκνπ. 

III. Γεμηόηεηεο 

ζν αθνξά ηηο δεμηφηεηεο απηέο είλαη πνιιαπιέο θαη κέζσ ησλ δπν 

πξνεγνχκελσλ ζπληζησζψλ αλαδηακνξθψλνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη 

θαηαλφεζεο ηφζν ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ φζν θαη ησλ γχξσ ηνπ. Καηά απηφ ηνλ 

ηξφπν ην άηνκν θαηνξζψλεη λα εζηηάδεη ππφ δηαθνξεηηθφ πξίζκα (ηφζν ηνπ 

«εγψ» φζν θαη ηνπ «άιινπ») θαη αληηιακβάλεηαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπζρεηίδνπλ 

δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο, ηηο θνηλέο ηνπο αμίεο θαη πεπνηζήζεηο. Απηφ, ην 

εθνδηάδεη  κε γλσζηηθή επειημία, δηαινγηθφηεηα κέζσ ηεο πνιπγισζζίαο πνπ 

ηνπ εμαζθαιίδεη κεηαθνξά ζηνηρείσλ απφ έλαλ πνιηηηζκφ ζε έλαλ άιιν, 

πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ην νδεγεί ζε αμηνθξαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

πξαγκάησλ. Σν άηνκν απνθηά, δειαδή, ελζπλαίζζεζε κπνξψληαο θαη‟ απηφ 
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ηνλ ηξφπν λα θαηαλνεί ηηο ζθέςεηο, ηνλ ηξφπν δξάζεο, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

άιινπ θαη επηιέγεη ηε ζπλεηδεηή εκπινθή καδί ηνπ 47. 

κσο, πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή φια ηα παξαπάλσ, ζχκθσλα κε 

πνιινχο εξεπλεηέο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία κηαο ηέηαξηεο εμίζνπ 

ζεκαληηθήο ζπληζηψζαο, ηεο δξάζεο. Γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα ζπζηαηηθά ησλ 

λννηξνπηψλ, ησλ γλψζεσλ θαη ησλ θαηαλνήζεσλ θαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη 

δεμηφηεηεο πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ θάπνηεο δξάζεηο πνπ ζα θξίλνπλ ηνλ άλζξσπν 

σο ηθαλφ. Ζ πνξεία ηνπο είλαη αιιειέλδεηε θαη απνηεινχλ (Barrettetal, 2013): 

1. Σελ αλαδήηεζε ζπλεξγαζίαο κε πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθά άηνκα. 

2. Σελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. 

3. Σελ ζπλεξγαζία κε απνηέιεζκα ηνλ ζρεκαηηζκφ ελφο θνηλνχ ηδενινγηθνχ 

πιαηζίνπ. 

4. Σελ αιιαγή πξνγελέζηεξσλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ηαπηίδεηαη κε αλαηξνπή 

ησλ ζηεξενηχπσλ, ησλ αξλεηηθψλ ζηάζεσλ θαη δηακεζνιάβεζε ζε 

πεξίπησζε ζχγθξνπζεο. 

Δθηφο φκσο απφ ηηο ζπληζηψζεο πνπ θαηεπζχλνπλ ηνλ άλζξσπν ζηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ηνπ σο δηαπνιηηηζκηθά ηθαλνχ, ν Auernheimer εληφπηζε θαη 

ηέζζεξηο παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ ίζσο δπζθνιέςνπλ ηελ φιε δηαδηθαζία. 

Αξρηθά, παξαηεξείηαη ε αζπκκεηξία δπλάκεσλ αθνχ αλάκεζα ζηα άηνκα πνπ 

ζπλαληψληαη δηαπνιηηηζκηθά ζπρλά παξαηεξείηαη νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

δηαθνξνπνίεζε. πλήζσο, ν πην ηζρπξφο είλαη κέινο ηεο πιεηνςεθίαο θαη νξίδεη 

ηελ ζπδήηεζε ελψ ην άιιν κέινο αληηδξά κε επηζεηηθφηεηα. Μεηά αθνινπζνχλ νη 

ζπιινγηθέο εκπεηξίεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ζηάζε ησλ αηφκσλ θαη νδεγνχλ ζηελ 

εηθφλα πνπ έρνπκε γηα ηνλ άιινλ. Πξφθεηηαη γηα κηα εηθφλα πνπ ζρεκαηνπνηείηαη 

πνιχ πξηλ ηελ επαθή καδί ηνπ θαη ζπλήζσο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα αιιά πξνέξρεηαη απφ ηα δηάθνξα πνιηηηζκηθά πξφηππα πνπ 

εκθαλίδνληαη κε εληειψο άιιε κνξθή απφ πνιηηηζκηθφ πιαίζην ζε πνιηηηζκηθφ 

πιαίζην (Μπάξνο& Μηρειάθε:330-331). 

 

                                                
47

ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπληζηψζα ε θαηάθηεζε ηεο ελζπλαίζζεζεο ζεσξείηαη ίζσο ε πην 

ζεκαληηθή(Deardorff,2010:88). 
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3.3 Μνληέια Γηαπνιηηηζκηθήο Ιθαλόηεηαο 

3.3.1    Ππξακηδηθό Μνληέιν (“PyramidModelofInterculturalCompetence”) & 

Γηαδηθαζηηθό Μνληέιν ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Ιθαλόηεηαο 

(“ProcessModelofInterculturalCompetence”) ηεο Deardorff 

 

Ζ Deardorff, ην 2004,  ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα δηεξεπλήζεη εηο βάζνο ηελ 

Γηαπνιηηηζκηθή Ηθαλφηεηα έθαλε κηα έξεπλα ζηελ νπνία  νπηηθνπνίεζε ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ Γηαπνιηηηζκηθή Ηθαλφηεηα. Σν απνηέιεζκα ηεο 

έξεπλαο ηεο ήηαλ ην ιεγφκελν «Ππξακηδηθφ Μνληέιν ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο 

Ηθαλφηεηαο», ην νπνίν ζεσξείηαη ην πην γλσζηφ απ‟ φια ηα κνληέια. Ζ έθηαζε 

πνπ πήξε ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν νθείιεηαη ζηελ απφπεηξα ηεο Deardorff λα 

δψζεη έλαλ πξψην εληαίν νξηζκφ ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Ηθαλφηεηαο ελψ έρεη 

αλαθεξζεί πσο ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν είλαη δπλαηφ λα αμηνπνηεζεί ζε πνηθίια 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (Deardorff, 2006: 253-254). 

Σα βαζηθά, εθείλα, ζπζηαηηθά ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Ηθαλφηεηαο 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε πέληε ζηνηρεία, ηα νπνία ήηαλ νη ζηάζεηο, νη γλψζεηο, νη 

ηθαλφηεηεο, ην επηζπκεηφ εζσηεξηθφ απνηέιεζκα θαη ην επηζπκεηφ εμσηεξηθφ 

απνηέιεζκα. ηελ βάζε ηεο ππξακηδηθήο απνηχπσζεο ππάξρνπλ νη ζηάζεηο (1ν 

επίπεδν). Κχξην γλψξηζκα ησλ ζηάζεσλ είλαη φηη έρνπλ σο πξναπαηηνχκελν ηνλ 

ζεβαζκφ ζηνλ πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθφ άλζξσπν, ηελ δεθηηθφηεηα ζηελ επαθή 

καδί ηνπ, πνπ νδεγεί ζε πεξηέξγεηα γηα αλαθάιπςε ηνπ ,ρσξίο επίθξηζε αιιά κε 

αλνρή απέλαληη ζηελ αζάθεηα πνπ θξχβεη νηηδήπνηε άγλσζην.  

Αθξηβψο ζην επφκελν επίπεδν ππάξρνπλ απφ θνηλνχ νη γλψζεηο θαη νη ηθαλφηεηεο 

(2ν επίπεδν) πνπ ιεηηνπξγνχλ εληζρπηηθά γηα ηα επφκελα επίπεδα 

(Deardorff,2006:254-255). Ζ γλψζε δελ αθνξά κηα απιή θαηαλφεζε ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ πνιηηηζκνχ αιιά ηελ νπζηαζηηθή, βαζηά θαη πιήξε θαηαλφεζε ησλ 

ηδηαίηεξσλ ζηνηρείσλ ηνπ. Άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ γλψζε είλαη νη ηθαλφηεηεο, 

γη‟ απηφ θαη ηνπνζεηνχληαη ζην ίδην επίπεδν. Πξφθεηηαη γηα ηελ αλάπηπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ φπσο ηελ παξαηήξεζε, ηελ εξκελεία , ηελ αλάιπζε 

φισλ ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ. 
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Οη ζηάζεηο, νη γλψζεηο θαη νη ηθαλφηεηεο θαιιηεξγνχλ ζπγθεθξηκέλα εθφδηα κε 

απνηέιεζκα λα νδεγνχλ κε ηελ ζεηξά ηνπο  ζην επφκελν ζηάδην, ησλ επηζπκεηψλ 

εζσηεξηθψλ απνηειεζκάησλ (3ν επίπεδν).  πγθεθξηκέλα, νη ζηάζεηο πνπ 

πξνυπήξραλ ζην άηνκν κέζα απφ ηελ γλψζε αιιάδνπλ ηφζν πνπ κηα λέα 

θνζκνζεσξία δηακνξθψλεηαη ιεηηνπξγψληαο σο βάζε γηα ηελ ρξήζε ησλ 

θαηάιιεισλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο.  

Έρνληαο ηελ ηθαλφηεηα λα ακθηζβεηεί αθφκε θαη ηηο δηθέο ηνπ αμίεο ην άηνκν 

απνθηά πξφζβαζε ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο θαη ζηα εμσηεξηθά επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. Απηά, πην ζπγθεθξηκέλα, απνηεινχλ ηελ εμσηεξίθεπζε φισλ ησλ 

γλσξηζκάησλ πνπ απέθηεζε ν άλζξσπνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ 

πεξλψληαο απφ φια ηα ζηάδηα πνπ αλαθέξζεθαλ. Καηαθέξλεη, δειαδή, λα 

αλαπηχμεη δηαπνιηηηζκηθή επαηζζεζία θαη θαη‟ επέθηαζε λα ζεσξείηαη 

δηαπνιηηηζκηθά ηθαλφο. 

 

Δηθόλα1Pyramid Model of Intercultural Competence ηεοDeardorff (2004) 
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Ζ δηαθνξεηηθή νπηηθνπνίεζε ζηελ νπνία πξνρψξεζε ε Deardorff ζηα παξαπάλσ 

πνξίζκαηα ηεο έξεπλάο ηεο νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία ηνπ «Γηαδηθαζηηθνχ 

Μνληέινπ ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Ηθαλφηεηαο». Οη έλλνηεο αλάκεζα ζηα δπν 

κνληέια είλαη θνηλέο κε ηελ δηαθνξά λα εληνπίδεηαη ζηηο κεηαμχ ηνπο 

αιιειεπηδξάζεηο. Οπζηαζηηθά, παξαηήξεζε ηελ αλάγθε κεηαβνιήο ησλ 

αιπζηδσηψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ.. πσο επηζήκαλε 

θαη ε ίδηα ε Deardorff, ε απφθηεζε ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Ηθαλφηεηαο είλαη αέλαε 

θαη θαλείο πνηέ  δελ κπνξεί λα θξηζεί νπζηαζηηθά πνιηηηζκηθά ηθαλφο (Deardorff, 

2006: 259)48. 

 

Δηθόλα 2: Γηαδηθαζηηθό Μνληέιν ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Ιθαλόηεηαο ηεο Deardorff (2004) 

 

3.3.2 ΔμειηθηηθόΜνληέινηεοΓηαπνιηηηζκηθήοΔπαηζζεζίαο (“Developmental 

Model of Intercultural Sensitivity -DMIS”) ηνπ Bennett 

                                                
48

Μάιηζηα, αλαθέξεη ηελ αλάγθε δηεχξπλζεο ηνπ κνληέινπ ψζηε λα εληζρχζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο (Deardorff, 2006 : 260). 
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Ο Bennett ζηεξηδφκελνο ζηελ έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επαηζζεζίαο δηέθξηλε 

ηελ χπαξμε δπν ζηαδίσλ, ηνπ ζηαδίνπ ηνπ εζλνθεληξηζκνχ θαη ηνπ 

εζλνζρεηηθηζκνχ (Bennett&Bennett,2004:14-15). Έηζη, δεκηνχξγεζε ην 

Δμειηθηηθφ Μνληέιν ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δπαηζζεζίαο κε ζηφρν ηελ παξαηήξεζε 

θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο εηεξφηεηαο ζηνλ πξψην ζηάδην , κέζσ ησλ νπνίσλ θηάλεη 

θαλείο  ζην δεχηεξν ζηάδην, δειαδή, ζηελ θαηαλφεζε ηεο εηεξφηεηαο θαη ζηελ 

νκαιή ζπκβίσζε καδί ηεο. 

Ζ δηάθξηζε ηνπ Bennett βαζίζηεθε ζηελ ινγηθή φηη ην άηνκν κπνξεί λα 

θαιιηεξγεί ηελ Γηαπνιηηηζκηθή ηνπ Δπαηζζεζία εξρφκελν ζε επαθή κε ηελ 

εηεξφηεηα θαη θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν λα αλαπηχζζεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηελ 

Γηαπνιηηηζκηθή ηνπ ηθαλφηεηα (Bennett&Bennett,2004:13). Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

κνληέιν ζηνρεχεη ζηελ αλαδηακφξθσζε θάζε πθηζηάκελεο γλψζεο, ηελ αιιαγή 

ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ηξφπσλ δξάζεο κέζσ ησλ δπν ζηαδίσλ πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, ηνπ ζηαδίνπ ηνπ εζλνθεληξηθνχ θαη ηνπ εζλνζρεηηθηζκνχ. 

Δζλνθεληξηθφ είλαη ην ζηάδην πνπ απνηειείηαη απφ ηηο ηξεηο πξψηεο θάζεηο πνπ 

πεξλάεη έλα άηνκν φηαλ έξρεηαη αληηκέησπν κε ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξά. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ αξρηθή ζέαζε ηνπ θφζκνπ απφ ην ίδην ην άηνκν ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ν ίδηνο αλήθεη ζηνλ θπξίαξρν πνιηηηζκφ ελψ νη ππφινηπνη ζε 

θαηψηεξνπο. Ζ νπηηθή απηή ηνπ αηφκνπ αλαιχεηαη ζε κηθξφηεξεο θάζεηο θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ άξλεζε, ηελ άκπλα ελψ θηάλεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

πνιηηηζκηθήο δηαθνξάο(Bennett&Bennett,2004:15-19). 

 Άξλεζε: ζε απηφ ην ζηάδην ην άηνκν δελ εληνπίδεη θαζφινπ άιινπο  

πνιηηηζκνχο ή δελ ηνπ εξκελεχεη σο ζεκαληηθνχο, αδηαθνξψληαο 

γηα ηελ χπαξμε ηνπο.49 Ο άλζξσπνο έρεη ζρεκαηίζεη ζπγθεθξηκέλεο 

πεπνηζήζεηο θαη νηηδήπνηε δελ αλήθεη ζε απηέο αληηκεησπίδεηαη κε 

δπζπηζηία. 

 Άκπλα: ε εηεξφηεηα εδψ εληνπίδεηαη αιιά ζεσξείηαη πεξίπινθε. Ο  

άλζξσπνο πνπ δελ γλσξίδεη ην δηαθνξεηηθφ, ηνπ είλαη άγλσζην θαη 

ην εθιακβάλεη σο θίλδπλν. ε απηή ηελ θάζε εκθαλίδνληαη νη 

                                                
49

Ζ αδηαθνξία κεηαθξάδεηαη ζε απιή θαηεγνξηνπνίεζε ηεο εηεξφηεηαο ζε «μέλν» ή «κεηαλάζηε». 
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ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο δεκηνπξγψληαο κέζσ ζεσξηψλ 

ζπλνκσζίαο ην δίπνιν «εκείο» πνπ ακπλφκαζηε θαη  «νη άιινη» πνπ 

απνηεινχλ ηνλ θίλδπλν. 

 Διαρηζηνπνίεζε ηεο πνιηηηζκηθήο δηαθνξάο: ε ηειεπηαία θάζε 

ηνπ εζλνθεληξηθνχ ζηαδίνπ ζηελ νπνία εληνπίδνληαη επηθαλεηαθέο 

πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο . Ζ αλαγλψξηζή ηεο πνιηηηζκηθήο δηαθνξάο 

,σζηφζν, γίλεηαη θάησ απφ ην πξίζκα ηεο ππνηίκεζεο ηεο. ζεο 

νκνηφηεηεο παξαηεξνχληαη εξκελεχνληαη σο θπζηθέο ή θνηλέο ζε 

φινπο. Ο θπξίαξρνο πνιηηηζκφο ρξίδεηαη σο παγθφζκηνο. 

ην εζλνζρεηηθφ ζηάδην βαζηθή δηαθνξά απφ ην εζλνθεληξηθφ  είλαη φηη ην άηνκν 

κπνξεί λα δηαθξίλεη ηνπο πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο. Μάιηζηα, ε 

παξνπζία ηεο εηεξφηεηαο ζεσξείηαη απαξαίηεηε. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε 

αλαδηάξζξσζε  ηεο θνζκνζεσξίαο ηνπ αηφκνπ γχξσ απφ ηα πνιηηηζκηθά πιαίζηα 

ππάξρνπλ ηξεηο θάζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη λα πεξάζεη ν άλζξσπνο, ηεο απνδνρήο , 

ηεο πξνζαξκνγήο θαη ηεο ελζσκάησζεο(Bennett&Bennett,2004:19-25): 

 Απνδνρή ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξόηεηαο: ζην πξψην ζηάδην αλαγλσξίδεηαη 

ε παξνπζία θαη ε πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ αιιά θαη ησλ 

ζηάζεσλ- αμηψλ ηνπο. 

 Πξνζαξκνγή ζηελ πνιηηηζκηθή εηεξόηεηα: ηα άηνκα εληζρχνπλ ηηο 

αληηιήςεηο ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο απφςεηο ηνπ άιινπ πνιηηηζκνχ ψζηε λα 

ππάξρεη έλα θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο. Γελ πξφθεηηαη γηα κηα απιή- ηππηθή- 

απνξξφθεζε ζηνηρείσλ αιιά γηα νπζηψδε επηζπκία λα δηεπξχλεη ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ θξίζε θαη λα απνθηά πην επξεία νπηηθή50.Σν πην ζεκαληηθφ 

είλαη ν άλζξσπνο λα αηζζαλζεί ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ακνηβαίαο 

ππνρξέσζεο ζε θηιία.  

 Δλζσκάησζε ηεο εηεξόηεηαο: ην ηειεπηαίν ζηάδην κέζσ ηνπ νπνίνπ 

νινθιεξψλεηαη ε θαηάθηεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο. Σν άηνκν 

απνθηά κηα πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα πνπ ηνπ δίλεη κηα αίζζεζε ζπλνρήο κε 

                                                
50

Ζ αιιαγή ζπκίδεη απηφ πνπ ζε πξνεγνχκελν ζεκείν ν Bennett αλέθεξε σο «πνιηηηζηηθή 

ελζπλαίζζεζε». 
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ηηο εκπεηξίεο ηνπ άιινπ θαη ηνπ επηηξέπεη λα δξα κέζα ζε δηαθνξεηηθά 

πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. 

Δίλαη αμηνζεκείσην, πσο ην κνληέιν πνπ κφιηο αλαιχζεθε έδεημε ηελ ζχλδεζε 

αλάκεζα ζηελ Γηαπνιηηηζκηθή Δπαηζζεζία θαη άιινπο άμνλεο ,κε θπξηφηεξν 

απηφλ πνπ αθνξά ηελ παγθφζκηα ζθέςε51. 

 

 

Δηθόλα 3: Αλαπηπμηαθό Μνληέιν ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο 

(TheDevelopmentalModelofInterculturalSensitivity - DMIS) ηνπ Bennett (2004) 

 

 

3.3.3 Μνληέιν Γηαπνιηηηζκηθήο Δπηθνηλσληαθήο Ιθαλόηεηαο 

(“ModelofInterculturalCommunicateCompetence - ICC”) ηνπ Byram 

 

Ο Byram έθξηλε φηη ε απφθηεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο ζρεηίδεηαη κε  

ηελ γισζζηθή αλάπηπμε. Έηζη, δεκηνχξγεζε έλα κνληέιν βαζηζκέλνο ζηελ 

αλάγθε επίηεπμεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ. Δζηίαζε ζηηο 

δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ δηδαζθαιία κηαο μέλεο γιψζζαο γη‟ απηφ 

αλέπηπμε ην παξαπάλσ κνληέιν ψζηε λα αλαιχζεη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ησλ 

δηαπνιηηηζκηθψλ επαθψλ. θνπφο είλαη ε αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο 

ψζηε λα κπνξεί ην άηνκν λα αληηιακβάλεηαη ηφζν ηα ζηνηρεία ηνπ ίδηνπ ηνπ ηνπ 

πνιηηηζκνχ, φζν θαη ησλ άιισλ. ιν απηφ γίλεηαη κέζα απφ ην εθπαηδεπηηθφ 

                                                
51

  Ζ Γηαπνιηηηζκηθή Ηθαλφηεηα, άιισζηε, δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ζηελ 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε αιιά ζπλερίδεη θαη ζηελ Σξηηνβάζκηα πνπ απνηειεί πνιππνιηηηζκηθή 

εζηία θαη θαη‟ επέθηαζε, κέξνο ελίζρπζεο ηεο (Bennett,2009:11). 

Άρνηςη
Αναςτροφή 

άμυνασ
Ελαχιςτοποίηςη Αποδοχή υιοθζτηςη Ενςωμάτωςη

ΔΘΝΟΥΔΣΗΚΟ ΔΘΝΟΚΔΝΣΡΗΚΟ 
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πεξηβάιινλ θαη ζηεξίδεηαη ζηα γλσξίζκαηα πνπ πξέπεη λα απνθηήζνπλ απφ 

θνηλνχ εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο. 

χκθσλα κ‟ απηφ ην κνληέιν ππάξρνπλ ηέζζεξηο θχξηνη άμνλεο γηα ηελ απφθηεζε 

ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Ηθαλφηεηαο: 

i. Οη ζηάζεηο(“attitudes”): ε πξνζπκία γηα εκπινθή θαη επαθή κε ηνλ 

πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθφ άλζξσπν αθνχ έρεη απνβάιιεη ηα θαηάινηπα ηνπ 

εζλνθεληξηζκνχ. 

ii. Η γλώζε(“knowledge”): πξέπεη ην άηνκν λα έρεη επίγλσζε ησλ 

θνηλσληθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθνχ ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο 

εηεξφηεηαο θαη έηζη απνθηά εηθφλα ησλ γεληθψλ ζηνηρείσλ αλάκεζα ζηνπο 

πνιηηηζκνχο52. 

iii. Οη δεμηόηεηεο(“skills”): δηαθξίλνληαη ζε δεμηφηεηεο ηεο ζπζρέηηζεο θαη 

ηεο εξκελείαο θαη δεμηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο. Οη πξψηεο αθνξνχλ ηηο 

ηθαλφηεηεο ελφο αηφκνπ λα θαηαηάζζεη έλα ζηνηρείν σο γλψξηζκα ελφο 

πνιηηηζκνχ θαη λα ην εμεγεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ην αλαγάγεη ζηνλ 

δηθφ ηνπ πνιηηηζκφ. Οη δεμηφηεηεο ηεο αιιειεπίδξαζεο, απφ ηελ άιιε, 

αθνξνχλ ηελ αλαθάιπςε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαθνξεηηθνχ πνιηηηζκνχ. 

iv. Η θξηηηθή πνιηηηζκηθή ζπλεηδεηνπνίεζε(“criticalculturalawareness”): 

ε ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα απνθηά θξηηηθή ζηάζε έλαληη ηνπ πνιηηηζκνχ 

ηνπ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα.  

 

Καηά ηνλ Μάγν, ε παξνπζίαζε ηνπ Byram δεκηνπξγεί έλαλ επξχ νξηζκφ γηα ηελ 

Γηαπνιηηηζκηθή Ηθαλφηεηα αθνχ πξνζδίδεη ζηνλ άλζξσπν ηελ ηθαλφηεηα λα 

ακθηζβεηεί φζα είρε σο δεδνκέλα ζην κπαιφ ηνπ θαη λα δηαρεηξίδεηαη κε ζεβαζκφ 

ηηο δηάθνξεο θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο κε ηηο νπνίεο ζα βξεζεί αληηκέησπνο 

(Μάγνο,2014:269). Έηζη, αλαθέξεηαη πσο ε θαιιηέξγεηα ησλ ηεζζάξσλ ζηαδίσλ 

απφ κηθξή ειηθία είλαη απνιχησο απαξαίηεηε , ηδηαηηέξσο αλ ζπιινγηζηεί θαλείο 

                                                
52

Σνπο γεσγξαθηθνχο ρψξνπο, ηηο δηαθνξέο, ηηο νκνηφηεηεο θαηά ην παξειζφλ, θηι.  
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φηη ηα πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ εληνπίδνπλ πσο νη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο 

πξσηνεκθαλίδνληαη ζηα ηξία ηνπ έηε53.   

Οινθιεξψλνληαο, πξνθχπηεη, κε βάζε φια ηα παξαπάλσ , φηη ην ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν ηαπηίδεηαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ δηάζηαζε. ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο φινη νη καζεηέο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε σο 

μερσξηζηέο νληφηεηεο αιιά θαη σο αιιεινεπηδξψκελα αληηθείκελα. 

 

 

Δηθόλα 4:Μνληέιν ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δπηθνηλσληαθήο Ιθαλόηεηαο 

(ModelofInterculturalCommunicativeCompetence - ICC) ηνπ Byram (1997) 

 

                                                
53

 ηελ έξεπλα «Ο Άγγεινο θαη ν άιινο» απνδεηθλχεηαη ε παξνπζία ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ απφ 

ηελ λεπηαθή ειηθία αιιά θαη ε αλάγθε γηα νπζηαζηηθή επαθή κε ην «άιιν» ζηνηρείν κέζσ ηεο νπνία 

δεκηνπξγείηαη ν ζεβαζκφο θαη ε εθηίκεζε, ζηνηρεία βαζηθά γηα ηελ απφθηεζε ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο 

Ηθαλφηεηαο( Μάγνο,2014:272-274). 
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3.3.4 Μεζνδνινγηθό Μνληέιν ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Ιθαλόηεηαο 

(MethodologicalModelofInterculturalCompetence-MetMIC) ηεο  Borghetti 

Ζ Borghetti, κεηά ηνλ Byram, ην 2008 πξνζπάζεζε λα ζπζρεηίζεη ηελ 

Γηαπνιηηηζκηθή Ηθαλφηεηα κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα. πγθεθξηκέλα, 

δεκηνχξγεζε ην  «Μεζνδνινγηθφ Μνληέιν ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Ηθαλφηεηαο» ην 

νπνίν, φπσο θαη ζην πξνεγνχκελν, έρεη σο βαζηθφ άμνλα ηελ γισζζηθή αλάπηπμε 

κέζα απφ ηελ δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο. Πξφθεηηαη γηα έλα άθξσο δνκεκέλν 

κνληέιν πνπ πξνηείλεη έλα Πξφγξακκα πνπδψλ, κε αλάιπζε ησλ θάζεσλ 

δηδαζθαιίαο θαη ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ ζα θέξνπλ ηελ Γηαπνιηηηζκηθή 

Ηθαλφηεηα. Απηφ είλαη θαη ην ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν 

απφ ηα πξνγελέζηεξα ηνπ, δειαδή φηη δελ παξνπζηάδεη απιψο ηα ζπζηαηηθά ηεο 

Γηαπνιηηηζκηθήο Ηθαλφηεηαο αιιά ηελ πξνάγεη (Borghetti,2013:258). 

Μέζσ ελφο εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε επηά δξαζηεξηφηεηεο ε Borghetti 

δεκηνχξγεζε ην κνληέιν πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο απφθηεζεο ηεο 

Γηαπνιηηηζκηθήο Ηθαλφηεηαο. Καη ηα ηξία βέιε δηαζρίδνληαη απφ θάπνηεο γξακκέο, 

πνπ αθνξνχλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ, δειαδή ηα εμσηεξηθά 

γλσξίζκαηα ηεο Γ.Η. (IC) θαη ηα εζσηεξηθά απνηειέζκαηα, ηεο απηεπίγλσζεο 

(Borghetti,2013:262-263) 54. 

Σέινο, ην ζρήκα ηνπ κνληέινπ είλαη ελδεηθηηθφ ηεο ζπλερήο θίλεζεο πνπ νθείιεη 

λα έρεη ε θαηάθηεζε ηεο Γηαπνιηηηζκηθή Ηθαλφηεηαο. Ζ απφθηεζε ηεο ζηα 

ζρνιηθά ρξφληα δελ ζεκαίλεη πσο ν άλζξσπνο κεηαηξέπεηαη ζε δηαπνιηηηζκηθά 

ηθαλφ. Σν Μεζνδνινγηθφ Μνληέιν απνηειεί έλα αλαπηπμηαθφ κνληέιν πνπ σζεί 

κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηελ επίηεπμε ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ θαη 

                                                
54

 Καηά απηφ ηνλ ηξφπν ππνγξακκίδεηαη ε ζχλδεζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ 

απφδνζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηψληαη. 
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επηθνηλσληαθψλ ζηφρσλ(Borghetti,2013:265-268).

 

Δηθόλα 5: Μεζνδνινγηθό Μνληέιν ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Ιθαλόηεηαο 

(MethodologicalModelofInterculturalCompetence-MetMIC) ηεο  Borghetti (2008) 

 

3.3.5 Μνληέιν Γηαπνιηηηζκηθήο Πνξείαο ηνπ Νηθνιάνπ 

Δπί ειιεληθνχ εδάθνπο, ν Νηθνιάνπ, ην 2003, επηζήκαλε ηελ αλάγθε κηαο εληαίαο 

δηαπνιηηηζκηθήο πνξείαο θαη θαηαζθεχαζε έλα αληίζηνηρν κνληέιν πνπ 

πεξηιάκβαλε ηηο εμήο θάζεηο (Νηθνιάνπ, 2006 :79-82): 

i. Σελ γλσξηκία κε ηνλ άιιν κέζσ ηεο νπνίαο κπνξνχλ λα αξζνχλ νη 

πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ζηεξεφηππα πνπ σζνχλ ζε δηαθξίζεηο. 

ii. Σελ απφθηεζε ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαζψο κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο 

δεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο γηα θαιχηεξε επηθνηλσλία. 

iii. Σελ θαιχηεξε επηθνηλσλία πνπ δεκηνπξγείηαη κφλν σο απνηέιεζκα ησλ 

πξνεγνχκελσλ ζηαδίσλ θαη αθνξά ηελ δεκηνπξγία, ηελ αληαιιαγή θαη ηελ 

εξκελεία κελπκάησλ απφ ηνλ πνκπφ θαη ηνλ δέθηε. 

iv. Σελ δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο –αθφκε θαη ζε δεκφζην επίπεδν- πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ ζέιεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα εκπινθήο κε δηαθνξεηηθά 

πνιηηηζκηθά ππφβαζξα . 
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Δηθόλα 6:Μνληέιν Γηαπνιηηηζκηθήο Πνξείαο ηνπ Νηθνιάνπ (2006) 

 

πκπεξάζκαηα 

Ζ Γηαπνιηηηζκηθή Ηθαλφηεηα απνηειεί ηελ βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο πγηνχο 

πνιίηε, γη‟ απηφ θαη ε θαηάθηεζε ηεο έρεη κεηαηξαπεί ζε κηα αηψληα δηαδηθαζία. 

Γελ απνηειεί έκθπην ραξαθηεξηζηηθφ θαη ζχκθσλα κε ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο 

ν άλζξσπνο νθείιεη λα ηελ δηδαρζεί ψζηε λα ηελ αλαπηχμεη. Ο ζεβαζκφο, νη 

γλψζεηο, ε θαηαλφεζε θαη νη ζπκπεξηθνξέο επηδηψθνληαη κε θάζε δπλαηφ ηξφπν, 

μεθηλψληαο κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεκηνπξγνχληαη νη πξψηεο 

δηαπνιηηηζκηθέο ζπλαληήζεηο, αθνινπζψληαο κάιηζηα ην άηνκν θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ππφινηπεο δσήο ηνπ. 

Καηαιήγνληαο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί, γηα κηα αθφκε θνξά, φηη ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηελ Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. 

Έηζη, κε βαζηθφ άμνλα ηελ εηνηκφηεηα ,ηελ επάξθεηα, ηελ επαηζζεζία θαη έρνληαο 

αλαπηχμεη ηηο θπξηφηεξεο έξεπλεο γχξσ απφ ηελ Γηαπνιηηηζκηθή Ηθαλφηεηα ζηελ 

παξαθάησ ελφηεηα ζα αλαιπζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ έλαλ δηαπνιηηηζκηθά 

ηθαλφ εθπαηδεπηηθφ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
Ο
 : ΓΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΑ ΙΚΑΝΟ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ 

 

Μέζα ζηηο ζχγρξνλεο, πνιπκνξθηθέο ηάμεηο ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα 

αλαπηχμεη θαηάιιειεο δεμηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα παξάγεη νπζηαζηηθφ 

έξγν. Ζ δεκηνπξγία δηαπνιηηηζκηθά ηθαλψλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί ζηφρν φρη 

κφλν ηεο Διιάδαο αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ φινπ ηνπ θφζκνπ. 

Πνηνο, φκσο, είλαη ν δηαπνιηηηζκηθά ηθαλφο εθπαηδεπηηθφο; Ση πξνβιήκαηα 

ζπλαληάεη; Πνηεο πξαθηηθέο πξέπεη λα εθαξκφζεη; ια απηά ηα εξσηήκαηα ζα 

επηρεηξεζεί λα αλαιπζνχλ ζηελ παξνχζα ελφηεηα. 

 

4.1 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γηαπνιηηηζκηθά Ιθαλνύ Δθπαηδεπηηθνύ 

πσο θάλεθε θαη απφ ην πξνεγνχκελν θεθάιαην ε έλλνηα ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο 

Ηθαλφηεηαο δελ έρεη έλαλ θαζνιηθφ νξηζκφ θαζψο απνθηά δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

αλάινγα κε ηηο ζπληζηψζεο θαη ην πεξηβάιινλ φπνπ εθαξκφδεηαη. Ζ 

πνιιαπιφηεηα κε ηελ νπνία εκθαλίδεηαη ν φξνο δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα 

απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν παξάγνληα γηα ην γεγνλφο φηη δελ δίλεηαη κηα θνηλή 

ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε θαη γηα ηνλ Γηαπνιηηηζκηθά Ηθαλφ Δθπαηδεπηηθφ. Σα 

δηάθνξα κνληέια πνπ δηακνξθψζεθαλ γχξσ απφ ηελ Γηαπνιηηηζκηθή Ηθαλφηεηα 

ιεηηνπξγνχλ βνεζεηηθά νχησο ψζηε λα ππάξμεη κηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα έρεη ν εθπαηδεπηηθφο κηαο ηάμεο κε δηαθνξεηηθά 

πνιηηηζκηθά ππφβαζξα, βάζεη ησλ πξνζσπηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. 

Να επηζεκαλζεί φηη ηα Μνληέια Γηαπνιηηηζκηθήο Ηθαλφηεηαο εμεηάδνπλ ζηάζεηο 

απέλαληη ζηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα, ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ αηφκνπ 

(Deardorff,2006˙ Bennett ,2004˙ Byram ,1997˙ Borghetti,2008). Οη ζηάζεηο, νη 

γλψζεηο αιιά θαη νη δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο 

κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. Οη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο 

δελ είλαη αξθεηέο γηα λα θάλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απνδνηηθή. 

χκθσλα κε ηνλ Wikerson (φπσο αλαθ. ζην Jensenetal.,2018) νη ζηάζεηο είλαη ην 
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θπξίσο κέξνο πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδνληαη ηα άιια δπν απαξαίηεηα ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία. Απηφ ζεκαίλεη φηη αθφκε θαη αλ ππάξρνπλ νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο 

ρσξίο ηελ αλάπηπμε ζηέξεσλ ζηάζεσλ δελ δχλαηαη λα γίλεη ζσζηά ε δηαδηθαζία. 

Γηα λα ζεσξεζεί έλαο εθπαηδεπηηθφο δηαπνιηηηζκηθά ηθαλφο δελ αξθεί λα γλσξίδεη 

ηππηθά πψο λα δξάζεη κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ ππάξρεη πνιηηηζκηθή 

εηεξφηεηα αιιά θξίλεηαη αλαγθαίν λα έρεη απνθηήζεη αληίζηνηρεο πεπνηζήζεηο. 

Πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη πνιινί εξεπλεηέο, αλάκεζα ηνπο θαη φπσο ν Murray 

(2007), δηαηχπσζαλ αληίζεηεο απφςεηο, ηζρπξηδφκελνη πσο νη ζηάζεηο 

αληηζηνηρνχλ ζηελ ςπρνζχλζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ άξα πξέπεη λα ζεσξνχληαη 

πεξηηηέο ελψ βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπο 

(Jensenetal,2018 :121). 

Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα είλαη πξψηα θαη πάλσ απ‟ φια ν ίδηνο αθνζησκέλνο 

ζηελ δηαπνιηηηζκηθφηεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη απηή λα αθνξά φιν ην θάζκα 

ηεο δσήο ηνπ, δεκφζην – ηδησηηθφ, λα αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ 

αξρέο γχξσ απφ ην δηαθνξεηηθφ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαζηνραζηεί 

νπνηαδήπνηε πξνγελέζηεξε αληίιεςε (Barrettetal., 2014: 47). Έηζη, ε θαηάθηεζε 

ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Ηθαλφηεηαο μεθηλάεη απφ ηηο πξνζσπηθέο ζηάζεηο πνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο έρεη αλαπηχμεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αιιά θαη απφ ηνλ 

ηξφπν πνπ αιιειεπηδξά ηηο «εηθφλεο» ηνπ κέζα ζηελ ζρνιηθή αίζνπζα. Ζ 

δηαρείξηζε θαη θαη‟ επέθηαζε ε απνδνρή  απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο 

εηεξφηεηαο θαη ησλ καζεηψλ ηνπ θξίλεηαη αλαγθαίν λα ζπκβεί ζε πξψηκν ζηάδην. 

πσο έρεη απνδεηρζεί φζν πην γξήγνξα νη ρξφληα παγησκέλεο αληηιήςεηο 

αλαδηακνξθψλνληαη ηφζν πην εχθνια ν εθπαηδεπηηθφο  πξνιακβάλεη δηαθξίζεηο 

θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ πνηθηινκνξθία ηεο ηάμεο ηνπ (Μπάξνο& 

Μηραιέιε,2008:330). 

εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Γηαπνιηηηζκηθά Ηθαλνχ Δθπαηδεπηηθνχ είλαη ε 

επαλεμέηαζε θάπνησλ apriori πεπνηζήζεσλ ηνπ γχξσ απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο, νη νπνίνη θαληάδνπλ άγλσζηνη. Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη 

φηη ν Γηαπνιηηηζκηθά Ηθαλφο Δθπαηδεπηηθφο δίλεη ηέινο ζε δηαθξίζεηο γχξσ απφ 

ζέκαηα δηαθξίζεσλ. Απνθηά ηελ ηθαλφηεηα λα κελ μερσξίδεη θάπνηνλ καζεηή, 

νχηε λα έρεη ρακειέο πξνζδνθίεο κφλν εμαηηίαο ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ 
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(Νηθνιάνπ,2011 :87). Γελ δηαθξίλεη ηνπο καζεηέο, επηδηψθεη ην χςηζην επίπεδν 

απφδνζεο απφ ην ζχλνιν ηεο ηάμεο ηνπ. Χο εθπαηδεπηηθφο είλαη ,δειαδή, 

ακεξφιεπηνο, δελ αθήλεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζηάζεηο λα δηακνξθψζνπλ εμ‟ αξρήο 

κηα άπνςε ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο (Jensenetal., 2018:121˙ Ληαθνπνχινπ& 

Παπαδνπνχινπ, 2020 :78 ). Γλσξίδεη πσο απνδεδεηγκέλα ε «απηνεθπιεξνχκελε 

πξνθεηεία», φηαλ είλαη αξλεηηθή αθήλεη ην ζηίγκα ηεο ζηνλ καζεηή 

(Σζηξψλεο,2008:129)55. 

ρεηηθά κε ην επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ ν Γηαπνιηηηζκηθά Ηθαλφο Δθπαηδεπηηθφο 

νθείιεη λα παξνπζηάδεη κηα πιεζψξα ραξαθηεξηζηηθψλ. Αξρηθά, πξέπεη λα έρεη 

θαιιηεξγήζεη ηελ ελζπλαίζζεζε ηνπ. Φπζηθά θαη γηα λα κπνξεί λα ζεσξεζεί 

επηηπρήο είλαη αλαγθαίν λα έρεη θαηαλνήζεη πφζν απαξαίηεηνο είλαη ν ξφινο ηνπ 

κηαο θαη δελ κεηαιακπαδεχεη απιψο γλψζεηο αιιά θαιείηαη ηαπηφρξνλα λα είλαη 

ζχκβνπινο, ζπλεξγάηεο, εκπλεπζηήο, θαζνδεγεηήο, δηαρεηξηζηήο δχζθνισλ 

θαηαζηάζεσλ ( Jensenetal.,2018:121-124 ˙ (Barrettetal., 2014: 55). Καηαλνψληαο 

ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ ζαλ λα είλαη δηθά ηνπ θαηαθέξλεη λα δεζεί καδί ηνπ, 

λα ηνλ ζεσξεί ηζφηηκν θαη λα ηνλ ζέβεηαη56. 

Οη δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη ν εθπαηδεπηηθφο κηαο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο 

,φπσο ηνλίζηεθε, είλαη πνιιέο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεη ν 

Γηαπνιηηηζκηθά Ηθαλφο Δθπαηδεπηηθφο ην κάζεκα απνηειεί κηα απφ απηέο. Δίλαη 

ζε ζέζε λα ηξνπνπνηεί ην δηδαθηηθφ πιηθφ, λα δεκηνπξγεί θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο 

λα πξνσζεί ηηο γλψζεηο ηνπ κε ην ζσζηφ ηξφπν θάζε θνξά . πσο ζα 

ππνγξακκηζηεί παξαθάησ, φια φζα πξναλαθέξζεθαλ απαηηνχλ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα πξνρσξήζεη  ζηελ θαηάθηεζε  γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο 

πνιηηηζκνχο κε ηνπο νπνίνπο εκπιέθεηαη (Ληαθνπνχινπ& 

Παπαδνπνχινπ,2020:80). Ο ηξφπνο νξγάλσζεο θάζε καζήκαηνο πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππφςε θαη λα πεξηιακβάλεη ην πνιηηηζκηθφ ζηνηρείν ελζσκαησκέλν ζε 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζην δηδαθηηθφ πιηθφ (Zeki,2019:109˙ 

                                                
55

Πξφθεηηαη γηα ην θαηλφκελν ηνπ Ππγκαιίσλα φπνπ έρεη απαζρνιήζεη ηελ Φπρνπαηδαγσγηθή. Μειεηά 

ηελ ζρέζε πξνζδνθηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ επίδξαζε ηεο πάλσ 

ηφζν ζηνλ ίδην φζν θαη ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο. Σν 1968 νη Rosenthal&Jacobson ζε έξεπλα ηνπο 

παξαηήξεζαλ ηνλ αληίθηππν ησλ ζεηηθψλ πξνζδνθηψλ ησλ δαζθάισλ ζηνπο καζεηέο κεηνλνηηθψλ 

νκάδσλ (Rosenthel&Jacobson,1968:1-2,51). 
56

 Έηζη, είλαη ζε ζέζε λα αλεζπρεί γηα ηελ χπαξμε αληζνηήησλ θαη ζηεξίδεη ηνπο καζεηέο ηνπ θαη ηελ 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε ηεο ηάμεο ηνπ( Jensenetal.,2018:121-124). 
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Padua&Gonzalez Smith,2020:61). Πέξα απφ ηηο πξαθηηθέο δεμηφηεηεο γχξσ απφ 

ηηο πξνζαξκνγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα πξνσζεί ηελ 

ζπλεξγαζία θαη ηελ ζπλερή αιιειεπίδξαζε εθπαηδεπηηθψλ κε καζεηέο, κε γνλείο 

θαη κε ινηπνχο ζπλαδέιθνπο (Δπαγγέινπ&Μνπιά,2016:159-160).  

Οη γλψζεηο είλαη ην ηειεπηαίν ζεκείν ζην νπνίν ζπγθεληξψλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ 

απαξηίδνπλ έλαλ Γηαπνιηηηζκηθά Ηθαλφ Δθπαηδεπηηθφ. Οη γλψζεηο αθνξνχλ ηηο 

γλψζεηο γχξσ απφ ηνπο πνιηηηζκνχο θαζψο δελ δχλαηαη λα απνξξίπηεηαη ή λα κελ 

ππάξρεη γλψζε ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο θνπιηνχξεο. Με ππνκνλή, αλνρή θαη 

θαηαλφεζε απνθηά ηηο γλψζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ψζηε λα ζεσξείηαη επαξθήο 

(Keengwe,2010:202). Πξφθεηηαη γη‟ απηφ πνπ νλνκάδεηαη αλαιπηηθή επάξθεηα, 

δειαδή θαηαλφεζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ζπζρέηηζε καδί ηνπ (Ληαθνπνχινπ& 

Παπαδνπνχινπ,2019:78).  Ζ δηαζχλδεζε κε ηνπο πνιηηηζκνχο μεθηλάεη κε ηελ 

επίγλσζε ηνπ δηθνχ ηνπ πνιηηηζκνχ θαη χζηεξα ηελ εκπινθή ηνπ κε ηνπο άιινπο 

(Smolic& Katunich,2017:55-56).Γλσξίδεη ηε δηθή ηνπ θνπιηνχξα, γλσξίδεη ηηο 

άιιεο θαη κεηαθέξεη ηηο γλψζεηο (ηκφπνπινο,2014). Μπνξεί λα ζθέθηεηαη 

πνιπδηάζηαηα θαη λα δξα ζε δηάθνξα πνιηηηζκηθά επίπεδα 

(Παπαρξήζηνο,2009:11). Οη γλψζεηο, επνκέλσο, ηνπ παξέρνπλ φια φζα ρξεηάδεηαη 

ψζηε λα πξνρσξήζεη ζε δξάζεηο θαη κέζσ απηψλ λα πεξάζεη απφ ην επίπεδν ηνπ 

απινχ εθπαηδεπηηθνχ ζε απηφ ηνπ ηθαλνχ εθπαηδεπηηθνχ. 

ια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ηα γλσξίζκαηα ηνπ Γηαπνιηηηζκηθά Ηθαλνχ 

Δθπαηδεπηηθνχ θαη θαζνξίδνπλ ηνλ ξφιν ηνπ κέζα ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο. Παξ‟ 

απηά , αθφκε, θαη ζήκεξα παξαηεξνχληαη νη πεξηνξηζκέλεο γλψζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γχξσ απφ δηαπνιηηηζκηθά δεηήκαηα (Palaiologou&Faas,2012:576). 

Σα πξνβιήκαηα κε ηα νπνία έξρνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε αληηκέησπνη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζα αλαιπζνχλ ζηελ επφκελε ππνελφηεηα. 

 

4.2 Οη αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ Γηαπνιηηηζκηθά Ιθαλνύ 

Δθπαηδεπηηθνύ 

Ζ έιιεηςε δηαπνιηηηζκηθήο επάξθεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη κεξηθνχο εθπαηδεπηηθνχο 

πξέπεη άκεζα λα θαιπθζεί. Οη εθπαηδεπηηθνί δείρλνπλ ηελ αλάγθε 
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αλαζπγθξφηεζεο ηνπ ξφινπ ηνπο νχησο ψζηε απηφο λα ζπκβαδίδεη κε ηηο αιιαγέο 

πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ θνηλσλία γχξσ ηνπο (Μπάξνο& Μηραιέιε,2008:330). Ζ 

Γηαπνιηηηζκηθή Ηθαλφηεηα είλαη κηα δηαδηθαζία ζπλερήο, πνπ δελ απνθηάηαη 

απεπζείαο αιιά ρξεηάδεηαη πξνζπάζεηα θαη επηκνλή.  

Ζ κεγαιχηεξε πξφθιεζε κε ηελ νπνία έξρεηαη αληηκέησπνο ν εθπαηδεπηηθφο είλαη 

ε αδπλακία εθαξκνγήο ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο. Ζ δπζθνιία ηνπ ζχγρξνλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ  λα εθαξκφζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πξνυπνζέηεη ε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ απνπζία ηνπ πξψηνπ 

θαη ζεκειηψδνπο βήκαηνο, δειαδή ζηελ απνπζία απφθηεζεο ησλ βαζηθψλ 

γλψζεσλ γχξσ απφ ηελ ίδηα ηελ δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα. Ζ έιιεηςε γλψζεσλ,  

ζπζρεηηζκνχ κε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο θαη  ε απνπζία πξνζσπηθήο 

αλαδήηεζεο απνηεινχλ ηα βαζηθά εκπφδηα πνπ πξέπεη λα μεπεξάζεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα. 

 Έηζη, κέζα απφ ηελ αηηία απηήο ηεο δπζρέξεηαο  πνπ πξναλαθέξζεθε ν 

εθπαηδεπηηθφο δελ θηάλεη πνηέ ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο 

(Κεζίδνπ& Παπαδνπνχινπ,2008:44).ηελ βάζε ηεο άγλνηαο ηνπ, φκσο, πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζεί ε ειάρηζηε - αλ φρη απνχζα- εθπαίδεπζε πάλσ ζε δηαπνιηηηζκηθά 

ζέκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ βαζηθνχ θχθινπ ζπνπδψλ ηνπ, εθεί φπνπ 

δηακφξθσλε ηηο βαζηθέο παηδαγσγηθέο ηνπ αληηιήςεηο θαη έλαλ λέν ηξφπν ζέαζεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ (Palaiologou&Faas,2012:576). Μέζα απ‟ απηά 

θξίλεηαη αλαγθαίν ν θάζε εθπαηδεπηηθφο λα πάςεη λα ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ πνκπφ 

αιιά λα κπεη ζε δηαδηθαζία θαηάθηεζεο ησλ βαζηθψλ παηδαγσγηθψλ 

γλσξηζκάησλ πνπ ζα ηνλ κεηαηξέςνπλ ζε θαζνδεγεηή (Νηθνιάνπ,2011:53).  

Σν πξφβιεκα ηεο άγλνηαο πξέπεη λα ζεσξείηαη σο ην κεγαιχηεξν απ‟ φια φζα έρεη 

λα επηιχζεη ν εθπαηδεπηηθφο θιάδνο. πσο έρεη θαλεί, αθφκε θαη ζήκεξα καζεηέο 

κε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ππφβαζξα εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνληαη 

δηζηαθηηθά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  θπξίσο εμαηηίαο ππνιεηκκάησλ 

πξνγελέζηεξσλ αληηιήςεσλ πνπ θέξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί (Γθάθνπ& 

Γθάθνπ,2018:175). Ο ζηεξενηππηθφο ηξφπνο κεηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο 

απνηειεί επαθφινπζν ηνπ επί δεθαεηίαο ιαζεκέλνπ ηξφπνπ πξνζέγγηζεο ηεο. Ζ 

παξνπζία ησλ ρξφληα παγησκέλσλ αληηιήςεσλ δελ ζεκαίλεη απηνκάησο απνπζία 
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ελδηαθέξνληνο απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ εηεξφηεηα. 

Αληηζέησο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν εθπαηδεπηηθφο επηδεηθλχεη ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηνπο δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο κε ηνπο νπνίνπο έξρεηαη ζε επαθή 

φκσο ε άγλνηα ηνλ σζεί ζε ιάζνο κεζφδνπο, νη νπνίεο θάλνπλ, αδίθσο, ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα θαίλεηαη αδηάθνξνο (Palaiologou&Faas,2012:578). Ζ αλάγθε, 

δειαδή, γηα επηπιένλ εηο βάζνο επαθή θαη θαηαλφεζε ησλ πνιηηηζκψλ πνπ 

ζπλαληψληαη είλαη κνλφδξνκνο.  

Ο δε αληίθηππνο ησλ παξαπάλσ κεγηζηνπνηείηαη φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη 

λα εθπαηδεχζνπλ δίγισζζνπο καζεηέο ρσξίο λα έρνπλ ηελ αλάινγε θαηάξηηζε. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ρσξίο λα έρνπλ δερζεί θαηάιιειε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα 

δηδαθηηθήο ηεο ειιεληθήο δεχηεξεο ή σο μέλεο γιψζζαο βξίζθνληαη αληηκέησπνη 

κε ζπλζήθεο πνπ δελ γλσξίδνπλ. Απφ ην πψο λα δηδάμνπλ παηδηά κε δηαθνξεηηθή 

πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ζε πξαθηηθφ επίπεδν κέρξη θαη ην πψο λα δηαρεηξηζηνχλ 

ηάμεηο ζηηο νπνίεο ζπγθεληξψλνληαη άηνκα κε δηαθνξεηηθφ επίπεδν 

ειιελνκάζεηαο, δηαθνξεηηθέο ειηθίεο αιιά θαη δηαθνξεηηθνχο γλσζηηθνχο ζηφρνπο 

(Υαηδεδάθε, 2013:4). Αλαθχπηεη, δειαδή, ε αλάγθε γηα  επάξθεηα πνπ γεθπξψλεη 

ην ράζκα είηε κε ηελ πιήξε επαθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο δηάθνξνπο 

πνιηηηζκνχο είηε κε απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθά κε απηνχο (Γθάθνπ& 

Γθάθνπ,2018:176). Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν αληηκεησπίδεηαη θαη ην πξφβιεκα ηεο 

έληαμεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ κέζα ζηνλ κηθξφθνζκν ηεο ηάμεο. Χζηφζν, 

πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη  ε έληαμε  ζα έπξεπε λα ζηνρεχεη ζε εθαξκνγή ζε 

φιν ην θάζκα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, θάηη πνπ δπζηπρψο αθφκε δελ έρεη 

επηηεπρζεί (Jensenetal.,2018 :121). 

 Έλα αθφκε πξφβιεκα ,πέξα απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεπαξθνχο γλψζεο , 

είλαη ε χπαξμε  αλάγθεο λα απνηειεί  ν Γηαπνιηηηζκηθά Ηθαλφο Δθπαηδεπηηθφο έλα 

εληαίν πξφηππν. Μέρξη ζήκεξα, ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα δηακνξθψζεη 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ φκσο δελ είλαη θαζνιηθά γηα φια ηα 

εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ζχγρπζε. Σν εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα θάζε ρψξαο νξίδεη ηφζν πσο πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο φζν θαη ηνπο 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα επηηχρεη (Μπάξνο& Μηραιέιε,2008:330-332). 

ηελ Διιάδα ν δηαπνιηηηζκηθά ηθαλφο εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα δηδάμεη ζε βάζνο 
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φινπο ηνπο καζεηέο, φρη λα ηνπο κάζεη ηελ ειιεληθή γιψζζα νχηε απιά λα 

κεηαθέξεη γλψζεηο κεηαθξάδνληαο πνιηηηζκνχο. Γηα λα γίλεη απηή ηνπ ε ηδηφηεηα 

αληηιεπηή ρξεηάδεηαη ηελ ππνζηήξημε νιφθιεξνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

κε αλαδηακφξθσζε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΑΠ) θαζψο θαη 

ησλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. 

Σέινο, δελ γίλεηαη λα κελ αλαθεξζεί ε αλάγθε απφθηεζεο εξεπλεηηθήο δηάζηαζεο 

απφ ηελ κεξηά ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ. Χο θχηηαξν ηεο νκάδαο νθείιεη λα 

θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο, ηα φξηα, ηελ αιιειεπίδξαζε θαη λα δεκηνπξγεί έλα 

πεξηβάιινλ φπνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζε φζα ρξεηάδνληαη νη καζεηέο ηνπ 

(Σζηξψλεο,2008 :128). Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ φια ηα παξαπάλσ ,ρσξίο λα 

δεκηνπξγεζεί θάπνηνο πξνβιεκαηηθφο παξάγνληαο, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα 

πξνβεί ζε κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία. Ζ έξεπλα δξάζεο, φπσο νλνκάδεηαη ε 

πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία, απνηειεί ζπλδπαζκφ ησλ φζσλ  γλσξίδεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν κε  ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο 

(Γεκεηξηάδνπ & Δπζηαζίνπ,2008 :79)57. ε θαζεκεξηλή βάζε, χζηεξα απφ απηή 

ηελ δηαδηθαζία κπνξεί (Σζηξψλεο,2008:137-138): 

 λα πξνζαξκφδεη ηελ ηαρχηεηα νκηιίαο ηνπ,  

 λα πξνζέρεη ηελ άξζξσζή ηνπ,  

 λα επηβεβαηψλεη κέζσ επαλάιεςεο αλ γίλεηαη θαηαλνεηφο,  

 λα απνθεχγεη ραξαθηεξηζκνχο ή αλαθνξέο ζε ζηνηρεία πνπ γλσξίδεη φηη 

ίζσο εγείξνπλ ζρφιηα, 

 λα πιαηζηψλεη ζεηηθά θαη κε ζηνξγή φια ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ.  

Σν ηξίπηπρν γλψζεηο, ζηάζεηο, δεμηφηεηεο θαίλεηαη φηη απνηειεί ην ζεκείν φπνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αλάγθε λα αλαζεσξήζνπλ. Ζ επηζπκία ηνπο λα 

αληηκεησπίζνπλ θάζε πξφβιεκα γίλεηαη εκθαλήο αθνχ απνηειεί αληηθείκελν 

πνιιψλ εξεπλψλ γχξσ απφ ην πεδίν ηνπ Γηαπνιηηηζκηθά Ηθαλνχ Δθπαηδεπηηθνχ, 

κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο ζα αλαιπζνχλ ζηελ ζπλέρεηα. 

                                                
57

  Με ηνλ φξν έξεπλα δξάζεο ελλνείηαη ε ελδνζθφπεζε πνπ νδεγεί ζηελ παξαγσγή ελφο εληαίνπ θαη 

ζεβαζηνχ απνηειέζκαηνο θνπιηνχξαο κέζα απφ κηα δηαδηθαζία επαλεμέηαζεο θαη επαλάδξαζεο κε 

ζθνπφ ηελ απηνβειηίσζε θαη ηελ νπζηαζηηθή επηθνηλσλία εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ (Freire, 

1972:31). 
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4.3 Πξνγελέζηεξεο έξεπλεο 

 Ζ ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ δηαρείξηζε ησλ ζχγρξνλσλ 

πνιππνιηηηζκηθψλ ηάμεσλ έρεη θαηαιάβεη κεγάιν κέξνο ηελ βηβιηνγξαθίαο. Οη 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο αθνξνχλ ηηο γλψζεηο, ηελ επηκφξθσζε αιιά πξνζθέξνπλ 

θαη δηδαθηηθέο πξνηάζεηο γηα θαιχηεξε δηαρείξηζε κηαο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο. 

Κεληξηθφο άμνλαο ηνπο είλαη ε έληαμε φισλ ησλ παηδηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο κε ην θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, γεγνλφο πνπ ζα επηηεπρζεί 

κφλν  κε δξαζηηθέο αιιαγέο ζε φια ηα ζηνηρεία πνπ εγείξνπλ πξνβιεκαηηζκνχο. 

Ζ Palaiologou θαη Fass ζε έξεπλα πνπ έθαλε ζηάζεθε γχξσ απφ ην πεξηνξηζκέλν 

γλσζηηθφ εχξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο.  

πγθεθξηκέλα, ηφληζε ηελ αλάγθε επηκφξθσζεο θαη αλαζηνραζκνχ ησλ 

ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ. Αλ θαη ε έξεπλα αθνξά ην παξειζφλ, ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο  απεηθνλίδνπλ ηελ ζχγρξνλε ειιεληθή εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα 

(Palaiologou&Faas,2012:578). Οη  Dee&Henkin, ήδε κηα δεθαεηία πξηλ, ην 2002 

πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα ζε 150 θαζεγεηέο κε ζθνπφ λα αλαδείμνπλ ηηο ζηάζεηο 

ηνπο έλαληη ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηιίαο. Σα ζηνηρεία ηεο έξεπλα ηνπο θαηέδεημαλ 

αθξηβψο απηφ πνπ ην 2012 νη Palaiologou&Faas εμαθνινπζνχλ λα αλαδεηθλχνπλ 

σο πεγή πξνβιεκάησλ, δειαδή ηελ χπαξμε εζθαικέλσλ αληηιήςεσλ γηα ηνπο 

άιινπο πνιηηηζκνχο ιφγσ ηεο άγλνηαο ηνπο ζρεηηθά κε απηνχο, ε νπνία κφλν κέζσ 

ηεο επηκφξθσζεο κπνξεί αξρηθά  λα πεξηνξηζηεί θαη κεηά λα νδεγήζεη ζηελ 

αλαδηακφξθσζε ησλ πξνγελέζηεξσλ απφςεσλ (Dee&Henkin,2002:36). 

Αληηθείκελν ηεο κειέηεο ησλ Padua&GonzalezSmith ήηαλ ε αλάιπζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ απνηέιεζαλ βάζε ηνπ κνληέινπ ηνπ Byram. Δμέηαζαλ ηηο ζηάζεηο, 

ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε κέζα ζε κηα 

πξαγκαηηθή ζρνιηθή ηάμε. Ζ έξεπλα ηνπο έδεημε πσο ην κνληέιν ηνπ Byram δελ 

είλαη πιήξσο εθαξκφζηκν ζε πξαγκαηηθέο δηδαθηηθέο ζπλζήθεο θαη πξνηείλνπλ 

ηελ κεηεθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ νχησο ψζηε λα ληψζνπλ φπσο νη καζεηέο 

ηνπο. Δπίζεο, αλαθέξνπλ ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο κηαο πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο 

φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε παγθφζκηαο θαηαλφεζεο 

(Padua&Gonzalez Smith,2020:72). 
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Σν 2014 νη Bastos&Araújo e Sá, επίζεο, επηρείξεζαλ λα εμεγήζνπλ πσο νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη ην ζρνιείν ιεηηνπξγνχλ σο δηαπνιηηηζκηθνί κεζνιαβεηέο 

ρξεζηκνπνηψληαο σο βάζε ην ICC ηνπ Byram θαη έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

πνπ δεκηνχξγεζαλ νη ίδηνη. Παξαηεξήζεθε κεγάιν ελδηαθέξνλ γχξσ απφ  ην 

ζηνηρείν ηεο επαηζζεηνπνίεζεο, ηεο αιιαγήο ζηξαηεγηθψλ θαη αιιειεπίδξαζεο. Ο 

γλσζηηθφο ηνκέαο θάλεθε λα ινγίδεηαη σο ηθαλφηεηα απφθηεζεο γλψζεο φπνπ 

είλαη αλαγθαίν ελψ ν ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο θάλεθε φηη πξέπεη λα εληζρπζεί, 

ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ ζηνηρεία φπσο θφβνο, άγρνο θαη αληθαλφηεηα απφ ηελ 

πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Bastos&Araújo e Sá,2014:14-15). 

Σελ έιιεηςε γλψζεσλ πάλσ ζε ζέκαηα Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

αλέδεημαλ θαη νη Γθάθνπ&Γθάθνπ ζε κηα έξεπλα γχξσ απφ ηνπο θαζεγεηέο 

δίγισζζσλ καζεηψλ. Πέξα φκσο απφ ηελ αλεπάξθεηα θαη ηελ απνπζία 

κεηεθπαίδεπζεο ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ ππνγξάκκηζαλ ήηαλ ε γιψζζα. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ δελ γλψξηδε μέλεο γιψζζεο πέξα απφ ηελ 

κεηξηθή ηνπ ψζηε λα αληαπνθξηζεί θαηάιιεια κέζα ζε κηα αίζνπζα πνπ ζα 

πεξηιάκβαλε δίγισζζνπο καζεηέο θαη απηφ ιεηηνπξγνχζε αξλεηηθή πξψηα απ‟ 

φια ζηνπο ίδηνπο. Αλάκεζα ζηα ππφινηπα πνξίζκαηα πνπ εμήγαγε ε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα, ην πην ζεκαληηθφ ήηαλ ε κεγάιε επηζπκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

αιιάμνπλ ηελ θαηάζηαζε πξνο έλα θαιχηεξν ζεκείν γηα ηα δηαθνξεηηθά 

πνιηηηζκηθά κέιε (Γθάθνπ&Γθάθνπ, 2018:180). 

Θεηηθή αληαπφθξηζε απέλαληη ζηελ πνηθηινκνξθία ηεο ηάμεο (πνιηηηζκηθή, σο 

πξνο ην θχιν, ζεμνπαιηθή, εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο,…) αλαζχξνπκε απφ 

ηελ έξεπλα ησλ Chiner,Cardona-Moltó, GómezPuerta. Ζ έξεπλα ζηξάθεθε γχξσ 

απφ ελ δπλάκεη εθπαηδεπηηθνχο θαη αθνξνχζε ηηο πξνζσπηθέο θαη επαγγεικαηηθέο 

πεπνηζήζεηο, κε ζεηηθφ αληίθηππν θαη ζηα δπν58. Σνλ ίδην ζεηηθφ αληίθηππν έδεημε 

ην 2017 ε έξεπλα ησλ Vlachou&Panitsides, πνπ πξφβαιε φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

αληηιακβάλνληαλ ηελ αλάγθε επηκφξθσζεο ηνπο θαη επηζπκνχζαλ ηνλ ζπλδπαζκφ 

ζεσξίαο θαη πξάμεο γηα λα έρνπλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε απφδνζε νη ίδηνη θαη 

θαη‟ επέθηαζε νη καζεηέο ηνπο (Vlachou&Panitsides,2017:4;).  

                                                
58

Σν πξνζσπηθφ ζηνηρείν ζεκείσζε κεγαιχηεξν ζθνξ απφ ην επαγγεικαηηθφ ίζσο αθξηβψο εμαηηίαο ηεο 

κεγαιχηεξεο έθζεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε πξνζσπηθά εξεζίζκαηα ζηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο  ζε 

ζρέζε κε ηελ κηθξή δηδαθηηθή εκπεηξία πνπ δηέζεηαλ (Chiner,Cardona-Moltó, Gómez Puerta:20-21). 
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Σα απνηειέζκαηα πνπ αλέδεημε ν Silverman (2010) ήηαλ εμ‟ νινθιήξνπ αληίζεηα 

κε ηα παξαπάλσ. πγθεθξηκέλα, πξηλ απφ κηα δεθαεηία, επηζήκαλε ηελ έληνλε 

αδηαθνξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο καζεηέο κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν θαη 

ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Οκνίσο, νη  Ληαθνπνχινπ θαη Παπαδνπνχινπ ππνζηήξημαλ 

φηη ε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο δελ απνηέιεζε θεληξηθφ ζεκείν γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηεο. Πέξα απφ ηελ αδηαθνξία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δελ ππήξρε θακία επηζπκία γηα λα ιάβνπλ θάπνηνπ είδνπο 

ελεκέξσζε πάλσ ζε ζέκαηα Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο59. Απηφ 

ζχκθσλα κε ηηο εξεπλήηξηεο  εγείξεη πξνβιεκαηηζκφ θαη ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε (Ληαθνπνχινπ& Παπαδνπνχινπ,2019:85-92). 

Σν πψο ηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα βνεζνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

θαηαλνήζεη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν εξγάδεηαη κεηξψληαο βαζηθνχο άμνλεο 

φπσο ε ελζπλαίζζεζε, ε επγέλεηα, ε θνηλσληθή επαηζζεηνπνίεζε, ε απνδνρή θαη 

ε ππεξάζπηζε ησλ κειψλ κηαο ηάμεο, κειέηεζαλ νη Jensenetal (2018). Σελ 

ελζπλαίζζεζε ηελ ζεψξεζαλ πξναπαηηνχκελν, κε ηελ επγέλεηα αλαδεηνχζαλ 

θνηλέο εκπεηξίεο κε ηνπο καζεηέο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, έπεηηα έιεγμαλ πσο νη 

εθπαηδεπηηθνί απνξξνθνχλ ηηο λέεο γλψζεηο, πσο εληάζζνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ 

παηδηνχ ζην κάζεκα αιιά θαη πσο ηνλ ίδην εμαιείθνληαο αληζφηεηεο. Απφ ηνπο 5 

άμνλεο θάλεθε ε απνπζία νπζηαζηηθήο πνιηηηζκηθήο επαθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κε ηνπο καζεηέο ηνπο, ε νπνία ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπο κέζα ζηελ ηάμε. Σέινο, ε απνδνρή, ε θνηλσληθή επαηζζεηνπνίεζε θαη 

επγέλεηα θάλεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο λα αληαπνθξίλνληαη ζηα 

δεηνχκελα ηεο έξεπλαο ρσξίο φκσο λα είλαη δπλαηφ φια απηά λα αμηνινγεζνχλ 

πιήξσο. 

Ο Yuen (2010) βαζηζκέλνο ζην εξσηεκαηνιφγην δηαπνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο ησλ 

Hammer&Bennett (2001) πξνζπάζεζε λα εληνπίζεη ηελ δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα 

ησλ θαζεγεηψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Υνλγθ Κνλγθ. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ε εζλνθεληξηθή καηηά ησλ θαζεγεηψλ ηνπο έθαλε λα 

                                                
59

 Ζ αδηαθνξία αθνξά θπξίσο ηελ ζπλεξγαζία νηθνγέλεηαο –ζρνιείνπ θαη δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε 

ηηο έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ (βι.Vlachou&Panitsides,2017˙ησλ 

Chiner,Cardona-Moltó,Gómez Puerta,2019)  θαη έβιεπαλ ηνλ ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ πην ζεηηθφ ζην 

λα εληζρχζεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ ψζηε λα βειηηψζεη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο άιινπο 

πνιηηηζκνχο. 
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έρνπλ αξλεηηζκφ πξνο ηνπο πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθνχο καζεηέο ηνπο. Σν 

ελδηαθέξνλ ηνπο ήηαλ εηθνληθφ αθνχ είραλ κηθξή εκπεηξία πάλσ ζηνλ ηνκέα θαη 

δελ είραλ θαιιηεξγήζεη ηελ δηαπνιηηηζκηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. Οη γνχξα, 

Μάλεζεο θαη Μεηξνπνχινπ (2018) αζρνιήζεθαλ κε ηα παηδηά ησλ ζρνιείσλ ηεο 

Αραΐαο πνπ άλεθαλ ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ππφβαζξα. Οη εθπαηδεπηηθνί γηα 

άιιε κηα θνξά – κάιηζηα κε πςειφηαηα πνζνζηά- δήισζαλ ηελ απνπζία 

γλψζεσλ πάλσ ζηνπο πνιηηηζκνχο ησλ καζεηψλ ηνπο ή ηελ επηκφξθσζε ζηνλ 

ηνκέα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα απνηππψλνληαο , φκσο, ηελ 

αλάγθε γηα απφθηεζε ελζπλαίζζεζεο θαη αξκνλίαο κέζα ζηα ζρνιεία. 

ηνλ ίδην λνκφ ν Μάλεζεο δηεξεχλεζε ηελ αλαγθαηφηεηα αιιά θαη ηνπο ιφγνπο 

πνπ σζνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζηξαθνχλ ζε δηαπνιηηηζκηθή θαηάξηηζε 

(γνχξα , Μάλεζεο& Μεηξνπνχινπ,2018). Σα πξνβιήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ε επηζπκία ηνπο λα απαιιαγνχλ απ‟ απηά ήηαλ ηα θχξηα επξήκαηα. 

Παξάιιεια, πέξα απφ ηελ πξνζσπηθή βνχιεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο, ε κεγηζηνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ζηελ 

θαηαλφεζε θαη ζηελ επηθνηλσλία πνπ παξνπζηάδνπλ νη δίγισζζνη καζεηέο 

αλαδείρζεθε σο αηηία πνπ σζεί  ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε επηπιένλ επηκφξθσζε.    

4.4 Δπηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ 

Παξά ην γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα, εμαηηίαο ηεο έληνλεο κεηαλαζηεπηηθήο 

εηζξνήο ζηελ ρψξα καο, νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί θξίλνληαη σο ελήκεξνη σο πξνο 

ηελ δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο θαζψο ε αλαδηακφξθσζε ηνπ πεδίνπ ησλ 

κεηαθηλήζεσλ ησλ πιεζπζκψλ ρξήδεη σο απαξαίηεηε ηελ πεξαηηέξσ επηκφξθσζε 

ηνπο. Ο φξνο επηκφξθσζε αλαθέξεηαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ήδε βαζηθψλ 

γλψζεσλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ζηφρσλ κέζσ ρξήζεο ησλ θαηάιιεισλ 

πξαθηηθψλ. 

Ζ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ είλαη κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα. Ήδε ην 1977 

θαη ην 1979, δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ ρψξα καο, αληίζηνηρα, δπν ρνιέο 

Δπηκφξθσζεο Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο (ΔΛΜΔ) θαη δπν ρνιέο 

Δπηκφξθσζεο Λεηηνπξγψλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΔΛΓΔ)60. ήκεξα, αξκφδηνη 

                                                
60

 Π.Γ. 127/1979 & 459/1978 θαη Π.Γ. 255/1979. 
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γηα ζέκαηα επηκφξθσζεο είλαη ηα Πεξηθεξεηαθά Δπηκνξθσηηθά Κέληξα (ΠΔΚ), 

θνξείο πνπ δηνξγαλψλνπλ επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα αιιά θαη ην Ηλζηηηνχην 

Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Δπηκνξθσηηθήο Δθπαίδεπζεο, ην νπνίν ζηνρεχεη 

ζηελ κειέηε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ εληφο ζρνιηθήο ηάμεο. 

Γχξσ απφ ηελ έληαμε θαη ηελ εθπαίδεπζε δίγισζζσλ πιεζπζκψλ ζην ειιεληθφ 

ζρνιείν παξαηεξνχληαη ,φπσο έρεη απνδεηρζεί σο ηψξα, πνιιά πξνβιήκαηα 

θπξίσο ιφγσ ησλ πνιηηηζκηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ θάζε καζεηή γηα ηηο νπνίεο νθείιεη 

ν εθπαηδεπηηθφο λα είλαη ελεκεξσκέλνο θαη εμνηθεησκέλνο. Φπζηθά, πέξα απφ ηελ 

πνιηηηζκηθήο θχζεσο δηαθνξά ν εθπαηδεπηηθφο βξίζθεηαη αληηκέησπνο θαη κε ην 

πξφβιεκα ηεο γισζζηθήο επηθνηλσλίαο. Πνκπφο θαη δέθηεο δελ έρνπλ ηελ ίδηα 

γισζζηθή βάζε θαη έηζη ε  επαθή αλάκεζά ηνπο δελ θξίλεηαη ιεηηνπξγηθή. Ζ 

απνπζία γλψζε ηεο ειιεληθήο απφ ηελ πιεπξά ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ απνηειεί 

ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

χκθσλα κε ηελ Δζληθή Έλσζε γηα ηελ Πνιππνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε ηφζν νη ελ 

ελεξγεία φζν θαη νη ελ δπλάκεη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα κεηεθπαηδεπηνχλ ψζηε λα 

απνθηήζνπλ επαθή κε ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο(Padua, 

&GonzalezSmith,2020:61). Ζ ζπκπεξίιεςε ησλ ελ δπλάκεη εθπαηδεπηηθψλ 

απνηέιεζε αληηθείκελν πνιιψλ εξεπλψλ ελψ πξνηείλεηαη θαη ε βαζηθή 

εθπαίδεπζε ηνπο λα γίλεηαη ζε πεξηβάιινληα κε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκηθά 

καζεηέο απνζθνπψληαο ζηελ ηαπηφρξνλε ελδπλάκσζε θαζεγεηψλ- καζεηψλ 

(Keengwe,2010: 202). 

Να ζεκεησζεί φηη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θξίλεηαη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηα γισζζηθά καζήκαηα. Πξφθεηηαη γηα εθείλνπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ πξέπεη λα δηδάμνπλ θαη λα κεηαδψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο πάλσ 

ζε κηα γιψζζα ζε καζεηέο κε εληειψο δηαθνξεηηθφ γισζζηθφ ππφβαζξν. Έηζη, 

αλαιακβάλνληαο απηή ηε δχζθνιε δηαδηθαζία θαη κε ζθνπφ λα αληαπνθξηζνχλ 

ρσξίο άγρνο, θφβν νθείινπλ λα ζηξαθνχλ πξνο πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. Αθνχ 

απνθηήζνπλ νη ίδηνη ηελ Γηαπνιηηηζκηθή Ηθαλφηεηα ζα κπνξέζνπλ λα ηελ 

κεηαθέξνπλ εληφο ηάμεο θαη λα ζεκεησζεί ην έξγν ηνπο σο επηηπρεκέλν 

(Bastos&Araújo e Sá,2014:1-2). 
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Πξνθεηκέλνπ λα επηκνξθσζεί ν ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη έλα κνληέιν 

θαηάξηηζεο δειαδή έλα πξφγξακκα πνπ ζα πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν θάζκα 

γλψζεσλ ζθαηξηθψλ, ζπλζεηηθψλ θαη γλψζεσλ ησλ δηάθνξσλ απφςεσλ γχξσ απφ 

ην εμεηαδφκελν αληηθείκελν. Ο Shulman, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Κπξίδε θαη 

ηνλ Αλδξένπ ,ην 1987, θαηεγνξηνπνίεζε ηηο παξαπάλσ κνξθέο γλψζεο αλαιπηηθά 

ζηηο εμήο επηά νκάδεο (Κπξίδεο& Αλδξένπ,2005:243-244):  

1. γλψζε παηδαγσγηθψλ αληηθεηκέλσλ,  

2. παηδαγσγηθέο γλψζεηο,  

3. γλψζεηο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ,  

4. παηδαγσγηθέο γλψζεηο πεξηερνκέλνπ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, 

5. γλψζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο (αλάγθεο, 

ηδηαηηεξφηεηεο, ηξφπνο ρεηξηζκνχ) 

6. γλψζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

7. γλψζε αμηψλ, ζηφρσλ θαη νξίσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

ε φιν απηφ ην θάζκα γλψζεσλ ν εθπαηδεπηηθφο ηξέπεηαη ζε καζεηή κε ζθνπφ λα 

εμαιείςεη φζεο αθιφλεηεο αξλεηηθέο ζθέςεηο είρε δεκηνπξγήζεη ζ‟ φιε ηνπ ηελ 

δσή. Απηή ε πξφθιεζε κε ηελ νπνία έξρεηαη αληηκέησπνο είλαη ελδεηθηηθή ηνπ 

ζνβαξνχ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη νη 

εθπαηδεπηέο δηαπνιηηηζκηθήο θαηάξηηζεο (Zeki,2019:106-107). 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζε απηή ηελ ηφζν 

ζεκαληηθή δηαδηθαζία δελ είλαη πάληα εχθνινο αιιά γεκάηνο εκπφδηα. Ο θαζέλαο 

ηνπο είλαη θνξέαο ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ πνπ πξέπεη λα ηηο αλαθαιέζεη. Ζ 

απνκλεκφλεπζε πξέπεη λα ππάξμεη θαη ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο  θάηη πνπ επίζεο 

έρεη δηακνξθσζεί κε βάζε ηηο απφςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. πσο 

επηζεκαίλεη ν Παπαρξήζηνο φια απηά σζνχλ ζηνλ ιάζνο ηξφπν πιαηζίσζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο, ζε δηαθξίζεηο θαη μελνθνβηθέο αληηιήςεηο εληφο αίζνπζαο θαη ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο επηκφξθσζεο λα θαιείηαη λα ηα απνδνκήζεη (Παπαρξήζηνο,2009).  

Δπηπιένλ, πέξα απφ ηηο γλψζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ κέζσ ηεο επηκφξθσζεο 

αλαδηακνξθψλεη ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Ζ 

επηκφξθσζε αλαδχεη ηηο αδπλακίεο ή ηηο ειιείςεηο εθαξκνγήο παηδαγσγηθψλ 

πξαθηηθψλ νδεγψληαο ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε κηα εζσηεξηθή πάιε. Ο εθπαηδεπηηθφο 
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γλσξίδεη φηη δελ έρεη ηηο πξναπαηηνχκελεο βάζεηο γηα λα δηαρεηξηζηεί κηα 

πνιππνιηηηζκηθή ηάμε γη‟ απηφ κπαίλεη ζε δηαδηθαζία επηκφξθσζεο. Ζ 

αλαθάιπςε ησλ θελψλ πνπ κπνξεί λα έρεη ζε γλψζεηο ή πξαθηηθέο πνπ κπνξεί λα 

λνκίδεη φηη θαηέρεη ηνλ θάλεη λα ληψζεη κεηνλεθηηθά σζηφζν ζα απνηειέζεη ηελ 

αθνξκή γηα λα γίλεη θαιχηεξνο ζηνλ ηνκέα ηνπ (Μάγνο,2004:45-46). 

Μέζα απφ ηελ επηκφξθσζε ν εθπαηδεπφκελνο εθπαηδεπηηθφο αιιάδεη νιφθιεξνο 

σο άλζξσπνο. Ζ θνζκνζεσξία ηνπ θαη ε ζηάζε απέλαληη ζηελ εηεξφηεηα 

ιακβάλνπλ άιιε κνξθή θαη απηφ έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο. 

Δθεί ηξέπεη ηελ πνιπκνξθία ζε πιενλέθηεκα ηφζν γηα ηνλ ίδην φζν θαη γηα ηνπο 

καζεηέο ηνπ (Ληαθνπνχινπ& Παπαδνπνχινπ,2019:80). Δίλαη ζε ζέζε λα 

ελζσκαηψζεη ηα δηαθνξεηηθά παξαδείγκαηα απφ ηηο πνιηηηζκηθέο νκάδεο ζηελ 

δηδαζθαιία, λα θαηαλνεί φηη πίζσ απφ ηνλ ηξφπν απνδνρήο ηεο γλψζεο πνπ 

πξνζπαζεί λα κεηαθέξεη ππάξρνπλ ηα πξνζσπηθά γλσξίζκαηα ηνπ θαζελφο, λα  

θαζνξίδεη βάζεη απηψλ έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ρσξίο πξνθαηαιήςεηο, λα 

πξνσζεί ηελ ηζφηεηα θαη ηελ ζπλεξγαηηθφηεηα. 

ια φζα πεξηγξάθεθαλ κέρξη ζηηγκήο ρξήδνπλ εθαξκνγήο ε νπνία δελ είλαη θνηλή 

γηα θάζε πεξίπησζε. Μέζα απφ ηελ επηκφξθσζε παξέρνληαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ  

δηάθνξνη ηξφπνη νχησο ψζηε λα πξνζεγγίζεη ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα φπσο ν 

ίδην ζεσξεί φηη αξκφδεη ζηελ ηάμε ηνπ. Άιισζηε, έρεη απνδεηρζεί φηη νη 

ζπλεζηζκέλεο κέζνδνη, δειαδή ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο ή νη 

δαζθαινθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο, δελ ιεηηνπξγνχλ ζεηηθά κέζα ζε κηα 

πνιππνιηηηζκηθή αίζνπζα, δελ εληζρχνπλ ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ θαη 

νδεγνχλ ζε ρακειέο απνδφζεηο (Νηθνιάνπ,2006:87). Έηζη, θαηά ηελ 

δηαπνιηηηζκηθή θαηάξηηζε ν εθπαηδεπηηθφο έξρεηαη ζε επαθή κε ηηο εμήο 

δηδαθηηθέο κεζφδνπο (Γεκεηξηάδνπ & Δπζηαζίνπ,2008:72-77): 

 Οκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία 

 Project- ζρέδην ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο 

 Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 

 Δξεπλεηηθή- αλαθαιππηηθή κέζνδνο 

 Παηρλίδη ξφισλ 

 Πξνζνκνίσζε 
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 Μάζεζε απφ παξνπζηάζεηο 

 Βξαρχρξνλε νκαδνπνίεζε 

 Βησκαηηθή δηδαζθαιία 

 Γηδαζθαιία κε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ. 

Πφηε θξίλεηαη ηειηθά επηηπρεκέλε κηα επηκφξθσζε; πσο απνδείρζεθε απφ ηα 

παξαπάλσ γηα λα θξηζεί ζεηηθή κηα επηκφξθσζε πξέπεη λα ππάξρεη νινθιεξσκέλε 

θαηάξηηζε, δειαδή κε ην πέξαο ηεο φια φζα πεξηγξάθεθαλ ζε απηή ηελ 

ππνελφηεηα λα έρνπλ γίλεη θηήκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. ιεο νη λέεο γλψζεηο λα 

ζπλδένληαη κε ηελ βαζηθή εθπαίδεπζε, λα εληνπίδεηαη ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ 

επηκφξθσζε, λα πηνζεηνχληαη λέεο γλψζεηο θαη λα ππάξρεη θαηάιιεινο 

ζρεδηαζκφο θάζε καζήκαηνο (Vlachou&Panitsides,2017:6) 

Κάζε πξφγξακκα επηκφξθσζεο νθείιεη λα ζηνρεχεη ζηελ κεηακφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ θαιχηεξε εθδνρή ηνπο. ε έλα πξφγξακκα επηκφξθσζεο 

πάλσ ζε ζέκαηα Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο απηφ απηνκάησο 

νδεγεί ζηελ κεηαηξνπή ηνπ ζρνιείνπ ζε φπιν γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο θαιχηεξνπ 

αχξην γηα φινπο ηνπο καζεηέο, φρη κφλν εληφο αίζνπζαο αιιά θαη ζηνλ έμσ θφζκν. 

Ζ αλαγλψξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ε θαηαλφεζε θαη ε επηζπκία γηα 

αιιειεπίδξαζε καδί ηεο είλαη ηα θεληξηθά ζεκεία ηεο δηδαζθαιίαο ζε ηέηνηα 

πξνγξάκκαηα δηφηη κεηακνξθψλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην ζεηηθφ πξφηππν πνπ ζα 

κηκεζνχλ αξγφηεξα νη καζεηέο. 

πκπεξάζκαηα 

πσο θάλεθε απφ ηα παξαπάλσ, ν Γηαπνιηηηζκηθά Ηθαλφο Δθπαηδεπηηθφο δελ 

κπνξεί λα νξηζηεί κε κηα θαζνιηθή έλλνηα. Σα γλσξίζκαηά ηνπ, φκσο, νδεγνχλ 

ζην φηη δελ είλαη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ απιά αλαγλσξίδεη ηελ πνιπκνξθία ηεο 

ηάμεο ηνπ θαη ηελ απνδέρεηαη αιιά εθείλνο πνπ ζα ηελ αληηιεθζεί σο ηζφηηκε θαη 

ζα θάλεη ηα πάληα πξνθεηκέλνπ απηφ λα γίλεη θνηλή πεπνίζεζε ζε φινπο ηνπ ηνπο 

καζεηέο. Ζ δηαδηθαζία δελ είλαη απιή, είλαη ζίγνπξα δηαξθήο. Ο ζχγρξνλνο 

εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη θαηαθέξεη λα βξεη αθφκε φιεο ηηο ηζνξξνπίεο απέλαληη 

ζηελ πνιηηηζκηθή παξνπζία, ηα πξνβιήκαηα είλαη έληνλα ελψ ε αλάγθε γηα 

επηκφξθσζε επηηαθηηθή. Ζ νπζηαζηηθή αιιαγή, κέζσ ηεο γλσξηκίαο θαη ηεο 

εκπηζηνζχλεο κε ηα άιια πνιηηηζκηθά ππφβαζξα, ζηηο απφςεηο πνπ έρεη ρηίζεη θαη 
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ε ζηξνθή πξνο ηελ επηκφξθσζε ζα ηνλ κεηαηξέςνπλ ζε απνηειεζκαηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ. ζν πην γξήγνξα γίλεη αηζζεηφ ζηνλ ίδην φηη ε θνπιηνχξα 

επεξεάδεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηφζν πην γξήγνξα ζα επηζπκήζεη λα ηηο 

εληάμεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, παξαθηλψληαο ηνπο καζεηέο ηνπ λα ηελ 

ζπλδέζνπλ κε απηή ηνπ ζρνιείνπ ηνπο θαη λα αλαθαιχςνπλ φινη καδί ηα ζηνηρεία 

θάζε θνπιηνχξαο θαη ν ίδηνο ζα κπνξεί λα ζεσξεζεί δηαπνιηηηζκηθά ηθαλφο. 

 

  



~ 91 ~ 
 

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Ο ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάζηεθε ελ ζπληνκία ε κεηαβνιή ησλ 

θνηλσληψλ απφ κνλνπνιηηηζκηθέο ζε πνιππνιηηηζκηθέο. Βαζηθφο άμνλαο ηνπ 

ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο κέζα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο ήηαλ ην ζρνιείν. Σν εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη θαη λα αληαπεμέιζεη λέεο πξνθιήζεηο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο βξέζεθε ζην επίθεληξν απηψλ ησλ αιιαγψλ  ελψ ην ζρνιείν 

νθείιεη λα είλαη πξσηνπφξν, λα βξίζθεηαη κπξνζηά απφ ηηο εμειίμεηο, λα είλαη 

αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία θαη λα αιιειεπηδξά καδί ηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

ζχλζεζε ηεο.  

ηελ παξνχζα έξεπλα θαηαγξάθνληαη νη απφςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ Φηινιφγσλ 

απέλαληη ζε ζχγρξνλα θαη ζεκαληηθά εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ παξνπζία θαη 

ηελ δηαρείξηζεο ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο. Γηεξεπλάηαη ν βαζκφο εηνηκφηεηαο 

θαη αληαπφθξηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ άξα θαη ν βαζκφο χπαξμεο δηαπνιηηηζκηθήο 

ηθαλφηεηαο απφ πιεπξάο ηνπο. Δπηπιένλ, αλαθέξνληαη ηα δεηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλχπαξμε γεγελψλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ, ν ηξφπνο 

αληηκεηψπηζεο ηέηνηνπ είδνπο ηάμεσλ θαη ε γεληθφηεξε αίζζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γχξσ απφ ηελ δηαπνιηηηζκηθφηεηα. 

 ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο (εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε) πεξηγξάθεηαη ε 

κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ε παξνπζίαζε ηνπ δείγκαηνο, ην εξγαιείν ηεο έξεπλαο, 

ε πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Παξνπζηάδεηαη 

δειαδή ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηα εθαηφλ δχν  (102) εξσηεκαηνιφγηα πνπ απαληήζεθαλ απφ 

θηινιφγνπο ηνπ Ννκνχ Φζηψηηδαο. 

Μεζνδνινγία 

θνπόο ηεο έξεπλαο 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα αλαδεηρηεί ην αλ θαη θαηά πφζν νη 

εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη δηαπνιηηηζκηθά 
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επαηζζεηνπνηεκέλνη θαη ηθαλνί λα δηαρεηξηζηνχλ ηε γισζζηθή θαη  πνιηηηζκηθή 

εηεξφηεηα θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν 

Δίλαη γεγνλφο φηη ζην ζχγρξνλν πνιππνιηηηζκηθφ πιένλ Γπκλάζην έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί λέεο ζπλζήθεο ζπκβίσζεο θαη εθπαίδεπζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

νπνίσλ ε έξεπλα απηή επηδίσμε λα αλαδείμεη.  Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ 

πξνζπάζεζε λα απαληήζεη είλαη:  

- Να δηεξεπλεζεί ην θαηά πφζν ε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ θηινιφγσλ 

είλαη ηθαλνπνηεηηθή ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ ηε γισζζηθή 

θαη πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ πνιππνιηηηζκηθψλ ηάμεσλ 

- Να αλαδεηρζνχλ νη γισζζηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν 

- Να αλαδεηρηνχλ νη εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη θαη πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ νη 

θηιφινγνη γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ καζεηψλ κε 

κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν 

Σα αληίζηνηρα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη : 

1. Πσο πεξηγξάθνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο 

παξνπζίαο καζεηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν ζηηο ηάμεηο ηνπο;  

2. Πνηεο είλαη νη αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηα 

θαζήθνληα ηνπο ζηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε;  

3. Τπάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ επηδφζεσλ ηνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα;  

 

Μέζα πιινγή δεδνκέλσλ 

Δξεπλεηηθό εξγαιείν  

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή ην νπνίν γξάθηεθε κε βάζε ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο 

ψζηε λα απαληά απεπζείαο ζηα εμεηαδφκελα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Απνηεινχηαλ 
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απφ 4 λνεηέο ελφηεηεο. Απηέο ήηαλ, ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ έξεπλα. Ζ ελφηεηα απηή απνηεινχηαλ απφ 4 εξσηήζεηο πνπ θαηέγξαθαλ ην 

θχιν, ηελ ειηθία, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη ηα έηε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. ηελ ζπλέρεηα γηλφηαλ θαηαγξαθή ηεο επηκφξθσζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε κε ηελ βνήζεηα 5 

εξσηήζεσλ, ηεζζάξσλ εξσηήζεσλ θιεηζηνχ ηχπνπ θαη κηα εξψηεζε αλνηθηνχ 

ηχπνπ. Οη εξσηήζεηο 11 έσο θαη 15 εμέηαδαλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ 

πνιππνιηηηζκηθψλ ηάμεσλ. Σέινο, νη εξσηήζεηο, 16 έσο θαη 27 θαηέγξαθαλ ηελ 

εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ δηαρείξηζε ηελ εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ 

καζεηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν 

 

Ηζηθά δηιήκκαηα 

Ζ έξεπλα ηθαλνπνίεζε φιεο ηηο εζηθέο πξνυπνζέζεηο θαηά ηελ ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ 

απνζηάιζεθε ελεκεξσηηθφ κήλπκα ζηνπο ππνςήθηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ 

έξεπλα θαη ηνλ ζθνπφ ηεο. Δπίζεο νη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ φηη 

ε ζπκκεηνρή ηνπο είλαη αλψλπκε, εζεινληηθή θαη φηη κπνξνχλ λα απνρσξήζνπλ 

απφ απηή νπνηαδήπνηε ζηηγκή ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα δψζνπλ πεξαηηέξσ 

δηεπθξηλήζεηο. Σέινο, θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δελ έγηλε θαηαγξαθή 

επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ή δεδνκέλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

νδεγήζνπλ ζηελ ηαπηνπνίεζε ηνπο.  

Απφ ην ζχλνιν ησλ 27 θχξησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν 

πεξηείρε ζπλνιηθά 64 εξσηήζεηο, νη 8 ήηαλ αλνηθηνχ ηχπνπ θαη νη ππφινηπεο 

θιεηζηνχ ηχπνπ. Απφ ηηο 19 θχξηεο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ 4 θχξηεο εξσηήζεηο 

βαζκνινγνχηαλ κε ηελ βνήζεηα ηεο 5βαζκεο θιίκαθαο Likert (π.ρ. 

1=Καζφινπ…5=Πάξα πνιχ). Ζ εμέηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

έγηλε κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο ηνπ Cronbach. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 1 θαη έδεημαλ φηη ε 

αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ίζε κε 0,696 ζε ζχλνιν 42 εξσηήζεσλ. 
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Απηή ε ηηκή παξαπέκπεη ζε έλα εξσηεκαηνιφγην ηνπ νπνίνπ ε δνκή ρξήδεη 

βειηίσζεο, παξφια απηά ε πεξαηηέξσ εμέηαζε ηεο αμηνπηζηίαο έδεημε φηη απηή 

κπνξεί λα απμεζεί θαη λα γίλεη κεγαιχηεξε ηεο ηηκήο 0,7 πνπ είλαη θαη ε ειάρηζηε 

απνδεθηή ηηκή γηα έλα αμηφπηζην εξσηεκαηνιφγην. Πην ζπγθεθξηκέλα, κφλν ε 

αθαίξεζε ηεο εξψηεζεο 21. «χκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο, ηα ζηνηρεία πνπ 

παξαπέκπνπλ ζηε δηαθνξεηηθή εζλνπνιηηηζκηθή πξνέιεπζε ησλ καζεηψλ ζαο 

είλαη:» έρεη σο απνηέιεζκα ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο ίζν κε 0,809.  

 

Πίλαθαο 1. Απνηειέζκαηα εμέηαζεο αμηνπηζηίαο  

 Cronbach'sAlpha N ofItems 

Σύνολο ερωτήσεων  0,696 42 

Χωρίς την ερώτηση 21  0,809 48 

 

Μέζνδνη αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

Ζ αλάιπζε ησ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS 

V21. Ζ αλάιπζε απηή πεξηιακβάλεη  ηελ πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ 

βνήζεηα πηλάθσλ θαη γξαθεκάησλ (πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή) ζηελ ζπλέρεηα 

εμεηάζηεθαλ νη ζρέζεηο ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson ζε ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο p-level=0.05.   

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ  ησλ κελψλ Ηνχληνο έσο θαη 

Αχγνπζηνο 2021. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηελ βνήζεηα 

εξσηεκαηνινγίνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ην νπνίν αλαξηήζεθε ζηελ 

ηζηνζειίδα Googleforms. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ επφκελε 

ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 102 εθπαηδεπηηθνί ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (θηιφινγνη Γπκλαζίσλ) πνπ ππεξεηνχζαλ ζε 

ζρνιεία ην λνκνχ Φζηψηηδαο. Ζ κέζνδνο ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ βαζίζηεθε 

ζηελ δεηγκαηνιεςία επθνιίαο γηα ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ 

αξηζκνχ απαληήζεσλ. Ο πιεζπζκφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί θηιφινγνη Γπκλαζίνπ θαη ην δείγκα θηιφινγνη ηνπ λνκνχ 
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Φζηψηηδαο. Σν εξσηεκαηνιφγην απνζηάιζεθε 130 εθπαηδεπηηθνχο θαη 

αληαπνθξίζεθαλ 102 (responseratio= 78,46%). Οη δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζε ε 

εξεπλήηξηα ήηαλ θπξίσο ζηελ πξνζέγγηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο ζπιινγή δεδνκέλσλ νη πεξζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί δελ ήηαλ ζηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο ηνπ ιφγσ θαινθαηξηλψλ αδεηψλ.  
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Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξαθή δείγκαηνο 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ γξαθήκαηνο 1 ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απνηεινχηαλ απφ γπλαίθεο (Ν=74, Ν%=72,5%) θαη ην 27,5% 

(Ν=28) απφ άλδξεο. ρεδφλ έλαο ζηνπο δχν εθπαηδεπηηθνχο (Ν=52, Ν%=51%) 

άλεθε ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία κεηαμχ 41 θαη 50 εηψλ. Ζ ειηθηαθή θαηεγνξία κε 

ηελ ακέζσο κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ήηαλ κεηαμχ 50 θαη 60 εηψλ 

(Ν=20, Ν%=19,6%) θαη ζηελ ζπλέρεηα κεηαμχ 31 θαη 40 (Ν=18, Ν%=17,6%), 

κεηαμχ 22 θαη 30 (Ν=10, Ν%=9,8%) θαη άλσ ησλ 61 εηψλ (Ν=2, Ν%=2%). Σν 

37,3% (Ν=38) ήηαλ θάηνρνη πηπρίνπ ΑΔΗ, ην 33,3% (Ν=34) ήηαλ θάηνρνη 

δεχηεξνπ πηπρίνπ, ην 23,5% (Ν=24) ήηαλ θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο θαη 

ην 5,9% (Ν=6) ήηαλ θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. Σέινο, ην 52,9% 

(Ν=54) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα είραλ εξγαζηαθή εκπεηξία απφ έλα έσο 

θαη πέληε έηε, ην 31,4% (Ν=32) απφ 6 έσο θαη 10, ην 11,8% (Ν=12) απφ 11 έσο 

θαη 15 θαη ην 2% (Ν=2) απφ 16 έσο θαη 20 έηε θαη παξφκνην ήηαλ ην πνζνζηφ γηα 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε πεξηζζφηεξα απφ 20 έηε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο.  

 

 

 
Γξάθεκα 1.Ραβδνγξάκκαηα ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ  
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ε ζρέζε κε ηελ επηκφξθσζε ηνπο γηα ηελ δηαπνιηηηζκηθή ηνπο εθπαίδεπζε ή ηελ 

δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξε-μέλε γιψζζα, ην 61,3% (Ν=38) αλέθεξε 

φηη απηφ έγηλε ζηηο βαζηθέο ηνπο ζπνπδέο, ην 33,9% (Ν=21) ζηηο κεηαπηπρηαθέο 

ηνπο ζπνπδέο θαη ην 4,8% (Ν=3) ζηηο δηδαθηνξηθέο ηνπο ζπνπδέο. ηελ εξψηεζε 

απηή δελ απάληεζαλ 40 εθπαηδεπηηθνί δελ απάληεζαλ φκσο ζηελ εξψηεζε εάλ 

έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε ή ηε δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο ή/θαη μέλεο γιψζζαο 

κφλν 28 (Ν%=27,5%) απάληεζαλ αξλεηηθά. ηελ ακέζσο επφκελε εξψηεζε πνπ 

εμέηαδε ζε πνηνπο απφ ηνπο παξαθάησ ηνκείο ζεσξνχλ φηη ηνπο βνήζεζε ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απάληεζε 

«ηε θαιιηέξγεηα δηδαθηηθψλ δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζκηθήο 

εηεξφηεηαο ζηελ ηάμε.» (Ν=28, Ν%=37,8%). ηελ ζπλέρεηα νη απαληήζεηο κε ηελ 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ήηαλ «ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ 

δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο ή/θαη μέλεο γιψζζαο.» (Ν=18, 

Ν%=24,3%), «ην ζέκα ηεο πνιηηηζκηθήο ζπλχπαξμεο γεληθφηεξα.» (Ν=20, 

Ν%=27,0%), «ηε θαιιηέξγεηα ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηνπο  

εζλνπνιηηηζκηθά  «άιινπο»  θαη «δηαπνιηηηζκηθνχ ζπλαηζζήκαηνο» ησλ 

εζλνπνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ.» (Ν=4, Ν%=5,4%) θαη ηελ ελεκέξσζε 

ζε ζέκαηα ζξεζθείαο ησλ εζλνπνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ.» (Ν=2, 

Ν%=2,7%) θαη  2 εθπαηδεπηηθνί επέιεμαλ «ε θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ». 

 

ηελ εξψηεζε εάλ ήηαλ ρξήζηκε ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ή/θαη ηε δηδαζθαιία ηεο 

ειιεληθήο σο δεχηεξεο ή/θαη μέλεο γιψζζαο, ην 88,2% (Ν=90) απάληεζε ζεηηθά 
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(Πνιχ ή Πάξα πνιχ), ην 9,8% (Ν=10) απάληεζε «Μέηξηα» θαη 2 εθπαηδεπηηθνί 

απάληεζαλ Καζφινπ.  

 

ηελ ακέζσο επφκελε εξψηεζε, ην 78,4% (Ν=80) απάληεζε φηη ζεσξεί ηελ 

θαηάξηηζε ηνπο ηθαλνπνηεηηθή γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηε γισζζηθή θαη  πνιηηηζκηθή 

εηεξφηεηα ησλ ζπγρξφλσλ πνιππνιηηηζκηθψλ ηάμεσλ. Ζ ζεηηθή απάληεζε ζε απηή 

ηελ εξψηεζε βαζηδφηαλ είηε ζηελ ζεκηλαξηαθή θαηάξηηζε, (Ν=15, Ν%=37,5%), 

είηε ζηελ ζεκηλαξηαθή θαηάξηηζε θαη πξνζσπηθή ελαζρφιεζε, (Ν=14, 

Ν%=35,0%) είηε κφλν ζηελ πξνζσπηθή ελαζρφιεζε-εκπεηξία (Ν=11, 

Ν%=27,5%).  
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Γξάθεκα 2. ρέζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα κε ηελ δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε.   

 

Δμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηελ πνιηηηζκηθή εηεξόηεηα 

Σν πξψην κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ παξνπζίαζε ηνλ βαζκφ ηεο επαθήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε άιιεο εζληθέο νκάδεο. Ζ πξψηε εξψηεζε εμέηαδε ηηο εκπεηξίεο 

πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο κε άιιεο εζληθέο νκάδεο. 

χκθσλα κε ην γξάθεκα 1 ην 87,76% (Ν=86) απάληεζε φηη απηέο είλαη θπξίσο κε 

πνιίηεο απφ αλεπηπγκέλεο ρψξεο φπσο Δπξσπατθά θξάηε, ΖΠΑ θιπ. θαη κφλν ην 

12,24% (Ν=12) απφ πνιίηεο κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν.  
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Γξάθεκα 3.Ραβδφγξακκα ζπρλνηήησλ ηεο επαθήο κε άιιεο εζληθέο νκάδεο.  

 

Ζ επφκελε εξψηεζε εμέηαδε ην είδνο ησλ επαθψλ πνπ έρνπλ νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ έξεπλα κε απηέο ηηο εζληθέο νκάδεο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

γξαθήκαηνο 2 82 εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ φηη νη επαθέο απηέο είλαη 

ζπλαλαζηξνθέο ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, 44 αλέθεξαλ ζρέζεο 

γεηηνληθέο ζρέζεηο, 26 εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη 22 άκεζσλ θηιηθψλ ζρέζεσλ θαη 

ζπλαλαζηξνθψλ ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο.   

 

 



~ 101 ~ 
 

 

Γξάθεκα 4. Δίδνο επαθψλ κε άιιεο εζληθέο νκάδεο.  

 

ηελ εξψηεζε εάλ επηδηψθνπλ λα γλσξίζνπλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δσήο, 

πνιηηηζκνχο, ζπλήζεηεο θαη γιψζζεο, ην 94,1% (Ν=96) απάληεζε ζεηηθά. Απφ 

απηνχο πνπ απάληεζαλ ζεηηθά  90 αλέθεξαλ φηη νη πεγέο πιεξνθφξεζεο ηνπο 

είλαη ε πξνζσπηθή αλαδήηεζε ζε βηβιία ή ζην δηαδίθηπν. ηελ ζπλέρεηα, ε 

πιεξνθφξεζε απφ ηνπο καζεηέο ηνπο κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν είρε 72 

επηινγέο, απφ άηνκα ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ηνπο 68, απφ ηνλ έληππν θαη 

ηνλ ειεθηξνληθφ ηχπν 46 θαη απφ κεηαλάζηεο γνλείο ησλ καζεηέο ηνπο 40.  
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Γξάθεκα 5. Πεγέο πιεξνθφξεζεο άιισλ πνιηηηζκψλ.  

 

Σέινο, ζηελ εξψηεζε ζε πνηνπο ηνκείο εζηηάδνληαη πεξηζζφηεξν νη δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη κεηαλάζηεο θαηά ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ Διιάδα, νη 

πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο αλαθεξφηαλ ζηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο (Ν=70) ηελ 

ζπλέρεηα ζηελ δπζθνιία επηθνηλσλίαο (Ν=56), ζηηο δπζθνιίεο έληαμεο ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν (Ν=56) θαη ηέινο 16 ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ιφγσ 

ξαηζηζκνχ.  
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Γξάθεκα 6. Λφγνη δπζθνιίαο πξνζαξκνγήο κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα.  

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ κε κεηαλαζηεπηηθό ππόβαζξν ζηηο 

ηάμεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο 

ηελ ζπλέρεηα νη εθπαηδεπηηθνί εξσηήζεθαλ γηα ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ κε 

κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν πνπ θνηηνχλ ζηηο ηάμεηο πνπ δίδαζθαλ θαηά ηα 

ηειεπηαία ηξία ρξφληα, χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 4 ην κέζν 

πνζνζηφ ήηαλ 28,95% γηα ην 2018, 36,67% γηα ην 2019 θαη 29,80% γηα ην 2020. 

Σα απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ θαζψο επί 3 

ζπλερφκελε έηε έλαο ζηνπο ηξεηο καζεηέο ηνπο δελ ήηαλ ειιεληθήο θαηαγσγήο. 

κσο νη ηηκέο απηέο δελ αθνξνχλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο 

πεξίπνπ ην 25% γηα ην έηνο 2018 θαη ην 95% γηα ην έηνο 2019 δελ απάληεζαλ.   
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Πίλαθαο 2. Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο ηνπ πνζνζηνχ αιινδαπψλ καζεηψλ πνπ 

δίδαμαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θαηά έηε 2018 έσο θαη 2020.  

Πνζνζηφ ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ 

ζην ζρνιείν φπνπ 

δηδάμαηε 

Πιήζνο ηηκψλ 

ΜΣ Γηάκεζνο ΣΑ εχξνο Δι. ηηκή Μεγ. ηηκή Έγθπξεο Απνχζεο 

16.2018-2019 76 26 28,95 30,00 10,949 40 0 40 

17 2019-2020 6 96 36,67 40,00 5,164 10 30 40 

18. 2020-2021 90 12 29,80 30,00 8,855 39 1 40 

 

χκθσλα κε ην γξάθεκα 5 ε πην ζπρλά νκηινχκελε γιψζζα ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ ηνπο είλαη ηα Αιβαληθά (Ν=90) θαη ζηελ ζπλέρεηα ηα Διιεληθά (Ν=78). 

ηη νη αιινδαπνί καζεηέο ηνπ κηινχλ θαη ζηα Αγγιηθά ζεκείσζαλ 32 

εθπαηδεπηηθνί, θαη ζηελ ζπλέρεη φηη 20 καζεηέο ηνπο κηινχλ θαη Βνπιγάξηθα, 8 

θαη άιιεο Δπξσπατθέο γιψζζεο π.ρ. Γαιιηθά, Γεξκαληθά θ.α., 4 Αξαβηθά θαη 2 

Ηλδηθά.  
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Γξάθεκα 7. Γιψζζεο πνπ κηινχλ νη αιινδαπνί καζεηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα  

 

Ζ επφκελε εξψηεζε εμέηαδε ηηο πεξηζηάζεηο πνπ νη δίγισζζνη καζεηέο  

ρξεζηκνπνηνχλ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα ζην ζρνιείν. χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 5 δηαπηζηψζεθε φηη ην 73,3% (Ν=74) ηελ 

ρξεζηκνπνηνχλ κε ηνπο νκνεζλείο ζπκκαζεηέο ηνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ 

δηαιείκκαηνο θαη ην 12,9% (Ν=13) κε ηνπο γνλείο ηνπο ζην ζρνιείν. 

 

Πίλαθαο 3. Πεξηζηάζεηο πνπ νη δίγισζζνη καζεηέο  ρξεζηκνπνηνχλ ηε κεηξηθή 

ηνπο γιψζζα ζην ζρνιείν 

 Ν 

Ν% επί ηνπ ζπλφινπ 

ησλ απαληήζεσλ  

Ν% επί ησλ 

έγθπξσλ 

απαληήζεσλ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ  

Με ηνπο γεγελείο ζπκκαζεηέο ηνπο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο 

4 3,9 4,0 4,0 

Με ηνπο γεγελείο ζπκκαζεηέο ηνπο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

2 2,0 2,0 5,9 

Με ηνπο γνλείο ηνπο ζην ζρνιείν 13 12,7 12,9 18,8 

Με ηνπο νκνεζλείο ζπκκαζεηέο ηνπο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο 

74 72,5 73,3 92,1 

Με ηνπο νκνεζλείο ζπκκαζεηέο ηνπο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

8 7,8 7,9 100,0 

Μεξηθφ χλνιν 101 99,0 100,0  

Απνχζεο ηηκέο 1 1,0   

Σειηθφ ζχλνιν 102 100,0   

 

ηελ εξψηεζε γηα ηα ζηνηρεία πνπ παξαπέκπνπλ ζηε δηαθνξεηηθή 

εζλνπνιηηηζκηθή πξνέιεπζε ησλ καζεηψλ ηνπο, νη εθπαηδεπηηθνί αλάθεξαλ 
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θπξίσο ηελ δηαθνξεηηθή πξνθνξά ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηα θπζηνγλσκηθά 

ηνπο ραξαθηεξηζηηθά (Ν=28) ελψ 10 εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ φηη δελ θάλνπλ 

δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηνπο. Δπίζεο 8 εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ ζην 

φηη έρνπλ επαθή κφλν κε νκνεζλείο ηνπο, θαη ζηελ έλδπζε ηνπο. Σέινο, 2 

εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ ζηελ κε επηκειεκέλε θαζαξηφηεηα ηνπ ζψκαηνο ηνπο 

θαη 2 είπαλ φηη ηνπο μερσξίδεη ε θηινκάζεηα θαη ε εξγαηηθφηεηα ηνπο, 

 

 

Γξάθεκα 8. ηνηρεία πνπ παξαπέκπνπλ ζηε δηαθνξεηηθή εζλνπνιηηηζκηθή 

πξνέιεπζε ησλ καζεηψλ. 

 

ρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηα ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ 

αλαθνξηθά κε ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ηάμεο, ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 6 έδεημαλ φηη απηή ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή ζηνλ πξνθνξηθφ 

ιφγν (ΜΣ=3,16, ΣΑ=0,671) θαη ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ (ΜΣ=3,04, ΣΑ=0,688) 

θαη ρακειφηεξε ηεο ηθαλνπνηεηηθήο ζηνλ γξαπηφ ιφγν (ΜΣ=2,78, ΣΑ=0,669) θαη 

ζηελ παξαγσγή θεηκέλνπ (ΜΣ=2,61, ΣΑ=0,692).  
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Πίλαθαο 4. Αμηνιφγεζε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηα ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ 

αλαθνξηθά κε ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ηάμεο 

 ΜΣ ΣΑ 

22. α. Γξαπηφο ιφγνο; 2,78 ,669 

22. β. Πξνθνξηθφο ιφγνο; 3,16 ,671 

22. γ. Καηαλφεζε θεηκέλνπ; 3,04 ,688 

22. δ. Παξαγσγή θεηκέλνπ; 2,61 ,692 

 

Γηαρείξηζε ηεο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο εηεξόηεηαο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξάμε 

Ζ επφκελε εξψηεζε εμέηαδε ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη 

βνεζνχλ ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο ζηελ βειηίσζε ησλ γλψζεσλ ηνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. ε απηή ηελ αλνηθηνχ ηχπνπ εξψηεζε νη εθπαηδεπηηθνί 

αλάθεξαλ φηη θάλνπλ πξνζέγγηζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο κε αλαθνξέο ζηα 

ζηνηρεία ηεο εθάζηνηε γιψζζαο, κε νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θαη ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο γεγελείο ζε δηάθνξα Project. Πην ιεπηνκεξείο αλαθνξέο έδεημαλ φηη γίλεηαη 

αλάγλσζε απφ ην βηβιίν, απινπνηεκέλσλ θεηκέλσλ, ρξήζε ΣΠΔ (ε νπνία πέξα 

απφ ην λα παξαθηλεί ιεηηνπξγεί βνεζεηηθά σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ), 

βησκαηηθή κάζεζε, εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία  αιιά θαη εκςχρσζε γηα 

ζπκκεηνρή. Δπίζεο γίλεηαη επεμήγεζε ζεκαζίαο κέζσ παξαδεηγκάησλ, παηρλίδηα 

ξφισλ, ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα παηδηά, θαη δεκηνπξγία εηδηθνχ πιηθνχ γηα 

θάζε πεξίπησζε καζεηή αλαιφγσο κε ην πνπ πζηεξεί. Σα ιεπηνκεξή 

απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε απηή ηελ εξψηεζε 

παξνπζηάδνληαη ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο.  

 

Ζ επφκελε εξψηεζεεμέηαδε ηηο πηζαλέο επηξξνέο ζην κάζεκα απφ ηελ παξνπζία 

εζλνπνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ ζηελ ηάμε. Σα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 

7 έδεημαλ φηη ε παξνπζία  απηή επεξεάδεη θπξίσο ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο 

δηδαθηέαο χιεο (π.ρ. ρνξήγεζε ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ θ.ιπ.) (MT=4,02 
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,TA=0,466). ηελ ζπλέρεηα αλαθέξζεθαλ ε επηινγή ησλ ζηφρσλ ηεο δηδαζθαιίαο 

(MT=3,98 ,TA=0,466), ε επηινγή ησλ κέζσλ δηδαζθαιίαο (π.ρ. επνπηηθφ- 

αθνπζηηθφ πιηθφ) (MT=3,96 ,TA=0,443), ε επηινγή κνξθψλ δηδαζθαιίαο (π.ρ. 

εμαηνκηθεπκέλε, νκαδνζπλεξγαηηθή) (MT=3,88 ,TA=0,656), θαη ην γισζζηθφ 

επίπεδν ηεο ειιεληθήο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηάμε (θαζεκεξηλφο ή 

αθαδεκατθφο ιφγνο) (MT=3,78 ,TA=0,726).  

 

Πίλαθαο 5. Δπίδξαζε ηεο παξνπζίαο ησλ εζλνπνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ 

ζηελ ηάμε 

 Ζ παξνπζία ησλ εζλνπνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ ζηελ ηάμε ζαο επεξεάδεη ΜΣ ΣΑ 

24. 1. Σελ επηινγή ησλ ζηφρσλ ηεο δηδαζθαιίαο ζαο; 3,98 0,466 

24. 2.Σελ επηινγή ησλ κέζσλ δηδαζθαιίαο (π.ρ. επνπηηθφ- αθνπζηηθφ πιηθφ); 3,96 0,443 

24. 3. Σν γισζζηθφ επίπεδν ηεο ειιεληθήο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηείηε (θαζεκεξηλφο ή 

αθαδεκατθφο ιφγνο); 
3,78 0,726 

24. 4. Σελ επηινγή κνξθψλ δηδαζθαιίαο (π.ρ. εμαηνκηθεπκέλε, νκαδνζπλεξγαηηθή); 3,88 0,656 

24. 5. Σνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο δηδαθηέαο χιεο (π.ρ. ρνξήγεζε ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ θ.ιπ.); 4,02 0,466 

 

Χο βαζηθφηεξν απνηέιεζκα ζπλχπαξμεο αιινδαπψλ θαη ληφπησλ καζεηψλ ζηελ 

ηάμε αλαθέξζεθε ε αλάπηπμε ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ(MT=3,69 ,TA=0,545), ε θαιιηέξγεηα ησλ ζεηηθψλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ (MT=3,65 ,TA=0,655), ε γεληθή αλάπηπμε 

ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ηεο ηάμεο (MT=3,63 ,TA=0,77), ε θαιιηέξγεηα ησλ 

ζεηηθψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ ληφπησλ καζεηψλ (MT=3,57 ,TA=0,725), ε 

αλάπηπμε ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ ληφπησλ καζεηψλ (MT=3,55 ,TA=0,669) 

θαη ε ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηεο ηάμεο;(MT=3,45 ,TA=0,639). 

Αληίζεηα δηαθσλία εθθξάζηεθε ζηελ άπνςε φηη ε ζπλχπαξμε αιινδαπψλ θαη 

ληφπησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ξαηζηζηηθψλ 

ζηάζεσλ θαη πξαθηηθψλ ησλ ληφπησλ πξνο ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο (MT=2,3 

,TA=0,835) θαη ε απνπνίεζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ αιινδαπψλ θαη 

πηνζέηεζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο (MT=2,06 

,TA=0,942).  
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Πίλαθαο 6. Απνηειέζκαηα ζπλχπαξμεο αιινδαπψλ θαη ληφπησλ καζεηψλ ζηελ 

ηάμε 

χκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο, ε ζπλχπαξμε αιινδαπψλ θαη ληφπησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε ζαο 

ζεκαίλεη: 
ΜΣ ΣΑ 

25. α. Αλάπηπμε ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ ληφπησλ καζεηψλ; 3,55 0,669 

25. β. Αλάπηπμε ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ; 3,69 0,545 

25. γ. Γεληθά αλάπηπμε ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ηεο ηάμεο; 3,63 0,77 

25. δ. Καιιηέξγεηα ησλ ζεηηθψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ ληφπησλ καζεηψλ; 3,57 0,725 

25. ε.  Καιιηέξγεηα ησλ ζεηηθψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ; 3,65 0,655 

25. ζη. Δκθάληζε ξαηζηζηηθψλ ζηάζεσλ θαη πξαθηηθψλ ησλ ληφπησλ πξνο ηνπο αιινδαπνχο 

καζεηέο; 
2,3 0,835 

25. δ.  Δλδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηεο ηάμεο; 3,45 0,639 

25. ε. Απνπνίεζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ αιινδαπψλ θαη πηνζέηεζε ηεο πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο; 
2,06 0,942 

 

ηελ γεληθή εξψηεζε γηα ηηο δξάζεηο θαηά ηελ δηδαζθαιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ζπρλφηεξε αλαθνξά έγηλε ζην φηη δίλνληαη επθαηξίεο ζηνπο αιινδαπνχο καζεηέο 

λα εθθξάζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ηε κεηαλαζηεπηηθή ηνπο βηνγξαθία 

(MT=3,82 ,TA=0,687), φηη δίλνληαη επθαηξίεο λα ζπδεηήζνπλ γηα ηελ χπαξμε ηεο 

εζλνπνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία (MT=3,72 ,TA=0,637), φηη 

ελζαξξχλνληαη νη καζεηέο λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ιανχο, πνιηηηζκνχο 

θ.ιπ. ...(MT=3,63 ,TA=0,628), φηη γίλεηαη ρξήζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ πνπ λα 

παξαπέκπεη ζε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο, ζξεζθείεο ή ηξφπνπο δσήο(MT=3,45 

,TA=0,779), φηη 

ελζαξξχλνληαη δξάζεηο ψζηε φινη νη καζεηέο ζαο λα αλαδεηήζνπλ ζηνηρεία 

πνιηηηζκνχ, ζξεζθείαο θ.ιπ. ησλ ρσξψλ θαηαγσγήο ηνπο (MT=3,45 ,TA=0,779) 

θαη φηη ελζαξξχλεηαη ε ρξήζε άιισλ γισζζψλ (ή ζπδεηνχληαη νκνηφηεηεο θαη 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ γισζζηθψλ θσδίθσλ ησλ καζεηψλ) (MT=3,42 ,TA=0,755). 

Αληίζεηα ιηγφηεξν απφ κεξηθέο θνξέο νη καζεηέο εκπιέθνληαη ζε δηαπνιηηηζκηθέο 

εθδειψζεηο (MT=2,75 ,TA=1,05).  
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Πίλαθαο 7. Γξάζεηο θαηά ηελ δηδαζθαιία  

Καηά ηελ δηδαζθαιεία  ΜΣ ΣΑ 

26. α. Υξεζηκνπνηείηε δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ λα παξαπέκπεη ζε δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο, ζξεζθείεο ή ηξφπνπο δσήο 

3,45 ,779 

26. β. Δλζαξξχλνληαη νη καζεηέο ζαο λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ιανχο, 

πνιηηηζκνχο θ.ιπ. ... 

3,63 ,628 

26. γ. Γίλνληαη επθαηξίεο ζηνπο αιινδαπνχο καζεηέο ζαο λα εθθξάζνπλ ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο απφ ηε κεηαλαζηεπηηθή ηνπο βηνγξαθία 

3,82 ,687 

26. δ. Γίλνληαη επθαηξίεο λα ζπδεηήζεηε γηα ηελ χπαξμε ηεο εζλνπνιηηηζκηθήο 

εηεξφηεηαο ζηελ Διιεληθή θνηλσλία... 

3,72 ,637 

26.ε. Δλζαξξχλεηε ηε ρξήζε άιισλ γισζζψλ (ή ζπδεηνχληαη νκνηφηεηεο θαη 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ γισζζηθψλ θσδίθσλ ησλ καζεηψλ ζαο) 

3,42 ,755 

26. ζη. Δλζαξξχλεηε δξάζεηο ψζηε φινη νη καζεηέο ζαο λα αλαδεηήζνπλ ζηνηρεία 

πνιηηηζκνχ, ζξεζθείαο θ.ιπ. ησλ ρσξψλ θαηαγσγήο ηνπο 

3,45 ,779 

26. δ.  Δκπιέθεηε ηνπο καζεηέο ζαο ζε δηαπνιηηηζκηθέο εθδειψζεηο; 2,75 1,050 

 

ηελ ηειεπηαία αλνηθηνχ ηχπνπ εξψηεζε θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί 

δεηήζεθαλ λα πξνηείλνπλ κέηξα πνπ πηζηεχνπλ φηη ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη ε 

ειιεληθή πνιηηεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε έληαμε ησλ εζλνπνιηηηζκηθά 

δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν αλαθέξζεθε ε αλάγθε επηκφξθσζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε αιιαγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε  πξφζιεςε 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ λα γλσξίδνπλ πσο λα ρεηξηζηνχλ απηνχο ηνπο καζεηέο. Δπίζεο 

αλαθέξζεθε ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ηάμεσλ ζην ζρνιείν πνπ ζα απνηεινχληαη 

κφλν απφ αιινδαπνχο. Ζ αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ θαη ην 

κέηξν κε ηε ζπρλφηεξε αλαθνξά. Σα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ζε απηή ηελ 

εξψηεζε παξνπζηάδνληαη ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο.  
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Δμέηαζε ζπζρεηίζεσλ γηα ηελ εύξεζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ δπζθνιηώλ 

θαη ηεο απόδνζεο ησλ αιινδαπώλ καζεηώλ θαη ηεο ζρέζεο 

εκπεηξίαο, επηκόξθσζεο θαη θνηλσληθόηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε 

ηηο επηδόζεηο ησλ αιινδαπώλ καζεηώλ 

Γηα ηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ επηδφζεσλ ηνπο ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα πξαγκαηνπνηήζεθε ζπζρέηηζε κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson θαη ησλ αλαθεξφκελσλ δπζθνιηψλ ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

πίλαθα 10 θαη έδεημαλ φηη πξάγκαηη νη δπζθνιίεο έληαμεο ησλ καζεηψλ ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία επεξεάδεη ηελ απφδνζε ηνπο ζηνλ γξαπηφ ιφγν (rho=-0.234, p 

= 0.018). Πην ζπγθεθξηκέλα καζεηέο πνπ έρνπλ δπζθνιίεο έληαμεο ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία αλακέλεηαη λα έρνπλ θαη ρακειφηεξε επίδνζε ζηνλ γξαπηφ ιφγν ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. Σν ίδην παξαηεξήζεθε θαη ζηελ παξαγσγή θεηκέλνπ φπνπ 

καζεηέο πνπ έρνπλ δπζθνιίεο ζηελ έληαμε  ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία 

παξνπζίαζαλ ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζηελ απφδνζε θεηκέλνπ (rho=-0.287, 

p=0.003).  

 

Πίλαθαο 8. ρέζε κεηαμχ δπζθνιηψλ θαη ηεο απφδνζεο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ  

  

22. α. 

Γξαπηφο 

ιφγνο; 

22. β. Πξνθνξηθφο 

ιφγνο; 

22. γ. Καηαλφεζε 

θεηκέλνπ; 

22. δ. Παξαγσγή 

θεηκέλνπ; 

15.1 Οηθνλνκηθέο 
rho 0,035 0,032 0,100 0,106 

p 0,728 0,748 0,315 0,289 

15.2 Έληαμεο 
rho -0,234 -0,082 -0,121 -0,287 

p 0,018 0,412 0,227 0,003 

15.3 Δπηθνηλσλίαο 
rho 0,075 0,027 -0,066 0,021 

p 0,456 0,79 0,512 0,831 

15.4 Ραηζηζκνχ 
rho 0,059 -0,021 -0,025 0,167 

p 0,558 0,837 0,805 0,093 
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Έλα αθφκε ελδηαθέξνλ απνηέιεζκα ήηαλ ε ν ξφινο πνπ παίδεη ε εκπεηξία θαη ε 

επηκφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φπσο θαη ε ζπλαλαζηξνθή ηνπο κε άηνκα 

δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ  ζηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ καζεηή. Πην 

ζπγθεθξηκέλα δηαπηζηψζεθε φηη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ή ηε 

δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο ή/θαη μέλεο γιψζζαο αλακέλεηαη λα 

έρνπλ καζεηέο κε θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηνλ γξαπηφ ιφγν θαη ηελ παξαγσγή 

θεηκέλνπ. Δθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ επαθέο κε άηνκα δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ 

αλακέλεηαη λα έρνπλ καζεηέο κε θαιχηεξεο επηδφζεηο θαη ζηνλ γξαπηφ θαη ζηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν φπσο θαη ζηελ θαηαλφεζε θαη παξάγσγε θεηκέλνπ.  Σέινο, νη 

αιινδαπνί καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε καζήκαηα εθπαηδεπηηθψλ πνπ είραλ 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ αιινδαπψλ καζεηψλ αλακέλεηαη λα έρνπλ θαιχηεξεο 

επηδφζεηο ζην πξνθνξηθφ ιφγν ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ θαη ζηελ παξαγσγή 

θεηκέλνπ.  

Πίλαθαο 9. ρέζε εκπεηξίαο, επηκφξθσζεο θαη θνηλσληθφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο επηδφζεηο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ.  

  

22. α. 

Γξαπηφο 

ιφγνο; 

22. β. 

Πξνθνξηθφο 

ιφγνο; 

22. γ. 

Καηαλφεζε 

θεηκέλνπ; 

22. δ. 

Παξαγσγή 

θεηκέλνπ; 

6. Έρεηε παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε 

ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ή ηε δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο 

σο δεχηεξεο ή/θαη μέλεο γιψζζαο; 

,197*   ,224* 

14.1 Άηνκα ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληφο ζαο ,208* ,228* ,223* ,201* 

18. Πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζην ζρνιείν φπνπ 

δηδάμαηε (2020-2021) 

 ,267* ,541** ,210* 

*p -level=0.05 **p-level = 0.01  
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Δξεπλεηηθά ζπκπεξάζκαηα 

Πσο πεξηγξάθνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο παξνπζίαο 

καζεηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν ζηηο ηάμεηο ηνπο; 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα αλάθεξαλ φηη παξνπζία ησλ εζλνπνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ 

ζηελ ηάμε ηνπο επεξεάδεη θπξίσο ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο δηδαθηέαο χιεο ηελ 

επηινγή ησλ ζηφρσλ ηεο δηδαζθαιίαο ηελ επηινγή ησλ κέζσλ δηδαζθαιίαο ηελ 

επηινγή κνξθψλ δηδαζθαιίαο αιιά θαη ην γισζζηθφ επίπεδν ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηάμε. Δπίζεο αλάθεξαλ φηη ην βαζηθφηεξν 

απνηέιεζκα ζπλχπαξμεο αιινδαπψλ θαη ληφπησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε είλαη ε 

αλάπηπμε ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ, ε θαιιηέξγεηα ησλ 

ζεηηθψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ, ε γεληθή αλάπηπμε ηνπ 

γλσζηηθνχ επηπέδνπ ηεο ηάμεο, ε θαιιηέξγεηα ησλ ζεηηθψλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ ησλ ληφπησλ καζεηψλ, ε αλάπηπμε ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

ληφπησλ καζεηψλ θαη ε ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηεο ηάμεο. Αληίζεηα 

δηαθψλεζαλ φηη ε ζπλχπαξμε αιινδαπψλ θαη ληφπησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ξαηζηζηηθψλ ζηάζεσλ θαη πξαθηηθψλ ησλ ληφπησλ πξνο 

ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο θαη απνπνίεζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ 

αιινδαπψλ θαη πηνζέηεζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο 

(MT=2,06 ,TA=0,942). 

 

Πνηεο είλαη νη αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηα θαζήθνληα 

ηνπο ζηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε;  

χκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε κεγαιχηεξε αλάγθε ηνπο γηα λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηα θαζήθνληα ηνπο ζηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε είλαη ε 

επηκφξθσζε. Δπίζεο, αλέθεξαλ φηη ε αιιαγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ε  πξφζιεςε εθπαηδεπηηθψλ πνπ λα γλσξίδνπλ πσο λα ρεηξηζηνχλ απηνχο ηνπο 

καζεηέο είλαη επίζεο ζεκαληηθνί παξάγνληεο βειηίσζεο ηεο δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζεο. Σέινο, αλαθέξζεθε ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ηάμεσλ ζην ζρνιείν πνπ 

ζα απνηεινχληαη κφλν απφ αιινδαπνχο γηα βειηίσζε ηεο δηδαζθαιία ηνπο. 
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Τπάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ επηδφζεσλ ηνπο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα;  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε φηη νη θπξηφηεξεο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεηαλάζηεο θαηά ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ 

Διιάδα είλαη νη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ε δπζθνιία επηθνηλσλίαο θαη νη δπζθνιίεο 

έληαμεο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ εμέηαζε ηεο ζρέζεο απηψλ ησλ δπζθνιηψλ κε 

ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ έδεημε φηη νη δπζθνιίεο έληαμεο ησλ καζεηψλ ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία επεξεάδεη ηελ απφδνζε ηνπο ζηνλ γξαπηφ ιφγν θαζψο καζεηέο 

πνπ έρνπλ δπζθνιίεο έληαμεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία αλακέλεηαη λα έρνπλ θαη 

ρακειφηεξε επίδνζε ζηνλ γξαπηφ ιφγν ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Σν ίδην 

παξαηεξήζεθε θαη ζηελ παξαγσγή θεηκέλνπ φπνπ καζεηέο πνπ έρνπλ δπζθνιίεο 

ζηελ έληαμε  ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία παξνπζίαζαλ ρακειφηεξεο επηδφζεηο 

ζηελ απφδνζε θεηκέλνπ. Δπηπιένλ δηαπηζηψζεθε φηη αιινδαπνί καζεηέο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε καζήκαηα εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ή ηε 

δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο ή/θαη μέλεο γιψζζαο, πνπ έρνπλ επαθέο 

κε άηνκα δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ θαη πνπ έρνπλ δηδαθηηθή εκπεηξία ζε 

αιινδαπνχο καζεηέο αλακέλεηαη λα έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. 
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

 

Σν ζρνιείν θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ έκεηλαλ αλεπεξέαζηα απφ ηελ 

κεηαβνιή ηεο θνηλσλίαο ζε πνιππνιηηηζκηθή. Ζ αιιαγή ζηνλ πιεζπζκφ έρεη 

νδεγήζεη ζε αιιαγή ησλ ηζνξξνπηψλ θαη ζηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ κε απφξξνηα 

ηελ αλνκνηνγέλεηα. Έηζη, ην ζρνιείν θαιείηαη λα εθνδηαζηεί θαηάιιεια ψζηε λα 

αληηκεησπίζεη ηα λέα δεδνκέλα. Φπζηθά, θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη θαη ε 

παξνπζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ έληαμε ησλ 

καζεηψλ ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην. 

Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα απνθηήζνπλ γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαζψο θαη λα 

είλαη ζε ζέζε λα αλαδηακνξθψζνπλ πεπεξαζκέλεο ζηάζεηο νχησο ψζηε λα 

ζπκβαδίζνπλ κε ηελ λέα πξαγκαηηθφηεηα. Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε , 

επνκέλσο, είλαη αλαγθαία ππνρξέσζε θάζε εθπαηδεπηηθνχ κηαο θαη ηα 

πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηνλ βαζηθφ θχθιν δελ ηνπ παξέρνπλ έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν γλψζεσλ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί. 

Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην παξφλ πφλεκα αλέδεημε ηελ αλάγθε 

πεξαηηέξσ επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηψλ Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαη δε 

ησλ θηινιφγσλ. Ζ ηθαλφηεηα ηνπο λα δηαρεηξηζηνχλ καζεηέο κε δηαθνξεηηθή 

πνιηηηζκηθά βάζε ζπζρεηίζηεθε κε ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ γχξσ απφ ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε, ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηελ αλαζεψξεζε παγησκέλσλ απφςεσλ. 

Ζ πξνζσπηθή ελαζρφιεζε ηνπ θαζεγεηή, ε δηαπνιηηηζκηθή ηνπ επηκφξθσζε 

θαζψο θαη ε άκεζε εκπινθή ηνπ  κε ηνπο πνιηηηζκνχο πνπ δνπλ γχξσ ηνπ έθεξαλ 

ζηελ επηθάλεηα θαιχηεξεο απνδφζεηο ησλ καζεηψλ κε δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθήο 

βάζεηο. 

Δλ θαηαθιείδη, ε εθπαίδεπζε απνηειεί βαζηθφ κέζν πνπ επεξεάδεη ηελ 

ελζσκάησζε ελφο αηφκνπ ζηελ θνηλσλία. ηνλ ζθνπφ ηεο, πνπ δελ πξέπεη λα είλαη 

άιινο πέξα απφ ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ ζεβαζκνχ 

πξνο ηνλ άιιν, ζπκβάιιεη ν εθπαηδεπηηθφο αθνινπζψληαο ην εθπαηδεπηηθφ 

πιαίζην έηζη φπσο  απηφ δηακνξθψζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ ηξνπή ηνπ 

θηινιφγνπ απφ εθπαηδεπηηθφ κε ζεσξεηηθέο γλψζεηο πάλσ ζε ζέκαηα 
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δηαπνιηηηζκηθφηεηαο ζε πξαγκαηηθά δηαπνιηηηζκηθά ηθαλφ θαη έηνηκν είλαη ην 

κεγαιχηεξν ζηνίρεκα ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ.  
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παξαθαινχκε λα θαηαζέζεηε ηηο απφςεηο ζαο. 
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είλαη ζχληνκνο, ελψ ηα δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιερζνχλ ζα αμηνπνηεζνχλ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνπο εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο ηεο εξγαζίαο. Αλ 

ρξεηάδεζηε θάπνηα δηεπθξίληζε παξαθαιψ ζεξκά λα επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ. 

 

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ ζπκβνιή ζαο ζηελ έξεπλα. 

 

Με εθηίκεζε,  

Καξαδήκα Αζεκίλα 

Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα 

Email επηθνηλσλίαο: asiminapk3@hotmail.com 

 

1. Φχιν: 

Άλδξαο 

Γπλαίθα 

2. Ζιηθία: 

22-30 

31-40 

41-50 

51-60 
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61 θαη άλσ 

3. Δίδνο ζπνπδψλ: 

Κάηνρνο πηπρίνπ ΑΔΗ 

Κάηνρνο δεχηεξνπ πηπρίνπ 

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ 

Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ 

4. Έηε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ζε ζρνιείν: 

1-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21 θαη άλσ 

5. Έρεηε παξαθνινπζήζεη ζρεηηθά καζήκαηα κε ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ή 

ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο ή/ θαη μέλεο γιψζζαο: 

ηηο βαζηθέο ζαο ζπνπδέο 

ηηο Μεηαπηπρηαθέο ζαο ζπνπδέο 

ηηο Γηδαθηνξηθέο ζαο ζπνπδέο 

6. Έρεηε παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε ή ηε δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο ή/θαη μέλεο γιψζζαο; 

ΝΑΗ 

ΟΥΗ 

7. Αλ λαη, ζε πνηνπο απφ ηνπο παξαθάησ ηνκείο ζεσξείηε φηη ζαο βνήζεζε ε 

ζπκκεηνρή ζαο ζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα; 
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 ην ζέκα ηεο «πνιηηηζκηθήο ζπλχπαξμεο» γεληθφηεξα. 

 ηε θαιιηέξγεηα ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηνπο εζλνπνιηηηζκηθά 

«άιινπο» θαη «δηαπνιηηηζκηθνχ ζπλαηζζήκαηνο» ησλ εζλνπνιηηηζκηθά 

δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ. 

 ηελ ελεκέξσζε ζε ζέκαηα ζξεζθείαο ησλ εζλνπνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ 

καζεηψλ. 

 ηελ ελεκέξσζε ζε ζέκαηα ηζηνξίαο θαη πνιηηηζκνχ ησλ εζλνπνιηηηζκηθά 

δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ. 

 ηε θαιιηέξγεηα δηδαθηηθψλ δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζκηθήο 

εηεξφηεηαο ζηελ ηάμε. 

 ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο 

ή/θαη μέλεο γιψζζαο. 

 Άιιν: 

 

8. Θεσξείηε ρξήζηκε ηε ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ή/θαη ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο 

ή/θαη μέλεο γιψζζαο; 

Γηα ηελ παξαθάησ εξψηεζε επηιέμηε απφ ην 1 έσο ην 5 , φπνπ: 1=Πνηέ 2=πάληα 

3= Μεξηθέο Φνξέο 4=πρλά 5=Πάληα 

Πνηέ        Πάληα 

1  2  3  4  5 

9. Θεσξείηε ηελ θαηάξηηζε ζαο ηθαλνπνηεηηθή γηα λα δηαρεηξηζηείηε ηε γισζζηθή 

θαη πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ησλ ζπγρξφλσλ πνιππνιηηηζκηθψλ ηάμεσλ; 

ΝΑΗ 

ΟΥΗ 

10. Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε: 

 

Ζ απάληεζή ζαο 

11. ηελ θαζεκεξηλφηεηά ζαο, εθηφο ζρνιείνπ, έρεηε εκπεηξίεο θνηλσληθψλ 

επαθψλ κε: 
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1. πνιίηεο απφ «αλαπηπγκέλεο» ρψξεο (Δπξσπατθά θξάηε, ΖΠΑ, Καλαδάο 

θ.ιπ.) 

2. πνιίηεο κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν 

12. Αλ έρεηε επαθέο κε πνιίηεο κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν, ηη είδνπο είλαη 

απηέο νη επαθέο ζαο; 

 γεηηνληθψλ ζρέζεσλ 

 εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

 άκεζσλ θηιηθψλ ζρέζεσλ 

 ησλ ζπλαλαζηξνθψλ ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζαο πεξηβάιινληνο (γνλέσλ, 

παηδηψλ, ζπδχγνπ) 

 ησλ ζπλαλαζηξνθψλ ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζαο πεξηβάιινληνο 

(γλσζηνί θνηλψλ θίισλ, κέιε επξχηεξσλ νκάδσλ θ.ιπ.) 

13. Δπηδηψθεηε λα γλσξίζεηε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δσήο, πνιηηηζκνχο, 

ζπλήζεηεο, γιψζζεο; 

ΝΑΗ 

ΟΥΗ 

14. Αλ λαη πνηεο είλαη νη πεγέο πιεξνθφξεζήο ζαο; 

 Οη καζεηέο ζαο κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν 

 Οη κεηαλάζηεο γνλείο ησλ καζεηψλ ζαο 

 Άηνκα ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληφο ζαο 

 Πξνζσπηθή αλαδήηεζε ζε βηβιία ή δηαδίθηπν 

 Έληππνο / Ζιεθηξνληθφο ηχπνο 

Άιιν: 

 

15. Καηά ηε γλψκε ζαο, ζε πνηνπο ηνκείο εζηηάδνληαη πεξηζζφηεξν νη δπζθνιίεο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεηαλάζηεο θαηά ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ Διιάδα; 

Απαξηζκήζηε ηηο βαζηθφηεξεο ηξεηο δπζθνιίεο: 
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Ζ απάληεζή ζαο 

16. Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 2018-19 πνην ήηαλ ην πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ ζην ζρνιείν φπνπ δηδάμαηε: 

 

Ζ απάληεζή ζαο 

17. Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 2019-20 πνην ήηαλ ην πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ ζην ζρνιείν φπνπ δηδάμαηε: 

 

Ζ απάληεζή ζαο 

18. Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 2020-21 πνην ήηαλ ην πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ ζην ζρνιείν φπνπ δηδάμαηε: 

 

Ζ απάληεζή ζαο 

19. Πνηεο γιψζζεο κηινχλ νη καζεηέο ησλ ηκεκάησλ πνπ δηδάζθεηε; 

 

Ζ απάληεζή ζαο 

20. Απφ ηελ εκπεηξία ζαο νη δίγισζζνη καζεηέο ζαο ζε πνηεο πεξηζηάζεηο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα ζην ζρνιείν; 

 Με ηνπο θαζεγεηέο ηνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

 Με ηνπο γεγελείο ζπκκαζεηέο ηνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

 Με ηνπο νκνεζλείο ζπκκαζεηέο ηνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

 Με ηνπο θαζεγεηέο ηνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο 

 Με ηνπο γεγελείο ζπκκαζεηέο ηνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο 
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 Με ηνπο νκνεζλείο ζπκκαζεηέο ηνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο 

 Με ηνπο γνλείο ηνπο ζην ζρνιείν 

 

21. ύκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο, ηα 

ζηνηρεία πνπ παξαπέκπνπλ ζηε 

δηαθνξεηηθή εζλνπνιηηηζκηθή πξνέιεπζε 

ησλ καζεηώλ ζαο είλαη: 

πκθσλώ 

απνιύησο 

πκθσλώ Γελ είκαη 

βέβαηνο/ε 

Γηαθσλ

ώ 

Γηαθσλώ 

απνιύησο 

α. ηα θπζηνγλσκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά;      
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22. Αμηνινγήζηε ηελ γισζζηθή 

ηθαλόηεηα ησλ αιινδαπώλ καζεηώλ 

ζαο αλαθνξηθά κε ηελ ειιεληθή 

γιώζζα θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ηάμεο 

ζαο: 

Καζόινπ Λίγν Ιθαλνπνηε

ηηθή 

Καιή 

 

Άξηζηε 

α. Γξαπηφο ιφγνο;       

β. Πξνθνξηθφο ιφγνο;      

γ. Καηαλφεζε θεηκέλνπ;      

δ. Παξαγσγή θεηκέλνπ;      

 

β. ε έλδπζε, ηα αμεζνπάξ (π.ρ. έληνλα ξνχρα, 

θνζκήκαηα θ.ιπ.); 

     

γ. ε κε επηκειεκέλε έλδπζε;      

δ. ε κε επηκειεκέλε θαζαξηφηεηα ηνπ 

ζψκαηνο; 

     

ε. ε αλεπαξθήο ηαηξνθαξκαθεπηηθή θξνληίδα 

θαη παξαθνινχζεζε; 

     

ζη. ε ειιηπήο γλψζε ηεο Διιεληθήο;      

δ. ε δηαθνξεηηθή πξνθνξά ηεο Διιεληθήο;       

ε. ε επηζεηηθφηεηά ηνπο πξνο ηα άιια παηδηά;      

ζ. ε δηάζεζε γηα επαθή κφλν κε νκνεζλήο 

ζπκκαζεηέο ηνπο; 
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23. Αλαθέξεηε ηξεηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδεηε θαη βνεζνχλ ηνπο αιινδαπνχο 

καζεηέο ζαο ζην λα βειηηψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα: 

 

Ζ απάληεζή ζαο 

 

24. Η παξνπζία ησλ  αιινδαπώλ καζεηώλ 

ζηελ ηάμε ζαο επεξεάδεη 

πκθσλώ 

απνιύησο 

πκθσλώ Γελ είκαη 

βέβαηνο/ε 

Γηαθσλώ Γηαθσλώ 

απνιύησο 

α. ηελ επηινγή ησλ ζηφρσλ ηεο δηδαζθαιίαο 

ζαο; 

     

β. ηελ επηινγή ησλ κέζσλ δηδαζθαιίαο ( π.ρ. 

επνπηηθφ- αθνπζηηθφ πιηθφ) 

     

γ. Σν γισζζηθφ επίπεδν ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηείηε (θαζεκεξηλφο 

ή αθαδεκατθφο ιφγνο) 

     

δ. Σελ επηινγή κνξθψλ δηδαζθαιίαο (π.ρ. 

εμαηνκηθεπκέλε, νκαδνζπλεξγαηηθή); 

     

ε. ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο δηδαθηέαο χιεο (π.ρ. 

ρνξήγεζε ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, ρνξήγεζε 

θσηνηππηψλ κε πην απινπνηεκέλν ην θείκελν ησλ 

δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ θ.ιπ.) 

     

ζη. 

Άιιν………………………………………

… 
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26. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ζαο 

Καζόινπ Λίγν Μεξηθέο 

θνξέο 

πρλά Πάλη

α 

α. ρξήζε δηδαθηηθψλ πιηθψλ 

πνπ λα παξαπέκπνπλ ζε 

δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο, 

ζξεζθείεο ή ηξφπνπο δσήο (π.ρ 

θείκελα απφ Αζηάηεο 

ινγνηέρλεο) 

     

β. ελζαξξχλνληαη νη καζεηέο 

ζαο λα αλαδεηήζνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ιανχο, 

     

25. ύκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο, ε ζπλύπαξμε αιινδαπώλ θαη 

ληόπησλ καζεηώλ ζηελ ηάμε ζαο ζεκαίλεη: 

πκθ

σλώ 

απνιύ

ησο 

πκθ

σλώ 

Γελ 

είκαη 

βέβαη

νο/ε 

Γηαθ

σλώ 

Γηαθσ

λώ 

απνιύ

ησο 

α. αλάπηπμε ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ ληφπησλ καζεηψλ;      

β. αλάπηπμε ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ;      

γ. γεληθά αλάπηπμε ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ηεο ηάμεο;      

δ. θαιιηέξγεηα ησλ ζεηηθψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ ληφπησλ 

καζεηψλ; 

     

ε. θαιιηέξγεηα ησλ ζεηηθψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ; 

     

ζη. εκθάληζε ξαηζηζηηθψλ ζηάζεσλ θαη πξαθηηθψλ ησλ ληφπησλ 

πξνο ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο; 
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πνιηηηζκνχο θ.ιπ. πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα 

γ. δίλνληαη επθαηξίεο ζηνπο 

αιινδαπνχο καζεηέο ζαο λα 

εθθξάζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο 

απφ ηε κεηαλαζηεπηηθή ηνπο 

βηνγξαθία 

     

δ. δίλνληαη επθαηξίεο λα 

ζπδεηήζεηε γηα ηελ χπαξμε ηεο  

εζλνπνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο 

ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ηηο 

θνηλσληθέο ηεο πξνεθηάζεηο 

     

ε. ελζαξξχλεηε ηε ρξήζε 

άιισλ γισζζψλ (ή 

ζπδεηηφληαη νκνηφηεηεο θαη 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

γισζζηθψλ θσδίθσλ ησλ 

καζεηψλ ζαο) 

     

ζη. ελζαξξχλεηε δξάζεηο ψζηε 

φινη νη καζεηέο ζαο λα 

αλαδεηήζνπλ ζηνηρεία γηα 

πλεπκαηηθνχο αλζξψπνπο,  

ζηνηρεία πνιηηηζκνχ, 

ζξεζθείαο θ.ιπ. ησλ ρσξψλ 

θαηαγσγήο ησλ αιινδαπψλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο 

     

δ.  εκπιέθεηε ηνπο καζεηέο ζαο 

ζε δηαπνιηηηζκηθέο 
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εθδειψζεηο; 

 

27. Πξνηείλεηε κέηξα πνπ πηζηεχεηε φηη ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη ε ειιεληθή 

πνιηηεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε έληαμε ησλ εζλνπνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ 

καζεηψλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν: 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β- Απαληήζεηο ζηελ αλνηθηνχ ηχπνπ εξψηεζε 23. Αλαθέξεηε 

ηξεηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκόδεηε θαη βνεζνύλ ηνπο αιινδαπνύο καζεηέο ζαο ζην λα 

βειηηώζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα: 

 

 Ν Ν% 

Κελέο απαληήζεηο  
83 81,4 

1. Πξνζέγγηζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο κε αλαθνξέο ζηα ζηνηρεία ηεο εθάζηνηε γιψζζαο. 

2.νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ 3. πλεξγαζία κε ηνπο γεγελείο ζε δηάθνξα project. 

1 1,0 

1. πζρέηηζε ησλ θαηλνκέλσλ κε αληίζηνηρα ηεο δηθήο ηνπο γιψζζαο. 2. Υξήζε 

απινπνηεκέλνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ. 3. πλεξγαζία κε ηνπο γεγελείο καζεηέο. 

1 1,0 

1) ζπλεηξκηθά ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο 2) παξαιιειηζκφο κε δηθά ηνπο γξακκαηηθά φκνηα κε 

ηε γιψζζα καο 

1 1,0 

Αλάγλσζε απφ ην βηβιίν 1 1,0 

Απιά θείκελα, ρξήζε ζηνηρείσλ απφ ηελ ρψξα θαηαγσγήο ησλ καζεηψλ, ζπλεξγαζία κε ηνπο 

γεγελείο καζεηέο. 

1 1,0 

Απινπνηεκέλν θείκελν / ρξήζε θαζεκεξηλνχ ιφγνπ / ρξήζε ΣΠΔ (ε νπνία πέξα απφ ην λα 

παξαθηλεί ιεηηνπξγεί βνεζεηηθά σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ). 

1 1,0 

Βησκαηηθή κάζεζε, εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία 1 1,0 

Δκςχρσζε γηα ζπκκεηνρή, βνεζεηηθφ πιηθφ, Νέεο Σερλνινγίεο 1 1,0 

Ηζηνξίεο, επεμήγεζε ζεκαζίαο κέζσ παξαδεηγκάησλ, παηρλίδηα ξφισλ 1 1,0 

Πξνζαξκνζκέλν πιηθφ, κε πξνζθφιιεζε ζε ζρνιηθφ εγρεηξίδην, πξνζπάζεηα γηα ζχλδεζε 

ζηνηρείσλ ηεο κηαο θ ηεο άιιεο γιψζζαο 

1 1,0 

Πξνζαξκνζκέλν πιηθφ, ζπζρέηηζε ζηνηρείσλ ηεο ειιεληθήο κε ηελ γιψζζα ησλ καζεηψλ κε 

δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, projects κε ζθνπφ ηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο γεγελείο 

καζεηέο 

1 1,0 

πλεξγαζία κε ηα ππφινηπα παηδηά, ρξήζε απινπνηεκέλνπ ιφγνπ, δεκηνπξγία εηδηθνχ πιηθνχ 

γηα θάζε πεξίπησζε καζεηή αλαιφγσο κε ην πνπ πζηεξεί. 

1 1,0 

πζρεηίδσ ηα ειιεληθά ζηνηρεία κε ζηνηρεία ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο - ρξεζηκνπνηψ 

νπηηθφ πιηθφ ψζηε λα γίλνπλ πην εχθνια αηζζεηά φζα δηδάζθσ - πξνζπαζψ λα ηνλίδσ κε 

θάπνηα γξακκαηνζεηξά (θσηνηππίεο) ή θάπνην καξθαδφξν (πίλαθα) φηη ζεσξψ ζεκαληηθφ 

ψζηε λα ηνπο θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ 

1 1,0 

πζρέηηζε γισζζηθψλ ζηνηρείσλ κε ησλ αληίζηνηρσλ ηεο κεηξηθήο γιψζζαο / ρξήζε Νέσλ 

Σερλνινγηψλ / ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ πιηθνχ. 

1 1,0 

πζρέηηζε κε ηελ κεηξηθή γιψζζα ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ, απινπνίεζε ηνπ καζήκαηνο κε 

ρξήζε απιψλ ιέμεσλ θαη ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ πιηθνχ. 

1 1,0 

πζρέηηζε κε ηελ κεηξηθή γιψζζα, νπηηθνγξάθεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ, ρξήζε ησλ 

Νέσλ Σερλνινγηψλ 

1 1,0 

Σαχηηζε ζηνηρείσλ  ηεο ειιεληθήο κε ζηνηρεία  ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ηνπο, ρξήζε 

θαηάιιεινπ πιηθνχ, ππνγξάκκηζε ησλ θπξηφηεξσλ ζηνηρείσλ θαη ζπζρέηηζε ηνπο κε θάπνην 

ζηνηρείν γλψξηκν ζηνπο ίδηνπο. 

1 1,0 

Σνλίδσ θνηλά ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο κε ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζα, ρξεζηκνπνηψ 

εμαηνκηθεπκέλν πιηθφ & νπηηθφ - αθνπζηηθφ πιηθφ. 

1 1,0 
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Υξήζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, θχιια εξγαζίαο κε επηπιένλ αζθήζεηο πάλσ ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα 

1 1,0 

χλνιν 102 100,

0 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ- Απαληήζεηο ζηελ αλνηθηνχ ηχπνπ εξψηεζε 27. Πξνηείλεηε 

κέηξα πνπ πηζηεύεηε όηη ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη ε ειιεληθή πνιηηεία γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε έληαμε ησλ εζλνπνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθώλ καζεηώλ ζην 

ειιεληθό ζρνιείν: 

 

 Ν Ν% 

Κελέο απαληήζεηο 
64 62,7 

-Αλαδηακφξθσζε ησλ ΑΠ.  -ζεκηλαξηαθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 1 1,0 

Αιιαγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πξφζιεςε εθπαηδεπηηθψλ πνπ λα γλσξίδνπλ 

πσο λα ρεηξηζηνχλ απηνχο ηνπο καζεηέο, αλαδηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

ψζηε λα γίλεη πην ειαζηηθφ θαη λα δίλεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηελ επθαηξία λα αζρνιεζεί 

πεξηζζφηεξν κε ηνπο καζεηέο παξά κε ηελ χιε. 

1 1,0 

Αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα βαζίδεηαη ζηηο αλάγθεο θάζε εζλνπνιηηηζκηθήο ηάμεο. 1 1,0 

Αιιαγή ηνπ ηξφπνπ πξνζέγγηζεο ησλ εζλνπνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ δίλνληαο 

έκθαζε ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπο, ηνπνζέηεζε εμεηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ, 

επειημία ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ψζηε λα δίλεηαη ρψξνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

παξνπζηάζνπλ ζηνηρεία ησλ πνιηηηζκψλ ησλ καζεηψλ ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζπκβαηηθήο δηδαζθαιίαο ηνπο. 

1 1,0 

Αλ ππάξρεη κεγάιν πιήζνο αιινδαπψλ καζεηψλ λα θηηάρλνληαη ηάμεηο ζην ζρνιείν πνπ 

ζα απνηεινχληαη κφλν απν αιινδαπνχο θαζψο  ιφγσ ηεο αδπλακίαο παξαθνινχζεζεο 

ηνπο απνηεινχλ εζηία γθξίληαο, θαζαξίαο θαη θαζπζηεξνχλ ζθνπίκσο ηελ παξάδνζε ηνπ 

καζήκαηνο δίλνληαο έηζη αθνξκή θαη ζε άιινπο κε αιινδαπνχο λα ραιάζνπλ ην 

κάζεκα. Τπάξρνπλ πνιχ ιίγνη αμηφινγνη αιινδαπνί καζεηέο θαη απηνί κπνξνχλ 

ζηαδηαθά λα εηζρσξνχλ ζε ηκήκαηα κε κε αιινδαπνχο. 

1 1,0 

Αλαγθαζηηθή επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ. 1 1,0 

Αλαδηάξζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ψζηε αλ απαιεηθζνχλ νη εζλνζξεζθεπηηθέο 

ηνπ πξνθείκελεο: ε εκκνληθή δηδαζθαιία ησλ αξραίσλ, ηα ζξεζθεπηηθά. Απφιπζε ηνπ 

1/3 πεξίπνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε θξηηήξηα δηαπνιηηηζκηθήο επαηζζεζίαο θαη 

θαηάξηηζεο  Πξφζιεςε εθπαηδεπηηθψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν 

1 1,0 

Αλαζεψξεζε φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο! 1 1,0 

Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 1 1,0 

Δλεκέξσζε γχξσ απφ δηαπνιηηηζκηθά ζέκαηα θαη ππνρξεσηηθή ζεκηλαξηαθή ππνζηήξημε 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

1 1,0 

Δλεκέξσζε κέζσ ζεκηλαξίσλ απφ ην Τπνπξγείν θαη ηνπνζέηεζε καζεκάησλ 

Γηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζηα καζήκαηα θνξκνχ φισλ ηδξπκάησλ πνπ εθθνιάπηνπλ 

εθπαηδεπηηθνχο. 

1 1,0 

Δλεκέξσζε κέζσ ζεκηλαξίσλ, αλαδηακνξθσζε ζρνιηθψλ εγρεηξηδησλ, πξνηξνπή γηα 

ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ άιινπο πνιηηηζκνχο 

1 1,0 

Δλεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 1 1,0 

Δπαξθήο ελεκέξσζε εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ζεκηλαξίσλ. 1 1,0 
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Δπηβάιιεηαη αιιαγή νινθιήξνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη 

λα βαζίδεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, λα δεκηνπξγεί πιηθφ πνπ λα είλαη θαηαλνεηφ απ 

φινπο θαη λα δίλεη ειεπζεξίεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ( ρξφλνο λα ζπδεηάεη κε ηνπο καζεηέο 

γηα βηψκαηα ηνπο, λα δεκηνπξγεί νκάδεο καζεηψλ γηα εξγαζίεο δηαθνξεηηθέο απφ απηέο 

πνπ δίλνληαη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ψζηε λα θηλεηνπνηήζεη ηα παηδηά θαη λα ηα θάλεη λα 

απνθηήζνπλ επαθέο κεηαμχ ηνπο,...). 

1 1,0 

Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη αιιαγή ηνπ ΑΠ ψζηε λα παξέρεη επειημία ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. 

1 1,0 

Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη αλαζεψξεζε ηνπ ΑΠ ψζηε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα κελ αθνινπζεί θαηά γξάκκα ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην δίλνληαο 

βαξχηεηα φπνπ ρξεηάδεηαη. 

1 1,0 

Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη αλαζεψξεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα αληηκεησπίδεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο. 

1 1,0 

Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξίλνληαη ζε ηάμεηο κε 

πνηθίιν πνιηηηζκηθφ πεξηερφκελν. 

1 1,0 

Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ. 2 2,0 

Δπηκφξθσζε. 1 1,0 

Δπηηαθηηθή ζεκηλαξηαθή επηκφξθσζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 1 1,0 

Δθαξκνγή δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζε φιεο ηηο ηάμεηο 1 1,0 

Καηάξηηζε θαη δηακφξθσζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηέηνηνπ είδνπο ηάμεσλ. 

1 1,0 

Να γίλεη ππνρξεσηηθή ε δηαπνιηηηζκηθή θαηάξηηζε ησλ θαζεγεηψλ. 1 1,0 

Να κελ δηδάζθεη κφλν ζηνπο μέλνπο πψο λα γίλνπλ έιιελεο αιιά θαη ζηνπο έιιελεο πσο 

ζθέθηνληαη νη μέλνη. 

1 1,0 

Οπσζδήπνηε επηκφξθσζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη αιιαγή ηνπ ΑΠ. 

1 1,0 

Παηδαγσγηθεθαηαξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εθπφλεζε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηα 

νπνία ζα ελζσκαηψλνπλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε ζηνηρεία δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ 

1 1,0 

Πξφζιεςε εθπαηδεπηηθψλ κε γλψζεηο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 1 1,0 

Πξφζιεςε εθπαηδεπηηθψλ κε εμεηδίθεπζε πάλσ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. 1 1,0 

εκηλάξηα γηα θαηάξηηζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα Γηαπνιηηηζκηθήο 

Δθπαίδεπζεο. 

1 1,0 

εκηλάξηα γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνζέγγηζε ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο. 1 1,0 

εκηλάξηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη αιιαγή ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ησλ 

καζεηψλ απηψλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. 

1 1,0 

εκηλάξηα θαη δεκηνπξγία λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ λα ιακβάλεη νπζηαζηηθά 

ππφςε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο. 

1 1,0 

εκηλάξηα, δηαθνξεηηθφ πιηθφ, θνηλσληθέο δξάζεηο κε πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν 1 1,0 

Όπαξμε πεξηζζφηεξσλ καζεκάησλ θαηά ηελ βαζηθή εθπαίδεπζε, ελεκέξσζε & πην 

ζχγρξνλν δηδαθηηθφ πιηθφ 

1 1,0 

Τπνρξεσηηθή ζεκηλαξηαθή επηκφξθσζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλεμάξηεηα απφ ην αλ 

δηδάζθνπλ ζε πεξηβάιινλ κε έληνλε παξνπζία δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθά νκάδσλ. 

1 1,0 

χλνιν 102 100,0 
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