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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 
Ζ κεηαλάζηεπζε θαη νη αιιαγέο πνπ απηή έρεη επηθέξεη ζηε καζεηηθή ζχλζεζε 

ησλ ζρνιείσλ έρεη απνηειέζεη αθνξκή γηα αξθεηέο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλά 

ηελ Διιάδα θαη ηνλ θφζκν. Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί έλα κέζν γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ 

ηεο θνηλσλίαο, φκσο γηα λα έρεη επηηπρή απνηειέζκαηα ζα πξέπεη ε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη αλαθνξηθά κε ηε ζπλεθπαίδεπζε παηδηψλ δηαθνξεηηθνχ 

πνιηηηζκηθνχ ππφβαζξνπ λα είλαη πξνο ηε θαηεχζπλζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο 

θαη εθπαίδεπζεο. 

Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο εθάζηνηε ρψξαο εθθξάδεηαη κέζα απφ ηα ζεζκηθά 

θείκελα πνπ πξνσζεί θάζε θνξά ζε ζπγθεθξηκέλν ρσξνρξνληθφ πιαίζην ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο. Μέζα απφ ηε παξνχζα εξγαζία επηρεηξνχκε λα δηεξεπλήζνπκε 

ηα ηζρχνλ ζεζκηθά θείκελα ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, αθνχ πνιιέο 

θνξέο παξαηεξνχκε ην γεγνλφο ην λεπηαγσγείν αλ θαη πξνλνκηαθφο ρψξνο έληαμεο 

ησλ αιινγελψλ παηδηψλ, λα παξακεξίδεηαη απφ ηνπο επίζεκνπο θνξείο ηεο πνιηηείαο. 

Γηα ηνλ ιφγσ απηφ επηρεηξνχκε λα κειεηήζνπκε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ 

αθνινπζεί ην Τ.Π.Δ.Π.Θ. ζηε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε φπσο απηή απνηππψλεηαη 

κέζα απφ ηα ζεζκηθά θείκελα, ηηο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηα θείκελα 

θαζψο θαη ηνπο γεληθφηεξνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο 

ζπλεθπαίδεπζεο παηδηψλ δηαθνξεηηθνχ πνιηηηζκηθνχ ππφβαζξνπ. 

Ζ παξνχζα εξγαζία απαξηίδεηαη απφ ηξία κέξε: α) ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην, β) 

ην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη γ) ην εξεπλεηηθφ κέξνο.  

ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην επηρεηξνχκε λα δψζνπκε κηα ζαθή εηθφλα ζηνλ 

αλαγλψζηε φζνλ αθνξά ηελ δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο, παξαζέηνληαο ην κεζνδνινγηθφ 

ηεο πιαίζην. Αξρηθά επηρεηξνχκε ηελ νξηνζέηεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηελ πεξηγξαθή 

ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο βάζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη. 

ηε ζπλέρεηα, αλαθεξφκαζηε ζηηο πεγέο άληιεζεο ηνπ πιηθνχ θαζψο θαη ζην 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. ηα 

ηειεπηαία θεθάιηα ηνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ πεξηιακβάλνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο 

έξεπλαο θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έγηλε ε αλάιπζε ηνπ πιηθνχ. 

Όζνλ αθνξά ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ζέινληαο λα αλαδείμνπκε ηε ζεσξεηηθή βάζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο επηρεηξήζακε ηε δηαίξεζε ηνπ ζε ηξία θπξίσο θεθάιηα, ηα 

νπνία απαξηίδνληαη απφ αληίζηνηρα ππνθεθάιαηα.   

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά γηα ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο, 

εζηηάδνληαο ην ελδηαθέξνλ καο ζηελ Διιάδα, κε ζθνπφ λα αλαδείμνπκε ηηο αηηίεο πνπ 

ηελ θαηέζηεζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ρψξα απνζηνιήο, ζε ρψξα ππνδνρήο 

κεηαλαζηψλ θαη παξνπζηάδνπκε ζπλνπηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ 

πιαίζην πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα καο αλαθνξηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε.  Δπίζεο, 

αλαθεξφκαζηε ζηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο δηαρξνληθά 

θαζψο θαη ζηελ πνιηηηζκηθή αλνκνηνγέλεηα πνπ επηθξαηεί ζηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία 

ηφζν ζηε πξσηνβάζκηα φζν θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε εμαηηίαο ησλ 

δεκνγξαθηθψλ αιιαγψλ πνπ έρεη ππνζηεί ε Διιάδα. Παξαζέηνπκε αθφκα ηηο 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, δίλνληαο έκθαζε ζηε 

δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία απνηειεί θαη ηε βάζε απηήο ηεο έξεπλαο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαθεξφκαζηε ζηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ λεπηαγσγείνπ 

ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ζηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ θαιείηαη λα παίμεη ην λεπηαγσγείν 

ζήκεξα φζνλ αθνξά ηελ επηηπρή έληαμε ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν 

ηφζν ζην ζρνιείν φζν θαη ζηε θνηλσλία γεληθφηεξα.   

ην ηξίην θεθάιαην θαηαγξάθνπκε ηε ζεσξεηηθή θαη ηδενινγηθή πξνζέγγηζε ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη παξνπζηάδνπκε γεληθά ζηνηρεία ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. γηα 
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ην Νεπηαγσγείν θαη ηνπ Οδεγνχ Νεπηαγσγνχ, ηζρχνληα ζεζκηθά θείκελα ηα νπνία 

θαηεπζχλνπλ ηηο λεπηαγσγνχο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηεο παξνχζαο κειέηεο αληηζηνηρεί ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη απαξηίδεηαη απφ ηξία κέξε. ην πξψην κέξνο 

παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ησλ ζεζκηθψλ θείκελσλ, ζην δεχηεξν εξεπλψληαη νη 

απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηα ζεζκηθά θείκελα, νη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο 

πνπ αθνινπζνχλ, νη δπζθνιίεο θαη νη γεληθφηεξνη πξνβιεκαηηζκνί ηνπο αλαθνξηθά κε 

ηε ζπλεθπαίδεπζε παηδηψλ δηαθνξεηηθνχ πνιηηηζκηθνχ ππφβαζξνπ, ελψ ζην ηξίην 

γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα αλαδείμνπκε θαη λα εξκελεχζνπκε ηηο δηαθνξεηηθέο 

απφςεηο θαη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ησλ λεπηαγσγψλ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο. 
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A΄ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 
 

1. Οξηνζέηεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

 

Οη δηεζλείο εμειίμεηο, ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, ησλ κέζσλ 

ζπγθνηλσλίαο θαη επηθνηλσλίαο, αιιά θαη νη καδηθέο κεηαθηλήζεηο ησλ πιεζπζκψλ 

δεκηνπξγνχλ νηθνλνκηθφ-πνιηηηθά θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθά δεδνκέλα πνπ δελ 

αθήλνπλ αλεπεξέαζηα ηα θνηλσληθφ-νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη πνιηηηζκηθά 

ζπζηήκαηα ησλ κεκνλσκέλσλ ρσξψλ (Γακαλάθεο, 2007:37). 

Δίλαη γεγνλφο φηη πνιιέο θνηλσλίεο αλά ηνλ θφζκν έρνπλ κεηεμειηρζεί ζε 

πνιππνιηηηζκηθέο. Με κηα απιή επηζθφπεζε ηεο πιεζπζκηαθήο ζχλζεζεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ ρψξνπ, ζα δηαπηζηψζεη θαλείο φηη δελ ππάξρνπλ πιένλ ρψξεο κε 

νκνηνγελείο πιεζπζκνχο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε γεληθφηεξε αλάκεημε ιαψλ, εζλψλ 

θαη πνιηηηζκψλ, κηα πνιπκνξθία πνπ δηαθξίλεη ζρεδφλ φιε ηελ Δπξψπε θαη ηηο 

Ζ.Π.Α. ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (Ππξγησηάθεο, 2000:424). 

Ζ Διιάδα δελ έκεηλε αλεπεξέαζηε απφ απηέο ηηο αιιαγέο θαη απφ ρψξα 

απνζηνιήο κεηεμειίζζεηαη ζε ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά 

ηε ρψξα καο ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία, αλ θαη ζχκθσλα κε ηνλ Γακαλάθε 

(2005:89) ε ειιεληθή θνηλσλία είλαη πνιππνιηηηζκηθή πνιχ πξηλ ηε καδηθή εηζξνή 

κεηαλαζηψλ εθφζνλ ζηνπο θφιπνπο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ επηβηψλνπλ πνιηηηζκηθά θη 

άιιεο ηζηνξηθέο θνηλφηεηεο, φπσο ζα δνχκε αλαιπηηθφηεξα ζην ζεσξεηηθφ καο 

πιαίζην.  

Σν θαηλφκελν απηφ επηδξά ζεκαληηθά φρη κφλν ζηα θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά θαη 

εζληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθάζηνηε πιεζπζκνχ αιιά επεξεάδεη θαη αιιάδεη 

ζεκαληηθά ηα εθπαηδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ καζεηηθή αλνκνηνγέλεηα ζηηο 

ζρνιηθέο ηάμεηο είλαη έλα θαηλφκελν ην νπνίν πθίζηαηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

επξσπατθέο ρψξεο θαη είλαη αδχλαην λα αγλνεζεί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη απφ 

ηηο θπβεξλήζεηο. 

Ζ αιιαγή απηή ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ζα κπνξνχζε λα είλαη σθέιηκε πξνο 

φινπο ηνπο καζεηέο. Αληίζεηα φκσο παξαηεξνχκε φηη αξθεηέο θνξέο ζηέθεηαη 

εκπφδην ζηελ νκαιή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ηελ νπνία θαη ζα κειεηήζνπκε ζηελ 

εξγαζία καο αξθεηά είλαη ηα λήπηα ηα νπνία θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηνλ λεπηαγσγείν 

δελ θαηέρνπλ επαξθψο ηελ Διιεληθή γιψζζα. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί 

επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, πεξίνδνο 

θαηά ηελ νπνία δεκηνπξγνχληαη θαη νη πξψηεο θνηλσληθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ λεπίσλ 

(Παληαδήο, 2006:40).    

Ζ κεηαρείξηζε ησλ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξά πνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα νθείιεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ επεξεάδνληαη αξλεηηθά νη 

επηδφζεηο θαη γεληθφηεξα ε αλάπηπμε ηνπο εμαηηίαο ηεο ζηάζεο ηνπ ζρνιείνπ απέλαληη 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πιεζπζκηαθή νκάδα (Γθφηνβνο, 2002:74).  

Σν ζχγρξνλν ζρνιείν δελ επηηξέπεηαη λα είλαη πλεπκαηηθή ή πνιηηηζκηθή 

ηδηνθηεζία κηαο κνλαδηθήο νκάδαο ή εζληθήο θνπιηνχξαο, νχηε κπνξεί λα αγλνεί ηηο 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο ηνπ παξφληνο (Παληαδήο, 2004:264). Σν 

ζρνιείν νθείιεη λα είλαη έλα κέζν εμάιεηςεο ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηεξενηχπσλ 

θαη λα απνηειεί ηε γέθπξα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ-εζληθψλ νκάδσλ. Γηα 

απηφ θαη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε απνζθνπεί ζηελ «αλάθηεζε ησλ ηθαλνηήησλ 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επνηθνδνκεηηθή ζπκβίσζε, κέζα ζ’ έλα πνιχκνξθν 

πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ ηζηφ» (Μπεξεξήο, 2005:5). 
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Πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε νθείιεη λα θηλείηαη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο 

καο, ε νπνία εθθξάδεηαη κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία είλαη αλαγθαία 

θαζψο πξνσζνχλ κηα εληαία θαηεχζπλζε ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή θαη 

ζπγθεθξηκελνπνηνχλ ην έξγν ηεο λεπηαγσγνχ
1
 (Κηηζαξάο, 2004:32). ην Γηαζεκαηηθφ 

Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) ην νπνίν ηζρχεη απφ ην 2003 

ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε θαζψο θαη ζηνλ Οδεγφ Νεπηαγσγνχ πνπ ζπληάρζεθε 

αξγφηεξα γίλεηαη θάπνηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. 

ε γεληθέο γξακκέο, ζθνπφο ηεο δηθήο καο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζνπκε θαηά 

πφζν ην Πξφγξακκα πνπδψλ θαη ν Οδεγφο Νεπηαγσγνχ βνεζνχλ ηελ λεπηαγσγφ λα 

δηαρεηξηζηεί επηηπρψο ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ. 

Δπίζεο, ζθνπφο καο είλαη λα κειεηήζνπκε ηηο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ (δπζθνιίεο, 

αληηιήςεηο, πξνβιεκαηηζκνχο) θαζψο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ πξνσζνχλ 

ζρεηηθά κε ηελ ζπλεθπαίδεπζε παηδηψλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν.  

Κξίλνπκε αλαγθαίν λα κειεηήζνπκε ην παξφλ ζέκα εμαηηίαο ηεο αιιαγήο πνπ 

έρνπλ ππνζηεί ηα πεξηζζφηεξα λεπηαγσγεία ηεο ρψξαο καο ιφγσ ηεο αλνκνηνγέλεηαο 

ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ θαηά θαηξνχο πξνθχπηνπλ φπσο 

πξναλέθεξα αιιά θαη φπσο δηαπηζηψλνπκε παξαθάησ. Αθφκα, ε αλαγθαηφηεηα ηεο 

έξεπλαο πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ην Γ.Δ.Π.Π.. θαη ν Οδεγφο Νεπηαγσγνχ ηα 

νπνία πξνσζεί ην Τ.Π.Δ.Π.Θ ζαλ εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο ζα πξέπεη λα 

δηεξεπλεζνχλ γηα λα εμεηαζζεί αλ ηειηθά είλαη ηθαλά λα βνεζήζνπλ ηε λεπηαγσγφ λα 

δηαρεηξηζηεί επηηπρψο ηε λέα απηή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Σέινο, 

επειπηζηνχκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζα απνηειέζεη έζησ θαη κε κηθξή ζπκβνιή 

ζεκαληηθφ έξγν ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε αθνχ φπσο δηαπηζηψλνπκε ππάξρεη 

εξεπλεηηθφ έιιεηκκα ζηηο δηαπνιηηηζκηθέο κειέηεο  αλαθνξηθά κε ην ρψξν ηνπ 

λεπηαγσγείνπ. 

 

 

2. ηόρνη ηεο έξεπλαο 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ζηφρνο καο είλαη λα δηεξεπλήζνπκε ην Γ.Δ.Π.Π.. θαζψο 

θαη ηνλ Οδεγφ Νεπηαγσγνχ ψζηε λα εληνπίζνπκε θαη λα εξκελεχζνπκε ηα ζηνηρεία 

εθείλα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ζην λεπηαγσγείν. ηελ 

πνξεία ζα πξνζπαζήζνπκε λα εληνπίζνπκε ειιείςεηο πνπ ελδερνκέλσο λα ππάξρνπλ 

ψζηε ηειηθά λα θαηαλνήζνπκε αλ ηα ππφ δηεξεχλεζε θείκελα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο. 

  Δπίζεο, ζηφρνο καο είλαη λα δηεξεπλήζνπκε αλ ηα ζηνηρεία απηά βνεζνχλ ηηο  

λεπηαγσγνχο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη πψο ηα εξκελεχνπλ απφ ηε δηθή ηνπο 

νπηηθή γσλία. ηε πνξεία ζα δηεξεπλήζνπκε κε πνην ηξφπν νη αλαθνξέο πνπ γίλνληαη 

ζηα ζεζκηθά θείκελα ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ζην λεπηαγσγείν 

κεηνπζηψλνληαη ζε πξάμε απφ ηηο λεπηαγσγνχο θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο. 

Δπίζεο, κέζα απφ ηελ έξεπλα απηή ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαδείμνπκε ηηο 

δπζθνιίεο αιιά θαη ηνπο γεληθφηεξνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ λεπηαγσγψλ φζνλ 

αθνξά ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

 

 

                                                 
1
 ε φιν ην κήθνο ηεο εξγαζίαο καο ρξεζηκνπνηνχκε ην ζειπθφ γέλνο γηα ιφγνπο ζπληνκνγξαθίαο θαη 

δεδνκέλνπ φηη νη λεπηαγσγνί ζηε πιεηνςεθία ηνπο είλαη γπλαίθεο. 
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Αλαιπηηθφηεξα, νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηα ζεζκηθά θείκελα ηνπ 

λεπηαγσγείνπ είλαη: 

 

 Να δηεξεπλήζνπκε ην Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηνλ Οδεγφ Νεπηαγσγνχ ψζηε λα 

εληνπίζνπκε, λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε θαη λα εξκελεχζνπκε ηα ζηνηρεία ηα 

νπνία αλαθέξνληαη ζηε πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα. 

 Να εληνπίζνπκε πηζαλέο ειιείςεηο αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο πνιηηηζκηθήο 

εηεξφηεηαο, κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία.  

 

ηφρνη ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ:  

 

 Να κειεηήζνπκε ηηο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ηνπο παξέρνληαη απφ ην Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηνλ Οδεγφ Νεπηαγσγνχ αλαθνξηθά κε 

ην ζέκα ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο. 

 

 Να αλαδείμνπκε ηηο πξνηάζεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ 

Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηνπ Οδεγνχ Νεπηαγσγνχ. 

 

 Να αλαδείμνπκε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λεπηαγσγνί ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε απφ ηε ζπλεθπαίδεπζε παηδηψλ κε δηαθνξεηηθφ 

πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν. 

 

 Να δηεξεπλήζνπκε ηηο αληηιήςεηο ησλ λεπηαγσγψλ θαζψο θαη ηηο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο ηηο νπνίεο πηνζεηνχλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φζνλ 

αθνξά: 

 

 Σελ εζλνηηθφηεηα ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν ζην ρψξν 

ηνπ λεπηαγσγείνπ. 

 Σε γιψζζα ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν ζην ρψξν ηνπ 

λεπηαγσγείνπ. 

 Σε ζξεζθεία ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν ζην ρψξν ηνπ 

λεπηαγσγείνπ. 

 Σε παξάδνζε ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν ζην ρψξν ηνπ 

λεπηαγσγείνπ. 

 

 Να κειεηήζνπκε κε πνην ηξφπν νη εθπαηδεπηηθνί δηαρεηξίδνληαη ηηο γηνξηέο 

ζηα λεπηαγσγεία.  

 

 Να δηεξεπλήζνπκε ηηο απφςεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπο ζρεηηθά κε ηε 

δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ζε έλα εζλνηηθά εηεξνγελέο λεπηαγσγείν.  

 

 Να δηεξεπλήζνπκε ηελ ζπλεξγαζία πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ηνπο 

αιινδαπνχο γνλείο, φζνλ αθνξά: 

 

 Σελ εκπινθή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. 

 Σηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε γιψζζα πνπ πξέπεη λα κηινχλ ζην ζπίηη νη 

αιινδαπνί γνλείο κε ηα παηδηά ηνπο. 
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 Να κειεηήζνπκε ηηο γεληθφηεξεο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηελ παξνπζία 

ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν ζην λεπηαγσγείν. 

 

 Να ελεκεξσζνχκε αλ νη λεπηαγσγνί έρνπλε επηκνξθσζεί πάλσ ζε ζέκαηα 

Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο. 

 

 

3. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα  

 

Βάζε ησλ ζηφρσλ πνπ παξαζέζακε παξαπάλσ ζπληάμακε θαη ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα ηα νπνία θαινχκαζηε λα απαληήζνπκε κέζα απφ ηελ έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχκε. Όζνλ αθνξά ηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ 

λεπηαγσγψλ, απνηεινχλ θαη ηηο θαηεγνξίεο αλάιπζεο ηνπ πιηθνχ καο.  

 

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζε ζρέζε κε ηα ζεζκηθά θείκελα: 

 

 Πνηα είλαη ηα δηαπνιηηηζκηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην Γ.Δ.Π.Π.. θαη 

ζηνλ Οδεγφ Νεπηαγσγνχ; 

 

 Δίλαη ηα ζηνηρεία απηά επαξθή; 

 

 ε πνην γεληθφηεξν ζεσξεηηθφ πιαίζην εληάζζνληαη απηά; 

 

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ:  

  

 Πηζηεχνπλ νη λεπηαγσγνί φηη ην Γ.Δ.Π.Π.. θαη ν Οδεγφο Νεπηαγσγνχ είλαη 

επαξθείο σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζκηθά αλνκνηνγελνχο ηάμεο; 

 

 Πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ 

ζεζκηθψλ θεηκέλσλ; 

 

 Πνηεο είλαη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λεπηαγσγνί ζχκθσλα πάληα 

κε ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα πνπ ππάξρεη ζηελ ηάμε ηνπο; 

 

 Θεσξνχλ ζεκαληηθφ νη λεπηαγσγνί λα γλσξίδνπλ εθείλεο θαη ηα εκεδαπά 

παηδηά ηελ ρψξα πξνέιεπζεο φισλ ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν;   

 

 Θεσξνχλ ζεκαληηθφ νη λεπηαγσγνί λα αθνχγεηαη ε κεηξηθή γιψζζα ησλ 

αιινδαπψλ παηδηψλ ζην λεπηαγσγείν; 

 

 Με πνην ηξφπν ην επηδηψθνπλ; 

 

 Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηε γιψζζα πνπ πξέπεη λα 

κηινχλ ηα αιιφγισζζα παηδηά ζην ζπίηη; 

 

 Πξνθχπηνπλ δπζθνιίεο απφ ελδερφκελε αλνκνηνγέλεηα ζηελ ηάμε πάλσ ζε 

ζέκαηα ζξεζθείαο; 
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 Αλαπηχζζνπλ νη λεπηαγσγνί ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξεηηθέο 

ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ ηα παηδηά κε κεηαλαζηεπηηθφ 

ππφβαζξν; 

 

 Πξνβαίλνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο αλαθνξηθά κε ηε παξάδνζε (κνπζηθή, 

ρνξνχο, παξαδνζηαθά παηρλίδηα) ησλ  παηδηψλ δηαθνξεηηθήο θαηαγσγήο; 

 

 Λακβάλεηαη ππφςε ε παξνπζία ησλ αιινεζλψλ παηδηψλ γηα ηελ νξγάλσζε 

ησλ ενξηψλ ζην λεπηαγσγείν; 

 

 Δπηδηψθνπλ νη λεπηαγσγνί λα εκπιέθνπλ ηνπο αιινδαπνχο γνλείο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ψζηε λα ηελ εκπινπηίδνπλ κε ζηνηρεία απφ ηνλ 

πνιηηηζκφ ηνπο; 

 

 Θεσξνχλ ζεκαληηθφ νη λεπηαγσγνί λα εκπινπηίζνπλ ηελ ηάμε ηνπο κε 

ζηνηρεία απφ ηνλ δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκφ ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ 

ππφβαζξν; 

 

 Έρνπλ ιάβεη νη λεπηαγσγνί θάπνηνπ είδνπο επηκφξθσζε ζρεηηθά κε ηελ 

Γηαπνιηηηζκηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε; 

 

 Πηζηεχνπλ νη λεπηαγσγνί φηη νη έιιελεο καζεηέο κπνξνχλ λα σθειεζνχλ απφ 

ηελ παξνπζία ησλ παηδηψλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ζην 

λεπηαγσγείν; 
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 4. Πεγέο άληιεζεο πιηθνύ 

 

4.1 Θεζκηθά θείκελα 

 

Αξρηθά, ζηε παξνχζα εξγαζία ζα δηεξεπλήζνπκε ηα ζεζκηθά θείκελα ηνπ 

λεπηαγσγείνπ. Λέγνληαο ζεζκηθά θείκελα ελλννχκε ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ γηα ην Νεπηαγσγείν, ην νπνίν δεκνζηεχηεθε ην 2003 (ΦΔΚ 

304Β/13-03-2003) θαζψο θαη ηνλ Οδεγφ Νεπηαγσγνχ, ν νπνίνο δεκνζηεχηεθε ην 

2006. Σν Γ.Δ.Π.Π.. είλαη ην επίζεκν πξφγξακκα ηνπ Νεπηαγσγείνπ ην νπνίν 

θαινχληαη νη εθπαηδεπηηθνί λα εθαξκφζνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ελψ ν Οδεγφο 

Νεπηαγσγνχ είλαη ην εγρεηξίδην ην νπνίν κε ηηο ζεσξεηηθέο ηνπ ζέζεηο αιιά θαη κε 

πξνηάζεηο πνπ παξαζέηεη αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε ιεηηνπξγεί ζαλ έλα 

ζπκπιεξσκαηηθφ εξγαιείν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

Κξίλακε φηη ήηαλ απαξαίηεην λα κειεηήζνπκε πέξα απφ ην Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηνλ 

Οδεγφ αθνχ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο είλαη 

απαξαίηεην λα θαηαθεχγνπλ ζε απηφ «θαζψο ζρεδηάδνπλ θαη νξγαλψλνπλ ηελ 

δηδαζθαιία ηνπο» αιιά θαη «γηα λα αληιήζνπλ ηδέεο ηφζν γηα ην πεξηερφκελν, ηελ 

νξγάλσζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνγξακκαηίδνπλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ φζν θαη γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο εμέιημεο ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο 

ηνπο» (Οδεγφο Νεπηαγσγνχ, 2006:13).  

Παίξλνληαο ζαλ βάζε ηηο αλαθνξέο ηηο νπνίεο γίλνληαη ζηα ζεζκηθά θείκελα ζε 

ζρέζε κε ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ζην λεπηαγσγείν θαηαθέξακε λα ζπληάμνπκε ηηο 

θαηεγνξίεο, ην πιάλν δειαδή γηα ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ λεπηαγσγψλ, ην νπνίν είλαη 

θαη ην δεχηεξν ζθέινο ηεο έξεπλαο φπσο ζα δνχκε παξαθάησ.  

 

 

4.2 Γείγκα 

 

Γείγκα ζηελ έξεπλα καο απνηεινχλ ηξηάληα δχν (32) λεπηαγσγνί ηνπ Ννκνχ 

Ζξαθιείνπ νη νπνίεο δηδάζθνπλ ζε ηκήκαηα κε πςειφ αξηζκφ παηδηψλ κε 

κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν. πγθεθξηκέλα, ν αξηζκφο ησλ αιινεζλψλ λεπίσλ 

απνηεινχζε ηνπιάρηζηνλ ην 15% απφ ην ζπλνιηθφ καζεηηθφ πιεζπζκφ θάζε 

ηκήκαηνο αλεμάξηεηα ην ρξφλν παξακνλήο ηνπο ζηελ Διιάδα θαη ηελ εζληθφηεηα 

ηνπο. Αξθεηέο φκσο είλαη θαη νη θνξέο πνπ ζπλαληήζακε λεπηαγσγνχο, νη νπνίεο 

δίδαζθαλ ζε ηκήκαηα ζηα νπνία θνηηνχζαλ θαη παηδηά απφ κεηθηνχο γάκνπο, ρσξίο 

απηφ λα απνηεινχζε πξνυπφζεζε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο καο.  

Απαξαίηεην θξηηήξην επίζεο, γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ήηαλ νη λεπηαγσγνί 

λα δηεμάγνπλ ηελ δηδαζθαιίαο ηνπο ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ Πξφγξακκα πνπδψλ. 

Αθφκα, πξνυπφζεζε ήηαλ νη λεπηαγσγνί λα έρνπλ κειεηήζεη ηνλ Οδεγφ Νεπηαγσγνχ 

ψζηε λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ κηα γεληθή εηθφλα γηα ην πεξηερφκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εγρεηξίδηνπ.  

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζεσξήζακε φηη είλαη βνεζεηηθφ λα πξνβνχκε ζε κηα 

πξνέξεπλα, φπσο θαη πξάμακε ψζηε λα ελεκεξσζνχκε γηα ηε ζχλζεζε ησλ ηκεκάησλ, 

λα δηαπηζηψζνπκε αλ νη λεπηαγσγνί είλαη γλψζηεο ησλ ζεζκηθψλ θεηκέλσλ πνπ 

ηζρχνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ρψξν ηεο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο θαη επίζεο αλ 

ε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο ζπληειείηε βάζε ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. 

Δπηιέμακε ε έξεπλα λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Ννκφ Ζξαθιείνπ αθνχ ην Ζξάθιεην 

απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πιεζπζκηαθά πφιεηο ηεο Διιάδνο κε έλα πςειφ 

αξηζκφ κεηαλαζηψλ. Δπίζεο, ιφγσ ηεο δηακνλήο καο ζηε ζπγθεθξηκέλε πφιε ε 



 13 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ήηαλ επθνιφηεξε εμαηηίαο ηεο κεγαιχηεξεο επρέξεηαο πνπ 

είρακε λα επηθνηλσλήζνπκε ηηο λεπηαγσγνχο ηνπ Ννκνχ.  

 

 

5. Σερληθέο ζπιινγήο πιηθνύ - Δξεπλεηηθό εξγαιείν 

  

Ζ έξεπλα ζηελ νπνία ζα πξνβνχκε αλήθεη ζηα ιεγφκελα πνηνηηθά ζρέδηα έξεπλαο, 

ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα πνηνηηθά δεδνκέλα. Οη 

πνηνηηθέο έξεπλεο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο δηφηη καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

δηεηζδχζνπκε ζε βάζνο θαη λα θαηαλνήζνπκε πιεξέζηεξα ηα θνηλσληθά θαηλφκελα 

πνπ δηεξεπλάκε. Δπίζεο νη απφςεηο θάζε πξνζψπνπ πνπ ζπκκεηέρεη  ζε έλα 

θνηλσληθφ θαηλφκελν είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ πνπ 

ην δεκηνπξγνχλ (Μαθξάθεο, 1998:28). Αξθεηνί επηζηήκνλεο ηα απνθαινχλ θαη 

επέιηθηα ζρέδηα δηφηη δελ έρνπλ απζηεξέο πξνδηαγξαθέο θαη ην ζρέδην ηνπο 

εθηπιίζζεηαη θαη αλαπηχζζεηαη θαζψο πξνρσξά ε έξεπλα (Robson, 2007:194). 

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη ε 

ζπλέληεπμε, θαηά ηελ νπνία ζθνπφο είλαη λα βξεζεί απηφ πνπ ππάξρεη ζηε ζθέςε ησλ 

εξσηψκελσλ, αρξσκάηηζην θαη αλεπεξέαζην απφ ηνλ εξεπλεηή (Cohen & Manion, 

1997:379).  Ζ ζπλέληεπμε είλαη κία κέζνδνο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηεί ηε ιεθηηθή επηθνηλσλία γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε 

έλα αληηθείκελν (Βάκβνπθαο, 2006:229). πγθεθξηκέλα, είλαη κηα πξνθνξηθή 

αληαιιαγή απφςεσλ, θαηά ηελ νπνία ν εξσηψλ πξνζπαζεί λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο ηδέεο, ηηο απφςεηο, ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο ζπκπεξηθνξέο αθφκε θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ εξσηψκελνπ πάλσ ζε έλα ζέκα (Παπαλαζηαζίνπ, 1996: 74). Ζ 

ζπλέληεπμε έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο δειαδή ν ζπλεληεπθηήο 

κπνξεί λα αληρλεχζεη ηδέεο, πηζαλέο αληηδξάζεηο, λα εξεπλήζεη θίλεηξα θαη 

αηζζήκαηα, πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα ηα θάλεη πνηέ κε ηα εξσηεκαηνιφγηα (Bell, 

1997:143). 

Ζ ζπλέληεπμε ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζηελ θνηλσληθή έξεπλα θαη αλάινγα κε 

ηνλ βαζκφ ηππνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο δηεμαγσγήο ηεο, θαηεγνξηνπνηείηαη ζε α) 

πιήξεο δνκεκέλε ζπλέληεπμε, β) εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, γ) κε δνκεκέλε 

ζπλέληεπμε. 

ηελ  έξεπλα ηελ νπνία δηεμάγνπκε θξίλακε ζθφπηκν λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ 

εκηδνκήκελε ζπλέληεπμε εμαηηίαο ηεο επειημίαο ηεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο 

ζπλέληεπμεο έρεη γεληθέο εξσηήζεηο, ηηο νπνίεο ν ζπλεληεπθηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ηηο ηξνπνπνηήζεη ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ηνπ κε ην ηη θαίλεηαη θαηαιιειφηεξν 

(Robson, 2007: 321). Με άιια ιφγηα, ν ζπλεληεπθηήο κπνξεί λα μεθηλά απφ έλα ζέκα 

αιιά ζηε ζπλέρεηα θαζνδεγείηαη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηψκελνπ γηα λα 

ζπλερίζεη ηηο εξσηήζεηο. Έρεη δειαδή ηε δπλαηφηεηα λα παξαιείςεη ή λα πξνζζέζεη 

θάπνηεο εξσηήζεηο (Robson, 2007:330). Ζ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή σο θχξην ζηάδην ζπιινγήο ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο έξεπλαο αθνχ ν 

εξσηψκελνο έρεη ηελ ειεπζεξία λα κηιήζεη γηα φηη έρεη θεληξηθή ζεκαζία γηα εθείλνλ, 

ελψ παξάιιεια ν ζπλεληεπθηήο έρεη ην δηθαίσκα λα θαηεπζχλεη ηε ζπλέληεπμε ψζηε 

λα θαιπθζνχλ ηα ζέκαηα πνπ ζεσξεί ζεκαληηθά γηα ηελ κειέηε (Bell, 2007: 145-

148).   

Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο φκσο είλαη δπλαηφ λα ππάξμνπλ θαη 

δπζθνιίεο ηηο νπνίεο ζαθψο θαη δελ πξέπεη λα παξαβιέπνπκε. Μία ζεκαληηθή 

δπζθνιία είλαη ε πηζαλφηεηα ηεο ξνπήο πξνο ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ ζπλεληεπθηή 

(Cohen & Manion, 1997:374) θαζψο θαη ν θίλδπλνο ηεο πξνθαηάιεςεο πνπ ππάξρεη, 

ν νπνίνο πξέπεη λα ειεγρζεί θαη λα αλαγλσξηζηεί  (Bell, 2007:143). 
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6. Γηεμαγσγή θαη πεξηνξηζκόο ηεο έξεπλαο 

 

Όπσο αλαθέξζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο καο θξίλακε απαξαίηεην λα 

πξνβνχκε ζε κηα κηθξή πξνέξεπλα ε νπνία ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο 

θχξηαο έξεπλαο καο. Αξρηθά ινηπφλ επηζθεθζήθακε ηε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Ζξαθιείνπ, απφ φπνπ θαη ζπιιέμακε κία θαηάζηαζε κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ αιινδαπψλ παηδηψλ πνπ θνηηνχζαλ ην ζρνιηθφ έηνο 2008-2009 ζε φια ηα 

λεπηαγσγεία ηνπ λνκνχ. Μεηά ηε κειέηε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ήξζακε ζε ηειεθσληθή 

επαθή κε ηηο λεπηαγσγνχο, νη νπνίεο δίδαζθαλ ζε ηκήκαηα φπνπ ν αξηζκφο ησλ 

αιινδαπψλ λεπίσλ απνηεινχζε ηνπιάρηζηνλ ην 15% ηνπ ζπλνιηθνχ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ ηνπ ηκήκαηνο. θνπφο καο ήηαλ λα επηβεβαηψζνπκε ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία πνπ δηαζέηακε, λα ηνπο ελεκεξψζνπκε γηα ηελ έξεπλα πνπ δηεμάγνπκε αιιά 

θαη λα ηνπο ξσηήζνπκε αλ επηζπκνχζαλ λα πάξνπλ κέξνο ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. 

Μέζα απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία θαηαθέξακε λα πάξνπκε ζπλέληεπμε απφ 

ηξηάληα δχν (32) λεπηαγσγνχο, νη νπνίεο δίδαζθαλ είηε ζε θιαζηθά είηε ζε νινήκεξα 

λεπηαγσγεία. Οη ζπλαληήζεηο καο κε ηηο λεπηαγσγνχο δηεμάγνληαλ ζε κέξε πνπ νη 

παξαπάλσ επέιεγαλ ψζηε λα ληψζνπλ άλεηα λα καο κηιήζνπλ. ηνπο ρψξνπο απηνχο 

δελ ππήξραλ άιια άηνκα πέξα ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα ψζηε λα 

απνθιείζνπκε ην ελδερφκελν λα επεξεαζηεί ε εθάζηνηε λεπηαγσγφο απφ απφςεηο 

άιισλ αηφκσλ. Πξηλ ηε ζπλάληεζε καο, ελεκεξψζακε φιεο ηηο λεπηαγσγνχο γηα ην 

απφξξεην ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαζψο  θαη γηα ην 

γεγνλφο φηη ζα ερνγξαθνχζακε ηηο ζπλνκηιίεο ψζηε λα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα 

αληαπνθξηζνχκε επηηπρψο ζηηο αλάγθεο απηήο ηεο έξεπλαο.     

Δπφκελν βήκα καο ήηαλ ε απνκαγλεηνθψλεζε θαη ε θαηαγξαθή φισλ ησλ 

ζπλνκηιηψλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχκε λα αλαιχζνπκε κε πξνζνρή ηνλ ιφγν ησλ 

λεπηαγσγψλ θαη λα εληνπίζνπκε ηα ζεκεία, ηα νπνία καο είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

έξεπλα καο. Καηά ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπλνκηιηψλ ηα ιφγηα απνηππψζεθαλ απηνχζηα 

ψζηε λα κελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αιινίσζεο ησλ πξνθνξηθψλ ζηνηρείσλ πνπ είρακε 

ζπιιέμεη. 

εκαζία έρεη ν ρξφλνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ε νπνία δηεμήρζε ηνπο κήλεο 

Μάην-Ηνχλην ηνπ 2009, ζην ηέινο δειαδή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί 

λα είλαη ζε ζέζε λα κηιήζνπλ ζπλνιηθά γηα ην έξγν ηνπο θαη έηζη λα έρνπκε ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνβνχκε ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα.  

Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε έξεπλα δηεμήρζε ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ρξφλν 

θαη πεξηνξίζηεθε ζε ζπγθεθξηκέλα λεπηαγσγεία ηνπ Νφκνπ Ζξαθιείνπ, δελ είλαη 

δπλαηφ λα γεληθεχζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, παξά κφλν λα πεξηνξηζηνχκε 

ζηηο  απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα.  

Άιισζηε ε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ δελ απνηειεί ζθνπφ απηήο ηεο 

έξεπλαο, αθνχ φπσο γλσξίδνπκε νη πνηνηηθέο έξεπλεο εληάζζνληαη θαη εξκελεχνληαη 

ζε ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθφ-θνηλσληθά πιαίζηα ρσξίο ηε δπλαηφηεηα γεληθεπκέλσλ 

δηαπηζηψζεσλ (Μαθξάθεο, 1998:20-21). Γεδνκέλνπ ηνπ κηθξφηεξνπ αξηζκνχ ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ κειεηνχλ νη πνηνηηθέο έξεπλεο ζε ζρέζε κε ηηο πνζνηηθέο, δελ 

επηδηψθνπλ λα αλαθαιχςνπλ γεληθέο ηάζεηο αιιά λα δηακνξθψζνπλ κηα νιηθή εηθφλα 

γηα θάζε πεξίπησζε (Κπξηαδή, 2000:51).  

 

 

7. Αλάιπζε ηνπ πιηθνύ 

  

ηελ παξνχζα έξεπλα ε κέζνδνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ αλάιπζε ηνπ 

πιηθνχ καο είλαη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη ε κέζνδνο 
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πνπ ζπλαληάκε ζπρλφηεξα ζηηο πνηνηηθέο έξεπλεο παξά ζηηο πνζνηηθέο. χκθσλα κε 

ηνλ Βάκβνπθα (2006:263-265) ζηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

ζπλήζσο έρνπλ πξνθνξηθή ε γξαπηή πξνέιεπζε. Σν αληηθείκελν ινηπφλ ηεο έξεπλαο 

κπνξεί λα απνηειέζεη θάζε είδνπο γξαπηνχ ηεθκεξίνπ θαζψο θαη ν πξνθνξηθφο ιφγνο 

κεηά απφ έγγξαθε-ερνγξάθεζε ηνπ, φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο ζπλεληεχμεηο. Όζνλ 

αθνξά ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ επηδηψθεη λα πξνζδηνξίζεη 

νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ φπσο είλαη νη ζηάζεηο, νη αμίεο, νη πεπνηζήζεηο, 

νη θφβνη, νη ζπγθηλήζεηο θαη γεληθά ε ζπλαηζζεκαηηθφηεηα θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

αηφκνπ. 

 θνπφο ηνπ εξεπλεηή είλαη λα αλαιχζεη επηζηεκνληθά ην πιηθφ ηεο έξεπλαο θαη 

λα ην ηαμηλνκήζεη ζε θαηεγνξίεο ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζηελ 

αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (Βάκβνπθαο, 2006:263). Καηά ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

ν εξεπλεηήο ζηνρεχεη λα εξκελεχζεη θαη λα κειεηήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

κελπκάησλ πνπ ιακβάλεη είηε απηά είλαη γξαπηά ή πξνθνξηθά. Ζ αλαδήηεζε φκσο 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κελπκάησλ ζέηεη ην πξφβιεκα ηεο δηεξεχλεζεο ησλ 

ελλνηψλ πνπ απηφ εκπεξηέρεη. Έλα απφ ηα δεηνχκελα ζηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ελφο 

κελχκαηνο είλαη ε απνθπγή φζν απηφ είλαη δπλαηφλ, κηαο ππνθεηκεληθήο ηνπνζέηεζεο 

ζε ζρέζε κε ην αλαιπφκελν κήλπκα (Φχιια, 1998:78). 

θνπεχνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ 

αξρηθά ζηα ζεζκηθά θείκελα ηα νπνία δηεξεπλάκε ψζηε λα επηρεηξήζνπκε λα 

απνθσδηθνπνηήζνπκε ηα γξαπηά κελχκαηα ηα νπνία εκπεξηέρνπλ. ηε ζπλέρεηα κε 

ηελ ίδηα κέζνδν ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ ιφγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ψζηε 

λα δηεξεπλήζνπκε ηηο απφςεηο ηνπο πάλσ ζην ζέκα πνπ κειεηάκε.  

Όζνλ αθνξά ηηο ζπλεληεχμεηο, βαζηζκέλνη ζηνπο ζηφρνπο θαη ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα πνπ έρνπκε ζέζεη πξνρσξήζακε ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζεκάησλ πνπ 

θαινχκαζηε λα κειεηήζνπκε. Οη θαηεγνξίεο απηέο πξνέθπςαλ απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

ππάξρνπλ ζηα ζεζκηθά θείκελα αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα. 

Δπηρεηξήζακε δειαδή κία ζχλδεζε ησλ ζεζκηθψλ θεηκέλσλ κε ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ 

πήξακε ψζηε λα κειεηήζνπκε εθηφο ησλ άιισλ αλ νη πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηα λεπηαγσγεία είλαη βαζηζκέλεο ζηε ζεσξία ησλ ζεζκηθψλ θεηκέλσλ. 

Πέξα φκσο απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο, θξίλακε αλαγθαίν λα πξνζζέζνπκε θαη θάπνηεο 

άιιεο εθφζνλ φπσο παξαηεξήζακε ην ζέκα ην νπνίν δηεξεπλάκε ην απαηηνχζε. 

Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηηο θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα πξνρσξήζνπκε 

ζηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ: 

 

 Απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηνλ Οδεγφ Νεπηαγσγνχ θαη ην  

Γ.Δ.Π.Π..: 

 

 Απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο παξέρνληαη 

απφ ην Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηνλ Οδεγφ Νεπηαγσγνχ ζρεηηθά κε ηελ 

ζπλεθπαίδεπζε εκεδαπψλ θαη αιινεζλψλ παηδηψλ. 

 Πξνηάζεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ησλ εκπινπηηζκφ ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. θαη 

ηνπ Οδεγνχ Νεπηαγσγνχ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα. 

 

 Γπζθνιίεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε απφ ηε ζπλεθπαίδεπζε παηδηψλ κε 

δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν. 

 

 Αληηιήςεηο θαη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ: 
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 Ζ εζλνηηθφηεηα ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν  ζην ρψξν 

ηνπ λεπηαγσγείνπ. 

 Ζ κεηξηθή γιψζζα ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν ζην 

ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ. 

 Ζ ζξεζθεία ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν ζην ρψξν ηνπ 

λεπηαγσγείνπ. 

 Ζ παξάδνζε ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν ζην ρψξν ηνπ 

λεπηαγσγείνπ. 

 

 Οη γηνξηέο ζηα πνιηηηζκηθά εηεξνγελή λεπηαγσγεία. 

 

 Ζ δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ζε έλα πνιηηηζκηθά εηεξνγελέο λεπηαγσγείν. 

 

 πλεξγαζία κε ηνπο αιινδαπνχο γνλείο: 

 

 Ζ εκπινθή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. 

 Απφςεηο γηα ηε γιψζζα πνπ κηινχλ ηα αιιφγισζζα παηδηά ζην ζπίηη. 

 

 Απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηελ παξνπζία ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ 

ππφβαζξν ζην λεπηαγσγείν. 

 

 Δπηκφξθσζε ησλ λεπηαγσγψλ πάλσ ζε ζέκαηα Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο. 
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Β΄ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 
 

 

1. Η ΠΟΛΤΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΙΚΟ ΥΩΡΟ 

 

1.1  Η Μεηαλάζηεπζε πξνο ηελ Διιάδα 

 

Ζ κεηαλάζηεπζε είλαη έλα παλάξραην θαηλφκελν πνπ εμαθνινπζεί κέρξη θαη 

ζήκεξα λα έρεη πνιχ κεγάιεο δηαζηάζεηο. Ζ κεηαλάζηεπζε νξίδεηαη σο «ε 

κεηαθίλεζε ηκεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ απφ θαη πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή» 

(Macionis, 1999:559, ζην Αιεμηάο, 2001:255). χκθσλα κε ηνλ ΟΖΔ «κεηαλάζηεο 

είλαη ην άηνκν πνπ δηακέλεη γηα ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο καθξηά απφ ηνλ ζπλήζε ηφπν 

θαηνηθίαο ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ βξίζθεηαη εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο ηνπ 

ιέγεηαη εζσηεξηθφο κεηαλάζηεο, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ βξίζθεηαη εθηφο ζπλφξσλ 

ηεο ρψξαο ηνπ ιέγεηαη εμσηεξηθφο ή δηεζλήο κεηαλάζηεο» (www.astynomia.gr).  

Ζ κεηαλάζηεπζε, ιακβάλεη δχν κνξθέο θαη είηε είλαη παξνδηθή, ε νπνία 

πξνθαιείηαη απφ ζπγθπξηαθνχο ιφγνπο, είηε κφληκε φηαλ έρεη δνκηθφ ραξαθηήξα θαη 

κηα ζηαζεξή θαηεχζπλζε (Αιεμηάο, 2001:257). Δθηφο απφ ηελ αξηζκεηηθή ηεο 

δηάζηαζε, ε κεηαλάζηεπζε έρεη κία θνηλσληθή δηάζηαζε πνπ πξνθαιεί αιπζηδσηέο 

επηπηψζεηο ηφζν ζηνπο κεηαλάζηεο φζν θαη ζηα κέιε ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία 

πξνζπαζνχλ λα εληαρζνχλ (Αιεμηάο, 2001:256). Οη δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα 

έληαμεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ θνηλσλία ζε θνηλσλία ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο ζηα εζληθά, γισζζηθά, πνιηηηζκηθά, 

ζξεζθεπηηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά (Κνηιηάξε, 1997:8). 

Απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα φιεο νη Δπξσπατθέο ρψξεο κε εμαίξεζε ηελ Γαιιία ππήξμαλ 

ρψξεο απνζηνιήο κεηαλαζηψλ. Απφ ην 1850 έσο θαη ην 1960 κεηαλάζηεπζαλ ζε άιιε 

ήπεηξν πεξίπνπ 55 εθαηνκκχξηα Δπξσπαίνη, αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζην 18% 

πεξίπνπ ηνπ Γπηηθνχ-Δπξσπατθνχ πιεζπζκνχ θαηά ην 1910 (Therborn, 1987:183, 

ζην Μνπζνχξνπ, 1991:50). Ο εηθνζηφο αηψλαο απνηειεί ηνλ αηψλα φπνπ έρνπλ 

ζεκεησζεί νη ζεκαληηθφηεξεο πιεζπζκηαθέο κεηαθηλήζεηο θαη αιιαγέο ζηε ζχλζεζε 

ηνπ πιεζπζκνχ θαη γηα απηφ ην ιφγσ έρεη ραξαθηεξηζζεί σο ν «αηψλαο ηεο 

κεηαλάζηεπζεο» (Kymlica, 1995:193, ζην Αιεμηάο, 2001:258). Μεηά ην ηέινο ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη πεξίπνπ ζηα ηέιε ηνπ 1950 ε Δπξψπε κεηαηξέπεηαη απφ 

ήπεηξν απνζηνιήο ζε ήπεηξν ππνδνρήο κεηαλαζηψλ. Ζ κεηαηξνπή ηεο απηή έρεη ηξία 

ραξαθηεξηζηηθά:  

α) Σελ δηαθνπή κεηαλάζηεπζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ θάπνηεο επξσπατθέο 

ρψξεο, πνπ είλαη πιένλ βηνκεραληθά αλαπηπγκέλεο, 

β) Σελ ζηξνθή απφ ηελ ππεξπφληηα πξνο ηελ δηεπξσπατθή κεηαλάζηεπζε ησλ 

ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ βηνκεραληθά ρσξψλ ηεο Δπξψπεο θαη 

γ) Σελ είζνδν ζηελ Δπξψπε κεηαλαζηψλ απφ ηελ Αθξηθή θαη ηελ Αζία. 

(Μνπζνχξνπ, 1991:50).    

Αληίζηνηρα ε Διιάδα είλαη κηα ρψξα πνπ έρεη καθξά πνξεία ζην ρψξν ηεο 

κεηαλάζηεπζεο, ε νπνία κέρξη θαη ην 1970 ραξαθηεξίδεηαη σο ρψξα απνζηνιήο 

κεηαλαζηψλ, φπσο άιισζηε θαη νη πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο ρψξεο. χκθσλα κε ηνλ 

Υαζηψηε (1993:35-40) ππήξμαλ ηξείο κεγάινη πεξίνδνη ηεο Νενειιεληθήο δηαζπνξάο.  

 Ζ πξψηε πεξίνδνο εθηείλεηαη ρξνλνινγηθά απφ ηνλ 15
ν
 αηψλα έσο ην 1830, 

πεξίνδνο πνπ ιήγεη κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο θαη  θαηά ηελ 

νπνία νη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ ηηαιηθή ρεξζφλεζν.  

 Ζ δεχηεξε πεξίνδνο ηνπνζεηείηαη απφ ην 1830 έσο ην 1940, νπφηε θαη έρνπκε 

ηελ έθξεμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη θαηά ηελ νπνία  νη πεξηζζφηεξεο 

http://www.astynomia.gr/
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κεηαθηλήζεηο παξαηεξνχληαη πξνο ηελ αλαηνιηθή κεζφγεην, Ζ.Π.Α, Ν. Ρσζία 

θαη Τπεξθαπθαζία.  

 Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία πεξίνδνο ζηελ ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο δηαζπνξάο 

ρξνλνινγείηαη απφ ην 1945 έσο ην 1970 κε καδηθέο κεηαθηλήζεηο πξνο ηνλ 

Καλαδά, Απζηξαιία θαη Γεξκαλία. Σν κεγαιχηεξν κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα 

εθείλεο ηεο πεξηφδνπ ήηαλ πξνο ηελ Γεξκαλία  φπνπ νη Έιιελεο ζχκθσλα κε 

ηελ γεξκαληθή θπβέξλεζε ραξαθηεξίδνληαη σο «θηινμελνχκελνη» κεηαλάζηεο, 

φξνο πνπ δηαθνξνπνηείηαη ην 1988 θαη νη Έιιελεο κεηνλνκάδνληαη  ζε 

«δηαθηλνχκελνη» εξγαδφκελνη θαη ζε ηζφηηκνη «θνηλνηηθνί» πνιίηεο κηαο 

εληαίαο θαηεχζπλζεο.  

Ζ Διιάδα φκσο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη κεηά αξρίδεη λα 

κεηεμειίζζεηαη απφ ρψξα απνζηνιήο ζε ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ θαη αηηνχλησλ 

πνιηηηθφ άζπιν. Ζ αλάπηπμε ηελ επνρή εθείλε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θαη’ 

επέθηαζε ε αλάγθε γηα εξγαηηθά ρέξηα, ε νηθνλνκηθή χθεζε πνπ έπιεμε ηηο ρψξεο ηεο 

Γπηηθήο Δπξψπε θαη ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ηεο αλεξγίαο πξνθάιεζαλ δχν κεηαλαζηεπηηθά θχκαηα πξνο ηελ Διιάδα 

(Γεσξγνχιαο, 2001:203). 

  Αξρηθά, κέρξη θαη ην 1985 είρακε έλα κεγάιν ξεχκα παιηλλφζηεζεο απφ ηηο ρψξεο 

ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο αθνχ νη έιιελεο ηεο Γηαζπνξάο πέξα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

πνπ έπιεηηε ηηο Γπηηθέο ρψξεο είραλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

πίεζε πνπ βίσλαλ ιφγσ ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο λνζηαιγίαο ηνπο πξνο ηελ Παηξίδα 

(Μάξθνπ, 1995:29). Σελ πεξίνδν εθείλε είρακε επίζεο ηελ άθημε ελφο ζεκαληηθνχ 

πνζνζηνχ αηφκσλ απφ ρψξεο ηνπ Σξίηνπ θφζκνπ (Αθξηθή, Αζία) νη νπνίνη 

απαζρνινχληαλ ζηελ βηνκεραλία, εκπφξην θαη ζε εξγαζίεο ρακεινχ γνήηξνπ, 

ζπλήζσο αλζπγηεηλέο θαη θαθνπιεξσκέλεο (Γεσξγνχιαο, 2001: 203). 

 Σν δεχηεξν θχκα κεηαλάζηεπζεο αξρίδεη απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 

φπνπ θαη ε παιηλλφζηεζε αιιάδεη κνξθή. Οη παιηλλνζηνχληεο δελ είλαη πιένλ ηα 

άηνκα πνπ είραλ απνδεκήζεη ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, αιιά θαηά θχξην ιφγν 

νκνγελείο απφ ηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε (Πφληηνη) κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο θαη 

απφ ηελ Αιβαλία (Βνξεηνεπεηξψηεο) αθνχ γχξσ ζην 1990 δεκηνπξγείηαη καδηθή 

είζνδνο κεηαλαζηψλ απφ ηελ Αιβαλία ζηελ Διιάδα (Γακαλάθεο, 2005:42). 

Σελ πεξίνδν εθείλε ε δηνηθεηηθή κεραλή ηεο Διιάδαο ήηαλ εληειψο 

απξνεηνίκαζηε θαη δελ ππήξρε κηα πνιηηηθή ππνδνρήο κεηαλαζηψλ ψζηε λα κπνξεί 

λα αληηκεησπίζεη ηηο λέεο πεξηζηάζεηο (Ακίηζεο & Λαδαξίδεο, 2001:37). ε απηφ ην 

ζεκείν κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε ν θξαηηθφο 

κεραληζκφο θαη ηελ αλππαξμία ηνπ ιφγσ ηεο μαθληθήο εηζξνήο κεηαλαζηψλ ζηελ 

Διιάδα θαζψο θαη ζην γεγνλφο φηη ε Διιάδα ήηαλ θαηεμνρήλ κηα ρψξα απνζηνιήο 

κεηαλαζηψλ. Γελ κπνξνχκε λα απνδψζνπκε φκσο ηα ίδηα αίηηα ζηελ ζεκεξηλή 

απνπζία νπζηψδεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο.  

    χκθσλα κε ηελ Πεηξηληψηε ηα πξφζσπα πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Διιάδα 

ηαμηλνκνχληαη θαηά ηε δηνηθεηηθή κεηαρείξηζε πνπ ηνπο επηθπιάζζνπλ νη ειιεληθέο 

αξρέο ζε 3 βαζηθέο θαηεγνξίεο:  «θαλνληθνί κεηαλάζηεο», «κε θαλνληθνί 

κεηαλάζηεο», θαη  «πξφζθπγεο». 

Ζ θαηεγνξία ησλ «θαλνληθψλ κεηαλαζηψλ» αθνξά ηα πξφζσπα πνπ έρνπλε 

εηζέιζεη λφκηκα ζηελ ρψξα θαη ε παξνπζία ηνπο έρεη θαηαγξαθεί απφ ηηο αξκφδηεο 

αξρέο. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ αξρηθά ε νκάδα ησλ νκνγελψλ ειιήλσλ 

(παιηλλνζηνχληεο) νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ηε κεγάιε ειιεληθή δηαζπνξά ηεο 

Αλαηνιήο θαη ηεο Γχζεο νη νπνίνη κπνξεί λα έρνπλε ειιεληθή, δηπιή ή μέλε 

ππεθνφηεηα (παηδηά δεχηεξεο ή ηξίηεο γεληάο ησλ ειιήλσλ ηεο δηαζπνξάο). Δπίζεο 

ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη νκνγελείο απφ  ηελ Πξψελ νβηεηηθή Έλσζε πνπ 
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φπσο πξναλέθεξα θαηαθηάλνπλ ζηε ρψξα καο θαηά ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 

θαζψο θαη νη νκνγελείο έιιελεο απφ ηελ Σνπξθία, Αίγππην θ.η.ι., νη νπνίνη 

αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηηο ρψξεο ηνπο εμαηηίαο ησλ δηαθφξσλ πηέζεσλ πνπ 

ηνπο αζθήζεθαλ απφ ηελ εθάζηνηε θνηλσλία. ε απηή ηελ θαηεγνξία ε Πεηξηληψηε 

θαηαηάζζεη αθφκα ηνπο κεηαλάζηεο μέλεο εζληθφηεηαο πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο 

ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο ΔΟΚ απφ 1/1/1981 γηα 

ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο θαη απφ 1/1/1988 γηα ηνπο κηζζσηνχο. Σέινο, κε ηνλ φξν 

«θαλνληθνί κεηαλάζηεο» αλαθεξφκαζηε θαη ζηνπο λφκηκνπο κεηαλάζηεο πνπ έξρνληαη 

ζηε ρψξα καο πξνζθεθιεκέλνη απφ θάπνηνλ εξγνδφηε γηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 

(Πεηξηληψηε, 1993:12-14). 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά ηνπο «κε θαλνληθνχο κεηαλάζηεο», νη νπνίνη 

απαξηίδνπλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ρψξα καο. ε απηή ηελ 

θαηεγνξία αλήθνπλ νη ιεγφκελνη ιαζξνκεηαλάζηεο. Ζ ιαζξνκεηαλάζηεπζε κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη  φκσο δηάθνξεο πεξηπηψζεηο φπσο: 

α) είζνδν ζηε ρψξα ρσξίο έγγξαθα 

β) είζνδν κε πιαζηά έγγξαθα 

γ) λφκηκε είζνδν αιιά αλεπίζεκε δηακνλή ή θαη εξγαζία 

δ) λφκηκε δηακνλή θαη εξγαζία, πνπ ελ ζπλερεία θαηαιήγεη παξάλνκε κε ηελ ιήμε 

ησλ αδεηψλ παξακνλήο θαη εξγαζίαο 

ε) λφκηκε παξακνλή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αίηεζεο γηα άζπιν, αιιά ελ ζπλερεία 

παξακνλή δηακνλή χζηεξα απφ απφξξηςε ηεο αίηεζεο (Παπαδνπνχινπ-Κνχξθνπια, 

2008:330). 

Ζ ηξίηε θαηεγνξία αθνξά ηνπο πξφζθπγεο αθνχ ε Διιάδα είλαη ζπκβαιιφκελν  

κέξνο ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο ηνπ 1951. χκθσλα κε ηελ πλζήθε ηεο Γελεχεο, ε 

λνκηθή ηδηφηεηα ηνπ πξφζθπγα απνδίδεηαη ζε έλα άηνκν ην νπνίν «εμαηηίαο βάζηκνπ 

θφβνπ φηη δηψθεηαη γηα ιφγνπο θπιεηηθνχο, ζξεζθεπηηθνχο, εζληθήο θαηαγσγήο, ιφγσ 

ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα ή ιφγσ κηα πνιηηηθήο άπνςεο ηνπ, 

βξίζθεηαη εθηφο ηεο ρψξαο ηεο ππεθνφηεηαο ηνπ θαη δελ είλαη ζε ζέζε ή, εμαηηίαο 

απηνχ ηνπ θφβνπ, είλαη απξφζπκν λα σθειεζεί απφ ηελ πξνζηαζία απηήο ηεο ρψξαο ή 

έλα άηνκν ην νπνίν, κελ έρνληαο ππεθνφηεηα θαη βξηζθφκελν εθηφο ηεο ρψξαο ηεο 

πξνεγνχκελεο κφληκεο δηακνλήο ηνπ, δελ είλαη ζε ζέζε ή, εμαηηίαο απηνχ ηνπ θφβνπ, 

είλαη απξφζπκν λα επηζηξέςεη ζε απηήλ» (Πεηξηληψηε, 1993:15). 

Δδψ αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη νη κεηαλάζηεο απφ ηηο πινχζηεο ρψξεο, νη 

θνηλνηηθνί αιιά θαη απηνί κε ειιεληθή θαηαγσγή ηπγράλνπλ πξνλνκηαθήο 

κεηαρείξηζεο απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία ζπγθξηηηθά κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

ιαζξνκεηαλαζηψλ θαη ησλ αηηνχλησλ άζπιν νη νπνίεο είλαη αλεπηζχκεηεο, 

εθδηψθνληαη ή αθήλνληαη λα επηβηψζνπλ ρσξίο θαλείο λα εγγπάηαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο ( Πεηξάθνπ, 2001:44). Οη ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ Διιήλσλ 

πνιηηψλ έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί απέλαληη ζην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο 

μερλψληαο ηηο εκπεηξίεο ηνπ ζρεηηθά πξφζθαηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ παξειζφληνο ηεο 

Διιάδαο, έρνπλ κεηαηξαπεί ζην ζχλνιν ηνπο ζε ξαηζηζηηθέο εθδειψζεηο θαη 

μελνθνβηθέο ζπκπεξηθνξέο, πξνζδηνξίδνληαο ηνπο κεηαλάζηεο σο ελ δπλάκεη ηθαλνχο 

λα δηαπξάμνπλ εγθιεκαηηθέο πξάμεηο. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

απαίηεζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο γηα πνιηηηζκηθή νκνηνγέλεηα θαη νκνηνκνξθία 

δεκηνχξγεζε ζηεξεφηππα ηα νπνία αλαπαξηζηνχλ ηνλ κεηαλάζηε σο αξλεηηθφ 

ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νκαιήο ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ζέηνληαο ηνλ κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ζην πεξηζψξην. (Αιεμηάο, 2001:259). 
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1.2 Η «Πνιππνιηηηζκηθόηεηα» ηεο Διιεληθήο Κνηλσλίαο θαη Δθπαίδεπζεο 

 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Taylor κηα θνηλσλία είλαη πνιππνιηηηζκηθή «εθφζνλ 

πεξηιακβάλεη ζηνπο θφιπνπο ηεο πεξηζζφηεξεο απφ κία πνιππνιηηηζκηθέο θνηλφηεηεο 

πνπ ζέινπλ λα επηβηψζνπλ» (Taylor, 1993:56, ζην Γακαλάθεο, 2005:89). Ο 

πνιηηηζκφο ζηελ επξεία ηνπ έλλνηα «πεξηθιείεη ηελ ηζηνξηθή θιεξνλνκηά, ηε γιψζζα, 

ηε ζξεζθεία, ηε ιατθή παξάδνζε θαζψο θαη φινπο ηνπο θαλφλεο, ηνπο ηξφπνπο 

ζπκπεξηθνξάο, ηηο αμίεο θαη ηα εξκελεπηηθά ζρήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ 

αηφκσλ ελφο νξγαλσκέλνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ελφο ζπλφινπ αηφκσλ πνπ 

κνηξάδνληαη έλα θνηλφ πεξηβάιινλ θαη κηα θνηλή γιψζζα» (Γακαλάθεο, 2005:30). 

ε αληηζηνηρία κε ηα παξαπάλσ ε ειιεληθή θνηλσλία είλαη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα 

πνιππνιηηηζκηθή δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ δχν ηζηνξηθέο θνηλφηεηεο πνπ επηβηψλνπλ 

πνιηηηζκηθά, ε κνπζνπικαληθή θαη ησλ ηζηγγάλσλ (Γακαλάθεο, 2005:89).  

 Γηα λα αληηιεθζνχκε φκσο πεξηζζφηεξν ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο αξθεί λα ξίμνπκε κηα καηηά ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία απηήο ηεο ρψξαο. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηελ απνγξαθή ηνπ 1981 ηα απνγξαθέληα άηνκα κε μέλε 

ππεθνφηεηα απνηεινχζαλ ην 2% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, εθ ησλ νπνίσλ ζρεδφλ 

ην 60% πξνέξρνληαλ απφ ηηο πιένλ  αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Δίθνζη ρξφληα αξγφηεξα ν 

αξηζκφο ηεηξαπιαζηάδεηαη, θαζψο ζηελ απνγξαθή ηνπ 2001 ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ 

κε μέλε ππεθνφηεηα θηάλεη ην 7% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Δδψ αμίδεη  λα  

αλαθέξνπκε φηη ην 70% ζρεδφλ ηνπ ζπλφινπ πξνέξρεηαη απφ ηηο 8 πξψελ αλαηνιηθέο 

ρψξεο (ηεο Αιβαλίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο) θαη ην 15% κφλν απφ ηηο πιένλ 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο (Καηδακάλεο, 2008:14). Οη παξαπάλσ αξηζκνί έρνπλ απμεζεί 

αξθεηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, αθνχ ππνινγίδεηαη φηη ζηηο κέξεο καο ν αξηζκφο ησλ 

αιινδαπψλ μεπεξλάεη ην 1.000.000 κε ην πνζνζηφ λα θπκαίλεηαη πεξί ην 10% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο 

Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Διιάδνο (ΔΤΔ), ε θπζηθή αχμεζε ηνπ 

ειιεληθνχ πιεζπζκνχ θαηά ηελ πεξίνδν 1983-2004 αλήιζε ζηα 185.000 άηνκα, ελψ 

ε πξαγκαηηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ αλήιζε ζηα 1.281.000 άηνκα, γεγνλφο πνπ 

ζεκαίλεη φηη πεξίπνπ 1.100.000 άηνκα ην 2004 ήηαλ αιινδαπνί κεηαλάζηεο θαη 

νκνγελείο έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνχ (Ρνκπφιεο, 2007:56). 

 ηελ ειιεληθή θνηλσλία ππάξρνπλ σζηφζν δηαθνξεηηθέο γιψζζεο, ζξεζθείεο, 

αμίεο, ιατθέο παξαδφζεηο, θ.η.ι. Σν θαηλφκελν φκσο απηφ δελ επηδξά ζεκαληηθά κφλν 

ζηα θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά θαη εζληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθάζηνηε πιεζπζκνχ, 

αιιά επεξεάδεη θαη αιιάδεη ζεκαληηθά ηα εθπαηδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά αθνχ φπσο 

γλσξίδνπκε ην ζρνιείν είλαη έλαο θνηλσληθφο ζεζκφο.  

χκθσλα ινηπφλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Η.Π.ΟΓ.Δ ην ζρνιηθφ έηνο 2002-2003 

θνηηνχζαλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε αιινδαπνί καζεηέο ζε 

πνζνζηφ 6,6 %, ελψ ην έηνο 2005-2006 ην πνζνζηφ απηφ  έθηαζε ην  7,5 %. Πνζνζηά 

ηα νπνίν αλ ζέινπκε λα ηα κεηαθξάζνπκε ζε πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο βιέπνπκε φηη ην 

2002 απφ ηνπο 1.460.464 ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ, νη 96.899 ήηαλ αιινδαπνί 

καζεηέο ελψ ην 2005 απφ ηνπο 1.455.104, αιινδαπνί καζεηέο ήηαλ νη 109.482 

(www.ipode.gr). Σα παξαπάλσ πνζνζηά ππνινγίδεηαη φηη ην έηνο 2009-2010 έρνπλ 

μεπεξάζεη ην 10% ρσξίο φκσο λα ππάξρνπλ επίζεκα θαηαγεγξακκέλα ζηνηρεία. 

Παξαηεξνχκε δειαδή κηα ζπλερή αχμεζε ηνχ πνζνζηνχ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ 

ζηα ζρνιεία φπσο βιέπνπκε θαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

 

 

 

http://www.ipode.gr/


 21 

Πίλαθαο 1:Καηαλνκή ησλ αιινδαπώλ θαη παιηλλνζηνύλησλ καζεηώλ ζηελ 

Διιάδα, θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2002-2003 
 

Βαζκίδα ύλνιν 

καζεηώλ 

Αξηζκόο 

Αιινδαπώλ 

καζεηώλ 

 

 

Αξηζκόο 

Παιηλλνζηνύλησλ 

καζεηώλ 

 

Νηπιαγωγεία 138304 8032 1309 

Δημοτικά 633235 54843 12494 

Γυμνάσια 328309 22657 10308 

Λύκεια & ΤΕΕ 360616 11367 6843 

Σύνολο 1460464 96899 30954 

 

(www.ipode.gr) 

 

Πίλαθαο 2: Καηαλνκή ησλ αιινδαπώλ θαη παιηλλνζηνύλησλ καζεηώλ ζηελ 

Διιάδα, θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2005-2006 
 

 

Βαζκίδα ύλνιν καζεηώλ Αξηζκόο 

Αιινδαπώλ 

καζεηώλ 

 

 

Αξηζκόο 

Παιηλλνζηνύλησλ 

Μαζεηώλ 

Νηπιαγωγεία 142.871 
 

14.357 763 

Δημοτικά 643.413 62.089 7.130 

Γυμνάσια 332.240 28.627 6.208 

Λύκεια &  ΤΕΕ-
ΕΠΑΛ  

336.580 18.766 7.391 

Σύνολο 1.455.104 109.482 20.880 

 

(www.ipode.gr) 

 

Γεδνκέλνπ φηη νη καζεηέο είλαη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο, κπνξνχκε λα 

θαηαλνήζνπκε φηη ε εθπαίδεπζε παίξλεη έλα μερσξηζηφ ξφιν ζηε θαηλνχξηα 

θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγείηαη εμαηηίαο ζπκβίσζεο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ πνπ 

φηαλ έξρνληαη ζε επαθή αληηπαξαζέηνπλ ηηο αμίεο: ηελ πνιηηηθή ηνπο δηάζηαζε, ηηο 

ηζηνξηθέο ηνπο αλαθνξέο, ηα πνιηηεχκαηα ηνπο, ηελ θνηλσληθή νξγάλσζεο ηνπο θαη 

ηηο θνηλσληθέο ηνπο αμίεο (Borghi, ζην Μπεξεξήο, 2001:47). 

Χο εθπαηδεπηηθνί νθείινπκε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηηο αλάγθεο ησλ αιινδαπψλ 

παηδηψλ θαζψο πξνζπαζνχλ λα ηζνξξνπήζνπλ αλάκεζα ζε δχν πνιηηηζκνχο θαη 

http://www.ipode.gr/
http://www.ipode.gr/
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δηακνξθψλνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπο σο δηπνιηηηζκηθά θαη δίγισζζα άηνκα ζε έλα 

πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ (Coelho, 2007:257). Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαιείηαη 

λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ απνδνρήο θαη 

αλαγλψξηζεο ηνπ πινπξαιηζκνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη (Γθφβαξεο, 2004:11). 

Ζ πνιηηηζκηθή ζχλζεζε κηαο ηάμεο ζπληζηά έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πινχζην ζε 

εξεζίζκαηα θαη εκπεηξίεο πνπ επηηξέπνπλ ζην καζεηή λα αμηνπνηήζεη γλσζηηθά ηελ 

εκπεηξία θαη ηελ νπηηθή ησλ άιισλ θαη λα θάλεη πξάμε ηηο παλαλζξψπηλεο αμίεο ηεο 

δηθαηνζχλεο, ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο ηζφηεηαο (Σξνχθε, 2005:37). Γηα ηνλ ιφγσ απηφ 

θξίλεηαη αλαγθαία ε πξνζαξκνγή ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα λέα 

δεδνκέλα θνηλσληθνπνίεζεο πνπ δηακνξθψλεη ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα (Γθφβαξεο, 

2004:11), φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ. 

 

 

1.3 Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο ηεο Πνιππνιηηηζκηθόηεηαο 

 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’60 θαη κεηά δεκηνπξγήζεθε κία έληνλε επηζηεκνληθή 

θηλεηηθφηεηα ζηηο ρψξεο πνπ θαηά θχξην ιφγσ απνηεινχζαλ ρψξεο ππνδνρήο 

κεηαλαζηψλ ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη λέεο αλάγθεο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ηφζν 

ζηελ εθπαίδεπζε φζν θαη ζηε θνηλσλία απηψλ ησλ ρσξψλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ πηνζέηεζε εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία ελφο 

«παηδαγσγηθνχ ιφγνπ» πεξί εθπαίδεπζεο ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο ρψξεο, ν νπνίνο 

πεξηγξάθεηαη σο πνξεία πνπ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο πξνζεγγίζεηο: ηελ αθνκνησηηθή, 

ηελ ελζσκαηηθή, ηελ πνιππνιηηηζκηθή, ηελ αληηξαηζηζηηθή θαη ηε δηαπνιηηηζκηθή 

(Γθφβαξεο, 2004:41, Μάξθνπ: 1995:245). 

Δπηζεκαίλνπκε φηη νη δηαθνξεηηθέο απηέο πξνζεγγίζεηο ηηο νπνίεο ζα δνχκε 

δηεμνδηθφηεξα  παξαθάησ δελ λννχληαη σο ρξνληθά θιεηζηέο θάζεηο (Γθφβαξεο, 

2004:42) θαη απηφ θαλεξψλεη φηη νη ρψξεο δελ είραλ κηα εληαία θαη νηθνπκεληθή 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ είραλ πξνθχςεη απφ ηε λέα απηή 

πξαγκαηηθφηεηα (Νηθνιάνπ, 2000:119). 

 

 

1.3.1 Η Αθνκνησηηθή Πξνζέγγηζε 

 

Ζ αθνκνησηηθή πξνζέγγηζε θπξηάξρεζε κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60 θαη 

νξίδεηαη απφ ηνπο Park θαη  Burgess σο κηα δηαδηθαζία «ζπγρψλεπζεο ησλ 

πνιηηηζκψλ» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο  πξφζσπα θαη νκάδεο απνδέρνληαη 

ζπλαηζζήκαηα, ηελ ηζηνξηθή κλήκε θαη ηηο ζηάζεηο ησλ άιισλ πξνζψπσλ θαη 

νκάδσλ, επηηπγράλνληαο έηζη ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζε έλα θνηλφ πνιηηηζκφ (Park, 

R.E/Burgess, 1921, ζην Γθφβαξεο, 2004:47).  

Ζ βαζηθή ζέζε ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο αθνκνησηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη φηη ην 

έζλνο απνηειεί έλα εληαίν απφ πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηθή άπνςε ζχλνιν. 

Αληηκεησπίδνπλ ινηπφλ ην εζληθφ θξάηνο πεξηζζφηεξν ζην πιαίζην ηεο 

θαζνιηθφηεηαο θαη ιηγφηεξν φηη απνηειείηαη απφ εζληθέο νκάδεο κε εζληθνχο δεζκνχο 

θαη παξαδφζεηο θαζψο θαη κε ηδηαίηεξα εζληθά/πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(Patterson, 1977, ζην Μάξθνπ, 1995:250). 

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλήζεθε θαη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή αθνχ ζηφρνο ηεο 

αθνκνησηηθήο πξνζέγγηζεο ήηαλ λα αλαπηχμνπλ νη πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθνί 

καζεηέο, κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο, ηα πνιηηηζκηθά πξφηππα ηεο θπξίαξρεο νκάδαο γηα 

λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ θνηλσλία (Gollnick & Chinn, 1994:27). 
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Ζ πξνζέγγηζε απηή έρεη σο ππφβαζξν ηελ «ππφζεζε ηνπ ειιείκκαηνο», φπνπ ε 

δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζπγθξηλφκελν 

κε εθείλν ηεο θπξίαξρεο νκάδαο θαη ε κε θαηνρή ηεο γιψζζαο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο, 

θξίλεηαη ειιεηκκαηηθφ, κε ιεηηνπξγηθφ θαη άξα ζα έπξεπε κε αληηζηαζκηζηηθά κέηξα 

λα εμνκνησζεί κε εθείλν ησλ κεζνζηξσκάησλ. Ζ εμίζσζε ηζνδπλακνχζε κε 

νκνηνκνξθνπνίεζε θαη άξα αθαληζκφ ηεο δηαθνξάο (Γακαλάθεο, 2007:407). Γηα ηνλ 

ιφγσ απηφ νη καζεηέο νθείινπλ λα δηδαρηνχλ ηελ επίζεκε γιψζζα ηεο θπξίαξρεο 

νκάδαο, ελψ δελ ελδείθλπηαη ε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη ζηνηρείσλ 

πνιηηηζκνχ ησλ αιινδαπψλ παηδηψλ ζην ζρνιείν (Γθφβαξεο, 2004:50).  

Παξά ηαχηα δελ είλαη αληίζεηνη ζηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο θαη 

ηνπ πνιηηηζκνχ, ηελ νπνία ζεσξνχλ ππφζεζε ησλ ίδησλ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ 

θαη φρη ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο (Μάξθνπ, 1995:253). Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο ηα 

δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ φινη νη αιινδαπνί καζεηέο, ελψ ζα έπξεπε λα είλαη ππνρξέσζε 

θαη επζχλε ηεο πνιηηείαο,  κεηαθξάδεηαη ζε πξνζσπηθή ππφζεζε ηνπ θαζελφο. 

Ζ ινγηθή απηή «ηεο νκνηνκνξθνπνίεζεο δελ αθήλεη πεξηζψξηα, ψζηε ην 

κνξθσηηθφ θεθάιαην ησλ πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ λα θξηζεί θαζαπηφ σο 

δηαηεξήζηκε θαη θαιιηεξγήζηκε αμία, αιιά νδεγεί ζην ζηαδηαθφ καξαζκφ ηνπ θαη 

ζηελ αθνκνίσζε ησλ πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ θαη νκάδσλ ζην ππάξρνλ 

ζχζηεκα» (Γακαλάθεο, 2005:77).   

Δίλαη γεγνλφο φηη «ε απνδνρή ηεο ππφζεζεο ηνπ ειιείκκαηνο ζπλέβαιε 

νπζηαζηηθά ζηε λνκηκνπνίεζε ηνπ εζληθνχ ξαηζηζκνχ» (Γθφβαξεο, 2004:50). Ζ 

αθνκνησηηθή πξνζέγγηζε ζεσξείηαη ζηελά εζλνθεληξηθή (Μάξθνπ, 1995: 254) θαη 

έδσζε έλα κνλνγισζζηθφ θαη κνλνπνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα ζηελ εθπαίδεπζε κε ζηφρν 

λα βνεζήζεη φινπο ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ επάξθεηα ζηελ γιψζζα θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ ηεο θπξίαξρεο νκάδαο (Μάξθνπ, 1995: 249, Νηθνιάνπ, 2000:121). 

Απηή ε αθνκνησηηθή φκσο πνιηηηθή δελ νδεγεί πάληα ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, 

αθνχ νη πνιηηηζκηθέο κεηνλφηεηεο ζπρλά αληηζηέθνληαη, απηννξγαλψλνληαη θαη ζηε 

ρεηξφηεξε πεξίπησζε πεξηραξαθψλνληαη ζηελ παξνηθία ηνπο (Γακαλάθεο, 2000: 3).   

Αξλεηηθέο επηπηψζεηο είρε φκσο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αιινδαπψλ παηδηψλ 

αθνχ έρεη ηελ θχξηα επζχλε γηα ηα κεγάια πνζνζηά ζρνιηθήο απνηπρίαο ηνπο. Πέξα 

απφ απηφ ε ινγηθή απηή νδήγεζε πνιινχο καζεηέο ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη 

ζηελ απαμίσζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ θαη γισζζηθνχ θεθαιαίνπ ηνπο. (Γθφβαξεο, 2004: 

50-51). 

 

 

1.3.2 Η  Πξνζέγγηζε ηεο Δλζσκάησζεο 

 

Καηά ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60 θαη κεηά ηηο αδπλακίεο πνπ εληνπίζηεθαλ 

ζηελ ζεσξία ηεο αθνκνησηηθήο πξνζέγγηζεο, πηνζεηείηαη κία λέα πξνζέγγηζε, ε 

ελζσκαηηθή. Αθεηεξία ηεο ελζσκάησζεο είλαη ε ζέζε φηη νη πνιηηηζκνί ηεο 

πιεηνςεθίαο παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά αιιά θαη θνηλά ζεκεία (Γθφβαξεο, 

2004:51).  

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ζεσξεηηθά ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο 

επθαηξηψλ θαη ηεο αλεθηηθφηεηαο θαη ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία κηαο πνιηηηζκηθά 

αξκνληθήο θαη ηζφλνκεο θνηλσλίαο (Μάξθνπ, 1995:254). 

Χο φξνο «ε ελζσκάησζε ππνδειψλεη ζπλήζσο ηελ αλαγλψξηζε φηη θάζε 

κεηαλαζηεπηηθή νκάδα είλαη θνξέαο ελφο πνιηηηζκνχ πνπ δελ δέρεηαη κφλν ηηο 

επίδξαζεο ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο αιιά κε ηνλ ηξφπν ηεο επηδξά ζ’ απηήλ 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ δεκηνπξγία κηαο λέαο πνιηηηζκηθήο έθθξαζεο» (Μάξθνπ, 

1995:254).  
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ηελ πεξίπησζε απηή φκσο ε αλαγλψξηζε ησλ πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ 

νξηνζεηείηαη θαη πεξηνξίδεηαη ζηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία πνπ δελ ζέηνπλ ζε 

ακθηζβήηεζε ηηο θπξίαξρεο πνιηηηζκηθέο αμίεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο (Γθφβαξεο, 

2004:51). Όπσο ππνγξακκίδεη ν Bolton ε έκθαζε εμαθνινπζνχζε λα βξίζθεηαη ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ ζηελ θνηλσλία θαη ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα πνιηηηζκηθά νκνηνγελήο θνηλσλία 

(Bolton, 1979, ζην Κάηζηθαο & Πνιχηνπ, 2005:40).  

Γελ πξέπεη λα παξαιείςνπκε βέβαηα φηη ε έλλνηα ηεο ελζσκάησζεο φπσο θαη 

απηή ηεο αθνκνίσζεο πνπ είδακε παξαπάλσ πξνέξρεηαη απφ ηε ζεσξεία ηνπ 

Γνκνιεηηνπξγηζκνχ φπνπ θεληξηθή ηδέα είλαη ε δηαθχιαμε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο 

ζπλνρήο ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο κεηαλαζηψλ (Γθφβαξεο, 

2004:52). 

Όζνλ αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ε πνιηηηθή ηεο ελζσκάησζεο 

πηνζεηήζεθε κε ζθνπφ λα ζηεθζεί κε επηηπρία ε αθνκνίσζε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ 

ζηνλ θπξίαξρν πνιηηηζκφ. Γηα ηνλ ιφγσ απηφ ε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο 

ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν δελ απνηειεί απηνζθνπφ αιιά κέζν 

αξηηφηεξεο εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο (Γθφβαξεο, 2004:52). Παξά 

ινηπφλ ην γεγνλφο φηη πξνβιέπεηαη ε δηδαζθαιία ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ δηαθφξσλ κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ ε ινγηθή εμαθνινπζεί  λα είλαη ε 

ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ ζηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο ππνδνρήο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη 

ε πνιηηηζκηθή νκνηνγέλεηα ησλ θνηλσληψλ απηψλ (Μάξθνπ, 1995:255-257). 

 

 

1.3.3 Η Πνιππνιηηηζκηθή Πξνζέγγηζε 

 

Ζ ηδέα ηνπ πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ αλαπηχρζεθε αξρηθά θαηά ην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’60 ζηηο Ζ.Π.Α., αξγφηεξα ζηελ Δπξψπε, ζηνλ Καλαδά θαη ζηελ 

Απζηξαιία φηαλ έγηλε ζπλεηδεηφ φηη ν θπιεηηθφο θαη εζληθφο δηαρσξηζκφο 

αλαπαξάγεηαη απφ γεληά ζε γεληά. Αθφκα ε αληίζηαζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ 

ελαληίσλ ησλ δηαθξίζεσλ πνπ βίσλαλ θαη ε απαίηεζε ηνπο γηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα 

θαη ίζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλαγλψξηζε ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ησλ θνηλσληψλ ηνπο (Μάξθνπ, 1995:258, Γθφβαξεο, 2004:53-

54). 

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο πνιππνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο αλαγλσξίδνπλ ηελ 

πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα θαη ελζαξξχλνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ 

παξαδφζεσλ θαη ησλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ. Θεσξνχλ φηη κηα πνιππνιηηηζκηθή 

θνηλσλία ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθφηεξα φηαλ φινη νη πνιίηεο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά 

ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσλίαο κέζα ζην πιαίζην θνηλά απνδεθηψλ αμηψλ πξαθηηθψλ 

θαη δηαδηθαζηψλ (Μάξθνπ, 1995:258). 

Ζ πνιππνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε είλαη έλα κεηαξξπζκηζηηθφ θίλεκα πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ αληίιεςε φηη ε εζληθή θαη πνιηηηζκηθή πνηθηιφηεηα θαζηζηά κηα ρψξα 

πινπζηφηεξε αθνχ δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο πνιίηεο ηεο λα γλσξίζνπλ άιινπο 

πνιηηηζκνχο θαη λα γίλνπλ πην νινθιεξσκέλνη σο αλζξψπηλα φληα (Banks, 2004: 21).   

Ζ κεηαηφπηζε απφ ηελ εζλoθεληξηθή πξνζέγγηζε ζηνλ πνιηηηζκηθφ πινπξαιηζκφ 

είλαη γλσζηή ζηελ Παηδαγσγηθή κε ηνλ φξν πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε (Μάξθνπ, 

1995:259). Ζ πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε πεξηγξάθεη «κηα πεξηεθηηθή έλλνηα, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κηα επξεία πνηθηιία ζρνιηθψλ πξαθηηθψλ, 

πξνγξακκάησλ θαη πιηθψλ πνπ ζρεδηάδνληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά απφ 

δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο νκάδεο λα βηψζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ηζφηεηα» (Banks, 

1997:345). Δλψ ν Parekh (1997: 45-50) ππνζηεξίδεη φηη ζηφρνο ηεο πνιππνιηηηζκηθήο 
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εθπαίδεπζεο είλαη λα εμαλζξσπίζεη ηνλ καζεηή παξά απιψο λα ηνλ 

θνηλσληθνπνηήζεη. 

χκθσλα κε ηνλ Banks (2004:22-26) νη ζθνπνί ηεο πνιππνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο είλαη νη παξαθάησ: 

 

 Να βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ απηνγλσζία βιέπνληαο ηνλ εαπηφ 

ηνπο κε ηα κάηηα άιισλ πνιηηηζκψλ. 

 Να πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο ζπνπδαζηέο ελαιιαθηηθέο πνιηηηζκηθέο 

θαη εζληθέο επηινγέο. 

 Να πξνζθέξεη δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη γλψζεηο πνπ ρξεηάδνληαη νη καζεηέο 

ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ελεξγνπνηεζνχλ κέζα ζηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, ζηνλ 

θπξίαξρν πνιηηηζκφ αιιά θαη ζε άιινπο εζληθνχο πνιηηηζκνχο. 

 Να κεηξηάζεη ηηο δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη νη καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζε 

θάπνηα κεηνλνηηθή/κεηαλαζηεπηηθή νκάδα θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ 

ληψζνπλ. 

 Να βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο 

αλάγλσζεο, γξαθήο θαη καζεκαηηθψλ.   

 

Δπίζεο, ζηφρνο ηεο πνιππνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο ησλ αιινεζλψλ παηδηψλ κε εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ πνπ ζα απμήζεη ηε 

ζπκβαηφηεηα αλάκεζα ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ καζεηή θαη ηνπ θαη ηνπ 

ζρνιείνπ κε θχξην δεηνχκελν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο αληζφηεηαο ζην 

ζρνιείν (Κάηζηθαο & Πνιίηνπ, 2005:48). Κηλνχκελνη ζε απηφ ην πιαίζην νη 

ππνζηεξηθηέο ηεο πηζηεχνπλ φηη ε εθαξκνγή ελφο πινπξαιηζηηθνχ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη ε δηδαζθαιία ζηνηρείσλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ νδεχεη πξνο 

απηή ηε θαηεχζπλζε (Γθφβαξεο, 2004:57). 

Ζ πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε δέρηεθε θξηηηθή ηφζν απφ ηνλ ξηδνζπαζηηθφ ρψξν 

φζν θαη απφ ηνλ ζπληεξεηηθφ ζην επίπεδν ηεο ζεσξεηηθήο ζέζεο θαη ηεθκεξίσζεο 

αιιά θαη ζην επίπεδν εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (Μάξθνπ, 1995:263). 

πγθεθξηκέλα νη ππνζηεξηθηέο ηνπ ζπληεξεηηθνχ ρψξνπ θαηαδηθάδνπλ ηελ 

πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε γηαηί θνβνχληαη φηη ζα επαλαζηαηηθνπνηήζεη ηελ 

θνηλσλία (Banks, 1997:355). Πηζηεχνπλ φηη νη κεηαλαζηεπηηθέο/κεηνλνηηθέο νκάδεο 

πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ/αθνκνησζνχλ ζηελ θνηλσλία (Μάξθνπ, 1995:263) θαη ηελ 

θξηηηθάξνπλ δηφηη αληηζηξαηεχεηαη ζην ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο πνπ δελ είλαη άιινο 

απφ ην λα θνηλσληθνπνηήζεη φινπο ηνπο πνιίηεο ζε έλα θνηλφ πνιηηηζκφ (Jeffcoate, 

1984, ζην Μάξθνπ, 1995:263-264). Πηζηεχνπλ φηη ην ζρνιείν νθείιεη λα 

κεηαρεηξίδεηαη φια ηα παηδηά ην ίδην θαη δελ πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα 

ζηηο γισζζηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη θπιεηηθέο δηαθνξέο (Μάξθνπ, 1997: 263). Αθφκα 

ηελ θαηεγνξνχλ φηη πνιηηηθνπνηεί ηελ εθπαίδεπζε γηα λα βνεζήζεη ηα παηδηά ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ (Jeffcoate, 1984, ζην Μάξθνπ, 1995: 264). 

Οη ξηδνζπαζηηθνί απφ ηελ άιιε κεξηά ηελ ραξαθηεξίδνπλ σο απιψο έλα εξγαιείν 

ηεο άξρνπζαο ηάμεο γηα λα κεηξηάζεη ηελ νξγή ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ (Banks, 

1997:355). Ο Bullivant (1997:23), ππνζηεξηθηήο ηεο ξηδνζπαζηηθήο 

πνιππνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο ηζρπξίδεηαη φηη ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα δελ ζα έρεη ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα εμαηηίαο ηεο ηάζεο ηεο λα ηνλίδεη νπηνπηθά νξάκαηα ηεο 

θνηλσλίαο, κε ηελ πηνζέηεζε νξηζκψλ ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ επλννχλ ηελ εζλν-

πνιηηηζκηθή δηαηήξεζε ησλ ηξφπσλ δσήο. Τπνζηεξίδεη αθφκα φηη ν εκπινπηηζκφο 

ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ζηνηρεία δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ έρνπλ κηθξή 

ζρέζε κε ηελ ηζφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ αθνχ απηή επεξεάδνληαη απφ 

θνηλσληθφ-ηαμηθνχο, πνιηηηθνχο, δνκηθνχο θαη θπιεηηθνχο παξάγνληεο. 
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1.3.4 Η Αληηξαηζηζηηθή Πξνζέγγηζε 

 

Ζ αληηξαηζηζηηθή πξνζέγγηζε αλαπηχρζεθε ζην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

’80  θαη ζπλδέεηαη κε ηα πνιηηηθά θηλήκαηα θπξίσο ζηνλ αγγινζαμνληθφ ρψξν θαη 

ζηελ Οιιαλδία. Ηδηαίηεξα ζηε Μ. Βξεηαλία ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο θπιεηηθέο 

ζπγθξνχζεηο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’70 θαη ’80 αιιά θαη κε ηελ θξηηηθή πνπ έγηλε 

ζηνλ αηνκηζηηθφ ραξαθηήξα ηεο πνιππνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο (Μάξθνπ, 1995:266. 

Γακαλάθεο, 2000:10. Γθφβαξεο, 2004:66). 

  Οη ππνζηεξηθηέο ηεο αληηξαηζηζηηθήο πξνζέγγηζεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη άιιεο 

πξνζεγγίζεηο απέηπραλ ζην λα δηαζθαιίζνπλ ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ θνηλσλία αθνχ ν ξαηζηζκφο έρεη δηαπνηίζεη ηηο δνκέο θαη ηνπο ζεζκνχο ησλ 

ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ (Μάξθνπ, 1995:266). χκθσλα κε ηνλ Σζηάθαιν (2000:77) 

ξαηζηζκφ ελλννχκε «έλα πιέγκα αληηιήςεσλ, ζηάζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη/ή 

ζεζκνζεηεκέλσλ κέηξσλ πνπ εμαλαγθάδεη νξηζκέλνπο αλζξψπνπο ζε ππνηειή 

δηαβίσζε, θη απηφ κφλν θαη κφλν επεηδή αλήθνπλ ζε κηα δηαθξηηή θαηεγνξία 

αλζξψπσλ». Παξφιν πνπ ν ξαηζηζκφο εληνπίδεηαη ζε αηνκηθφ, νκαδηθφ θαη 

θνηλσληθφ επίπεδν, ε αληηξαηζηζηηθή πξνζέγγηζε επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάιπζε ηνπ 

ζεζκηθνχ ξαηζηζκνχ (Γακαλάθεο, 2000:10).  

Ο φξνο ζεζκηθφο ξαηζηζκφο ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά ην 1986 απφ ηνπο Omi & 

Winant γηα λα ηνλίζεη φηη ν ξαηζηζκφο είλαη κία δνκηθή ζρέζε πνπ ζηεξίδεηαη πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ θπξηαξρία κηαο νκάδαο επί κηαο άιιεο , κέζα απφ ηελ νξηζκέλε 

ζπγθξφηεζε ηεο ίδηαο ηεο δνκήο πνπ νη άλζξσπνη έρνπλ, ελψ αξλνχληαη φηη ηα 

θίλεηξα είλαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξνπζία ή ηελ απνπζία 

ξαηζηζκνχ ( Omi & Winant, 1986, ζην Κάηζηθαο & Πνιχηνπ, 2005:44). Ο ξαηζηζκφο 

ζε απηφ ην επίπεδν εθθξάδεηαη ζπλήζσο ζε ζπλήζεηεο θαη πξαθηηθέο πνπ ζεσξνχληαη 

δεδνκέλεο θαη ζπληεξνχληαη κέζα απφ ηηο ζρέζεηο θαη ηηο δνκέο ηεο εμνπζίαο 

(Μάξθνπ, 1995: 268). 

Ζ ζέζε ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο φηη ε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ξαηζηζκνχ 

πξνυπνζέηεη ζεζκηθέο θαη δνκηθέο αιιαγέο θαίλεηαη θαη ζηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ν 

Mullard παξαθάησ, φπνπ νξίδεη ηελ αληηξαηζηζηηθή εθπαίδεπζε σο εμήο « Αλ έρνπκε 

αλαιχζεη ζσζηά ην πξφβιεκα ηεο αληζφηεηαο θαη ηεο αδηθίαο, δειαδή σο πξφβιεκα 

ησλ δνκψλ, ηφηε καο κέλεη έλαο κφλν δξφκνο δξάζεο, απηφο ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη 

ηεο ελεξγνχο αληίζηαζεο. Απηφ είλαη γηα κέλα ε αληηξαηζηζηηθή εθπαίδεπζε. Ο φξνο 

απηφο καο παξαπέκπεη ζε κηα εθπαίδεπζε πνπ ζηνρεχεη ζηε ξηδηθή αλαδηάξζξσζε ησλ 

εζλνηηθψλ θαη θπιεηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ» (Mullard, 1991, ζην 

Γθφβαξεο: 2004:67).  

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο αζθνχλ θξηηηθή ζηελ πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ 

ηάζε ηεο λα επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο αηνκηθέο ζηάζεηο πάξα ζηηο θνηλσληθέο 

δπλάκεηο (Γεσξγνγηάλλεο, 1997:128. Γθφβαξεο, 2004:66) θαη ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

δηδαζθαιία ηεο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο ησλ αιινδαπψλ παηδηψλ, ε 

βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο ηνπο επίδνζεο θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ ξαηζηζηηθψλ ηάζεσλ, 

ζέζεηο ηηο νπνίεο ππνζηεξίδεη ε πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, επηδξνχλ ειαρίζησο 

ζηελ ππφζεζε ηζφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ επθαηξηψλ. Γηα ηνπο 

ππνζηεξηθηέο ηεο αληηξαηζηζηηθήο εθπαίδεπζεο ε παξαπάλσ ππφζεζε επεξεάδεηαη 

πεξηζζφηεξν απφ νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο θαζψο θαη απφ ηνπο 

κεραληζκνχο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο γηα λα αζθεί έιεγρν ζηηο πξνζβάζεηο (Μάξθνπ, 

1995: 266). 

χκθσλα κε ηνλ Brandt (1986:125), ε αληηξαηζηζηηθή πξνζέγγηζε ζην επίπεδν 

ηεο εθπαίδεπζεο έρεη ηξείο ζηφρνπο: 
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1. Ηζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε γηα φινπο ηνπο καζεηέο αλεμάξηεηα ηελ πνιηηηζκηθή 

ηνπο πξνέιεπζε, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ξηδηθή αιιαγή ησλ δνκψλ θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ πνπ δηαησλίδνπλ ηελ αληζφηεηα. 

2. Γηθαηνζχλε, κε ην θξάηνο λα έρεη ηελ επζχλε λα δψζεη ζε φινπο επθαηξίεο λα 

δήζνπλ, λα αλαπηπρζνχλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζ’ φια φζα πξνζθέξεη ε εθάζηνηε 

θνηλσλία. 

3. Υεηξαθέηεζε θαη απειεπζέξσζε απφ ξαηζηζηηθά πξφηππα ησλ θαηαπηεδφκελσλ 

θαη ησλ θαηαπηεζηψλ. 

 

Σέινο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ε αληηξαηζηζηηθή πξνζέγγηζε ζρνιηάζηεθε 

αληίζηνηρα αξλεηηθά απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο πνιππνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο κε ην 

επηρείξεκα φηη νη αληηξαηζηζηέο πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη ην ζρνιείν δελ κπνξεί λα 

απνηειέζεη αηρκή κηαο πνιηηηθήο θίλεζεο αθνχ ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα ράζεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηνπ ραξαθηήξα θαη λα γίλεη πεδίν αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζε επξχηεξεο 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δπλάκεηο, πάλσ ζηηο νπνίεο δχζθνια κπνξεί λα αζθεζεί 

θάπνηνο έιεγρνο . Δλψ πξνζζέηνπλ φηη ν αγψλαο ελάληηα ζηνλ ξαηζηζκφ κπνξεί λα 

δηαδξακαηηζηεί κέζα ζην ζρνιείν κε άιινπο ηξφπνπο φπσο απζηεξέο ζέζεηο απέλαληη 

ζε ξαηζηζηηθέο πξνζβνιέο θαη επηζέζεηο, απαγφξεπζε  ηεο ξαηζηζηηθήο πξνπαγάλδαο 

θαη απνθήξπμε ηνπ ξαηζηζκνχ σο παξάλνκνπ κέζνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ (Parekh, 

1997:63). 

 

 

1.3.5 Η Γηαπνιηηηζκηθή Πξνζέγγηζε 

  

Ζ δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε γελλήζεθε ζηελ Δπξψπε έρνληαο σο αληηθείκελν 

κειέηεο ηα εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί αιιά θαη γεληθφηεξα 

ηα πξνβιήκαηα θνηλσληθνπνίεζεο πνπ είραλ παξαηεξεζεί απφ ηε κεξηά ησλ παηδηψλ 

κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν, ηα νπνία ζηελ πιεηνςεθία πξνεξρφληνπζαλ απφ ηα 

θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα (Γακαλάθεο, 2005:111) θαη πεξηγξάθεη έλα ηξφπν γηα 

λα πξνζεγγίζνπκε ηελ πθηζηάκελε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα (Κάηζηθαο & 

Πνιχηνπ, 2005:57). 

Παγθφζκηεο έξεπλεο έδεημαλ φηη εθηφο απφ ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο, απνηπρίεο 

αληηκεησπίδνπλ θαη νη εκεδαπνί ζην ζρνιείν ιφγσ ηνπ φηη δπζθνιεχνληαη λα 

πξνζαξκφζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο ζηηο αιιαγέο πνπ έρεη ππνζηεί ην ζρνιείν 

εμαηηίαο ηεο πιεζπζκηαθήο ηνπ ζχλζεζεο (Μπεξεξήο, 2001:49). Έηζη ελψ αξρηθά 

μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ 1970 σο ΄΄Παηδαγσγηθή γηα Αιινδαπνχο΄΄ ζην πιαίζην ηεο 

αθνκνησηηθήο πνιηηηθήο πνπ επηθξαηνχζε εθείλε ηε δεθαεηία κεηεμειίρηεθε ηε 

δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζε κία παηδαγσγηθή γηα φινπο, ζε Γηαπνιηηηζκηθή Παηδαγσγηθή 

(Γακαλάθεο, 2000:11).  

Ζ ππφζεζε ινηπφλ ηνπ ειιείκκαηνο πνπ επηθξαηνχζε ηε δεθαεηία ηνπ ’60 

θαηαξξέεη κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα θαη ηελ ζέζε ηεο παίξλεη ε ππφζεζε ηεο δηαθνξάο, 

θαηά ηελ νπνία ν γισζζηθφο θψδηθαο θαη ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ησλ καζεηψλ δελ 

είλαη ειιεηκκαηηθφ αιιά απιψο δηαθνξεηηθφ κε δηθή ηνπ αμία θαη δηθή ηνπ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ζην δηθφ ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ (Γακαλάθεο, 2007: 

408) θαη σο ηέηνην πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

Γηα ην δήηεκα ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο εθθξάζηεθαλ κεγάινη δηεζλείο 

νξγαληζκνί φπσο ε UNESCO απφ ην ζπλέδξην ηεο ην 1960, κε ζέκα ηελ πάιη ελάληηα 

ζηηο δηαθξίζεηο ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο πνπ 

παξαδνζηαθά αλαπηχζζεη ζεκαηηθέο γχξσ απφ ην ζέκα ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο. 
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Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην ζρέδην Νφκνπ 7/1986 κε ζέκα: ΄΄ Ζ εθπαίδεπζε θαη ε 

πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ησλ κεηαλαζηψλ ΄΄, θαηά ην νπνίν φιεο νη θπβεξλήζεηο είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα αθνινπζήζνπλ κηα δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη γεληθφηεξα ζηελ θνηλσλία πνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη φρη κφλν ηνπο κεηαλάζηεο 

αιιά θαη νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ ηεο εθάζηνηε ρψξαο (Μπεξεξήο, 2001:48).  

ηνλ ειιεληθφ αιιά θαη ζηνλ επξσπατθφ ρψξν ππάξρεη κία ζχγρπζε γχξσ απφ ηηο 

έλλνηεο δηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή, δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, δηαπνιηηηζκηθή 

αγσγή αθνχ πνιινί είλαη νη επηζηήκνλεο νη νπνίνη πηνζεηνχλ ή απνξξίπηνπλ ηελ κία ή 

ηελ άιιε έλλνηα. Ο Γθφηνβνο (2002:1) πξνζπαζψληαο λα δηαρσξίζεη ηηο έλλνηεο 

δηαπνιηηηζκηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε, ππνζηεξίδεη φηη ε ιέμε αγσγή αλαθέξεηαη 

ζηελ άζθεζε δηακνξθσηηθψλ (παηδεπηηθψλ) επηξξνψλ ζε κηα ζεηξά απφ θνηλσληθά 

πεξηβάιινληα, ν φξνο εθπαίδεπζε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ θαη ηε ζεζκηθά 

πξνζδηνξηζκέλε άζθεζε παηδεπηηθψλ επηξξνψλ ζην πεξηβάιινλ απηφ ελψ ε 

παηδαγσγηθή παξαπέκπεη ζηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν πεξί αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο.  

Οη Καλαθίδνπ & Παπαγηάλλε (1998:11) πηνζεηνχλ ηελ έλλνηα ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο ε νπνία φπσο ππνζηεξίδνπλ εκθαλίδεηαη σο αληαλαθιαζηηθή 

ζεκαζία ηεο πνιηηηζκηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο κηα θνηλσλίαο, ε νπνία δέρεηαη θαη 

ζηεξίδεη απηήλ ηελ πνηθηιία. Δπίζεο, ηελ νξίδνπλ σο «ην ζχλνιν ησλ παηδαγσγηθψλ 

αξρψλ, κε ηηο νπνίεο ξπζκίδνληαη κέηξα θαη δηαδηθαζίεο πνπ απεπζχλνληαη ζ’ φια ηα 

κέιε ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ, φπνπ αλαπφθεπθηα ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηε 

λννηξνπία, ζηηο αληηιήςεηο ζηνλ ηξφπν δσήο» (Καλαθίδνπ & Παπαγηάλλε, 1998:12). 

Ο Γθφηνβνο (2002:5) ππνζηεξίδεη φηη ε Γηαπνιηηηζκηθή Παηδαγσγηθή πξνζπαζεί 

λα πεξηγξάςεη θαη λα εξκελεχζεη ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ έρεη ζρέζε 

κε ηε δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο. Δζηηάδεη ινηπφλ ην ελδηαθέξνλ ηεο, ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο. 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα εζηηάζνπκε ην ελδηαθέξνλ καο ζηελ  δηαρείξηζε ηεο 

πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε. Γηα ηνλ ιφγσ απηφ ζα πηνζεηήζνπκε ηνλ 

νξηζκφ πνπ δίλεη ν Γθφηνβνο (2002:57) γηα ηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ηελ νπνία 

νξίδεη «σο πξνηεηλφκελα ή εθαξκνδφκελα πξφηππα ή πξαθηηθέο γηα ηε δηαρείξηζε 

εηδηθψλ κνξθψλ πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ζηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ηνπ ζχγρξνλνπ εζληθνχ θξάηνπο». 

Δπίζεο, ζα ζπκθσλήζνπκε απφιπηα κε ηελ πεξηγξαθή πνπ δίλεη ν Reich ζηελ 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ππνζηεξίδνληαο φηη δελ πξέπεη λα απνηειεί κηα ηδηαίηεξε 

εθπαίδεπζε, αιιά κηα γεληθφηεξε δηάζηαζε ηεο παηδείαο πνπ παξέρεη ην ζρνιείν 

(Reich, 1993, ζην Γθφβαξεο, 2004:79), αιιά θαη κε ηελ άπνςε ηνπ Μπεξεξή 

(2005:5), ν νπνίνο επηζεκαίλεη φηη  «Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε δίλεη αμία ζηνλ 

φξν δεκνθξαηία, έλαλ φξν πνπ αληηκεησπίδεη ηελ ΄΄ πνιηηηζκηθή δηαθνξά ΄΄ σο κηα 

ζεηηθή δχλακε φζνλ αθνξά ηηο πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο σξίκαλζεο ηεο θνηλσλίαο θαη 

ησλ αηφκσλ μερσξηζηά». 

Ο Essinger ραξαθηεξίδεη ηε «δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε σο απάληεζε ζηα 

πξνβιήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο θχζεο πνπ αλαθχπηνπλ ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θαη 

πνιπεζληθή θνηλσλία» (Essinger, 1986, ζην Μάξθνπ, 1995:273). ην ίδην πιαίζην 

θηλείηαη θαη ν νξηζκφο πνπ δίλεη ν Reich, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη «ε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε νξίδεηαη σο απάληεζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ γισζζηθνχ θαη 

πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ» (Reich, 1993, ζην Γθφβαξεο, 2004:79). Δλψ πεξίπνπ 

ηελ ίδηα άπνςε εθθξάδεη ν Γακαλάθεο (2003) ν νπνίνο ραξαθηεξίδεη ηελ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα ην δεδνκέλν θαη ηελ δηαπνιηηηζκηθφηεηα ην δεηνχκελν θαη 

πξνζζέηεη φηη ε πνιππνιηηηζκηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηηο ρψξεο ππνδνρήο 

απνηειεί ηελ αθεηεξία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ηδέαο. Δλψ ν Γθφβαξεο (2004:110) ηελ 

ραξαθηεξίδεη σο «απάληεζε ζηελ κεηεμέιημε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ». 
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1.3.5.1 Αξρέο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο 

 

χκθσλα κε ηνλ Γακαλάθε (2005) ε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε ζεκειηψλεηαη 

απφ ηξείο βαζηθέο αξρέο: α) ηελ ηζνηηκία ησλ πνιηηηζκψλ β) ηελ ηζνηηκία ηνπ 

κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ θαη γ) ηελ αξρή ηεο παξνρήο ίζσλ επθαηξηψλ, αξρέο ηηο νπνίεο 

ζα δνχκε αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ. 

 

Α) Ηζνηηκία ησλ πνιηηηζκψλ, πνιηηηζκηθή ζρεηηθφηεηα θαη νηθνπκεληθφηεηα 

 

 Σν θπξίαξρν ζέκα πνπ ηίζεηαη ζην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο είλαη 

ε αληίιεςε φηη ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε αμηνινγηθή ζχγθξηζε δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκψλ αθνχ φινη πξέπεη λα ζεσξνχληαη ίζνη κεηαμχ ηνπο θαη φηη ν θάζε 

πνιηηηζκφο αμηνινγείηαη κε εζσηεξηθά θαη φρη εμσηεξηθά θξηηήξηα ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε «ιεηηνπξγηθφηεηα» ηνπ θάζε πνιηηηζκνχ θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο 

(Γακαλάθεο, 2005:99).  

Σελ ίδηα άπνςε εθθξάδεη θαη ν Γθφηνβνο (2002:18), ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη 

είλαη αδχλαην λα επηρεηξήζνπκε λα ζπγθξίλνπκε πνιηηηζκνχο εθφζνλ δελ κπνξνχλ λα 

εμαζθαιηζηνχλ θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπο θαη πξνζζέηεη φηη απηφ ζπκβαίλεη 

δηφηη νη πνιηηηζκνί εκπεξηέρνπλ θαη αμηαθά ζπζηήκαηα θαη θάζε ηεξάξρεζε ηνπο ζα 

ζήκαηλε ηεξάξρεζε αμηψλ. 

Πέξα φκσο απφ ηνπο δχν πνιηηηζκνχο (ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξα πξνέιεπζεο θαη 

ηεο ρψξαο ππνδνρήο) πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα, ππάξρεη θαη έλαο 

ελδηάκεζνο πνιηηηζκφο. Ο ελδηάκεζνο πνιηηηζκφο,  είλαη ν πνιηηηζκφο ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο, ν νπνίνο δέρεηαη επηδξάζεηο απφ ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξα ππνδνρήο κε 

απνηέιεζκα λα δηαθνξνπνηείηαη θαη ζα πξέπεη λα πξέπεη λα ιακβάλεηαη επίζεο ππφςε 

(Γακαλάθεο, 2005:100).  

Ζ αληίιεςε πεξί ηζνηηκίαο ησλ πνιηηηζκψλ φπσο είλαη εχινγν πξνθάιεζε 

απνξίεο, πξνβιεκαηηζκνχο θαη δηιήκκαηα  ζρεηηθά κε ηελ νηθνπκεληθφηεηα ή ηελ 

ζρεηηθφηεηα ησλ πνιηηηζκηθψλ θαλφλσλ θαη αμηψλ.  

ηελ πνιηηηζκηθή ζρεηηθφηεηα επηθξαηεί ε άπνςε φηη ν θάζε πνιηηηζκφο κπνξεί 

λα αμηνινγεζεί κφλν κε βάζε ηηο δηθέο ηνπ αμίεο, επεηδή ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ 

ηδηαίηεξν νξζνινγηζκφ πνπ ηνπ πξνζδίδεη κηα ζπγθεθξηκέλε ρσξνρξνληθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα (Γθφβαξεο, 2004:89). Απφ ηελ άιιε φκσο κεξηά εκπεξηέρεη 

θηλδχλνπο αθνχ ζην φλνκα ηεο ηδηαηηεξφηεηαο είλαη δπλαηφ λα λνκηκνπνηεζνχλ 

θαηαζηάζεηο εηο βάξνο αηφκσλ γηα ηα νπνία πηνζεηήζεθε ε αξρή ηεο πνιηηηζκηθήο 

ζρεηηθφηεηαο (Γακαλάθεο, 2005:101). Ζ ηδηαηηεξφηεηα απηή είλαη επηθίλδπλν λα 

κεηεμειηρζεί ζε ηδηαηηεξνπνίεζε κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγήζεη 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο δηαθξίζεηο θαη λα ιεηηνπξγήζεη σο ζπγθαιιπκέλνο θνηλσληθφο 

ξαηζηζκφο (Γακαλάθεο, 2005:86). 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ε αξρή ηεο νηθνπκεληθφηεηαο ησλ αμηψλ δηαδξακαηίδεη 

θπξίαξρν ξφιν ζηε δπηηθή θηινζνθηθή ζθέςε φπνπ θνηλφ ζεκείν φισλ ησλ 

εθπξνζψπσλ απηήο ηεο θαηεχζπλζεο είλαη ε άπνςε φηη φια ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα 

ζε θάπνηα ζηηγκή ηεο ηζηνξίαο ζα νδεγεζνχλ ζε έλα εληαίν απνδεθηφ παγθφζκην 

θνηλσληθφ ζχζηεκα (Γθφβαξεο, 2004:81). Όκσο ε αληίιεςε πεξί νηθνπκεληθφηεηαο 

ησλ αμηψλ νδεγεί ζηε λνκηκνπνίεζε εζλνθεληξηθψλ ζηάζεσλ θαη πξαθηηθψλ. Απηφ 

γίλεηαη θαηαλνεηφ κε ην παξάδεηγκα πνπ παξαζέηεη ν Γακαλάθεο, ιέγνληαο φηη ε 

αληίιεςε φηη «ε ζχκβαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ» έρεη νηθνπκεληθή ηζρχ είλαη 

άηνπε εθφζνλ είλαη δεκηνχξγεκα ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ ζε κηα δεδνκέλε ηζηνξηθή 

ζηηγκή (Γακαλάθεο, 2005:101). 
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χκθσλα κε ηελ Prengel ν παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκφο απνηειεί έλα 

«ςεπηνδίιεκκα» αθνχ θαη νη δχν ζέζεηο δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ησλ άληζσλ ζρέζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θάζε πνιηηηζκνχ 

(Prengel,1995, ζην Γθφβαξεο, 2004:95) ελψ ν Schiffauer ππνζηεξίδεη φηη απηή ε 

δηακάρε νθείιεηαη ζην κνλφπιεπξν νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ πνιηηηζκνχ. 

πγθεθξηκέλα, δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη ν νηθνπκεληζκφο πξνζδηνξίδεη ηνλ 

πνιηηηζκφ σο θιεηζηφ ζχζηεκα ελψ ν ζρεηηθηζκφο δίλεη κεγάιε βάζε ζηελ κεηεμέιημε 

ησλ πνιηηηζκψλ ζε ζεκείν πνπ είλαη αδχλαηε ε πεξηγξαθή ηδηαίηεξσλ πνιηηηζκηθψλ 

νκάδσλ (Schiffauer, 1997, ζην Γθφβαξεο, 2004:96). 

Όπσο ππνζηεξίδεη ν Ruhloff ε αξρή ηεο ηζνηηκίαο ησλ πνιηηηζκψλ έρεη λφεκα 

κφλν φηαλ νη εκπιεθφκελνη θνξείο είλαη απαιιαγκέλνη απφ πξνθαηαιήςεηο θαη 

ζηεξεφηππα θαη φηαλ ν δηάινγνο απηφο γίλεηαη βάζε ηεο ηζνηηκίαο θαη ηεο 

ακνηβαηφηεηαο (Ruhloff, 1986, ζην Γακαλάθεο, 2005:100). 

Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο φηη έλα παηδί πνπ έξρεηαη ζην ζρνιείν κε δηαθνξεηηθέο 

εκπεηξίεο απφ δχν πνιηηηζκηθά ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

θαιχςεη απηή ηελ αλάγθε ηνπ θαη λα αλαπηχμεη απξφζθνπηα ηα φπνηα βηψκαηα θαη 

εκπεηξίεο έρεη (Γακαλάθεο, 2005:99). ηφρνο ινηπφλ είλαη ε δεκηνπξγία κηαο 

δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο, βάζε ηελ νπνία ζα δηεξεπλνχκε ηηο δηαθνξέο καο κε 

ηνπο άιινπο ρσξίο φκσο λα ηηο αμηνινγνχκε (Γθφβαξεο, 2004:90). 

 

Β) Ηζνηηκία ηνπ κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ αηφκσλ δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο 

 

Σν πην γλσζηφ απφ ηα ζπλζήκαηα πνπ έρεη ζεκαηνδνηήζεη ηελ δηαπνιηηηζκηθή 

παηδαγσγηθή είλαη ν ζεβαζκφο ζηε δηαθνξά. Σν αίηεκα απηφ ζεκαίλεη αίηεκα γηα 

δηαθνξνπνίεζε ηεο ζεζκηθήο κεηαρείξηζεο ησλ πνιηηψλ βάζε ηελ έληαμε ηνπο ζε κηα 

εζληθή, εζλνηηθή, ζξεζθεπηηθή ή γισζζηθή νκάδα (Γθφηνβνο, 2002:23-24). 

Όζνλ αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή 

εμέιημε ηνπ καζεηή είλαη ε ηζνηηκία ηνπ κνξθσηηθνχ ηνπ θεθαιαίνπ αλεμαξηήησο 

θνηλσληθήο, θπιεηηθήο ή εζληθήο θαηαγσγήο. ε πεξίπησζε πνπ ην κνξθσηηθφ 

θεθάιαην ηνπ καζεηή δελ γίλεηαη απνδεθηφ σο ηζφηηκν, είλαη πξνθαλέο φηη νχηε ν 

ίδηνο καζεηήο δελ γίλεηαη απνδεθηφο κε απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ κνξθσηηθψλ 

ηνπ επθαηξηψλ (Γακαλάθεο, 2005:103). Ζ απφξξηςε ηνπ «άιινπ» είλαη κηα 

δηαδηθαζία εζηθνχ απνθιεηζκνχ, θαηά ηελ νπνία  ν «άιινο» βξίζθεηαη έμσ απφ ηελ 

πεξίκεηξν, φπνπ ηζρχνπλ νη εζηθέο αμίεο, νη θαλφλεο δηθαηνζχλεο θαη ηζφηεηαο κε 

απνηέιεζκα λα γίλεηαη αληηθείκελν δηαθξίζεσλ (Bryan & Varvus, 2005, ζην 

Κσζηνχια-Μαθξάθε & Μαθξάθεο, 2006:54). 

Ζ απνδνρή ηεο ηζνηηκίαο ηνπ κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ θάζε καζεηή είλαη κία 

παηδαγσγηθή-δηδαθηηθή αξρή πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε θάζε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία (Γακαλάθεο, 2005:103-104) αθνχ ζχκθσλα κε έξεπλεο, αληηδξάζεηο ησλ 

καζεηψλ φπσο επηζεηηθφηεηα, άξλεζε, απνηπρία θαη αληίζηαζε ζηε κάζεζε 

νθείινληαη πνιιέο θνξέο ζηνλ ππνβηβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή θαη ηνπ 

ρψξνπ πξνέιεπζεο ηνπ (Banks, 1987, ζην Καλαθίδνπ & Παπαγηάλλε, 1998:54).   

Γελ κπνξνχκε φκσο λα κηιάκε γηα ηζνηηκία κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ εάλ ε 

δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο δελ γίλεηαη βάζε ηεο ηζνηηκίαο ησλ πνιηηηζκψλ εθφζνλ νη 

δχν αξρέο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο (Γακαλάθεο, 2005:103-104). «Ζ 

απνδνρή ηεο ηζνηηκίαο ησλ κνξθσηηθψλ θεθαιαίσλ θηλείηαη ζ’ έλα κηθξνεπίπεδν θαη 

πξνυπνζέηεη ηελ αξρή ηεο ηζνηηκίαο ησλ πνιηηηζκψλ, πνπ θηλείηαη ζε έλα 

καθξνεπίπεδν» (Γακαλάθεο, 2005:104).  Με άιια ιφγηα, γηα λα απνδερηνχκε σο 

ηζφηηκα ηα κνξθσηηθά θεθάιαηα φισλ ησλ καζεηψλ, πξέπεη λα απνδερηνχκε ηελ 

ηζνηηκία ηνπ πνιηηηζκνχ απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη θάζε παηδί (Γακαλάθεο, 2005:104) 
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Γ) Ζ αξρή ηεο παξνρήο ίζσλ επθαηξηψλ 

 

Ζ αξρή ηεο παξνρήο ίζσλ επθαηξηψλ βξίζθεηαη θαη απηή ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε 

ηελ αξρή ηεο ηζνηηκίαο ηνπ κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα λα έρεη 

έλαο αιινδαπφο καζεηήο ίζεο επθαηξίεο, ην ζρνιείν ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ην 

δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ θεθάιαην πνπ θέξνπλ νη αιινδαπνί καζεηέο θαη λα ηνπο 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχζζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο κε βάζε ηηο δηθέο 

ηνπο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πξνυπνζέζεηο θαη ην δηθφ ηνπο κνξθσηηθφ θεθάιαην 

(Γακαλάθεο, 2005:104). Σν γεγνλφο φηη πνιιέο θνξέο αληηκεησπίδνληαη νη αιινδαπνί 

καζεηέο ζαλ λα κε δηαθέξνπλ ζε ηίπνηα απφ ηνπο εκεδαπνχο νδεγεί ζηελ άληζε 

κεηαρείξηζεο ηνπο θαζψο δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη ηδηαίηεξεο πξνυπνζέζεηο 

κάζεζεο (θνχξηνπ & Βξαηζάιεο & Γθφβαξεο, 2004:63). 

Βαζηθή αξρή ινηπφλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο είλαη ε εμίζσζε ησλ 

επθαηξηψλ γηα ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο αθνχ ε εθπαίδεπζε βξίζθεηαη ζε άκεζε 

ζπλάξηεζε κε ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ε πεξηζσξηνπνίεζε 

ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζην ζρνιείν ζπλεπάγεηαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηνπο ζην 

θνηλσληθφ ζχζηεκα γεληθφηεξα. Αληίζεηα ε παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ηζνδπλακεί κε 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε, δηθαίσκα ην νπνίν νθείιεη λα έρεη ν θάζε πνιίηεο απηήο ηεο 

ρψξαο αλεμαξηήηνπ θαηαγσγήο (Γακαλάθεο, 2005:104-105). 

 

1.3.5.2 ηόρνη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο 

  

χκθσλα κε ηνλ Hohmann ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε έρεη ηξείο ζηφρνπο: α) 

πλάληεζε ησλ πνιηηηζκψλ β) παξακεξηζκφο απηψλ ησλ εκπνδίσλ πνπ 

παξεκβάιινληαη θαηά ηε ζπλάληεζε θαη γ) δξνκνιφγεζε πνιηηηζκηθψλ αληαιιαγψλ 

θαη πνιηηηζκηθνχ εκπινπηηζκνχ (Hohmann, 1989, ζην Γακαλάθεο, 2005:109).  

Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ινηπφλ δελ ζηέθεηαη απιά ζηελ αλνρή θαη ηνλ 

ζεβαζκφ ησλ άιισλ πνιηηηζκψλ αιιά θχξηνο ζηφρνο ηεο είλαη ε ζπλάληεζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ κέζα ζηελ ηάμε θαη ν εκπινπηηζκφο ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο κε ζηνηρεία απφ ηελ γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ αιινδαπψλ παηδηψλ. 

Σελ ίδηα άπνςε εθθξάδεη θαη ν Μπεξεξήο (2005:5), ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη βαζηθφο 

ζθνπφο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε απφθηεζε ηθαλνηήησλ πνπ  

ζπκβάιινπλ ζε κηα επνηθνδνκεηηθή ζπκβίσζε ζε έλα πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ 

κε θχξην ζηφρν ηνλ ακνηβαίν εκπινπηηζκφ κέζα απφ θαζεκεξηλή πξνζπάζεηα 

δηαιφγνπ, θαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο. 

Γηα λα επηηεπρζεί βέβαηα απηφ, ζαθψο θαη απνηειεί πξνυπφζεζε ε αλαγλψξηζε 

θαη ν ζεβαζκφο ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ, ν παξακεξηζκφο ησλ 

θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ, ηνπ ξαηζηζκνχ θ.η.ι. (Γακαλάθεο, 2005:109).  

Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε φκσο δελ αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ 

δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο αιιά ηελ λννηξνπία γεληθφηεξα, ε νπνία επεξεάδεη ην 

ραξαθηήξα θαη ηελ πξάμε κηαο ηέηνηαο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηηο αληηιήςεηο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο (Batelaan, 1982, ζην Καλαθίδνπ & 

Παπαγηάλλε, 1998:15). Μέζα απφ ηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηφρνο είλαη ε 

δηακφξθσζε θνηλσληθψλ αηφκσλ, ηα νπνία ζα είλαη ηθαλά λα αληηιακβάλνληαη, λα 

επεμεξγάδνληαη θαη λα εξκελεχνπλ ηα αληηθαηηθά κελχκαηα πνπ παίξλνπλ κέζα ζηε 

θνηλσλία.  (Καλαθίδνπ & Παπαγηάλλε, 1998.:22). 

Όζνλ αθνξά ηνλ δεχηεξν ζηφρν πνπ αλαθέξεη ν Hohmann, ηνλ παξακεξηζκφ δει. 

ησλ εκπνδίσλ πνπ παξεκβάιινληαη θαηά ηε κάζεζε, ζχκθσλα κε ηνλ Γακαλάθε θάηη 

ηέηνην μεπεξλά ηηο δπλαηφηεηεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο θαη παξαπέκπεη 
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ζηελ αλαγθαηφηεηα ιήςεο νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ κέηξσλ. 

Πξνζζέηεη επίζεο φηη ε δηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή νθείιεη λα αλαδείμεη απηά ηα 

εκπφδηα θαη λα απνθαιχςεη ηα φπνηα ζπκθέξνληα βξίζθνληαη πίζσ απφ απηά. 

(Γακαλάθεο, 2005:109). 

Σέινο, λα πνχκε φηη έλα ζρνιείν κε αλνκνηνγελή πνιηηηζκηθή ζχλζεζε καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ θξίλεηαη αλαγθαίν λα ιεηηνπξγεί δηαπνιηηηζκηθά ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο 

βαζκίδεο. Με απηφ ην ηξφπν νη αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζα 

εθαξκφδνληαη κε ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα ζε φιν ην θάζκα ηε εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο κε ζηφρν «λα αλαπηχζζεηαη έγθαηξα ε επαηζζεζία παηδηψλ θαη 

ιεηηνπξγψλ θαη ε αλνρή ηνπ «δηαθνξεηηθνχ» λα είλαη βησκέλε κνξθή 

θνηλσληθνπνίεζεο» (Καλαθίδνπ & Παπαγηάλλε, 1998:54). ε αληίζεηε πεξίπησζε, 

φπνπ ην ζρνιείν  ζπλερίδεη λα θξαηά ην κνλνπνιηηηζκηθφ θαη ην κνλνγισζζηθφ ηνπ 

ραξαθηήξα ηφηε «απνηειεί θξαπγαιέα παηδαγσγηθή, πνιηηηζκηθή θαη θνηλσληθή 

αληίθαζε» (Γακαλάθεο, 2005:110). 

  

1.3.5.3 Ο Νόκνο 2413/96  

 

Σν 1996 ε πνιηηεία αλαγλσξίδεη ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα πνπ επηθξαηεί ζηα 

πεξηζζφηεξα ζρνιεία ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη επηρεηξεί κε ηνλ Ν. 

2413/96 ηελ δεκηνπξγία δηαπνιηηηζκηθψλ ζρνιείσλ ζηελ Διιάδα. Σν εξψηεκα φκσο 

πνπ ηίζεηαη εδψ θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε παξαθάησ είλαη αλ ν Νφκνο 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αξρέο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο ή αλ 

νη λνκνζέηεο έρνπλ ζθνπφ λα ζπλερίζνπλ κηα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ απνζθνπεί 

ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, 

κεηνλνκάδνληαο ηελ απιά ζε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. 

Αξρηθά κε ην άξζξν 34 νξίδεηαη  «θνπφο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ε 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζε λένπο κε εθπαηδεπηηθέο θνηλσληθέο, 

πνιηηηζηηθέο ή κνξθσηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο». ηελ δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ 

άξζξνπ ν λνκνζέηεο πξνζέηεη φηη «ηα ζρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

εθαξκφδνληαη ηα πξνγξάκκαηα ησλ αληίζηνηρσλ δεκφζησλ ζρνιείσλ, ηα νπνία 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο ή 

κνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο».  

ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν παξαηεξνχκε φηη γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ηνπ 

Τ.Π.Δ.Π.Θ. λα λνκηκνπνηήζεη ηελ ίδξπζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηα νπνία ζα θνηηνχλ 

παηδηά κε ΄΄ηδηαηηεξφηεηεο΄΄ θαη ζηα νπνία φπσο είλαη εχινγν ππάξρεη ν θίλδπλνο λα 

θαιιηεξγείηαη θαη λα αλαπαξάγεηαη απηή ε ηδηαηηεξφηεηα κε ηειηθφ ζηφρν ηνλ 

θνηλσληθφπνιηηηζκηθφ ηνπο δηαρσξηζκφο (Γακαλάθεο, 2005:82). Παξφηη ινηπφλ 

γλσξίδνπκε φηη ε παηδαγσγηθή γηα αιινδαπνχο πνπ έθαλε ηελ εκθάληζε κεηά ην 1960 

ζηελ Δπξψπε δελ είρε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα γηα απηφ θαη κεηεμειίρηεθε ζε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, παξαηεξνχκε φηη ε ειιεληθή πνιηηεία ελψ νλνκάδεη ηα 

ζρνιεία πνπ πξνσζεί δηαπνιηηηζκηθά ππάξρεη ν θίλδπλνο λα κεηεμειηρηνχλ ζε 

κεηνλνηηθά.  

εκαληηθφ γηα ην ζέκα ην νπνίν κειεηάκε είλαη ην γεγνλφο φηη ν λφκνο, ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 35 αλαθέξεηαη θαη ζην λεπηαγσγείν γηα ην νπνίν ηζρχνπλ 

ηα ίδηα κε ηηο ππφινηπεο βαζκίδεο. ε απηφ ην ζεκείν βιέπνπκε φηη γηα πξψηε θνξά 

γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ πξνζρνιηθή αγσγή ησλ αιινδαπψλ παηδηψλ ζηελ Διιάδα θαη 

παξά ηηο ειιείςεηο πνπ έρεη ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο, νη ζπληάθηεο ηνπ αλαγλσξίδνπλ 

ηελ αλαγθαηφηεηα κηαο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο απφ ην λεπηαγσγείν.   
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Αμηνζεκείσηε είλαη ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 35, θαηά ηα νπνία ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία λα νξίδνληαη σο πεηξακαηηθά θαη λα ππάγνληαη 

κέζα ζηα Α.Δ.Η. Δίλαη γεγνλφο φηη ε επηζηήκε θαη ε γλψζε εμειίζζνληαη θαη ην 

Παλεπηζηήκην ην νπνίν είλαη θνξέαο απηή ηεο γλψζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο 

ζχκθσλα κε ηα ζχγρξνλα πνξίζκαηα ηεο επηζηήκεο.  

Δπίζεο, ζηε παξάγξαθν 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ αλαθέξεηαη φηη κπνξνχλ λα ηδξπζνχλ 

ζρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο «επ’ νλφκαηη νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, εθθιεζηαζηηθψλ ηδξπκάησλ θαη άιισλ θηιαλζξσπηθψλ ζσκαηείσλ κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. Σα ζρνιεία απηά κπνξεί λα επηρνξεγνχληαη απφ ην 

Λνγαξηαζκφ Ηδησηηθήο Δθπαίδεπζεο». ην ζπγθξηκέλν άξζξν παξαηεξνχκε ηελ 

δπλαηφηεηα ίδξπζεο ηδησηηθψλ ζρνιείσλ δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, κε θίλδπλν 

ηελ ζησπεξή λνκηκνπνίεζε ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ 

παξάλνκα ζηε ρψξα καο (Γακαλάθεο, 2005:82).   

Θεηηθφ ζεκείν ζην λφκν απνηειεί ε δεχηεξε παξάγξαθνο ηνπ άξζξνπ 35 ζηελ 

νπνία αλαθέξεηαη φηη ζηα ζρνιεία απηά κπνξεί λα εθαξκφδνληαη «εηδηθά αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα κε δπλαηφηεηα πξφζζεησλ ή ελαιιαθηηθψλ καζεκάησλ». Δπίζεο ζην 

ίδην θχκα αηζηνδνμίαο θηλνχληαη θαη νη αλαθνξέο πνπ γίλνληαη ζην άξζξν 36 θαη 37 

γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε εκθαλή ηελ ηάζε ηνπ λνκνζέηε 

λα γίλεη επηινγή εθπαηδεπηηθψλ κε ηα αληίζηνηρα πξνζφληα. 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη κε ην Ν.2413/96 ην Τ.Π.Δ.Π.Θ. πξνσζεί 

κηα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ε νπνία θηλείηαη ζηε ινγηθή ηνπ δηαρσξηζκνχ πνπ ζηνρεχεη 

λα δψζεη έλαλ κνλνιηζηθφ ραξαθηήξα ζηελ εθπαίδεπζε (Γακαλάθεο, 2005:83). Καηά 

ηελ άπνςε καο δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο  δεκηνπξγίαο μερσξηζηψλ δηαπνιηηηζκηθψλ 

ζρνιείσλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζα ήηαλ πεξηζζφηεξν νπζηαζηηθφ φια ηα ζρνιεία ηα 

νπνία είλαη πνιππνιηηηζκηθά λα ιεηηνπξγνχλ κε έλα δηαπνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ ζα πεηπραίλακε λα εθζπγρξνλίζνπκε ην εθπαηδεπηηθνχ καο ζχζηεκα, 

λα εκπινπηίζνπκε ηα ζρνιεία καο κε γιψζζεο θαη πνιηηηζκνχο απφ δηάθνξεο ρψξεο. 

Σν βαζηθφηεξν φκσο πνπ ζα πεηχραηλε κηα ηέηνηα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή είλαη λα 

δψζεη ηα απαξαίηεηα εθφδηα ζηνπο αιινεζλείο καζεηέο ψζηε λα εληαρζνχλ κε ην 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα αιιά θαη ζηελ θνηλσλία. Απφ 

ηελ άιιε κεξηά κηα ηέηνηνπ είδνπο πνιηηηθή ζα κεηέδηδε ηνπο γεγελείο καζεηέο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ψζηε λα απαιιαγνχλ απφ ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο, ηάζεηο 

ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο. 
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2. ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ Ω ΥΩΡΟ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ  

 

2.1 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή ηνπ Νεπηαγσγείνπ ζηελ Διιάδα 

 

ηελ Διιάδα ν ζεζκφο ηνπ Νεπηαγσγείνπ εκθαλίδεηαη κε κεγάιε θαζπζηέξεζε 

θαζψο ε έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ε αλχπαξθηε βηνκεραλία απνηέιεζαλ 

αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο. Ζ πξνζρνιηθή αγσγή φκσο κέρξη θαη ην 1830  δελ είλαη 

ζεζκνζεηεκέλε φρη κφλν ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν (Κηηζαξάο, 

2001:62). 

Παξφιν πνπ ζε παιαηφηεξε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη φηη ην πξψην λεπηαγσγείν 

ζηελ Διιάδα ηδξχζεθε ην 1897 απφ ηελ Αηθ. Λαζθαξίδνπ (Κνζκά, 1994:167, 

Ξεξνηχξεο, ρ.ρ.:297), σζηφζν είλαη βέβαην φηη ν ζεζκφο ηνπ λεπηαγσγείνπ ππήξρε 

πνιχ πξηλ ην 1897.  

Οη πξψηνη πνπ εηζήγαγαλ ηνλ ζεζκφ ήηαλ ν Γεξκαλφο Hildner θαη ν Ακεξηθαλφο 

Hill κε ηε γπλαίθα ηνπ, ην 1831  (Υαξίηνο, 1996:88. Κηηζαξάο, 2001:62-63. 

Υαηδεζηεθαλίδνπ, 2008:317). Ο Hildner ίδξπζε ην 1830 ζηελ Δξκνχπνιε ηεο χξνπ 

ηδησηηθφ ζρνιείν ζην νπνίν ππαγφηαλ λεπηαθφ ηκήκα γηα παηδηά ειηθίαο 2-6 εηψλ. 

Έλα ρξφλν αξγφηεξα νη Hill ηδξχνπλ έλα επίζεο ζεκαληηθφ εθπαηδεπηήξην ζηελ 

Αζήλα. Καηά ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ παξφηη ην ζρνιείν γλσξίδεη 

πξαγκαηηθή αθκή, αλαγθάδεηαη λα δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην 1853, εμαηηίαο ηεο 

θαηεγνξίεο κεξίδαο ηνπ ηχπνπ γηα πξνζειπηηζκφ. Απφ ην 1867 ηε δηεχζπλζε ηνπ 

ζρνιείνπ ησλ Hill αλαιακβάλεη ε παηδαγσγφο Αηθ. Λαζθαξίδνπ ππφ ηελ επηηήξεζε 

ηεο Fr. Hill (Υαξίηνο, 1996:88-91).  

Ζ Φηιεθπαηδεπηηθή Δηαηξία δελ πζηέξεζε ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο. Ζ 

θηιεθπαηδεπηηθή εηαηξία ηδξχζεθε ην 1836 ζηελ Αζήλα θαη ην 1840 ηδξχεη ην πξψην 

ηεο λεπηαγσγείν ζηελ Αζήλα γηα αγφξηα (Κηηζαξάο, 2001:63). Δλψ ην επφκελν έηνο 

ηδξχεη ην «Νεπηαθφ ζρνιείν», ην νπνίν είλαη κεηθηφ θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηελ 

αιιεινδηδαθηηθή κέζνδν. Ζ θνίηεζε ζηα λεπηαγσγεία ηεο Δηαηξίαο αθνξνχζε ηα 

λήπηα απφ 3-6 εηψλ θαη ζθνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ήηαλ λα ζπκπιεξψζεη ηε 

ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή αγσγή πνπ έπαηξλαλ ηα παηδηά απφ ην ζπίηη θαζψο θαη λα 

πξνεηνηκάδεη γηα ηα Γεκνηηθφ ζρνιείν (Υαξίηνο, 1996:96). 

Πιεξνθνξίεο φκσο ππάξρνπλ θαη γηα άιια λεπηαγσγεία πνπ ιεηηνπξγνχζαλ 

εθείλε ηελ επνρή θαη ζηελ ππφινηπε Διιάδα. ηελ Κξήηε ζεκαληηθή είλαη ε 

αλάπηπμε ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο, αθνχ ζην Ζξάθιεην 

ιεηηνπξγνχζε λεπηαγσγείν ην 1861 (Κηηζαξάο, 2001:64, ζην Οξθαλφο, 1984:64). 

Γχξσ ζην 1880 ηα λεπηαγσγεία πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηηο πεξηνρέο ηνπ ππφδνπινπ 

ειιεληζκνχ ήηαλ 108. Σα λεπηαγσγεία εθείλεο ηεο επνρήο ήηαλ επεξεαζκέλα απφ ην 

γαιιηθφ ζχζηεκα πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη εθαξκνδφηαλ ε «λεφηαηε κέζνδνο 

δηδαζθαιίαο» ησλ λεπηαγσγείσλ ηεο Γαιιίαο. Δίραλ δηθή ηνπο δηνηθεηηθή απηνηέιεηα 

θαη ν ξφινο ηνπο ήηαλ άκεζα ζρνιεηνπξνεηνηκαζηηθφο (Κηηζαξάο, 2001:65). 

Ζ ζπζηεκαηηθή φκσο θαζηέξσζε ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο ζηελ Διιάδα είλαη 

άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην φλνκα ηεο Αηθ. Λαζθαξίδνπ. Ζ δσή ηεο θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ ηεο έξγν δηθαίσο ηελ αλέδεημαλ σο κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο έιιελεο 

παηδαγσγνχο (Υαξίηνο, 1996:168). Ζ Λαζθαξίδνπ ιφγσ ησλ επαθψλ πνπ είρε ζηελ 

Δπξψπε  είρε ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο  γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο 

ζηελ παηδαγσγηθή (Κνζκά, 1994:165). 

Ζ εθπαηδεπηηθή θαξηέξα ηεο Λαζθαξίδνπ άξρηζε ην 1864 απφ ηε ζρνιή ησλ Hill, 

ην νπνίν θαη δηεχζπλε. Μεηά ηνλ ζάλαην ηεο Fr. Hill, ε ζρνιή παξαδφζεθε ζηελ Αηθ. 

Λαζθαξίδνπ, ε νπνία ιεηηνχξγεζε κε ηελ νλνκαζία «Διιεληθφ Παξζελαγσγείν» 

(Υαξίηνο, 1996:168. Υαηδεζηεθαλίδνπ, 2008:319) έσο θαη ην 1887, ρξνληά πνπ 
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απνθάζηζε λα δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ γηα νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο (Κνζκά, 1994: 

165). 

Σν 1879 κεηαβαίλεη ζηε Γεξκαλία θαη παξαθνινπζεί καζήκαηα ηεο 

Φξαηκπειηαλήο κεζφδνπ δίπια ζηε καζήηξηα ηνπ Froebel Bertha von Marenholtz-

Bullow (Υαξίηνο, 1996:170). Δλάκηζε ρξφλν κεηά επηζηξέθεη ζηελ Αζήλα θαη εηζάγεη 

ηελ θαηλνχξην κέζνδν ζην πξφγξακκα ηνπ Παξζελαγσγείνπ. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε 

φηη ζην παξζελαγσγείν δίδαζθε ηε λέα κέζνδν ρσξίο νηθνλνκηθέο απνιαβέο, 

δαπαλψληαο κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηεο (Υαξίηνο, 1996:172). Με δηαιέμεηο θαη 

δεκνζηεχκαηα ε Λαζθαξίδνπ πξνζπάζεζε λα γλσζηνπνηήζεη ηε Φξαηκπειηαλή 

κέζνδν ζην επξχηεξν θνηλφ, αλ θαη ππάξρνπλ καξηπξίεο πνπ ιέλε φηη ζηελ Διιάδα ε 

κέζνδνο ήηαλε γλσζηή ζε θάπνηνπο θχθινπο (Υαηδεζηεθαλίδνπ, 2008:320). 

Δλψ φπσο πξναλαθέξακε ην 1887 απνθαζίδεη λα δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

παξζελαγσγείνπ, κηα δεθαεηία αξγφηεξα θαη ζαλ πξφεδξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο Έλσζεο Διιελίδσλ, ηδξχεη ηα πξψηα λεπηαγσγεία ζηελ Διιάδα. Σν 

ίδην έηνο πξνρσξά ζηελ ίδξπζε ηνπ δηδαζθαιείνπ λεπηαγσγψλ θαη ελφο πξφηππνπ 

λεπηαγσγείνπ πξνζαξηεκέλν ζε απηφ, κε ην φλνκα «λεπηαθφο θήπνο» (Κνζκά, 1996: 

166). 

Όζνλ αθνξά ηψξα ην ελδηαθέξνλ ηνπ θξάηνπο, κέρξη ην 1895 δελ ππάξρεη θακία 

αλαθνξά θαη ζε θαλέλα λνκνζέηεκα ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή (Κηηζαξάο, 2001:65).  

Σν πξψην λνκνζεηηθφ πιαίζην νξίζηεθε ην 1895 κε ην λφκν ΒΣΜΘ΄ «πεξί 

ζηνηρεηψδνπο ή Γεκνηηθή Δθπαίδεπζεο» (Υαηδεζηεθαλίδνπ, 2008:321), απφ ηνλ ηφηε 

Τπνπξγφ Παηδείαο Γ. Πεηξίδε, ζχκθσλα κε ην νπνίν πξνβιέπεηαη ε ίδξπζε 

λεπηαγσγείσλ γηα παηδηά 3-6 εηψλ, απφ ηδηψηεο  (Κηηζαξάο, 2001:65). Ζ ιεηηνπξγία 

φκσο ησλ λεπηαγσγείσλ ηνπνζεηείηαη θάησ απφ ηελ θξαηηθή επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν 

ηνπ δεκνζίνπ, ην νπνίν είρε δηθαίσκα λα επηιέμεη ην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ 

(Υαηδεζηεθαλίδνπ, 2008:321).  

Έλα ρξφλν αξγφηεξα εθδίδεηαη ζπκπιεξσκαηηθφ δηάηαγκα ηνπ λφκνπ ΒΣΜΘ΄, ην 

νπνίν αθηεξψλεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή. Σν δηάηαγκα απηφ 

θαζνξίδεη ηνπο ζθνπνχο, ηα καζήκαηα, ην σξνιφγην πξφγξακκα θαζψο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη ηδηψηεο γηα ηελ ίδξπζε ηνπ λεπηαγσγείνπ 

(Κηηζαξάο, 2001:66. Υαηδεζηεθαλίδνπ, 2008:321). 

Σελ πξψηε επίζεκε ζέζε ηνπ θξάηνπο γηα ηελ πξνζρνιηθή αγσγή ζπλαληάκε γηα 

πξψηε θνξά ην 1913 ζηα λνκνζρέδηα ηνπ ηφηε Τπνπξγνχ Παηδείαο Η. Σζηξηκψθνπ. Σν 

λνκνζρέδην απηφ θάλεη αλαθνξά ζηνλ ζθνπφ ηνπ λεπηαγσγείνπ, ν νπνίνο είλαη ε 

θαιιηέξγεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ελψ πξνηείλεηαη ε ζρνιεηνπνίεζε ηνπ 

λεπηαγσγείνπ κε ηελ επέθηαζε ηεο ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο ησλ λεπίσλ απφ ην 4ν 

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Πάξα φκσο ηηο βειηησηηθέο αιιαγέο πνπ πεξηείρε ν 

ζπγθεθξηκέλνο λφκνο, φπσο είλαη γλσζηφ δελ ςεθίζηεθε θαη ε θαηάζηαζε ζηα 

λεπηαγσγεία παξέκεηλε ε ίδηα (Κηηζαξάο, 2001:68-69). 

Μέρξη θαη ην 1914 ην ελδηαθέξνλ ηνπ θξάηνπο πεξηνξίζηεθε ζε μελφθσλεο 

ειιαδηθέο πεξηνρέο θαη θχξην κέιεκα ήηαλ ε εμππεξέηεζε εζληθψλ ζθνπψλ. Δλψ 

κεηά ην 1923, κε ηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ 

πνπ αθνινχζεζε ε αλάγθε γηα ίδξπζε λεπηαγσγείσλ ζηηο πεξηνρέο απηέο ψζηε λα 

δηαδνζεί ε ειιεληθή γιψζζα γίλεηαη εληνλφηεξε. Παξφια απηά φκσο ηα πξνβιήκαηα 

πνπ ππήξραλ ζ\ηελ επνρή εθείλε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν δελ ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμε 

ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο (Κηηζαξάο, 2001:69). 

Δπφκελνο ζηαζκφο ζηα ζεζκηθά κέηξα γηα ηελ πξνζρνιηθή αγσγή είλαη νη λφκνη 

4397/1929 «Πεξί ζηνηρεηψδνπο εθπαηδεχζεσο», κε ηφηε Τπνπξγφ Παηδείαο ηνλ Κ. 

Γφληηθα (Υαξίηνο, 1996:222. Κηηζαξάο, 2001:70). Με ηνλ λφκν απηφ πξνβιέπεηαη ε 

ππαγσγή ησλ λεπηαγσγείσλ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, θαζνξίδεηαη ε ειηθία ησλ 
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παηδηψλ πνπ ζα θνηηνχλ ζε απηά (4-6 εηψλ), νξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ λεπίσλ ζε 20 γηα 

ηελ ίδξπζε λεπηαγσγείνπ θαη κεηψλεηαη ν αξηζκφο λεπίσλ αλά λεπηαγσγφ. Σν 

ελδηαθέξνλ ηνπ θξάηνπο ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ ίδξπζε λέσλ λεπηαγσγείσλ, 

αθνχ ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1931-1932 ππάξρνπλ ηε ρψξα καο 495 λεπηαγσγεία κε 520 

λεπηαγσγνχο. (Ξεξνηχξεο, ρ.ρ.: 297). 

Ζ αλνδηθή πνξεία φκσο πνπ είρε ν ζεζκφο ηνπ λεπηαγσγείνπ επιήγε νπζηαζηηθά 

ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο. Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο δχζθνιεο ηφηε επνρήο γηα ηελ 

Διιάδα ήηαλ ε επηβίσζε ηνπ πιεζπζκνχ κε ζπλέπεηα φπσο ήηαλ αλακελφκελν ηελ 

απνδηνξγάλσζε νιφθιεξνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ δπζιεηηνπξγία 

ησλ πεξηζζφηεξσλ ζρνιείσλ (Υαξίηνο, 1996:222). 

Ο ζεζκφο ηνπ λεπηαγσγείνπ αξρίδεη λα αλαθάκπηεη μαλά ηελ κεηαπνιεκηθή 

πεξίνδν. Σελ δεθαεηία ηνπ ’50, ε αζηπθηιία, ε βηνκεραληθή αλάπηπμε θαη ε αχμεζε 

ηεο εμσνηθνγελεηαθήο απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε ίδξπζεο 

λεπηαγσγείσλ (Κηηζαξάο, 2001:75). Σελ ίδηα πεξίνδν αξρίδνπλ λα επηζηξέθνπλ ζηελ 

Διιάδα παηδαγσγνί πνπ είραλ κεηεθπαηδεπηεί πάλσ ζε λέα επηζηεκνληθά ξεχκαηα κε 

πην δεκνθηιή ην κνληεζζνξηαλφ θαη ην κνληέιν ηνπ Φξελέ, ελψ ζηαδηαθά 

εγθαηαιείπεηαη ε κεζνδνινγία ηνπ θξαηκπειηαλνχ λεπηαγσγείνπ (Υαξίηνο, 

1996:230).   

Γχξσ ζηε δεθαεηία ηνπ ’60 ε πξνζρνιηθή αγσγή θέξδηζε ην ελδηαθέξνλ ηεο 

πνιηηείαο, ησλ γνλέσλ θαη αξθεηψλ παηδαγσγψλ. ε απηφ ζπλέβαιε ηα ζχγρξνλα 

πνξίζκαηα ηεο Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο θαη ηεο Κνηλσληνινγίαο θαζψο θαη ε 

δηαπίζησζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο (Κηηζαξάο, 2001:78). Σελ 

πεξίνδν απηή έρνπκε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηε παηδεία, ελψ ηελ 

επφκελε δεθαεηία ν αξηζκφο ησλ λεπίσλ πνπ θνίηεζαλ ζηα ειιεληθά λεπηαγσγεία 

δηπιαζηάζηεθε (Κηηζαξάο, 2001:78). 

Παξφηη φκσο ηελ άλζηζε πνπ γλψξηζε ην ειιεληθφ λεπηαγσγείν κφιηο ην 1976 

δεκηνπξγείηαη ν λφκνο 309, πεξί νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, 

εθζπγρξνλίδεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη νινθιεξψλεηαη κε ην Π. 

Γ/γκα 476/1980 « Πεξί ηνπ αλαιπηηθνχ θαη Χξνιφγηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ». χκθσλα κε απηά ηα λνκνζεηήκαηα, ζθνπφο ηνπ λεπηαγσγείνπ είλαη 

ε ζπλέρεηα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε αλαπιήξσζε ηπρφλ ειιείςεσλ ηεο, ε θαιιηέξγεηα 

λνεηηθψλ θαη ινηπφλ δπλάκεσλ ηνπ παηδηνχ θαζψο θαη ε ππνβνήζεζε ηεο θνηλσληθήο 

ηνπ πξνζαξκνγήο (Κηηζαξάο, 2001:84). 

Λίγν αξγφηεξα ν κεηαξξπζκηζηηθφο λφκνο 1566/85 θαηαξγεί ηνλ παξαπάλσ λφκν 

θαη δίλεη έλα λέν νξηζκφ γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ λεπηαγσγείνπ. χκθσλα ινηπφλ κε ην λέν 

απηφ λφκν ζθνπφο ηνπ λεπηαγσγείνπ νξίδεηαη ε ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, λνεηηθή 

θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ λεπίνπ θαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ γεληθνχ ζθνπνχ ηεο 

αγσγήο (Κηηζαξάο, 2001:84-85). 

ρεδφλ 15 ρξφληα αξγφηεξα ην θξάηνο θάλεη κηα πξνζπάζεηα λα εθζπγρξνλίζεη ην 

λεπηαγσγείν αιιά θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ ην πιαηζηψλεη. Με ηελ ππνπξγηθή 

απφθαζε Γ2/5051ε πνπ δεκνζηεχηεθε αξρηθά ζην Φ.Δ.Κ. 1376/18.10.2001 εηζάγεη 

ηελ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηα λεπηαγσγεία ηεο ρψξαο, γεγνλφο ην νπνίν απνηειεί 

πξνζπάζεηα εζσηεξηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, κε λέεο 

κεζφδνπο θαη εθπαηδεπηηθέο αξρέο. 

ην  λέν απηφ πξφγξακκα, ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ αλαθέξεηαη φηη «Σν Νεπηαγσγείν, σο θνξέαο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ 

(κεηά ηελ νηθνγέλεηα), ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε ηα παηδηά λα 

αλαπηχζζνληαη θαη λα θνηλσληθνπνηνχληαη νκαιά θαη πνιχπιεπξα. ην πιαίζην απηφ 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ηζφηηκε ελζσκάησζε ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ζηνλ εληαίν 

ζρεδηαζκφ ηεο εθπαίδεπζεο, δεδνκέλνπ φηη ε Πξνζρνιηθή Αγσγή απνηειεί 



 37 

αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θάζε πξνεγκέλεο θνηλσλίαο 

θαη γεληθεπκέλε αξρή». ην ζεκείν απηφ έρνπκε ην εμήο αληηθαηηθφ, ελψ απφ ηε κηα 

κεξηά νη ζπληάθηεο ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. καο ππνγξακκίδνπλ ηελ ζεκαζία ηεο 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, απφ ηελ άιιε φπσο γλσξίδνπκε ην ρξνληθφ ζεκείν θαηά ην 

νπνίν ζπληάρζεθε ην Γ.Δ.Π.Π.. ην λεπηαγσγείν ήηαλ αθφκα πξναηξεηηθφ. 

 Ο λφκνο γηα ηελ ελφο έηνπο ππνρξεσηηθφηεηα ζην λεπηαγσγείν ζεζκνζεηήζεθε ην 

2006 κε ηνλ Νφκν 3518,  άξζξν 73, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα 

εγγξαθήο ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν εθφζνλ δηαζέηνπλ βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο απφ 

ην λεπηαγσγείν. Δλψ ηξία ρξφληα κεηά , ηνλ Μάην ηνπ 2009 ε εθάζηνηε θπβέξλεζε 

αδπλαηψληαο λα αληαπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο ησλ δεκφζησλ λεπηαγσγείσλ απνζηέιιεη 

εγθχθιην ζε φια ηα λεπηαγσγεία ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαηά ην έηνο 

2009-2010 ηα λήπηα κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζην Γεκνηηθφ ρσξίο λα έρνπλ 

απαξαίηεηα βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο απφ ην λεπηαγσγείν. ην ζεκείν απηφ 

βιέπνπκε ηελ πξνρεηξφηεηα πνπ ην Τ.Π.Δ.Π.Θ. αληηκεησπίδεη ηα λεπηαγσγεία ηεο 

ρψξαο. Ζ πξνρεηξφηεηα απηή θαίλεηαη αθφκα απφ ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο αιιά 

θαη απφ ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ λεπηαγσγείσλ αθφκε θαη ζήκεξα.  

Κιείλνληαο λα αλαθέξνπκε έλα ζεκείν ζηαζκφ ζηελ ηζηνξία ηεο πξνζρνιηθήο 

αγσγήο θαη απηφ δελ είλαη άιιν απφ ηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ νινήκεξνπ λεπηαγσγείνπ 

ζηελ Διιάδα κε ην Νφκν 2525/1997, άξζξν 3, ΦΔΚ 188 Α΄23/9/1997. Σν νινήκεξν 

λεπηαγσγείν είλαη έλαο θαηλνηφκνο ζεζκφο πνπ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί επίζεκα ην 

ζρνιηθφ έηνο 1997-1998 θαη είρε ηνπο εμήο ζηφρνπο: 1) Σελ αλαβάζκηζε ηεο 

πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη ηελ νινθιεξσκέλε πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ γηα ην 

ζρνιείν. 2) Σελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο θξαηηθήο κέξηκλαο κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ 

κνξθσηηθψλ θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ. 3) Σελ εμππεξέηεζε ησλ εξγαδφκελσλ γνλέσλ 

(Κφθθαο, 2002:94) 

Δλψ ην 2008 ζην  Φ.32/491/ 108827 /Γ1/22-8-2008 αλαθέξεηαη φηη «Σν 

Οινήκεξν Νεπηαγσγείν παξέρεη έλα πιήξεο, πνηνηηθφ θαη νινθιεξσκέλν πξφγξακκα 

κε ζθνπφ ηε ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, λνεηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ 

λεπίσλ, ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν θαη ηε δεκηνπξγία ελφο 

αμηαθνχ ζπζηήκαηνο ζπκπεξηθνξάο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ην λήπην ζα δεη θαη ζα 

εθθξάδεηαη».  

Όζνλ αθνξά ην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ νινήκεξνπ λεπηαγσγείνπ, απηφ είλαη 

8:00-15:45 θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θαιχπηνπλ δχν λεπηαγσγνί, κία γηα ηελ πξσηλή δψλε 

θαη κία γηα ηελ απνγεπκαηηλή αληίζηνηρα. Δπίζεο ζην ίδην ΦΔΚ αλαθέξεηαη φηη 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ην λεπηαγσγείν λα μεθηλάεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ απφ ηηο 7:00, κε 

πξνυπφζεζε ηε ζπκκεηνρή ζε απηφ ηνπιάρηζηνλ 5 λεπίσλ. ε απηή ηε πεξίπησζε ν 

δηδαθηηθφο ρξφλνο πνπ θαιχπηεη ε 1
ε
 λεπηαγσγφο είλαη 7:00-11.30, ελψ ε 2

ε
  11.15 

έσο ηηο 15.45. Ο ρξφλνο πνπ δηαηίζεηαη γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ δχν λεπηαγσγψλ νξίδεηαη 

απφ ηηο 11.15 έσο ηηο 11.30, (ΦΔΚ1420/8-8-2007, η.Β΄). 

Σέινο λα πνχκε φηη ν ζεζκφο ηνπ νινήκεξνπ λεπηαγσγείν είλαη επξχηαηα 

δηαδεδνκέλνο θαζψο είλαη κία αλάγθε ηεο επνρήο θαη ηεο θνηλσλίαο καο ζήκεξα. 

Παξφια απηά θαη ζε απηφ ην ζεκείν βιέπνπκε ηελ αληθαλφηεηα ηνπ θξάηνπο λα 

ππνζηεξίμεη πιήξσο απηφλ ηνλ ζεζκφ. Απνπζία ππνδνκψλ αιιά θαη εθπαηδεπηηθψλ 

εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ είλαη βαζηθνί αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο γηα 

ηελ εμέιημε απηνχ ηνπ ζεζκνχ θαη ηελ εμππεξέηεζε φισλ ησλ παηδηψλ.  
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2.2 Η Πνιηηηζκηθή Δηεξόηεηα ζην Νεπηαγσγείν 

 

Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ’60 θαη κεηά πνιιέο είλαη νη έξεπλεο ζε παγθφζκην επίπεδν 

πνπ έρνπλ αλαδείμεη ην λεπηαγσγείν σο έλα ζεκαληηθφ θνξέα γηα ηελ ηζφξξνπε θαη 

νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Σν μεθίλεκα γηα απηή ηε παξαδνρή έγηλε κφιηο ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 1961, φηαλ ε UNESCO θαη ην Γηεζλέο Γξαθείν Αγσγήο κε κηα ζεηξά απφ 

κειέηεο θαη ζπκπεξάζκαηα ηφληζαλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο.  

Οη ζηφρνη πνπ ην λεπηαγσγείν θαιείηαη λα επηηχρεη θάζε θνξά δηαθέξνπλ αλάινγα 

κε ηελ επνρή θαη ηελ θνηλσλία, δεδνκέλνπ φηη ε δνκή ηεο θνηλσλίαο εμειίζζεηαη, 

κεηαβάιιεηαη κέζα ζην ρξφλν (Κνπηζνπβάλνπ, 2003:18). Πέξα φκσο απφ ηελ 

επίδξαζε πνπ αζθεί ε θνηλσλία ζην ζρνιείν φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ, νη ζηφρνη 

ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο επεξεάδνληαη θαη δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε 

ηα ζχγρξνλα πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ ηεο Παηδαγσγηθήο, ηεο Φπρνινγίαο, ηεο 

Κνηλσληνινγίαο θ.α.  

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηα πεξηζζφηεξα λεπηαγσγεία ζηε ρψξα καο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα.. χκθσλα κε ηα πνζνζηά πνπ 

αλαθέξακε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ην πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ παηδηψλ ζηα 

λεπηαγσγεία ηεο ρψξαο καο ηελ ζρνιηθή πεξίνδν 2005-2006 μεπεξλνχζε ην 10% 

(www.ipode.gr). Δθηηκάηαη βέβαηα φηη ηα πνζνζηά απηά έρνπλ απμεζεί ηα ηειεπηαία 

ηέζζεξα ρξφληα, φκσο γηα άγλσζηνπο ιφγνπο ην Τ.Π.Δ.Π.Θ. δελ έρεη δεκνζηεχζεη 

επίζεκα ζηνηρεία κε ηα πνζνζηά απηά κεηά ην 2005. 

Λφγσ ηεο δεδνκέλεο θαηάζηαζεο, ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε ζην 

λεπηαγσγείν αξρίδεη κε δεηιά βήκαηα λα παίξλεη ηε ζέζε ηεο θαη ζηελ Διιάδα. Γηα 

πξψηε θνξά ε πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ζηα λεπηαγσγεία αλαγλσξίζηεθε κε ηνλ 

Ν.2413/96, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη ε ίδξπζε δηαπνιηηηζκηθψλ ζρνιείσλ 

θαη ζηνλ ρψξν ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, φπσο πξναλαθέξακε. Βέβαηα φπσο 

γλσξίδνπκε θάηη ηέηνην δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε φκσο είλαη ζεηηθφ ην φηη ν λφκνο 

αλαθέξεηαη θαη ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε.  

Δπίζεο γηα πξψηε θνξά γίλεηαη πξνζπάζεηα απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ λένπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα ην λεπηαγσγείν (Γ.Δ.Π.Π.) λα αλαγλσξηζηεί απηή ε 

πνιηηηζκηθή αλνκνηνκνξθία πνπ ππάξρεη ζηα ειιεληθά λεπηαγσγεία ζήκεξα. Σν 

πλεχκα απηφ θαίλεηαη θαη ζε έλα απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ην Γ.Δ.Π.Π.., θαηά ηνλ 

νπνίν γηα λα είλαη ην Γ.Δ.Π.Π.. αλαπηπμηαθά θαηάιιειν θαη απνηειεζκαηηθφ γηα 

φια ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ ζα πξέπεη «λα παξέρεη επθαηξίεο γηα ηε ζηήξημε ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο θαη γιψζζαο θαη φισλ ησλ παηδηψλ» (Γ.Δ.Π.Π.., 2003:2). 

Καηά πφζν φκσο ην Γ.Δ.Π.Π.. αληαπνθξίλεηαη ζε γεληθφ πιαίζην ζηηο αξρέο θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη έλα ζέκα ην νπνίν ζα δνχκε 

δηεμνδηθφηεξα ζε επφκελν θεθάιαην.  

Μηα θνηλή θαη δηαρξνληθή παξαδνρή  είλαη φηη ην λεπηαγσγείν είλαη έλαο  ρψξνο 

κέζα ζηνλ νπνίν ην παηδί θνηλσληθνπνηείηαη γηα πξψηε θνξά. ην ρψξν απηφ ην λήπην 

πηνζεηεί ζηάζεηο θαη ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο ψζηε λα είλαη ζε ζέζεη λα επηθνηλσλήζεη 

κε ηνπο άιινπο. Ζ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ είλαη κία έληαμε θαη πξνζαξκνγή ηνπ 

αηφκνπ ζηνπο θφιπνπο ηεο θνηλσλίαο, είλαη δειαδή ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 

απαηηείηαη ψζηε λα απνθηήζεη θάζε άηνκν μερσξηζηά ηε ζπιινγηθή ηνπ ηαπηφηεηα 

(Κηηζαξάο, 2001:37).   

ηελ πεξίπησζε φκσο ησλ αιινδαπψλ παηδηψλ ε θνηλσληθνπνίεζε ηνπο δελ είλαη 

κηα απιή δηαδηθαζία αιιά πξνζδηνξίδεηαη απφ θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο αληηθάζεηο 

(Παληαδήο, 2006:33). Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ηα αιινδαπά παηδηά θνηλσληθνπνηνχληαη 

αλάκεζα ζε δχν πνιηηηζκνχο, ηεο νηθνγέλεηαο πνπ πξνσζεί ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο 

http://www.ipode.gr/
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θαηαγσγήο θαη ηνπ ζρνιείνπ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο. Με ηελ θνίηεζε ηνπ ζην λεπηαγσγείν είλαη αλαγθαζκέλα λα απνδερηνχλ 

δηαθνξεηηθέο αμίεο θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη αλάινγα. Σα παηδηά πξνζπαζνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ θαη ζηα δχν ζπζηήκαηα αμηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ  ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα επηηχρνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηνπο . Δμαηηίαο 

απηνχ ηνπ γεγνλφηνο «παηδηά βξίζθνληαη δηαξθψο θάησ απφ ηε κε νξαηή ζχγθξνπζε 

απφξξηςεο κηαο αμίαο ζην έλα ζχζηεκα θαη αλαγλψξηζεο ζην άιιν» (Παληαδήο, 

2006:40).  

Γηα λα βνεζήζεη ην λεπηαγσγείν ζηελ νκαιή θνηλσληθνπνίεζε απηψλ ησλ 

παηδηψλ νθείιεη λα κεηαηξαπεί ζε έλα ρψξν κάζεζεο κε δηαπνιηηηζκηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ. Σν δεηνχκελν είλαη κηα αγσγή ε νπνία ζα ζηνρεχεη α) ζηελ 

νηθνδφκεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο ζην ζχλνιν ησλ παηδηψλ θαη β) ζηε 

δηακφξθσζε θαη ελίζρπζε κηαο απηναληίιεςεο ησλ αιινδαπψλ παηδηψλ, ε νπνία ζα 

ηνπο επηηξέπεη λα απηνπξνζδηνξίδνληαη πέξα απφ θάζε ινγήο ζηεξεφηππα (Γθφβαξεο, 

2008).  

Δίλαη γεγνλφο φηη ηα κηθξά παηδηά επεξεάδνληαη απφ ηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ κε 

απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο αθφκε θαη ζε απηή ηελ ειηθία λα έρνπλ πξνθαηαιήςεηο θαη 

ζηεξεφηππα απέλαληη ζηελ εηεξφηεηα (ηεξγίνπ, 2006:60). ε έξεπλα πνπ έθαλαλ νη 

Kimperli δηαπίζησζαλ πξνθαηαιήςεηο ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηηο νπνίεο δελ 

άλεθαλ ή δελ δηέζεηαλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε εθείλα (Kimperly, 1994, ζην 

Γθφβαξεο & Νηψηε & ηακάηεο,  2003).  Σα ζηεξεφηππα θαη νη πξνθαηαιήςεηο 

απνηεινχλ κέξνο ηεο θνηλσληθήο γλψζεο πνπ απνθηνχλ ηα παηδηά ζηε δηάξθεηα ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο ηνπο. Ζ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ε θνηλσληθή απνκφλσζε ζην 

λεπηαγσγείν σο απνηέιεζκα απηψλ ησλ πξνθαηαιήςεσλ νδεγεί πνιιέο θνξέο θαη ζε 

αίζζεκα κε απνδνρήο ζηελ πεξαηηέξσ ζρνιηθή πνξεία ηνπ παηδηνχ επεξεάδνληαο κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ηελ ζρνιηθή ηνπο θαξηέξα θαη ηελ αηνκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο 

(Γθφβαξεο & Νηψηε & ηακάηεο,  2003). 

Ο ξφινο ηνπ λεπηαγσγείνπ είλαη ζεκαληηθφο δηφηη ε ζηάζε πνπ απνθηνχλ ηα 

παηδηά ζρεηηθά κε ην πνηεο πξάμεηο είλαη εζηθέο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ πξέπεη λα έρνπλ 

κεηαμχ ηνπο, είλαη θάηη πνπ αθνκνηψλεηαη απφ ηελ παηδηθή ειηθία (Gardner, 

2006:172). Σν λεπηαγσγείν ινηπφλ πξέπεη λα θαιιηεξγήζεη ζηα παηδηά ην ζεβαζκφ 

πξνο ηηο δηαθνξέο σο πεγή πινχηνπ θαη φρη σο απεηιή  (ηεξγίνπ, 2006:60). Γηα λα ην 

πεηχρεη φκσο απηφ θαηαξρήλ ε λεπηαγσγφο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη θαη λα 

θαηαπνιεκήζεη ηηο δηθέο ηεο πξνθαηαιήςεηο, ψζηε λα απνηειεί έλα ζεηηθφ πξφηππν 

γηα ηα παηδηά (Νηνιηνπνχινπ, 2005:314,318). Αθνχ επηηχρεη απηφ νθείιεη α) λα 

βνεζήζεη ην παηδί λα απνθηήζεη ζεηηθή απηνεηθφλα θαη ηαπηφηεηα ηεο νκάδαο πνπ 

αλήθεη, β) λα πξνσζεί ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ πνιηηηζκηθέο 

δηαθνξέο θαη λα κάζνπλ λα ηηο ζέβνληαη, γ) λα θαιιηεξγεί ηελ θξηηηθή ζθέςε ηνπ 

θάζε παηδηνχ θαη δ) λα ηνπ ππνδεηθλχεη ηξφπνπο γηα λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ 

θαη ηνπο άιινπο, φηαλ γίλεη απηφ ή νη άιινη ζχκα πξνθαηάιεςεο (Derman-Sparks 

,1992a, Derman-Sparks & Ramsey, 1993, ζην Νηνιηνπνχινπ, 2005:314-315).  

Δθηφο φκσο απφ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπο, ηα αιινεζλή παηδηά είλαη πηζαλφ λα 

αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο ζηελ γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε 

εμαηηίαο ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπο ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ πνιηηηζκηθνχ θαη γισζζηθνχ 

ππφβαζξνπ πνπ δηαζέηνπλ. 

Όζνλ αθνξά ην δηαθνξεηηθφ γισζζηθφ ππφβαζξν ησλ παηδηψλ, πνιιέο θνξέο 

παξαηεξνχκε ην γεγνλφο ηα παηδηά λα αξλνχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ κεηξηθή 

ηνπο γιψζζα. Ζ απνπνίεζε φκσο ηεο κεηξηθήο ηνπ γιψζζαο είλαη πηζαλφ λα 

επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ παηδηνχ 

δεδνκέλνπ φηη ε γιψζζα είλαη έλαο βαζηθφο παξάγνληαο ψζηε ην παηδί λα ληψζεη 
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ζηγνπξηά φηη νη ηθαλφηεηεο ηνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηνπο άιινπο. Αληίζεηα ε 

αλαγλψξηζε ηνπ γισζζηθνχ θεθαιαίνπ ησλ καζεηψλ θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ ζην ρψξν 

ηνπ λεπηαγσγείνπ βνεζνχλ ην αιινδαπφ παηδί λα απνθηήζεη ζεηηθή απηνεηθφλα. Σν 

λεπηαγσγείν νθείιεη λα πξνσζεί ηε γιψζζα ππνδνρήο σο θνηλή γιψζζα επηθνηλσλίαο 

αιιά θαη λα θαιιηεξγεί κηα πνιπγισζζηθή ζπλείδεζε ζε φινπο ηνπο καζεηέο  

(Γθφβαξεο, 2008). 

Οη αξρέο θαη νη ζηφρνη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην θνκκάηη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε φινπ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κέζα ζην ζρνιείν. Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε δελ πξέπεη λα εμαληιείηαη ζε 

κεκνλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο αιιά «πξέπεη λα απνηειεί θξηηήξην επηινγήο θαη αξρή 

ζεκειίσζεο ησλ ζηφρσλ, ησλ πεξηερνκέλσλ θαη ησλ κέζσλ δηδαζθαιίαο ζην πιαίζην 

ηεο θαζεκεξηλήο παηδαγσγηθήο πξάμεο (Γθφβαξεο, 2002:31). Άιισζηε ε 

ςπρνπαηδαγσγηθή έξεπλα ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη νδεγεζεί ζηελ άπνςε φηη νη 

παηδαγσγηθέο εθείλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνάγνπλ ηε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή θαη 

εθπαίδεπζε επηθέξνπλ πην ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε γισζζηθή, λνεηηθή θαη 

ςπρνθηλεηηθή  αλάπηπμε ηνπ αιινδαπνχ παηδηνχ θαη παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηε 

θαιχηεξε έληαμε ηνπ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο πνπ ην θηινμελεί (Bonn, 

1987, ζην Παληαδήο, 2006:75). 

χκθσλα κε ηνλ Diehm ην βησκαηηθφ κνληέιν κάζεζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

εθαξκνζηνχλ νη δχν βαζηθέο αξρέο  ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο ζην 

λεπηαγσγείν, νη νπνίεο είλαη ε αξρή «ηεο απνδνρήο, αμίσζεο θαη αληηπξνζψπεπζεο» 

θαη ηεο «έκκεζεο αλαθνξάο ζηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο» (Diehm, 1993, ζην 

Γθφβαξεο, 2008). Όζνλ αθνξά ηελ πξψηε αξρή ν Γθφβαξεο επηζεκαίλεη φηη ζην 

λεπηαγσγείν κέζα απφ ηε βησκαηηθή κάζεζε ππάξρεη δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίδεη φια 

ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ απηνεηθφλα ηνπ θαη ηελ ηαπηφηεηα 

ηνπ. Σα ζηνηρεία απηά είλαη ε κεηξηθή ηνπ γιψζζα, ε νηθνγελεηαθή ηνπ θνπιηνχξα, ε 

ζξεζθεία ηνπ θ.α. Δλψ πξνζζέηεη φηη ε δεχηεξε αξρή ζπκπιεξψλεη ηελ πξψηε θαζψο 

θαζίζηαηαη αλαγθαίν λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα αλαθέξνληαη κέζα ζην λεπηαγσγείν νη 

πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο πνπ έρνπλ ηα παηδηά κεηαμχ ηνπο  (Γθφβαξεο, 2008). 

Σν λεπηαγσγείν είλαη έλαο πξνλνκηαθφο ρψξνο γηα ηελ νκαιή έληαμε θαη 

νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ αιινδαπψλ παηδηψλ γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

 

 Τπάξρεη ρξφλνο γηα ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο, γεγνλφο πνπ επλνεί ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ γεγελψλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ θαη ζπλάκα ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ηνπο (Παπαδνπνχινπ, 2003:465). 

 Υξεζηκνπνηνχληαη κέζα φπσο είλαη νη δξακαηνπνηήζεηο, παηρλίδηα ξφισλ 

θ.η.ι. πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ηνπο ιφγνπ θαη ηελ 

έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο (Παπαδνπνχινπ, 2003:465). 

 Γελ ππάξρεη δεδνκέλε χιε πνπ πξέπεη λα θαιπθζεί αιιά ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλάγθεο ησλ λεπίσλ (Γ.Δ.Π.Π.., 2003). 

 Οη δξαζηεξηφηεηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο γίλνληαη κε παηγληψδε ηξφπν θαη 

νδεγνχλ αβίαζηα ην παηδί ζηελ απφθηεζε ησλ ζρεηηθψλ δεμηνηήησλ ρσξίο λα 

ηνπ πξνζζέηνπλ άγρνο θαη θφβν γηα απνηπρία (Οδεγφο λεπηαγσγνχ, 2006). 

 ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο δίλεηαη βάζε ζηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη 

εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ (Γ.Δ.Π.Π.., 2003).  

 

Βαζηθφο παξάγνληαο γηα λα κπνξεί λα αθνινπζήζεη έλα λεπηαγσγείν ηηο αξρέο 

ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο θαζψο θαη λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

είλαη θαη ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο, ην νπνίν πξέπεη λα αληαλαθιά ηελ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πξνέιεπζε φισλ ησλ παηδηψλ. Οη γσληέο ζην λεπηαγσγείν 
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αιιά θαη φιν ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ ζηνηρεία πνπ ζα 

αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο πνιηηηζκνχο θαη ησλ αιινδαπψλ παηδηψλ. Σα ζηνηρεία απηά 

ζα πξέπεη λα αλαλεψλνληαη θαη εκπινπηίδνληαη ζπλερψο ψζηε ν ρψξνο λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο εκπεηξίεο  ησλ αιινδαπψλ παηδηψλ 

(Νηνιηνπνχινπ, 2005:344). 

 Γηα λα αληαπνθξηζεί φκσο ε λεπηαγσγφο ζε κηα πνιηηηζκηθά εηεξνγελή ηάμε θαη 

λα εθαξκφζεη έλα πξφγξακκα βαζηζκέλν ζηε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε 

ζα πξέπεη λα είλαη δηαπνιηηηζκηθά έηνηκε. Ο φξνο δηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα 

αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα δηαρεηξηζηεί ηε  δηαθνξεηηθφηεηα 

πνπ ζπλαληά κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε (Παιαηνιφγνπ & Δπαγγέινπ, 2003:94). Μηα 

λεπηαγσγφο δηαπνιηηηζκηθά έηνηκε ζα πξέπεη λα απνδέρεηαη ηνλ άιιν πνιηηηζκφ σο 

δηαθνξεηηθφ, λα πξνιακβάλεη ή λα αληηκεησπίδεη θαηλφκελα ξαηζηζκνχ. θαη λα 

αλαπηχζζεη δίθηπα ζπλεξγαζίαο κε άηνκα ή θνξείο απφ δηάθνξα πνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα γηα ηε ζηήξημε απηψλ ησλ καζεηψλ. Ζ δηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα 

θαλεξψλεη ηελ «νινθιήξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ» (Γεσξγνγηάλλεο & Μπνκπαξίδνπ, 

2006:85). Ζ λεπηαγσγφο πνπ δηδάζθεη ζε πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο νθείιεη λα θαηέρεη 

γλψζεηο ζεσξεηηθέο θαη επηζηεκνληθέο ζρεηηθά κε ην ζέκα (Γεσξγνγηάλλεο & 

Μπνκπαξίδνπ, 2006:85) ψζηε λα βνεζήζεη ηα αιινεζλή παηδηά λα αλαπηχμνπλ κηα 

ζηαζεξή ζπκπεξηθνξά ζηε δηηηή πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλνπλ (Παληαδήο, 2006:42). 

Χζηφζν έξεπλα πνπ έγηλε ην 2002 ζηε Θεζζαινλίθε κε 15 λεπηαγσγνχο έδεημε ηα 

αληίζεηα απνηειέζκαηα. ρεδφλ θακία απφ ηηο λεπηαγσγνχο δελ πξνεηνηκάζηεθε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ηεο νχηε επηκνξθψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεηείαο ηεο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα αιινδαπά παηδηά ζην ρψξν ηνπ 

λεπηαγσγείνπ (Παληαδήο, 2006:106).      

 Ζ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε δελ πξφθεηηαη λα έρεη φκσο ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα ζην λεπηαγσγείν ρσξίο ηελ βνήζεηα ησλ γνλέσλ. Οη 

γνλείο φπσο γλσξίδνπκε παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη 

ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ ζην ζρνιείν θαη ηδηαίηεξα ζηελ Πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Σν παηδί δέρεηαη ηηο πξψηεο επηδξάζεηο θαη ηα πξψηα βηψκαηα απφ ηελ 

νηθνγέλεηα θαη φπσο ππνζηεξίδεηαη νη πεξηζζφηεξεο αληηθνηλσληθέο εθδειψζεηο 

έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ πξψηε παηδηθή ειηθία. Ζ νηθνγέλεηα είλαη ν βαζηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ κεηαβίβαζε αμηψλ ζην παηδί γηα απηφ θαη απνδίδεηαη κεγάιε 

ζεκαζία ζηνλ  ξφιν ησλ γνλέσλ ζην ζρνιείν ζήκεξα (Μεηνρηαλάθεο, 2000:370).  

Ζ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ινηπφλ θαη 

ζηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ γηαηί κφλν έηζη ζα έρνπκε νινθιεξσκέλα απνηειέζκαηα. 

Δάλ ζέινπκε λα πείζνπκε έλα παηδί γηα ηα νθέιε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο θαζψο θαη λα ηνπ κεηαβηβάζνπκε ηηο αμίεο πνπ πξνσζεί, ζα πξέπεη 

αξρηθά λα μεθηλήζνπκε απφ ηελ νηθνγέλεηα. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ ελεκέξσζε 

ησλ γνλέσλ ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο γηα ην πξφγξακκα πνπ ζα αθνινπζήζνπκε θαη 

ηνπο ζηφρνπο πνπ επηδηψθνπκε. Οη ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξνληάο κε φινπο ηνπο γνλείο  γηα ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ νδεχνπλ αθφκα 

πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε. Καηά ηε γλψκε καο φκσο ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα 

ζα έρεη ε δεκηνπξγία θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ αιινδαπψλ θαη γεγελψλ γνλέσλ 

αιιά θαη παηδηψλ κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ησλ ρσξψλ 

θαηαγσγήο ηνπο. Σφηε ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζα έρεη επηηχρεη έλα βαζηθφ ηεο 

ζηφρν πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο κε ήζε θαη 

έζηκα άιισλ ρσξψλ. Δπίζεο, κε ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ είλαη πηζαλφ νη ζηφρνη ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο λα μεθχγνπλ απφ ηα φξηα ηνπ ζρνιείνπ λα 

πεξάζνπλ ζηηο νηθνγέλεηεο θαη θαηεπέθηαζε ζηελ θνηλσλία.  
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Σέινο, ην γεγνλφο φηη ζηε ρψξα καο θαηνηθνχλ άλζξσπνη απφ άιια θξάηε κε 

δηαθνξεηηθφ ρξψκα, ήζε έζηκα, ελδπκαζία θαη ζπλήζεηεο κπνξεί κε ηε βνήζεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ λα δψζεη ηελ αθφξκεζε ζην παηδί λα γίλεη ηθαλφ λα 

αλαγλσξίδεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη φρη κφλν ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα αιιά γεληθά 

ηελ δηαθνξεηηθφηεηα (ζψκαηνο, απφςεσλ θ.η.ι.) γχξσ ηνπ. Ζ πνιηηηζκηθή ζπλάληεζε 

θαη αιιειεπίδξαζε είλαη έλλνηεο ηηο νπνίεο ε λεπηαγσγφο έρεη ηελ επζχλε λα 

αλαπηχμεη θαη νθείιεη λα βνεζάεη ηα αιινεζλή λήπηα θαζψο θαη ηα παηδηά ειιεληθήο 

θαηαγσγήο λα επσθειεζνχλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν απφ απηή ηελ 

αιιειεπίδξαζε. Σν λεπηαγσγείν έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη νθείιεη λα κεηαηξαπεί ζε έλα 

ρψξν φπνπ πέξα ησλ άιισλ ζηφρνο ηνπ ζα είλαη ν εκπινπηηζκφο  κε πνιηηηζκηθά 

ζηνηρεία δηαθφξσλ ρσξψλ, ε ελεκέξσζε θαη ε κεηάδνζε αμηψλ ελάληηα ζηελ 

πξνθαηάιεςε θαη ηνλ ξαηζηζκφ. 
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3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

     

 Καηά θαηξνχο ζηελ ειιεληθή αιιά θαη μέλε βηβιηνγξαθία έρνπλ δνζεί  

πνηθίινη νξηζκνί ζρεηηθά κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Οη ζεσξίεο ζηηο νπνίεο 

βαζίδνληαη, ηα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπο, νη ζθνπνί, 

ην πεξηερφκελν θαη ε αμηνιφγεζε ηνπο, είλαη έλλνηεο πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη 

έληνλα ζην παξειζφλ θαη ζπλερίδνπλ κέρξη ζήκεξα λα απαζρνινχλ δηάθνξνπο 

επηζηήκνλεο.  

 ε γεληθέο γξακκέο αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή πνπ κπνξεί λα έρνπλ, φηαλ 

κηιάκε γηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα αλαθεξφκαζηε ζηελ επηινγή θαη ζηε δηάηαμε 

ησλ κνξθσηηθψλ αγαζψλ, βάζε ησλ νπνίσλ επηδηψθνπκε ηελ επίηεπμε ησλ 

ζθνπψλ ηεο αγσγήο. Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα δειαδή απνηεινχλ πξντφληα 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ζπγθξφηεζε ελφο γεληθνχ πιαηζίνπ καθξνπξφζεζκεο 

νξγάλσζεο θαη ρξεζηκεχνπλ σο ππμίδα πιεχζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

(Καςάιεο, 2006:383). Δλψ, ζχκθσλα κε ηνλ Υξπζαθίδε (2004α:77) ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα «απνηειεί εξγαιείν πνπ δηεπθνιχλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο θάζε θαλνληζκφο πνπ επηδηψθεη λα θαηαγξάςεη 

ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο θαη ηα φξηα επέθηαζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνχ ή κηαο 

νξγάλσζεο ή γεληθφηεξα θάπνηα νκαδηθήο δξάζεο». Ο Κηηζαξάο (2004:19) 

ππνζηεξίδεη φηη ζθνπφο ηνπ Α.Π. είλαη λα ζπλδπάδεη, λα γεθπξψλεη ηε ζεσξία κε 

ηελ πξάμε, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ε δηδαθηηθή δηαδηθαζία λα απνβεί 

απνηειεζκαηηθφηεξε αιιά θαη ειέγμηκε  

 Ο Bullivant (1997:72) ζεσξεί φηη έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα  «πεξηιακβάλεη 

εθείλν ην ζχλνιν γλψζεο, ηδεψλ θαη εκπεηξηψλ, πνπ απνξξένπλ απφ ηδενινγηθά 

επεξεαζκέλεο θαη αμηνινγηθά θνξηηζκέλεο δηαδηθαζίεο επηινγήο απφ έλα θνηλφ 

ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ απφζεκα παξαδνζηαθήο θαη ζχγρξνλεο γλψζεο ηδεψλ θαη 

εκπεηξηψλ, ηελ νξγάλσζή ηνπο ζε ππνζπζηήκαηα (πξνγξάκκαηα καζεκάησλ 

ζρνιείνπ θαη ελφηεηεο), ηε κεηαβίβαζε ζηνπο πειάηεο (θνηηεηέο, καζεηέο) ζε 

δηαπξνζσπηθέο θαηαζηάζεηο δηδαζθαιίαο-κάζεζεο θαη ηελ πεξηνδηθή αμηνιόγεζε, 

πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ πξνεγνχκελσλ δηαδηθαζηψλ». 

πγθεθξηκέλα, νη ηξείο δηαδηθαζίεο επηινγήο, νξγάλσζεο θαη κεηαβίβαζεο ηνπ 

θνηλνχ απνζέκαηνο ηεο γλψζεο, ηδεψλ θαη εκπεηξηψλ, νινθιεξψλνληαη κέζσ ηεο 

αμηνιφγεζεο, ζε έλα ζπλερή θχθιν αλαηξνθνδφηεζεο. 

 Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’70 θαη κεηά ζεκαληηθή ζέζε ζηε θνηλσληνινγία ηεο 

εθπαίδεπζεο θαηαιακβάλνπλ νη ζεσξίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηε γλψζε σο 

θνηλσληθή θαηαζθεπή, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη θαη ηε ζχληαμε ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. Ο Young (1971) ζεσξεί φηη ε γλψζε απνηειεί θαηαζθεχαζκα 

ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ ή νκάδσλ ζε ζπγθεθξηκέλα ρσξνρξνληθά πιαίζηα, 

παξάγεηαη θαη εμειίζζεηαη ζηαδηαθά σο απνηέιεζκα αιιειεπίδξαζεο πνηθίισλ 

αληηιήςεσλ. Ζ γλψζε απηή, ε νπνία έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα πξνσζεζεί 

απφ ηα πεξηερφκελα ησλ Α.Π. δελ είλαη ην απνηέιεζκα κφλν ινγηθψλ δηαδηθαζηψλ 

αιιά πνηθίισλ ζπζρεηηζκψλ θαη δπκψζεσλ ζε πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. 

Έηζη, ε γλψζε δειαδή εθθξάδεη ηειηθά ηελ θπξίαξρε ηδενινγία. Σα Α.Π. 

ειέγρνληαη θαη απηά απφ ηνπο ίδηνπο κεραληζκνχο κε απνηέιεζκα λα 

αλαπαξάγνπλ ηε θπξίαξρε γλψζε (Young, 1971, ζην Δπαγγέινπ, 2007:67). 

Σν κεγάιν δίιιεκα αλάκεζα ζηηο αληίπαιεο ζεσξίεο είλαη αλ ν ζρεδηαζκφο 

ελφο Α.Π. απνηειεί θαηά θχξην ιφγσ επηζηεκνληθή ή ηδενινγηθή δηαδηθαζία 

(Υξπζαθίδεο, 2004:184). χκθσλα κε ηνλ Υξπζαθίδε (2004α:77) ν ζρεδηαζκφο 

ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηεξίδεηαη ζε κηα ζεηξά επηζηεκνληθψλ 

δεδνκέλσλ αιιά ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ απνθάζεσλ είλαη απνηέιεζκα 



 44 

ηδενινγηθψλ ζέζεσλ θαη ζηνηρείσλ πνιηηηζκνχ πνπ απέρνπλ πνιχ απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά κηα επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο.  

Ο Apple ππνζηεξίδεη φηη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη έλα κέζν άζθεζεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ ειέγρνπ πνπ ζθνπφο ηνπο είλαη ε 

αλαπαξαγσγή ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο (Apple, 1986:318).  Γηα ην ιφγσ απηφ 

έρεη ππνζηεξηρηεί απφ πνιινχο φηη ν ραξαθηήξαο ηνπ Α.Π. κηαο ρψξαο 

θαζνξίδεηαη σο επί ην πιείζηνλ  απφ ηελ εζληθή αληίιεςε πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα 

απηή, θαζψο θαη απφ ηε κνξθή θαη ην ραξαθηήξα ησλ ζρέζεσλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζην θξάηνο θαη ην άηνκν (Ηβξίληειε, 2002:248). 

Πξνζζέηεη επίζεο φηη ε γλψζε πνπ κπαίλεη ζηα ζρνιεία αληηπξνζσπεχεη κφλν 

νξηζκέλεο νκάδεο δηφηη ηα θνηλσληθά ζπκθέξνληα είλαη απηά πνπ ζπρλά 

θαηεπζχλνπλ ηελ επηινγή θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Απηά ηα θνηλσληθά ζπκθέξνληα δελ είλαη φκσο νπδέηεξα αιιά πξνσζνχλ 

εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο πνπ ζπκβάιινλ ζηε αληζφηεηα (Αpple, 1986: 132). 

Πέξα φκσο απφ ην επίζεκν αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ εθθξάδεη ηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο εθάζηνηε ρψξαο, ππάξρεη θαη απηφ πνπ ν Jackson 

(1986) νλφκαζε «θξπθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα» δειαδή ηνπο θαλφλεο θαη ηηο 

αμίεο πνπ έκκεζα δηδάζθνληαη ζηα ζρνιεία αιιά ζπλήζσο δελ αλαθέξνληαη ζηηο 

δειψζεηο ησλ δαζθάισλ. Σν θξπθφ Α.Π. επηβάιιεη ζηνπο καζεηέο κηα 

δηαθνξνπνηεκέλε ηδενινγία, αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή ηάμε θαη ηηο νηθνλνκηθέο 

ηνπο πξνζδνθίεο, πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αλαπαξαγσγή ησλ ηαμηθψλ 

δηαρσξηζκψλ (Bowles θαη Gintis 1976, ζην Apple, 1993:105).  

 

 

3.1 Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα - Curricula 

  

 ν φξνο curriculum ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά θαηά ηνλ 17
ν 

αηψλα ζηελ  

αγγινζαμνληθή θαη ακεξηθάληθή παηδαγσγηθή νξνινγία θαη ζηελ πνξεία 

δηαδφζεθε ζε άιινπο ιανχο κε απνηέιεζκα λα απνθηήζεη δηεζλή ζεκαζία ζηελ 

παηδαγσγηθή νξνινγία (Μεηνρηαλάθεο, 2000:400). Σα ηειεπηαία ρξφληα ηνλ 

ζπλαληάκε πνιχ ζπρλά θαη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία παξάιιεια κε ηνλ φξν 

Α.Π. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα λέα Α.Π., πνπ απφ παξαδνζηαθά παίξλνπλ ηε 

κνξθή curriculum. Όπσο φκσο ζα δείηε θαη παξαθάησ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη curriculum. 

 Λέγνληαο αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα κε ηε παξαδνζηαθή ηνπο κνξθή ελλννχκε 

δηαγξάκκαηα καζεκάησλ γηα θάζε βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπο 

γεληθνχο ζθνπνχο θάζε καζήκαηνο, ηε δηδαθηέα χιε, ην ρξνληθφ πιαίζην πνπ 

πξέπεη λα δηδαρηεί, θαζψο θαη δηάθνξεο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο καζεηέο 

(Κηηζαξάο, 2004:19). Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπο είλαη νη γεληθφινγεο 

αξρέο ζξεζθεπηηθνχ, εζληθνχ, θνηλσληθνχ θ.η.ι. πεξηερνκέλνπ θαη ε αφξηζηε 

ζθνπνζεζία κε ηε γεληθή θαη αζαθή δηαηχπσζε ησλ ζθνπψλ. Λείπνπλ ε ππνδνκή 

θαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη παξέρνληαη κφλν ηα γεληθά πιαίζηα, νη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ πξέπεη λα θηλεζεί ν εθπαηδεπηηθφο. (Κηηζαξάο, 

2004:20). Όζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε, ηα  Α.Π. δελ είλαη ζε ζέζε λα ειέγμνπλ 

ηελ επίηεπμε ή φρη ησλ ζηφρσλ (Υξπζαθίδεο, 2004:215) θαη πεξηνξίδνληαη απιψο 

ζηνλ αξηζκφ πνπ έιαβαλ νη καζεηέο ζηα γξαπηά δηαγσλίζκαηα (Καςάιεο, 

2006:385). 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ν φξνο curriculum αλαθέξεηαη ζηε ιεπηνκεξεηαθή 

πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο κε ζαθήο θαη ηεθκεξησκέλνπο ζηφρνπο 

ελψ βαζηθφ ζηνηρείν ηνπο είλαη ε δηαξθή αλακφξθσζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο 
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δηδαζθαιίαο (Κηηζαξάο, 2004.:20) θαη ην γεγνλφο φηη ζηεξίδνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίεο (Υξπζαθίδεο, 2004:215). 

 Ο Γακαλάθεο (2006:9) ππνζηεξίδεη φηη φηαλ κηιάκε γηα curriculum ελλννχκε 

«ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ αλάιπζε ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ θάησ 

απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα απαληεζνχλ, θαηά ην δπλαηφ ζπλαηλεηηθά, εξσηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ: ζην ηη πξέπεη λα κάζνπλ νη λέεο γεληέο, γηαηί νθείινπλ λα ην 

κάζνπλ, πόηε θαη πώο ελδείθλπηαη λα ην κάζνπλ, θαζψο θαη ζε ζέκαηα ηαμηλνκίαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαη ειέγρνπ - αμηνιόγεζεο ηεο επίηεπμεο ηνπο». 

Σα δνκηθά ζηνηρεία ησλ curricula είλαη ηέζζεξα: 

α) πγθεθξηκέλνη θαη ζαθψο θαζνξηζκέλνη  ζηφρνη ηνπο νπνίνπο επηδηψθεη λα 

πεηχρεη. 

 β) Πεξηερφκελα κάζεζεο, ηα νπνία επηιέγνληαη κε κνλαδηθφ θξηηήξην ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. 

γ)  πζηεκαηηθή κεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο, ε νπνία δελ έρεη δεζκεπηηθφ 

ραξαθηήξα θαη κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο 

δηδαζθαιίαο ηεο ηάμεο. 

δ) Έιεγρνο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, ν νπνίνο απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο 

δηαδηθαζίαο επαλαηξνθνδφηεηζεο θαη ζπλερνχο βειηίσζεο ηνπο. (Κηηζαξάο, 

2004:25, Καςάιεο, 2006:384). 

Παξφια φκσο ηα πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ curriculaα, επηθξίζεθαλ θαη απφ 

αξθεηνχο επηζηήκνλεο. Ο Υξπζαθίδεο (2004:214) αλαθέξεη δχν βαζηθά 

κεηνλεθηήκαηα, ιέγνληαο φηη «αδξαλνπνηνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζηεξψληαο ηε 

ζρνιηθή δσή απφ δεκηνπξγηθέο πξσηνβνπιίεο» θαη «νδεγνχλ ηηο νκάδεο ζε 

ηδενινγηθή νκνγελνπνίεζε, ζηε κνξθή πνπ κφλν δνγκαηηθά ζπζηήκαηα 

επηδηψθνπλ».  

 

 

3.2 Κιεηζηά- Αλνηρηά Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα 

 

Ζ ζπδήηεζε γχξσ απφ ηα θιεηζηά θαη ηα αλνηρηά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

απαζρφιεζε θαη απαζρνιεί αθφκε θαη ζήκεξα ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Ζ 

αληηπαξάζεζε πνπ ππάξρεη είλαη γηα ην πην απφ ηα δχν αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

είλαη ην θαηαιιειφηεξν γηα ηνπο καζεηέο, απηφ ηεο απφιπηεο θαζνδήγεζεο θαηά 

ην νπνίν ειέγρεηαη ην θάζε βήκα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζην ζρνιείν ή ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο απφιπηεο ειεπζεξίαο, δει. ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαη 

πξνδηαγξαθέο (Υξπζαθίδεο, 2004:209). 

χκθσλα κε ηνλ Υξπζαθίδε (2004, 209-210) ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη 

δηαθνξέο ησλ θιεηζηψλ θαη αλνηρηψλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη νη 

παξαθάησ: 

Σα θιεηζηά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη θαηά βάζε ζπγθεληξσηηθά. Γίλνπλ 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζην απνηέιεζκα παξά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Βαζηθφο 

ζθνπφο ηνπο είλαη ε ηδαληθφηεξε επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, ε βειηίσζε 

δειαδή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηδαζθαιίαο. Αθφκα, δίλεηαη έκθαζε ζηελ 

επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

επηζηεκνληθνχο θιάδνπο κε απνηέιεζκα λα απνθεχγνληαη πεξηπηψζεηο 

δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο. Σέινο, απνηεινχλ νινθιεξσκέλεο 

πξνηάζεηο σο πξνο ηε δηακφξθσζε θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο θαη ε 

δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο αλαηίζεηαη θαηά θχξην ιφγσ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, κε 

δειαδή ελ κέξεη ην ζχζηεκα ηνπ ζρνιείν είλαη δαζθαινθεληξηθφ.  



 46 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηα αλνηρηά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη 

απνθεληξσηηθά. Οη καζεζηαθέο επηδηψμεηο δελ είλαη θαηαγεγξακκέλεο 

ιεπηνκεξεηαθά, κε απνηέιεζκα ν εθπαηδεπηηθφο λα έρεη κηα ζρεηηθή επειημία. 

Γίλεηαη έκθαζε ζηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγίδεηαη ε γλψζε θαη ιηγφηεξν ζηε γλψζε 

απηή θαζαπηή. Τπάξρεη πεξηζψξην γηα δηαπξαγκάηεπζε βησκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, πξνβιεκαηηζκψλ θαη ελδηαθεξφλησλ. Δίλαη έλα πξφγξακκα 

καζεηνθεληξηθφ, πνπ απνηειεί θνηλή ππφζεζε καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ. 

Δπνκέλσο ηα θιεηζηά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ 

απζηεξή θαζνδήγεζε ηνπο αθνχ κέζα ζε απηά πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο νη 

δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (Δπαγγέινπ, 2007:75). Αληίζεηα ηα 

αλνηρηά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα απνθεχγνπλ ηελ απζηεξή δφκεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο, ρσξίο βέβαηα απηφ λα ζεκαίλεη ηε θαηάξγεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο 

δηδαζθαιίαο (Κηηζαξάο, 2004:25). Δίλαη πην επέιηθηα θαη αθήλνπλ πεξηζψξηα 

δξάζεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη επηρεηξνχλ απιά λα δψζνπλ 

ηηο γεληθέο αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζπληειείηαη έλα 

πξφγξακκα.  

 

 

3.3 Σν Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδώλ (Γ.Δ.Π.Π..) 

γηα ην Νεπηαγσγείν θαη ν Οδεγόο Νεπηαγσγνύ 

 

Σν Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ γηα ην Νεπηαγσγείν 

δεκνζηεχηεθε ην 2003 θαη βαζίδεηαη ζηελ δηαζεκαηηθφηεηα ηεο γλψζεο. Λέγνληαο 

δηαζεκαηηθφηεηα ελλννχκε ηε ζχλδεζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο κε ζέκαηα πνπ 

ζηεξίδνληαη ζηα ελδηαθέξνληα θαη ζηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ 

(Μαηζαγγνχξαο, 2004:59). Απηή ε πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή 

δηφηη νηθνδνκεί ζρέζεηο κέζα ζηε γλψζε, επηηξέπεη ηελ απζεληηθή κάζεζε θαη 

ελζαξξχλεη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Δίλαη κία ελεξγεηηθή κάζεζε πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζην πεξηερφκελν θαη ηηο 

δεμηφηεηεο, αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηνλ θφζκν  (Κνπηζνπβάλνπ, 2003:98-99). 

   χκθσλα κε ηνλ Μαηζαγγνχξα (2004:59) «ηα δηαζεκαηηθά είλαη 

πξνγξάκκαηα κε παηδαγσγηθή εθθίλεζε, πνπ μεπεξλνχλ ηε ινγηθή ησλ επηκέξνπο 

επηζηεκνληθψλ θιάδσλ θαη εληάζζνληαη ζηε ινγηθή ηνπ καζεηή πνπ  πξνζπαζεί 

λα θαηαλνήζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία βηψλεη θαη λα δηαπξαγκαηεπζεί 

καδί ηεο, γηα λα εληαρζεί κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν ζε απηή, ρσξίο άγλνηα θαη 

θφβνπο». Σα δηαζεκαηηθά πξνγξάκκαηα θαηαξγνχλ ηα δηαθξηηά καζήκαηα σο 

πιαίζηα νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο (Κηηζαξάο, 2004:137. Μαηζαγγνχξαο, 

2004:59) θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν βνεζνχλ ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ πψο 

ζπλδένληαη νη δηαθνξεηηθέο αξρέο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

(Κνπηζνπβάλνπ, 2003:99). 

 πγθεθξηκέλα, ην Γ.Δ.Π.Π.. γηα ην λεπηαγσγείν «είλαη έλα νξγαλσκέλν 

ζχζηεκα εξγαζίαο ην νπνίν ζθηαγξαθεί ην ηη ζα πξέπεη λα κάζνπλ ηα παηδηά, ηηο 

δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο επηηπγράλνληαη νη γεληθέο επηδηψμεηο πνπ θαζνξίδνληαη 

θαη ην ηη πξέπεη λα θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη ηαπηφρξνλα ζέηεη ην πιαίζην κέζα 

ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κάζεζε θαη ε δηδαζθαιία» (Γ.Δ.Π.Π.., 2003). 

Πξνζδηνξίδεη ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ πξνγξακκάησλ ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

δξαζηεξηνηήησλ Γιψζζαο, Μαζεκαηηθψλ, Μειέηεο Πεξηβάιινληνο, Γεκηνπξγίαο 

θαη Έθθξαζεο θαη Πιεξνθνξηθήο, ηα νπνία βέβαηα δελ λννχληαη σο δηαθξηηά 

δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη δελ πξνηείλνληαη γηα απηνηειή δηδαζθαιία αιιά γηα 
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ηνλ  πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε θαη ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ 

λφεκα θαη ζθνπφ γηα ηα παηδηά (Γ.Δ.Π.Π.., 2003).  

 Σν πξφγξακκα απηφ γηα λα είλαη επηηπρεκέλν πξέπεη λα πεξάζεη απφ νξηζκέλα 

βαζηθά ζηάδηα. Αξρηθά απαηηεί επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζέκαηνο θαη ζρεδηαζκφ 

απφ ηε λεπηαγσγφ ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη επηινγή ησλ κέζσλ θαη ηνπ 

πιηθνχ, νξγαλψλνληαη θαηάιιεινη νη ρψξνη θαη αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηνπ 

ζέκαηνο, ην νπνίν είλαη θαη ην βαζηθφηεξν ζηάδην ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ 

ηειεπηαία θάζε θαη πνιχ ζεκαληηθή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηαζεκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο είλαη ε αμηνιφγεζε, δειαδή ν έιεγρνο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ 

έρνπκε ζέζεη θαη ε νπνία γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε (Κηηζαξάο, 2004:145). 

 Σν Γ.Δ.Π.Π.. είλαη έλα επέιηθην πξφγξακκα πνπ πξνσζεί εθηφο απφ ηηο 

ζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηα ζρέδηα εξγαζίαο ηα νπνία βαζίδνληαη ζηηο αξρέο 

ησλ Projects. Λέγνληαο ζρέδηα εξγαζίαο ελλννχκε δηεξεπλήζεηο ζεκάησλ πνπ 

αλαδχνληαη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά, ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχλ επηινγέο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία ηεο εθαξκνγήο ηνπο θαη είλαη πηζαλφ λα δηαθνξνπνηεζνχλ 

απφ ηηο αξρηθέο επηδηψμεηο ή λα δηαθνπνχλ αλάινγα πάληα κε ην ελδηαθέξνλ ησλ 

παηδηψλ (Οδεγφο Νεπηαγσγνχ, 2006:87). 

Σν λέν απηφ πξφγξακκα γηα ην λεπηαγσγείν ζηεξίδεηαη ζηηο ζέζεηο ηνπ Piaget 

αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ηεο γλψζεο ησλ παηδηψλ. Ο Piaget 

ππνζηήξημε φηη ε θαηάθηεζε ηεο γλψζεο είλαη κηα ελεξγεηηθή δηαδηθαζία θαη φηη 

ηα παηδηά νηθνδνκνχλ ηε γλψζε κέζα απφ ηε δηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα (Ferreiro, 

1998, ζην Οδεγφο Νεπηαγσγνχ, 2006:10). Δλψ εκθαλψο επεξεαζκέλν είλαη θαη 

απφ ηε ζεσξία ηνπ Vygotsky αθνχ απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ θνηλσληθή 

κάζεζε (Κηηζαξάο, 2004: 150). Δπίζεο ην Γ.Δ.Π.Π.. έρεη δαλεηζηεί ζηνηρεία απφ 

ην αλαπηπμηαθφ αιιειεπηδξαζηηθφ πξφγξακκα, Bank Street, ην νπνίν ζπγθξνηεί 

ίζσο ηελ πην αληηπξνζσπεπηηθή άπνςε ηεο «παηδνθεληξηθήο» παξάδνζεο ζηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε (Κνπηζνπβάλνπ, 2003:64).  

Δίλαη έλα πξφγξακκα πνπ έρεη σο βάζε ηε καζεηνθεληξηθή κέζνδν 

δηδαζθαιίαο ή θαιχηεξα ζα ιέγακε παηδνθεληξηθή αθνχ αλαθεξφκαζηε γηα ην 

ρψξνπ ηνπ λεπηαγσγείν, θαζψο θαη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή. Σνπνζεηεί ην παηδί 

ζην θέληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο πξνζπάζεηαο, κε απνηέιεζκα ε παηδαγσγηθή 

εξγαζία λα δηεμάγεηαη κέζα ζε έλα θιίκα απνδνρήο θαη ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο. 

ε έλα λεπηαγσγείν φπνπ εθαξκφδεηαη ην Γ.Δ.Π.Π.. δίλεηαη ε επθαηξία ζην παηδί 

λα ζπλεξγάδεηαη, λα επελεξγεί πάλσ ζηα πξάγκαηα, λα δηακνξθψλεη απφςεηο, λα 

ζπλαπνθαζίδεη δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ζπλαμηνινγεί (Παληαδήο, 2005:43).  

ην Γ.Δ.Π.Π.. ηνλίδεηαη ε ζεκαζία πνπ πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ ελεξγεηηθή, 

βησκαηηθή κάζεζε (Γ.Δ.Π.Π.., 2003), κε θπξίαξρν ξφιν γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηηο ζέζεηο ησλ πξνζρνιηθψλ εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ ηνπ Reggio 

Emilia. Βαζηθή ηδέα ζηα ζπγθεθξηκέλα θέληξα είλαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ 

παηδηνχ ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, ε νπνία θαη δνκείηαη κέζα απφ ηε ζρέζε 

πνπ αλαπηχζζνπλ ηα παηδηά κε ην πεξηβάιινλ ηνπο (Οδεγφο Νεπηαγσγνχ, 

2006:23). 

Γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ιήθζεθαλ 

ππφςε θαη νη ζεσξεηηθέο ζέζεηο ηνπ Bernstein, ηνπ νπνίνπ έλα ζεκαληηθφ κέξνο 

ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσληνινγία ηεο γιψζζαο θαη αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε 

δηαθνξεηηθψλ, ηαμηθά πξνζδηνξηζκέλσλ γισζζηθψλ θσδίθσλ θαη ηε ζρέζε ηνπο 

κε ηε ζρνιηθή επίδνζε (Οδεγφο Νεπηαγσγνχ, 2006:11). Άιισζηε ν Bernstein έρεη 

ηαρζεί ππέξ ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο, ππνζηεξίδνληαο φηη ε απζηεξή ηαμηλφκεζε 

ησλ καζεκάησλ ζε δηαθξηηά καζήκαηα είλαη θνηλσληθά άδηθε αθνχ θαζηζηά 
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απαγνξεπηηθή ηελ πξφζθηεζε ηεο απφ παηδηά ρακειψλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ 

εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ βξίζθνπλ θαλέλα λφεκα ζε απηή. Αληίζεηα ε 

δηαζεκαηηθφηεηα ζηνρεχεη ζηελ δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ πνιίηε πνπ ζα 

εκπιέθεηαη ζην έξγν ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο θαη αλαζπγθξφηεζεο (Κηηζαξάο, 

2004:151). 

Όζνλ αθνξά ηνλ Οδεγφ Νεπηαγσγνχ, είλαη έλα βηβιίν ην νπνίν πιαηζηψλεη κε 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζεσξεηηθέο ζέζεηο ην Γ.Δ.Π.Π.. θαη εθδφζεθε ην 2006. 

«θνπφο ηνπ βηβιίνπ είλαη λα ππνζηεξίμεη ηηο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ λεπηαγσγείνπ 

λα δηακνξθψζνπλ ζηηο ηάμεηο ηνπο έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ αλνηρηφ θαη 

επέιηθην, πνπ δηεπθνιχλεη ηε καζεζηαθή πξνζπάζεηα θαη επλνεί ηελ αλάπηπμε ηεο 

απηνλνκίαο φισλ ησλ παηδηψλ, αιιά θαη λα απνθηήζνπλ εθφδηα γηα ην ζρεδηαζκφ 

θαη ηε πξαγκαηνπνίεζε δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε 

γλσζηηθή, θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θπζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ» 

(Οδεγφο Νεπηαγσγνχ, 2006:11). 

Σν ζπγθεθξηκέλν βηβιίν θηινδνμεί λα απνηειέζεη έλαλ νδεγφ γηα ηηο 

λεπηαγσγνχο, κηα βάζε ζεσξεηηθήο θαη κεζνδνινγηθήο ππνζηήξημεο θαζψο θαη 

κία βάζε άκεζσλ παξαδεηγκάησλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ βηβιίνπ πεξηέρεη 

παξαδείγκαηα ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο πεξηνρέο θαη κε ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, φπσο 

απηέο αλαθέξνληαη ζην Γ.Δ.Π.Π.. γηα ην λεπηαγσγείν.  

Όζνλ αθνξά ηε δνκή ηνπ, ην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν φπσο αλαθέξεη θαη ζηελ 

εηζαγσγή ηνπ ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε. Σν πξψην κέξνο αλαθέξεηαη ζην πιαίζην 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο πεξηέρεη γεληθά ζηνηρεία πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηνπο άμνλεο ηεο αληίιεςεο γηα ηε κάζεζε θαη ζθηαγξαθνχλ ην 

επξχηεξν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν εμειίζζεηαη ε αλάπηπμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, φπσο είδακε θαη παξαπάλσ. 

ην δεχηεξν κέξνο, πεξηιακβάλεηαη ηδέεο γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη 

κε φιεο ηηο καζεζηαθέο πεξηνρέο, φπσο επίζεο θαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηε πξνζέγγηζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαηά γλσζηηθή πεξηνρή. 

ην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο, πξνηείλνληαη ηξφπνη δηνξγάλσζεο ησλ 

ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη επέθηαζεο ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην 

πιαίζην ηνπ νινήκεξνπ λεπηαγσγείνπ. 

Σέινο, λα πνχκε φηη ηφζν ζην Γ.Δ.Π.Π.. φζν θαη ζηνλ Οδεγφ Νεπηαγσγνχ 

γίλνληαη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ζην ρψξν ηνπ 

λεπηαγσγείνπ, ζέκα βέβαηα ην νπνίν ζα δνχκε δηεμνδηθφηεξα ζε επφκελν 

θεθάιαην αθνχ είλαη θαη ν βαζηθφο ζθνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο. 

 

 

3.4 Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα  κε Γηαπνιηηηζκηθό Πξνζαλαηνιηζκό  

 

Έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα κε δηαπνιηηηζκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζηνρεχεη ζην 

λα βνεζήζεη ην ζρνιείν λα εληζρχζεη ηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο ηεο θνηλσλίαο 

θαη λα ζπληειέζεη ζηελ εμάιεηςε ηεο δηάθξηζεο θαη δνκηθήο αληζφηεηαο. 

(Παληαδήο, 2004:264).  

Ο Μάξθνπ (1998:14) ππνζηεξίδεη φηη «φζνλ αθνξά ηελ έληαμε ζηνηρείσλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηζκψλ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ζηφρνη ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο παξέκβαζεο είλαη: 

 

 Να παξνπζηαζηεί ε ηδηαηηεξφηεηα απηψλ ησλ πνιηηηζκψλ σο απφξξνηα ηνπ 

εηδηθνχ ζπζηεκαηηθνχ ηνπο ραξαθηήξα. 
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 Να θαηαδεηρηνχλ ε δπλακηθή θαη νη δηαπινθέο ηνπ πνιηηηζκηθνχ ζπλερνχο, 

αθνχ θαλέλαο πνιηηηζκφο δελ αλαπηχζζεηαη απνκνλσκέλνο απφ ηα 

πνιηηηζκηθά ζπζηήκαηα κε ηα νπνία ζπλππάξρεη θαη δηαπιέθεηαη. 

 Να ΄΄ λνκηκνπνηεζεί ΄΄ ν ζπγθεθξηκέλνο πνιηηηζκφο κέζα απφ ηε ζχλδεζε 

ηνπ κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ζρνιηθήο δηδαζθαιίαο». 

 

Πξνζζέηεη επίζεο, φηη γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ν 

ζρεδηαζκφο ελφο Α.Π. κε δηαπνιηηηζκηθή θαηεχζπλζε δελ ζα πξέπεη λα 

πεξηνξίδεηαη ζηε ζπκπιήξσζε ησλ πεξηερνκέλσλ κε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην 

γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ νκάδσλ αιιά πξέπεη 

λα πξνρσξήζεη ζε απνδφκεζε θαη αλαζπγθξφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Κάησ απφ 

απηέο ηηο ζπλζήθεο, ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ νη κέζνδνη δηαπνιηηηζκηθήο 

παξέκβαζεο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη νη πεξηνρέο εθείλεο πνπ κπνξνχλ λα 

αλαζπληεζνχλ κέζα απφ ηε δηαπνιηηηζκηθή κεζνδνινγία. Ζ παξέκβαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο δελ κπνξεί λα είλαη απνζπαζκαηηθή αιιά ε αλαζεψξεζε 

ηεο ζρέζεο ησλ πεξηνρψλ πνπ επηιέγνληαη κε ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηνπ Α.Π. 

πξέπεη λα απνηειεί βαζηθφ ηκήκα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

αλαζπγθξφηεζεο ηνπο (Μάξθνπ, 1998:14-15). 

Ο Banks δηαθξίλεη ηηο έλλνηεο εκπινπηηζκνχ θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Όηαλ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα απιά εκπινπηίδεηαη κε 

πεξηερφκελν εζληθφ ρσξίο φκσο λα κεηαζρεκαηίδεηαη, δελ ζα έρεη ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα γηα φιεο ηηο πνιηηηζκηθέο νκάδεο, αθνχ ηα βηψκαηα θαη νη εκπεηξίεο 

ησλ αιινγελψλ καζεηψλ εμεηάδνληαη απφ ηελ νπηηθή γσλία ησλ ηζηνξηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ ηεο θπξίαξρεο ηάζεο θαη δελ ηνπο παξέρνπλ ζαθή 

αληίιεςε ηνπ γεγνλφηνο πψο ζπλδένληαη νη θνπιηνχξεο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ, πνπ ππάξρνπλ εληφο ησλ ζπλφξσλ ελφο εζληθνχ θξάηνπο. 

Αθφκα, αλαθέξεη φηη ζπλήζσο ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη 

ζε πνιηηηζκηθά αλνκνηνγελείο ηάμεηο, δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηέζζεξεηο 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

 

1. Σελ πξνζέγγηζε ησλ ζπλεηζθνξψλ, ε νπνία εζηηάδεη ζε ήξσεο, 

επεηείνπο θαη ζπγθεθξηκέλα πνιηηηζκηθά γεγνλφηα. 

2. Σελ πξνζζεηηθή πξνζέγγηζε, θαηά ηελ νπνία πεξηερφκελν, έλλνηεο θαη 

πξννπηηθέο πξνζηίζεληαη ζην ππάξρνλ αλαιπηηθφ πξφγξακκα. 

3. Σελ πξνζέγγηζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, θαηά ηελ νπνία ε δνκή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αιιάδεη γηα λα επηηξέςεη ζηνπο καζεηέο λα δνπλ ζέκαηα 

ππφ ην πξίζκα πνηθίισλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ. 

4. Σελ πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθήο δξάζεο, θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο 

απνθαζίδνπλ γηα ζεκαληηθά θνηλσληθά δεηήκαηα θαη αλαιακβάλνπλ 

δξάζε γηα ηε ιχζε ηνπο. 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ αλαθέξεηαη 

απνζπαζκαηηθά ζε δηαθνξεηηθέο εζλνηηθέο-πνιηηηζκηθέο νκάδεο θαη ζπλήζσο 

πεξηνξίδεηαη ζε ενξηέο, έλλνηεο θαη ζπγθεθξηκέλα πνιηηηζκηθά ζέκαηα ρσξίο φκσο 

λα κεηαβάιιεηαη ε βαζηθή δνκή ηνπ, δελ ζεκαίλεη φηη έρεη δηαπνιηηηζκηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ.  Γηα έλα ηέηνην πξνζαλαηνιηζκφ, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζα 

πξέπεη λα κεηαζρεκαηηζηεί ψζηε λα ππνζηεξίδεη ηε δηαξθή επαθή φισλ ησλ 

παηδηψλ κε ηελ θνπιηνχξα πνιιψλ εζλνηηθψλ-πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ. ε κηα 

κεηαζρεκαηηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζα πξνθχςνπλ λένη 

ζθνπνί, πεξηερφκελα, κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη ηξφπνη αμηνιφγεζεο. Με έλα 



 50 

ηέηνην πξφγξακκα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνχλ έλλνηεο, 

γεγνλφηα θαη αλζξψπνπο θάησ απφ δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο νπηηθέο γσλίεο 

(Banks, 2004:49-64).  

Ο Jeffcoate ππνζηεξίδεη φηη έλα πξφγξακκα είλαη πξνο ηελ επηζπκεηή 

θαηεχζπλζε φηαλ ζηεξίδεηαη ζηηο παξαθάησ πεξηνρέο πνπ ζπλδένληαη κε: 

 

 Σν δηθαίσκα ησλ αιινγελψλ καζεηψλ λα δνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο λα 

αληηπξνζσπεχεηαη ζεηηθά θαη λα θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζην Α.Π. 

 Σελ ελδεκηθή θχζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηελ ππνρξέσζε ηνπ ζρνιείνπ λα 

πξνσζήζεη ην θπιεηηθφ απηφ-ζεβαζκφ θαη ηε δηαθπιεηηθή θαηαλφεζε. 

 Σελ ιεηηνπξγία ηνπ Α.Π. λα παξνπζηάδεη ηελ αθξηβή εηθφλα ηεο 

θνηλσλίαο. 

 Σελ ιεηηνπξγία ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ Α.Π., ε νπνία ζα θηλεί ην ελδηαθέξσλ 

ησλ καζεηψλ πεξηζζφηεξν απφ έλα άιιν πξφγξακκα πνπ δελ αληαλαθιά 

ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα (Jeffcoate, 1979, ζην Δπαγγέινπ, 

2007:92-93). 

 

 Όζνλ αθνξά ηηο αμίεο πνπ πξνσζνχλ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπλήζσο 

αλαθέξνληαη ζηηο αμίεο ηνπ θπξίαξρνπ πνιηηηζκνχ ηηο νπνίεο θαη παξνπζηάδνπλ 

σο νηθνπκεληθέο ή πξνσζνχληαη κε ηελ πεπνίζεζε φηη πξέπεη λα είλαη 

νηθνπκεληθέο. Σέηνηνπ είδνπο φκσο Α.Π. ζηελ πξάμε είλαη αθνκνησηηθά θαη έρνπλ 

σο απνηέιεζκα, παηδηά δηαθνξεηηθνχ ππφβαζξνπ λα δπζθνιεχνληαη λα 

ζπζρεηηζηνχλ κε έλα Α.Π. πνπ απεηιεί ην ζχζηεκα αμηψλ κε ην νπνίν έρνπλ 

κεγαιψζεη (Coehlo, 2007:541). Έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα κε δηαπνιηηηζκηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζα πξέπεη λα πξνσζεί ηηο αμίεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία (NCSS, 1991).  ε κία πνιηηηζκηθά 

αλνκνηνγελή ηάμε φινη νη καζεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα θπξηφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηζηνξίαο, ησλ αμηψλ θαη ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ δηθνχ ηνπο 

πνιηηηζκνχ αιιά θαη ηηο θνηλέο αμίεο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο κε ηεο δηθήο ηνπο 

θνηλφηεηαο (Cohen & Manion, 1983:189).  

 Δθηφο ησλ άιισλ, έλα Α.Π. κε δηαπνιηηηζκηθή θαηεχζπλζε ζα πξέπεη λα έρεη 

σο ζηφρν θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε φισλ ησλ παηδηψλ. Σν Α.Π. ζα πξέπεη 

λα παξέρεη δηαξθψο ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο γηα λα αλαπηχμνπλ θαιχηεξε 

αίζζεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο, ζηφρνο πνιχ ζεκαληηθφο δεδνκέλνπ ηνπ ξαηζηζκνχ πνπ 

ππάξρεη απέλαληη ζηνπο αιινδαπνχο καζεηέο. Πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε ην Α.Π. 

ζα πξέπεη: α) λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηελ αθξηβή ηαπηφηεηα 

ηνπο, β) λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα βειηηψζνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ηνπο θαη γ) 

λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ κεγαιχηεξε απηνγλσζία  (NCSS, 

1991).  

πκπεξαζκαηηθά, ε ζχληαμε ελφο Α.Π. κε δηαπνιηηηζκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε θαη δελ ζα έρεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα αλ δελ 

ζπλνδεχεηαη απφ ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ηελ ελεκέξσζε 

ησλ γνλέσλ. Ζ ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ψζηε λα ελεκεξσζνχλ θαη λα αλαπηχμνπλ κηα 

ζεηηθή ζηάζε επί ηνπ ζέκαηνο, παξάγνληαο πνπ ζα επεξεάζεη ζην κέγηζην ηελ 

επηηπρή εθαξκνγή  ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο.  
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Γ΄  ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 
 

 

1. Η Έξεπλα ζηα Θεζκηθά Κείκελα 

 

1.1 Η πνιηηηζκηθή εηεξόηεηα ζην Γ.Δ.Π.Π..  

 

 Μειεηψληαο ην Γηαζεκαηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ γηα ην 

λεπηαγσγείν, ην νπνίν δεκνζηεχηεθε ην 2003, ζε κηα επνρή δειαδή φπνπ ην 

κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν ζηε ρψξα καο ήηαλ ζε αλνδηθή πνξεία,  παξαηεξνχκε φηη 

κέζα ζην θείκελν ππάξρνπλ αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε 

δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν. Σν αλ φκσο νη αλαθνξέο απηέο δίλνπλ έλα 

δηαπνιηηηζκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζην πξφγξακκα είλαη έλα εξψηεκα ην νπνίν 

θαινχκαζηε λα απαληήζνπκε ακέζσο παξαθάησ, ζχκθσλα πάληα κε ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία ζηνηρεία ηεο νπνίαο παξαζέζακε ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην απηήο ηεο 

εξγαζίαο. 

Βαζηθή αξρή ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. (2003:2), εθηφο ησλ άιισλ, είλαη «λα παξέρεη 

επθαηξίεο γηα ηε ζηήξημε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηεο γιψζζαο φισλ ησλ 

παηδηψλ». Οη ζπληάθηεο ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. κε απηή ηελ αξρή δείρλνπλ ηελ πξφζεζε φρη 

κφλν λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηνλ ζεβαζκφ πξνο ηελ γιψζζα θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν αιιά ζπλάκα θαη λα ζηεξίμνπλ 

κέζα ζηελ ηάμε φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ απηή ηελ δηαθνξεηηθφηεηα, δει. 

φπσο εκείο ην αληηιακβαλφκαζηε λα εκπινπηίζνπλ ηελ ζρνιηθή δσή κε ηα 

πνιηηηζκηθά ζηνηρεία φισλ ησλ παηδηψλ. 

Ζ γεληθή απηή αξρή πνπ δηέπεη ην Γ.Δ.Π.Π.. ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο 

κηα δηαπνιηηηζκηθή αξρή, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, παξαηαχηα φκσο 

κειεηψληαο ηελ πξψηε ζειίδα ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν ζθνπφο ηνπ 

λεπηαγσγείνπ αιιά θαη θάπνηα γεληθά ζηνηρεία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

έρνπκε ην εμήο αληηθαηηθφ κήλπκα κε ηελ αλαθνξά: «ην ζρεδηαζκφ ησλ 

πξνγξακκάησλ ιακβάλεηαη ππφςε ε αηνκηθφηεηα θάζε παηδηνχ, ηα ελδηαθέξνληα θαη 

νη αλάγθεο ηνπ, νη θνηλσληθέο αμίεο θαη ηα πξντφληα ηνπ πνιηηηζκνχ καο, νη 

πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ…». Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη εμαξρήο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ειήθζεζαλ ππφςε κφλν νη αμίεο θαη ηα πξντφληα ηνπ θπξίαξρνπ 

πνιηηηζκνχ, παξακειψληαο ηηο αμίεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ παηδηψλ κε δηαθνξεηηθή 

ρψξα πξνέιεπζεο. Όπσο αλαθέξακε φκσο θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην έλα ηέηνην 

πξφγξακκα νδεγεί πξνο ηελ αθνκνίσζε θαη έρεη σο απνηέιεζκα, παηδηά δηαθνξεηηθνχ 

ππφβαζξνπ λα δπζθνιεχνληαη λα ζπζρεηηζηνχλ κε έλα Α.Π. πνπ απεηιεί ην ζχζηεκα 

αμηψλ κε ην νπνίν έρνπλ κεγαιψζεη (Coehlo, 2007:541). 

Αλαθέξεηαη επίζεο φηη ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα «Αμηνπνηεί ηηο 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηα βηψκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ σο ζεκείν 

εθθίλεζε επηδηψθνληαο ζπγρξφλσο ηελ δηεχξπλζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπο» 

(Γ.Δ.Π.Π.., 2003:7). Ζ ζπγθεθξηκέλε αξρή κπνξεί λα είλαη κία γεληθή αξρή θαη λα 

κελ αλαθέξεηαη μεθάζαξα ζηα παηδηά κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, παίδεη 

φκσο θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε ηνπο, αθνχ αλαγλσξίδεηαη ε 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ βησκάησλ ηνπο. Ζ αξρή απηή είλαη ζεκαληηθή δηφηη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα βηψκαηα θαη νη γλψζεηο ησλ παηδηψλ απφ άιιεο ρψξεο, είλαη 

δηαθνξεηηθά, γεγνλφο ην νπνίν ειινρεχεη ηνλ θίλδπλν λα ραξαθηεξηζηνχλ σο 

πξφβιεκα ή σο έιιεηκκα, φπσο είδακε θαη ζην ζεσξεηηθφ καο πιαίζην.  
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Όζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ, «ιακβάλνληαη ππφςε ηα αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε παηδηνχ, νη δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν θαη ην ξπζκφ κάζεζεο, νη 

αληηιήςεηο, νη επηζπκίεο, νη ηθαλφηεηεο, νη επθαηξίεο πνπ έρνπλ γηα κάζεζε ζην 

νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο, φπσο παηδηά 

αιιφγισζζα, παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο θαη 

θιίζεηο» (Γ.Δ.Π.Π.., 2003:8). ην ζεκείν απηφ ζα ζπκπεξηιακβάλακε επίζεο ζηα 

ζεηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην γεγνλφο φηη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ιακβάλνληαη ππφςε 

ηα αιιφγισζζα παηδηά θαη ην δηαθνξεηηθφ γισζζηθφ ππφβαζξν πνπ θαηέρνπλ. 

ηελ πνξεία ην Γ.Δ.Π.Π.. πξνζδηνξίδεη ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ πξνγξακκάησλ 

ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ (Γιψζζαο, Μαζεκαηηθψλ, Μειέηεο 

Πεξηβάιινληνο, Γεκηνπξγίαο θαη Έθθξαζεο) παξαζέηνληαο θάπνηα γεληθά ζηνηρεία 

αιιά θαη ηνπο ζηφρνπο αλαθνξηθά κε ηελ θάζε θαηεχζπλζε. ην ζεκείν απηφ θαη 

δεδνκέλεο ηεο γεληθήο αξρή πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ πνπ ζχκθσλα κε ηνπο 

ζπληάθηεο πξέπεη λα δηέπεη ην πξφγξακκα δει. ηελ ζηελ ζηήξημε ηεο πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο θαη γιψζζαο φισλ ησλ παηδηψλ, πεξηκέλακε πιήζνο αλαθνξψλ ζρεηηθά 

κε ηνπο ζηφρνπο πνπ νθείιεη λα έρεη ην πξφγξακκα. Παξά ηαχηα νη ζηφρνη πνπ ζέηεη 

ην Γ.Δ.Π.Π.. είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλνη ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα.  

πγθεθξηκέλα έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ζηελ θαηεχζπλζε Παηδί θαη  Γιψζζα είλαη 

«λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα ζπγθξίλνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, φπσο 

π.ρ. ην ρεηξφγξαθν θαη ην έληππν θείκελν, αιιά θαη ηελ ειιεληθή θαη άιιεο γξαθέο» 

(Γ.Δ.Π.Π.., 2003:13). Δλψ πξνζζέηεη φηη βαζηθή επηδίσμε είλαη λα 

δηαθνξνπνηήζνπλ ηα παηδηά ην ιαηηληθφ απφ ην ειιεληθφ αιθάβεην. Σν παξάδνμν 

εδψ είλαη φηη δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηηο κεηξηθέο γιψζζεο ησλ παηδηψλ πνπ δελ 

αλήθνπλ ζηελ θπξίαξρε νκάδα. Δλψ ινηπφλ παξαπάλσ νη ζπληάθηεο δείρλνπλ λα 

αλαγλσξίδνπλ ηελ δηαθνξεηηθφηεηα πνπ επηθξαηεί ζηα πεξηζζφηεξα λεπηαγσγεία 

ζήκεξα, δελ ζέηνπλ φκσο σο ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηηο 

γιψζζεο φισλ ησλ παηδηψλ, γεγνλφο ην νπνίν δελ δίλεη δηαπνιηηηζκηθή θαηεχζπλζε 

ζην πξφγξακκα. 

Παξαθάησ ζηελ θαηεχζπλζε Παηδί θαη Πεξηβάιινλ παξαηίζεηαη έλαο θνηλφο 

ζηφρνο κε ηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ν νπνίνο είλαη  «λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε 

κνλαδηθφηεηα ηνπο αιιά θαη λα εληνπίδνπλ ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο κε 

ηνπο άιινπο θαη λα ηηο ζέβνληαη» (Γ.Δ.Π.Π..,  2003:18) ελψ πξνζζέηεη ελδεηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε δηαπνιηηηζκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ο ζηφρνο απηφο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο αθνχ έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη 

ηα παηδηά απφ πνιχ λσξίο φρη κφλν αλαγλσξίδνπλ δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο 

βαζηζκέλα ζε ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη ρξψκα, γιψζζα, θχιν θ.η.ι. (Seefeldt, 

1989, ζην Νηνιηνπνχινπ, 2005:295) αιιά έρνπλ πηνζεηήζεη θαη απηά πνπ ηνπο 

ππνδεηθλχεη ε θνηλσλία ηνπο (Spencer, 1982, Katz, 1983, Ramsey, 1987, ζην 

Νηνιηνπνχινπ, 2005:295).  

Ζ ηειεπηαία αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο ζπγθαηαιέγεηαη 

ζηελ θαηεχζπλζε Παηδί Γεκηνπξγία θαη Έθθξαζε, φπνπ αλαθέξεη φηη ζηα παηδηά ζα 

πξέπεη λα δίλνληαη επθαηξίεο λα αλαγλσξίδνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά έξγα ηέρλεο, 

ειιεληθήο θαη άιισλ ρσξψλ (Γ.Δ.Π.Π.., 2003:28) θαζψο θαη λα αθνχλ δηάθνξα είδε 

κνπζηθήο παξαδνζηαθήο, έληερλεο ειιεληθήο θαη άιισλ ρσξψλ δηαθφξσλ επνρψλ 

(Γ.Δ.Π.Π..,2003:34). Οη ζηφρνη απηνί αλαθέξνληαη γεληθά ζε άιιεο ρψξεο, ην νπνίν 

λαη κελ είλαη ζεηηθφ, δελ γίλεηαη αλαθνξά φκσο γηα ηηο ρψξεο θαηαγσγήο ησλ παηδηψλ 

κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν , νη νπνίεο είλαη θαη ην δεηνχκελν.  

Αμηνζεκείσην είλαη φηη ζε θαλέλα ζεκείν ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ αλαθέξεηαη ε 

δηαθνξεηηθή ζξεζθεία πνπ ελδερνκέλσο λα έρνπλ νη καζεηέο κε κεηαλαζηεπηηθφ 

ππφβαζξν, γεγνλφο ην νπνίν ζπλαληάηαη πνιχ ζπρλά ζηα ειιεληθά λεπηαγσγεία. Δλψ 
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νη ζπληάθηεο ζέηνπλ σο ζηφρν λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο, 

φπσο είλαη ην Πάζρα, Υξηζηνχγελλα θ.η.ι., αγλννχλ εληειψο ηελ πηζαλή χπαξμε 

δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεπηηθψλ παξαδφζεσλ.  

ε γεληθά πιαίζηα θαζφηη γίλνληαη αλαθνξέο ζηα παηδηά κε δηαθνξεηηθφ 

πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν είλαη απνζπαζκαηηθέο θαη δελ δηέπνπλ νιφθιεξν ην 

πξφγξακκα. Γηα λα είκαζηε ζε ζέζε φκσο λα πνχκε φηη έλα πξφγξακκα έρεη 

δηαπνιηηηζκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζα πξέπεη νιφθιεξνο ν ζρεδηαζκφο ηνπ λα έρεη 

δηαπνιηηηζκηθή θαη εληαία θαηεχζπλζε. ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα παξαηεξνχκε 

φηη νη ζπληάθηεο επηρεηξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηελ δηαθνξεηηθφηεηα πνπ ππάξρεη ζηα 

λεπηαγσγεία ζήκεξα, ρσξίο φκσο απηφ λα απνηειεί αληηθείκελν εκπινπηηζκνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

Απνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ζέκαηα φπσο είλαη νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε κηα ηάμε κε αιιφγισζζα παηδηά αιιά θαη ν 

ηξφπνο νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ δηδαζθαιίαο (πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο, γσληέο θ.η.ι.) 

ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη θαη ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. Αθφκα φκσο θαη νη αλαθνξέο πνπ γίλνληαη 

δελ ζπλνδεχνληαη απφ θάπνηνπ είδνπο επηκφξθσζε κε απνηέιεζκα ν θάζε 

εθπαηδεπηηθφο λα ηα εξκελεχεη ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπ ελδηαθέξνληα.  

Δπίζεο, έλα αξλεηηθφ ζεκείν είλαη φηη θαηά ηε ζχληαμε ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. δελ 

εξσηήζεθαλ νη εκπιεθφκελνη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αγλνψληαο ην γεγνλφο  

φηη γηα ζεκαληηθά δεηήκαηα φπσο είλαη απηφ ησλ παηδηψλ κε δηαθνξεηηθφ 

κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν νθείινπλ λα αθνχζνπλ ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ ησλ 

παηδηψλ  θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο. 

πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην ελ ιφγσ πξφγξακκα πιεζηάδεη 

πεξηζζφηεξν ηελ πξνζέγγηζε ηεο ελζσκάησζεο κε ζθνπφ ηελ αθνκνίσζε ησλ 

παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν ζηνλ θπξίαξρν πνιηηηζκφ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

πξνζέγγηζε ζεσξεηηθά ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ θαη ηεο 

αλεθηηθφηεηαο θαη ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία κηαο πνιηηηζκηθά αξκνληθήο θαη ηζφλνκεο 

θνηλσλίαο (Μάξθνπ, 1995:254). Ζ αλαγλψξηζε ησλ πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ φκσο 

νξηνζεηείηαη θαη πεξηνξίδεηαη ζηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία πνπ δελ ζέηνπλ ζε 

ακθηζβήηεζε ηηο θπξίαξρεο πνιηηηζκηθέο αμίεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο (Γθφβαξεο, 2004: 

51). Υαξαθηεξηζηηθά  παξάδεηγκα είλαη φηη θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ελ ιφγσ 

πξνγξάκκαηνο ειήθζεζαλ ππφςε φπσο πξνείπακε κφλν νη αμίεο θαη ηα πξντφληα ηνπ 

θπξίαξρνπ πνιηηηζκνχ, παξακειψληαο ηελ πνιηηηζκηθή αλνκνηνγέλεηα πνπ επηθξαηεί 

ζηα λεπηαγσγεία ζήκεξα. Αθφκα φκσο θαη αλ δερηνχκε ην γεγνλφο φηη ν ζρεδηαζκφο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηηο αμίεο ηνπ θπξίαξρνπ πνιηηηζκνχ, 

φπσο δηαπηζηψζακε ην παξφλ πξφγξακκα δελ ζηνρεχεη ζηε πνιηηηζκηθή 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ παηδηψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ αιιά νχηε θαη ζην πνιηηηζκηθφ 

εκπινπηηζκφ κε απνηέιεζκα λα κελ νδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνο ηελ επηζπκεηή 

θαηεχζπλζε. 

 

 

1.2 Η πνιηηηζκηθή εηεξόηεηα ζηνλ Οδεγό Νεπηαγσγνύ 

 

Ο Οδεγφο Νεπηαγσγνχ δεκνζηεχηεθε ην 2006 θαη γηα ηελ ζπγγξαθή ηνπ 

ζπλεξγάζηεθαλ λεπηαγσγνί θαζψο θαη κέιε Γ.Δ.Π. Παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ. ην 

εγρεηξίδην απηφ δίλεηαη κεγάιε ζεκαζία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε 

κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ, φπνπ 

ηνλίδεηαη φηη βαζηθφο άμνλαο ηνπ βηβιίνπ πέξα ησλ άιισλ είλαη «πξνηάζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ελεξγνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ απφ δηάθνξα 
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πνιηηηζκηθά, θνηλσληθά θαη καζεζηαθά πεξηβάιινληα…» (Οδεγφο Νεπηαγσγνχ, 

2006:12), αθνχ «ε παξνπζία ησλ «άιισλ» ζε δηάθνξεο εθδνρέο ηεο εηεξφηεηαο  δελ 

είλαη πιένλ ε εμαίξεζε αιιά ηείλεη λα γίλεη ν θαλφλαο» (Αζθνχλε & Αλδξνχζνπ, 

2001:14, ζηνλ Οδεγφ Νεπηαγσγνχ, 2006:100).   

Σν βηβιίν φπσο έρνπκε πεη θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε, 

εμαηηίαο φκσο ηνπ γεγνλφηνο φηη θαη ζηα ηξία κέξε παξαηίζεληαη δηάζπαξηα ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα, επηιέμακε ε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ λα 

κε γίλεη κε ηε ζεηξά πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Οδεγφ αιιά κε ηε ζεηξά πνπ εκείο επηιέμακε 

ψζηε ε κειέηε απηή λα έρεη θάπνηα ζπλνρή, φπσο ζα δείηε θαη παξαθάησ. Δπίζεο δελ 

θξίλακε αλαγθαίν λα παξαζέζνπκε φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα, παξά κφλν απηά πνπ ζεσξήζακε εκείο ζεκαληηθά γηα ηελ 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο καο.  

Αξρηθά, μεθηλψληαο ηελ κειέηε ζην ππφ δηεξεχλεζε εγρεηξίδην θαη κφιηο ζην 

θεθάιαην 2 ηνπ Α΄ κέξνπο, γίλεηαη ιφγνο γηα ηνλ ξφιν ηεο εθπαηδεπηηθνχ, ε νπνία 

ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηε κχεζε ησλ παηδηψλ ζε 

ζπλήζεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ εγγξάκκαην πιεζπζκφ ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ 

(Οδεγφο Νεπηαγσγνχ, 2006:31)
1
. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη νη ζπγγξαθείο ζέινληαο 

λα δψζνπλ επξνθεληξηθφ ραξαθηήξα ζην πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ, αλαζέηνπλ 

ζηε λεπηαγσγφ ην ξφιν λα κπήζεη φια ηα παηδηά ζε ζπλήζεηεο ησλ δπηηθψλ 

θνηλσληψλ. ην ζεκείν απηφ θαίλεηαη λα δίλεηαη κηα θαηεχζπλζε ζηηο λεπηαγσγνχο 

φπνπ ζηφρνο είλαη ε αθνκνίσζε ησλ παηδηψλ πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ δπηηθέο 

θνηλσλίεο. Οη ζπγγξαθείο αλαθεξφκελνη ζηηο ζπλήζεηεο θαη θαη’ επέθηαζε δειαδή 

ζηηο αμίεο ησλ παηδηψλ, ηηο παξνπζηάδνπλ σο νηθνπκεληθέο, παξαγλσξίδνληαο ην 

γεγνλφο φηη ζηα ειιεληθά λεπηαγσγεία θνηηνχλ ζε κεγάιν πνζνζηφ παηδηά 

νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, φπνπ 

πηζαλφηεξν είλαη νη «ζπλήζεηεο» ηνπο λα έξρνληαη ζε αληίζεζε απφ απηέο ησλ 

δπηηθψλ θνηλσληψλ. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη θάηη ηέηνην θξχβεη κηα άκπλα ζηελ 

ππνηηζεκέλε απεηιή ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ, επλνεί ηα παηδηά ησλ αλεπηπγκέλσλ 

ρσξψλ, δηαηεξψληαο θαη αλαπαξάγνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ αληζφηεηα. Πέξα 

φκσο απφ απηφ, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην ζεσξεηηθφ καο πιαίζην θάηη ηέηνην ζα έρεη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ησλ παηδηψλ αθνχ ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηα παηδηά λα βξίζθνληαη δηαξθψο θάησ απφ ηε κε νξαηή ζχγθξνπζε 

απφξξηςεο κηαο αμίαο ζην έλα ζχζηεκα θαη αλαγλψξηζεο ζην άιιν κε ζθνπφ λα 

αληαπνθξηζνχλ θαη ζηα δχν ζπζηήκαηα αμηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ  ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα επηηχρνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηνπο (Παληαδήο, 

2006.:40). 

Σα παξαπάλσ επηπρψο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο αλαθνξέο, αθνχ  

ζην ίδην θεθάιαην νη ζπγγξαθείο κε παξαπνκπέο επηζηεκφλσλ, αλαγλσξίδνπλ ηα 

δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά  θαη γισζζηθά βηψκαηα ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ 

ππφβαζξν. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ φηη «ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη 

πψο ηα δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά βηψκαηα ηνπ θάζε παηδηνχ ζπλδένληαη κε ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο πνπ έρεη αλαπηχμεη» (Οδεγφο 

Νεπηαγσγνχ, 2006:35). Δλ ζπλερεία, δίλνπλ κηα δηαθνξεηηθή δηάζηαζε ζηνλ ξφιν ηεο 

λεπηαγσγνχ πηνζεηψληαο ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ «πνιηηηζκηθνχ δηεξκελέα» αλάκεζα 

ζηα παηδηά ηεο θπξίαξρεο νκάδαο θαη ηα παηδηά ηεο φπνηαο κεηνςεθίαο (Φάιηε, 2004, 

φπσο παξαηίζεηαη ζηνλ Οδεγφ Νεπηαγσγνχ, 2006: 35)
2
. 

                                                 
1
 Βιέπε παξάξηεκα. 

2
 Βιέπε παξάξηεκα. 



 55 

ην ζεκείν απηφ παξαηεξνχκε φηη νη ζπγγξαθείο δίλνπλ έλα αληηθαηηθφ κήλπκα 

ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηεο εθπαηδεπηηθνχ, αθνχ απφ ηε κηα κεξηά ε λεπηαγσγφο 

θαιείηαη λα κεηαδψζεη ζηα παηδηά ηηο «ζπλήζεηεο» ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ, ελψ απφ 

ηελ άιιε νθείιεη λα ιεηηνπξγεί σο «πνιηηηζκηθφο» δηεξκελέαο, «γλσξίδνληαο φηη ε κε 

απνδνρή ηεο ηαπηφηεηαο ησλ παηδηψλ δεκηνπξγεί ζνβαξά εκπφδηα ζηε κάζεζε» 

(Γξαγψλα, 2003, Vandenbroeck, 2004, φπσο παξαηίζεηαη ζηνλ Οδεγφ Νεπηαγσγνχ, 

2006: 35). 

ηε ζπλέρεηα, νη ζπγγξαθείο παξαζέηνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

ζπλεξγαζία πνπ νθείινπλ λα έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ηνπο γνλείο, ηνλ ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ηηο γηνξηέο ζην ρψξν 

ηνπ λεπηαγσγείνπ. 

πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή,  αθνχ ηα παηδηά επσθεινχληαη 

κε πνιινχο ηξφπνπο. πγθεθξηκέλα ηδηαίηεξα ε ζπκκεηνρή ησλ αιινδαπψλ γνλέσλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε κεηαθέξνληαο ζηα παηδηά ζηνηρεία απφ ηνλ δηθφ ηνπο 

πνιηηηζκφ «βνεζά ηα παηδηά λα ζθεθηνχλ φηη ππάξρνπλ πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί 

ηξφπνη δσήο, πνιιέο γιψζζεο, πνιιά θαη δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα θαη λα 

απνθηήζνπλ έηζη κηα αίζζεζε ηνπ θφζκνπ» (Οδεγφο Νεπηαγσγνχ, 2006:53). Σα 

δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά θαη γισζζηθά βηψκαηα ησλ γνλέσλ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ ζε αξθεηέο δξαζηεξηφηεηεο, σο ζηνηρείν εκπινπηηζκνχ ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο θαη γηα ηνλ ιφγσ απηφ ζε αξθεηά ζεκεία ηνπ νδεγνχ αλαθέξνληαη 

πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη νη αιινδαπνί γνλείο κε 

ζθνπφ λα παξαζέζνπλ ήζε, έζηκα θαη ζπλήζεηεο απφ ηνλ εθάζηνηε πνιηηηζκφ. 

Όζνλ αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, 

ππνζηεξίδνπλ φηη «ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζηελ ηάμε παηδηά πξνεξρφκελνη απφ 

δηαθνξεηηθά θαη γισζζηθά πεξηβάιινληα ή παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, ζα πξέπεη ν 

ρψξνο λα αληαλαθιά θαη ηα δηθά ηνπο βηψκαηα» (Dodge & Colcer, 1998, φπσο 

παξαηίζεηαη ζηνλ νδεγφ Νεπηαγσγνχ, 2006:59). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο γσληέο ηηο 

νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζηα λεπηαγσγεία νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα θξνληίδνπλ λα 

ππάξρεη πιηθφ θαη παηρλίδηα πνπ ζπλδένπλ ην ζρνιείν κε ην ζπίηη (Οδεγφο 

Νεπηαγσγνχ, 2006:65). Γηα παξάδεηγκα ζηελ γσληά ηεο βηβιηνζήθεο έρνπλ ζέζε «θαη 

ηα αγαπεκέλα βηβιία παηδηψλ ηεο ηάμεο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή κεηξηθή γιψζζα» 

(Οδεγφο Νεπηαγσγνχ, 2006:114). 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ηα δχν απηά ζέκαηα, δειαδή ηεο 

νηθνγέλεηαο θαζψο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο, είλαη ζέκαηα ηα νπνία ζίμακε 

θαη εκείο ζε παξαπάλσ θεθάιαην θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο είλαη θνηλφ. χκθσλα 

ινηπφλ κε ην ζεσξεηηθφ καο πιαίζην θαη θαη’ επέθηαζε κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ηα 

ζηνηρεία απηά δίλνπλ έλα δηαπνιηηηζκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, ρσξίο βέβαηα λα λνείηαη φηη είλαη θαη αξθεηά γηα λα πεηχρνπλ κία 

δηαπνιηηηζκηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε ζην λεπηαγσγείν. 

Δπίζεο,  ζε μερσξηζηφ θεθάιαην πνπ παξαηίζεηαη ζηνλ νδεγφ κε ζέκα νη γηνξηέο 

ζην λεπηαγσγείν, νη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη «Όηαλ ζηελ ηάμε  ππάξρνπλ παηδηά 

απφ άιια πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, ε γηνξηή είλαη επηβεβιεκέλν λα παίξλεη 

δηαπνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα» (Οδεγφο Νεπηαγσγνχ, 2006:363). Σν ζέκα ησλ γηνξηψλ, 

φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ελ ιφγσ βηβιίν είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ θαη νδεγεί πξνο ηελ 

επηζπκεηή θαηεχζπλζε, αθνχ φπσο γλσξίδνπκε νη γηνξηέο (εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο 

θ.η.ι.) ζην λεπηαγσγείν αιιά θαη γεληθά ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ κέξνο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζπλήζσο είλαη αλνηθηέο πξνο ηελ 

θνηλσλία.       
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Πέξα φκσο απφ ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο πνπ ππάξρνπλ ζε φιν εχξνο ηνπ βηβιίνπ, 

ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ νδεγνχ κε ηίηιν «ε αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο» νη 

ζπγγξαθείο παξαζέηνπλ παξαδείγκαηα ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο πεξηνρέο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη 

ζην Γ.Δ.Π.Π.. γηα ην λεπηαγσγείν θαζψο θαη έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηελ θάζε 

θαηεχζπλζε. ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο ππάξρνπλ αξθεηέο ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζπλδεκέλεο κε δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο πεξηνρέο, θαζψο θαη εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο κε βάζε ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα. Κξίλνπκε φκσο ζθφπηκν λα κελ 

αλαθεξζνχκε δηεμνδηθά ζε απηέο, παξά κφλν ζηηο γεληθφηεξεο εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηά ηα θεθάιαηα. 

πγθεθξηκέλα, ζην θεθάιαην ζρεηηθά κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο Γιψζζαο ζην 

Νεπηαγσγείν, γίλεηαη ιφγνο γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηεο κεηξηθήο γιψζζαο φισλ ησλ 

παηδηψλ, ηελ νπνία ζπλήζσο ην ζρνιείν φρη κφλν δελ αμηνπνηεί αιιά ηηο ζηηγκαηίδεη, 

κε απνηέιεζκα λα κελ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά φηη ζην ζρνιείν θαη ζηελ θνηλσλία 

ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ ήδε γλσξίδνπλ επηθνηλσληαθέο αλάγθεο 

(Φξαγθνπδάθε, 2003: 20, 21, 26, φπσο παξαηίζεηαη ζηνλ Οδεγφ Νεπηαγσγνχ, 

2006:99). ην ζεκείν απηφ πξνηξέπεη ηηο λεπηαγσγνχο λα ελζαξξχλνπλ ηα 

αιιφγισζζα παηδηά λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο
3
, ελψ ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην αλαθέξεη φηη  νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα ηελ πξνσζήζνπλ 

κέζα ζηελ ηάμε σο ζηνηρείν εκπινπηηζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αθνχ 

«εκπινπηίδεη ηνπο καζεηέο θαη ηε ζρνιηθή δσή κε λέεο πξνηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο 

θαη αλαβαζκίδεη ηελ παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζηελ ηάμε…»(Υξπζαθίδεο, 

2004, φπσο παξαηίζεηαη ζηνλ Οδεγφ Νεπηαγσγνχ, 2006:36)
4
. 

Δπίζεο, ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνηάζεηο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο παξνπζηάδεη θαη ζε άιια θεθαιαία κε δηαθνξεηηθέο 

θαηεπζχλζεηο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ζην θεθάιαην Παηδί Γεκηνπξγία θαη 

Έθθξαζε φπνπ αλαδεηθλχνληαη εθηφο ησλ άιισλ θαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε κνπζηθή 

ζην λεπηαγσγείν, νη ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ πξνσζνχλ ηε «κνπζηθή πνιπγισζζία», 

θαη πξνηξέπνπλ ζηηο λεπηαγσγνχο λα δίλνπλ εξεζίζκαηα ζηα παηδηά λα αθνχλ θαη λα 

ζπδεηνχλ γηα ηε κνπζηθή άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ (Οδεγφο Νεπηαγσγνχ, 

2006:333) αιιά θαη λα εληάμνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο παηρλίδηα άιισλ πνιηηηζκψλ 

(Οδεγφο Νεπηαγσγνχ, 2006:346). Αθφκα, ζην βηβιίν παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά 

ζρέδηα εξγαζίαο (project), ζρεηηθά κε ζξεζθεπηηθά έζηκα αιιά θαη γεληθά ζέκαηα 

εκπινπηηζκέλα κε ζηνηρεία απφ ηελ παξάδνζε ησλ παηδηψλ κε δηαθνξεηηθφ 

πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν.  

Οη παξαπάλσ πξνηάζεηο πξαγκαηηθά κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα νδεγφ γηα ηηο 

λεπηαγσγνχο πνπ δηδάζθνπλ ζε ηάμεηο ζηηο νπνίεο ν καζεηηθφο πιεζπζκφο είλαη 

πνιηηηζκηθά αλνκνηνγελείο, αθνχ φπσο παξαηεξνχκε ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

ζηνρεχνπλ ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ηάμεο κε ζηνηρεία απφ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ 

γιψζζα φισλ ησλ παηδηψλ αλεμαξηήησο θαηαγσγήο.  

Όπσο παξαηεξνχκε φκσο θαη ζηνλ Οδεγφ Νεπηαγσγνχ ιείπνπλ νη ππνδείμεηο 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ νη λεπηαγσγνί θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ ην ζέκα ηεο 

ζξεζθείαο ζην λεπηαγσγείν. Οη ζπγγξαθείο πεξηνξίδνληαη ζε έλα ελδεηθηηθφ project 

ρσξίο λα φκσο λα παίξλνπλ μεθάζαξε ζέζε επί ηνπ ζέκαηνο.  Δπίζεο ελψ ππάξρνπλ 

πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ αιιφγισζζσλ 

γνλέσλ, απνπζηάδνπλ νη πξνηάζεηο ζρεηηθά ηελ εθπαίδεπζε ησλ αιιφγισζζσλ 

παηδηψλ πνπ είλαη θαη ην δεηνχκελν. Οη κεζνδνινγηθέο ππνδείμεηο φκσο πάλσ ζην 

                                                 
3
 Βιέπε παξάξηεκα. 

4
 Βιέπε παξάξηεκα. 
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ζπγθεθξηκέλν δήηεκα είλαη αλαγθαίεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζψο ζα δηεπθφιπλαλ 

ην έξγν ηνπο, πνπ πέξα ησλ άιισλ είλαη θαη ε εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηα 

αιιφγισζζα παηδηά. 

ε γεληθέο γξακκέο θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηα νπνία παξαζέζακε 

παξαπάλσ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη νη ζπγγξαθείο ηνπ Οδεγνχ ηεο Νεπηαγσγνχ 

επηρεηξνχλ λα δψζνπλ κηα θαηεχζπλζε ζηηο λεπηαγσγνχο θαηά ηελ νπνία ε 

πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή δηαθνξεηηθφηεηα νθείιεη λα απνηειεί ζηνηρείν 

αλαγλψξηζεο, ζεβαζκνχ αιιά θαη εκπινπηηζκνχ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Με 

αλαθνξέο επηζηεκφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε  ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ 

ππφβαζξν θαζψο θαη ηε ζπλεθπαίδεπζε ηνπο κε ηα παηδηά ηνπ θπξίαξρνπ πνιηηηζκνχ 

δίλνπλ κηα ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε ζηηο λεπηαγσγνχο πνπ θαινχληαη λα ην 

εθαξκφζνπλ, νη νπνίεο ζπκθσλνχλ κε ηηο αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. Αλ φκσο νη πξνηάζεηο πνπ θάλνπλ νη ζπγγξαθείο ηνπ 

βηβιίνπ θαζψο θαη νη ζεσξεηηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ παξέρνληαη ζηηο λεπηαγσγνχο 

είλαη θαηαλνεηέο θαζψο θαη εθαξκφζηκεο, είλαη έλα ζέκα ην νπνίν ζα δηαπηζηψζνπκε 

παξαθάησ, ζηε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο καο. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη νη ζπγγξαθείο ζα πξέπεη λα 

επαλεμεηάζνπλ, ηνλ ζηφρν ηνλ νπνίν ζέηνπλ θαη ηνλ νπνίν αλαιχζακε ζηελ αξρή θαη 

δελ είλαη άιινο απφ ηελ κχεζε ησλ παηδηψλ ζε ζπλήζεηεο ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ θαη 

ησλ πνιηηηζκψλ ηνπο.  Ο ζηφρνο απηφο παξαπέκπεη πεξηζζφηεξν ζε κηα αθνκνησηηθή 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη θηλείηαη ζε έλα δηαθνξεηηθφ πλεχκα απφ ηηο ππφινηπεο 

αλαθνξέο ηνπ βηβιίνπ.  
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2.  Οη πλεληεύμεηο κε ηηο Νεπηαγσγνύο  

 
2.1 Απόςεηο ησλ λεπηαγσγώλ γηα ηνλ Οδεγό Νεπηαγσγνύ θαη ην  

Γ.Δ.Π.Π.. 

 

Οη λεπηαγσγνί εξσηήζεθαλ αλ ν Οδεγφο Νεπηαγσγνχ θαη ην Γ.Δ.Π.Π.. ηνπο 

παξείραλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ψζηε λα δηαρεηξηζηνχλ κηα πνιηηηζκηθά 

εηεξνγελή ηάμε. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί γλψξηδαλ ην πεξηερφκελν ησλ 

ζεζκηθψλ θεηκέλσλ παξφια απηά έθξηλαλ φηη νη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο δίλνληαη δελ 

είλαη επαξθείο. Υαξαθηεξηζηηθά κία λεπηαγσγφο κε κεγάιν πνζνζηφ παηδηψλ κε 

κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν ζηελ ηάμε ηεο αλαθέξεη:  

«Γελ έρεη πνιύ κεγάιν θνκκάηη πνπ λα αθηεξώλεηαη, ζνπ ιέεη δηάθνξα πξάγκαηα 

αιιά όηαλ ηα πνζνζηά είλαη πάξα πνιύ κεγάια, ζρεδόλ ην 50% ηώξα είλαη από 

δηάθνξεο ρώξεο, ν νδεγόο απεπζύλεηαη θπξίσο ζε κηθξόηεξα πνζνζηά, ζε 

ειιελόπνπια… Γειαδή αλαθέξεη όηη ζα κπνξνύζε θάπνην παηδί λα είλαη από άιιε 

ρώξα, εδώ κηιάκε γηα ην 45%....».(Τ32) 

Δπίζεο νη λεπηαγσγνί πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είραλ πάλσ απφ 8 ρξφληα 

ππεξεζίαο καο είπαλ φηη αληηκεησπίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζχκθσλα κε ηελ 

εκπεηξία ηνπο θαη φρη βάζε ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. ή ηνπ Οδεγνχ.  

Πνιιέο επίζεο ήηαλ νη απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ νη νπνίεο ηφληζαλ φηη νη 

πξνηάζεηο πνπ θάλεη ν Οδεγφο δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία αθνχ φπσο ραξαθηεξηζηηθά ζπλήζηδαλ λα απαληάλε «ε ζεσξία απφ ηελ 

πξάμε απέρεη πνιχ» . πγθεθξηκέλα κία λεπηαγσγφο αλαθέξεη: 

«Τπήξραλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζε βνήζεζαλ αξθεηά αιιά δελ ήηαλε πνιύ 

ζαθήο, εγώ δειαδή απηό πνπ δηάβαζα κε απηό πνπ αληίθξηζα είρε θάπνηα δηαθνξά. 

ηελ πξάμε είλαη πνιύ πην δύζθνιν απ’ όηη ζηελ ζεσξία».(Y6) 

Μηθξφο είλαη ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζεσξνχλ φηη ν Οδεγφο 

Νεπηαγσγνχ θαη ην Γ.Δ.Π.Π.. είλαη επαξθείο σο πξνο ηε δηαρείξηζε κηα πνιηηηζκηθά 

αλνκνηνγελνχο ηάμεο. Αμίδεη βέβαηα λα αλαθέξνπκε φηη φιεο νη λεπηαγσγνί, νη νπνίεο 

είλαη ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνπλ ηα ζεζκηθά θείκελα έρνπλ 

κηθξή εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε (έσο θαη ηξία ρξφληα). Παξαθάησ ε λεπηαγσγφο 

επηζεκαίλεη : 

«Ναη, ζίγνπξα βνεζήζεθα. Ο Οδεγόο ην αλαθέξεη πάξα πνιιέο θνξέο θαη ζίγνπξα 

κηιάεη γηα ηνλ ζεβαζκό γηα ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ άιινπ, ηελ πξνζσπηθόηεηα ησλ 

αιινδαπώλ παηδηώλ έηζη; Καη γηα δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξέπεη λα θάλνπκε, από θεη θαη 

πέξα όκσο πηζηεύσ όηη θάζε λεπηαγσγόο ζα πξέπεη λα ην ζέιεη απηό ην πξάγκα γηα λα 

ην δνπιέςεη δειαδή όηη θαη λα ζνπ ιέεη ν Οδεγόο, ην Γ.Δ.Π.Π.., αλ δελ ην ζέιεηο…». 

(Y20) 

πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη νη λεπηαγσγνί πνπ πήξαλ κέξνο 

ζηελ έξεπλα θαη δηέζεηαλ πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο δελ έιαβαλ ππφςε ηνπο ηα 

ζεζκηθά θείκελα θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο ηα έθξηλαλ αλεπαξθή. 

Θεσξνχλ φηη ε εκπεηξία πνπ δηαζέηνπλ, ηνπο βνεζάεη πνιχ πεξηζζφηεξν λα 

δηαρεηξηζηνχλ κηα πνιηηηζκηθά εηεξνγελή ηάμε απφ νπνηνδήπνηε ζεζκηθφ θείκελν. 

Αληηζέησο νη λεπηαγσγνί νη νπνίεο άληιεζαλ πιεξνθνξίεο απφ ηα ζεζκηθά θείκελα 

θαη δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην πεξηερφκελν ηνπο, είλαη λέεο ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο. Να ζεκεηψζνπκε εδψ, φηη νη λεπηαγσγνί βξήθαλ πην βνεζεηηθφ ηνλ 

Οδεγφ Νεπηαγσγνχ, ραξαθηεξίδνληαο ην Γ.Δ.Π.Π.. «..πνιύ ζεσξεηηθό θαη 

γεληθόινγν…». (Y13) 
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2.2. Πξνηάζεηο ησλ λεπηαγσγώλ γηα ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηνπ 

Οδεγνύ Νεπηαγσγνύ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζκηθή εηεξόηεηα.  

 

Δλψ νη πεξηζζφηεξνη λεπηαγσγνί πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα καο δελ ήηαλ 

επραξηζηεκέλνη  απφ ην πεξηερφκελν ησλ ζεζκηθψλ θεηκέλσλ, παξά ηαχηα φηαλ ηνπο 

δεηήζεθε λα θάλνπλ πξνηάζεηο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπο, αξθεηνί ήηαλ απηνί πνπ 

αδπλαηνχζαλ.  

Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη ζα πξνηηκνχζαλ λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ζεζκηθά θείκελα πεξηζζφηεξν πξαθηηθά δεηήκαηα παξά 

ζεσξεηηθά. Με ιίγα ιφγηα, ζεσξνχλ φηη ζα ήηαλ βνεζεηηθφ νη ζπγγξαθείο λα δνπλ ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κέζα ζηελ ηάμε, φπσο είλαη π.ρ. ην 

ζέκα ηεο κε θαηνρήο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη θαηφπηλ λα θάλνπλ πξνηάζεηο ψζηε 

λα αληηκεησπηζηνχλ νη δπζθνιίεο απηέο ζηελ πξάμε. Αθφκα δήηεζαλ πεξηζζφηεξεο 

πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα εληάμνπλ νκαιά ηα παηδηά κε κεηαλαζηεπηηθφ 

ππφβαζξν ζην λεπηαγσγείν Υαξαθηεξηζηηθά κηα λεπηαγσγφο αλαθέξεη: 

 «Χξαία όια απηά, επί ηεο νπζίαο κέζα ζηελ ηάμε όκσο όηαλ κπαίλσ λα μέξσ πώο 

λα ρεηξηζηώ ην όηη δελ κπνξώ λα ζπλελλνεζώ γισζζηθά». (Τ22) 

Δπίζεο ζεκαληηθή είλαη ε πξφηαζε πνπ θάλεη κηα λεπηαγσγφο ιέγνληαο φηη νη 

πξνηάζεηο πνπ θάλεη ν Οδεγφο ζα πξέπεη αξρηθά λα έρνπλ εθαξκνζηεί ψζηε λα 

είκαζηε ζε ζέζε λα θξίλνπκε αλ ηειηθά έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα κέζα ζηελ ηάμε. 

πγθεθξηκέλα ζεκεηψλεη:  

«…Να έρνπλε εθαξκνζηεί θάπνηα πξνγξάκκαηα ζε έλα ζρνιείν θαη κεηά λα κπνύλε 

ζε έλα βηβιίν αλαιπηηθά, λα κπνξνύλ λα ηα δηαβάζνπλ… Να μέξσ όηη κπνξνύλ λα 

γίλνπλ. Να κνπ πεηο 5 πξάγκαηα πνπ θαη εγώ μέξσ όηη είλαη ζσζηά εληάμεη, αιιά όηαλ 

κπσ ζηελ ηάμε βιέπσ όηη ππάξρεη θόιιεκα εθαξκνγήο».(Τ2) 

Τπήξμαλ αθφκα θάπνηεο λεπηαγσγνί νη νπνίεο επηζήκαλαλ φηη ηφζν ην Γ.Δ.Π.Π.. 

φζν θαη ν Οδεγφο είλαη ειιηπή, ελψ ν αξηζκφο ησλ αιινεζλψλ παηδηψλ πνπ ππάξρνπλ 

ζηα λεπηαγσγεία ζήκεξα είλαη κεγάινο, γεγνλφο ην νπνίν ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε 

απφ ηνπο ζπληάθηεο ησλ ζεζκηθψλ θεηκέλσλ θαη λα αθηεξσζεί έλα κεγαιχηεξν 

θνκκάηη ζηελ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε. πγθεθξηκέλα, δχν λεπηαγσγνί 

αλαθέξνπλ:  

«Ήηαλε κηθξό ην θνκκάηη ηεο αλαθνξάο ησλ αιινδαπώλ ελώ από ηα 2 ρξόληα  πνπ 

είκαη ζε λεπηαγσγεία όρη απιά ην κηζό ηνπ πιεζπζκνύ, κπνξεί θαη πεξηζζόηεξα, πιένλ 

ηα λεπηαγσγεία είλαη γεκάηα αιινδαπνύο νπόηε πξέπεη λα δώζνπκε πνιιή πεξηζζόηεξε 

βάζε ζε απηό. Γειαδή ην κηζό ην Γ.Δ.Π.Π.., κεγαιύηεξν κέξνο, θνκκάηη ηνπ 

Γ.Δ.Π.Π.. πξέπεη λα αζρνιεζεί κε απηό γηαηί πιένλ είλαη κηα πξαγκαηηθόηεηα απηή 

ζηα λεπηαγσγεία ηα ειιεληθά». (Τ6) 

«Ννκίδσ όηη από ην Παλεπηζηήκην πνπ θάλακε αο πνύκε θάπνηα καζήκαηα δελ καο 

είραλε πξνεηνηκάζεη γηα λα κπνύκε ζε ηάμε κε ηόζα πνιιά αιινδαπά παηδηά δειαδή ζα 

κπνξνύζαλε λα ππάξρνπλ ελόηεηεο μερσξηζηέο ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. πνπ λα ιέεη γηα 

δηαπνιηηηζκηθή αο πνύκε εθπαίδεπζε γηαηί ηώξα ηα πεξηζζόηεξα ζρνιεία έρνπλε ηέηνηα 

παηδηά θαη πώο λα ηα αληηκεησπίζνπκε. Ννκίδσ όηη ζα έπξεπε λα ππάξρεη κηα 

μερσξηζηή ελόηεηα, ηώξα ην ηη ζα πεξηείρε δελ μέξσ». (Τ24) 

ην ζεκείν απηφ παξαηεξνχκε ηελ αγσλία θαη ηελ αλαζθάιεηα πνπ έρνπλ νη 

παξαπάλσ λεπηαγσγνί λα δηαρεηξηζηνχλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζκηθή 

εηεξφηεηα ζηελ ηάμε. Γπζηπρψο φπσο καο επηζήκαηλαλ ην πεξηερφκελν ησλ ζεζκηθψλ 

θείκελσλ δελ πεξηέρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο κε απνηέιεζκα λα ζπλερίδνπλ λα 

έρνπλ απνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν. 
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Μηα δηαθνξεηηθή θαη πνιχ ζεκαληηθή άπνςε έρεη ε λεπηαγσγφο παξαθάησ, ε 

νπνία καο επηζεκαίλεη φηη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζηεξείηαη εθαξκνγήο εθφζνλ δελ 

ζπλνδεχεηαη απφ ηελ απαξαίηεηε επηκφξθσζε. 

«Μαθάξη λα γηλόηαλε απηά πνπ ιέεη ν Οδεγόο αιιά δελ γίλνληαη… Σνλ άλζξσπν 

δελ κπνξείο λα ηνλ πηάζεηο λα ηνπ αλνίμεηο ην κπαιό θαη λα ηνπ βάιεηο θάπνηα 

πξάγκαηα κέζα, εληάμεη. Πξέπεη λα πεξάζνπλ ρξόληα πηζηεύσ γηα λα δνπιέςεη απηό ην 

αλαιπηηθό. Υξόληα, ζέιεη πξνζπάζεηα, ζέιεη ζεκηλάξηα, ζέιεη πνιιά». (Τ20) 

Σέινο ζπλαληήζακε θαη έλα κηθξφ αξηζκφ λεπηαγσγψλ νη νπνίεο πξνρψξεζαλ ζε 

πξνηάζεηο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ Οδεγνχ πνπ ήδε εκπεξηέρνληαη ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ βηβιίνπ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη δελ έρνπλ δψζεη ην απαξαίηεην ελδηαθέξνλ 

ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα.  

 

 

2.3 Γπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λεπηαγσγνί ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε από 

ηε ζπλεθπαίδεπζε παηδηώλ κε δηαθνξεηηθό πνιηηηζκηθό ππόβαζξν. 

 

 Πεξίπνπ νη κηζνί εξσηεζέληεο απάληεζαλ φηη ε βαζηθή δπζθνιία πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ην γεγνλφο φηη πνιιά απφ ηα 

παηδηά κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν πνπ θνηηνχλ ζην λεπηαγσγείν δελ γλσξίδνπλ ηελ 

ειιεληθή γιψζζα.  

Όπσο καο επηζήκαλαλ, ηδηαίηεξα ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο ηα αιιφγισζζα παηδηά 

αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξν πξφβιεκα πξνζαξκνγήο ζε ζρέζε κε απηά πνπ θαηέρνπλ 

ηελ γιψζζα αθνχ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε ιεθηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ παηδηψλ 

αιιά θαη ησλ αιιφγισζζσλ παηδηψλ κε ηελ εθπαηδεπηηθφ είλαη αδχλαηε. Σν γεγνλφο 

απηφ ζχκθσλα κε ηηο λεπηαγσγνχο θάπνηεο θνξέο επεξεάδεη ηελ γεληθφηεξε έληαμε 

ηνπο ζην λεπηαγσγείν θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απνκφλσζε ή αθφκα θαη ζε 

ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ εμέιημε ηεο δηδαζθαιίαο, 

φπσο ραξαθηεξηζηηθά καο πεξηγξάθνπλ παξαθάησ.  

 «Ζ δπζθνιία είλαη γηα ηε γιώζζα κόλν, πεξηζζόηεξν ζηε γιώζζα πνπ κπνξεί αο 

πνύκε λα κε μέξνπλ θαζόινπ, λα κελ κπνξνύλ λα ζπλελλνεζνύλ, λα εθθξαζηνύλ, λα 

θάζνληαη πην απνκνλσκέλα εμαηηίαο ηε γιώζζαο». (Τ21) 

«Μεξηθά παηδάθηα επεηδή ζεσξώ όηη δελ θαηαιαβαίλνπλε από κόλα ηνπο 

απνκνλώλνληαη, δελ ηα έρεη απνκνλώζεη ε νκάδα. Έρσ ηύρεη όκσο ζε άιιν 

λεπηαγσγείν πάιη, ηα νπνία ηα έρνπλ απνκνλώζεη ιέγνληαο απηόο είλαη αιβαλόο αο 

πνύκε θαη δελ ηα παίδνπλε θαη ηα απνκαθξύλνπλ». (Τ10) 

«Άιια είλαη θαιά παηδάθηα ζην γεληθό ζρνιείν, άιια είλαη κέηξηα, άιια πξνο ηα 

θάησ θαη έξρνληαη θαη ηα αιινδαπά παηδάθηα πνπ δελ μέξνπλε ηε γιώζζα, νπόηε 

θαηαιαβαίλεηο ηη γίλεηαη, ρακόο». (Τ15) 

Πέξα φκσο απφ ηα αιιφγισζζα παηδηά ηα νπνία δεκηνπξγνχλ θαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζηνπο λεπηαγσγνχο, φπσο καο κεηέθεξαλ ππάξρνπλ θαη 

δπζθνιίεο κε ηνπο αιιφγισζζνπο γνλείο.  

« …δελ κηινύζαλ θαλέλαο από ηνπο 2 γνλείο ηνπ ειιεληθά, δελ κηινύζε ην ίδην 

ειιεληθά, ήξζαλ από ηελ Αιβαλία, ήηαλε ζαλ μέλν ζώκα, ηειείσο μέλν ζώκα, δειαδή 

θαη απηό θαη ε κακά ηνπ δελ κπνξνύζαλ θαζόινπ λα επηθνηλσλήζνπκε, δειαδή γηα ηελ 

εγγξαθή ηνπ, γηα ηα ραξηηά ηνπ…». (Τ14) 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη πνιινί λεπηαγσγνί ζεσξνχλ ηελ κε 

θαηνρή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο έλα είδνο ειιείκκαηνο πνπ πξέπεη λα εμνκνησζεί 

ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Κάηη ηέηνην φκσο καο παξαπέκπεη ζηε πξνζέγγηζε ηεο 

αθνκνίσζεο, γηα ην νπνίν φπσο είλαη θπζηθφ δελ επζχλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί αιιά 

γεληθφηεξα ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο καο. 
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εκαληηθέο είλαη θαη νη καξηπξίεο εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη καο εμηζηφξεζαλ 

γεγνλφηα θαηά ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ δηάθνξα πεξηζηαηηθά απφ ηε κεξηά ησλ 

γνλέσλ ειιεληθήο θαηαγσγήο εμαηηίαο ησλ πξνθαηαιήςεσλ ηνπο απέλαληη ζηα 

αιινεζλή παηδηά. Χζηφζν ηα παηδηά ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ παξνπζηάδνπλ 

ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Τπήξμαλ ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο ζρνιείσλ θαηά ηηο νπνίεο 

ηα παηδηά δείρλνπλ λα είλαη πξνθαηεηιεκκέλα απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθή εζλνηηθφηεηα 

ησλ παηδηψλ.  Παξαδεηγκαηηθά αλαθέξνπκε: 

«Γελ είλαη ε πνηόηεηα, ε αλνκνηνγέλεηα ηεο ηάμεο έηζη ώζηε λα δέρνληαη αο πνύκε 

ηα ειιελόπνπια λα αθνύζνπλε ηζηνξίεο ζε άιιε γιώζζα ή λα δέρνληαη...Τπάξρνπλ 

θάπνηεο πξνθαηαιήςεηο πνπ πξνζπαζνύκε λα ηηο απαιείςνπκε ηεινζπάλησλ, αιιά 

δπζηπρώο είλαη ην πνζνζηό πνιύ κεγάιν θαη δελ απαιείθνληαη εύθνια». (Τ9) 

« …θαίλνληαη νη επηξξνέο ζην παηδί από ηνπο γνλείο θαίλνληαη. Πνπ ζα θάηζεη, κε 

πνηόλ ζα θάηζεη λα θάεη πνηόλ ζα ζεξβίξεη, άκα ζπλεξγαζηεί καδί ηνπ κε ηνπο 

καξθαδόξνπο, κε ηε πιαζηειίλε. Φαίλνληαη νη επηξξνέο πνπ έρεη από ην ζπίηη, κε θάλεηο 

παξέα  κε απηνύο, κε πεγαίλεηο εθεί, θαίλνληαη απηά, άζρεηα πνπ εγώ πξνζπαζώ λα 

ηνπο εκπιέμσ είλαη δύζθνιν όκσο όηαλ ην παηδί βνκβαξδίδεηαη από ην ζπίηη κε θαη κε, 

κε θαη εδώ, όζα θαη λα ηνπ πσ εγώ, δύζθνια. Τπάξρνπλ ηέηνηα θξνύζκαηα δειαδή». 

(Τ19) 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, θαλεξά ζπγθηλεκέλε κία εθπαηδεπηηθφο καο αλαθέξεη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε ζηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηνπο αιινδαπνχο γνλείο θαη ηε 

δπζπηζηία ηνπο πξνο ην πξφζσπν ηεο εμαηηίαο ησλ πξνθαηαιήςεσλ πνπ 

παξαηεξνχληαη απφ νξηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

«Αληηκεηώπηζα αλζξώπνπο πνπ δελ πίζηεπαλ θάπνηα πξάγκαηα, δελ κπνξνύζαλ λα 

δηαλνεζνύλ όηη κπνξνύλ λα γίλνπλ θάπνηα πξάγκαηα. Δξρόληνπζαλ ηόζν επηθπιαθηηθνί 

θαη ηόζν θνβηζκέλνη πνπ εκέλα κε εμόξγηδε απηό ην πξάγκα δειαδή δελ κπνξνύζα λα 

θαληαζηώ όηη ζηηο κέξεο καο ππάξρνπλ ζρνιεία, ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί, ππάξρνπλ 

ηεινζπάλησλ δεκόζηνη ππάιιεινη πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνπο αλζξώπνπο κε ηέηνηα 

επηβιεηηθόηεηα θαη κε ηέηνην ζξάζνο, απηό δελ κπνξώ λα ην δερηώ, δελ κπνξώ λα ην 

αλερηώ». (Τ3) 

Μία ηδηαίηεξε δπζθνιία αληηκεηψπηζαλ θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη ζέιεζαλ 

λα δηεμάγνπλ δξαζηεξηφηεηεο κε ζθνπφ λα εληάμνπλ κέζα ηνλ πνιηηηζκφ ησλ παηδηψλ 

κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν, ρσξίο φκσο ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, αθνχ 

δηαπίζησζαλ φηη αξθεηά παηδηά αξλνχληαη λα παξαδερηνχλ φηη ε ρψξα θαηαγσγήο 

ηνπο δηαθέξεη απφ απηή ηνπ θπξίαξρνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξνπλ: 

«Απηό πνπ έρσ παξαηεξήζεη εγώ κε ηα παηδηά απηά θαη όηαλ θάλακε ηελ 28ε 

Οθησβξίνπ θαη ηελ 25ε Μαξηίνπ πνπ αλαθεξζήθακε ζηε ρώξα ηνπο, ζηε ζεκαία ηνπο 

θαη απηά, είλαη όηη πνιιά από απηά ηα παηδηά δελ ιέλε όηη δελ είκαζηε από θεη. Δλώ 

θάπνηα παηδηά μέξσ όηη είλαη από ηελ Αιβαλία, ιέλε δελ είκαζηε από θεη, είκαζηε 

έιιελεο». (Τ20) 

«Γείμακε ην ράξηε γλσξίζακε θαη άιινπο ιανύο, είδα όηη θαλέλα παηδάθη δελ 

αλέθεξε ην ζέκα δειαδή ζαλ λα κελ γλσξίδνπλ όηη πξνέξρνληαη από θάπνπ αιινύ… 

θακία αλαθνξά επεηδή εκείο δείμακε θαη ζην ράξηε πνπ είλαη ε Αιβαλία, πνπ είλαη ε 

Ρνπκαλία, πνπ είλαη ε Πνισλία θαλέλα παηδάθη δελ αλέθεξε θάηη. Δκείο ην αλαθέξακε 

γηαηί είκαη θαη κε άιιε λεπηαγσγό όηη θάπνηα παηδάθηα είλαη από απηέο ηηο ρώξεο αιιά 

είδακε όηη δελ ππήξρε θάπνηα αληαπόθξηζε απιώο αλαθέξακε ην ζηνηρείν όηη νη γνλείο 

ζαο θάπνηα ζηηγκή είραλε κεγαιώζεη εθεί, είραλε ζπγγελείο εθεί θαη ηώξα βξίζθνληαη 

ζηελ ρώξα καο». (Τ8) 

Ζ άξλεζε ησλ παηδηψλ λα παξαδερηνχλ φηη πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθή ρψξα 

ίζσο νθείιεηαη ζην αίζζεκα θαησηεξφηεηαο πνπ ληψζνπλ απέλαληη ζηα παηδηά ηνπ 
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θπξίαξρνπ πιεζπζκνχ. Αθφκα θαη ε ζησπή ηνπο ζηε πεξίπησζε πνπ ε λεπηαγσγφο 

(Τ8) αλαθέξεη άιινπο ιανχο είλαη ελδεηθηηθφ ηνπ αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο πνπ 

ληψζνπλ γηα ηελ ρψξα πξνέιεπζεο ηνπο θαζψο θαη ζηνλ ζθνπφ ηνπο λα απνθξχςνπλ 

ην γεγνλφο, ψζηε λα κε δηαθνξνπνηεζνχλ. Απηή φκσο ε κεηνλεθηηθή ζέζε πνπ 

ληψζνπλ ηα παηδηά εμαηηίαο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπο, είλαη απνηέιεζκα ησλ 

θνηλσληθψλ πξνθαηαιήςεσλ πνπ ζπλήζσο βηψλνπλ ηα παηδηά κε κεηαλαζηεπηηθφ 

ππφβαζξν. 

Δπίζεο, αμηνζεκείσην είλαη φηη αθνχζακε θαη αξθεηέο καξηπξίεο λεπηαγσγψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα δηαρεηξηζηνχλ κηα 

πνιηηηζκηθά αλνκνηνγελή ηάμε θαζνξίδεη θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο βιέπνπκε παξαθάησ: 

«Τπάξρεη πξόβιεκα αιιά αλ ην δεηο θαινπξναίξεηα θαη αλ είζαη ζεηηθόο απέλαληί 

ηνπο θαη ζεηηθόο απέλαληη θαη ζηα ίδηα απηά ηα άηνκα αλ δελ ζε δηαθξίλεη  έλαο 

θαθνπξναίξεηνο ξαηζηζκόο, δελ κπνξείο λα παξαβιέπεηο όηη έρεηο παηδηά μέλα κέζα 

ζηελ ηάμε, δελ κπνξείο λα αδηαθνξείο γηαηί αλ αδηαθνξείο είλαη ζαλ λα κε ηνπο δίλεηο 

ζεκαζία. Πξέπεη λα ζηαζείο ζην πξόβιεκα λα γλσξίζεηο πξαγκαηηθά ην πξόβιεκα. Σν 

πξόβιεκα, όρη πξόβιεκα, λα δεηο ηα πξάγκαηα όπσο έρνπλε».(Y3) 

 Ζ παξαπάλσ άπνςε ηεο λεπηαγσγνχ ζεσξνχκε φηη αληηπξνζσπεχεη ην γεληθφηεξν 

θιίκα ζηελ παξνχζα έξεπλα, αθνχ νη πξνθαηαιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί 

έλαλ βαζηθφ παξάγνληα ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, φπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ 

απφ ηηο δχν δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ παξαζέηνπκε.  

«Γειαδή ηα παηδηά ειιεληθήο θαηαγσγήο λα ην πνύκε έηζη είλαη ζε θάπνην επίπεδν 

άιθα, απηά επεηδή έρνπλ θαη ην πξόβιεκα ηεο γιώζζαο ζαλ επηπιένλ κεηνλέθηεκα καο 

ρακειώλνπλ ην επίπεδν». (Τ8) 

«Φέηνο έηζη όπσο ην έρσ δεη ζε θακία πεξίπησζε δελ έρεη βγεη ζε θαθό, δειαδή 

νύηε γηα κηα ζηηγκή δελ είπα πσ-πσ ξε παηδί κνπ ην επίπεδν ζα κπνξνύζε λα είλαη 

κεγαιύηεξν, ζα κπνξνύζε λα ήηαλ πνιύ παξαπάλσ αλ είρακε κόλν ειιελάθηα, όρη- όρη 

νύηε κηα ζηηγκή, αθόκα θαη ζηε αξρή ηεο ρξνληάο πνπ ήηαλ δύζθνια ηα πξάγκαηα. Κάζε 

αξρή είλαη δύζθνιε θαη από ηα ειιελάθηα θαη από ηα αιινδαπά». (Τ22) 

 

 

2.4 Αληηιήςεηο θαη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζην ρώξν ηνπ λεπηαγσγείνπ 

 

2.4.1. Η εζλνηηθόηεηα ησλ παηδηώλ κε κεηαλαζηεπηηθό ππόβαζξν ζην ρώξν 

ηνπ λεπηαγσγείνπ 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αξρηθά νη λεπηαγσγνί ξσηήζεθαλ εάλ γλσξίδνπλ ηε 

ρψξα θαηαγσγήο ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν θαη ηα ρξφληα παξακνλήο 

ηνπο ζηελ Διιάδα. Δλψ ζηε ζπλέρεηα ηνπο δεηήζακε λα καο απαληήζνπλ εάλ ηα 

παηδηά ειιεληθήο θαηαγσγήο γλσξίδνπλ ηελ ρψξα πξνέιεπζεο ησλ παηδηψλ κε 

κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν θαζψο θαη κε πνην ηξφπν επεηεχρζε απηή ε 

αιιεινγλσξηκία. 

Οη εξσηεζέληεο ζηε πιεηνλφηεηα ηνπο καο απάληεζαλ φηη θαη εθείλεο αιιά θαη ηα 

παηδηά γλσξίδνπλ ηηο ρψξεο θαηαγσγήο φισλ ησλ παηδηψλ θαζψο θαη ηα ρξφληα 

παξακνλήο ηνπο ζηε ρψξα καο. Σελ αιιεινγλσξηκία κεηαμχ ησλ παηδηψλ νη 

πεξηζζφηεξεο λεπηαγσγνί ηελ επηδηψθνπλ ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο κε θάπνηα παηρλίδηα 

γλσξηκίαο πνπ θάλνπλ ή ζπδεηήζεηο πάλσ ζε απηφ ην ζέκα, αθνχ εμαηηίαο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ νλνκάησλ ηνπο ή ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ γλσξίδνπλ ηελ ειιεληθή 

γιψζζα ην θξίλνπλ σο αλαγθαίν.  
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«Δπθαηξίεο πνιιέο ππάξρνπλ ζην ζρνιείν γηα λα πεη ην θαζέλα παηδί γηα ηε ρώξα 

ηνπ, νύησο ή άιισο θαη ηα αιινδαπά πνπ είρα, πνιιά δελ κηινύζαλ ειιεληθά, νπόηε 

ήηαλ θάηη εκθαλέο θαη θαηλόηαλ όηη δελ ήηαλ από ηελ Διιάδα, εύινγν, θαη ηα παηδηά 

ήμεξαλ, ε θαη ηώξα ιόγσ πεξηνρήο ηα παηδηά ήδε γλσξίδνπλ, ππάξρεη πνιύ κεγάινο 

πιεζπζκόο από αιινδαπνύο, πάιη μέξνπλε. Σν ζεσξώ ζεκαληηθό γηαηί αθήλεηο ην θάζε 

παηδί λα πεη ηελ γλώκε ηνπ γηα κηα άιιε ρώξα, λα ην δερηεί ζηελ ηάμε ηνπ, δελ έρνπκε 

ξαηζηζηηθά θαηλόκελα θαζόινπ, θαζόινπ όκσο, δειαδή θέηνο ηα παηδηά κνπ είλαη…δελ 

μέξσ αλ θηαίεη ε πεξηνρή θαη αλ ζπλαλαζηξέθνληαη πνιιά ρξόληα κε αιινδαπνύο, δελ 

έρσ θαλέλα πξόβιεκα». (Τ1) 

«Δίκαη ζε έλα ζρνιείν πνπ έρνπκε πάληα έρνπκε αξθεηά ρξόληα ηώξα παηδηά 

αιινδαπώλ. Δίκαζηε κέζα ζην θέληξν θαη έρνπκε παηδηά αιινδαπώλ πνιιά ρξόληα 

νπόηε είλαη επηβεβιεκέλν ζρεδόλ λα γλσξίδνπκε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο. Απηό βγαίλεη αθόκα 

θαη από ην θαγεηό πνπ ηξώλε, αθόκα θαη θάπνηα παηδηά δελ καο κηιάλε ην πξσί θαη δελ 

ιέλε θαιεκέξα, γηαηί δελ μέξνπλε λα κηιάλε πνιιέο θνξέο ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 

Δίρακε παηδηά πνπ ήξζαλ ζην λεπηαγσγείν ρσξίο λα γλσξίδνπλ λα κηιάλε ειιεληθά, 

νπόηε απηό έπξεπε λα εηπσζεί. Όζηεξα ρξεηάδεηαη λα ηνλσζεί…πνιιά παηδηά έξρνληαη 

θαη ληώζνπλ κεηνλεθηηθά ζην ζρνιείν, νπόηε εκείο πξνζπαζνύκε λα ην πεξάζνπκε ζαλ 

πιενλέθηεκα ην γεγνλόο όηη γλσξίδνπλε θαη κηα αθόκα γιώζζα. θαη κέρξη ηώξα έρσ 

θάλεη πάξα πνιιά πξνγξάκκαηα δηαπνιηηηζκηθά». (Τ3) 

Τπάξρεη φκσο θαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη παξφιν 

πνπ γλσξίδνπλ ηελ ρψξα θαηαγσγήο ησλ παηδηψλ, ζεσξνχλ άλεπ ζεκαζίαο λα 

γλσξίδνπλ θαη ηα ρξφληα παξακνλήο ηνπο ζηελ Διιάδα. Δλψ, ζρεηηθά κηθξφο είλαη ν 

αξηζκφο ησλ λεπηαγσγψλ, νη νπνίεο δελ γλσξίδνπλ νχηε ηελ ρψξα θαηαγσγήο ησλ 

παηδηψλ, νχηε ηα ρξφληα παξακνλήο ηνπο ζηελ Διιάδα θαη φπσο είλαη εχινγν νχηε ηα 

παηδηά κεηαμχ ηνπο. Ζ αδηθαηνιφγεηε απηή άγλνηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαίλεηαη θαη 

απφ ηηο παξαθάησ ελδεηθηηθέο ζπλνκηιίεο. 

 

- Χξαία μέξεηε εζείο ην θάζε παηδί απφ πνηά ρψξα είλαη; Έρεηε ππφςε ζαο; 

- Ξέξσ όηη θάπνηα από απηά είλαη από ηελ Αιβαλία (ιέεη ηα νλφκαηα), ηα  άιια 

όρη. 

- Γελ ην ζεσξήζαηε ζεκαληηθφ λα κάζεηε; 

- ρη γηαηί πήγα γύξσ ζηα κέζα Οθησβξίνπ, πήγα ζην ζρνιείν θαη είραλ γίλεη νη   

εγγξαθέο δελ ην ζπδεηήζακε απηό. (Τ20) 

 

- Χξαία, ήζεια λα ζε ξσηήζσ, παξφιν πνπ εζχ είπεο ην έκαζεο κεηά, αλ ηα 

παηδηά κεηαμχ ηνπο γλψξηδαλ φηη είλαη άιιε ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο. 

- Γηα ην έλα είκαη ζίγνπξε πσο όρη. 

- Καη δελ γλψξηζαλ πνηέ; 

- ρη 

- Γειαδή κέρξη πνπ έθπγεο λφκηδαλ φηη ήηαλ ειιελίδα; 

- Ναη, εγώ λόκηδα όηη ήηαλ ειιελίδα. 

- Καη ηα ππφινηπα παηδηά κάιινλ θάηη αληίζηνηρν; 

- Ζ πξνθνξά ηνπο ήηαλ ειιεληθή θαλνληθά θαη ε κακά θαλνληθή… (Τ4) 

 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα πξνζζέζνπκε φηη ε λεπηαγσγφο κε ηελ απάληεζε πνπ 

καο δίλεη « ε πξνθνξά ηνπο ήηαλ ειιεληθή θαλνληθά θαη ε κακά θαλνληθή….» (Τ4)  

επηρεηξεί λα εξκελεχζεη ην γεγνλφο φηη ε κακά ζπκπεξηθεξφηαλ θαη κηινχζε ζαλ 

ειιελίδα. χκθσλα ινηπφλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε καξηπξία ε λεπηαγσγφο ζεσξεί φηη 

έλαο άλζξσπνο δελ είλαη θαλνληθφο φηαλ ε κεηξηθή ηνπ γιψζζα θαη ε πνιηηηζκηθή 

ηνπ θαηαγσγή ηνπ δηαθέξνπλ απφ απηή ηνπ θπξίαξρνπ πιεζπζκνχ, εθθξάδνληαο κε 
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απηφ ηνλ ηξφπν ηελ άπνςε ηεο γηα ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ έλαληη 

ησλ άιισλ θαη ζπλεπψο ηελ πξνθαηάιεςε ηεο γηα ηελ ελ ιφγσ δηαθνξεηηθφηεηα. 

Δπίζεο, νη λεπηαγσγνί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο πξνβαίλνπλ ζε κεκνλσκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία απφ ηελ ρψξα θαηαγσγήο 

ησλ αιινεζλψλ παηδηψλ. Χζηφζν, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ππάξρεη κηα ζχγρπζε 

γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. Αξθεηέο είλαη νη 

λεπηαγσγνί νη νπνίεο ζεσξνχλ φηη ην θιαζζηθφ ζέκα πνπ γίλεηαη εδψ θαη αξθεηά 

ρξφληα ζην λεπηαγσγείν «Σα παηδηά φινπ ηνπ θφζκνπ», φπνπ παξνπζηάδνληαη νη 

δηάθνξεο θπιέο, είλαη ην ζέκα ζην νπνίν ζεσξνχλ φηη αλαθέξεηαη ε Γηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε. πγθεθξηκέλα, καο αλέθεξαλ φηη έθαλαλ «δηαπνιηηηζκηθόηεηα» 

ελλνψληαο φηη δνχιεςαλ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζην νπνίν θαη ζπκπεξηέιαβαλ ηηο 

ρψξεο θαηαγσγήο ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθψλ ππφβαζξν. χκθσλα φκσο κε ηελ 

Καλαθίδνπ, Παπαγηάλλε (1998:50) «ε θακία πεξίπησζε ην δηαπνιηηηζκηθφ κάζεκα 

δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί σο έλα μερσξηζηφ γλσζηηθφ αληηθείκελν, ηνπ νπνίνπ ην 

πεξηερφκελν ζα αλαθέξεηαη ζε άιινπο πνιηηηζκνχο. Απηφ εγθπκνλεί ην θίλδπλν 

κεηαηξνπήο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο ζε Λανγξαθία θαη απνζηαζηνπνίεζεο ηεο 

απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλνπλ». 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ππάξρνπλ θαη λεπηαγσγνί, ειάρηζηεο φκσο ζηνλ αξηζκφ, νη 

νπνίεο δείρλνπλ κεγαιχηεξε επαηζζεηνπνίεζε θαζψο θαη ελεκέξσζε πάλσ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  

«Πξνζπαζνύκε κέζα από όια ηα ζέκαηα λα πεξάζεη. Πνιιέο θνξέο ην έρνπκε 

δνπιέςεη απηό θαζαπηό, έρνπκε επηκείλεη ζε απηό αιιά είλαη έλα κεγάιν θνκκάηη εηδηθά 

ζηελ αξρή ηνπ ρξόλνπ κέρξη ηα Υξηζηνύγελλα πνπ ππνζηεξίδνπκε απηό ην θνκκάηη… 

Μπνξεί λα κε ζνπ βγεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα αιιά είλαη θαη πνπ πιαλάηαη θαη 

αησξείηαη αλά πάζα ζηηγκή θαη πξνζπαζνύκε λα δηαλζίζνπκε ηα ζέκαηα θαη κε απηό ην 

ζηνηρείν. Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε δελ είλαη έλα ζέκα πνπ πεξλάεη.. Πηζηεύσ όιε 

απηή ε πξνζπάζεηα είλαη λα γίλεη, λα πεξάζεηο κέζα από όια ηα καζήκαηα θαη λα είλαη 

θάηη πνπ γίλεηαη  ζπλέρεηα όπσο θαη ε επέιηθηε δώλε δελ θάλσ επέιηθηε δώλε 

πεξηζηαζηαθά  κηα ζηηγκή γηαηί έηζη είκαη επέιηθηε, πξνζπαζώ λα είκαη επέιηθηε όιε ηε 

ρξνληά θαη λα κπνξέζσ λα αξπάμσ ηδέεο θαη λα κπνξέζσ λα ηα δηαλζίζσ όια απηά 

κέζα ζε θάζε πξόγξακκα θαη ζε θάζε ελόηεηα ζην λεπηαγσγείν». (Τ3) 

Όπσο ινηπφλ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ε παξαπάλσ λεπηαγσγφο έρεη κηα 

δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ην ζέκα ηεο εηεξφηεηαο ζην λεπηαγσγείν. Θεσξεί φηη ε 

δηαθνξεηηθφηεηα είλαη έλα ζέκα πνπ πξέπεη λα αλαδχεηαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο ζε αληίζεζε κε ηελ πιεηνςεθία ησλ λεπηαγσγψλ φπσο είδακε 

παξαπάλσ. Όηαλ φκσο ε πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα είλαη έλα ζέκα πνπ αλαπηχζζεηαη κε 

ζπλέρεηα θαη ζπλέπεηα ζε φιν ην θάζκα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζία θαη δελ 

πεξηνξίδεηαη ζε κεκνλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, αλαπηχζζεηαη έγθαηξα θαη ε 

επαηζζεζία ησλ παηδηψλ κε απνηέιεζκα ε αλνρή ηνπ «δηαθνξεηηθνχ» λα είλαη 

βησκέλε κνξθή θνηλσληθνπνίεζεο. (Καλαθίδνπ & Παπαγηάλλε, 1998: 54). 

 

 

2.4.2 Η  κεηξηθή γιώζζα ησλ παηδηώλ κε κεηαλαζηεπηηθό ππόβαζξν ζην 

ρώξν ηνπ λεπηαγσγείνπ. 

 

χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ Νεπηαγσγνχ αιιά θαη κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε 

κεηξηθή γιψζζα ησλ αιινεζλψλ παηδηψλ ζα πξέπεη λα αθνχγεηαη κέζα ζηελ ηάμε. 

πγθεθξηκέλα ν Οδεγφο αλαθέξεη φηη «…ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παηδηψλ πνπ δελ 

έρνπλ σο πξψηε γιψζζα ηελ ειιεληθή, θξνληίδεη ψζηε ε γιψζζα πνπ κηινχλ ζηελ 
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νηθνγέλεηα ηνπο λα αθνχγεηαη θαη λα αλαγλσξίδεηαη  κέζα ζηελ ηάμε» (Οδεγφο 

Νεπηαγσγνχ, 2006:36). 

Πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε θηλήζεθαλ θαη ηα εξσηήκαηα ηα νπνία ππνβάιιακε 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. ηφρνο καο είλαη λα δηεξεπλήζνπκε αλ νη λεπηαγσγνί 

ζπκθσλνχλ κε ηε παξαπάλσ άπνςε αιιά θαη πψο ηελ κεηνπζηψλνπλ ζε πξάμε. Πέξα 

φκσο απφ απηφ, ζηε παξνχζα θαηεγνξία επηρεηξνχκε λα αλαδείμνπκε θαη ηηο απφςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθή κε ηε γιψζζα, ηελ νπνία ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα κηινχλ 

ηα αιιφγισζζα παηδηά ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο. 

Αξρηθά, φζνλ αθνξά ηε ζέζε ηελ νπνία παξαηίζεηαη ζηνλ Οδεγφ ζρεηηθά κε ηε 

κεηξηθή γιψζζα ησλ αιινεζλψλ παηδηψλ, ππήξμε θάπνηα ζχγρπζε  ζρεηηθά κε ην πψο 

ηελ αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί. πγθεθξηκέλα, νη λεπηαγσγνί δελ κπνξνχζαλ 

λα θαηαλνήζνπλ αλ νη ζπγγξαθείο ελλννχλ φηη ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα 

παηδηά λα κηιάλε κεηαμχ ηνπο ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα ή αλ ε παξαπάλσ ζέζε 

αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν επθαηξίεο πνπ δίλνληαη απφ ηε λεπηαγσγφ ζην πιαίζην 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Θεσξήζακε αλαγθαίν λα αλαθέξνπκε απηή ηε ζχγρπζε δηφηη 

ππήξμαλ εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη λαη κελ έδηλαλ επθαηξίεο ζηα παηδηά λα αθνπζηεί ε 

κεηξηθή ηνπο γιψζζα φηαλ εθείλεο ην έθξηλαλ ζθφπηκν, απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο 

ηνπο απαγφξεπαλ λα κηιάλε κεηαμχ ηνπο ζηε κεηξηθή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαιεηκκάησλ ή ησλ απζφξκεησλ δξαζηεξηνηήησλ. Όπσο καο είπαλ ην φηη δελ 

επέηξεπαλ λα κηιάλε ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα γηλφηαλ εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα 

παηδηά ρξεζηκνπνηνχζαλ πβξηζηηθφ ιεμηιφγην θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλνκηιηψλ ηνπο 

φπσο ηνπο κεηέθεξαλ παηδηά πνπ είραλ θνηλή γιψζζα,  αιιά θαη νξηζκέλνη γνλείο πνπ 

παξαπνλέζεθαλ ζηηο λεπηαγσγνχο γηα ην γεγνλφο απηφ. Κξίλακε ινηπφλ ζθφπηκν λα 

δηεπθξηλίζνπκε φηη ν Οδεγφο αλαθέξεηαη ζηηο επθαηξίεο πνπ πξέπεη λα δίλεη ε 

λεπηαγσγφο ζηα αιιφγισζζα παηδηά θαη κάιηζηα θάλεη δηάθνξεο πξνηάζεηο πξνο 

απηή ηε θαηεχζπλζε. 
5
 

Μεηά ηελ δηεπθξίλεζε πνπ έγηλε πξνο ηηο λεπηαγσγνχο ηνπο δεηήζακε λα καο 

πνχλε αλ ζπκθσλνχλ κε ην λα αθνχγεηαη ε κεηξηθή γιψζζα ησλ παηδηψλ ζην 

λεπηαγσγείν θαη κε πνην ηξφπν ην επηδηψθνπλ. ρεδφλ φινη νη λεπηαγσγνί καο 

απάληεζαλ φηη βξίζθνπλ ζεηηθφ λα αθνχγνληαη φιεο νη γιψζζεο ησλ παηδηψλ κέζα 

ζηελ ηάμε, δείρλνληαο έηζη κηα επαηζζεηνπνίεζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  

«Λέκε όηη ην λεπηαγσγείν πξέπεη λα είλαη αλνηρηό πξνο ηελ θνηλσλία νπόηε 

αθνύ έρνπλε εδξαησζεί θαη κέλνπλ εδώ θαη έρνπλε ελζσκαησζεί πξέπεη λα γίλεηαη 

απηό». (Τ26) 

 Σελ αληίζεηε άπνςε εθθξάδνπλ ηξείο λεπηαγσγνί. Ζ παξαθάησ λεπηαγσγφο ζε 

έληνλν χθνο θαη κηα αληίζηνηρε δπζαξέζθεηα καο παξέζεζε ηα παξαθάησ:  

«Λέεη θαη ν νδεγόο όηη ηα παηδάθηα δελ πξέπεη λα μεθόςνπλ από ηε κεηξηθή ηνπο 

γιώζζα θαη ηα ινηπά αιιά όρη κέζα ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, απηό ζην ζπίηη ηνπο ή έμσ 

ζε εμσηεξηθέο δξαζηεξηόηεηεο».  (Τ11) 

 Αλάινγε άπνςε εθθξάδεη παξαθάησ θαη κηα άιιε λεπηαγσγφο: 

 «Μέζα ζηελ ηάμε όκσο ζεσξώ όηη δελ είλαη εθηθηό, δελ λνκίδσ όηη έρεη λα 

πξνζθέξεη θάηη θαη ζηα ππόινηπα ηα παηδηά ην λα πεη ην παηδάθη θάηη ζηα αιβαληθά ή 

ζηελ νπνηαδήπνηε άιιε γιώζζα ηελ ζηηγκή κάιηζηα πνπ ε πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ δελ 

είλαη αιβαλάθηα, έηζη; Καη ζηελ δηθηά καο ηελ ηάμε βιέπεηο όηη έρνπκε δύν 

δηαθνξεηηθώλ εζληθνηήησλ παηδηά αιινδαπά ζπλ ηα ειιελόπνπια κηιάκε γηα 3 

δηαθνξεηηθά, κάιινλ ζα γηλόηαλ έλα κπάραιν». (Τ13) 

Παξά φκσο ην γεγνλφο φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ λεπηαγσγψλ 

ζπκθσλνχλ ζην λα δίλνληαη επθαηξίεο ζηα αιιφγισζζα παηδηά ψζηε λα αθνχγεηαη ε 

                                                 
5
 Βιέπε παξάξηεκα 3,4 
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κεηξηθή ηνπο γιψζζα ζηελ ηάμε, δελ πξνβαίλνπλ φινη ζε αληίζηνηρεο ελέξγεηεο. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηελ έξεπλα καο πεξίπνπ νη κηζνί λεπηαγσγνί πξνζπαζνχλ λα 

αμηνπνηνχλ ηε δηαθνξεηηθή γιψζζα πνπ θαηέρνπλ ηα παηδηά σο ζηνηρείν 

εκπινπηηζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ελψ νη ππφινηπνη πξνβάιινπλ δηάθνξεο 

δηθαηνινγίεο φπσο ζα δηαπηζηψζνπκε παξαθάησ.  

Όζνλ αθνξά ηνπο λεπηαγσγνχο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηε κεηξηθή γιψζζα φισλ ησλ 

παηδηψλ θαιιηεξγψληαο έηζη έλα πνιπγισζζηθφ πεξηβάιινλ ζηελ ηάμε ηνπο ην 

θάλνπλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. πλήζσο δεηάλε απφ ηα παηδηά λα ηνπο πνχλε ιέμεηο 

απφ ηε γιψζζα ηνπο ή δεηάλε απφ ηνπο γνλείο λα θέξνπλ γξακκέλεο ιέμεηο ηηο νπνίεο 

θαη ρξεζηκνπνηνχλ ζε δηάθνξεο ζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ζε θάπνηα project. Όπσο 

δηαπηζηψζακε βέβαηα ην γεγνλφο φηη ζπκπεξηιακβάλνπλ ιέμεηο απφ ηηο κεηξηθέο 

γιψζζεο ησλ παηδηψλ ζηελ ηάμε δελ είλαη έλα ζηνηρείν πνπ δηέπεη ζπλερψο ηε 

δηδαζθαιία ηνπο. Παξά ηαχηα φηαλ θξίλνπλ νη ίδηεο φηη κπνξνχλ λα εκπινπηίζνπλ έλα 

ζέκα κε ηέηνηα ζηνηρεία πξάηηνπλ αληίζηνηρα. 

Δπίζεο, ππήξμε θαη έλαο κηθξφο αξηζκφο λεπηαγσγψλ πνπ έθαλα κεκνλσκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Οη ελ ιφγσ λεπηαγσγνί 

έθαλαλ κία ή δχν δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπο αθνχζηεθε θαη κηα 

άιιε γιψζζα, πέξα ηεο θπξίαξρεο κέζα ζηελ ηάμε. 

 Όζνλ αθνξά ηνπο λεπηαγσγνχο πνπ δελ θξφληηζαλ λα αθνπζηεί ε κεηξηθή 

γιψζζα φισλ ησλ παηδηψλ κέζα ζηελ ηάμε ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη παξά ηε 

ζεηηθή ηνπο άπνςε επί ηνπ ζέκαηνο, κε ηε ζηάζε ηνπο ζπληήξεζαλ ηνλ  

κνλνπνιηηηζκηθφ θαη κνλνγισζζηθφ ραξαθηήξα πνπ ηείλεη λα έρεη ε γεληθφηεξε 

εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα, παξαγλσξίδνληαο ηηο αλάγθεο ησλ αιινεζλψλ παηδηψλ. Οη 

λεπηαγσγνί απηνί αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ ζην κηζφ ηνπ δείγκαηνο καο θαη νη 

πεξηζζφηεξνη πξφβαιιαλ ηηο δηθαηνινγίεο φηη ηα παηδηά είηε δελ γλσξίδνπλ ιέμεηο απφ 

ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα είηε φηη ηα παηδηά ηεο θπξίαξρεο νκάδαο αληηδξνχλ ζην 

άθνπζκα κηα δηαθνξεηηθήο γιψζζαο κέζα ζηελ ηάμε.  

 

- Δίλαη θαιό, εγώ γεληθά ήκνπλα ηεο ινγηθήο όηη είλαη θαιό ηα παηδηά λα μέξνπλε 

αξθεηά πξάγκαηα από κηθξά όζν έρνπλε ηα θίλεηξα θαη ηα εξεζίζκαηα γηαηί 

καζαίλνπλε πην γξήγνξα αιιά είλαη θαη ζην πόζν δεθηηθό είλαη θαη ην θάζε παηδί 

λα ην θάλεη. Γελ μέξσ αλ ήηαλ άιιεο εζληθόηεηνο ίζσο ην δέρνληαλ πην εύθνια 

δειαδή αλ είρακε άγγινπο ή γάιινπο ή...ζα ην δερόηαλ πην εύθνια γηαηί... 

- Δίλαη γιψζζεο θχξνπο;  

- Μπξάβν! Σώξα ζε απηό ιίγν ην βιέπσ ζαλ λα ζέισ λα κάζσ ην επραξηζηώ ζηα 

αιβαληθά θαη ζηα ξνπκάληθα αλ θαη δελ κε ελδηαθέξεη θάπσο έηζη. 

- Δζείο θάλαηε θάπνηα πξνζπάζεηα κε θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο λα ην πεξάζεηε 

φια απηφ θαη εθεί είδαηε ηελ απφξξηςε; 

- Ναη, λαη αληηδξάλε δελ ζέινπλε λα... πξώηα-πξώηα δελ ην μέξεη ην ίδην ην παηδί 

γηα λα ην πεη μεθηλάεη θαη από θεη ην πξόβιεκα δει. δελ κπνξεί λα ζε βνεζήζεη… 

νπ ιέσ δελ είλαη γιώζζα θύξνπο από θεη μεθηλάεη ην...δειαδή αλ ήηαλ αγγιηθά 

αο πνύκε πηζηεύσ όια ζα θαζόληνπζαλ θαη ζα αθνύγαλε. (Τ11) 

 

Σν γεγνλφο φκσο φηη ηα παηδηά αληηδξνχλ ζην άθνπζκα κηα γιψζζαο ε νπνία δελ 

είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε ή δελ είλαη γιψζζα θχξνπο, ζα πξέπεη λα καο 

πξνβιεκαηίδεη γηα ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ηα παηδηά. Οη λεπηαγσγνί 

νθείινπλ λα θαιιηεξγήζνπλ έλα θιίκα αιιεινζεβαζκνχ θαη αλαγλψξηζεο κέζα ζηελ 

ηάμε θαζψο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηνλ αληίζηνηρν ρψξν γηα ηηο κεηξηθέο γιψζζεο 

φισλ ησλ παηδηψλ.  

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηνπο λεπηαγσγνχο πνπ πξνέβαιιαλ ζαλ επηρείξεκα φηη ηα 
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αιινεζλή παηδηά δελ γλσξίδνπλ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, ζεσξνχκε φηη ε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο γνλείο ησλ αιιφγισζζσλ παηδηψλ είλαη βαζηθφο παξάγνληαο ψζηε λα 

ελεκεξσζνχλ νη λεπηαγσγνί θαη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα πξνσζείηαη ε πνιπγισζζία ζαλ ζηνηρείν εκπινπηηζκνχ ζην 

ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ.  

Τπήξμε επίζεο κία ζεκαληηθή καξηπξία κηαο λεπηαγσγνχ, ε νπνία παξά ηε 

ζέιεζε ηεο λα δηεμάγεη δξαζηεξηφηεηεο φπνπ ζα ζπκπεξηιάκβαλε ηε κεηξηθή γιψζζα 

ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν, δελ πξνρψξεζε ζε ηέηνηνπ είδνπο 

ελέξγεηεο ππφ ηνλ θφβν ηεο αληίδξαζεο ησλ γνλέσλ. 

 

- Δίλαη δύζθνιν λα ην απνδερηνύλ νη έιιελεο γνλείο όηαλ ηα παηδάθηα ηνπο ζα 

πεγαίλνπλ ζπίηη θαη ζα ηνπο ιέλε ιέμεηο από ηα αιβαληθά, ηα ξνπκάληθα, ηα 

βνπιγάξηθα. 

- Φνβάζαη δειαδή εζχ λα πξνρσξήζεηο ζε θάηη ηέηνην; 

- Δίλαη έηζη ην θιίκα εδώ γηαηί όηαλ ήζεια λα θάλσ θαη έλα…πξηλ αθόκε βγνπλ νη 

ηζηνξίεο, ήζεια λα θάλσ έλα πξόγξακκα πάλσ ζε απηό θαη ήμεξα όηη ζα είρα 

αληηδξάζεηο από ηα παηδηά, από ηνπο γνλείο. Γελ ζα ζπκθσλνύζαλε λα καο 

θέξλαλε έλα ηξαγνύδη, θάπνηεο ιέμεηο ιέκε εδώ κέζα νη ππόινηπνη γνλείο ζα 

ιέγαλε… 

- Γελ έρνπλ αθνπζηεί θαζφινπ ιέμεηο δηθέο ηνπο εδψ;  

- ρη ζην δηθό κνπ ηκήκα, όρη. (Τ23) 

 

      Ζ ζπλεξγαζία θαη ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε φπσο 

παξαηεξνχκε θαη ζε απηφ ην ζεκείν εάλ ζέινπκε λα εθαξκφζνπκε κε επηηπρία ηηο 

αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. Οη 

πξνθαηαιήςεηο ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ ηνπ θπξίαξρνπ πιεζπζκνχ είλαη έλα ζέκα 

πνπ ζπλαληάηαη ζπρλά ζηα ειιεληθά ζρνιεία. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ζέηνπλ 

σο ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα ζέκαηα ηεο εηεξφηεηαο φρη κφλν ησλ παηδηψλ 

αιιά θαη ησλ γνληψλ ηνπο ψζηε λα έρνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαηά ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.   

 Παξαηεξήζακε αθφκα φηη ζηηο απαληήζεηο πνπ καο δφζεθαλ ππήξμαλ θαη θάπνηεο 

λεπηαγσγνί νη νπνίεο έδηλαλ επθαηξίεο επηιεθηηθά ζε θάπνηα παηδηά λα αθνχγεηαη ε 

κεηξηθή ηνπο γιψζζα.  Ζ θαηαγσγή απηψλ ησλ παηδηψλ είλαη απφ ρψξεο νηθνλνκηθά 

αλαπηπγκέλεο θαη απνηεινχλ ηηο ιεγφκελεο γιψζζεο «θχξνπο». Οη λεπηαγσγνί 

πξνθαλψο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζέιεζαλ λα πξνβάιινπλ ηελ αλσηεξφηεηα 

ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ έλαληη ησλ άιισλ.  

 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ππάξρεη αλαληηζηνηρία κεηαμχ 

ησλ απφςεσλ ησλ λεπηαγσγψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζνχλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Παξά ην γεγνλφο φηη ππήξμαλ πνιινί εθπαηδεπηηθνί πνπ 

είραλ ζεηηθή άπνςε επί ηνπ ζέκαηνο ελψ ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο πξαθηηθέο δελ 

δξνχζαλ αλάινγα, παξαηεξήζακε θαη ην αληίζηξνθν. Τπήξμαλ δειαδή λεπηαγσγνί 

πνπ δελ ζπκθσλνχλ κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Οδεγνχ Νεπηαγσγνχ, παξά ηαχηα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ζην πξφγξακκα ηνπο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο κεηξηθέο γιψζζεο 

φισλ ησλ παηδηψλ αθνινπζψληαο ην ζεζκηθφ πιαίζην.   

 Χζηφζν, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Cummins (1986), 

εάλ ε κεηξηθή γιψζζα θαη ε θνπιηνχξα ελφο παηδηνχ απφ θάπνηα γισζζηθή 

κεηνλφηεηα έρνπλ κεδεληθή έσο ειάρηζηε παξνπζία ζην ζρνιείν, απηφ ην παηδί, θαηά 

πάζα πηζαλφηεηα, ζα «απνδπλακσζεί» αθαδεκατθά. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε φπνπ 

ην ζρνιείν ελζσκαηψλεη, ελζαξξχλεη θαη πξνζδίδεη θχξνο ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα, νη 

πηζαλφηεηεο γηα ελδπλάκσζε απμάλνληαη, ελψ κπνξεί λα έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 
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πξνζσπηθφηεηα, ζηηο ζηάζεηο θαη ζηε θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ 

αηφκνπ (Cummins 1986, ζην Baker, 2001:510). 

Όζνλ αθνξά ην ζέκα ην νπνίν αλαθέξακε παξαπάλσ ζρεηηθή κε ηε γιψζζα πνπ 

πηζηεχνπλ νη λεπηαγσγνί φηη πξέπεη λα κηινχλ ηα παηδηά ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο, 

παξαηεξήζακε φηη νη απφςεηο ηνπ δείγκαηνο κνηξάζηεθαλ ζηε κέζε. Γειαδή ελλέα 

εθπαηδεπηηθνί καο απάληεζαλ φηη είλαη πνιχ ινγηθφ ηα αιινεζλή παηδηά λα κηινχλ 

ζην ζπίηη ηε κεηξηθή ηνπο, ελλέα λεπηαγσγνί φηη ζεσξνχλ βνεζεηηθφ ζην ζπίηη λα 

κηινχλ ηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη δέθα ππνζηήξημαλ φηη ηα παηδηά πξέπεη λα 

κηιάλε ζην ζπίηη θαη ηηο δχν γιψζζεο. 

Παξαδεηγκαηηθά αλαθέξνπκε κεξηθέο δηαθνξεηηθέο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ: 

«ρη δελ ζπκθσλώ γηαηί ηνπο ιέσ εθόζνλ επηιέμαηε απηόλ ηνλ  ηόπν λα δνπιέςεηε 

δελ ζέισ λα δπζθνιεύνληαη ηα παηδηά όηαλ ζα πάλε ζην δεκνηηθό ή θαη ζε απηή ηε 

θνηλσλία λα κπνξνύλ λα θάλνπλ θίινπο. Άκα δελ μέξεη θαλείο ηε γιώζζα λα κηιήζεη 

θαη κε ηνλ άιιν δελ έρεη θηιία, δελ ππάξρεη επηθνηλσλία θαιή». (Τ7) 

«Δκείο ηνπο ιέκε λα κηιάλε ειιεληθά, αιιά απ’ όηη καο ιέλε κηιάλε θαη ηε γιώζζα 

ηνπο». (Τ16) 

«Σνπο έρσ θάλεη ζύζηαζε ησλ παηδηώλ θαη ησλ γνληώλ, όηη θαιό είλαη λα κηιάλε ηα 

αιβαληθά, όρη λα ράζνπλε ηηο ξίδεο ηνπο αιινίκνλν, αιιά θαιό είλαη λα κηιάλε θαη 

ειιεληθά ζην ζπίηη». (Τ18) 

«Δγώ πηζηεύσ όηη πξέπεη λα κηινύλ ζηε γιώζζα ηνπο, εκείο δελ ήξζαλε εδώ γηα λα 

ηνπο ηζνπεδώζνπκε. Σα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, ζα θιάςσ θαη εγώ ζηε δηθή κνπ γιώζζα, 

ζα ζθεθηώ θαη ζα κηιήζσ ζηε δηθή κνπ γιώζζα, όπνηνο θαη λα κε ππνρξεώζεη. Απηό 

ζεσξώ όηη είλαη λαδηζηηθό, όηη είλαη θαζηζηηθό ηειείσο». (Τ3) 

Δπηιέμακε ηηο παξαπάλσ απαληήζεηο φρη κφλν γηα λα εθθξάζνπκε ηηο 

δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ νη λεπηαγσγνί επί ηνπ ζέκαηνο αιιά θαη γηα λα 

ηνλίζνπκε ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη θάλνπλ ζπζηάζεηο ζηνπο 

γνλείο, νπζηαζηηθά ζην λα απαξλεζνχλ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Απηφ φκσο πέξα 

ηνπ φηη δειψλεη άγλνηα, ειινρεχεη θαη θηλδχλνπο. πγθεθξηκέλα κηα ηέηνηα 

θαηεχζπλζε απφ ηε κεξηά ησλ λεπηαγσγψλ ζα νδεγήζεη φρη κφλν ζηελ αθνκνίσζε 

ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν αιιά θαη πνιχ πηζαλφ ζε ζχγθξνπζε ησλ 

γνλέσλ κε ηνπο λεπηαγσγνχο ή αθφκα θαη κε ηα ίδηα ηα παηδηά. 

Σέινο, λα αλαθέξνπκε φηη ππήξμαλ θαη απφςεηο λεπηαγσγψλ νη νπνίεο 

ππνζηήξημαλ φηη ηα παηδηά ζα πξέπεη λα κηιάλε ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα κφλν ζηε 

πεξίπησζε πνπ ζθνπεχνπλ λα επηζηξέςνπλ ζηε παηξίδα ηνπο.   

 

- Πνηα γιψζζα ζεσξείηαη φηη πξέπεη λα κηινχλ ηα παηδηά κε ηνπο γνλείο ηνπο; 

- Σα παηδηά εθόζνλ κέλνπλ ζηελ Διιάδα ηελ ειιεληθή αιιά εάλ ζθνπεύνπλε λα 

γπξίζνπλ πίζσ πξέπεη θαη λα γλσξίδνπλ θαη ηε δηθηά ηνπο γιώζζα νπόηε δελ 

μέξσ.(Τ6) 

 

χκθσλα φκσο κε ηε παξαπάλσ άπνςε ε παηδαγσγηθή θαη θνηλνληθνπνηεηηθή 

αμία ηεο γιψζζαο εμαξηάηαη κφλν απφ ην ρψξν παξακνλήο. Ζ ζεκαζία φκσο ηεο 

κεηξηθήο γιψζζαο γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ παηδηψλ δελ ζα πξέπεη λα 

ζπλδέεηαη κε ηνλ ρψξν παξακνλήο. Ζ κεηξηθή γιψζζα ηδηαίηεξα ζηε πξψηκε παηδηθή 

ειηθία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν ζηε πλεπκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνχ φζν θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ ηζνξξνπία (Καλαθίδνπ Παπαγηάλλε, 

1998:59).  

Δλψ αξθεηέο είλαη θαη νη καξηπξίεο λεπηαγσγψλ, νη νπνίεο δηαθξίλνπλ θάπνηεο 

αλαζηνιέο απφ ηε κεξηά ησλ αιιφγισζζσλ παηδηψλ λα εθθξαζηνχλ ζηε κεηξηθή ηνπο 

γιψζζα ζην ζρνιείν, ρσξίο λα κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηα αίηηα γηα απηφ ην γεγνλφο. 
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  «…ηα παηδηά ηα ίδηα θνβνύληαη λα κηιήζνπλ ζηε γιώζζα ηνπο ε ληξέπνληαη, έρνπλε 

κηα ζπζηνιή γεληθά, δελ κηιάλε ζηε γιώζζα ηνπο όηαλ ζέινπλ λα απεπζπλζνύλ ζηε 

δαζθάια μέξνπλε όηη ε δαζθάια δελ κηιάεη ηε γιώζζα ηνπο, ην θαηαιαβαίλνπλ ην 

βιέπνπλε θαη ληξέπνληαη θαη απηά, δελ κπνξώ λα πσ ληξέπνληαη κάιινλ είλαη ιάζνο 

έθθξαζε, δπζθνιεύνληαη».(Τ10) 

 Ζ απνπνίεζε φκσο ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο πνιχ πηζαλφ λα επεξεάζεη 

αξλεηηθά ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ παηδηνχ δεδνκέλνπ φηη ε 

γιψζζα είλαη έλαο βαζηθφο παξάγνληεο ψζηε ην παηδί λα ληψζεη ζηγνπξηά φηη νη 

ηθαλφηεηεο ηνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηνπο άιινπο (Γθφβαξεο, 2008). 

 

 

2.4.3 Η ζξεζθεία ησλ παηδηώλ κε κεηαλαζηεπηηθό ππόβαζξν ζην ρώξν ηνπ 

λεπηαγσγείνπ 

 

χκθσλα κε ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. ηα παηδηά πξέπεη «λα 

γλσξίζνπλ ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο, λα αλαπηχζζνπλ ζπλαηζζήκαηα αγάπεο θαη 

αδειθνζχλεο γηα φια ηα πιάζκαηα ηεο γεο» (Γ.Δ.Π.Π.., 2003:18). Δπίζεο, ζην 

σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ πξνβιέπεηαη πξνζεπρή θαζεκεξηλά θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηδαζθαιίαο. 

Θεσξήζακε αλαγθαίν λα κειεηήζνπκε ηηο απφςεηο θαζψο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο ησλ λεπηαγσγψλ πάλσ ζην ζέκα ηεο ζξεζθείαο δηφηη φπσο δηαπηζηψζακε 

ζε θαλέλα απφ ηα ζεζκηθά θείκελα δελ γίλεηαη αλαθνξά γηα ηηο δηαθνξεηηθέο 

ζξεζθείεο πνπ ελδερνκέλσο λα πηζηεχνπλ ηα παηδηά, παξά κφλν πεξηνξίδνληαη ζε έλα 

ελδεηθηηθφ project κε ζέκα «νη άλζξσπνη πνπ ηψξα κέλνπλ θνληά καο, ελψ πξηλ 

έκελαλ καθξηά» φπνπ ζε απηφ ην πιαίζην παξνπζηάδεηαη έλαο ηλδηθφο γάκνο. Όπσο 

ινηπφλ παξαηεξνχκε δελ ππάξρεη θακηά θαηεχζπλζε, θακηά επίζεκε ζέζε απφ ηε 

κεξηά ηνπ Τ.Π.Δ.Π.Θ., αθήλνληαο κε απηφ ην ηξφπν ηελ επρέξεηα ζηε λεπηαγσγφ λα 

ην δηαρεηξηζηεί ζχκθσλα κε ηε δηθή ηεο αληίιεςε. Όκσο φπσο ζα δνχκε θαη 

παξαθάησ, εμαηηίαο απηήο ηεο άγλνηαο δεκηνπξγείηαη ζρεηηθή ακεραλία  αιιά θαη 

δηθαηνινγεκέλνη απηνζρεδηαζκνί απφ κέξνπο ησλ λεπηαγσγψλ. 

θνπφο καο είλαη λα δηεξεπλήζνπκε ηηο γλψζεηο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ην 

ζξήζθεπκα ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν, ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο 

πνπ αθνινπζνχλ θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ελδερνκέλσο παξνπζηάζηεθαλ απφ ηελ 

παξνπζία αιιφζξεζθσλ παηδηψλ ζηελ ηάμε ηνπο. Δπίζεο, δηεξεπλήζακε ηηο απφςεηο 

ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αλάδεημε δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεπηηθψλ παξαδφζεσλ κέζα ζηελ 

ηάμε. 

Όζνλ αθνξά ην εξψηεκα πνπ ηνπο ηέζεθε ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε αιιφζξεζθσλ 

παηδηψλ ζηε ηάμε ηνπο, νη απαληήζεηο πνπ πήξακε είλαη φηη νη κηζνί εθπαηδεπηηθνί 

έρνπλ γλψζε ελψ νη άιινη κηζνί δήισζαλ άγλνηα. χκθσλα κε ηελ έξεπλα καο ε 

άγλνηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ νθείιεηαη ζε δχν παξάγνληεο: α) ζην γεγνλφο φηη δελ 

ζεσξνχλ ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπλ ην ζξήζθεπκα ησλ παηδηψλ θαη β) ζηελ δπζθνιία ή 

αιιηψο ακεραλία πνπ έρνπλ νη λεπηαγσγνί λα ξσηήζνπλ ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ. 

«Κνίηα λα δεηο ην ζέκα ηεο Θξεζθείαο είλαη ιίγν επαίζζεην νπόηε δελ κπνξείο λα 

ξσηήζεηο θαη ηνπο γνλείο αθξηβώο, κεξηθνί από εδώ είλαη άζενη, νπόηε γεληθόηεξα δελ 

έρνπλε άπνςε πεξί ζξεζθείαο θάπνηα είλαη Υξηζηηαλνί αο πνύκε ή πεγαίλνπλε  πξνο ηα 

εθεί ηνπιάρηζηνλ νη γνλείο ηνπο επεηδή έρνπλε κείλεη πνιιά ρξόληα εδώ όρη όηη είλαη 

βαπηηζκέλα, θαλέλα όκσο δελ έρεη βαπηηζηεί, είλαη δειαδή όια ζηε ζξεζθεία ηνπο 

νπόηε δελ επεκβαίλνπκε ζε απηό». (Τ24) 

 «…δελ έδσζα πνιύ βάζε ζηε ζξεζθεία. Γειαδή αθόκα θαη ηα Υξηζηνύγελλα, ην 

Πάζρα θαη απηά, νύησο ή άιισο δελ ζα έδηλα πνιιή κεγάιε βάζε γηαηί δελ ζέισ λα 
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πεξλάσ ζηα παηδηά ηα δηθά κνπ πηζηεύσ ή ηηο δηθέο κνπ απόςεηο, δελ ζέισ λα έρσ 

αληηδξάζεηο από ηνπο γνλείο πόζν κάιινλ ηώξα πνπ έρσ αιινδαπνύο, δελ 

αζρνιεζήθακε πνιύ γεληθά κε ηε Θξεζθεία». (Τ1) 

ην εξψηεκα εάλ θάλνπλ πξνζεπρή νη λεπηαγσγνί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο καο 

απάληεζαλ θαηαθαηηθά. Τπήξμαλ κφλν δχν λεπηαγσγνί πνπ δελ αθνινπζνχλ ην 

σξνιφγην πξφγξακκα πάλσ ζε απηφ ην ζέκα, εθ ησλ νπνίσλ ε κία είλαη ζε νινήκεξν  

ηκήκα θαη δελ ην έθξηλε αλαγθαίν δηφηη ηα παηδηά θάλνπλ ην πξσί.  

Οη λεπηαγσγνί θάλνπλ πξνζεπρή θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαζψο 

θαη πξηλ ηελ ψξα ηνπ πξνγεχκαηνο ησλ παηδηψλ. Οη πξνζεπρέο πνπ θάλνπλ ζηε 

πιεηνςεθία ηνπο αλαθέξνληαη γεληθά ζε έλα Θεφ ή είλαη ζησπειέο, ελψ έλαο ζρεηηθά 

κεγάινο αξηζκφο θάλνπλ πξνζεπρή φπνπ ην πεξηερφκελν ηεο αλαθέξεηαη ζηνλ 

νξζφδνμν Υξηζηηαληζκφ. 

 

- Ο πξνβιεκαηηζκόο εκάο είλαη όηαλ ζέινπκε λα θάλνπκε πξνζεπρή. 

- Ση γίλεηαη ζ’ απηήλ ηε πεξίπησζε; 

- Σώξα πξνζπαζνύκε λα επηιέγνπκε κηα πξνζεπρή πνπ ζα είλαη θάπσο νπδέηεξε 

λα κελ αλαθέξεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν Θεό θαη λα’ λαη γεληθά έλαο Θεόο πνπ 

είλαη γηα όινπο πνπ λα καο πξνζηαηεύεη.(Τ16). 

 

«Δγώ ηη θάλσ; θάζε αξρή ηεο ρξνληάο όηαλ θάλσ ηελ πξώηε ζπγθέληξσζε ησλ 

γνλέσλ ηνπο ελεκεξώλσ όηη ε πξαθηηθή ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα θάλνπκε κία πξσηλή 

πξνζεπρή εάλ θάπνηνο δηαθσλεί κε απηό λα κνπ ην πεη θαη δελ έρσ θακηά αληίξξεζε λα 

είλαη ην παηδάθη ζηελ άθξε. Μέρξη απηό ην ζεκείν όινη κνπ ιέλε όρη άξα εγώ δελ 

παίξλσ παξά πάλσ πνηόο είλαη έηζη θαη πνηόο είλαη αιιηώο γηαηί δελ κε αθνξά θηόιαο 

κέρξη απηό ην ζεκείν πνπ εκπιέθεηαη ε δηθηά κνπ δνπιεηά». (Τ27) 

ηε παξαπάλσ καξηπξία θαη ηδηαίηεξα ζηα ιφγηα «εάλ θάπνηνο δηαθσλεί κε απηό 

λα κνπ ην πεη θαη δελ έρσ θακηά αληίξξεζε λα είλαη ην παηδάθη ζηελ άθξε» είλαη 

εχθνιν λα δηαθξίλεη θαλείο ηελ αληηκεηψπηζε πνπ ζα έρνπλ ηα παηδηά ζηε πεξίπησζε 

πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε πξσηλή πξνζεπρή. Με ην λα αθήζνπκε φκσο «ην παηδάθη 

ζηελ άθξε» απηφκαηα ην νδεγνχκε ζην πεξηζψξην θαη ζηελ απνκφλσζε εμαηηίαο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ. Όπσο είλαη εχινγν ζε απηή ηε πεξίπησζε ε αθνκνίσζε είλαη 

ν κφλνο ηξφπνο λα εληαρζεί ην ζπγθεθξηκέλν παηδί ζηελ νκάδα. Ο ξφινο ηνπ 

ζρνιείνπ φκσο θαη ηδηαίηεξα ηεο λεπηαγσγνχ δελ είλαη λα δείρλεη ζηα παηδηά ην δξφκν 

ηεο αθνκνίσζεο αιιά λα θαιιηεξγεί έλα θιίκα ζεβαζκνχ θαη απνδνρήο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο. 

Γελ ιείπνπλ βέβαηα θαη νη παξεμεγήζεηο κεηαμχ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πάλσ 

ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Δλψ νη πεξηζζφηεξνη λεπηαγσγνί δελ αληηκεηψπηζαλ θάπνηεο 

δπζθνιίεο ππήξμαλ θαη θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί πνπ ήξζαλ ζε δηαθσλία κε ηνπο γνλείο 

φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ απφζπαζκα: 

 

- Μνπ ιέγαλε αο πνύκε ζπγθεθξηκέλα 1-2 γηαηί ηνπο θάλεηο ιέεη πξνζεπρή, ηνπο 

θάλεηο ζηαπξό πνηνο είζαη; Αιιά δελ ηνπο δίλσ ζεκαζία. 

- Καη ζε ξσηάλε γηαηί ηνπο θάλεη πξνζεπρή; 

- Ναη ξε παηδί κνπ ιέεη, εληάμεη από όηη θαηάιαβα είλαη άζενη θαη κνπ ιέγαλε αο 

πνύκε εζείο ηεο θπβέξλεζεο θάηη ηέηνηεο ραδνκάξεο, ζπγλώκε θηόιαο γηα ηελ 

έθθξαζε επεηδή δελ ήζειαλ αο πνύκε λα θάλνπλ πξνζεπρή θαη ηνπο είπα, ηνπο 

απάληεζα πνιύ όκνξθα όηη κεο ζηελ ηάμε ζα θάλσ απηό πνπ λνκίδσ εγώ ζσζηό 

από θεη θαη πέξα ζην ζπίηη ζαο…δελ ζα κπνξεί επεηδή θάπνηνο δελ ζέιεη γεληθά, 

εγώ λα κε θάλσ πξνζεπρή. (Τ19) 
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Γηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο θαη απφςεηο ππάξρνπλ φκσο θαη ζην ζέκα ηνπ ζηαπξνχ 

φπσο δηαπηζηψζακε απφ ηελ έξεπλα καο. Γέθα λεπηαγσγνί δελ θάλνπλ ζηαπξφ, επηά 

ην ζεσξνχλ ζεκαληηθφ θαη παξνηξχλνπλ φια ηα παηδηά λα θάλνπλ, ελψ ηέζζεξηο 

λεπηαγσγνί ην ζεσξνχλ ζεκαληηθφ αιιά φρη ππνρξεσηηθφ θαζψο ην αθήλνπλ ζηελ 

επηινγή ησλ παηδηψλ.  

«Δκείο θάλνπκε ην ζηαπξό καο ην πξσί είηε είλαη αιιόζξεζθα είηε όρη, ιέκε ζηα 

παηδηά ζα θάλνπκε ηελ πξνζεπρή  καο. Οη γνλείο από ηε ζηηγκή πνπ δελ καο ιέλε απηνί 

μέξεηε εγώ έρσ πξόβιεκα, αο πνύκε ζέισ λα απέρεη ην παηδί κνπ, δελ πξνρσξάκε ζηελ 

απνρή θαη όπνην ζέιεη θάλεη. Δγώ άκα δώ ην αιινδαπό αο πνύκε ηώξα πνπ είλαη 

κνπζνπικαλάθη παξάδεηγκα θαη δελ θάλεη ηνλ ζηαπξό ηνπ, δελ ζα ην πηέζσ λα θάλεη ην 

ζηαπξό ηνπ». (Τ21) 

Γηαθνξεηηθή άπνςε έρεη κηα άιιε λεπηαγσγφο: 

 

- ηαπξφ θάλνπλε; 

- ρη εγώ δελ ηνπο ιέσ λα θάλνπλε ζηαπξό. 

- Οχηε ηα ειιελάθηα; 

- ρη ζε θαλέλα δε ιέσ. 

- Απιά ηα ρεξάθηα; 

- Ναη, έηζη ηα ρεξάθηα (δείρλεη ζηαπξσηά). ρη, γηαηί εηδηθά ζηελ αξρή γηαηί δελ 

ήμεξα δελ ήζεια λα…θάπνην παηδάθη λα ληώζεη όηη παξαγθσλίδεηαη ή λα 

ππνρξεσζεί λα θάλεη θάηη πνπ δελ ην πηζηεύνπλ ζην ζπίηη ηνπ. (Τ31) 

 

χκθσλα ινηπφλ κε ηηο παξαπάλσ καξηπξίεο ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο 

θαη πξνζεγγίζεηο φζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ ζηαπξνχ. Απφ ηε κηα κεξηά ε λεπηαγσγφο 

(Τ21) πξνηξέπεη φια ηα παηδηά λα θάλνπλ ζηαπξφ επηρεηξψληαο λα ππνζάιςεη ηελ 

ζξεζθεπηηθή αλνκνηνγέλεηα πνπ επηθξαηεί ζηελ ηάμε, ελψ απφ ηελ άιιε ε 

λεπηαγσγφο (Τ31) πξνηηκάεη λα απέρνπλ φια ηα παηδηά απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ 

ζηαπξνχ ψζηε λα πξνζηαηεχζεη ηα αιιφζξεζθα παηδηά απφ πξνθαηαιήςεηο πνπ 

ελδερνκέλσο λα παξνπζηαζηνχλ ζην λεπηαγσγείν θαζψο θαη λα ηα πξνζηαηεχζεη απφ 

ηπρφλ ζπγθξνχζεηο κε ηνπο γνλείο ηνπο αιιά αθφκα θαη κε ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ, ν 

νπνίνο φπσο ζπλεζίδεηαη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο πξνζπαζεί λα αληαπνθξηζεί θαη λα 

ηθαλνπνηήζεη θαη ηα δχν πεξηβάιινληα (νηθνγέλεηα, ζρνιείν) ζηα νπνία ζπληειείηαη ε 

αγσγή θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ. 

Πξνβιεκαηηζκφο ππάξρεη βέβαηα απφ ηελ πιεπξά ησλ λεπηαγσγψλ φζνλ αθνξά 

ην ζέκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ παξαδφζεσλ ζην λεπηαγσγείν. Όπσο γλσξίδνπκε 

ζπλεζίδεηαη ζην ζρνιείν λα γηνξηάδνπκε ηα Υξηζηνχγελλα, ην Πάζρα, ησλ Σξηψλ 

Ηεξαξρψλ θαζψο θαη λα αλαθεξφκαζηε θαη ζε άιια ζέκαηα ζξεζθείαο. Οη λεπηαγσγνί 

νη νπνίεο γλψξηδαλ ην ζξήζθεπκα ησλ παηδηψλ, εξσηήζεθαλ εάλ έρνπλ δηεμάγεη 

δξαζηεξηφηεηεο ή project κε ζέκα ηηο ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο ησλ αιιφζξεζθσλ 

παηδηψλ. Παξφηη νη πεξηζζφηεξνη ζπκθσλνχζαλ κε ην λα αλαδεηθλχνληαη 

δηαθνξεηηθέο ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο ζην λεπηαγσγείν, κφλν δχν ζπκπεξηέιαβαλ 

θάπνηα ζξεζθεπηηθά έζηκα ησλ αιιφζξεζθσλ παηδηψλ, κε αθνξκή ην ζέκα ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ Πάζρα. Δπίζεο, κία λεπηαγσγφο δηεμήγαγε έλα project κε 

ζέκα ηνλ γάκν ζηε πξία θαη φπσο καο είπε ηα παηδηά έδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη 

ελζνπζηαζκφ. Τπήξμαλ επίζεο ηέζζεξηο λεπηαγσγνί νη νπνίεο παξφιν πνπ δελ 

πξνρψξεζαλ ζε θάπνηα δξαζηεξηφηεηα κίιεζαλ γηα ην ζέκα ηεο αλεμηζξεζθίαο ζηα 

παηδηά. Οη πεξηζζφηεξεο βέβαηα πξνρψξεζαλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ζξεζθεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ζχκθσλα κε ηα δηθά καο ήζε θαη έζηκα, ελψ ππήξμαλ θαη θάπνηεο 

λεπηαγσγνί νη νπνίεο έθαλαλ πην επηθαλεηαθά ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα. 

«Δκείο θάλνπκε ην πξόγξακκα καο όπσο είλαη εθόζνλ ήκαζηε Υξηζηηαλνί 
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Οξζόδνμνη, ζα αθνινπζήζνπκε ην πξόγξακκα καο απιά ζε θάπνηεο γηνξηέο. 

Υξηζηνπγελληάηηθε γηνξηή ην ζπγθεθξηκέλν παηδάθη δελ πήξε κέξνο ζην 

Υξηζηνπγελληάηηθε γηνξηή, ηηο εξγαζίεο ηνπ όκσο ηηο έθαλε θαλνληθά θαη ηηο παίξλεη 

θαλνληθά ζην ζπίηη». (Τ26) 

Όπσο καο δήισζαλ δελ ζπκπεξηέιαβαλ δηθέο ηνπο ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο ζην 

λεπηαγσγείν είηε γηαηί δελ ην ζεσξνχλ ζεκαληηθφ είηε γηα ηνλ ιφγσ φηη δελ  

γλσξίδνπλ πψο λα δηαρεηξηζηνχλ ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνπο 

παξαθάησ δηαιφγνπο: 

 

- Σώξα ην Πάζρα ε αιήζεηα είλαη όηη ην πεξλάο ιίγν πην επηθαλεηαθά ην ζέκα, 

δειαδή πέξπζη δηαβάζακε πνιιέο ηζηνξίεο από ηε Βίβιν, όρη κόλν πέξπζη ηα 

πξνεγνύκελα ρξόληα, πέξπζη είρα έλα κόλν παηδάθη από ηελ Αιβαλία ζην ζύλνιν 

ησλ 19 παηδηώλ. Φέηνο όκσο ιίγν πην επηθαλεηαθά, λαη εληάμεη πάιη γηα ηνλ 

Υξηζηό όηη ζηαπξώζεθε, μέξνπλε, θνξάλε θνκπνζθνίληα… όρη όκσο παξαπάλσ. 

- Γελ κπαίλεηο ζε ιεπηνκέξεηεο; 

- ρη, όρη. 

- Απφ ηηο δηθέο ηνπο παξαδφζεηο έρεηο γλψζεηο; 

- Γελ αλαθέξνπλ ηίπνηα, δελ έρσ θαηαιάβεη ηίπνηα. 

- Γελ μέξεηο; 

- ρη 

- Χξαία, εληάμεη. Θα ήζειεο λα κάζεηο; Σν ζεσξείο ζεκαληηθφ απηφ; 

- ρη. (Τ22) 

 

- Αηζζάλνκαη ζαλ μέλν ην αληηθείκελν, δελ ην είρα πνηέ, νύηε ζην Παλεπηζηήκην 

είρακε δηδαρζεί έηζη γηα ην ζξήζθεπκα θάηη, δελ είρακε εκβαζύλεη ζην ζξήζθεπκα, 

είρακε κείλεη επηθαλεηαθά αιινδαπά, ζην ζξήζθεπκα δελ είρακε… 

- Οχηε θαη απφ ηνλ νδεγφ πήξεο θάπνηα βνήζεηα γηα λα μέξεηο πσο ζα ην 

δηαρεηξηζηείο; 

- ρη, απιά δελ κνπ έρεη ηύρεη κέρξη ηώξα θάπνην, ζην πξνεγνύκελν ήμεξα όηη 

ππήξραλε, ζην πξνεγνύκελν λεπηαγσγείν ήμεξα όηη ππήξραλε, ην Πάζρα δελ 

θάλακε, δελ κηιήζακε…πνιύ επηθαλεηαθά, εθθιεζία δελ πήγακε θαζόινπ, δελ 

πεγαίλακε, δελ είραλ πάεη πνηέ εθθιεζία, ηώξα δελ μέξσ. (Τ17) 

 

Γηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο αληηιακβαλφκαζηε θαη ζε απηφ 

ην ζέκα φπσο θαίλεηαη απφ ηηο παξαπάλσ απαληήζεηο ησλ λεπηαγσγψλ. ηελ 

απάληεζε (Τ26) κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηελ επηζπκία ηεο λεπηαγσγνχ λα 

νκνγελνπνηήζεη ην ηκήκα ηεο εθφζνλ ζεσξεί φηη φια ηα παηδηά είλαη ππνρξεσκέλα λα 

αθνινπζήζνπλ έλα πξφγξακκα βαζηζκέλν ζηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ 

θπξίαξρνπ πιεζπζκνχ παξακειψληαο ηηο κεηνλφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζην ρψξν ηνπ 

λεπηαγσγείνπ θαη νδεγψληαο ηα αιιφζξεζθα παηδηά ζηελ αθνκνίσζε ή ζην 

πεξηζψξην. Απφ ηελ άιιε κεξηά ζηηο απαληήζεηο ησλ λεπηαγσγψλ (Τ22) θαη (Τ17) 

παξαηεξνχκε φηη νη λεπηαγσγνί αλαγλσξίδνπλ απηή ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη 

πξνζπαζνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ην ζέκα πην επηθαλεηαθά. Ζ δηαθνξεηηθή ζξεζθεία ησλ 

αιιφζξεζθσλ παηδηψλ δελ απνηειεί βέβαηα ζηνηρείν εκπινπηηζκνχ ζην ρψξν ηνπ 

λεπηαγσγείνπ φπσο θαίλεηαη απφ ηελ καξηπξία (Τ22) θαη ην γεγνλφο απηφ καο 

παξαπέκπεη πεξηζζφηεξν ζηε πξνζέγγηζε ηεο ελζσκάησζεο φπνπ ζεσξεηηθά 

αλαγλσξίδεηαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ρσξίο φκσο λα απνηειεί ζηνηρείν εκπινπηηζκνχ. 

εκαληηθή είλαη θαη ε καξηπξία κηαο λεπηαγσγνχ, ε νπνία καο παξαζέηεη ηε δηθή 

ηεο εκπεηξία παξαθάησ, ε νπνία φκσο δελ είλαη θαη ε κνλαδηθή πνπ ζπλαληήζακε. 
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«Σα παηδηά βέβαηα ηνπο αξέζεη ηόζν πνιύ ε ζξεζθεία ε δηθηά καο, απηά πνπ 

θάλνπκε ην Πάζρα, ηηο κέξεο ηνπ Πάζρα θαη όιεο απηέο νη ζπλήζεηεο πνπ είπα ζηα 

παηδηά ηνπο άξεζε ηόζν πνιύ θαη έιεγαλ θαη εγώ ζέισ λα γίλσ ρξηζηηαλόο θαη εγώ ζέισ 

λα βαπηηζηώ θαη ζέισ λα πάξσ απηό ην όλνκα, λαη ηνπο άξεζε. Δκείο εθεί πέξα δελ 

παίξλακε ζέζε, είλαη θάηη πνπ αθνξά ηελ νηθνγέλεηα». (Τ18) 

ην ζεκείν φκσο απηφ λα πνχκε φηη κε ην λα «κπήζνπκε» έλα παηδί ζηε δηθηά καο 

ζξεζθεία, ε νπνία έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε ζξεζθεία ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, ππάξρεη ν 

θίλδπλνο ην παηδί λα έξζεη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ νηθνγέλεηα, γεγνλφο ην νπνίν φπσο 

γλσξίδνπκε επηδξά αξλεηηθά ζηε ςπρνζχλζεζε ηνπ παηδηνχ.  

πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε φηη φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα απνζπάζκαηα πνπ 

παξαζέζακε παξαπάλσ νη πεξηζζφηεξνη λεπηαγσγνί δελ γλσξίδνπλ πψο λα 

δηαρεηξηζηνχλ ην ζέκα ηεο ζξεζθείαο ζην λεπηαγσγείν. Όπσο καο κεηέθεξαλ ληψζνπλ 

αβνήζεηνη αθνχ πνπζελά δελ γίλεηαη αλαθνξά γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα.    

«Απ' απηό ην θνκκάηη, ζην πσο λα ρεηξηζηώ ηα ζξεζθεπηηθά ζέκαηα δελ έρσ 

βνεζεζεί θαζόινπ θαη ηώξα δειαδή ςάρλσ λα βξσ πσο ζα αζρνιεζώ κε απηό. Δθεί 

πηζηεύσ ππάξρεη κεγάιν έιιεηκκα». (Τ6) 

 

 

2.4.4 Η παξάδνζε ησλ παηδηώλ κε κεηαλαζηεπηηθό ππόβαζξν ζην ρώξν ηνπ 

λεπηαγσγείνπ 

 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ιέγνληαο παξάδνζε ελλννχκε ηελ παξαδνζηαθή 

κνπζηθή, ηνπο παξαδνζηαθνχο ρνξνχο θαζψο θαη ηα παξαδνζηαθά παηρλίδηα ησλ 

παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν. Δπηιέμακε λα πεξηνξηζηνχκε ζηα παξαπάλσ 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε παξάδνζε δηφηη είλαη θαη ηα κφλα πνπ αλαθέξεη ν Οδεγφο 

Νεπηαγσγνχ.  

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ Νεπηαγσγνχ «Καηά ηελ αλάπηπμε 

ζρεδίσλ εξγαζίαο κπνξνχλ λα αθνχζνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ γηα ηε κνπζηθή άιισλ 

ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ» (Οδεγφο Νεπηαγσγνχ, 2006:333) θαη «ε απηή ηε πξννπηηθή 

πνιχηηκε, είλαη ε ζπλεξγαζία κε γνλείο παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξα 

πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα» (Οδεγφο Νεπηαγσγνχ, 2006:334). 

Δπίζεο, παξαθάησ δίλνληαο ηδέεο γηα δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε 

ηεο κνπζηθή ζην λεπηαγσγείν αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ε εθπαηδεπηηθφο «Αλ 

ππάξρνπλ ζηελ ηάμε παηδηά απφ άιιεο ρψξεο, επηιέγεη θπξίσο κνπζηθέο απφ ηηο ρψξεο 

πξνέιεπζεο. πδεηά κε ηα παηδηά γηα ηηο ρψξεο απηέο. Αλαθέξνληαη ζηε γιψζζα 

ηνπο, ζηε κνπζηθή θαη ηνπο ρνξνχο» (Οδεγφο Νεπηαγσγνχ, 2006: 334).  

Όζνλ αθνξά ην θεθάιαην ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζην λεπηαγσγείν νη ζπγγξαθείο 

ηνπ Οδεγνχ αλαθέξνπλ φηη «Ζ εθπαηδεπηηθφο ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα καζαίλνπλ θαη 

λα παίδνπλ παξαδνζηαθά παηρλίδηα ηεο ρψξαο καο... θαη παξαδνζηαθά παηρλίδηα 

άιισλ πνιηηηζκψλ… Παξαθηλεί ηα παηδηά λα ξσηήζνπλ ηνπο γνλείο ηνπο γηα ηα 

παηρλίδηα πνπ έπαηδαλ κηθξνί» (Οδεγφο Νεπηαγσγνχ, 2006:346). Μπνξεί βέβαηα ζε 

απηφ ην ζεκείν λα κελ αλαθέξεηαη μεθάζαξα ζηα παξαδνζηαθά παηρλίδηα ησλ 

παηδηψλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, πξνηείλεη φκσο ηελ εκπινθή ησλ 

γνλέσλ ησλ παηδηψλ, γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα δψζεη δηαπνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα ζε 

ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο.  

ην παξφλ θεθάιαην ζηφρνο καο είλαη λα κειεηήζνπκε αλ θαη κε πνην ηξφπν νη 

πξνηάζεηο πνπ θάλνπλ νη ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ κεηνπζηψλνληαη ζε πξάμεηο. 

Γλσξίδνπκε βέβαηα φηη ηα παξαπάλσ ζέκαηα δελ απνηεινχλ δέζκεπζε γηα ηνπο 

λεπηαγσγνχο θαη δελ έρνπλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα, παξφια απηά ζεσξνχκε φηη ε 



 74 

γλψζε ηεο παξάδνζε θάζε ιανχ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ζηνηρεία εθείλα πνπ 

ζπλζέηνπλ ηε  πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ησλ παηδηψλ. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ησλ λεπηαγσγψλ ζεσξνχλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα νξγαλψλνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο φπνπ ζα έρνπλ ζέζε θαη ζηνηρεία ηεο παξάδνζεο ησλ παηδηψλ κε 

κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν. 

«ίγνπξα ζα ήηαλε ζεκαληηθό γηαηί πινπηίδεηαη θαη ε δηθή καο ε παξάδνζε, όρη ε 

παξάδνζε ν πνιηηηζκόο ν δηθόο καο εκπινπηίδεηαη αλ έρνπκε θαη άιια ζηνηρεία από 

άιινπο ιανύο δελ είλαη απαξαίηεην λα ηα πηνζεηήζνπκε θαη λα ηα επηβάιινπκε δελ 

μέξσ ηη, αιιά πινπηίδεηαη ν θάζε άλζξσπνο νηηδήπνηε θαηλνύξην θαη λα καζαίλεη 

απιώο θέηνο δελ έρεη ηύρεη λα αζρνιεζνύκε». (Τ10) 

«Απ’ ηελ ζηηγκή πνπ έρνπκε δερηεί λα είλαη ζηε ηάμε καο θαη παηδηά άιισλ ρσξώλ 

πξέπεη λα δερηνύκε θαη θάπνηα πξάγκαηα δηθά ηνπο θαη λα ππάξρεη θαη ε 

αιιειεπίδξαζε, γηαηί αιιηώο από κόλνη καο λαη κελ ηνπο δερόκαζηε, αιιά ζηελ νπζία 

ηνπο βάδνπκε ζε κηα γσλία». (Τ16) 

Παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξεο καξηπξίεο ησλ λεπηαγσγψλ θηλνχληαη ζην ίδην 

πιαίζην κε ηηο παξαπάλσ, σζηφζν θαη ζε απηφ ην θνκκάηη ηεο έξεπλαο καο 

δηαθξίλνπκε φηη νη απφςεηο ηνπο κε ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ηνπο δελ ζπκθσλνχλ.  

Γειαδή φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο κνπζηθήο, κφλν ζην 1/3 ησλ λεπηαγσγείσλ ππήξμαλ 

αθνχζκαηα απφ παξαδνζηαθέο κνπζηθέο ησλ αιινεζλψλ παηδηψλ.  

«ηελ αξρή γηα λα είκαη εηιηθξηλήο όηαλ αληίθξηζα γηα πξώηε θνξά ην Γ.Δ.Π.Π.. 

θαη όια απηά κνπ θάλεθε πεξίεξγν ιέσ πσο ζε ειιεληθά ζρνιεία λα αθνύγεηαη ησλ 

άιισλ παηδηώλ (ελ. κνπζηθή), ιέσ ειιεληθά πσο λα γίλεηαη αιιά κεηά θαηάιαβα από ηε 

ζηηγκή πνπ ζπκκεηέρνπλε ηα παηδηά απηά, πξέπεη, πξέπεη! Καη αλ ζέινπκε λα ζεβόκαζηε 

θαη ηηο δηθέο ηνπο πξνζσπηθόηεηεο πξέπεη λα αθνύγνληαη θαη ηώξα ην θάλσ κε ραξά θαη 

κνπ αξέζεη θηόιαο. Γειαδή όζεο θνξέο έρνπλε θέξεη ραίξνκαη πνπ ην θάλνπλε, ζηελ 

αξρή ζθεθηόκνπλα πνιύ πην ζηελά ην κπαιό κνπ, ηώξα έρεη αλνίμεη ιίγν απηό ην ζέκα 

κε όζα έρσ δεη θαη λαη είκαη ππέξ». (Τ6) 

Οη πεξηζζφηεξεο λεπηαγσγνί αλέδεημαλ ηε παξαδνζηαθή κνπζηθή ησλ ρσξψλ 

πξνέιεπζεο ησλ παηδηψλ είηε ζηα πιαίζηα ηνπ ζέκαηνο ηα «Παηδηά ηνπ Κφζκνπ» φπνπ 

ηα παηδηά είραλ ηελ επθαηξία  λα αθνχζνπλ παξαδνζηαθή κνπζηθή πνιιψλ ρσξψλ, 

είηε κε αθνξκή ην ζέκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ άθνπζαλ 

θαη ηα παξαδνζηαθά θάιαληα ησλ αιινεζλψλ παηδηψλ.  

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ππνινίπσλ λεπηαγσγψλ ην γεγνλφο φηη δελ έρνπλ 

ζπκπεξηιάβεη ηε κνπζηθή ησλ παηδηψλ κε δηαθνξεηηθή ρψξα πξνέιεπζεο ζην 

λεπηαγσγείν νθείιεηαη ζε δχν αξλεηηθνχο παξάγνληεο: α) εμαηηίαο ησλ πνιιψλ 

ζεκάησλ πνπ έρνπλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ζην λεπηαγσγείν δελ ζθέθηεθαλ λα 

πξνβνχλ ζε ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη β) παξφιν πνπ δεηήζεθε απφ ηνπο 

γνλείο ησλ αιινεζλψλ παηδηψλ βνήζεηα γηα λα αλαδείμνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, νη 

γνλείο δελ αληαπνθξίζεθαλ. 

«…δελ μέξσ έρσ δηαθξίλεη θαη ηελ επηζπκία ησλ γνληώλ ηνπο ίζσο γηα λα κελ 

αηζζάλνληαη θαηώηεξνη όηη ζέινπλ ηα παηδηά ηνπο λα κεγαιώζνπλ όπσο ηα ειιελάθηα. 

Γειαδή απηό πνιιέο θνξέο ηνπο θάλεη λα απαξληνύληαη πξάγκαηα δηθά ηνπο κόλν θαη 

κόλν γηα λα κελ αληηκεησπίδνπλ, πηζηεύνπλ όηη ζα αληηκεησπίζνπλ ηα παηδηά πξόβιεκα 

κέζα ζην ζρνιείν, πξάγκα πνπ εκέλα δελ κνπ έρεη ζπκβεί, δελ ην ρσ δηαθξίλεη αιιά δελ 

ζέινπλ λα ηα δηαθνξνπνηνύλ θαζόινπ από ηα ειιελάθηα, θαζόινπ, θαζόινπ. Γη' απηό 

ζαο ιέσ επεηδή έρνπλ γελλεζεί ηα παηδηά εδώ, δελ μέξνπλ γηα παξαδνζηαθά. Απηά δελ  

πνπ έρνπλ έξζεη, έρνπλ έξζεη ζε πάξα πνιύ κηθξή ειηθία». (Τ5) 

ηε ζπγθεθξηκέλε απάληεζε δηαθξίλνπκε ίζσο θαη ηνλ βαζηθφ ιφγσ γηα ηνλ νπνίν 

νη γνλείο ελδερνκέλσο λα κελ αληαπνθξίλνληαη. Σν δήηεκα βέβαηα είλαη θαηά πφζν νη 
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εθπαηδεπηηθνί δεκηνπξγνχλ έλα αζθαιέο πιαίζην ψζηε νη γνλείο θαη ηα παηδηά λα κε 

ληψζνπλ φηη γηα λα γίλεη θάπνηνο απνδεθηφο ζην ζρνιείν αιιά θαη ζηελ επξχηεξε 

θνηλσλία ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ην δξφκν ηεο αθνκνίσζεο. 

Τπήξμε επίζεο θαη έλαο κηθξφο αξηζκφο λεπηαγσγψλ νη νπνίεο φπσο καο ηφληζαλ 

είλαη θαη ππνρξέσζε ηνπ Τ.Π.Δ.Π.Θ. λα πξνκεζεχζεη ηα ζρνιεία κε CD ζηα νπνία ζα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη παξαδνζηαθή κνπζηθή ησλ αιινεζλψλ παηδηψλ  εθφζνλ νη γνλείο 

γηα δηάθνξνπο ιφγνπο αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ. 

«Δάλ έδηλε ηόζν κεγάιε βαξύηεηα ζηα αιινδαπά, πνπ ηεινζπάλησλ είλαη πνιύ 

κεγάιν ην πνζνζηό ηνπο ζηα ζρνιεία, θπζηθά ζα έπξεπε λα ππάξρεη θαη αληίζηνηρν 

πιηθό γηαηί θαη λα ζέισ δελ κπνξώ λα βξσ ηόζν πνιύ πιηθό. Καηαιαβαίλεηο όηη είλαη 

ιίγν δύζθνιν, δειαδή θαη ηηο κνπζηθέο πνπ έρσ είλαη από έλα cd πνπ δελ κπνξώ λα 

έρσ, λα ελεκεξσζώ ηόζν πνιύ». (Τ1) 

Όζνλ αθνξά ηνπο παξαδνζηαθνχο ρνξνχο θαη ηα παξαδνζηαθά παηρλίδηα είλαη 

ζέκαηα ηα νπνία φπσο δηαθξίλακε απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθφηεξα 

δελ αλαπηχζζνληαη ζπρλά ζην λεπηαγσγείν, πφζν κάιινλ φηαλ απηά δελ αθνξνχλ ηνλ 

θπξίαξρε εζλνηηθή νκάδα. πγθεθξηκέλα, δχν κφλν λεπηαγσγνί αθνινχζεζαλ ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ Οδεγνχ Νεπηαγσγνχ ζρεηηθά κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ρνξνχο ησλ 

παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν θαη ηξείο αλαθνξηθά κε ηα παξαδνζηαθά 

παηρλίδηα, εθ ησλ νπνίν ε κία είρε πξνρσξήζεη θαη ζηε δηεμαγσγή ελφο ζρεηηθνχ 

project.  Όπσο παξαηεξνχκε ε παξάδνζε, είλαη κηα έλλνηα ηελ νπνία ιίγνη 

λεπηαγσγνί πξνσζνχλ ζην λεπηαγσγείν, ζα πξέπεη φκσο λα πξνβιεκαηηζηνχκε κε 

απηφ ην γεγνλφο δηφηη φπσο γλσξίδνπκε ε παξάδνζε ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ ηζηνξία 

θαη ηνλ πνιηηηζκφ θάζε ιανχ. 

Σέινο, λα πνχκε φηη ππήξμαλ θαη καξηπξίεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη λεπηαγσγνί 

δίλνπλ επθαηξίεο ζηα παηδηά λα γλσξίζνπλ ζηνηρεία απφ ηε παξάδνζε άιισλ ρψξσλ 

θαη φρη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ παηδηψλ. Απφ ηηο απαληήζεηο 

δηαθξίλακε φηη ζεσξνχλ έλα ζέκα δηαπνιηηηζκηθφ φηαλ απηφ αλαθέξεηαη ζε 

πνιηηηζκνχο γεληθφηεξα άιισλ ιαψλ ρσξίο λα ζεσξνχλ αλαγθαίν λα ζπκπεξηιάβνπλ 

θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ παηδηψλ κε δηαθνξεηηθή ρψξα πξνέιεπζεο πνπ θνηηνχλ ζηε 

ηάμε ηνπο.     

 

- εκείο όηαλ είρακε θάλεη ζε απηό ην θνκκάηη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

είρακε θσλάμεη δύν, κία-δύν, όρη κία ήηαλ ηειηθά, είρακε θσλάμεη δύν γνλείο λα 

έξζνπλ  γηα λα καο πνύλε θάπνην ηξαγνύδη ζηε γιώζζα ηνπο ηειηθά είρε  έξζεη κία 

έηζη γηα λα αθνπζηεί έλα ηξαγνύδηα από άιιε ρώξα, λαη. Πέξα από απηό πηζηεύσ 

όηη ζα κπνξνύζε κία λεπηαγσγόο λα ρξεζηκνπνηήζεη έηζη κία αθξηθάληθε κνπζηθή, 

κία ηλδηάληθή πνπ εκείο ην ρξεζηκνπνηήζακε θαη αο κελ είρακε παηδηά πνπ ήηαλ 

από θεη, από απηέο ηηο ρώξεο. 

- Ναη, λα έρνπλε εξεζίζκαηα θαη απφ άιιεο ρψξεο, θαηαλνεηφ. 

- Γεληθά λα ππάξρεη, έηζη ζην κπαιό ηνπο λα θαιιηεξγείηαη κηα δηαπνιηηηζκηθή 

αγσγή θαη όρη ζπγθεθξηκέλα όηη απηό είλαη ην παηδί ην νπνίν είλαη μέλν θαη πξέπεη 

ληε θαη θαιά λα κάζνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ. (Τ8) 

  

«Γεληθά άιισλ ρσξώλ παξαδνζηαθνύο έρνπκε θάλεη…Έρνπκε θάλεη Κίλα, Ηλδία 

θαη όια απηά, όηαλ θάλακε δηαπνιηηηζκηθόηεηα. Γελ έηπρε όκσο λα έρσ θαη εγώ πιηθό 

από ηελ Αιβαλία». (Τ1) 
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2.5 Οη γηνξηέο ζε πνιηηηζκηθά εηεξνγελή λεπηαγσγεία. 

 

Σν ζέκα ησλ γηνξηψλ ζηνλ Οδεγφ Νεπηαγσγνχ παξνπζηάδεηαη ζε μερσξηζηφ 

θεθάιαην ζην ηέινο ηνπ βηβιίνπ φπνπ πεξηγξάθνληαη νδεγίεο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπο 

θαζψο θαη δηάθνξεο πξνηάζεηο. Με κνξθή ππνζεκείσζεο νη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ: 

«Όηαλ ζηε ηάμε ππάξρνπλ παηδηά απφ άιια πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, ε γηνξηή είλαη 

επηβεβιεκέλν λα παίξλεη δηαπνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα» (Οδεγφο Νεπηαγσγνχ, 

2006:363).  

Βαζηζκέλνη ζηε παξαπάλσ αλαθνξά θαη εηδηθφηεξα κε έκθαζε ζηε ιέμε 

«επηβεβιεκέλν» απνθαζίζακε λα δηεξεπλήζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

γηνξηάδνληαη νη γηνξηέο ζην λεπηαγσγείν. Να δηεπθξηλίζνπκε φηη νη λεπηαγσγνί 

εξσηήζεθαλ γηα ηηο πην ζεκαληηθέο γηνξηέο νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζην 

λεπηαγσγείν θαη νη νπνίεο είλαη ζπλήζσο αλνηρηέο πξνο ηνπο γνλείο θαζψο θαη πξνο 

ηελ επξχηεξε θνηλσλία. Οη γηνξηέο απηέο είλαη: α) νη ζξεζθεπηηθέο   (Υξηζηνχγελλα, 

Πάζρα) β) νη εζληθέο (28
ε
 Οθησβξίνπ, 25

ε
 Μαξηίνπ) θαη γ) ε θαινθαηξηλή γηνξηή, ε 

νπνία δηεμάγεηαη ζηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 

Όζνλ αθνξά ηηο ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο παξφιν πνπ φπσο είδακε ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην νη λεπηαγσγνί ζηε πιεηνςεθία ηνπο δελ αλαθέξνληαη ζε άιια ζξεζθεπηηθά 

ζηνηρεία πέξα ηεο θπξίαξρεο ζξεζθεπηηθήο νκάδαο, εληνχηνηο ελλέα απφ απηνχο ζα 

ιέγακε φηη επηρεηξνχλ λα δψζνπλ δηαπνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα ζηηο γηνξηέο 

ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηδηαίηεξα ζηε γηνξηή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. πλήζσο  

πεξηιακβάλνπλ κνπζηθά ζηνηρεία απφ ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, ιέμεηο θαη επρέο απφ 

ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαζψο θαη παξαδνζηαθά θαγεηά.  

Οη λεπηαγσγνί ζηε πιεηνςεθία ηνπο δελ δίλνπλ δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε ζηηο 

ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο ηνπο, σζηφζν ζεσξνχλ ζεκαληηθφ λα κε δίλνπλ έκθαζε ζηα 

ζξεζθεπηηθά γεγνλφηα, λα ηα πεξλάλε πην επηθαλεηαθά, δίλνληαο έκθαζε ζε 

νηθνπκεληθέο αμίεο θαη έλλνηεο φπσο είλαη ε αγάπε θαη ε θνηλσληθή αιιειεγγχε. 

Δπίζεο πνιινί λεπηαγσγνί έδσζαλ πεξηζζφηεξε βάζε ζηα έζηκα ησλ εκεξψλ ψζηε λα 

πεξηνξίζνπλ ηηο αλαθνξέο ηνπο ζηα ζξεζθεπηηθά γεγνλφηα.   

Απφ ηελ άιιε κεξηά ππήξμαλ θαη λεπηαγσγνί νη νπνίεο πξνρψξεζαλ ζε 

ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο ρσξίο θακία δηαθνξνπνίεζε, παξαβιέπνληαο ην γεγνλφο φηη ε 

ηάμε ηνπο ελδερνκέλσο λα πεξηιακβάλνληαη αιιφζξεζθα παηδηά, παηδηά πνπ έρνπλ 

δηαθνξεηηθά ήζε θαη έζηκα, αγλνψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηηο ππνδείμεηο ηνπ Οδεγνχ.  

Δλδεηθηηθή είλαη ε απάληεζε πνπ καο έδσζε κηα λεπηαγσγφο επί ηνπ ζέκαηνο: 

 

- Δληάμεη ηώξα ην Πάζρα πνπ θάλακε ηα έζηκα καο, ηα Υξηζηνύγελλα. 

- πκπεξηιάβαηε ηνλ πνιηηηζκφ, πψο έγηλε ε δηδαζθαιία θαλνληθά; 

- Καλνληθά ζαλ λα κελ ππήξραλ απηά ηα παηδηά. (Τ14) 

 

Όζνλ αθνξά ηηο εζληθέο γηνξηέο, κφλν έμη λεπηαγσγνί ζπκπεξηέιαβαλ ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο  ζηνηρεία απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ παηδηψλ. Όπσο καο 

κεηέθεξαλ πξνέηξεςαλ ηα παηδηά δηαθνξεηηθήο θαηαγσγήο λα θηηάμνπλ δχν ζεκαίεο 

κία κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπο θαη κία κε ηελ Διιάδα. Δπίζεο, ζεψξεζαλ 

ζεκαληηθφ λα πξνβνχλ ζε κία ζπδήηεζε γηα ηε ρψξεο θαηαγσγήο φισλ ησλ παηδηψλ 

θαζψο θαη λα ςάμνπλ λα βξνπλ ηηο ρψξεο ηνπο ζην παγθφζκην ράξηε. 

ε γεληθέο γξακκέο νη πεξηζζφηεξνη λεπηαγσγνί απέθπγαλ δηεμνδηθέο αλαθνξέο 

ζηα ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη ζηνπο πνιέκνπο πνπ έρεη δψζεη ε Διιάδα δίλνληαο βάζε ζε 

έλλνηεο φπσο είλαη ε θηιία θαη ε εηξήλε φισλ ησλ ιαψλ, δίλνληαο έηζη έλα παηδεπηηθφ 

ραξαθηήξα ζηηο εζληθέο γηνξηέο. Πξνζπάζεζαλ λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθνί ψζηε ηα 

πνηήκαηα πνπ ζα έδηλαλ ζηα παηδηά λα παξνπζηάζνπλ ηηο εζληθέο γηνξηέο λα κελ 
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αλαθέξνληαη ζηελ Διιάδα αιιά πεξηζζφηεξν ζηελ αγάπε, ζηελ εηξήλε θ.α. ψζηε λα 

απνθχγνπλ ηπρφλ ζπγθξνχζεηο κε ηνπο γνλείο.  

«Δγώ πξνζπαζώ λα  κηιήζσ γηα ηηο παηξίδεο ζαλ παηξίδεο γηα ηνπο ιανύο ζαλ 

ιανύο θαη λα δνύκε ηα θαιά ηνπο θαη ηα θαθά ηνπο πάληα κε έλα πλεύκα θηιεηξεληθό, 

μέξεηο απηά ηα θάλαλ θάπνηε, ηα θάλαλ θάπνηνη άλζξσπνη πνπ ίζσο πηζηεύαλε πνιύ 

ζηνλ εαπηό ηνπο ή δελ είραλ δεη θάπνηα πξάγκαηα μεθάζαξα, θάπνηνη άλζξσπνη πνπ δελ 

είραλ πάεη ζην ζρνιείν, πνπ δελ είραλ αθνύζεη, δελ είραλ βάιεη ηελ θαξδηά ηνπο λα 

δνπιέςεη, πξνζπαζώληαο λα μππλήζσ κλήκεο θαη εηθόλεο ζηα παηδηά γηα ην ηη δελ 

πξέπεη λα θάλνπλε, ηη δελ πξέπεη λα θάλσ γηα λα θηάζσ εθεί». (Τ3) 

Δπίζεο, έλαο κηθξφο αξηζκφο λεπηαγσγψλ καο είπαλ φηη ηα αιινεζλή παηδηά δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο εζληθέο γηνξηέο ή ζηε παξέιαζε, γεγνλφο ην νπνίν ην απέδσζαλ ζε 

δχν ιφγνπο: α) νη γνλείο δελ έρνπλ ρξφλν εμαηηίαο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη β) νη γνλείο απνθεχγνπλ λα ζηείινπλ ηα παηδηά ζην ζρνιείν 

εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθήο θαηαγσγήο ηνπο.  

 

- Χξαία πάσ ηψξα ζηηο εζληθέο γηνξηέο εθεί ηη έγηλε; 

- Α! εθεί γίλεηαη ρακόο, πξαγκαηηθά. Πνιιά αιινδαπά δελ ήζειαλ, εκείο θάλακε 

παξέιαζε θέηνο. Αλ θαη λεπηαγσγείν καο πξνηείλαλε λα θάλνπκε παξέιαζε θαη ην 

δερηήθακε θαη πνιιά λεπηαγσγάθηα δελ ζέιεζαλ λα θάλνπλε. 

- Αιινδαπά; 

- Αιινδαπά, δελ ηα έθεξαλ νη γνλείο ηνπο θαζόινπ θαη λαη εθεί είρακε έλα ζέκα. 

- Όζνλ αθνξά ην ζέκα φκσο φηαλ θάλαηε γηνξηνχια; 

- Α, επίζεο λαη, γηα ηε γηνξηή ήζεια λα πσ θαη εγώ. ηε γηνξηή πνπ είρακε θάλεη 

πξνζέμακε πάξα πνιύ ηη πνηήκαηα ζα δώζνπκε ζηα παηδηά λα κε ιέλε είκαη 

ειιελόπνπιν εγώ θαη ηα ινηπά, πξνζέμακε πάξα πνιύ.  

- Κάηη αληίζηνηρν έγηλε θαη ζηηο δχν γηνξηέο; 

- Καη ζηηο δύν γηνξηέο ελλνείηαη, είρακε άγρνο, κελ πξνζβάινπκε θάπνηνλ γνληό. 

(Τ11) 

 

Μία δηαθνξεηηθή άπνςε εθθξάδεη παξαθάησ ε λεπηαγσγφο αλαθνξηθά κε ηηο 

εζληθέο γηνξηέο:  

 

- Όζνλ αθνξά ηψξα ηηο εζληθέο γηνξηέο; 

- Δζληθέο γηνξηέο θαλνληθά, απηό λνκίδσ όηη δελ ζα ην ζηακαηνύζα πνηέ, αθνύ 

είλαη ζην ειιεληθό ζρνιείν λνκίδσ όηη πξέπεη λα είλαη ζηηο εζληθέο γηνξηέο θαη 

ζεκαίεο θηηάρλνπκε, δειαδή εδώ πεξηζζόηεξν ζα έθηηαρλα ζεκαίεο από όηη ζ’ έλα 

ζρνιείν πνπ είλαη κόλν ειιελάθηα θαη θαλνληθά κάζακε ηξαγνύδηα θαη ηνλ εζληθό 

ύκλν θαη όια. Γειαδή ζηηο εζληθέο γηνξηέο επηκέλνπκε πεξηζζόηεξν απ όηη ζηηο 

ζξεζθεπηηθέο. (Τ24) 

 

ηα παξαπάλσ ιφγηα κπνξνχκε μεθάζαξα λα δηαθξίλνπκε πεξηζζφηεξν κηα εζληθή 

αληίιεςε επί ηνπ ζέκαηνο θαη κία ηάζε ηεο λεπηαγσγνχ λα αλαπηχμεη ην εζληθφ 

ζηνηρείν αθφκα θαη ζηα παηδηά πνπ θαηάγνληαη  απφ δηαθνξεηηθή ρψξα. Ζ εξκελεία 

πνπ ζα κπνξνχζακε λα δψζνπκε ζηε ζπγθεθξηκέλε καξηπξία είλαη φηη ε λεπηαγσγφο 

πξνθαλψο αληηιακβάλεηαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα σο απεηιή ε νπνία κπνξεί λα 

αληηκεησπηζηεί κε ηνλ ππεξηνληζκφ ησλ εζληθψλ ζηνηρείσλ. χκθσλα φκσο κε ηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία ην λεπηαγσγείν νθείιεη λα θαιιηεξγήζεη ζηα παηδηά ην ζεβαζκφ 

πξνο ηηο δηαθνξέο σο πεγή πινχηνπ θαη φρη σο απεηιή. 

Δπίζεο, ππάξρεη θαη έλαο κηθξφο αξηζκφο λεπηαγσγψλ πνπ επηρείξεζαλ λα 

κηιήζνπλ γηα ηηο ρψξεο ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν ή λα θηηάμνπλ 
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ζεκαίεο απφ ηηο ρψξεο ηνπο κε αθνξκή ηηο εζληθέο γηνξηέο σζηφζν θάπνηα παηδηά δελ 

παξαδέρνληαη φηη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο δηαθέξεη απφ απηή ηνπ θπξηάξρνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Μία πηζαλή εμήγεζε γηα ην γεγνλφο απηφ είλαη βέβαηα θαη ε 

εξκελεία πνπ δίλεη παξαθάησ ε λεπηαγσγφο επί ηνπ ζέκαηνο:  

«Ναη αιιά δελ ηα ελδηέθεξε απηό, ζέιαλε λα θάλνπλε ηελ ειιεληθή ζεκαία, δελ 

μέξσ γηαηί κήπσο επεηδή ην βιέπνπλε όηη είλαη...αηζζάλνληαη κεηνλεθηηθά πνπ έρνπλε 

άιιε...Σνπο έιεγα όηη πξέπεη λα είλαη πεξήθαλνη γηαηί έρνπλε δύν παηξίδεο. Δπεηδή ηα 

παηδηά απηά έρνπλε γελλεζεί εδώ πέξα είλαη ζαλ λα έρνπλε δύν παηξίδεο, ε κηα παηξίδα 

πνπ είλαη ε παηξίδα ησλ γνληώλ ηνπο θαη ε άιιε πνπ κέλνπλε, πνπ έρνπλε γελλεζεί αιιά 

δελ ζέινπλε. Ίζσο θαη νη γνλείο ηνπο δελ ηνπο ιέλε ηίπνηα, ζέινπλε λα ηα 

αθνκνηώζνπλε κε απηό ηνλ ηξόπν δειαδή όηη κεγαιώλνληαο λα ιέλε όηη είλαη ειιελάθηα 

λα κελ...ίζσο γηαηί αληηκεησπίδνπλε ξαηζηζκό δελ μέξσ γηαηί γίλεηαη απηό ην πξάγκα.» 

(Τ20). 

Όζνλ αθνξά ηα παξαπάλσ, αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη 

ζηε λεπηαθή ειηθία δελ έρνπλ αλαπηχμεη πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα θαη ηδηαίηεξα εζληθή, 

γηα ηνλ ιφγσ απηφ θαη δελ κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ην γεγνλφο φηη «έρνπλε δύν 

παηξίδεο». 

     Σέινο λα πνχκε φηη ζπλαληήζακε θαη δχν λεπηαγσγνχο νη νπνίεο δελ δηεμάγνπλ 

αλνηρηέο γηνξηέο,  πξνθαλψο αδπλαηψληαο λα δηαρεηξηζηνχλ ην ζέκα απηφ. Μία εθ 

ησλ δχν απφςεσλ παξαζέηνπκε παξαθάησ θαη ε νπνία ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη 

καο δίλεη αληηθαηηθά κελχκαηα. 

 

- Θξεζθεπηηθέο γηνξηέο θαη εζληθέο γηνξηέο δελ θάλνπκε. 

- Γελ θάλαηε; 

- ρη. Σηο εζληθέο γηνξηέο ηηο απνθύγακε ηερλεέλησο αο ην πνύκε ηώξα, γηαηί…, 

παξέιαζε θάλακε βέβαηα θαη νη γνλείο νη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηείραλε σο ην παηδί 

λα πάεη ζηελ παξέιαζε πνπ ζα είλαη σξαία ληπκέλν λα ην δνύκε λα ην πάξνπκε 

θσηνγξαθία. Αιιά ηώξα πώο λα πεηο γηα ην αιβαληθό έπνο θαη γηα ηνπο Σνύξθνπο 

θαη γηα απηά, εθεί είλαη ιίγν δύζθνιν. 

- Σν παξαιείςαηε ηειείσο; 

- ρη, όρη. Σελ γηνξηή απνθύγακε γηαηί ηώξα λα πεηο ηα πνηεκαηάθηα ηα θιαζηθά ή 

λα ηνπο ληύζεηο αο πνύκε ηώξα ηζνιηάδεο θαη ηέηνηα ζην λεπηαγσγείν εληάμεη 

δελ… (Τ2). 

 

      Σν νμχκσξν ζηε παξαπάλσ καξηπξία είλαη φηη ελψ ε λεπηαγσγφο απέθπγε ηηο 

εζληθέο ενξηέο εμαηηίαο ηεο εζληθήο αλνκνηνγέλεηαο πνπ επηθξαηεί ζηελ ηάμε ηεο, 

παξαηαχηα ηα παηδηά πήξαλ κέξνο ζηε παξέιαζε. Ζ πξνζέγγηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

λεπηαγσγνχ (Τ2) δίλεη κηα δηαθνξεηηθή δηάζηαζε ζην ζέκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη 

έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ απάληεζε ηεο λεπηαγσγνχ (Τ24). Ζ λεπηαγσγφο 

(Τ2) εμαηηίαο ηεο εζλνπνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο πνπ επηθξαηεί ζηε ηάμε ηεο απέθπγε 

αλαθνξέο ζε ηζηνξηθά γεγνλφηα ζηεξψληαο ην δηθαίσκα ζηα παηδηά ειιεληθήο 

θαηαγσγήο λα γλσξίζνπλ ζεκαληηθά ηζηνξηθά ζπκβάληα.  

 

 

2.6 Η ζπλεξγαζία ησλ λεπηαγσγώλ κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ κε 

κεηαλαζηεπηηθό ππόβαζξν. 

 

      Ζ ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο γνλείο αλεμαξηήησο εζληθήο θαηαγσγήο θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ζην ζρνιείν θαη ηδηαίηεξα ζην λεπηαγσγείν. Άιισζηε ηα πην 

απνηειεζκαηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηε πξψηκε παηδηθή ειηθία είλαη 
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εθείλα πνπ εκπιέθνπλ ηνπο γνλείο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Dodge & Colker, 

1998. Dombey & Meek Spencer, 2001. Cagliari & Giudici, 2002, φπσο παξαηίζεηαη 

ζηνλ Οδεγφ Νεπηαγσγνχ, 2006:49). 

Ηδηαίηεξα ε ζπκκεηνρή ησλ αιινδαπψλ γνλέσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε 

κεηαθέξνληαο ζηα παηδηά ζηνηρεία απφ ηνλ δηθφ ηνπο πνιηηηζκφ «βνεζά ηα παηδηά λα 

ζθεθηνχλ φηη ππάξρνπλ πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη δσήο, πνιιέο γιψζζεο, 

πνιιά θαη δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα θαη λα απνθηήζνπλ έηζη κηα αίζζεζε ηνπ 

θφζκνπ» (Οδεγφο Νεπηαγσγνχ, 2006:53). 

ην πιαίζην απηφ θξίλακε απαξαίηεην λα κειεηήζνπκε ηε κνξθή ζπλεξγαζίαο 

πνπ έρνπλ νη λεπηαγσγνί κε ηνπο αιινδαπνχο γνλείο, ηηο δπζθνιίεο πνπ ελδερνκέλσο 

αληηκεησπίδνπλ θαζψο θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

πνιηηηζκηθφ εκπινπηηζκφ ηεο ηάμεο.  

Σε κνξθή ζπλεξγαζίαο θαζψο θαη επηθνηλσλίαο ησλ λεπηαγσγψλ κε ηνπο 

αιινδαπνχο γνλείο ζα ηε ραξαθηεξίδακε ηππηθή. ηε πιεηνςεθία ηνπο νη λεπηαγσγνί 

επηθνηλσλνχλ κε ηνπο γνλείο θαηά ηε πξνζέιεπζε θαη ηελ απνρψξεζε ησλ παηδηψλ, 

κε ζεκεηψκαηα ζην ζπίηη θαη κε πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο. Όζνλ αθνξά ηελ 

εκπινθή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο νη πεξηζζφηεξνη λεπηαγσγνί επηδηψθνπλ 

λα δεηάλε πιεξνθνξίεο απφ ην ζπίηη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζέκαηνο. Διάρηζηεο 

φκσο είλαη νη λεπηαγσγνί νη νπνίεο εκπιέθνπλ ηνπο αιινδαπνχο γνλείο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ζθνπφ λα εκπινπηίζνπλ ηελ δηδαζθαιία ηνπο κε 

δηαθνξεηηθά εζλνπνιηηηζκηθά ζηνηρεία, θάηη βεβαίσο πνπ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε 

ζηα πεξηζζφηεξα θεθάιαηα απηήο ηεο έξεπλαο. 

Όζνλ αθνξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λεπηαγσγνί ζην πιαίζην απηφ 

ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο αιινδαπνχο γνλείο, νη πεξηζζφηεξεο 

απάληεζαλ φηη ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχληαη ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο 

φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί δπζθνιεχνληαη λα επηθνηλσλήζνπλ καδί ηνπο εμαηηίαο ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ γισζζηθνχ ηνπο ππφβαζξνπ. ηε πεξίπησζε απηή ε δηεξκελεία γίλεηαη 

απφ άιινπο γνλείο, απφ ζπγγεληθά πξφζσπα ή αθφκα θαη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά. 

Δπίζεο, αξθεηνί ήηαλ νη λεπηαγσγνί πνπ καο είπαλ φηη πνιιέο θνξέο δελ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα λα ηνπο εκπιέμνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο 

φηη εξγάδνληαη. Δλψ κία εθπαηδεπηηθφο καο είπε φηη ππάξρεη δπζθνιία ζην λα 

εκπιαθνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο εμαηηίαο θαη ηεο απνπζίαο ηνπ απαξαίηεηνπ 

εμνπιηζκνχ ζηνπ ζπίηη (ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, εγθπθινπαίδεηεο θ.η.ι.).  

Παξφιεο φκσο ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, νη πεξηζζφηεξνη λεπηαγσγνί 

είλαη απφιπηα επραξηζηεκέλεο κε ηε ζπλεξγαζία πνπ έρνπλ. Όπσο καο κεηέθεξαλ δελ 

δεκηνπξγνχληαη θάπνηα πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο ηνπο. 

Γηαθνξεηηθφ επίπεδν ζπλεξγαζίαο εμαηηίαο ηνπ δηαθνξεηηθνχ πνιηηηζκηθνχ ηνπο 

ππφβαζξνπ δηέθξηλαλ ηέζζεξηο λεπηαγσγνί. Οη δχν απφ απηέο πηζηεχνπλ φηη νη 

αιινδαπνί γνλείο είλαη πην ζπλεξγάζηκνη ζε ζρέζε κε ηνπο έιιελεο, ελψ νη άιιεο δχν 

ζεσξνχλ φηη δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν εμαηηίαο ηεο 

εζλνπνιηηηζκηθήο ηνπο πξνέιεπζεο. Γχν δηαθνξεηηθέο απφςεηο παξαζέηνπκε 

παξαθάησ: 

 

- Πάσ εγψ ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο αιινδαπνχο γνλείο, κνπ είπαηε εθεί δχζθνια 

ηα πξάγκαηα. 

- Δθεί είλαη δόξηθα, δελ ελδηαθέξνληαη νη άλζξσπνη, ίζσο δελ μέξνπλε έηζη, δελ 

μέξσ κπνξεί λα κε γλσξίδνπλ ηη γίλεηαη. 

- Απηφ ην είδαηε ζε ζρέζε κε ηνπο έιιελεο δειαδή πην πνιχ ή θαη ζηνπο έιιελεο 

φηη θαη απηνί είλαη αδηάθνξνη; 

- ρη ζε ζρέζε κε ηνπο έιιελεο. 
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- Σν παξαηεξήζαηε δειαδή, ην παξαηεξήζαηε φηη νη αιινδαπνί ζπγθεθξηκέλα 

είλαη… 

- Ναη. ρη όκσο όια ηα παηδάθηα έηζη απιά ζηα πεξηζζόηεξα, νη έιιελεο 

ελδηαθέξνληαη όινη. (Τ11) 

 

   Χζηφζν, αμίδεη εδψ λα ζεκεηψζνπκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε λεπηαγσγφο ζε φιεο ηηο 

απαληήζεηο πνπ καο έδσζε καο κεηέθεξε ηελ αξλεηηθφηεηαο ηεο γηα ηελ παξνπζία 

ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν ζην λεπηαγσγείν. Δίλαη ινηπφλ εκθαλέο φηη 

ε πξνθαηάιεςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο λεπηαγσγνχ επεξεάδεη ηηο απαληήζεηο ηηο νπνίεο 

ιάβακε. 

   Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο ππάξρεη θαη ε αληίζεηε άπνςε λεπηαγσγνχ: 

 

- ια ηα ρξόληα πνπ δνύιεπα είρα θαιύηεξε ζπλεξγαζία κε ηνπο αιινδαπνύο 

γνλείο, όια ηα ρξόληα όκσο. 

- Πψο ην εμεγείο απηφ; 

- ην άγρνο ηνπο λα είλαη ίζνη θαη θαιύηεξε από ηνπο Έιιελεο γηα λα κε μερσξίζεη 

ην παηδί ηνπο. (Τ22) 

    

          Απφ ηελ παξαπάλσ καξηπξία κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ηελ πξνζπάζεηα ησλ 

αιινδαπψλ γνλέσλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηα παηδηά ηνπο απφ ελδερφκελεο 

πξνθαηαιήςεηο. Ζ αγσλία ηνπο έγθεηηαη ζην λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα κε 

ληψζνπλ θαηψηεξα απφ ηα ππφινηπα εμαηηίαο ηεο πξνέιεπζεο ηνπο. 

   Οη λεπηαγσγνί επίζεο εξσηήζεθαλ αλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θάπνηα ζέκαηα απφ 

ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ ειιεληθήο θαηαγσγήο εμαηηίαο ηεο αλνκνηνγέλεηαο ηεο ηάμεο. 

ηηο απαληήζεηο πνπ καο έδσζαλ έμη εθπαηδεπηηθνί αληηκεηψπηζαλ ηέηνηνπ είδνπο 

δπζθνιίεο ελψ νη ππφινηπεο κε ηε ζηάζε πνπ θξαηνχλ απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα ηε δεκηνπξγία ηέηνησλ δεηεκάησλ. 

Παξαδεηγκαηηθά αλαθέξνπκε: 

   «πγθεθξηκέλα ζα ζαο δώζσ έλα παξάδεηγκα, πέξπζη ζηηο εγγξαθέο κία κακά ήξζε 

θαη κνπ είπε άθνπζα όηη ζην ζρνιείν ζαο θνηηνύλ πνιιά αιινδαπά παηδηά. Σεο 

απαληάσ αθόκε θαη λα είλαη έηζη, πνπ είλαη ην πξόβιεκα ζαο;  Λέεη μέξεηε ην παηδί κνπ 

δελ ζα ήζεια λα είλαη ζην ηκήκα αιινδαπώλ, ιέσ αθνύζεηε λα δείηε από ηε ζηηγκή πνπ 

ζα γξάςεηε ην παηδί ζαο ζην ζρνιείν, ζα μέξεηο όηη ζα θνηηήζεη ζε έλα ηκήκα κε 

αιινδαπά παηδηά. Από θεη θαη πέξα είλαη θαζαξά δηθή ζαο επηινγή αλ ζα ζπλερίζνπκε 

ηελ εγγξαθή ή αλ ζα ην πάξεηε λα ην πάηε αιινύ. Οπόηε ηέηνηα δεηήκαηα ηα ιύλνπκε 

από ηελ αξρή θαη δελ αληηκεηώπηζα εηιηθξηλά θαλέλα γνληό λα έξζεη λα κνπ πεη θάηη». 

(Τ5) 

 

 

2.7 Η δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ ζε πνιηηηζκηθά εηεξνγελή λεπηαγσγεία 

 

      χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ Νεπηαγσγνχ «ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζηελ ηάμε 

παηδηά πξνεξρφκελνη απφ δηαθνξεηηθά θαη γισζζηθά πεξηβάιινληα ή παηδηά κε 

εηδηθέο αλάγθεο, ζα πξέπεη ν ρψξνο λα αληαλαθιά θαη ηα δηθά ηνπο βηψκαηα» (Dodge 

& Colcer, 1998, φπσο παξαηίζεηαη ζηνλ νδεγφ Νεπηαγσγνχ, 2006:59). Όζνλ αθνξά 

ηηο γσληέο ζην λεπηαγσγείν νη ζπγγξαθείο ηνπ Οδεγνχ πξνζζέηνπλ: «ηηο 

πεξηζζφηεξεο ηάμεηο ηα παηδηά πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθά πεξηβάιινληα. Κάζε παηδί έρεη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, 

ελδηαθέξνληα, θιίζεηο, δπζθνιίεο, ξπζκνχο εμέιημεο…ηηο γσληέο ε εθπαηδεπηηθφο 
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θξνληίδεη λα ππάξρεη πιηθφ θαηάιιειν γηα φια ηα παηδηά θαη παηρλίδηα πνπ ζπλδένπλ 

ην ζρνιείν κε ην ζπίηη» (Οδεγφο Νεπηαγσγνχ, 2006:65). 

      Βαζηζκέλνη ζηα παξαπάλσ, νη λεπηαγσγνί εξσηήζεθαλ αλ έρνπλ εκπινπηίζεη ην 

ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο 

ησλ αιινεζλψλ παηδηψλ. Απφ ηηο ηξηαληακία λεπηαγσγνχο πνπ απάληεζαλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα κφλν νθηψ πξνρψξεζαλ ζε ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο. Οη 

ζπγθεθξηκέλνη λεπηαγσγνί είραλ εκπινπηίζεη ηηο γσληέο θαη γεληθφηεξα ην ρψξν ηνπ 

λεπηαγσγείνπ  κε ζηνηρεία απφ ηνλ πνιηηηζκφ ησλ αιινεζλψλ παηδηψλ φηαλ ην ζέκα 

ελδεηθλπφηαλ. πλήζσο πξφζζεηαλ ζην ρψξν θσηνγξαθίεο ησλ παηδηψλ απφ ηηο ρψξεο 

πξνέιεπζεο ηνπο, ιέμεηο απφ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα ή ζεκαίεο απφ ηε ρψξα 

θαηαγσγήο ηνπο. 

     Χζηφζν φκσο ζηα πεξηζζφηεξα λεπηαγσγεία δελ ππάξρεη πιηθφ κέζα ζηηο ηάμεηο 

γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ αιινεζλψλ παηδηψλ, αθφκα θαη φηαλ ην ζέκα έδηλε 

έλαπζκα γηα ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο. Παξφιν πνπ νη λεπηαγσγνί ζηε πιεηνςεθία 

ηνπο δείρλνπλ πξφζπκεο λα εκπινπηίζνπλ ην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ, φπσο καο 

κεηέθεξαλ, ππάξρνπλ αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο γηα λα πξνρσξήζνπλ ζε ηέηνηεο 

ελέξγεηεο αθνχ α) νη πεξηζζφηεξεο δελ γλψξηδαλ φηη ηέηνηεο ελέξγεηεο είλαη 

ζεκαληηθέο γηα ηα παηδηά κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν, β) πηζηεχνπλ φηη δελ κπνξνχλ 

λα βξνπλ πιηθφ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ρψξνπ, γ) δελ ην ζεσξνχλ απαξαίηεην 

εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ αιινεζλψλ παηδηψλ ζηελ ηάμε ηνπο.  

      Όζνλ αθνξά ηελ άγλνηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην γεγνλφο αλ ηέηνηεο ελέξγεηεο 

έρνπλ ζεηηθά ή αληίζηνηρα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηα παηδηά κε κεηαλαζηεπηηθφ 

ππφβαζξν θαίλεηαη απφ ην παξαθάησ απφζπαζκα: 

      «Γελ έρσ βάιεη αιιά κπνξεί θαη ηα παηδηά ηα άιια  λα ηα βιέπνπλ δηαθνξεηηθά 

δειαδή θαη ην αλ ζα βάιεηο δελ ζεκαίλεη όηη....αλ ηα μερσξίζεηο κπνξεί λα ηα θάλεηο λα 

πηζηεύνπλ όηη είλαη θαη μερσξηζηά νπόηε κπνξεί θαθό λα ηνπο θάλεη ην αλ ζα βάισ θάηη 

μερσξηζηά». (Τ6) 

 Αλαθνξηθά κε ηελ παξαπάλσ καξηπξία έρνπκε λα πξνζζέζνπκε φηη ηα 

πξνβιήκαηα δελ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ χπαξμε ησλ δηαθνξψλ, αιιά απφ ηνλ ηξφπν 

πνπ αληηδξνχλ νη άλζξσπνη ζε απηέο (Ramsey, 1982. Derman-Sparks, 1989, ζην 

Νηνιηνπνχινπ, 2005:324). 

      Απφ ηελ άιιε κεξηά,  δηαθνξεηηθή άπνςε έρεη ε λεπηαγσγφο παξαθάησ, ε νπνία 

ζεσξεί βνεζεηηθφ γηα φια ηα παηδηά ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ηάμεο κε ζηνηρεία απφ ηνλ 

πνιηηηζκφ ησλ αιινεζλψλ παηδηψλ αιιά είλαη επηθπιαθηηθή σο πξνο ηελ εμαζθάιηζε 

ηνπ απαξαίηεηνπ πιηθνχ: 

      «Κνίηαμε ζα κπνξνύζε ζηε γσληά ηε βηβιηνζήθεο λα ππάξρνπλ θάπνηα παξακύζηα, 

ηώξα θαηά πόζν απηό είλαη εθηθηό δελ μέξσ αλ βξεζνύλε αο πνύκε ζηε γιώζζα ηνπο, 

δελ ζα ήηαλ άζρεκν ζα ήηαλε θαιή εκπεηξία γηα ηα ειιελόπνπια ην λα μεθπιιίζνπλε 

έλα παξακύζη όπσο ηα μεθπιιίδνπλε θαη λα δνπλ όηη ππάξρεη άιιε γξαθή, άιιε 

γξαθηθέο ραξαθηήξεο, ζα δνπλ όηη ηα παξακύζηα κέλνπλ ίδηα ή ε εηθνλνγξάθεζε αιιά 

ζα πηζηεύσ όηη αλ ππήξρε έλα βηβιίν π.ρ ζηα αιβαληθά ή ζηα ξνπκάληθα …... Θα ήηαλε 

θαιό γηαηί πηζηεύσ θάπνηα ζηηγκή κέζα ζηελ ρξνληά ζα ππήξρε ε πεξηέξγεηα λα ην 

μεθπιιίζνπλ θαη λα πνύλε κα ηη γξάθεη εδώ ξε παηδί κνπ ηεινζπάλησλ γηαηί  δελ 

θαηαιαβαίλνπκε ηη γξάθεη νπόηε ζα ππήξρε έλα εξέζηζκα γηα λα μεθηλήζεηο θάηη πάλσ 

ζε απηό, ελώ ηώξα δελ ππάξρεη». (Τ9) 

      ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη γηα ηελ εμεχξεζε ηνπ απαξαίηεηνπ 

πιηθνχ φπσο θαη ζε θάζε ελέξγεηα ηεο λεπηαγσγνχ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ 

λεπηαγσγείνπ κε πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ησλ αιινεζλψλ παηδηψλ, ζεκαληηθή θαη 

απαξαίηεηε είλαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο αιινδαπνχο γνλείο.    
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      Σέινο, ππήξμε θαη έλαο ζρεηηθά κηθξφο αξηζκφο λεπηαγσγψλ πνπ παξφιν πνπ δελ 

εκπινχηηζε ην ρψξν κε ζηνηρεία απφ ηνλ πνιηηηζκφ  ησλ αιινεζλψλ παηδηψλ πνπ 

θνηηνχλ ζηελ ηάμε, πξνρψξεζε ζε ηέηνηεο ελέξγεηεο αλαθνξηθά κε άιινπο 

πνιηηηζκνχο ζέινληαο λα αλαδείμεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ιαψλ, νη νπνίνη φκσο δελ 

αληηπξνζψπεπαλ θαλέλα παηδί ζην ρψξνπ λεπηαγσγείνπ. ην ζεκείν απηφ ζα θξίλακε 

ζεηηθφ ην γεγνλφο φηη παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία άιισλ ιαψλ ζην ρψξν ηνπ 

λεπηαγσγείνπ, παξαηαχηα ζα ιέγακε φηη ράλεηαη ε πνιχηηκε επθαηξία ε νπνία δίλεηαη 

θαζεκεξηλά ζηνπο λεπηαγσγνχο κε ηε παξνπζία ησλ αιινεζλψλ παηδηψλ ζηε ηάμε, λα 

αλαδείμνπλ πνηθίια ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εηεξφηεηα.  

 

 

2.8 Απόςεηο ησλ λεπηαγσγώλ γηα ηελ παξνπζία ησλ αιινεζλώλ παηδηώλ ζην 

λεπηαγσγείν 

 

ην παξφλ θεθάιαην επηρεηξνχκε λα δηεξεπλήζνπκε ηηο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ 

φζνλ αθνξά ηε παξνπζία ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν ζηε πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη απηφ ην γεγνλφο ζηνπο γεγελείο 

καζεηέο. 

      χκθσλα κε ηελ έξεπλα καο νη πεξηζζφηεξνη λεπηαγσγνί θξίλνπλ ζεηηθά ηε 

παξνπζία ησλ παηδηψλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ζην λεπηαγσγείν αθνχ 

ζεσξνχλ φηη βνεζάεη ηνπο γεγελείο καζεηέο ηφζν ζηε θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθή φζν 

θαη ζηε γλσζηηθή ηνπο αλάπηπμε. πγθεθξηκέλα πηζηεχνπλ φηη ηα παηδηά ειιεληθήο 

θαηαγσγήο σθεινχληαη ζε ηξείο ηνκείο: 

      Α) Δμνηθεηψλνληαη κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη απνδεζκεχνληαη απφ 

πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα. 

      «βαζηθό είλαη πνπ καζαίλνπκε όηη δελ είκαζηε όινη ίδηνη, πνπ ππάξρνπλ άλζξσπνη 

από άιιε ρώξα πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή γιώζζα, άιινλ ηξόπν δσήο άιιε λννηξνπία, 

άιιεο ζπλήζεηεο. Οη άλζξσπνη πνπ δπζθνιεύνληαη πεξηζζόηεξν λα πξνζαξκνζηνύλ, πνπ 

ηεινζπάλησλ έξρνληαη ζε κηα ρώξα πνπ είλαη θηινμελνύκελνη, ην πώο ηνπο δερόκαζηε 

εκείο ην πώο ληώζνπλε απηνί, πηζηεύσ όηη πνιιά πξάγκαηα κπνξνύλ λα δώζνπλ θαη λα 

πάξνπλ». (Τ28) 

«λα κάζνπλ λα δνπλ θαιύηεξα, λα απνδέρνληαη ηνπο άιινπο, λα κελ ππάξρεη 

μελνθνβία, λα ζθέθηνληαη πώο ήηαλ θαη παιαηόηεξα νη έιιελεο πνπ έθεπγαλ ζην 

εμσηεξηθό, πσο αηζζαλόηαλε, αλ γηλόηαλε απνδεθηνί από ηνπο άιινπο, λα 

αλαπηύζζνπλε θηιία». (Τ7) 

Β) Γηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληεο ηνπο αθνχ καζαίλνπλ θαη έξρνληαη θνληά κε 

θνπιηνχξεο, ήζε θαη έζηκα άιισλ ιαψλ. 

«Πηζηεύσ όηη αλνίγνπλ θαη νη νξίδνληέο ζνπ, βιέπεηο θάπνηα πξάγκαηα κε άιιν 

κάηη, πνπ αλ είζαη θιεηζκέλνο θαη θαινππσκέλνο, ίζσο ηόηε είζαη πην ζηελόκπαινο, 

απηό ίζσο λα ηνπο σθειήζεη λα είλαη πην αλνηρηόκπαινη θαη λα δνύλε ηνλ θόζκν, δελ 

είλαη ν θιεηζηόο θύθινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ, αιιά ππάξρεη έλαο 

κεγαιύηεξνο θαη επξύηεξνο θόζκνο». (Τ16) 

Γ) Δκπεδψλνπλ ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο θαη αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο 

ζπλεξγαζίαο, ζηε πξνζπάζεηα ηνπο λα βνεζήζνπλ ηα αιιφγισζζα παηδηά λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα αληηιεθζνχλ δηάθνξεο έλλνηεο αιιά θαη ζηε πξνζπάζεηα πνπ 

θαηαβάιινπλ λα ηνπο εμνηθεηψζνπλ γεληθφηεξα κε ηελ ειιεληθή γιψζζα.   

«Μέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηα βνεζάλε λα κάζνπλε θάηη παξαπάλσ, εκπεδώλνπλε ηηο 

γλώζεηο πνπ ήδε έρνπλε. Νηώζνπλε ζπλαηζζεκαηηθά δπλαηνί πνπ κπνξνύλ λα 

βνεζήζνπλε θάπνηνλ άιιν». (Τ31) 

εκαληηθέο φκσο είλαη θαη νη παξαηεξήζεηο θάπνησλ λεπηαγσγψλ, νη νπνίεο 
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πηζηεχνπλ φηη ηα παηδηά κπνξνχλ λα σθειεζνχλ κφλν εάλ ππάξρνπλ αληαιιαγέο 

κεηαμχ ηνπο, γεγνλφο πνπ δελ πξνσζεί ην ειιεληθφ λεπηαγσγείν.  

«Μπνξνύλ λα σθειεζνύλ αιιά πξνϋπόζεζε γηα λα γίλεη όιν απηό, ζα πξέπεη λα 

έρνπκε θάπνηεο αληαιιαγέο, εκείο δελ έρνπκε. Οπόηε ζε απηή ηε πεξίπησζε ην κόλν πνπ 

θάλνπκε εκείο εδώ, δελ μέξσ αλ γίλεηαη παληνύ απηό, είλαη θαη ε πξώηε ρξνληά ηώξα 

θαη δελ μέξσ πνιιά πξάγκαηα αθόκα δελ έρσ πείξα. Σν κόλν πνπ θάλνπκε είλαη λα 

πξνζπαζήζνπκε λα ελζσκαηώζνπκε ηα παηδηά λα ηα βάινπκε κέζα ζηελ ηάμε, λα 

θάλνπλε παξέα κε ηα άιια παηδηά, λα ληώζνπλε ηζόηηκα, απηό πηζηεύσ όηη θάλνπκε 

κόλν αιιά πέξα από θεη ζίγνπξα ζα κπνξνύζαλε λα γίλνπλ πάξα πνιιά πξάγκαηα. 

Γειαδή εάλ ππήξραλ αληαιιαγέο, εάλ κπνξνύζακε, εάλ ζέιαλε νη γνλείο λα βνεζήζνπλ 

ζα κπνξνύζαλ λα γίλνπλ πάξα πνιιά πξάγκαηα. Αιιά δελ είλαη κόλν απηό, δελ είλαη 

κόλν νη γνλείο ή δελ είλαη...Δίλαη πνιιέο θνξέο θαη νη ίδηνη νη λεπηαγσγνί πνπ ίζσο 

έρνπλε κάζεη έλα άιιν ηξόπν δνπιεηάο».(Τ20) 

 Απφ ηελ άιιε κεξηά, έλαο κηθξφο αξηζκφο λεπηαγσγψλ πηζηεχεη φηη ηδηαίηεξα ζηελ 

αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ηα αιιφγισζζα παηδηά δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αθνχ ρακειψλνπλ ην γεληθφηεξν γλσζηηθφ επίπεδν ηεο 

ηάμεο. Θεσξνχλ φηη ζπαηαιάλε αξθεηφ ρξφλν απφ ηε δηδαζθαιία ηνπο ψζηε λα 

εμνηθεηψζνπλ ηα αιιφγισζζα παηδηά ζηελ ειιεληθή γιψζζα, γεγνλφο ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί εηο βάξνο ησλ ππνινίπσλ παηδηψλ αθνχ δελ αλαπηχζζνληαη επαξθψο άιια 

ζεκαληηθά ζέκαηα.  

 «Από ηελ άιιε άπνςε έρνπκε πάεη ιίγν πίζσ θαη θηαίεη απηό, όζνλ αθνξά ηα 

ζέκαηα πνπ είλαη λα θάλνπκε, κεξηθά ζέκαηα δελ ηα θάλακε γηαηί ηα παηδηά ζηελ αξρή 

πξνζπαζνύζαλε λα κάζνπλε ηε γιώζζα θαιά, θαιά όρη λα θάλνπκε θαη ζέκαηα. Γειαδή  

ζηελ αξρή θάλακε πάξα πνιύ απιά ζέκαηα, πάξα πνιύ γηα λα ηα εληάμνπκε κεο ζηελ 

νκάδα γηα λα κάζνπλε ζηγά, ζηγά λα κηιάλε, λα κελ έρνπλ πξνβιήκαηα, λα κπνξέζνπλε 

λα κηιήζνπλε γηαηί επεηδή δελ κηινύζαλε ήηαλε ην πξόβιεκα ηνπο λα κέλνπλ θιεηζκέλα 

ζηνλ εαπηό ηνπο, λα κελ αλνίγνληαη θαη αλαγθαζηηθά πήγε ε νκάδα πίζσ από ηελ αξρή, 

πήγε ε νκάδα πίζσ, γηα απηό κείλαλε πίζσ ηα δηθά καο παηδηά από απηή ηελ άπνςε». 

(Τ18) 

 Δλψ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα κία λεπηαγσγφο πξνζζέηεη φηη γηα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δελ επζχλνληαη ηα 

αιινεζλή παηδηά αιιά ε απνπζία νπζηαζηηθήο πνιηηηθήο ζηε ρψξα καο. 

 «Γεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα θαη ζηα δηθά καο ηα παηδηά ιόγσ δηαθνξώλ πνπ δελ 

θηαίλε ηα δηθά καο ηα παηδηά θαη νη μέλνη, θηαίεη γεληθώο ην θαζεζηώο, ε θνηλσλία καο 

έηζη όπσο ηνπο έρεη θέξεη εδώ πέξα. Γειαδή αλ ηπρόλ εληάζζνληαλ εδώ νκαιά δελ ζα 

δεκηνπξγνύζαλ πξόβιεκα ζην δηθό κνπ ην παηδί πνπ είλαη ζηελ ηεηάξηε θαη έρεη άιια 8 

παηδηά θαη ζπλαγσλίδνληαη ζην επίπεδν θαη ην επίπεδν θαηεβαίλεη αληί λα αλεβαίλεη. 

Θέισ λα ζαο πσ κεξηθά επηρεηξήκαηα πνπ ηα αληηκεησπίδσ θαζαξά πξαθηηθά από θεη 

θαη πέξα γεληθώο εκέλα δελ κε ελνρινύλε λα ζαο πσ ηελ αιήζεηα δειαδή πην πνιύ από 

ηελ άπνςε αλ ππήξρε έλα άιιν ζύζηεκα πνπ λα ηνπο δηαρεηξίδνληαλ αιιηώο, λα ηνπο 

εληάζζεη αιιηώο ζηελ θνηλσλία καο, δελ ζα ππήξρε θαλέλα πξόβιεκα…Δγώ πηζηεύσ 

όηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη κηα πην θαιή έληαμε όισλ ησλ αιινδαπώλ ζηε ρώξα καο 

αιιηώο θαιύηεξα λα κελ ήηαλε εδώ γηαηί δεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα». (Τ15). 

 Χζηφζν αδηάθνξε έθξηλαλ ηε παξνπζία ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ 

ππφβαζξν ζην λεπηαγσγείν ηέζζεξηο λεπηαγσγνί αθνχ ζεψξεζαλ φηη έπξεπε λα 

ζπλερίζνπλ ην πξφγξακκα ηνπο θαλνληθά, αγλνψληαο απηή ηελ πνιηηηζκηθή 

αλνκνηνγέλεηα. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά καο κεηέθεξε κηα λεπηαγσγφο ηα αιινεζλή 

παηδηά ζπλήζσο νδεγνχληαη ζηελ αθνκνίσζε, δελ επλνείηαη ε αιιειεπίδξαζε θαη νη 

πνιηηηζκηθέο αληαιιαγέο κε απνηέιεζκα ε παξνπζία ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ 

ππφβαζξν λα κελ έρεη λφεκα. 
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Δπίζεο, δχν δηαθνξεηηθέο απφςεηο είρακε φζνλ αθνξά ην ξφιν πνπ θαιείηαη λα 

δηαδξακαηίζεη ην λεπηαγσγείν ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Απφ ηελ κηα κεξηά νη 

λεπηαγσγνί ζεσξνχλ φηη ην λεπηαγσγείν ελδείθλπηαη γηα πνιηηηζκηθέο αληαιιαγέο 

κεηαμχ ησλ παηδηψλ, σζηφζν θάπνηνη άιινη ζεσξνχλ φηη εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη 

ηα παηδηά είλαη ζε κηθξή ειηθία δελ κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ δηθά ηνπο πνιηηηζκηθά 

ζηνηρεία. Σηο δχν αληίζεηεο καξηπξίεο παξαζέηνπκε ζηα απνζπάζκαηα παξαθάησ: 

 «ην λεπηαγσγείν κπνξνύλ, από θεη θαη πέξα ζην Γεκνηηθό, λνκίδσ όηη ην 

αλαιπηηθό πξόγξακκα είλαη ηέηνην πνπ δελ, δελ θνηηάεη ηηο δηαθνξεηηθόηεηεο, ηηο 

κεηνλόηεηεο. Έρεη έλα αλαιπηηθό πξόγξακκα πνπ πξέπεη λα ηξέμεη…Μηα ύιε πνπ πξέπεη 

λα ηξέμεη θαη όπνηνο ηα θαηαθέξλεη είλαη θαιόο, όπνηνο δελ ηα θαηαθέξλεη ηνλ ηξώεη ην 

καύξν θίδη. Μόλν ζην λεπηαγσγείν κπνξνύλ λα γίλνπλ απηά, απηά πνπ ζνπ είπα, όια 

απηά κέζα από απηά ηα πξάγκαηα θαη ηα παηδηά κπνξνύλ λα πάξνπλ, λα γλσξίζνπλ, λα 

ληώζνπλ, λα κπξίζνπλ, λα αγγίμνπλ, λα θάλνπλ κέζα ζην λεπηαγσγείν. Από θεη θαη πέξα 

απηά μέραζέ ηα. Γελ ζα θάηζεη θακηά δαζθάια λα αζρνιεζεί, λα θέξεη ηε κακά ηε 

γεξκαλίδα λα θάλεη γεξκαληθό γιπθό ή λα θάλεη, αλ ηα θάλεη είλαη...δελ έρεη ην ρξόλν 

όρη όηη δελ ζέιεη δελ έρεη ηε πνιπηέιεηα ηνπ ρξόλνπ όηαλ ηελ πηέδεη έλα αλαιπηηθό 

πξόγξακκα, απηό πηζηεύσ εγώ». (Τ14) 

 «Σηο παξαδόζεηο ηνπο, θάπνηεο γηνξηέο ηνπο, είλαη ηέηνηα ε ειηθία ηνπο πνπ δελ 

ηνπο έρνπλ κάζεη νη γνλείο. Δίλαη ζαο ιέσ, ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε επεηδή γελληνύληαη 

εδώ. Αο πνύκε ζην Γεκνηηθό ίζσο έλα παηδάθη πνπ έξρεηαη αο πνύκε από κηα μέλε 

ρώξα ζηελ ειηθία 7-8 ρξνλώλ θαη έρεη θνηηήζεη ζε έλα ζρνιείν ηεο ρώξαο ηνπ ζα μέξεη 

θάπνηα πξάγκαηα πνπ ζα κπνξεί λα ηα κεηαθέξεη θαη πιεξνθνξηαθά λα ηα κάζνπλε θαη 

ηα παηδηά ηα ειιελάθηα. Ζ ειηθία ηνπ λεπηαγσγείνπ ηώξα είλαη ιίγν παξάμελε γηαηί δελ 

μέξνπλ ηα παηδηά δελ γλσξίδνπλ γηα λα κπνξνύλ λα κεηαθέξνπλ πξάγκαηα, πιεξνθνξίεο 

δειαδή από ηε ρώξα ηνπο θαη λα ηηο κάζνπλ ζηα δηθά καο παηδηά, όρη δηθά καο, ζηα 

ειιελάθηα». (Τ5) 

 

 

2.9 Δπηκόξθσζε ησλ λεπηαγσγώλ πάλσ ζε ζέκαηα Γηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο 

 

Όζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ή αιιηψο ηελ επηκφξθσζε ησλ λεπηαγσγψλ, 

παξαηεξήζακε φηη ππάξρεη έιιεηςε ζηελ ελεκέξσζε ηνπο πάλσ ζε ζέκαηα 

δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο.  

πγθεθξηκέλα, έληεθα λεπηαγσγνί δειαδή ην 1/3 δελ είραλ πνηέ θάπνηνπ είδνπο 

επηκφξθσζε πάλσ ζε ηέηνηα δεηήκαηα, ελψ νη ππφινηπνη έρνπλ εθπαηδεπηεί απφ 

δηάθνξνπο θνξείο. Αλαιπηηθφηεξα, ε πιεηνλφηεηα ηνπο δει. δέθα λεπηαγσγνί έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη αληίζηνηρν κάζεκα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ηνπο 

ζπνπδψλ ζην Παλεπηζηήκην ή ζην δηδαζθαιείν, ηξείο έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

εκεξίδεο πνπ είραλ δηνξγαλψζεη θάπνηα Παλεπηζηήκηα, ηξείο έιαβαλ επηκφξθσζε ζηα 

πιαίζηα ησλ Π.Δ.Κ., δχν είραλ πάξεη κέξνο ζε ζεκηλάξηα πνπ δηνξγάλσζαλ ηδηψηεο, 

δχν είραλ ελεκεξσζεί απφ ηε ρνιηθή χκβνπιν ζην πιαίζην ησλ θαζηεξσκέλσλ 

ζεκηλαξίσλ πνπ γίλνληαη θάζε έηνο, ελψ ππήξμε θαη κία λεπηαγσγφο ε νπνία είρε 

πάξεη κέξνο ζην πξφγξακκα αιινδαπψλ πνπ είρε δηνξγαλψζεη ην Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ.  

Πνιιέο βέβαηα ήηαλ νη λεπηαγσγνί πνπ καο εμέθξαζαλ ηελ αγαλάθηεζε ηνπο 

ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ ζίγνληαη ζηηο δηάθνξεο επηκνξθψζεηο πνπ έρνπλ δερηεί 

αθνχ ζπλήζσο αλαθέξνληαη ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο κε απνηέιεζκα παξφιε ηελ επηκφξθσζε ηνπο λα ζπλερίδνπλ λα έρνπλ 

αξθεηνχο πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά κε ην ζέκα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, αξθεηά 
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ηθαλνπνηεκέλεο θαίλνληαη λα είλαη δχν λεπηαγσγνί, εθ ησλ νπνίσλ ε κία λεπηαγσγφο 

ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα αιινδαπψλ ελψ ε άιιε ζηα Π.Δ.Κ.  

 «…κπνξώ λα πσ όηη απηό πνπ κνπ πινύηηζε θαηά θάπνην ηξόπν ηηο γλώζεηο ήηαλ ην 

πεξπζηλό πξόγξακκα πνπ ζπκκεηείρε ην ζρνιείν κνπ, ήηαλε ε έληαμε ησλ αιινδαπώλ… 

Έγηλαλ πνιιέο ζπλαληήζεηο, πνιιά ζεκηλάξηα πάλσ  ζε απηό ην ζέκα, δειαδή ηελ 

έληαμε ησλ αιινδαπώλ θαη ζην λεπηαγσγείν θαη ζην δεκνηηθό γηαηί ζπκκεηείραλ θαη 

δεκνηηθά θαη λεπηαγσγεία. Οπόηε ζε απηέο ηηο ζπλαληήζεηο θνπβεληηάζηεθαλ πάξα 

πνιιά πξάγκαηα, αληαιιάρηεθαλ απόςεηο θαη από άιινπο ζπλαδέιθνπο, θάηη αο πνύκε 

πνπ εγώ δελ ην είρα αληηκεησπίζεη κέζα ζηελ ηάμε, ην άθνπζα από θάπνηα άιιε 

ζπλάδειθν, νπόηε απηό είλαη βνήζεζε. Μπνξώ λα ζαο πσ όηη άιιαμαλ πνιιά ζηε 

ζθέςε κνπ θαη ζηε ζπκπεξηθνξά κνπ κέζα ζηελ ηάμε κεηά από απηό ην 

πξόγξακκα».(Τ5) 

 «Δμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ ν θύξηνο πνπ καο έθαλε ηελ επηκόξθσζε ήηαλ απίζηεπηα 

απηά πνπ καο πξόζθεξε, ζηε πνιύ ιίγε ώξα πνπ είρε. Θα κπνξνύζαλε λα βάινπλε γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα παξαπάλσ».(Τ13) 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ηα πνζνζηά ησλ αιινεζλψλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζε 

λεπηαγσγεία φπνπ δηδάζθνπλ λεπηαγσγνί πνπ δελ έρνπλ ιάβεη θακία επηκφξθσζε 

θπκαίλεηαη απφ ην 21% έσο θαη ην 67%. Σα λνχκεξα απηά καο δείρλνπλ ηελ αλάγθε 

νπζηαζηηθήο επηκφξθσζεο πνπ ππάξρεη ζε φινπο ηνπο λεπηαγσγνχο θαη ηδηαίηεξα ζε 

λεπηαγσγνχο πνπ δηδάζθνπλ ζε πνιηηηζκηθά εηεξνγελή λεπηαγσγεία. Ζ καξηπξία ηεο 

λεπηαγσγνχ παξαθάησ πηζηεχνπκε φηη αλαδεηθλχεη απφιπηα ηελ αλάγθε απηή γηα 

επηκφξθσζε.  

«…εγώ απηό πνπ έρσ λα πσ είλαη όηη θαλνληθά ζα έπξεπε λα γίλνληαη θάπνηα 

ζεκηλάξηα, θάπνηα…θάπσο λα βνεζνύληαη νη λεπηαγσγνί ζε ζρνιεία πνπ έρνπλε ηέηνηα 

παηδηά, ε ζύκβνπινο θάπνηνο λα ππάξρεη, έλα ηκήκα έληαμεο μέξσ γσ, θάπνηνο εηδηθόο 

πνπ λα ππάξρεη ζην γξαθείν ηνπ λα κπνξείο λα ηνλ πάξεηο ηειέθσλν  ή λα έξζεη λα 

βνεζήζεη ή λα  ηνλ ξσηήζεηο θάπνηα πξάγκαηα γηαηί εληάμεη κπνξεί θαη απηά πνπ έθαλα 

εγώ λα ήηαλ ιάζνο, πνπ μέξεηο αλ είλαη ην ζσζηό απηό είλαη ην ζέκα». (Τ24) 

      Δπίζεο, πξνβιεκαηηζκφ καο πξνθάιεζε ην γεγνλφο φηη νη ρνιηθνί χκβνπινη 

θαίλεηαη λα κελ έρνπλ δψζεη έκθαζε ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, αθνχ ζχκθσλα κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλαο καο, κφλν δχν έρνπλ 

επηκνξθσζεί ζην πιαίζην ησλ εκεξίδσλ πνπ  δηνξγάλσζαλ νη ρνιηθνί χκβνπινη. 
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3. Δξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ αλαθνξηθά κε ηηο ζπλεληεύμεηο ησλ λεπηαγσγώλ 

 

     Όπσο δηαπηζηψζακε απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ε εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν θαζψο θαη ε ζπλεθπαίδεπζε ηνπο κε ηα παηδηά 

ειιεληθήο θαηαγσγήο είλαη έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί έληνλα ηηο λεπηαγσγνχο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα καο. Ζ αδπλακία ηεο πνιηηείαο λα δηαρεηξηζηεί άκεζα θαη 

απνηειεζκαηηθά ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα θαζψο θαη ε έιιεηςε ελεκέξσζεο 

επεξεάδεη ηηο γεληθφηεξεο αληηιήςεηο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ησλ 

λεπηαγσγψλ. 

      Οη λεπηαγσγνί ζηε πξνζπάζεηα ηνπο λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα 

ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ ιεηηνπξγνχλ ζπλήζσο ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

πεπνηζήζεηο, νη νπνίεο δηαθνξνπνηνχληαη. Βέβαηα ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη εληαίνο 

πξνζαλαηνιηζκφο απφ ηε κεξηά ησλ λεπηαγσγψλ φζνλ αθνξά ηελ ζπλεθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ είλαη θαηαλνεηφ φηαλ αθφκα θαη ηα ζεζκηθά θείκελα πνπ πξνσζεί ην 

Τ.Π.Δ.Π.Θ. έρνπλ νπζηαζηηθέο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο εηεξφηεηαο.  

       Σηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο εηεξφηεηαο 

κπνξνχκε εχθνια λα δηαθξίλνπκε απφ ηελ αξρή ηεο παξνπζίαζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηε θαηεγνξία φπνπ αλαθέξνληαη νη δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί. Ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα αιιφθσλα παηδηά ζην ζέκα ηεο γιψζζαο, ζηε πιεηνςεθία ηνπο νη 

λεπηαγσγνί ζεσξνχλ φηη ε κε θαηνρή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο είλαη έλα είδνο 

ειιείκκαηνο πνπ πξέπεη λα αληηζηαζκηζηεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, παξαπέκπνληαο 

καο ζηελ αθνκνησηηθή εθπαίδεπζε, ελψ εκθαλείο είλαη θαη νη αλεζπρίεο ηνπο, αθνχ 

πηζηεχνπλ φηη ην γλσζηηθφ επίπεδν ηεο ηάμεο επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ηελ  

παξνπζία ηνπο ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά ππάξρνπλ θαη 

θάπνηεο λεπηαγσγνί απαιιαγκέλεο απφ ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο πνπ δελ 

ζεσξνχλ ηελ κε θαηνρή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο πξφβιεκα, αιιά νχηε θαη αηηία 

ηθαλή ζην λα επεξεάζεη ην γεληθφηεξν επίπεδν ηεο ηάμεο.  

       Γηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο εηεξφηεηαο δηαπηζηψζακε φκσο θαη ζηα ππφινηπα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο. Όζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο εζλνηηθφηεηαο ησλ παηδηψλ 

κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν, νη λεπηαγσγνί πξνζέγγηζαλ ην ζέκα κε ηξείο 

δηαθνξεηηθέο ηππνινγίεο. Όπσο παξαηεξήζακε θάπνηνη λεπηαγσγνί δελ γλψξηδαλ ηηο 

ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζηελ ηάμε ηνπο, πξνβάιινληαο δηάθνξα 

επηρεηξήκαηα γηα απηή ηελ άγλνηα φπσο π.ρ. φηη δελ ζεσξνχλ ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπλ 

ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα θαη φπσο είλαη εχινγν πξνζπάζεζαλ θαη θαηάθεξαλ λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ πνιηηηζκηθή νκνηνγέλεηα ηεο ηάμεο, παξακειψληαο ηελ φπνηα 

εζλνπνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ππήξρε ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ. Χζηφζν 

ζπλαληήζακε θαη λεπηαγσγνχο νη νπνίεο ελψ γλψξηδαλ ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ 

παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν ζεψξεζαλ φηη κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο 

αλάγθεο ηνπο κε κεκνλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο. Σελ εζλνηηθή εηεξφηεηα ζαλ ζηνηρείν εκπινπηηζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ειάρηζηεο λεπηαγσγνί ζπκπεξηέιαβαλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο, νη νπνίεο θαη 

πξνζπάζεζαλ λα αλαπηχμνπλ ζρεηηθά ζέκαηα θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ 

έηνπο.   

       Πεξίπνπ ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ηελ θαηεγνξία πνπ ζίμακε παξαπάλσ είλαη θαη 

νη απαληήζεηο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηε κεηξηθή γιψζζα ησλ παηδηψλ ζην ρψξν 

ηνπ λεπηαγσγείνπ. Οη πεξηζζφηεξεο αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο 

ησλ παηδηψλ, παξαηαχηα πξνηηκνχλ λα δηαηεξνχλ ην κνλνγισζζηθφ ραξαθηήξα ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο. Παξφηη ινηπφλ δείρλνπλ απφ ηηο καξηπξίεο ηνπο λα 

αλαγλσξίδνπλ ηηο κεηξηθέο ηνπο γιψζζεο παξαηεξήζακε φηη θάπνηεο θνξέο 
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επηδηψθνπλ ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ηάμεο ηνπο κε γισζζηθά ζηνηρεία ησλ αιιφθσλσλ 

παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθνλνκηθά αλαπηπγκέλεο ρψξεο, πξνβάιινληαο κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ζηα παηδηά ηελ αλσηεξφηεηα ησλ δπηηθψλ πνιηηηζκψλ θαη 

πξνσζψληαο κφλν ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ ησλ νπνίσλ νη κεηξηθέο ηνπο γιψζζεο 

απνηεινχλ ηηο ιεγφκελεο γιψζζεο «θχξνπο», αλαπαξάγνληαο έηζη ηελ θνηλσληθή 

αληζφηεηα ζην ζρνιείν.  

 Απφ ηελ άιιε κεξηά ζπλαληήζακε λεπηαγσγνχο πνπ δεκηνχξγεζαλ έλα 

πεξηβάιινλ ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ φπνπ είραλ ζέζε φιεο νη κεηξηθέο γιψζζεο 

ησλ παηδηψλ κέζα ζην νπνίν επηθξαηνχζε ε αλαγλψξηζε θαη ν ζεβαζκφο πξνο ηελ 

γισζζηθή εηεξφηεηα κε ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα αληηιεθζνχλ φηη ε 

δηγισζζία είλαη πξνλφκην θαη φρη πξφβιεκα.   

Δπίζεο, αίζζεζε καο πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη αξθεηνί λεπηαγσγνί ζεσξνχλ σο 

πξφβιεκα ην γεγνλφο φηη  ηα παηδηά επηθνηλσλνχλ κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπο ζηελ 

κεηξηθή γιψζζα αιιά θαη ην γεγνλφο φηη  επέθξηλαλ ηνπο γνλείο γηα απηή ηνπο ηελ 

επηινγή, αθνχ ζεσξνχλ φηη ηα παηδηά κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ 

ζρνιείνπ κφλν εάλ κηιάλε ζην ζπίηη ηε γιψζζα ηνπ θπξίαξρνπ πιεζπζκνχ ή έζησ θαη 

ηηο δχν. ην ζεκείν απηφ παξαηεξνχκε ηελ επηζπκία νξηζκέλσλ λεπηαγσγψλ λα 

νδεγήζνπλ ηα παηδηά ζηελ άξλεζε ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο θαη ζπλάκα ηνπ 

πνιηηηζκνχ ηνπο, αθνχ ζεσξνχλ φηη ε αθνκνίσζε είλαη ν κφλνο ηξφπνο λα εληαρζνχλ 

κε επηηπρία ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα.  

Χζηφζν θαη ζε απηή ηε πεξίπησζε ππάξρνπλ θαη νη αληίζεηεο απφςεηο ησλ 

λεπηαγσγψλ πνπ δείρλνπλ λα έρνπλ πεξηζζφηεξε ελεκέξσζε θαη κηα δηαθνξεηηθή 

αληίιεςε επί ηνπ ζέκαηνο, αθνχ ζεσξνχλ φηη είλαη αλάγθε θαη δηθαίσκα ησλ παηδηψλ 

λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπο ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, ζεβφκελνη ηελ 

γισζζηθή εηεξφηεηα ησλ παηδηψλ θαη ησλ γνληψλ ηνπο. 

        Όζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο Θξεζθείαο, ήηαλ ε θαηεγνξία πνπ ζπλαληήζακε ηηο 

πεξηζζφηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ λεπηαγσγψλ θαη σο πξνο ηηο 

απφςεηο αιιά θαη σο πξνο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ηνπο. Σν ζέκα ηεο πξνζεπρήο, ηνπ 

ζηαπξνχ θαζψο θαη νη ζξεζθεπηηθέο ενξηέο είλαη δεηήκαηα πνπ ζίμακε θαη φπσο 

δηαπηζηψζακε απαζρνινχλ έληνλα ηηο λεπηαγσγνχο. πγθεθξηκέλα, νη λεπηαγσγνί 

επηιέγνπλ ζπλήζσο ε πξνζεπρή πνπ θάλνπλ κε ηα παηδηά λα αλαθέξεηαη γεληθά ζην 

Θεφ, αλαγλσξίδνληαο ηα δηθαηψκαηα ησλ αιιφζξεζθσλ παηδηψλ, αιιά θαη γηα λα 

απνθχγνπλ ηπρφλ ζπγθξνχζεηο κε ηνπο γνλείο, αθνχ ε ζξεζθεία φπσο γλσξίδνπκε 

είλαη έλα ιεπηφ δήηεκα. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη λεπηαγσγνί ζα ιέγακε ηθαλνπνηνχλ ηηο 

αλάγθεο φισλ ησλ παηδηψλ αλεμαξηήησο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπο πηζηεχσ. Σνλ ίδην 

ζθνπφ έρνπλ θαη νη λεπηαγσγνί πνπ επηιέγνπλ ζησπειέο πξνζεπρέο γηα ηελ ηάμε ηνπο. 

ηε πεξίπησζε απηή ην θάζε παηδί πξνζεχρεηαη ζησπειά ζην δηθφ ηνπ Θεφ θαη απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνθπγή παξεμεγήζεσλ αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ 

νηθνγέλεηα.  

 Αληίζεηε άπνςε επί ηνπ ζέκαηνο έρνπλ νη λεπηαγσγνί νη νπνίνη επηιέγνπλ 

πξνζεπρέο, ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν αλαθέξεηαη ζηνλ Οξζφδνμν Υξηζηηαληζκφ, 

δειαδή ηελ Θξεζθεία ηνπ θπξίαξρνπ πιεζπζκνχ. Οη ελ ιφγσ  λεπηαγσγνί ζεσξνχλ 

φηη ηα αιιφζξεζθα παηδηά νθείινπλ λα ελζηεξληζηνχλ ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο 

ηνπ θπξίαξρνπ πιεζπζκνχ. Σα αιιφζξεζθα παηδηά αλαγθάδνληαη λα πξνζεπρεζνχλ 

ζε έλα Θεφ, ηνλ νπνίν ε νηθνγέλεηα ηνπο ακθηζβεηεί κε απνηέιεζκα λα θξχβνληαη 

δηάθνξνη θίλδπλνη πίζσ απφ απηφ ην γεγνλφο. Αξρηθά είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

δεκηνπξγεζνχλ δηθαηνινγεκέλεο ζπγθξνχζεηο κε ηνπο γνλείο θαη ηηο λεπηαγσγνχο 

αιιά αθφκα θαη κε ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά ηνπο. Ο ηειηθφο απνδεθηήο φκσο απηψλ 

ησλ ζπγθξνχζεσλ ζα είλαη, φπσο είλαη εχινγν, ην παηδί αθνχ αλαγθάδεηαη λα πηνζεηεί 

δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί θαη 
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ζηα δχν πεξηβάιινληα, δειαδή ζηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν, ηα νπνία θαη 

ιεηηνπξγνχλ βάζε δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεπηηθψλ πηζηεχσ. 

      Αληίζηνηρα δηαθνξεηηθέο απφςεηο αθνχζακε θαη πάλσ ζην δήηεκα ηνπ ζηαπξνχ, 

φπνπ θαη ζε απηή ηε πεξίπησζε ππάξρνπλ λεπηαγσγνί νη νπνίνη παξνηξχλνπλ ηα 

παηδηά λα θάλνπλ ζηαπξφ αθφκα θαη αλ ηα ζξεζθεπηηθά ηνπο πηζηεχσ δελ ηνπο ην 

επηηξέπνπλ. ε απηφ ην ζεκείν παξαηεξνχκε ινηπφλ ηελ άξλεζε νξηζκέλσλ 

λεπηαγσγψλ λα απνδερηνχλ ηελ δηαθνξεηηθφηεηα θαη λα πξνζπαζνχλ λα 

νκνγελνπνηήζνπλ ηελ ηάμε ηνπο  ζε φια ηα δεηήκαηα αδηαθνξψληαο γηα ηελ 

εηεξφηεηα πνπ επηθξαηεί ζηελ ηάμε αθφκα θαη φηαλ απηή θηάλεη ζε κεγάια πνζνζηά 

φπσο είδακε θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο.  

 Λίγν πην ειαζηηθνί είλαη νη λεπηαγσγνί νη νπνίνη καο απάληεζαλ φηη αθήλνπλ 

ζηελ επηινγή ησλ παηδηψλ ην δήηεκα ηνπ ζηαπξνχ. Βέβαηα ζε απηή ηε πεξίπησζε 

αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ηα παηδηά δελ έρνπλ αληηιεθζεί ηελ έλλνηα ηεο ζξεζθείαο, 

σζηφζν κηκνχληαη ηα ππφινηπα παηδηά κε απνηέιεζκα αθφκα θαη ηα αιιφζξεζθα 

παηδηά λα θάλνπλ ζηαπξφ εμαηηίαο απηήο ηεο κίκεζεο.  

 Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξεο λεπηαγσγνί δελ παξνηξχλνπλ ηα παηδηά λα θάλνπλ 

ζηαπξφ αθνχ ζπλήζσο θνβνχληαη απφ ηε κηα κεξηά κε ληψζνπλ απνκνλσκέλα 

εμαηηίαο απηήο ηήο δηαθνξεηηθφηεηαο ελψ απφ ηελ άιιε δελ ζέινπλ λα ηα κπήζνπλ ζε 

κηα ζξεζθεία ζηελ νπνία δελ πηζηεχνπλ νη νηθνγέλεηεο ηνπο.  

     Όζνλ αθνξά ηηο ζξεζθεπηηθέο αιιά θαη ηηο εζληθέο ενξηέο ζην λεπηαγσγείν κέζα 

απφ ηελ έξεπλα καο δηαπηζηψζακε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζπλήζσο δελ επηθεληξψλνληαη 

ζηα γεγνλφηα αιιά ζηα κελχκαηα πνπ ζέινπλ λα πεξάζνπλ ζε θάζε γηνξηή. 

Πξνζπαζνχλ λα κελ θαλαηίδνπλ ηα παηδηά ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δήζνπλ 

αξκνληθά, δελ ζα  κπνξνχζακε λα πνχκε φκσο φηη έηζη δίλνπλ δηαπνιηηηζκηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζην πξφγξακκα ηνπο αθνχ ζπλήζσο θαη ζε απηή ηε πεξίπησζε δελ 

ηηο εκπινπηίδνπλ κε πνιηηηζκηθά ζηνηρεία απφ ηηο ρψξεο θαηαγσγήο ησλ παηδηψλ. 

Απηφ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηδηαίηεξα ζην ζέκα ηεο ζξεζθείαο ηα παηδηά λα 

πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη κία θαη κνλαδηθή ζξεζθεία ζηελ νπνία πηζηεχνπλ φινη νη 

άλζξσπνη.  

     Δπίζεο, κέζα απφ ηηο καξηπξίεο ησλ λεπηαγσγψλ δηαπηζηψζακε φηη πνιινί 

λεπηαγσγνί δηεμήγαγαλ ηηο ζξεζθεπηηθέο αιιά θαη ηηο εζληθέο ενξηέο αγλνψληαο ηελ 

παξνπζία ησλ παηδηψλ κε δηαθνξεηηθφ εζλνπνιηηηζκηθφ ππφβαζξν θαζψο επίζεο θαη 

ηελ παξνπζία ησλ αιιφζξεζθσλ παηδηψλ ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ. Οη 

ζπγθεθξηκέλνη λεπηαγσγνί πξνηίκεζαλ λα πξνρσξήζνπλ ζηηο αληίζηνηρεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζεσξψληαο ην ηκήκα ηνπο νκνηνγελέο θαη αξθεηέο θνξέο κε ην 

επηρείξεκα φηη ηα παηδηά νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζξεζθεπηηθέο θαη εζληθέο 

ενξηέο φπσο αθξηβψο θαη ηα παηδηά ειιεληθήο θαηαγσγήο εθφζνλ έρνπλ επηιέμεη λα 

δήζνπλ ζηελ Διιάδα. Όπσο γλσξίδνπκε φκσο ηέηνηνπ είδνπο απφςεηο θαζψο θαη 

εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο καο παξαπέκπνπλ ζηελ αθνκνησηηθή πξνζέγγηζε. αθψο 

θαη ηα αιιφζξεζθα παηδηά έρνπλ ππνρξέσζε λα ζεβαζηνχλ ηηο ζξεζθεπηηθέο 

παξαδφζεηο φπσο επίζεο θαη ηα αιινεζλή ηελ ηζηνξία ηνπ θπξίαξρνπ πιεζπζκνχ, 

είλαη δηθαίσκα φκσο θαη ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ λα δνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο λα έρεη 

ζέζε ζην ειιεληθφ ζρνιείν.  

 Δληχπσζε φκσο καο πξνθάιεζε ην γεγνλφο φηη νξηζκέλνη λεπηαγσγνί δελ 

δηεμάγνπλ γηνξηέο εμαηηίαο απηήο ηεο εηεξφηεηαο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νη 

λεπηαγσγνί πξνηίκεζαλ λα απνθξχςνπλ γεγνλφηα ψζηε λα κελ δεκηνπξγεζνχλ 

πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Με ιίγα ιφγηα ζεσξνχλ ηελ 

εηεξφηεηα σο πξφβιεκα γηα ηελ νκαιή ξνή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πνιιέο 

θνξέο γηα λα θξαηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηζνξξνπίεο πξνηηκνχλ απιά λα κελ 

αλαθέξνληαη ζε ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα. 
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 Όζνλ αθνξά ηελ παξάδνζε ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν ζα ιέγακε 

φηη είλαη ε ιηγφηεξε δεκνθηιήο θαηεγνξίαο ζηελ έξεπλα καο αθνχ νη λεπηαγσγνί δελ 

δείρλνπλ θάπνην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. πλήζσο 

πεξηνξίδνληαη ζην λα αλαδείμνπλ ηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή ησλ αιινεζλψλ παηδηψλ 

θαη απηφ ζε κεκνλσκέλεο πεξηζηάζεηο. Γελ κπνξνχκε φκσο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία λα ππνζηεξίμνπκε φηη ε απνπζία ζηνηρείσλ ηεο παξάδνζεο ησλ παηδηψλ κε 

δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν γίλεηαη ζθφπηκα, αθνχ ζπλήζσο δελ δηεμάγνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο νχηε ζρεηηθά κε ηελ ειιεληθή παξάδνζε. 

 Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νη πξνθαηαιήςεηο πνπ 

ζπλαληήζακε απφ ηε κεξηά ησλ λεπηαγσγψλ φζνλ αθνξά ηελ εζλνπνιηηηζκηθή 

πξνέιεπζε θαη πσο απηή επεξεάδεη ηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο γνλείο, ήηαλ 

ειάρηζηεο. Οη πεξηζζφηεξεο έθξηλαλ ηε ζπλεξγαζία πνπ είραλ κε ηνπο αιινδαπνχο 

γνλείο αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή θαη δελ ζεσξνχλ φηη ε πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ζηέθεηαη 

εκπφδην ζε απηή ηε ζπλεξγαζία. Πξνθαηαιήςεηο φκσο φπσο καο κεηέθεξαλ 

νξηζκέλνη δηαπίζησζαλ απφ ηε κεξηά ησλ γνλέσλ ειιεληθήο θαηαγσγήο απέλαληη 

ζηνπο αιινδαπνχο.  

 Οη λεπηαγσγνί αθφκα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ ηφικεζαλ λα εκπινπηίζνπλ ην 

ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ κε ζηνηρεία απφ ηνλ πνιηηηζκφ ησλ παηδηψλ κε 

κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν, αιιά ζπλήζσο δηαθνζκνχζαλ ηελ ηάμε κε ζηνηρεία απφ 

ηηο θπιέο ηνπ θφζκνπ φπσο παξαδνζηαθά θάλνπλ ζέινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν λα 

αλαδείμνπλ ην ζέκα ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο εηεξφηεηαο. Βέβαηα θαη 

ζε απηή ηε πεξίπησζε ζπλαληήζακε θαη εθπαηδεπηηθνχο πνπ παξφιν πνπ δελ 

πξνζζέηνπλ ζηνηρεία απφ ηνλ πνιηηηζκφ ησλ παηδηψλ δηαθνξεηηθήο θαηαγσγήο ζε 

θάζε επθαηξία, εληνχηνηο αξθεηέο θνξέο «εθκεηαιιεχηεθαλ» ηελ παξνπζία ησλ 

αιινεζλψλ παηδηψλ ζην λεπηαγσγείν πξνζζέηνληαο γξάκκαηα, ζεκαίεο θ.η.ι. απφ ηηο 

ρψξεο πξνέιεπζεο ηνπο. 

 ε γεληθέο γξακκέο, παξαηεξήζακε φηη νη λεπηαγσγνί αλάινγα κε ηα 

επηρεηξήκαηα πνπ πξνέβαιαλ θηλήζεθαλ ζε ηξείο δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο. 

πλήζσο αθνινπζνχλ πεξηζζφηεξν ηελ αθνκνησηηθή πξνζέγγηζε ζηελ πξνζπάζεηα 

ηνπο λα εληάμνπλ νκαιά ηα παηδηά ζην λεπηαγσγείν. Θεσξνχλ φηη εζλνπνιηηηζκηθή 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν είλαη έλα πξφβιεκα πνπ 

εθείλεο ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα ιχζνπλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κε ην λα βαζίδνπλ ηελ 

δηδαζθαιία ηνπο ζηελ αθνκνησηηθή εθπαίδεπζε. Απφ ηελ άιιε κεξηά νξηζκέλνη 

λεπηαγσγνί δείρλνπλ λα ζέβνληαη απηή ηελ εηεξφηεηα πνπ επηθξαηεί ζηελ ηάμε ηνπο, 

ζεσξνχλ φκσο φηη κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο κε κεκνλσκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Διάρηζηεο λεπηαγσγνχο ζπλαληήζακε πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ 

εηεξφηεηα σο πινχην γηα ην ειιεληθφ λεπηαγσγείν. Οη ελ ιφγσ λεπηαγσγνί 

ζηεξηδφκελεο ζηηο αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο επηρεηξνχλ κε θάζε επθαηξία λα πξνβάιινπλ ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ζην 

πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ, βνεζψληαο έηζη θαη ηα αιινεζλή παηδηά λα εληαρζνχλ 

θαιχηεξα ζην ζρνιείν αιιά θαη ηα παηδηά ειιεληθήο θαηαγσγήο λα εμνηθεησζνχλ κε 

ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη λα απνδεζκεπζνχλ απφ ελδερφκελεο πξνθαηαιήςεηο θαη 

ζηεξεφηππα. 

 Σν νμχκσξν βέβαηα είλαη φηη ελψ ζηε πιεηνςεθία ηνπο αθνινπζνχλ ηελ 

αθνκνησηηθή πξνζέγγηζε ζηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο, σζηφζν ζεσξνχλ φηη ε 

πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα πξέπεη λα έρεη ζέζε ζην λεπηαγσγείν, αθνχ πηζηεχνπλ φηη απφ 

ηε κηα κεξηά απνηειεί δηθαίσκα ησλ αιινεζλψλ παηδηψλ λα δνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο 

λα αληηπξνζσπεχεηαη κέζα ζηελ ηάμε θαη απφ ηελ άιιε φηαλ απηή ε εηεξφηεηα 

αλαδεηρζεί ηα παηδηά ηνπ θπξίαξρνπ πιεζπζκνχ έρνπλ πνιιαπιά νθέιε. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 
Όζνλ αθνξά ηελ ζπλεθπαίδεπζε αιινγελψλ θαη γεγελψλ παηδηψλ ζηελ 

γεληθφηεξε εθπαίδεπζε, νη Διιεληθέο θπβεξλήζεηο δηαρξνληθά παξακέλνπλ αδξαλείο.  

πγθεθξηκέλα ζην ρψξν ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ηνλ νπνίν κειεηάκε δηεμνδηθά  

ζηε παξνχζα εξγαζία, πξνσζείηαη κηα πνιηηηθή ε νπνία επλνεί ή θαιχηεξα ζπληεξεί 

ηνλ κνλνγισζζηθφ θα κνλνπνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα ηνπ ειιεληθνχ λεπηαγσγείνπ, 

αδπλαηψληαο λα αληαπνθξηζεί ζηα πνιππνιηηηζκηθά δεδνκέλα ηεο εθπαίδεπζεο. 

Ζ κφλε πξνζπάζεηα πνπ έρεη γίλεη λα ηνληζηεί ε αλαγθαηφηεηα ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζην λεπηαγσγείν εθθξάδεηαη κε ην Νφκν 2413/96, πνπ 

παξά ηηο αζάθεηεο πνπ πεξηέρεη, πξνβιέπεη ηελ ίδξπζε ή ηε κεηαηξνπή λεπηαγσγείσλ 

ζε δηαπνιηηηζκηθά, γεγνλφο ην νπνίν δελ κεηνπζηψζεθε ζε εθπαηδεπηηθή πξάμε.  

Όζνλ αθνξά ην Γ.Δ.Π.Π.. ην νπνίν δεκνζηεχηεθε ην 2003 νη ζπληάθηεο ηνπ δελ 

θαηάθεξαλ ζθνπίκσο ζα ιέγακε λα πξνσζήζνπλ ηηο πνιηηηζκηθέο αληαιιαγέο κεηαμχ 

ησλ παηδηψλ θαζψο θαη ηνλ πνιηηηζκηθφ εκπινπηηζκφ ηνπ λεπηαγσγείνπ κε ζηνηρεία 

απφ ηνλ πνιηηηζκφ ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν. Ζ πνιηηηθή πνπ 

εθθξάδεηαη κέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν αλαιπηηθφ πξφγξακκα έρεη σο ζθνπφ ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ γισζζηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ ησλ παηδηψλ 

αιιά θαη παξάιιεια ηελ αθνκνίσζε ηνπ πξνο ηελ θπξίαξρε νκάδα. χκθσλα κε ην 

Γ.Δ.Π.Π.. ε νκαιή ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν ζην 

λεπηαγσγείν επηηπγράλεηαη κε ηελ πιήξε αθνκνίσζε ηνπο, παξακεξίδνληαο ηελ 

αλάγθε θαη ην δηθαίσκα ησλ παηδηψλ λα δνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο λα έρεη ζέζε κέζα 

ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

Σηο ειιείςεηο ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. ζα ιέγακε φηη πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ νη 

ζπγγξαθείο ηνπ Οδεγνχ Νεπηαγσγνχ ηξία ρξφληα αξγφηεξα, νη νπνίνη πξνζπαζνχλ λα 

δψζνπλ κία άιιε δηάζηαζε ζην πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ. Παξά ην γεγνλφο φηη 

πξνζδίδνπλ ειάρηζηε αμία ζηνπο κε δπηηθνχο πνιηηηζκνχο ζηνρεχνπλ ζηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ζηνηρεία απφ ηνπο πνιηηηζκνχο φισλ ησλ παηδηψλ 

αλεμαξηήησο ρψξαο θαηαγσγήο. Παξφηη θαη ζην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο παξαιείςεηο, δελ κπνξνχκε λα κελ αλαγλσξίζνπκε ην γεγνλφο φηη νδεγεί 

ηηο λεπηαγσγνχο πξνο ηελ επηζπκεηή θαηεχζπλζε. 

ε γεληθέο γξακκέο φκσο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζηα λεπηαγσγεία 

ζήκεξα δελ ληψζνπλ θαηάιιεια θαηαξηηζκέλεο λα δηαρεηξηζηνχλ πνιηηηζκηθά 

εηεξνγελείο ηάμεηο. Θεσξνχλ φηη ηφζν ην Γ.Δ.Π.Π.. φζν θαη ν Οδεγφο δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ λεπηαγσγείνπ θαη δελ ηνπο παξείραλ ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ έξγνπ ηνπο. Πξνηείλνπλ λα δνζεί 

πεξηζζφηεξε έκθαζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα απφ ην Τ.Π.Δ.Π.Θ. αθνχ δελ ληψζνπλ 

δηαπνιηηηζκηθά έηνηκεο. Οη αζάθεηεο πνπ ππάξρνπλ ζηα ζεζκηθά θείκελα θαζψο θαη ε 

έιιεηςε νπζηαζηηθήο επηκφξθσζεο νδεγνχλ πνιιέο θνξέο ηηο λεπηαγσγνχο ζε 

απηνζρεδηαζκνχο, γεγνλφο ην νπνίν ειινρεχεη θηλδχλνπο γηα ηα παηδηά κε 

κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν ζε δηάθνξνπο ηνκείο. 

Οη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ησλ λεπηαγσγψλ ζηε πιεηνςεθία ηνπο ζηεξίδνπλ ηελ 

θαηεχζπλζε πνπ δίλεη ην Γ.Δ.Π.Π.., δειαδή ζπληεξνχλ ην κνλνπνιηηηζκηθφ 

ραξαθηήξα ηνπ λεπηαγσγείνπ, νδεχνληαο ηα παηδηά κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν 

ζηελ αθνκνίσζε.  πγθεθξηκέλα, παξφιν πνπ νη λεπηαγσγνί ζηνρεχνπλ ζηελ 

αιιεινγλσξηκία κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα δίλνληαη επθαηξίεο 

ζηα αιιφθσλα παηδηά λα αθνχγεηαη ε κεηξηθή ηνπο γιψζζα κέζα ζηελ ηάμε θαζψο 

θαη λα εκπινπηίδεηαη ηφζν φ ρψξνο ηνπ λεπηαγσγείνπ φζν θαη νη εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο ηνπο κε ζηνηρεία απφ ηνλ πνιηηηζκφ φισλ ησλ παηδηψλ, ζηε πιεηνςεθία 

ηνπο δελ πξνβαίλνπλ ζε αληίζηνηρεο ελέξγεηεο. 
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Όζνλ αθνξά ην δηαθνξεηηθφ γισζζηθφ ππφβαζξν ησλ παηδηψλ, νη λεπηαγσγνί 

δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζε απηφ ην ηνκέα παξφηη ζε άιινπο. χκθσλα κε ηελ 

έξεπλα καο, πεξίπνπ νη κηζνί εθπαηδεπηηθνί δηεμάγνπλ δξαζηεξηφηεηεο έζησ θαη αλ 

είλαη κεκνλσκέλεο κε ζθνπφ λα εκπινπηίζνπλ ην πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ κε ηηο 

κεηξηθέο γιψζζεο ησλ αιιφγισζζσλ παηδηψλ. Βεβαίσο ην γεγνλφο φηη νη κεηξηθέο 

γιψζζεο ησλ αιιφθσλσλ παηδηψλ δελ απνηεινχλ ηε βάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

λεπηαγσγείνπ αιιά παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή κεκνλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ δελ 

δίλνπλ ζην λεπηαγσγείν δηαπνιηηηζκηθή θαηεχζπλζε, ζα κπνξνχζαλ φκσο λα 

απνηειέζνπλ ηελ εθθίλεζε.  

Γπζθνιίεο θαη αδπλακία αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζην λα δηαρεηξηζηνχλ 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ζξεζθεία. Αθφκα θαη αλ γλσξίδνπλ φηη ην ζξήζθεπκα θάπνησλ 

παηδηψλ δηαθέξεη απφ απηφ ηεο θπξίαξρεο νκάδαο, πξνηηκνχλ λα ζησπεινχλ θαη λα 

κελ αλαδεηθλχνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο πνπ ελδερνκέλσο λα 

έρνπλ ηα αιιφζξεζθα παηδηά.  Όπσο δηαπηζηψζακε ην γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ 

έιιεηςε ελεκέξσζεο πνπ έρνπλ νη λεπηαγσγνί λα δηαρεηξηζηνχλ ηέηνηνπ είδνπο 

ζέκαηα, αθνχ ζε θαλέλα ζεκείν ηφζν ζην Γ..Δ.Π.Π.. φζν θαη ζηνλ Οδεγφ δελ 

δίλνληαη νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο.   

 Δπίζεο, ην ζέκα ηεο παξάδνζεο, είλαη απφ ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία πνπ παξφιν 

πνπ αλαδεηθλχεηαη ζηνλ Οδεγφ Νεπηαγσγνχ δελ έρεη ζέζε ζην ρψξν ηνπ 

λεπηαγσγείνπ. Ζ παξαδνζηαθή κνπζηθή, νη παξαδνζηαθνί ρνξνί θαζψο θαη ηα 

παξαδνζηαθά παηρλίδηα ελψ απνηεινχλ θνκκάηηα ηνπ εθάζηνηε πνιηηηζκνχ, νη 

λεπηαγσγνί φπσο παξαηεξήζακε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο δελ ηα 

πξνσζνχλ αθφκα θαη αλ απηά αλαθέξνληαη ζηελ ειιεληθή παξάδνζε.  

ηνπο πεξηζζφηεξνπο απηνζρεδηαζκνχο ζα ιέγακε φηη πξνρσξνχλ νη λεπηαγσγνί 

ζρεηηθά κε ην ζέκα ησλ ενξηψλ ζην ζρνιείν. Όπσο δηαπηζηψζακε δηάθνξεο πξαθηηθέο 

εθαξκφδνληαη θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε αθνξκή ηνλ ενξηαζκφ 

ζξεζθεπηηθψλ θαη εζληθψλ ενξηψλ. Οη λεπηαγσγνί ζηε πξνζπάζεηα ηνπο λα 

απνθχγνπλ πηζαλέο ζπγθξνχζεηο κε ηνπο γνλείο ζπλήζσο απνθεχγνπλ λα δίλνπλ βάζε 

ζηα ηζηνξηθά θαη ζξεζθεπηηθά γεγνλφηα, ελψ πεξηνξίδνληαη ζηε κεηάδνζε 

νηθνπκεληθψλ ελλνηψλ φπσο είλαη ε αγάπε, ε θηιία, ε εηξήλε θ.η.ι. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά ζπλαληήζακε φκσο θαη δηαθνξεηηθέο, ίζσο θαη αθξαίεο πξνζεγγίζεηο επί ηνπ 

ζέκαηνο, φπσο είλαη ν ππεξηνληζκφο ησλ εζληθψλ γεγνλφησλ εμαηηίαο ηεο 

εζλνπνιηηηζκηθήο αλνκνηνγέλεηαο πνπ επηθξαηεί ζην λεπηαγσγείν θαζψο θαη 

αληίζηνηρα ηελ απνπζία εζληθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία εμαηηίαο ηεο άγλνηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα δηαρεηξηζηνχλ ην ζέκα. 

Γπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ φκσο θαη νη λεπηαγσγνί ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο 

αιινδαπνχο γνλείο. ε γεληθέο γξακκέο παξφηη νη λεπηαγσγνί είλαη απφιπηα 

επραξηζηεκέλεο απφ ηε ζπλεξγαζία απηή, πνιιέο θνξέο ηδηαίηεξα ζηελ αξρή ηεο 

ρξνληάο ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο εμαηηίαο ηνπ δηαθνξεηηθνχ γισζζηθνχ ηνπο 

ππφβαζξνπ δπζρεξαίλεη ην έξγν ηνπο.  χκθσλα κε ηελ έξεπλαο καο ηελ ζπλεξγαζία 

απηή ζα ηε ραξαθηεξίδακε ηππηθή αθνχ νη λεπηαγσγνί ζηε πιεηνςεθία ηνπο δελ 

επηδηψθνπλ λα εκπινπηίζνπλ ην λεπηαγσγείν κε ζηνηρεία απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ 

ππφβαζξν. 

Σέινο, αλαληηζηνηρία απφςεσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ παξαηεξνχκε ζε 

φιν ην κήθνο ηεο έξεπλαο καο.  Δλψ νη λεπηαγσγνί θξίλνπλ ζεηηθά ηε παξνπζία ησλ 

παηδηψλ κε δηαθνξεηηθφ γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ζηε ηάμε δελ ην 

ρξεζηκνπνηνχλ σο ζηνηρείν εκπινπηηζκνχ. πγθεθξηκέλα, νη λεπηαγσγνί πνπ πήξαλ 

κέξνο ζηελ έξεπλα καο, ζηε πιεηνςεθία ηνπο ζεσξνχλ φηη ηα φια ηα παηδηά 

αλεμαξηήησο ρψξα θαηαγσγήο έρνπλ δηθαίσκα λα δνπλ ηφζν ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο φζν 
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θαη ηε γιψζζα ηνπο λα αληηπξνζσπεχνληαη κέζα ζηε ηάμε αθνχ απφ ηε κηα κεξηά 

νθείινπκε λα αλαγλσξίζνπκε θαη λα ζεβαζηνχκε ηε δηαθνξεηηθφηεηα απηψλ ησλ 

παηδηψλ θαη λα ηα βνεζήζνπκε ζηελ νκαιή έληαμε ηνπο, ελψ απφ ηελ άιιε ην 

γεγνλφο απηφ πηζηεχνπλ φηη ζα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζηα παηδηά ειιεληθήο 

θαηαγσγήο. Σα νθέιε πνπ ελδερνκέλσο ζα έρνπλ νη γεγελείο καζεηέο ζχκθσλα κε ηηο 

καξηπξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε εμνηθείσζε κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα, νη γλψζεηο 

πνπ ζα απνθνκίζνπλ απφ ηηο  πνιηηηζκηθέο αληαιιαγέο θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηεο 

γλσζηηθήο ηνπο αλάπηπμεο ζηε πξνζπάζεηα ηνπο λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά κε 

δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ. 

Γπζηπρψο φκσο φπσο πξναλαθέξακε νη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ηνπο δελ είλαη πξνο 

απηή ηε θαηεχζπλζε κε απνηέιεζκα λα παξακεξίδνληαη νη αλάγθεο ησλ παηδηψλ κε 

κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν θαη ηα νθέιε πνπ ελδερνκέλσο ζα είραλ ηα παηδηά πνπ 

αλήθνπλ ζηε θπξίαξρε νκάδα λα κνηάδνπλ απιψο νπηνπηθά.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

1. Οδεγφο Νεπηαγσγνχ (2006:31) «Πξσηαξρηθφο ζηφρνο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζεσξείηαη ην λα κπνξέζνπλ λα κεηαδψζνπλ ζηα παηδηά 

«πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο», λα ηα κπήζνπλ δειαδή ζε ζπλήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

ηνλ εγγξάκκαην πιεζπζκφ ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ θαη πξνηξέπνπλ ζηε «δηά βίνπ 

κάζεζε». Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ην δεηνχκελν είλαη ε δηακφξθσζε ελφο 

ειθπζηηθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζα παξαθηλεί ην θάζε παηδί λα 

ζπκκεηέρεη ζην ζρεδηαζκφ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, λα αληιεί επραξίζηεζε απφ 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην λεπηαγσγείν, θαη 

ηδηαίηεξα ε ελεξγφο γισζζηθή ζπκκεηνρή ηνπ, έρεη δηαπηζησζεί ήδε απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ 1980, ζην πιαίζην ησλ καθξνρξφλησλ εξεπλψλ, φηη επεξεάδεη ηε ζρνιηθή ηνπο 

εμέιημε (Crahay, 1984), ε επίιπζε δε πξνβιεκάησλ ζεσξείηαη φηη πξνσζεί 

ζηξαηεγηθέο πνιχ ρξήζηκεο γηα ηε «δηα βίνπ κάζεζε», θαζψο ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά 

ζην λα ζεσξήζνπλ ηα παηδηά ηε κάζεζε πξνζσπηθή ηνπο ππφζεζε (Kazuko Kamil & 

De Clark, 2003) ». 

 

2. Οδεγφο Νεπηαγσγνχ (2006:35) «Ζ εθπαηδεπηηθφο επηδηψθεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο 

νηθνγέλεηεο φισλ ησλ παηδηψλ, θαζψο ε ζπλεξγαζία απηή ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ 

θαιχηεξε πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ (βι. θεθ.4). Όηαλ 

ζηελ ηάμε θνηηνχλ παηδηά απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά θαη γισζζηθά πεξηβάιινληα - 

θαηλφκελν πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζχγρξνλε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα - ε εθπαηδεπηηθφο 

ζα πξέπεη λα γλσξίδεη πψο ηα δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά βηψκαηα ηνπ θάζε παηδηνχ 

ζπλδένληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο πνπ έρεη αλαπηχμεη. 

Γείρλεη ζεβαζκφ ζηε πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε παηδηνχ φηαλ αλαγλσξίδεη, απνδέρεηαη 

θαη ζέβεηαη ηε πνιηηηζκηθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη ηε γιψζζα ηνπ (Dodge & Colcer, 

1998). Απηφ ζεκαίλεη φηη ηνπ επηηξέπεη λα ηνπνζεηεζεί απέλαληη ζηνπο άιινπο 

αλαγλσξίδνληαο ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ηνπ θαη φηη ηνπ ηνλψλεη ην αίζζεκα 

απηνεθηίκεζεο θαη ππεξεθάλεηαο γηα ηε πξνζσπηθή ηνπ ηζηνξία, γλσξίδνληαο φηη ε 

κε απνδνρή ηεο ηαπηφηεηαο ησλ παηδηψλ δεκηνπξγεί ζνβαξά εκπφδηα ζηε κάζεζε 

(Γξαγψλα, 2003. Vandenbroeck, 2004). Φξνληίδεη λα ιεηηνπξγεί σο «πνιηηηζκηθφο 

δηεξκελέαο» αλάκεζα ζηα παηδηά ηεο θπξίαξρεο νκάδαο θαη ηεο φπνηαο κεηνςεθίαο 

(Φάιηε, θ.αι., 2004), ζπκβάιινληαο κε επηηπρείο παξεκβάζεηο ζηελ αιιειν-γλσξηκία 

ηνπο, ζηελ αιιεινθαηαλφεζε θαη ζηελ ακνηβαία απνδνρή θαη επηδηψθνληαο κε απηφ 

ηνλ ηξφπν λα ζέζεη ηα ζεκέιηα γηα ηελ αξκνληθή ηνπο ζπλχπαξμε θα ηεο επηηπρή ηνπο 

ζπλεθπαίδεπζε (αθθά, 2004) ».     

 

3. Οδεγφο Νεπηαγσγνχ (2006:100) «ην ζχγρξνλν ειιεληθφ ζρνιείν, φπσο ζπκβαίλεη 

ζηα ζρνιηθά πεξηβάιινληα φισλ ησλ δπηηθψλ ρσξψλ, ε αλνκνηνγέλεηα ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ σο πξνο ηε γιψζζα, ηε ζξεζθεία θαη ηελ εζλφηεηα απνηειεί πιένλ έλα 

αδηακθηζβήηεην δεδνκέλν. Ζ παξνπζία «άιισλ» ζε δηάθνξεο εθδνρέο ηεο εηεξφηεηαο 

δελ είλαη πιένλ ε εμαίξεζε αιιά κέζα ζηηο ηάμεηο, αιιά ηείλεη λα γίλεη ν θαλφλαο 

(Αζθνχλε & Αλδξνχζνπ, 2001, ζ. 14). ε απηφ ην πιαίζην ην δήηεκα ηεο 

ππνζηήξημεο ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο πξφηππεο πξνθνξηθήο γιψζζαο παίξλεη λέεο 

δηαζηάζεηο. Γηα λα κπνξέζεη ην λεπηαγσγείν λα πξνσζήζεη ηε ζπγθξνηήζεη ηεο 

θπξίαξρεο πξφηππεο πξνθνξηθήο γιψζζαο, είλαη απαξαίηεην λα εμαζθαιίζεη έλα 

πιαίζην πνπ ζέβεηαη θαη αλαγλσξίδεη ηηο κεηξηθέο γιψζζεο (είηε πξφθεηηαη γηα μέλεο 

γιψζζεο, είηε γηα πνηθηιίεο ηεο εζληθήο γιψζζαο), ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηηο εζληθέο ηαπηφηεηεο φισλ ησλ παηδηψλ. ε απηφ ην πιαίζην δελ απαγνξεχεηαη ζηα 

παηδηά λα θάλνπλ αλαθνξέο ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα ή ζην ηνπηθφ ηνπο ηδίσκα, 
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αιιά αληίζεηα ελζαξξχλνληαη λα πνπλ ζηε γιψζζα ηνπο π.ρ. ηνλ ηίηιν ηνπ 

αγαπεκέλνπ ηνπο παξακπζηνχ, λα ηξαγνπδήζνπλ ην αγαπεκέλν ηνπο ηξαγνχδη, λα 

αλαθέξνπλ παηρλίδηα ή λα θαηνλνκάζνπλ ζπλήζεηεο θαη γηνξηέο. «Μφλν ζεβφκελνη ηε 

γιψζζα, ηελ θνπιηνχξα θαη ηε γλψζε θαζελφο πνπ καζαίλεη, ζα κπνξέζνπκε λα 

νηθνδνκήζνπκε εγγξάκκαηεο θαη ζρνιηθά εθπαηδεπκέλεο θνηλσλίεο, φπνπ ε δηα βίνπ 

κάζεζε ζα απνηειεί ηνλ θαλφλα» (Unesco, 2002) ». 

                   

4. Οδεγφο Νεπηαγσγνχ (2006:36) 
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