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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

   Η καδηθή κεηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ ζε παγθφζκην επίπεδν επεξεάδεη ηε δεκνγξαθηθή 

ζχλζεζε ησλ «ρσξψλ ππνδνρήο» κεηαλαζηψλ θαη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα 

δηακφξθσζεο ηνπ πνιππνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ  ηνπο. Η 

κεηαηξνπή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζε πνιππνιηηηζκηθή, θάηη ην νπνίν ζπληειέζηεθε 

ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζκηθήο δσήο ηεο ρψξαο. Η ηδηαίηεξε πξφθιεζε πνπ 

θαινχληαη ζήκεξα λα αληηκεησπίζνπλ νη πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο ζπλίζηαηαη θπξίσο 

ζηε δηακφξθσζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο πνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο φισλ ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ 

νκάδσλ θαη λα πξναγάγεη ηε δεκηνπξγηθή αιιειεπίδξαζε ησλ πνιηηηζκψλ κεηαμχ ησλ 

γεγελψλ θαη ησλ αιινδαπψλ. Η δεκηνπξγηθή απηή αιιειεπίδξαζε επηηπγράλεηαη κέζα 

απφ ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία αζρνιείηαη κε ηα πξνβιήκαηα 

πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζπλάληεζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ πνιηηηζκψλ θαη ηηο 

παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Απνηειεί κηα απάληεζε ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθή πξφθιεζε θαη ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ φιεο νη ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο. 

 

  Η παξαθάησ πηπρηαθή εξγαζία αλαθέξεηαη ζηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ηεο 

ζχγρξνλεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη πσο ηελ αμηνινγνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

 

 

Αποηελείηαι από πένηε κεθάλαια. Πιο ζσγκεκριμένα:  

 

    ην πρώηο θεθάιαην ηεο πηπρηαθήο κνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ πνιππνιηηηζκηθφ 

ραξαθηήξα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαζψο θαη ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε σο 

παηδαγσγηθή απάληεζε ζηελ πνιππνιηηηζκηθή θαηάζηαζε. Δπίζεο αλαιχεηαη ε έλλνηα 

ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, δηαηππψλνληαη νη αξρέο θαη νη ζθνπνί ηεο θαη γίλεηαη 

απνζαθήληζε ησλ ελλνηψλ ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ. 

   ην δεύηερο θεθάιαην αλαιχνληαη ηα κνληέια εθπαίδεπζεο ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο 

θνηλσλίεο. Η αλάιπζε ησλ κνληέισλ απηψλ επηδηψθεη λα θαηαλνεζνχλ νη ηδενινγηθέο 
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αθεηεξίεο ησλ δηαθφξσλ πξνζπαζεηψλ ζην επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη 

πξαθηηθήο. 

   ην ηρίηο θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζην ζρνιείν. Γίλεηαη 

αλαθνξά ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έληαμε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ 

ζηελ ειιεληθή ηάμε. ηε ζπλέρεηα ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε- επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεδνκέλνπ φηη κηα θαιή δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε πξνυπνζέηεη κηα θαιή εθπαίδεπζε ησλ θαζεγεηψλ. Σέινο αλαθέξνληαη ηα 

ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο θαηάιιεια επηκνξθσκέλνο  εθπαηδεπηηθφο γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο.   

   ην ηέηαρηο θεθάιαην αλαθέξνληαη ηα ζεζκηθά κέηξα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη παξαηίζεηαη ζπλνπηηθφο πίλαθαο ησλ θπξηφηεξσλ απνθάζεσλ θαη 

πξνγξακκάησλ ζρεηηθά κε ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. 

   Καη ζην πέμπηο θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εκπεηξηθή έξεπλα κε ζέκα ηελ 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηελ νπηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 
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   Με ηελ είζνδν ησλ ρηιηάδσλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ απφ δηάθνξεο 

ρψξεο, ε Διιεληθή θνηλσλία γίλεηαη ζηαδηαθά ηα ηειεπηαία ρξφληα  πνιππνιηηηζκηθή, 

πνιπγισζζηθή θαη πνιπθπιεηηθή. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ 

ξαηζηζκνχ, ηεο μελνθνβίαο, ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ αιιά θαη γηα 

ηελ ειπίδα κηαο εηξεληθήο ζπκβίσζεο, εκθαλίδεηαη ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ε αλάγθε 

γηα κηα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ ζην ζρνιείν πνπ λα 

αληαλαθινχλ κηα ζεηηθή αληίιεςε γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο θαη ηηο 

δηαθνξεηηθέο θπιέο πνπ απαξηίδνπλ ην ζρνιείν θαη ηελ Διιεληθή θνηλσλία. Οη ληφπηνη 

αιιά θαη νη αιινδαπνί καζεηέο (φπσο θαη ηα παηδηά ησλ νκνγελψλ Διιήλσλ ηνπ 

Δμσηεξηθνχ) πξέπεη κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία:  α) λα απνθηήζνπλ 

νηθνπκεληθή εηθφλα ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο, β) λα θαηαθηήζνπλ γλψζεηο, δεμηφηεηεο 

θαη ηθαλφηεηεο ψζηε λα ζπκβηψζνπλ αξκνληθά ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία θαη γ) λα 

επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη λα απνδερζνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα σο θνηλσληθή αλαγθαηφηεηα. 

Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ην ζρνιείν ρξήδεη ελφο εθπαηδεπηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ 

πνπ ζα δχλαηαη λα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζην λα γίλνπλ δεκνθξαηηθνί, θξηηηθά 

ζθεπηφκελνη, δεκηνπξγηθνί θαη ελεξγνί απξηαλνί πνιίηεο.                                                                                                                                                         

  Η εθπαίδεπζε σο θνξέαο δηδαζθαιίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, θαη εηδηθφηεξα ε 

Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε, έρεη  σο έξγν λα πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο σο πνιίηεο κηαο 

πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο,  εληζρχνληαο ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ θαη ηελ απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο. Με απηή  ηελ έλλνηα ε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε έρεη λα 

δηαδξακαηίζεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηα  εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ επξσπαηθψλ 

ρσξψλ, φπσο απηφ ηεο Διιάδαο, πξνσζψληαο ηελ νκαιή έληαμε καζεηψλ δηαθνξεηηθήο 

εζληθήο θαη πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο. πληζηά ινηπφλ κηα ζνβαξή δπλαηφηεηα θαη 

παξέρεη  κηα επθαηξία γηα νξγαλσηηθήο θαη παηδαγσγηθήο θχζεσο αιιαγέο, πνπ φια ηα 

ζρνιεία  έρνπλ αλάγθε γηα λα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ πνιππνιηηηζκηθή 

πξφθιεζε  ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Η επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ απαηηεί κηα ηδηαίηεξα 

επίπνλε πξνζπάζεηα θαη ηε ζηελή θαη δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία πνιιψλ θνξέσλ, φπσο 

ηεο πνιηηηθήο  εγεζίαο, ησλ επηζηεκφλσλ, ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ γνλέσλ. 

  Η παξνπζία ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζην ζρνιείν θέξλεη ζηελ επηθάλεηα λέα ζέκαηα 

πνπ ζπλδένληαη κε ην ζρνιείν θαη αθνξνχλ ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζε κηα λέα 

πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία. Ο ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο ζε απηφ ηνλ ηχπν ηεο θνηλσλίαο 

ιακβάλεη έλαλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα, απηφλ δειαδή ηεο δηακεζνιάβεζεο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ πνπ θνπβαινχλ νη καζεηέο. Μηα δηακεζνιάβεζε πνπ δε κεηψλεη ηα 

δηάθνξα πνιηηηζκηθά αγαζά, αιιά αληίζεηα εληζρχεη κηα ζπλερή θαη παξαγσγηθή 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηα δηάθνξα κνληέια 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε αλάθηεζε ησλ ηθαλνηήησλ 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επνηθνδνκεηηθή ζπκβίσζε κέζα ζε έλα πνιππνιηηηζκηθφ 

θνηλσληθφ ηζηφ. Φέξλεη καδί ηεο φρη κφλν ηελ απνδνρή θαη ην ζεβαζκφ ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ, αιιά επίζεο ηελ αλαγλψξηζε ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο κέζα 

απφ κηα θαζεκεξηλή πξνζπάζεηα δηαιφγνπ, θαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο. 
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  Η δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε αμηνπνηεί ηνπο δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο, επηδηψθεη λα 

εκπνδίζεη ην ζρεκαηηζκφ ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ, απέλαληη ζε πξφζσπα θαη 

πνιηηηζκνχο θαη λα ππεξβεί θάζε κνξθή εζλνθεληξηθήο αληηκεηψπηζεο, 

πξαγκαηνπνηψληαο κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ δίλεη νπζία ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα πξνσζψληαο ηελ θαηαλφεζε θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ιαψλ πνπ έρνπλ 

κηα θνηλή αληίιεςε γηα ηελ πξφνδν θαη ηελ εηξήλε. Η δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε έρεη 

ζαλ ζηφρν ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ απνθιεηζκνχ, ηελ πξναγσγή θαη έληαμε 

ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα θαη λα ηνπο βνεζήζεη λα έρνπλ ηηο ίδηεο 

δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο κε ηνπο γεγελείο. Πξνζπαζεί δειαδή λα ιάβεη ππφςε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο απηψλ ησλ παηδηψλ.                                                                                                                                                     
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ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΡΩΣΖ 
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    Ο φξνο δηαπνιηηηζκηθφηεηα ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο 

θαη ηελ Unesco ζε θείκελα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εζλνηηθψλ/κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ. 

Σνλ Ινχλην ηνπ 1996, εμαηηίαο ηεο ζπλερνχο αχμεζεο ησλ παιιηλνζηνχλησλ θαη 

αιινδαπψλ καζεηψλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία, πνπ ε πιεηνςεθία ηνπο πξνέξρεηαη απφ 

ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, ηεο Αιβαλίαο, ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο Γεξκαλίαο, 

ςεθίζηεθε ν λφκνο 2.413 γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. ηφρνο ήηαλ ε νξγάλσζε 

θαη ε ιεηηνπξγία ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα 

ηελ παξνρή κφξθσζεο ζε λένπο κε εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη 

κνξθσηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Με δεδνκέλεο φκσο ηηο πνηθίιεο απφςεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηνπο δηάθνξνπο νξηζκνχο ηνπ πνιηηηζκνχ δελ κπνξεί λα δνζεί έλαο ζχληνκνο, ζαθήο, 

θαζνιηθά απνδεθηφο νξηζκφο. Δπίζεο ηελ ίδηα ρξνληά ε ειιεληθή πνιηηεία ζεζκνζεηεί 

ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηδξχεη 

ην Ιλζηηηνχην Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο (Ι.Π.Ο.Γ.Δ.) πνπ 

πξνσζεί ηελ ειιεληθή παηδεία ζηνπο νκνγελείο κε έκθαζε ζηε λέα γεληά θαη ζπληνλίδεη 

ηελ νκαιή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ θαη παιιηλνζηνχλησλ καζεηψλ ζηελ ειιεληθή 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα.                                                                                                         

(Γθφβαξεο, 2001)     

   Ως αρτή, ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε δειψλεη φηη ην ζρνιείν θαη ε θνηλσλία πξέπεη 

λα δηαζθαιίδνπλ ζε φινπο ηνπο λένπο ίζεο επθαηξίεο αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθή, 

θπιεηηθή, πνιηηηζκηθή θαη θνηλσληθή ηνπο πξνέιεπζε.  

   Ως προζέγγιζη, είλαη αληίζεηε ζε θάζε δηαρσξηζηηθή θαη αθνκνησηηθή αληίιεςε θαη 

πξαθηηθή. Γελ αξθείηαη κφλν ζηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ 

λα ζπλαγσλίδνληαη ηα γεγελή παηδηά, αιιά πξνρσξεί ζε βαζχηεξεο θαη νπζηαζηηθφηεξεο 

αλαζεσξήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ, ησλ δνκψλ θαη ησλ θαζηεξσκέλσλ δηαδηθαζηψλ ηνπ 

ζρνιείνπ, γηαηί ρσξίο απηέο δελ είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηηο αιιαγέο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ θνηλσλία καο ζήκεξα, πνιχ δε πεξηζζφηεξν ζηελ 

πξννπηηθή κηαο ελσκέλεο Δπξψπεο . 

  

     Ως κίνημα, ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί θαη θνηλσληθνί ζεζκνί πξέπεη λα 

κεηαζρεκαηηζηνχλ κέζα απφ κηα δηαδηθαζία ζπλερψλ κεηαξξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ, 

ψζηε λα παξέρνληαη ζε φινπο ηα κέζα λα εθθξαζηνχλ σο αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο 

πξνζσπηθφηεηεο, λα πξνβάιινπλ ηηο δηθέο ηνπο πνιηηηζκηθέο απαηηήζεηο θαη λα έρνπλ ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ θξάηνπο ζηελ αλαδήηεζε πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, ειεπζεξίαο θαη 

απηνέθθξαζεο.                                                                                                                            

(Γθφβαξεο, 2001) 
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     Έηζη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ε νπνία μεθηλά απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ησλ θνηλσληψλ θαη ηεο ηδηαίηεξεο αμίαο φισλ ησλ πνιηηηζκψλ, 

ζπληζηά κηα δπλακηθή δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλεξγαζίαο αηφκσλ κε 

δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν. Η δεκηνπξγία αλνηθηψλ θνηλσληψλ πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηζνλνκία, αιιεινθαηαλφεζε, αιιειναπνδνρή  θαη αιιειεγγχε. 

πληζηά επίζεο κηα αξρή θαη κηα πξνζέγγηζε γηα ηε  αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη 

ζπγθξνχζεσλ θαη απνξξένπλ απν απηή ηε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα.  

     ηα πιαίζηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ππάξρεη έλα ζχλνιν εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ ηζνλνκία, θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ δηαθξίζεσλ, 

κεηαμχ εζληθνχ θαη κεηνλνηηθνχ πιεζπζκνχ, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

πξνζέγγηζεο. Σα πξνγξάκκαηα απηά απεπζχλνληαη ζηηο νκάδεο πιεζπζκνχ κε 

δηαθνξεηηθή κεηξηθή γιψζζα θαη δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν. Αθφκε, έλα ηέηνην 

πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ πξέπεη λα δηέπεηαη απφ θάπνηεο 

αξρέο. «Οη έλλνηεο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αλαγλψξηζεο ζπληζηνχλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο,πξφθεηηαη γηα αξρέο νη νπνίεο απνθηνχλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα 

θαη πεξηερφκελν ζην πιαίζην ελφο πολςπολιηιζμικού ζσολείος».                                               

(Γθφβαξεο , 2001) 

 

    ηελ έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο εκπεξηέρνληαη ηξείο αιιεινεμαξηψκελεο 

δηαζηάζεηο: 

 Διαπολιηιζμική αλληλεπίδραζη: Η δηαπνιηηηζκηθή αιιειεπίδξαζε ζα κπνξνχζε λα 

πεξηγξαθεί σο ζπλάληεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ηφζν ζε αηνκηθφ 

φζν θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν κε ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπο. 

 Διαπολιηιζμική επικοινωνία: Η δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία θαηά ηελ νπνία ε 

αλζξψπηλε ζθέςε ή ζπκπεξηθνξά γίλεηαη αληηιεπηή απφ άηνκα ή νκάδεο δηαθνξεηηθήο 

θαηαγσγήο. Οη άλζξσπνη καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηηο πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο 

δπλαηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη γλήζηα θαη νπζηαζηηθή επηθνηλσλία. 

Διαπολιηιζμική καηανόηζη: Η δηαπνιηηηζκηθή θαηαλφεζε ζα κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί 

σο ηθαλφηεηα γηα εθαξκνγή ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξίσλ θαη αληηιήςεσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πνιππνιηηηζκηθέο θαηαζηάζεηο, πξνθεηκκέλνπ λα επηηεπρζεί ε νξζή 

εξκελεία ηνπ κελχκαηνο πνπ δηαθνηλψλεηαη.                                                            

(Γθφβαξεο, 2001) 

    Καηά ηηο Δ. Καλαθίδνπ θαη Β. Παπαγηάλλε (1994;15-16), ε έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

αγσγήο δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηελ αγσγή αιιά θαη γεληθφηεξα ζηε λννηξνπία ηνπ θάζε 

αλζξψπνπ ε νπνία επεξεάδεη ηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ πξάμε κηαο ζρεηηθήο αγσγήο, θαζψο 
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επίζεο θαη ηηο αληηιήςεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο. Όηαλ ινηπφλ 

κηιάκε γηα δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ παηδαγσγηθψλ αξρψλ κε 

ηηο νπνίεο ξπζκίδνληαη κέηξα θαη δηαδηθαζίεο πνπ απεπζχλνληαη ζε φια ηα κέιε ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ, φπνπ αλαπφθεπθηα ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηε λννηξνπία, ζηηο 

αληηιήςεηο θαη ζηνλ ηξφπν δσήο.                                                                                

(Καλαθίδνπ,Δ, Παπαγγηάλε, Β, 1997) 

   χκθσλα, ηέινο, κε ηελ άπνςε πνπ δηαηππψλεη ν  Παπάο (1998: 301)  γηα ηελ 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ζηνρεχεη ζηελ θαζηέξσζε  κηαο θνηλσλίαο κε αιιειεπίδξαζε 

θαη αιιειεμάξηεζε, κε πλεχκα ακνηβαηφηεηαο θαη ηζφηεηαο ζηα θνηλσληθά κέιε, 

αιιειναπνδνρή ησλ εθαηέξσζελ αμηψλ θαη αθφκα ηελ άπνςε ησλ βαζηθψλ δηθαησκάησλ 

πνπ έρνπλ ηα θνηλσληθά φληα ζχκθσλα κε ην Υάξηε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ.                                                                                  

(Παπάο Α.Δ, 1998) 

   πκπεξαζκαηηθά, ν φξνο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζεκαίλεη ηελ επηθνηλσλία 

θαη ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο πνιηηηζκνχο, πνπ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο αληαιιαγήο, ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο ππέξβαζεο νξίσλ. Γεληθά θαηά ηηο 

Καλαθίδνπ θαη Παπαγηάλλε (1994:45) ν δηαπνιηηηζκηθφο ραξαθηήξαο ηεο αγσγήο 

επηθεληξψλεηαη ζε 4 άμνλεο πνπ απνηεινχλ ηαπηφρξνλα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο. 

 

 ηε δηακφξθσζε ζεηηθψλ αληηιήςεσλ, γηα ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ 

 ηελ αιιειεγγχε 

 ηνλ ζεβαζκφ, σο ηζφηηκσλ ησλ άιισλ πνιηηηζκψλ 

 ηελ αγσγή ζηελ εηξήλε                                                                                   

(Καλαθίδνπ,Δ, Παπαγηάλλε, Β, 1997 ) 
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    Οη βαζηθέο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί κε βάζε 

ηελ έξεπλα θαη ηελ εκπεηξία ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ αιιά θαη ζηελ Διιάδα, 

είλαη έλαο ρξήζηκνο νδεγφο γηα θάπνηεο αιιαγέο πνπ ζα μεθηλήζνπλ απφ ηα πξνγξάκκαηα 

ησλ ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ζα εθαξκνζηνχλ ζηελ θαζεκεξηλή 

ζρνιηθή πξαθηηθή. Πξφθεηηαη γηα ην ζχλνιν ησλ κεζφδσλ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ 

ακνηβαία θαηαλφεζε θαη ζεβαζκφ κεηαμχ φισλ ησλ καζεηψλ κε δηαθνξεηηθή γισζζηθή, 

εζληθή ή ζξεζθεπηηθή θαηαγσγή θαη πξνυπνζέηνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηεο αλνκνηνγέλεηαο 

σο πξαγκαηηθφηεηαο ζε θάζε άηνκν ή νκάδα. Αξρέο φπσο εμάιεηςε ηνπ ξαηζηζκνχ, 

θαηαλφεζε, απνδνρή θαη ζεβαζκφο ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηιίαο, αιιειεγγχε θαη 

ζπκπάζεηα ζην μέλν θαη ζην δηαθνξεηηθφ, παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ θαη απάιεηςε ηνπ 

εζληθηζηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θαη λα δηδαρζνχλ κε έθηαζε θαη 

απνηειεζκαηηθά ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ φισλ ησλ παηδαγσγηθψλ 

ηκεκάησλ.                                                                                                                                   

( Γθφβαξεο, 2001) 

    Με ηνλ ίδην ηξφπν ν Δssinger πηζηεχεη πσο νη βαζηθέο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο είλαη ηέζζεξηο:  

1. Η επλζπλαίζζεζε 

2. Η αιιειεγγχε 

3. Ο δηαπνιηηηζκηθφο ζεβαζκφο θαη    

4.  Η εμάιεηςε ηνπ εζληθηζηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο                                                                                    

(http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/783/139.pdf) 

     Γίλεηαη  ινηπφλ ζαθέο φηη νη δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε 

ζηφρν ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν κέζσ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ην είδνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πιεζπζκψλ θαη ην 

δηδαθηηθφ πιηθφ εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο είλαη παξφληα δεηήκαηα άκεζεο 

εθαξκνγήο. χκθσλα κε ην Υαιθηψηε νη βαζηθνί ππιψλεο ηεο ειιεληθήο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη εμήο:  

 Η κε εζλνθεληξηθή ζεψξεζε ησλ δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ θαη εζλνηήησλ 

 

 Η αλαγλψξηζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ άιισλ πνιηηηζκψλ ζεσξψληαο ηνπο σο  

ίζνπο  

 Η απαινηθή ησλ ζηεξενηχπσλ θάζε είδνπο θαη ν ζεβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα 

 Η πξναγσγή ηεο αλεθηηθφηεηαο ε νπνία ζπληζηά έλαλ ζεκειηψδε ξφιν 

θνηλσληθήο ζπκβίσζεο θαη ζπγρξφλσο κηα ζπνπδαία αξεηή θαη 

 Η ελδπλάκσζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο.                                                            

( Γεσξγνγηάλλεο,1999) 

http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/783/139.pdf
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   χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Unesco  γηα ηελ Διιάδα νη βαζηθέο αξρέο      ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη:  

 

 Η ελίζρπζε ηεο πνιηηηζκηθήο θαη γισζζηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο ζην πιαίζην 

κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο. 

 

 Η εμαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ κάζεζεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη 

 

 

 Η επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζε δεηήκαηα ηζαγέλεηαο, αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, παγθφζκηαο εηξήλεο θαη ζεβαζκφο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο.                   

( Γεσξγνγηάλλεο, 1999) 
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Οη βαζηθνί ζθνπνί ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο δηαηππψλνληαη σο εμήο: 

 

1. Αλαγλψξηζε θαη αιιειεπίδξαζε ησλ πνιηηηζκηθψλ εθθξάζεσλ φισλ ησλ 

καζεηψλ θαη εμαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο ζε φινπο λα θαιιηεξγήζνπλ ηα 

ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά ηνπο ζηνηρεία 

2. εβαζκφο ηεο πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο ησλ άιισλ θαη θαηάξγεζε ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηεξάξρεζεο, αθνχ νη δηάθνξεο θνπιηνχξεο δελ έρνπλ ηελ ίδηα 

θνηλσληθή αλαγλψξηζε 

3. Απνηξνπή θάζε κέηξνπ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ δηαρσξίδεη θαη απνκνλψλεη 

ηα παηδηά δηαθνξεηηθήο, απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο 

4. Αιιαγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηακφξθσζεο 

ελφο ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζην νπνίν ζα παξνπζηάδνληαη ηα πνιηηηζκηθά 

ζηνηρεία ησλ καζεηψλ δηαθνξεηηθήο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο θαη 

ζα θαιιηεξγεί ζηα παηδηά ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα λα αληηκεησπίδνπλ ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δπλακηθή ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ, ηηο δηαδηθαζίεο 

κεηάδνζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ αμηψλ, ηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε 

5. Γηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηνπ γισζζηθνχ θεθαιαίνπ ησλ καζεηψλ, ην νπνίν δελ 

πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο κεηνλέθηεκα αιιά σο πιενλέθηεκα 

6. Δπηκφξθσζε θαη ελζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα νξγαλψλνπλ ηε 

δηδαζθαιία ηνπο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

7. Αλάπηπμε ζηαζεξψλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζην ζρνιείν, ηελ νηθνγέλεηα 

θαη ηελ θνηλφηεηα, ζε κηα θνηλή πνξεία γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο.                                                                                                             

(Γθφβαξεο, 2001) 

 

 Καηά ηνλ Hohmann, ε ζπλάληεζε θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ πνιηηηζκψλ πνπ 

εθπξνζσπνχληαη ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία είλαη ν πξψηνο ζεκειηψδεο ζθνπφο. Ο 

δεχηεξνο ζθνπφο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε άξζε ησλ εκπνδίσλ πνπ 

παξεκβάιινληαη ζηε ζπλάληεζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ πνιηηηζκψλ. Ο ηξίηνο θαη 

ηειεπηαίνο ζθνπφο είλαη νη πνιηηηζκηθέο αληαιιαγέο θαη ν πνιηηηζκηθφο εκπινπηηζκφs.  

(http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/783/139.pdf) 

 

 

 

 

http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/783/139.pdf
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Οη ζηφρνη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη σο εμήο: 

       Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε αλάθηεζε ησλ 

ηθαλνηήησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επνηθνδνκεηηθή ζπκβίσζε κέζα ζε έλα 

πνιππνιηηηζκηθφ ηζηφ. Φέξλεη καδί ηεο φρη κφλν ηελ απνδνρή θαη ην ζεβαζκφ ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ, αιιά επίζεο ηελ αλαγλψξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, κέζα απφ 

κηα θαζεκεξηλή πξνζπάζεηα δηαιφγνπ, θαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο. Η δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε αμηνπνηεί ηνπο δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο, επηδηψθεη λα εκπνδίζεη ην 

ζρεκαηηζκφ ζηεξεφηππσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ, απέλαληη ζε πξφζσπα θαη πνιηηηζκνχο 

θαη λα ππεξβεί θάζε κνξθή εζλνθεληξηθήο αληηκεηψπηζεο, πξαγκαηνπνηψληαο κηα 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ δίλεη νπζία ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πξνσζψληαο ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ιαψλ γηα λα νδεγεζνχλ νη θνηλσλίεο ζηελ 

πξφνδν θαη ηελ εηξήλε.                                                                                                             

(Γθφβαξεο, 2001) 

   Δπίζεο ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε έρεη ζαλ ζηφρν ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ θαη 

ηνπ απνθιεηζκνχ, πξνζπαζεί λα ιάβεη ππφςε ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο. Η δηαπνιηηηζκηθή παηδεία δε δηδάζθεη ηελ αλνρή γηα ην δηαθνξεηηθφ. 

Γεκηνπξγεί ην πλεπκαηηθφ ππφβαζξν πνπ επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε γηα ην δηαθνξεηηθφ 

ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ αλνηθηέο θνηλσλίεο, πνιηηηζκηθά αξκνληθέο πνπ ζα δηαθξίλνληαη 

απφ ηζνλνκία, αιιεινθαηαλφεζε, αιιειναπνδνρή θαη αιιειεγγχε. Υξεηάδνληαη 

νπζηαζηηθέο παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο θαη φρη πξνζεγγίζεηο κφλν ζην επίπεδν ηεο 

ζεσξεηηθήο αλάιπζεο. Απαηηνχληαη λέεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζηηο δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο.                

(Μπεξεξήο, Π, 2001) 

    Οη ζηφρνη απηνί επηηπγράλνληαη κέζα απφ δχν θαηεπζχλζεηο. Η κηα θαηεχζπλζε 

ζηνρεχεη ζηηο νκάδεο πνπ απνηεινχλ ηε κεηνλφηεηα. Μέζα απφ ηελ δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε απηέο νη νκάδεο πξέπεη λα ελδπλακσζνχλ αλαπηχζζνληαο γλψζεηο, φπσο 

είλαη ε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο, ζηελ νπνία επηθνηλσλεί ε πιεηνςεθία ηεο θνηλσλίαο 

ζηελ νπνία δνπλ, θαζψο θαη δεμηφηεηεο πξνθεηκέλνπ απηέο νη νκάδεο φρη απιά λα 

επηβηψζνπλ αιιά λα ληψζνπλ αζθάιεηα θαη λα εθδηπιψζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

ρξεηάδνληαη λα εληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία, λα θνηλσληθνπνηεζνχλ θαη λα αλαγλσξηζζνχλ 

σο ηζφηηκα κέιε.  Η δεχηεξε θαηεχζπλζε αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ νκάδσλ 

πιεηνςεθίαο ψζηε λα μεπεξάζνπλ αξλεηηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο θαη πξνθαηαιήςεηο, λα 

απνξξίςνπλ ηελ ηδέα ηεο ηεξαξρίαο απφ άπνςε ζπνπδαηφηεηαο πνιηηηζκψλ θαη λα 

πηνζεηήζνπ αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ζθέςεο.                                                                                                

(Μπεξεξήο, Π, 2001) 
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   Γηα κηα πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζα 

πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ν φξνο δηαπνιηηηζκηθφηεηα ή δηαπνιηηηζκηθφο, ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηείηαη σο επηζεηηθφο πξννξηζκφο θαη λα αληηπαξαηεζεί κε ηνπο φξνπο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα  ή πνιππνιηηηζκηθφο. 

    Οη φξνη <<πνιππνιηηηζκηθφο>> θαη <<δηαπνιηηηζκηθφο>> δελ είλαη πάληα δηαθξηηνί 

ελλνηνινγηθά. Μπνξεί λα ζπγρένληαη κεηαμχ ηνπο φκσο νη δχν έλλνηεο δελ ηαπηίδνληαη, 

νχηε είλαη ζπλψλπκεο. Κνηλφ ζεκείν ησλ δχν φξσλ είλαη φηη αληαλαθινχλ εξκελείεο πνπ 

είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηε κεηαλάζηεπζε. Γελ πξφθεηηαη απιψο γηα κηα 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ε θνηλσλία γίλεηαη νινέλα θαη πην πνιππνιηηηζκηθή 

αιιά γηα ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο  φηη ν πνιχκνξθνο απηφο πνιηηηζκφο είλαη κηα 

αμία, δειαδή έλαο δπλακηθφο πνιηηηζηηθφο πινχηνο γηα φινπο, αθνχ θάζε πνιηηηζκφο 

θαηέρεη ηα δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά ηθαλά λα εκπινπηίζνπλ θαη λα νινθιεξψζνπλ ηνλ 

νηθείν πνιηηηζκφ. Μεξηθνί εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν δηαπνιηηηζκηθφηεηα γηα λα 

αλαιχζνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ απηή ηε πνιππνιηηηζκηθή θαηάζηαζε θαη γηα λα 

δηαηππψζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο. ε γεληθέο γξακκέο ν φξνο 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα είλαη πεξηζζφηεξν θαλνληζηηθφο ελψ ν φξνο πνιππνιηηηζκηθφηεηα 

είλαη θπξίσο αλαιπηηθφο.                                                                                                

(Γακαλάθεο, Μ, 1989) 

    ηα θείκελα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ν φξνο πνιππνιηηηζκηθφο πεξηγξάθεη κηα 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ν φξνο δηαπνιηηηζκηθφο ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε άηνκα 

πνπ ηα ραξαθηεξίδεη πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα. Ο Porcher δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη ην 

δηαπνιηηηζκηθφ δελ είλαη ηαπηφζεκν λνεκαηηθά κε ην πνιππνιηηηζκηθφ. Ο φξνο 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα δε ζεκαηνδνηεί απιά θαη κφλν κηα πνιππνιηηηζκηθή θαηάζηαζε κε 

ηελ έλλνηα ηεο παξάιιειεο δηαβίσζεο αηφκσλ πνπ θαηάγνληαη απφ δηάθνξεο εζλφηεηεο, 

αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ππνδειψλεη ηνπο ζπζρεηηζκνχο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα 

ζηνπο δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο ζε καθξνεπίπεδν. 

    Δλψ ν Hohmann απνδίδεη κε ηνλ φξν πνιππνιηηηζκηθφηεηα ηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ κεηαλάζηεπζε, θαηά ηελ νπνία νη ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο 

επεξεάδνληαη θαη απφ ηελ χπαξμε κεηνλνηηθψλ νκάδσλ πνπ δηαθέξνπλ πνιηηηζκηθά απφ 

ηνλ θπξίαξρν πιεζπζκφ. Αλάινγα ν φξνο δηαπνιηηηζκηθφηεηα ζπλδέεηαη κε ηελ 

αλάπηπμε παηδαγσγηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζηνρεχεη 

ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ε κεηαλάζηεπζε, δειαδή κε ηελ 

δηαπνιηηηζκηθή αγσγή. Η έλλνηα ινηπφλ ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο ραξαθηεξίδεη ηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο δειαδή ην ηη ζα έπξεπε λα είλαη. 

(Γακαλάθεο,Μ, 1989) 

     ήκεξα νη έλλνηεο ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο είλαη φξνη 

δηεζλείο θαη πιαηηά ρξεζηκνπνηνχκελνη. Άιινη πεξηνξίδνπλ ηε ρξήζε ηνπ φξνπ 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα ζην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο 
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ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα. Άξα ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα είλαη ην δεδνκέλν θαη ε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα ην δεηνχκελν, ε θαιιηέξγεηα δειαδή ηεο λννηξνπίαο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο.  Οπφηε ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε γελλήζεθε σο απάληεζε ζηε 

γέθπξα πνπ επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία δχν ή πεξηζζφηεξσλ πνιηηηζκψλ. 

    Όιεο νη παξαπάλσ έλλνηεο εκπεξηέρνπλ ηνλ φξν ‘πολιηιζμός’. Ο φξνο απηφο 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θαλφλα κε κηα ζηελφηεξε θαη κε κηα επξχηεξε έλλνηα. ηε ζηελή 

ηνπ έλλνηα ν φξνο αλαθέξεηαη ζηηο πςειέο επηδφζεηο κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ή νκάδσλ, 

γηα παξάδεηγκα ζηε ινγνηερλία, ζηελ πνίεζε, ηε κνπζηθή θαη γεληθφηεξα ζηελ ηέρλε. Ο 

πνιηηηζκφο δηεέπεηαη απφ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία 

ζηελ δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία. πγθεθξηκέλα, ν πνιηηηζκφο καζαίλεηαη, κεηαδίδεηαη, 

είλαη δπλακηθφο, είλαη επηιεθηηθφο, νη βάζεηο ηνπ είλαη αιιειέλδεηεο θαη είλαη 

εζλνθεληξηθφο. 

    Ο πνιηηηζκφο ζηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ρξεηάδεηαη ν άλζξσπνο γηα λα πξνζαξκνζηεί ζην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο θπζηθέο θαη πλεπκαηηθέο ηνπ αλάγθεο. Ο πνιηηηζκφο απνθηά 

λφεκα θαη πεξηερφκελν πάληα ζε ζρέζε κε ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία θαη ηα αλζξψπηλα 

βηψκαηα θαη ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ 

εθάζηνηε πξαγκαηηθφηεηα. ηα πιαίζηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη ε πιαηηά έλλνηα ηνπ φξνπ πνιηηηζκφο γηαηί πεξηειακβάλεη ηνπο 

δσληαλνχο πνιηηηζκνχο ησλ κεηαλαζηψλ, έηζη φπσο απηνί εθθξάδνληαη ζηηο 

πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο.                                             

(Γακαλάθεο, 1989 ) 

   Η αλζξσπφηεηα βίσζε θαη βηψλεη πνιέκνπο, παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 

δησγκνχο θαη απεηιέο θάζε είδνπο. Πιήζνο αλζξψπσλ εγθαηαιείπνπλ αλαγθαζηηθά ηηο 

εζηίεο ηνπο θαη ε εηξεληθή ζπλχπαξμε, ζε κφληκε θαη ζηαζεξή βάζε, εμαθνινπζεί λα 

απνηειεί ζηφρν θαη φξακα. 

   Η ηδέα ηεο Οιπκπηαθήο Δθερεηξίαο ζα κπνξνχζε λ΄ αλνίμεη έλα παξάζπξν πξνο ηελ 

παλαλζξψπηλε εηξήλε θαη λα απνηειέζεη κηα βάζηκε ειπίδα εμεχξεζεο ιχζεσλ γηα ηνπο 

πξφζθπγεο ηνπ θφζκνπ, επηδηψθνληαο ηελ κέγηζηε ειεπζεξία πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο, 

ζπλχπαξμεο, ζπκβίσζεο γισζζψλ, παξαδφζεσλ, ηάζεσλ θαη θηλεκάησλ κέζα απφ ηνλ 

πνιηηηζηηθφ δηάινγν, ζεβφκελνη ηελ ηδηαίηεξε  θπζηνγλσκία θάζε ρψξαο θαη θάζε 

πεξηνρήο θηάλνληαο ζηελ πνιηηηζηηθή νινθιήξσζε κέζα απφ ηηο δηαθνξεηηθφηεηεο. 

    

   Η ειιεληθή θνηλσλία ,αλ θαη πνηέ δελ ππήξμε κνλνπνιηηηζκηθή 

( πάληα δνχζαλ θαη ζπλππήξραλ πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο 

παξαδφζεηο, ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη αμίεο) , κεηαβιήζεθε ζε πνιππνιηηηζκηθή 

ιφγσ ησλ αλαγθψλ ηεο ζε παξαγσγή θαη νηθνλνκία .Γελ αζρνιήζεθε κε ηηο πεξηπέηεηεο 

θαη ηηο ηζηνξίεο ησλ κεηαλαζηψλ, δελ ελδηαθέξζεθε πψο δνπλ, ηη αηζζάλνληαη, πψο 

νλεηξεχνληαη ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο καθξηά απφ ηηο παηξίδεο ηνπο χζηεξα απφ 

δξακαηηθέο δηαδξνκέο πνπ νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ θάλεη. Οη θνηλσλίεο καο δέρηεθαλ κφλν 
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ην αλαγθαίν, δει. ηελ εξγαζηαθή πξνζθνξά ησλ κεηαλαζηψλ, αιιά δελ αθνχλ ηηο 

κνπζηθέο, ηηο γιψζζεο, ηα ηξαγνχδηα ηνπο ,ηηο παξαδφζεηο ηνπο θαη ηελ θνπιηνχξα  πνπ 

θέξλνπλ. Οη Έιιελεο πξνζπαζνχλ λα μεπεξάζνπλ ζηγά-ζηγά ηνπο θφβνπο θαη ηηο 

πξνθαηαιήςεηο ηνπο γηα λα κπνξέζνπλ έηζη λα δνπλ ηε γνεηεία ηνπ δηαθνξεηηθνχ ,ηελ 

γνεηεία πνπ αλαδχεηαη απφ ην «άιιν», πνπ δελ ζε απεηιεί ,δελ ζνπ δεηά, αληίζεηα ,ζνπ 

πξνζθέξεη  πξσηφγλσξα αηζζήκαηα θαη αηζζήζεηο  , δηαθνξεηηθέο νπηηθέο, δηεπξχλνληαο 

ηνλ νξίδνληα ζνπ πνπ θαηλφηαλ γλσζηφο.                                                                                               

(Γακαλάθεο, 1989) 

 

   Ο θάζε πνιηηηζκφο  έρεη ηνλ ρψξν ηνπ, αιιά ν ρψξνο απηφο είλαη αλνηρηφο πξνο ηνλ 

άιινλ. Απηφ είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ επηβίσζε ηνπ θάζε πνιηηηζκνχ. Η ππνδνρή ηνπ 

θαηλνχξηνπ είλαη πξφνδνο. Όηαλ είζαη πξαγκαηηθφο Έιιελαο ή Αιβαλφο ή Κνχξδνο ή 

Αθξηθαλφο δελ έρεηο λα θνβεζείο ηίπνηα απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηελ 

πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία. Αληίζεηα έρεηο λα κάζεηο πνιιά θαη λα σθειεζείο απφ ηηο 

εκπεηξίεο ησλ άιισλ. Όξνη πνιηηηθά επίθαηξνη ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη ε 

πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία  επηρεηξνχλ λα απνδψζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπλχπαξμεο 

πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο πνιηηηζκψλ ζε κηα ρψξα.  Ο κεηαλάζηεο ζηελ ρψξα πνπ έξρεηαη 

αλαδεηά άζπιν, κε ζεβαζκφ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πνπ 

ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα ζπλερίζεη ηελ δσή ηνπ κε αμηνπξέπεηα ζε αζθαιείο ζπλζήθεο .Η 

πξνζαξκνγή ηνπ ζηελ ρψξα κεηαλάζηεπζεο είλαη πνιχ δχζθνιε. Υξεηάδεηαη 

ζπκπαξάζηαζε ζην ηειείσο δηαθνξεηηθφ πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ κε δπζθνιία ζηε 

γιψζζα θαη ζηελ θνπιηνχξα. Η λέα παηξίδα πξέπεη λα ηνπο δψζεη εθφδηα πνπ δίλεη θαη 

ζηνπο δηθνχο ηεο αλζξψπνπο .                                                                                                                    

( Γακαλάθεο, 1989)  

 

   Πνιινί αγαλάθηεζαλ θαη ρξέσζαλ ζηνπο κεηαλάζηεο φια ηα δεηλά ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο, εγθιεκαηηθφηεηα ,αλεξγία. θ.α. χκθσλα κε θάπνηνπο  ην γεγνλφο απηφ 

νθείιεηαη  ζηελ μελνθνβία. Άξα, ζα πξέπεη λα ππάξμεη ελεκέξσζε θαη κηα πξνζπάζεηα  

επηθνηλσλίαο , έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ γηα λα απνθεπρζεί  ε πεξηζσξηνπνίεζε. 

Άιισζηε ν νπνηνζδήπνηε θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ ηελ πεξηζσξηνπνίεζε. Έληαμε 

ζεκαίλεη αθνκνίσζε ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηελ θνηλσλία καο ρσξίο απηφ λα θαηαξγεί ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα ηνπο κέζα ζ΄ απηήλ θαη κε ζεβαζκφ ζηα δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά 

ζηνηρεία πνπ έρνπλ, λα ζπκβηψζνπλ αξκνληθά παξά ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ κειψλ ηεο. 

Άιισζηε ε Δπξσπατθή Έλσζε ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηζκψλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαη ζέβεηαη ηελ εζληθή θαη πεξηθεξεηαθή πνιπκνξθία ηνπο, ελψ πξνβάιιεη 

ηαπηφρξνλα ηελ θνηλή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Πξφθεηηαη γηα ηελ αξρή ηεο ελφηεηαο 

κέζα απφ ηηο δηαθνξεηηθφηεηεο ,γηα ηελ πνιηηηζηηθή νινθιήξσζε πνπ ζέβεηαη ηελ 

ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία θάζε ρψξαο θαη θάζε πεξηνρήο.                                                                     

( Γακαλάθεο, 1989) 
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    Οη κεηαλάζηεο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ζχκαηα κηαο αληηθαηηθήο θαη 

αληζνκεξνχο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, νη νπνίνη αλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ 

νπζηαζηηθή ζηήξημε ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ  ησλ θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

ηεο Διιάδαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο, αληηκεησπίδνληαη φκσο 

κε εληειψο άδηθν θαη αληζφηηκν ηξφπν ζηελ εξγαζία, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ θνηλσλία. 

ηα πιαίζηα ηεο ΔΔ, ε αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ε ελίζρπζε ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο πξνσζνχληαη κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ Socrates θαη 

Leonardo απφ ην 1994.  

    ηελ πξνψζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ ψζηε 

λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα λα δήζνπλ ζε κηα θνηλσλία πνπ ραξαθηεξίδεηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν απφ γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία θαη λα εληζρχζνπλ ηελ ακνηβαία 

θαηαλφεζε θαη ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ πνιηηψλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκήζνπλ 

ηνλ ξαηζηζκφ θαη ηελ μελνθνβία. Δπίζεο ην 1996 ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ έηνπο ηεο 

Γηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο σο ζπλέρεηα ηεο <<Λεπθήο Βίβινπ>>, ηνλίδεηαη ε 

πάιε θαηά ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ε ππνζηήξημε ησλ ζρνιείσλ δεχηεξεο 

επθαηξίαο, γηα ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηηο γλψζεηο θαη ηελ απνθπγή θάζε κνξθήο 

δηάθξηζεο. εκαληηθφο ζηαζκφο ζε ζρέζε κε ηνπο κεηαθηλνχκελνπο πιεζπζκνχο, 

εξγαδφκελνπο κεηαλάζηεο θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ, ζεσξείηαη ε γλσκνδφηεζε 

γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ηεο επηηξνπήο ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ΔΔ. Η Δπξσπατθή 

Έλσζε απνθηά νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πνιππνιηηηζκηθφ θαη πινπξαιηζηηθφ ραξαθηήξα, 

απφ ηνλ πινχην θαη ηελ πνιπκνξθία ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα επσθεινχληαη φινη. 

     Η πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή πνιπκνξθία ησλ 15-18 εθαηνκκπξίσλ κεηαθηλνχκελσλ 

εξγαδνκέλσλ θαη κεηαλαζηψλ πξέπεη λα βξεη έθθξαζε κέζα απφ κηα πνιππνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε, εάλ ζέινπκε λα νδεχζνπκε πξνο κηα Δληαία Δπξψπε θαη αθφκε εάλ ζέινπκε 

λα ακβιπλζνχλ ηα θαηλφκελα βίαο, ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο, πνπ νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν απνθηνχλ πνιππνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα.                                                                 

(Παπαρξήζηνο θαη Παιαηνιφγνπ, 1999) 

     Η αθνκνησηηθή απηή πνιηηηθή ησλ ρσξψλ ππνδνρήο είρε σο βαζηθή ηεο ζέζε πσο νη 

κεηαλαζηεπηηθνί πιεζπζκνί πξέπεη λα απνξξνθεζνχλ απφ ηνλ ληφπην νκνηνγελή 

πιεζπζκφ κε απψηεξν ζηφρν ηε ζηαδηαθή εμαθάληζε φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο. χκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηεο ελζσκάησζεο ελψ 

ππάξρεη απνδνρή ηνπ πνιηηηζκηθνχ ζηνηρείνπ ησλ κεηαλαζηψλ, ηαπηφρξνλα απαηηείηαη 

θαη απνδνρή ηνπ status quo ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη ελζσκάησζε ηνπ λένπ ζηνηρείνπ 

ζηνλ θπξίαξρν πνιηηηζκφ.(Παπάο, 1998:294-295)  

     ηελ δεθαεηία ηνπ 1980, αιιά θπξίσο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη κεηά πηνζεηείηαη 

ζε επίπεδν ΔΔ, ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ε νπνία γίλεηαη αληηιεπηή σο κηα αξρή πνπ 

πξέπεη λα δηαπεξλά ην ζχλνιν ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη σο ζηφρνο γηα 

δξάζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 
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θνηλσλία. Έκθαζε δίλεηαη απφ πνιινχο ππνζηεξηθηέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

ζηελ αλάγθε λα εμαιεηθζνχλ ηα ζηεξεφηππα, νη πξνθαηαιήςεηο θαη νη δηαθξίζεηο ηφζν ζε 

αηνκηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν θαη ζπλεπψο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζεζκνχο. 

   Οη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη ζηελ ΔΔ ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη κεηά ηε ζπλζήθε 

ηνπ Μάαζηξηρη αλαγλσξίδνπλ ηελ πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή πνιπκνξθία ησλ θξαηψλ-

κειψλ, πξνβάιινπλ ηελ θνηλή πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά θαη παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ. Η Δπξσπατθή Έλσζε δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ην ξαηζηζκφ θαη ηελ μελνθνβία. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε κεξηθέο απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηζρχνπλ ηα 

παξαθάησ: 

 ηε Γαιιία ε δηαπνιηηηζκηθή ηδέα δηείζδπζε αξρηθά ζηηο ππάξρνπζεο δνκέο θαη 

εκπινχηηζε ζε έλα βαζκφ ην πεξηερφκελφ ηνπο. Ωζηφζν, ζην δεχηεξν ήκηζπ ηεο 

δεθαεηίαο ππήξμε κηα ζηξνθή ζε γεληθφηεξεο παηδαγσγηθέο αλαδεηήζεηο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζε ζρέζε κε ηε ιεγφκελε παηδαγσγηθή ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ, κε ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηελ νηθνπκεληθή αγσγή, πξάγκα πνπ είρε σο ζπλέπεηα 

ηνλ παξαγθσληζκφ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. 

 ηελ Αγγιία ε εμέιημε ήηαλ δηαθνξεηηθή. Σνλ θπξίαξρν ξφιν ζε απηή ηε ρψξα 

ηνλ έπαημε ε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ αληηξαηζηζηηθή αγσγή θαη ην ξφιν ηνπ 

ζρνιείνπ ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο. ην πλεχκα ηεο 

αληηξαηζηζηηθήο αγσγήο πξνσζήζεθε ε εμέιημε ησλ ζρνιείσλ ζε 

πνιππνιηηηζκηθά ηδξχκαηα, έηζη ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ νη δηαθξίζεηο θαη νη 

εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο. 

 ηε νπεδία ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θάζε μέλνο καζεηήο είρε ην δηθαίσκα λα 

δηδαρηεί δχν ψξεο ηε βδνκάδα ηε γιψζζα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, ελψ ζήκεξα ζηε 

νπεδία απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ πέληε καζεηέο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

ηκήκαηνο Μεηξηθήο γιψζζαο. 
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    Ο φξνο δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε πξσηνεκθαλίζηεθε, φπσο αλαθέξακε θαη 

παξαπάλσ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 ζηελ επίζεκε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηελ 

Ακεξηθή θαη ηνλ Καλαδά. Δηδηθφηεξα ζηελ Ακεξηθή, ε εκθάληζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο ζπκπίπηεη κε ην θίλεκα ππέξ ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ. 

Σελ επνρή απηή, ηα αίηηα ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο εληνπίδνληαλ ζηελ ειιηπή γλψζε ησλ 

παηδηψλ ηεο επίζεκεο γιψζζαο ηνπ ζρνιείνπ. Έηζη νξγαλψζεθαλ ηκήκαηα εληζρπηηθήο 

δηδαζθαιίαο ηα νπνία φκσο γξήγνξα εγθαηαιείθζεθαλ ππέξ κηαο ζρνιηθήο πνιηηηθήο πνπ 

αλαγλσξίδεη ηε κεηξηθή γιψζζα ησλ παηδηψλ σο ηζφηηκε κε ηελ επίζεκε γιψζζα. Η 

έκθαζε ηφηε δφζεθε ζηελ ίδξπζε δίγισζζσλ ηάμεσλ κέζα απφ πξνγξάκκαηα 

αληηζηαζκηθήο αγσγήο. ηαδηαθά φκσο έγηλε θαλεξφ φηη δελ ήηαλ αξθεηφ λα απνθηήζνπλ 

ηα παηδηά επάξθεηα θαη ζηηο δχν γιψζζεο γηα λα εμαιεηθζεί ε ζρνιηθή επηηπρία. Σν 

πξφβιεκα ησλ παηδηψλ ησλ κεηνλνηήησλ είρε λα θάλεη πνιχ ιηγφηεξν κε ην γισζζηθφ 

θψδηθα θαη πνιχ πεξηζζφηεξν κε ηελ άγλνηα ησλ ζπκβνιηθψλ, πνιηηηζκηθψλ αλαθνξψλ 

δπζπξνζάξκνζηα, αζχκβαηα πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πξάγκα 

πνπ εμάιινπ ζπκβαίλεη θαη κε ηα παηδηά ησλ αζζελέζηεξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ. 

(Γεσξγνγηάλλεο 1997:125-126).  

   Αληίζηνηρα θάλεθε πφζν απξνεηνίκαζηνη ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηψλ ησλ κεηνλνηήησλ. Έηζη ηα πξνγξάκκαηα 

δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 εζηηάζηεθαλ ζηελ πξνζπάζεηα 

λα γλσξίζνπκε ηε θνπιηνχξα ηνπ δηπιαλνχ καο. Απηή ε πξνζπάζεηα πνπ ζε κεγάιν 

βαζκφ αληηκεησπίδεηαη ζήκεξα θξηηηθά, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηαιήγεη ζην λα 

εληζρχζεη ηε ζηεξενηππηθή εηθφλα ηνπ δηαθνξεηηθνχ θαη λα πξνβάιιεη ηελ εμσηεξηθή 

δηάζηαζε ηνπ άιινπ. 

  Η γεληθή πάλησο, ζχκθσλα κε ηνλ Παπά (1998:315) ζέζε ησλ Ακεξηθαλψλ 

εθπαηδεπηψλ απέλαληη ζην πξφβιεκα είλαη απηή πνπ ζήκεξα είλαη γλσζηή σο 

πνιηηηζκηθφο πινπξαιηζκφο θαη δηαηππψλεη ηηο εμήο αξρέο: 

 Ακνηβαία εθηίκεζε θαη θαηαλφεζε θάζε ππν-πνιηηηζκνχ απφ ηνλ θαζέλα. 

 Διεπζεξία γηα θάζε ππν-πνιηηηζκφ λα δηαηεξεί ην πνιηηηζκφ ηνπ θαη λα ηνλ 

κεηαθέξεη ζηα παηδηά ηνπ. 

 πκκεηνρή θάζε νκάδαο ζηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο θνηλσλίαο. 

 Βνήζεηα ησλ παηδηψλ ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ λα δηαηεξήζνπλ κέζσ ηνπ 

ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο. 
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    Οη πνιππνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψζεθαλ ζηηο θιαζζηθέο ρψξεο ππνδνρήο 

κεηαλαζηψλ, ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ήηαλ επφκελν λα πξνθαιέζνπλ πνηθίια 

πξνβιήκαηα ζηηο δηάθνξεο κεηνλνηηθέο νκάδεο, φπσο εθπαίδεπζεο, γιψζζαο, θνηλσληθήο 

απνδνρήο θαη ελζσκάησζεο ζην ππάξρνλ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Σα πξνβιήκαηα απηά 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ νκαιή έληαμή ηνπο ζηηο ρψξεο ππνδνρήο. Σφζν ζε επίπεδν 

εθπαηδεπηηθήο φζν θαη επξχηεξα θνηλσληθήο πνιηηηθήο ππήξμαλ αξθεηέο πξνζεγγίζεηο νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα αθφινπζα 5 κνληέια εθπαίδεπζεο: 1) ην 

αθνκνησηηθφ κνληέιν, 2) ην κνληέιν ελζσκάησζεο, 3) ην πνιππνιηηηζκηθφ, 4) ην 

αληηξαηζηζηηθφ θαη 5) ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν .                                                                                                   

(Γεσξγνγηάλλεο, 1997) 

    Σο αθομοιωηικό μονηέλο απνηέιεζε ην θπξίαξρν ζηνηρείν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ησλ θιαζζηθψλ ρσξψλ κεηαλάζηεπζεο κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1960.ηεξηδφηαλ ζηελ άπνςε φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ ηα παηδηά ησλ 

δηαθφξσλ εζληθψλ θαη κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ ήηαλ πξνζσξηλά θαη ζρεηίδνληαλ κε ην 

'πνιηηηζκηθφ ζφθ' θαη ηελ ειιηπή γλψζε ηεο επίζεκεο γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο. Με ηελ εηζαγσγή ησλ παηδηψλ απηψλ ζε πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηάμεηο 

εληαηηθήο εθκάζεζεο ηεο θπξίαξρεο γιψζζαο ηεο ρψξαο θαη ηνπ εζληθνχ πνιηηηζκνχ ηεο, 

ηα πξνβιήκαηα απηά ζα επηιχλνληαλ ρσξίο λα ρξεηαζηεί θάπνην ηδηαίηεξν κέηξν 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.                                                                                                         

( Γεσξγνγηάλλεο 1997) 

    Γεληθά, ε αθνκνίσζε νξίδεηαη σο κηα δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο άηνκα δηαθνξεηηθήο 

εζληθήο ή θπιεηηθήο πξνέιεπζεο αιιειεπηδξνχλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

κηαο επξχηεξεο θνηλσλίαο, ρσξίο λα παίδεη ξφιν ε δηαθνξεηηθή ηνπο πξνέιεπζε. Μηα 

νινθιεξσκέλε κνξθή αθνκνίσζεο είλαη ηαπηφζεκε κε ηελ αλππαξμία εζληθψλ ή 

θπιεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαρσξίδνπλ ηε δνκή κηαο πνιπεζληθήο πνιπθπιεηηθήο 

θνηλσλίαο. Δπίζεο, ε αθνκνίσζε νξίδεηαη σο ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο φιεο δηαδηθαζίαο 

επηπνιηηηζκνχ. Σο πρώηο ζηάδην είλαη απηφ ηεο επαθήο ζην νπνίν γεγελείο θαη 

αιινδαπνί έξρνληαη ζε επαθή θαη αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο. Σο δεύηερο ζηάδην είλαη 

απηφ ηεο ζχγθξνπζεο ζην νπνίν νη επαθέο ιακβάλνπλ αξρηθά ηε κνξθή ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ν νπνίνο σο θνηλσληθή ζρέζε νδεγεί αλαπφθεπθηα ζε ζπγθξνχζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ζηνλ νηθνλνκηθφ ρψξν. Σο ηρίηο ζηάδην είλαη απηφ 

ηεο πξνζαξκνγήο ην νπνίν νξίδεηαη σο δηαδηθαζία έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ζε 

πεξηζσξηαθέο ζέζεηο. Καη ην ηελεσηαίο ζηάδιο είλαη απηφ ηεο  αθνκνίσζεο.                                                                                                                                                                       

(Γεσξγνγηάλλεο,1997) 

   χκθσλα, κε ηνλ ακεξηθαλφ θνηλσληνιφγν Μ.Gordon ππάξρνπλ θάπνηνη παξάγνληεο 

απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ν βαζκφο αθνκνίσζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα ππνδνρήο. 

Οη παξάγνληεο απηνί είλαη ε πιήξεο απνδνρή ησλ πνιηηηζκηθψλ πξνηχπσλ ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο, ην αίζζεκα ηνπ 'αλήθεηλ' ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο, ε ζπκκεηνρή ζε νκάδεο 

ππνδνρήο (π.ρ πνιηηηζηηθέο ιέζρεο), νη κεηθηνί γάκνη, ε απνπζία ζηεξεφηππσλ θαη 
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δηαθξίζεσλ  θαη ε απνπζία ζπγθξνχζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα 

αμηψλ θαη απφ ηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο. ηφρνο ηεο αθνκνησηηθήο πνιηηηθήο είλαη ε 

ζπγρψλεπζε ησλ μέλσλ πνιηηηζκψλ ζην θπξίαξρν πνιηηηζκφ κέζα απφ δηαδηθαζίεο 

θνηλσληθνπνίεζεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο ζηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηνπ 

πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο ππνδνρήο.                                                                                        

(Νηθνιάνπ 2000) 

πλνπηηθά, ην αθνκνησηηθφ κνληέιν πεξηιακβάλεη: 

 Απνξξφθεζε ησλ κεηαλαζηψλ απφ ην γεγελή πιεζπζκφ 

 πκκεηνρή ζηελ πξφνδν θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο 

 Δθκάζεζε ηεο επίζεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο 

 Δγθαηάιεςε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ κεηαλαζηψλ 

 

    ην πιαίζην ηεο αθνκνησηηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ην ζρνιείν είλαη 

κνλνγισζζηθφ θαη κνλνπνιηηηζκηθφ θαη ζηφρνο ηνπ είλαη λα βνεζήζεη φια ηα παηδηά λα 

απνθηήζνπλ επαξθείο γλψζεηο ζηελ επίζεκε γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο θαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζην θνηλφ εζληθφ πνιηηηζκφ. Σν ζρνιηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα δίλεη 

έκθαζε ζηε δηαηήξεζε ηεο παξάδνζεο, ηεο εζληθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο θαιιηεξγψληαο ηελ πίζηε ζηελ αμία ηνπ εζληθνχ θξάηνπο. Όκσο, ε 

χπαξμε ζην ζρνιείν παηδηψλ κε δηαθνξεηηθή απφ ηελ επίζεκε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή 

έθθξαζε αληηκεησπίδεηαη σο 'παηδαγσγηθφ πξφβιεκα', πνπ παξεκπνδίδεη ηελ πξφνδν ησλ 

ππνινίπσλ παηδηψλ θαη δπζραηξέλεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ιφγσ ηεο αδπλακίαο 

ησλ καζεηψλ απηψλ ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο.  

   χκθσλα κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ε γιψζζα είλαη 

ην θιεηδί γηα ηελ αθνκνίσζε ησλ παηδηψλ θαη γη’απηφ θαη ε δηδαζθαιία ηεο επίζεκεο 

γιψζζαο ηνπ ζρνιείνπ ζεσξείηαη σο ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ επηηπρία ηνπ επηδησθφκελνπ 

ζθνπνχ. Δάλ παξά ηελ επίζεκε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή κηα νκάδα επηζπκεί λα δηαηεξήζεη 

ηε γιψζζα ηεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο, απηφ είλαη δηθαίσκά ηεο θαη δηθή ηεο ηδησηηθή 

ππφζεζε θαη φρη ππφζεζε δεκνζίσλ ζεζκψλ φπσο ην ζρνιείν. Σν θξάηνο έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα βνεζά φια ηα άηνκα λα γίλνπλ αληαγσληζηηθά ζηελ επίζεκε γιψζζα θαη 

ηνλ πνιηηηζκφ.                                                                                                                                    

(Νηθνιάνπ 2000) 
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   σμπεραζμαηικά, ε αθνκνησηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ππήξμε αλεπηηπρήο, θαζψο 

νδήγεζε ην κεγαιχηεξν  αξηζκφ παηδηψλ κεηαλαζηψλ ζηε ζρνιηθή απνηπρία θαη ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Μηα ηέηνηα εμέιημε ήηαλ αλαπφθεπθηε αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηελ 

απαμησηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη γισζζηθνχ θεθαιαίνπ ησλ παηδηψλ απηψλ 

απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο ππνδνρήο, ε νπνία πξνέβιεπε ηε ζηαδηαθή 

εμαθάληζε φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη ζπληεινχζε ζηε βίαηε απνθνπή ηνπο απφ πνιηηηζκηθά αγαζά πνπ 

απνηεινχζαλ βαζηθά ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. 

    Σν γεγνλφο απηφ, ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ 'μέλσλ' πνιηηηζκψλ απφ ηελ θπξίαξρε 

θνηλσλία άζθεζε αλακθηζβήηεηα αξλεηηθή επηξξνή ζηελ απηνεηθφλα ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ πνπ έλησζαλ απνκσλνκέλνη θαη ππνδεέζηεξνη πνιηηηζκηθά θαη γισζζηθά 

ζπγθξηηηθά κε ηηο γεγελείο θαη πνιηηηζκηθά νκνηνγελείο νκάδεο.                                                                                                                     

(Γθφβαξεο 2001) 
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   Οη αδπλακίεο ηεο αθνκνησηηθήο πξνζέγγηζεο νδήγεζαλ ζηελ πηνζέηεζε ηνπ μονηέλοσ 

ηης ενζωμάηωζης, ην νπνίν ζεσξεηηθά ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο ησλ 

επθαηξηψλ θαη ηεο αλεθηηθφηεηαο, ιακβάλεη ππφςε ηνπο ηδηαίηεξνπο πνιηηηζκνχο ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία κηαο πνιηηηζκηθά αξκνληθήο θαη ηζφλνκεο 

θνηλσλίαο. Σν κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο αλαπηχρζεθε ζην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1960 φηαλ φιν θαη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί θαη πνιηηηθνί θνξείο δηαπίζησζαλ φηη 

απαηηείηαη ν θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηαηί ηελ 

απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ ζην ζρνιείν θαη ζηελ 

επξχηεξε θνηλσλία. Αθεηεξία ηνπ κνληέινπ ηεο ελζσκάησζεο είλαη ε πνιπεζληθή 

ηδενινγία ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πνιηηηζκνί ησλ κεηνλνηήησλ έρνπλ ηα δηθά ηνπο 

ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα, παξνπζηάδνπλ φκσο θαη αξθεηά θνηλά ζηνηρεία κε ηνλ πνιηηηζκφ 

ηεο πιεηνςεθίαο.                                                                                                                             

(Γθφβαξεο, 2001) 

     Ωο φξνο ε ελζσκάησζε ππνδειψλεη ηελ αλαγλψξηζε φηη θάζε κεηαλαζηεπηηθή νκάδα 

είλαη θνξέαο ελφο πνιηηηζκνχ πνπ δέρεηαη βέβαηα, ηηο επηδξάζεηο απφ ηελ ρψξα 

ππνδνρήο, ηαπηφρξνλα φκσο αζθεί επίδξαζε ζε απηή θαη ζπκκεηέρεη ζηελ 

αλαδηακφξθσζή ηεο. Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ κνληέινπ ηεο ελζσκάησζεο είλαη ε δηαηήξεζε 

ησλ γισζζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ θαη ε έληαμή 

ηνπο ζηελ θνηλσλία ζηελ ρψξα ππνδνρήο.                                                                            

(Γεσξγνγηάλλεο, 1997) 

    Σα δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ηνπ πνιίηε ηεο κεηνλφηεηαο πνπ αθνξνχλ ηηο 

ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο, ηα ήζε, ηα έζηκα, ηε ελδπκαζία θαη ηηο εζληθέο γηνξηέο 

γίλνληαη ζεβαζηά θαη ε ρψξα απνδνρήο απνδέρεηαη ην δηθαίσκά ηνπ λα ηα δηαηεξήζεη. Ο 

ζεβαζκφο θαη ε αλεθηηθφηεηα ζηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ ζπλδέεηαη 

ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνρξέσζε ηνπο λα γλσξίδνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο ππνδνρήο, λα 

ηνλ απνδέρνληαη θαη λα ηνλ πηνζεηνχλ ζην βαζκφ  πνπ κπνξνχλ λα δξάζνπλ κέζα ζε 

απηφλ σο ππεχζπλνη πνιίηεο. Άιισζηε ζθνπφο ηεο πνιηηηθήο ηεο ελζσκάησζεο δελ είλαη 

ε πιήξεο πηνζέηεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο αιιά ε ππνδνρή 

εθείλσλ ησλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ ζηηο νπνίεο 

ζηεξίδνληαη ε θνηλσλία θαη νη βαζηθνί ηεο ζεζκνί. Σν κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο 

πξνζπαζεί λα θαηαθηήζεη ζαθέο ζηα κέιε ησλ δηαθφξσλ κεηαλαζηεπηηθψλ φηη νη αμίεο 

θαη νη πεπνηζήζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε δνκή ηεο θνηλσλίαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο είλαη 

αδηαπξαγκάηεπηεο θαη φηη αλ ζέινπλ λα επηηχρνπλ νθείινπλ λα ηηο ζεβαζηνχλ θαη λα ηηο 

πηνζεηήζνπλ. Με βάζε ην δηηηφ ζηφρν ηνπ κνληέινπ ηεο ελζσκάησζεο δειαδή, ηεο 

δηαηήξεζεο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ δηαθφξσλ κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ θαη ηεο έληαμεο 

ηνπο θαη ζηελ θνηλσλία, ζρεδηάδεηαη θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ. Έηζη ππνζηεξηθηέο απηνχ ηνπ κνληέινπ ζεσξνχλ φηη εθηφο 

απφ ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο πξνέιεπζεο ησλ ‘μέλσλ’ καζεηψλ απαηηείηαη ε 

θαηάιιειε παηδαγσγηθή παξέκβαζε κε πξνγξάκκαηα πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηα παηδηά 
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δηαθνξεηηθήο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο θαηαγσγήο λα ελζσκαησζνχλ ζηηο θνηλσλίεο 

ησλ λέσλ ρσξψλ.                                                                                                                                                      

( Γεσξγνγηάλλεο, 1999) 

 

Σν κνληέιν ελζσκάησζεο είλαη: 

 εβαζκφ ζηε γιψζζα ησλ καζεηψλ δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο. 

 εβαζκφ ζηηο δηαθνξεηηθέο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ. 

 Οξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο ρσξίο παξεκπφδηζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

παηδηψλ κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα. 

 Γπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

θαη ζηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο ππνδνρήο κέζα απφ ηελ ζχγθξηζε κε ηνπο γεγελείο.                                                                                                                                              

( Γεσξγνγηάλλεο, 1999) 
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   Σο πολσπολιηιζμικό μονηέλο εκθαλίζηεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1970, φηαλ πξψηα ζηηο 

Η.Π.Α θαη κεηά ζηελ Δπξψπε, ηνλ Καλαδά θαη ηελ Απζηξαιία έγηλε αληηιεπηφ φηη ν 

εζληθφο θαη θπιεηηθφο δηαρσξηζκφο αλαπαξάγεηαη απφ γεληά ζε γεληά θαη φηη ηα δχν 

πξνεγνχκελα κνληέια δελ θαηφξζσζαλ λα δψζνπλ νπζηαζηηθή ιχζε ζηα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεηψπηδαλ ηα παηδηά δηαθνξεηηθήο θαηαγσγήο ζην επίζεκν ζρνιείν ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο. ε αληίζεζε κε ηελ αθνκνησηηθή αληίιεςε φηη νη θνηλσλίεο είλαη πνιηηηθά θαη 

πνιηηηζκηθά νκνηνγελείο, ην πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε νκάδσλ 

κε δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή πξνέιεπζε, ελζαξξχλεη ηε δηαηήξεζε ησλ 

ηδηαίηεξσλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ δηαθφξσλ εζληθψλ νκάδσλ θαη ηνλίδεη ηελ 

ελφηεηα κέζα απφ ηελ δηαθνξεηηθφηεηα. Απηφ πνπ ελψλεη φιεο ηηο νκάδεο είλαη ε 

πνιηηηθή εμνπζία ηνπ θξάηνπο ην νπνίν ζεσξείηαη νπδέηεξν θαη έρεη σο έξγν ηε 

δηαζθάιηζε θαη ηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο.                                                            

(Γεσξγνγηάλλεο, 1999) 

    Η πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία ιεηηνπξγεί πην αξκνληθά ζηεξηδφκελε ζηελ 

πινπξαιηζηηθή αληίιεςε ζχκθσλα κε ηελ νπνία θάζε εζληθή νκάδα έρεη ην δηθαίσκα λα 

δηαηεξεί θαη λα αλαπηχζζεη ην δηθφ ηεο πνιηηηζκφ θαη ηηο δηθέο ηεο αμίεο κέζα ζην 

πιαίζην ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δεη.  Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θνηλσλία ππνδνρήο ζέβεηαη 

θαη απνδέρεηαη ηα δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θαη πξνζπαζεί κέζα απφ απηά λα 

δηαζθαιίζεη ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ αιιειεμάξηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

ηζνηηκίαο ησλ πνιηηηζκψλ. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ ηνλίδνπλ ηε 

ζεκαζία ηεο εζληθφηεηαο θαη ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία γη’ απηφ  

θαη ζεσξνχλ νπζηαζηηθφ γηα ηα άηνκα λα αλαπηχζζνπλ δεζκνχο κε ηηο εζληθέο ηνπο 

νκάδεο θαη λα θαιιηεξγνχλ ηηο αλαγθαίεο δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο, γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο κεηαξξπζκίζεηο. Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ππνζηεξηθηέο 

ηνπ πνιηηηζκηθνχ κνληέινπ, ν Ακεξηθαλφο James Bands νξίδεη ηελ πνιππνιηηηζκηθή 

πξνζέγγηζε σο ηδέα, σο θίλεκα εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη σο δηαδηθαζία.                                                                                             

(Γεσξγνγηάλλεο, 1999) 

Ωο ηδέα δειψλεη φηη ην ζρνιείν πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ζε φινπο ηνπο καζεηέο ίζεο 

επθαηξίεο κάζεζεο αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθή, θπιεηηθή, πνιηηηζκηθή θαη θνηλσληθή 

ηνπο θαηαγσγή. Ωο θίλεκα ππνζηεξίδεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί πξέπεη λα 

κεηαζρεκαηηζηνχλ φρη κφλν αλαθνξηθά κε ηα πξνγξάκκαηά ηνπο, αιιά ν 

κεηαζρεκαηηζκφο λα αθνξά θαη ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, 

φπσο είλαη νη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο .ηέινο, 

ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ βαζηθνχ ζηφρνπ ηνπ πνπ πνιππνιηηηζκηθνχ κνληέινπ 

εθπαίδεπζεο, πνπ είλαη ε ηζφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ απαηηεί κηα ζπλερή 

δηαδηθαζία κεηαξξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ.                                                                                                                  

(Μάξθνπ, 1996) 
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ηφρνη πνιππνιηηηζκηθνχ κνληέινπ: 

 Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζρνιείνπ ψζηε φινη νη καζεηέο λα απνιακβάλνπλ ίζεο 

επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε. 

 

 Καιιηέξγεηα ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο αλεθηηθφηεηαο θαζψο θαη ησλ ζεηηθψλ 

ζηάζεσλ απέλαληη ζε άηνκα κε δηαθνξεηηθή εζληθή, θπιεηηθή, πνιηηηζκηθή θαη 

ζξεζθεπηηθή πξνέιεπζε.  

 

 

 Eλίζρπζε ηεο απηναληίιεςεο ησλ καζεηψλ δηαθνξεηηθήο πνιπηηζκηθήο θαη 

γισζζηθήο πξνέιεπζεο, ψζηε λα επηηχρνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, νηθνλνκηθφ, 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ηνκέα ηεο ρψξαο ππνδνρήο. 

 

 Αλάπηπμε ζηνπο καζεηέο ηεο ηθαλφηεηαο λα εμεηάδνπλ εθπαηδεπηηθά θαη 

θνηλσληθά θαηλφκελα θαη γεγνλφηα , κέζα απφ ηελ νπηηθή δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ 

θαη φρη κφλνλ ηνπ θπξίαξρνπ πνιηηηζκνχ.                                                                                

(Μάξθνπ, 1996) 
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    Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ ανηιραηζιζηικού μονηέλοσ εμεηάδνπλ ην ξαηζηζκφ σο θνηλσληθφ 

θαηλφκελν θαη επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο πεξηζζφηεξν ζηνπο ζεζκνχο θαη ζηηο 

θνηλσληθέο δνκέο θαη ιηγφηεξν ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθφξσλ εζληθψλ θαη 

κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ. Θεσξνχλ δειαδή φηη κέζα απφ ηνπο λφκνπο θαη ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ θξάηνπο εθδειψλεηαη ν ζεζκηθφο ξαηζηζκφο. Ο φξνο <<ζεζκηθφο ξαηζηζκφο>> είλαη 

κηα δνκηθή ζρέζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ θπξηαξρία κηαο νκάδαο έλαληη κηαο άιιεο. 

χκθσλα κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ αληηξαηζηζηηθνχ κνληέινπ ην θξάηνο δε ζεσξείηαη 

νπδέηεξν θαη ν ξαηζηζκφο ππάξρεη ζηνπο κεραληζκνχο ηνπ θαη δηαπεξλά θάζε πιεπξά ηεο 

θνηλσληθήο δσήο.                                                                                                                   

( Γεσξγνγηάλλεο, 1999) 

 

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ αληηξαηζηζηηθνχ κνληέινπ: 

 Σελ ηζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε γηα φια ηα παηδηά αλεμαξηήησο ηεο εζληθήο ή 

θπιεηηθήο ηνπο πξνέιεπζεο, θάηη πνπ πξνυπνζέηεη ην ξηδηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ 

δνκψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ παξάγνπλ θαη δηαησλίδνπλ ηελ αληζφηεηα. 

 

 Σε δηθαηνζχλε πνπ ην θξάηνο νθείιεη λα δείρλεη ζε φινπο, παξέρνληαο ίζεο 

επθαηξίεο δσήο, αλάπηπμεο θαη ζπκκεηνρήο ζε φζα ε θνηλσλία πξνζθέξεη θαη 

ζεζπίδνληαο ηζρπξνχο λφκνπο γηα ηελ θαηαδίθε φισλ ησλ ξαηζηζηηθψλ ηάζεσλ 

θαη ησλ θνηλσληθψλ παξεκβάζεσλ. 

 

 Σελ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο ηζνπνιηηείαο θαη αλαγλψξηζεο ηεο ζπλεηζθνξάο φισλ 

ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηελ θνηλσληθή επδαηκνλία. 

 

  

 Σνλ ζαθή δηαρσξηζκφ ηνπ ζρνιείνπ απφ ηηο πνιηηηθέο ζέζεηο γηα ππεξνρή ηνπ 

γεγελνχο πιεζπζκνχ θαη ηελ πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε.                                                         

( Μάξθνπ, 1996) 
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Ο φξνο δηαπνιηηηζκηθφηεηα δειψλεη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε, ζηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε θαη ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε άηνκα 

δηαθφξσλ κεηαλαζηεπηηθψλ θαη εζληθψλ νκάδσλ. χκθσλα, κε ηελ ηειηθή έθζεζε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πνιηηηζκηθή αλάπηπμε ησλ 

κεηαλαζηψλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ διαπολιηιζμικού μονηέλοσ είλαη ηα εμήο: 

 

 Έρεη σο πεδίν αλαθνξάο ηελ άκεζε εκπεηξία ζηηο ρψξεο ππνδνρήο 

 Δπαλεμεηάδεη θαη αλαζεσξεί ηνπο εζλνθεληξηθνχο θαη κνλνπνιηηηζκηθά 

πξνζαλαηνιηζκέλνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ 

 Απνηειεί βαζηθή αξρή θαη ζηφρν πνπ δηέπεη θάζε ζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα 

 Γεκηνπξγεί ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνδνρή ηεο λέαο 

πνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζηηο ρψξεο ππνδνρήο θαη 

 Απνηειεί ην κέζνλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο έληαμεο ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα ππνδνρήο                         

(  Γεσξγνγηάλλεο, 1999) 

 

Οι ηέζζερις βαζικές αρτές ηοσ διαπολιηιζμικού μονηέλοσ 

 

 Σελ ελζπλαίζζεζε, δειαδή ηελ θαηαλφεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά δηαθνξεηηθήο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο 

 Σελ αιιειεγγχε, ε νπνία ππεξβαίλεη ηα φξηα ησλ νκάδσλ, ησλ θπιψλ θαη ησλ 

θξαηψλ θαη παξακεξίδεη ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα θαη αδηθία 

 Σν ζεβαζκφ ζηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα πνπ απνηειεί κηα πξαγκαηηθφηεηα ζηηο 

ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο 

 Σελ εμάιεηςε ζηεξεφηππσλ, πξνθαηαιήςεσλ θαη εζλνθεληξηθψλ ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ ψζηε λα επηηεπρζεί ε αξκνληθή ζπκβίσζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ ζηα πιαίζηα ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ ησλ ρσξψλ 

ππνδνρήο                                                                                                                                              

( Μάξθνπ 1996) 

  Σν  δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο πνπ απνηειεί ηελ πην πξφζθαηε εμέιημε ησλ 

παηδαγσγηθψλ παξεκβάζεσλ ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ζηηο 

ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο, θαζηεξψλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν σο ε πην 

επηζπκεηή θαηεχζπλζε ζηε δηαρείξηζε ηεο πνιππνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε 

κε ηα πξνεγνχκελα εθπαηδεπηηθά κνληέια.                                                                                         

(  Γεσξγνγηάλλεο, 1999) 
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   Δμεηάδνληαο αλαιπηηθά ν Γεσξγνγηάλλεο φια ηα παξαπάλσ εθπαηδεπηηθά κνληέια 

παξαηεξεί ζπγθεθξηκέλεο αδπλακίεο ζην λα εληνπίζνπλ νπζηαζηηθά ην ζέκα ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ. Σν πξψην κνληέιν ηο αθομοιωηικό, είλαη 

ζηελά εζλνθεληξηθφ γηαηί απαηηεί απφ ηνλ κεηαλάζηε λα μεπεξάζεη ν ίδηνο φια ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεησπίζεη ζηε ρψξα ππνδνρήο θαη ηνλ θαηαδηθάδεη ζε έλα ξφιν 

παξαηεξεηή, ρσξίο λα ηνπ παξέρεη ηελ επθαηξία λα αλαθαιχςεη θαη λα πξαγκαηψζεη ηηο 

δηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο. Σνλ ππνρξεψλεη λα αγλνήζεη εληειψο ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ, λα 

απνθνπεί απφ ηηο ξίδεο ηνπ θαη ηνπ δίλεη σο κφλε δπλαηφηεηα ηθαλνπνηεηηθήο βειηίσζεο 

ηελ απφιπηε πξνζαξκνγή ηνπ ζηνλ πνιηηηζκφ, ηε γιψζζα θαη ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο 

ηεο ρψξαο ππνδνρήο, κε ιακβάλνληαο θαζφινπ ππφςε ηελ επίδξαζε πνπ κπνξνχλ λα 

έρνπλ νη ηδέεο, ην ηαιέλην θαη νη ειπίδεο ηνπ κεηαλάζηε ζηε λέα θνηλσλία.                                                                                                                                  

(Γεσξγνγηάλλεο, 1999) 

 

   Σο μονηέλο ηης ενζωμάηωζης απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλ θαη επηηξέπεη ηελ απνδνρή 

δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ ζε ηξφπνπο δσήο θαη πνιηηηζκηθέο 

παξαδνρέο, αθήλεη ζηα ίδηα ηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμνπλ θαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα θνηλσληθά θαη εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα, ρσξίο λα παξεκβαίλεη 

νπζηαζηηθά ζηελ αιιαγή ησλ ζρεηηθψλ ζηάζεσλ θαη πξαθηηθψλ. Έηζη ηα παηδηά πξέπεη 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηηο απαηηήζεηο ελφο ζρνιείνπ πνπ αγλνεί θαη δε 

κπνξεί λα θαιχςεη ηηο δηθέο ηνπο ηδηαίηεξεο αλάγθεο, εθκεδελίδνληαο κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν 

θάζε πξνζπάζεηα γηα ίζεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο. Αθφκα θαη φηαλ θάπνηα πνιηηηζκηθά 

ζηνηρεία ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ εκπεξηέρνληαη ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα ηνπ επίζεκνπ 

ζρνιείνπ ηεο ρψξαο ππνδνρήο, πεξηνξίδνληαη ζε κηα απιή παξνπζίαζε ησλ εζψλ θαη ησλ 

εζληθψλ ενξηψλ δίλνληαο κηα εμσηηθή δηάζηαζε ζηνλ πνιηηηζκφ ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη 

δειαδή κέζα απφ ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ, ε 

δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο γεγελείο καζεηέο, ρσξίο λα παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ κε ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ 

ηνπο ζηα πιαίζηα κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο.                                                              

(Γεσξγνγηάλλεο, 1999). 

 

  Αιιά θαη ζην πολσπολιηιζμικό μονηέλο αζθήζεθε θξηηηθή ηφζν ζην επίπεδν ηεο 

πξαθηηθήο εθαξκνγήο φζν θαη ζην επίπεδν ηεο ζεσξεηηθήο ζέζεο θαη ηεθκεξίσζεο. Η 

θξηηηθή απηή πξνέξρεηαη ηφζν απφ ζπληεξεηηθνχο φζν θαη απφ ξηδνζπάζηεο δηαλνεηέο. 

Οη πξψηνη εκθαλίδνληαη θπξίσο ζηελ Ακεξηθή θαη νη δεχηεξνη θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

Αγγιία. Οη ζπληεξεηηθνί θξηηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ην πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν, νδεγεί 

ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ έζλνπο, αληηζηξαηεχεη ην 

βαζηθφ ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζε πνπ είλαη λα θνηλσληθνπνηήζεη φινπο ηνπο πνιίηεο ζε έλα 

θνηλφ πνιηηηζκφ, ρσξίο ηνλ νπνίν είλαη αδχλαηε ε ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο. Δπίζεο 
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δεκηνπξγεί θνηλσληθφ δηραζκφ γηαηί ηνλίδεη ηελ πνιηηηζκηθή απηνζπλεηδεζία ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ.  Οη ξηδνζπάζηεο θξηηηθνί ζεσξνχλ φηη ε πνιππνιηηηζκηθή 

πξνζέγγηζε εζηηάδεηαη ζην πνιηηηζκηθφ επίπεδν θαη αδπλαηεί λα επέκβεη ζην επίπεδν ησλ 

πξαγκαηηθψλ αηηηψλ πνπ νδεγνχλ ηηο κεηνλφηεηεο ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 

Οξηζκέλνη κάιηζηα ζεσξνχλ φηη ε ζεζκνζέηεζε ηνπ πνιππνιηηηζκηθνχ κνληέινπ δελ 

απνηειεί εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία αιιά κηα εθιεπηπζκέλε κνξθή θνηλσληθνχ ειέγρνπ κε 

ζθνπφ λα εκπνδίζεη νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηε δνκή ηεο εμνπζίαο πνπ κπνξνχλ λα 

πξνέιζνπλ απφ ηελ αληίζηαζε ησλ δηαθφξσλ εζληθψλ θαη κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ.                

(Μάξθνπ, 1996) 

 

   Σο ανηιραηζιζηικό μονηέλο ζέηεη γηα πξψηε θνξά ζνβαξά ηελ αλαγθαηφηεηα 

αλαζεψξεζεο δνκψλ θαη ζεζκψλ ηνπ θξάηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ίζεο 

εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο ζε φινπο ηνπο λένπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθή ή θπιεηηθή 

πξνέιεπζε θαη ζεσξεί ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαηά θχξην ιφγν πνιηηηθή 

ππφζεζε, πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο θνηλσληθήο δσήο. Έηζη, φκσο ππάξρεη 

ην ελδερφκελν πνιηηηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο εθπαίδεπζεο, θάηη πνπ ζα έρεη αξλεηηθή 

επίδξαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αθνχ ην ζρνιείν ζα 

είλαη πεδίν αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζε θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δπλάκεηο.                                  

(Γεσξγνγηάλλεο, 1999).   

   χκθσλα φκσο κε ηνλ Γθφβαξε, νη θξηηηθνί ηνπ αληηξαηζηζηηθνχ κνληέινπ, ην νπνίν 

βξέζεθε ζην επίθεληξν ηεο θξηηηθήο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 1980, επηζεκαίλνπλ 

θπξίσο ην κνλφπιεπξν νξηζκφ ηνπ ξαηζηζηηθνχ θαηλνκέλνπ, θαζψο θαη ηνλ αλεπηηπρή 

δηαρσξηζκφ κεηαμχ «καχξσλ» (ζχκαηα) θαη «ιεπθψλ» (ζχηεο). 

   ε αληίζεζε κε φια ηα παξαπάλσ κνληέια, ζπλερίδεη ν Γεσξγνγηάλλεο ην 

διαπολιηιζμικό μονηέλο πνπ ιακβάλεη ππφςε πάλσ απ’ φια ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο θαη ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε άηνκα δηαθφξσλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ θαη έρεη σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία αλνηθηψλ θνηλσληψλ πνπ ζα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηζνλνκία, αιιεινθαηαλφεζε θαη αιιειναπνδνρή. Σν εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ζηα πιαίζηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο θαιείηαη λα 

δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν κέζα απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ θαηάιιεισλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ηα νπνία ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πνιηηηζκνχ 

μερσξηζηά, θαιιηεξγψληαο ζηα παηδηά ηελ θξηηηθή ζθέςε, αληαπνθξηλφκελν παξάιιεια, 

ζηηο εθπαηδεπηηθέο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο πξνζδνθίεο φισλ ησλ εζληθψλ 

θαη κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ.                                                                                                     

(Γεσξγνγηάλλεο, 1999)   (http://www.asda.gr/sdpeper/DidktPros.htm ) 

 

http://www.asda.gr/sdpeper/DidktPros.htm
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    Η ζχζηαζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ζην ειιεληθφ ζρνιείν αιιάδεη θαη ε 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα απνηειεί πιένλ ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο ζχγρξνλεο 

ζρνιηθήο ηάμεο. Η εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δε κπνξεί λα 

αγλννχλ ηηο θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ, αιιά νθείινπλ λα 

δηακνξθψλνπλ αλάινγε ζεψξεζε θαη λα εηζεγνχληαη ηξφπνπο απνηειεζκαηηθήο 

πξνζαξκνγήο ζηα λέα δεδνκέλα. ην δεκνζίν ζρνιείν ε χπαξμε ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο πνιιέο θνξέο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαη πξνθαιεί 

ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζε καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο 

ζεβαζκνχ θαη απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηνπ κνλνπνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο αλεπαξθνχο επηκφξθσζεο ησλ ιεηηνπξγψλ ηνπ ζρνιείνπ.               

(Καζηειιάλνπ, Γ 2001) 

    Η πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ δηαπνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ε εθαξκνγή 

θαηλνηφκσλ ζηξαηεγηθψλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαζηζηνχλ αλαγθαία ηε ζπλεξγαζία 

ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα, ηε ζπλερή επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο ψζηε ζην κέιινλ <<ην δηαθνξεηηθφ>> 

λα γίλεηαη απνδεθηφ θαη ζεβαζηφ φρη κφλν απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη απφ ην 

επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν.                                                                                                                      

ην δεκφζην ζρνιείν ηα παηδηά ησλ αιινδαπψλ εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, εθφζνλ βξίζθνληαη αλάκεζα ζε δχν θνπιηνχξεο θαη δχν νη πεξηζζφηεξεο 

γιψζζεο. Οξίδνληαο ηελ έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, δελ αλαθέξεηαη θαλείο 

κφλν ζηε ζπλάληεζε ησλ πνιηηηζκψλ αιιά θαη ζηε ζπλάληεζε ηεο πξνζσπηθήο 

θνπιηνχξαο ηνπ θαζελφο κε εθείλε ηνπ δηπιαλνχ ηνπ. Οη θνπιηνχξεο απηέο είλαη εμ’ 

νξηζκνχ αλνκνηνγελείο, αθφκα θαη ζην πιαίζην κηαο νκνηνγελνχο εζληθήο νκάδαο. 

(Καζηειιάλνπ, Γ 2001) 

     

Πην ζπγθεθξηκέλα ζε ζρέζε κε ην πεδίν ηνπ ζρνιείνπ ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

επηδηψθεη:  

 Να δηαζθαιίζεη φηη φινη νη καζεηέο αλεμάξηεηα απφ ην γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

ππφβαζξφ ηνπο, απνιακβάλνπλ ηζφηεηα σο πξνο ηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα. 

 

 Να ελζαξξχλεη ζην ζρνιείν ηελ πνιπκνξθία θαη ηελ πνιπγισζζία πνπ 

ραξαθηεξίδεη ζήκεξα ηελ θνηλσλία. 

 

 

 Να εληζρχζεη ζρνιηθέο κνλάδεο κε ζηξαηεγηθέο πνπ πξνσζνχλ ηε δηαπνιηηηζκηθή 

θαηαλφεζε θαη επηθνηλσλία. 
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 Να πξνσζήζεη εθείλεο ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζηξέθνληαη ελάληηα ζηηο δηαθξίζεηο, 

νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο εζλνπνιηηηζκηθέο δηαθνξέο. Καη 

 

 

 Να πξνσζήζεη εθείλεο ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ θαιιηεξγνχλ ηελ αξκνλία αλάκεζα 

ζηηο δηάθνξεο πνιηηηζκηθέο νκάδεο.  

(http://www.asda.gr/sdpeper/DidktPros.htm) 

 

 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπγρζνχλ νη ζηφρνη απηνί είλαη απαξαίηεην:  

 

 

1. Να εηζαρζνχλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δηαζξσηηθά παξεκβαηηθά κέηξα 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αληζνηήησλ ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ κε γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. 

 

2. Να αληηκεησπηζηνχλ παξάγνληεο πνπ απεηινχλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, 

φπσο ν ξαηζηζκφο. 

 

 

3. Να ελζσκαησζνχλ επξχηεξεο αλαδηαξζξψζεηο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

πνπ απεπζχλνληαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο. 

(http://www.asda.gr/sdpeper/DidktPros.htm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asda.gr/sdpeper/DidktPros.htm
http://www.asda.gr/sdpeper/DidktPros.htm
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    Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζπλερψο απμαλφκελε δήηεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο απφ κε ειιελφθσλνπο καζεηέο, φρη κφλν ζε ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ 

αιιά θπξίσο ζε ζρνιεία ηεο ρψξαο καο. Η λέα απηή πξαγκαηηθφηεηα έρεη ζέζεη ζε 

εγξήγνξζε εθπαηδεπηηθνχο θνξείο, νκάδεο γισζζνπαηδαγσγψλ θαζψο θαη κεκνλσκέλα 

άηνκα νη νπνίνη επηδηψθνπλ ην ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ θαη ηελ παξαγσγή 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.                                  

(Μάξθνπ, Γ 1995)   

   Η πξνζπάζεηα απηή εκπινπηηζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ παξεκπνδίδνληαη απφ ηελ 

ηεξάζηηα πνηθηιία πνπ παξνπζηάδεη ν ελδηαθεξφκελνο καζεηηθφο πιεζπζκφο ηφζν σο 

πξνο ηελ ειηθία φζν θαη σο πξνο ηηο γισζζηθέο ηνπ αλάγθεο. Σξεηο είλαη νη θαηεγνξίεο 

ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ νη κε ειιελφθσλεο καζεηέο. 

 

1
η
 καηηγορία: Οη καζεηέο νη νπνίνη δελ γλσξίδνπλ θαζφινπ ειιεληθά πξηλ αθηρζνχλ 

ζηελ Διιάδα θαη είλαη νη πεξηζζφηεξνη αξηζκεηηθά. 

2
η
 καηηγορία: Οη καζεηέο είλαη ζε κηθξφ πνζνζηφ γλσζηέο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ν 

αξηζκφο ησλ νπνίσλ είλαη πεξηνξηζκέλνο. 

3
η
 καηηγορία: Οη καζεηέο ησλ νπνίσλ ε γλψζε ησλ ειιεληθψλ βξίζθεηαη ζην ίδην 

επίπεδν κε απηφ ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο ειιελφθσλνπο καζεηέο θαη νη νπνίνη αξηζκεηηθά 

είλαη ιηγφηεξνη απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο.                                                                  

(Μάξθνπ, Γ 1995) 

    Όινη νη καζεηέο αλεμαξηήησο απφ ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία εληάζζνληαη, έρνπλ 

αλάγθε λα κάζνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα γηα λα είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζήζνπλ ηα 

ζρνιηθά καζήκαηα, λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο παηδαγσγνχο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

θαη λα θνηλσληθνπνηεζνχλ ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ. Γηα λα έρνπλ 

επνκέλσο, ηε δπλαηφηεηα λα ηθαλνπνηνχλ ηηο παξαπάλσ αλάγθεο, πξέπεη λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηελ επηθνηλσληαθή ηνπο ηθαλφηεηα, λα κπνξέζνπλ δειαδή, λα παξάγνπλ 

θαη λα θαηαλννχλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν εληφο πνηθίισλ επηθνηλσληαθψλ αλαγθψλ. 

Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ πσο ηα παηδηά θαη νη έθεβνη βηψλνπλ εληνλφηεξα θαη πην 

ηξαπκαηηθά ηηο ζπλέπεηεο κηαο κεηαθίλεζεο ζε άιιε ρψξα. Σν παηδί ελψ έρεη ήδε κάζεη 

λα επηθνηλσλεί κε ηελ κεηξηθή ηνπ γιψζζα θαη λα ηε ρξεζηκνπνηεί σο εξγαιείν γηα ηελ 

θνηλσληθνπνίεζή ηνπ μαθληθά αληηιακβάλεηαη πσο ε γιψζζα απηή δελ είλαη θαηαλνεηή 

απφ ηνλ πεξίγπξν θαη ζπλήζσο ε δηαθνξεηηθφηεηα απηή απνηειεί αληηθείκελν ριεπαζκψλ 

θαη ζηηγκαηηζκνχ ηνπ. 

     Δίλαη ζπλεπψο αλαγθαζκέλν λα κάζεη λα επηθνηλσλεί ζε κηα θαηλνχξηα γιψζζα ε 

νπνία απνηειεί θαη ην φρεκα γηα κηα επηηπρεκέλε πνξεία ζην λέν ζρνιείν. Αθφκα θαη ε 

πεπνίζεζε πνπ ζπρλά έρεη ην παηδί γηα ηνλ εαπηφ ηνπ πεξηραξαθψλεηαη απφ ηελ αιιαγή 
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πεξηβάιινληνο. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπ θάησ απφ έλαλ γεληθφ 

ηίηιν <<αιινδαπφο>> πνπ παίξλεη ηε ζέζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηάο ηνπ εληφο ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ θαη θνηλσληθνχ ηνπ θχθινπ. Η απφξξηςε ιφγσ ηεο θαηαγσγήο ηνπ 

ζπλήζσο νδεγεί ην παηδί ζηελ άξλεζε ηεο θαηαγσγήο ηνπ ζεσξψληαο ηε σο ππεχζπλε 

γηα ηε θαθή ηνπ ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ.                                                                

(100,000 μέλνη καζεηέο ζηα ειιεληθά ζξαλία: ηα Νέα 13-8-2001). 

   Οη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ καζεηψλ είλαη αλαπφθεπθηεο θαη εληείλνληαη αθφκε 

πεξηζζφηεξν κε ηελ εκπινθή ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, νη νπνίεο ζεσξνχλ επηδήκηα ηελ 

χπαξμε ησλ <<μέλσλ >> παηδηψλ ζην ζρνιείν εμαηηίαο ηνπ γισζζηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ 

ηνπο ειιείκκαηνο. Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ πξνζδνθά ρακειέο επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ  πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηνλνηηθέο νκάδεο, ζρνιηθή απνηπρία θαη επηπιένλ 

ζπλδέεη ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο κε ηελ πεξηζσξηνπνίεζε, ηελ απνθιίλνπζα θαη 

παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά.  Έηζη ηνπο απνδίδνπλ ηελ θαηεγνξία φηη επζχλνληαη γηα ην 

ζρνιηθφ ρακειφ επίπεδν ηεο ηάμεο θαη ηελ ππνεπίδνζε ησλ δηθψλ ηνπο παηδηψλ θαη 

απαηηνχλ απφ ην ζρνιείν ηελ έληαμε ησλ αιινδαπψλ ζε μερσξηζηέο ηάμεηο.                        

(Δπαγγέινπ, Παιαηνιφγνπ 2007) 

    Η αξλεηηθή ζηάζε ησλ γεγελψλ καζεηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο εληείλεηαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν απφ ηε κε ζεηηθή ζηάζε νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηνπο 

αιινδαπνχο καζεηέο. Βαζηδφκελνη ζηα δηθά ηνπο ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο, 

αληηκεησπίδνπλ ηε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή αλεπάξθεηα ησλ αιιφγισζζσλ καζεηψλ 

πνιιέο θνξέο κε αξλεηηθά ζρφιηα, αδηαθνξνχλ γηα ηε βειηίσζε ηεο επίδνζήο ηνπο 

αθνινπζψληαο ην αθνκνησηηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ην νπνίν νη <<μέλνη>> 

καζεηέο αληηκεησπίδνληαη σο ίζνη κε ηνπο γεγελείο, επηηπγράλνληαο έηζη ηελ 

πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο απφ  ην καζεηηθφ πιεζπζκφ. (http://diapolis.auth.gr) 

    ην φλνκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, ηα παηδηά ησλ κεηνλνηήησλ θνηηνχλ ζην 

δεκφζην ζρνιείν κε ηελ ππνρξέσζε λα πξνζαξκφδνληαη ζην κνλνπνιηηηζκηθφ θαη 

κνλνγισζζζηθφ αλαιπηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαηαβάιινληαο πξνζπάζεηεο ζε 

αηνκηθφ επίπεδν, αθήλνληαο έμσ απφ ην ρψξνπ ηνπ ζρνιείνπ ην δηθφ ηνπο γισζζηθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ην νπνίν ζεσξείηαη απεηιή γηα ηελ νκνηνγέλεηα ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο. Έηζη δελ είλαη ζπάλην ην θαηλφκελν λα γίλνληαη δέθηεο αξλεηηθψλ εθδειψζεσλ 

απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη δελ εληάζζνληαη κε επηηπρία ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

παξακέλνληαο ζην πεξηζψξην. 

    

 

 

http://diapolis.auth.gr/
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  ην ζεκείν απηφ επηζεκαίλνληαη φηη ηξεηο δηαζηάζεηο δηαθξίλνληαη ζηνλ αξλεηηθά 

αμηνινγεκέλν <<άιιν>> 

1. Δλαληίσζε-αληίζεζε, φπσο αληηπάζεηα, πεξηθξφλεζε, ηήξεζε απφζηαζεο ζηηο 

αξρέο ηνπ <<άιινπ>>, πνπ κπνξεί λα εθιεθζεί θαη σο εμσηεξηθή απεηιή. 

 

2. Άκεζε επίζεζε ηνπ <<άιινπ>> θαη ηνπ εγψ πνπ απνηειεί κηα εμσγελή απεηιή θαη 

πξνέξρεηαη απφ κηα αληίιεςε επηζεηηθήο πξφζεζεο ή αξλεηηθά αμηνινγεκέλεο 

εηθφλαο ηνπ <<άιινπ>>. Σφηε ν <<άιινο>> εθπξνζσπεί ηνλ ερζξφ, ηνλ άκεζν 

αληίπαιν, ηνλ θαηαπηεζηή, ηνλ εθκεηαιιεπηεί θαη πξνθαιεί ερζξφηεηα. 

 

 

3. Αξλεηηθή δηαθνξνπνίεζε απφ ηνλ <<άιιν>>, φπνπ ν <<άιινο>> 

πξνζιακβάλεηαη σο ζχκα ή θαηψηεξνο ιφγσ ησλ αδηθηψλ ή ηεο εθκεηάιιεπζεο 

πνπ πθίζηαηαη θαη ζρεηίδεηαη είηε κε ηνλ νίθην ηνπ εγψ είηε κε έλα ζπλαίζζεκα 

ζπκπάζεηαο.                                                                                                

(http://diapolis.auth.gr) 
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      Γεγνλφο απνηειεί φηη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ππεξεηεί ζε κεγάιν βαζκφ 

ηελ νκνηνγέλεηα θαη αληηκεησπίδεη ην καζεηηθφ πιεζπζκφ κε θνηλά πνιηηηζκηθά θαη 

θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά αδπλαηψληαο πνιιέο θνξέο λα εληάμεη ηα παηδηά κε 

γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ζηφρν ηελ 

επξχηεξε θνηλσληθή ηνπο απνδνρή. 

   Σν ειιεληθφ θξάηνο αληηκεησπίδεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ αιιφγισζζσλ καζεηψλ κε ηε 

δεκηνπξγία ηάμεσλ ππνδνρήο ή ηκεκάησλ εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο κέζα ζην ζρνιείν, 

ζεσξψληαο φηη βνεζνχλ ζηε γξήγνξε έληαμε ησλ αιιφγισζζσλ καζεηψλ ζηηο 

θνηλσληθέο ηάμεηο θαη ζηε βειηίσζε ηεο γισζζηθήο ηνπο επίδνζεο. 

   Ωζηφζν, ε παξνρή εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο φζν θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ ζε ηάμεηο ππνδνρήο απνδεηθλχνληαη αλεπαξθείο κέζνδνη έληαμεο θαη 

θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ κε εζλνπνιηηηζκηθέο δηαθνξέο γηαηί δεκηνπξγνχλ 

<<γθέην>> θαη ηνπο δηαρσξίδνπλ απφ ην ππφινηπν καζεηηθφ δπλακηθφ ηνπ ζρνιείνπ 

αλαγλσξίδνληάο ηνπο σο <<πξνβιεκαηηθνχο>>. Η αγσγή ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζην 

ζρνιείν δελ πξέπεη λα λνείηαη σο εμέιημε κεζφδσλ αθνκνίσζεο, κε ζηφρν ηελ 

ελζσκάησζε ησλ μέλσλ, νχηε σο κέζνδνο ράξαμεο πνιηηηζκηθψλ νξίσλ, κε ηελ έλλνηα 

ηεο γθεηνπνίεζήο ηνπ.(Παπαγηάλλε,1997:14) Δπνκέλσο, κπνξεί ζηηο ρσξηζηέο ηάμεηο νη 

αιιφγισζζνη καζεηέο λα βειηηψλνληαη γισζζηθά, αιιά δελ θνηλσληθνπνηνχληαη κέζα 

ζην ίδην πεξηβάιινλ κε ηνπο <<ληφπηνπο>> καζεηέο. 

  Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αδπλακία ηεο έληαμεο θαη ηεο απνδνρήο ησλ 

καζεηψλ απφ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο ζηηο κεηθηέο ηάμεηο ιχλνληαη κε ηε ζηξνθή ηνπ 

ζρνιείνπ ζηε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα δηαπνιηηηζκηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζηνπο καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο γνλείο θαη θαη’επέθηαζε ηελ 

επξχηεξε θνηλφηεηα. χκθσλα κε ηελ Καξαθαηζάλε (2003:189), ε δηαπνιηηηζκηθή 

πξνζέγγηζε δελ είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλε κε έλα κάζεκα, αιιά εκπιέθεηαη θαη δηαπεξλά 

φια ηα καζήκαηα έρνληαο σο ζηφρν ηελ απνδνρή ηνπ άιινπ κέζα απφ ηελ απνδνρή ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Σν ζρνιείν έρεη ηε δπλαηφηεηα 

θαη νθείιεη λα αλαδεηρζεί ζε εξγαιείν αηνκηθήο θαη πνιηηηζκηθήο αιιαγήο, αιιάδνληαο 

ηαπηφρξνλα ην βαζηθφ ηξφπν θαηαλφεζεο ησλ πξαγκάησλ, ησλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ 

δεζκεχζεσλ, πξνσζψληαο παξάιιεια ηε ζπλάληεζε, ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ 

ακνηβαία ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα άηνκα δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο.                                                                                                        

(Καξαθαηζάλε, Γ, 2003) 

ηα πιαίζηα απηά ζεσξνχκε ζεκαληηθφ λα αιιάμεη ν ξφινο ησλ δηδαζθφλησλ. Η 

πνηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο ζπλδηακνξθψλεη ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

πξνψζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

παηδαγσγηθήο πξάμεο. Σα ζρέδηα εξγαζίαο δηαπνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα επλννχλ ην 

άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηελ θνηλσλία, δηφηη θέξλνπλ ηνπο καζεηέο ζε επαθή κε 
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ελδνζρνιηθέο θαη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη αλαγθάδνπλ ην ζρνιείν λα 

ζπλεξγαζηεί κε θνξείο εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ. Σαπηφρξνλα εκπιέθνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ηηο νηθνγέλεηεο ησλ παηδηψλ ησλ κεηνλνηήησλ, γηαηί αλαγθάδνληαη λα 

κεηαθέξνπλ ζην ζρνιείν ηα βηψκαηα ηνπο πνιηηηζκνχ. Μέζσ ησλ projects 

πξαγκαηνπνηείηαη ε γλσξηκία ησλ γεγελψλ καζεηψλ κε μέλνπο πνιηηηζκνχο θαη γιψζζεο, 

ελψ γίλεηαη απνδεθηή ε χπαξμε ηνπ δηαθνξεηηθνχ. 

   Eπηπιένλ, ζηε δηακφξθσζε δηαπνιηηηζκηθνχ θιίκαηνο ζην καζεηηθφ πιεζπζκφ ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε ζηάζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Ωο επηθεθαιήο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ελεξγνπνηείηαη πξνο ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ θαη αιιαγψλ θαη 

ζρεδηάδεη ζηξαηεγηθέο ζε ζπλεξγαζία κε ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ. Οη Δπαγγέινπ θαη 

παιαηνιφγνπ (2007:72-79) πξνηείλνπλ σο θαηαιιειφηεξν ηχπν δηεπζπληή ζην ζχγρξνλν 

πνιππνιηηηζκηθφ ζρνιείν ηνλ <<κεηαζρεκαηηζηηθφ εγέηε>>. Έξγν ηνπ είλαη ε αιιαγή 

ηεο παξαδνζηαθήο κνλνπνιηηηζκηθήο θνπιηνχξαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ε δηακφξθσζε 

ζρνιηθήο πνιηηηθήο πνπ ζπλππνινγίδεη ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ. 

Δίλαη απηφο πνπ ζα εκπλεχζεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ ηηο αξρέο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη ζα πξέπεη λα ηνπο πείζεη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αμία ηνπο γηα 

φια ηα παηδηά. Ο κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ πηνζεηεί λέεο θαη 

αλνηθηφηεξεο πξνζεγγίζεηο ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα πξαγκαηηθή κεηαζρεκαηηζηηθή 

αιιαγή ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ κε ζαθή αληηξαηζηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Αλαγθαίν 

είλαη λα δηαζέηεη κεγάιε απνθαζηζηηθφηεηα γηα λα θαηαξξίςεη ηηο δηάθνξεο 

πξνθαηαιήςεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο.                                                                                                                                              

(Δπαγγέινπ- Παιαηνιφγνπ,2007) 

    Γηα ηε δεκηνπξγία ζεηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ν δηεπζπληήο επηδηψθεη θάζε 

είδνπο ζπλεξγαζία κε ηηο νηθνγέλεηεο ηδηαίηεξα ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ πξνζθέξνληαο 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία έληαμεο θαη 

απνδνρήο ησλ παηδηψλ ηνπο απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη ε 

εκπινθή ηεο νηθνγέλεηαο ζηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα βειηηψλεη ηελ επίδνζε θαη ηελ 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, αλαπηχζζεη θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη αλαγλσξίδεη 

ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αμηψλ.  

    Δπνκέλσο ε ζρνιηθή κνλάδα κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλφηεηαο 

κπνξεί λα δηακνξθψζεη κηα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή εληαγκέλε ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε έκθαζε ζηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ 

<δηαθνξεηηθνχ>, νη νπνίεο απνηεινχλ ηηο βαζηθέο αμίεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο. Έηζη νη καζεηέο ζην ζρνιείν ζα κάζνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηελ ελφηεηα θαη 

ηελ νκνηνκνξθία ζηνπο θφιπνπο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο αιιά θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα 

κέζα απφ ηελ ελφηεηα ησλ αλζξψπσλ.                                                                                                                 

(Δπαγγέινπ- Παιαηνιφγνπ, 2007) 
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     Η δηακφξθσζε ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ Διιεληθή θνηλσλία κε ηελ 

εηζξνή ρηιηάδσλ κεηαλαζηψλ, βξήθε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εληειψο απξνεηνίκαζηνπο  λα  

αληηκεησπίζνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηηο ηάμεηο 

ηνπο απφ ηελ χπαξμε καζεηψλ κε δηαθνξεηηθή γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή πξνέιεπζε. 

ηα παλεπηζηεκηαθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ζηα 

πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, ειάρηζηεο πξνζπάζεηεο θαηαβάιινληαη ψζηε λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο αλάγθεο θαη πξνθιήζεηο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα 

πξνγξάκκαηα απηά έρνπλ πξναηξεηηθφ ραξαθηήξα θαη απεπζχλνληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ δηδάζθνπλ ζε πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο.  

   Δίλαη γεγνλφο φηη θαλέλα δηδαθηηθφ πιηθφ θαη θαλέλα ζρνιηθφ πξφγξακκα, φζν θαιφ 

θαη αλ είλαη δελ πξφθεηηαη λα έρεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα, αλ νη εθπαηδεπηηθνί δελ 

έρνπλ ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο θαη ηελ αλαγθαία γλψζε ψζηε λα κεηαθξάζνπλ ηε 

ζεσξία ζε πξάμε. Η επηζηεκνληθή γλψζε πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

πξάμε, γηαηί ε γλψζε φηαλ δε ζπλδεζεί κε ηελ πξάμε είλαη αδχλακε. Η ζχλδεζε απηή 

απνηειεί πξφθιεζε γηα ηελ επηκφξθσζε θαη επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ηεξήζεη κηα 

δηαθνξεηηθή ζηάζε πξνζέγγηζεο θαη αλάιπζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ έξγνπ θαη θαζηζηά 

πην απνδνηηθή θαη νπζηαζηηθή ηελ πξνζθνξά ηνπ.                                                                                                                                                                                

(Μάξθνπ, 1996) 

    Πνιινί εθπαηδεπηηθνί φκσο αηζζάλνληαη δηζηαθηηθνί θαη απξνεηνίκαζηνη κπξνζηά ζηε 

κεηάβαζε απφ κηα θαηά θχξην ιφγν κνλνπνιηηηζκηθή ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσληθή 

δνκή ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οξηζκέλνη ζεσξνχλ ηελ πξνψζεζε ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ θαη ηελ άκβιπλζε ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ ζην ειιεληθφ 

ζρνιείν σο κηα πξνζπάζεηα απνθνπήο απφ ηηο δηθέο ηνπο παξαδφζεηο, ελψ άιινη ηε 

βιέπνπλ σο κέζν κείσζεο ησλ ελζηάζεσλ  θαη πξναγσγήο ηεο εηξεληθήο ζπλχπαξμεο θαη 

ηεο δεκηνπξγηθήο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο εζλνπνιηηηζκηθέο νκάδεο 

πνπ ζπλζέηνπλ ηελ θνηλσλία.                                                                                                                         

(Μάξθνπ, 1996) 

   Καηά ηνλ Μάξθνπ ζηα ζεκηλάξηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έρνπλ δηαπηζησζεί ζαθείο δηζηαγκνί θαη 

επηθπιάμεηο απφ ηελ πιεπξά πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην πεξηερφκελν ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηε ζεκαζία ηεο γηα ηε ζρνιηθή πξάμε. Πνιινί 

δηεξσηψληαη αλ πξφθεηηαη γηα κηα λέα κφδα ζην ρψξν ηεο παηδαγσγηθήο πνπ δελ ηνπο 

πξνζθέξεη θακία νπζηαζηηθή βνήζεηα ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηα νμπκέλα πξνβιήκαηα 

ηεο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Καηά θχξην ιφγν νη εθπαηδεπηηθνί 

ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ δελ κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηα πξαθηηθά καζήκαηα παξά κφλν γηα ηα 

καζήκαηα ζεσξεηηθήο θχζεσο. 
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   Πνιινί εθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη πξνδηαηεζεηκέλνη ζεηηθά ζην ζέκα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο, έρνπλ βαζηά ξηδσκέλε ζηε ζπλείδεζή ηνπο ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ δηθνχ 

ηνπο πνιηηηζκνχ θαη δελ κπνξνχλ λα δερηνχλ εχθνια ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζρνιείνπ 

πξνο κηα δηαπνιηηηζκηθή θαηεχζπλζε ε νπνία ζέβεηαη θαη αλαγλσξίδεη ηε ζπνπδαηφηεηα 

ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ ηνπο νπνίνπο νη ίδηνη δηδάρηεθαλ λα ηνπο ζεσξνχλ 

θαηψηεξνπο. Με δεδνκέλε ηελ αληίιεςε απηή πνπ είλαη απφξξνηα ηνπ κνλνπνιηηηζκηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, γίλνληαη 

πξνζπάζεηεο θαη αλαπηχζζνληαη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηε 

δηακφξθσζε δηαπνιηηηζκηθψλ κνληέισλ εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη ζπλεξγάδνληαη δεκηνπξγηθά παλεπηζηεκηαθνί 

δάζθαινη, θνηηεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί ηεο ζρνιηθήο πξάμεο.  

   χκθσλα κε ηνλ Μάξθνπ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κνληέισλ δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζεσξνχληαη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε θαη αλαγλψξηζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, 

θαζψο θαη ε αλάγθε λα αληηκεησπηζηεί ε λέα θαηάζηαζε ζην πιαίζην κηαο 

δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο.                                                                                                               

( Μάξθνπ, 1996) 
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   Η δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε πξνβάιιεη κεγάιεο απαηηήζεηο αθνχ πξέπεη λα 

εμηζνξξνπεί δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ θαη λα απνβάιιεη ηηο 

πξνθαηαιήςεηο. Η έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα βξήθε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απξνεηνίκαζηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ πνιπκνξθία ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ χπαξμε καζεηψλ κε δηαθνξεηηθή γιψζζα θαη 

πνιηηηζκηθή πξνέιεπζε. Δπίζεο απαηηνχληαη λέεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ιφγσ ησλ 

δπζθνιηψλ επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο. ηα ειιεληθά 

παλεπηζηήκηα ππάξρεη έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αθνξνχλ θπξίσο πξναηξεηηθά ζεκηλάξηα. ηα 

ζεκηλάξηα δηαπξαγκαηεχνληαη θπξίσο ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ παιηλλφζηεζε, ηε 

κεηαλάζηεπζε, ηα ζρνιηθά πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ θαζψο θαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

Δπξσπατθή δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε. 

   Ο ζεκεξηλφο Έιιελαο εθπαηδεπηηθφο γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά φπσο 

αλαθέξεη ν Μάξθνπ, ζε πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο ρξεηάδεηαη:  

1. Γλψζε γηα ηελ θνηλσλία κέζα ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί ην ειιεληθφ ζρνιείν. 

 

2. Γλψζε ζηνηρείσλ ηεο Δπξσπατθήο θαη παγθφζκηαο πξαγκαηηθφηεηαο, νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. 

 

3. Παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη πην ζπγθεθξηκέλα: α) γλψζεηο γηα ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο ηξφπνπο κάζεζεο ησλ καζεηψλ απφ δηάθνξεο 

εζλνπνιηηηζκηθέο νκάδεο, θαζψο θαη δεμηφηεηεο γηα απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία, 

β) γλψζε γηα ηε θχζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαζψο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ θαη 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο θαη γ) γεληθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ απφ δηαθνξεηηθέο 

εζλνπνιηηηζκηθέο νκάδεο. 

 

 

4. Γλψζεηο δηαθφξσλ κνξθψλ πνιηηηζκηθήο έθθξαζεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ νηθείν 

εζληθφ πνιηηηζκφ θαη ζε κεηνλνηηθέο πξάμεηο πνπ κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηα άηνκα. 

(Μάξθνπ, 1996) 

  Θα πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα έξρνληαη ζε επαθή επίζεο κε γλψζεηο θηινζνθηθνχ, 

ηζηνξηθνχ, θνηλσληνινγηθνχ, αλζξσπνινγηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα. Με 

αλάινγεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ ηάμε, λα κπνξνχλ 

λα ζπλδένπλ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα κε ζχγρξνλα ζπκπεξηθνξηθά ζρήκαηα, φπσο ε 

ελεξγνπνίεζε ησλ νκάδσλ, ε εμαηνκίθεπζε ηεο γλψζεο, ε γλψζε ελφο ηνκέα θαη ε 
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ζπιινγηθή πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα ζηφρνπο θαη έλλνηεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

εθνδηαζηνχλ κε θαηάιιειεο ηθαλφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα ζπλεξγάδνληαη παξαγσγηθά κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ηηο νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ ηνπο θαη κε δεκφζηα θαη ηδησηηθά 

ηδξχκαηα αθφκε θαη άιισλ ρσξψλ. Σέινο, ν Jim Cummins αλαθέξεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

ηφζν αηνκηθά φζν θαη ζπιινγηθά έρνπλ πξνζδηνξίζεη ην ξφιν ηνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 

νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ηνπο πνιηηηζκηθά δηαθέξνληεο καζεηέο λα επηβεβαηψλνπλ 

ελεξγά ηελ ηαπηφηεηα ησλ καζεηψλ.                                                                                     

(Μάξθνπ, 1996) 

  Γηαπνιηηηζκηθά έηνηκνο ζεσξείηαη έλαο εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο κπνξεί λα ρεηξίδεηαη κε 

άλεζε θαη επρέξεηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα φπσο επίζεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλχπαξμε θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

εζλνπνιηηηζκηθψλ νκάδσλ πνπ δνπλ ζε κηα ρψξα, ζε κηα θνηλσλία. Οη εθπαηδεπηηθνί ζηα 

πιαίζηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή θαη 

ειιεληθή βηβιηνγξαθία είλαη αλαγθαίν λα έρνπλ μεθάζαξεο θαη ζαθείο δεκνθξαηηθέο 

ζηάζεηο θαη αμίεο, ηθαλφηεηα ζέαζεο ησλ πξαγκάησλ απφ δηάθνξεο πιεπξέο θαη 

ηθαλφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε φια ηα επίπεδα ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο. Η δηαπνιηηηζκηθή 

εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ πεξηνξίδεηαη ζην κνξθσηηθφ θεθάιαην πνπ πξέπεη 

απαξαίηεηα λα έρεη, αιιά ζηηο δπλαηφηεηεο κεηνπζίσζεο ηεο ζεσξίαο ζε εμεηδηθεπκέλν 

δηδαθηηθφ ζρεδηαζκφ θαη εκπινπηηζκφ ησλ πεξηερνκέλσλ κε ηηο αξρέο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο. Απνθαζηζηηθή ζεκαζία δελ έρεη ε πνζφηεηα ησλ πεξηερνκέλσλ 

απφ άιινπο πνιηηηζκνχο, φζν ν ηξφπνο ηεο πξνζέγγηζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ε ζρέζε πξνο ηνλ θπξίαξρν πνιηηηζκφ. 

  Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξείηαη θνκβηθφο ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα ηφζν ζηελ 

Διιάδα φζν θαη δηεζλψο. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνλίδεη ηδηαίηεξα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή θαη εζληθή πνηθηιφηεηα 

ησλ καζεηψλ. Απφ ην 1997 ε Δ.Δ πξνηξέπεη γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο. πληζηά ηελ απνθπγή 

εζλνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο ζηεξεφηππεο παξνπζίαζεο ησλ 

άιισλ πνιηηηζκψλ, ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ χπαξμε ησλ 

άιισλ πνιηηηζκψλ, λα θαηαλννχλ ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο, ρσξίο φκσο λα ζεσξνχλ ηνπο 

πνιηηηζκνχο ηνπο θαηψηεξνπο ή αλψηεξνχο απφ εθείλνλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα έρνπλ ηελ αλαγθαία εηνηκφηεηα ζε ζέκαηα 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δειαδή νη θαηάιιειεο παηδαγσγηθέο 

κεζφδνπο θαη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ψζηε λα θάλνπλ απνηειεζκαηηθφηεξε ηε δηδαζθαιία 

ηνπο γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ.                                                                                                   

(Μάξθνπ, 1996) 
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    Σα έληνλα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ απξφζκελε κεηαλαζηεπηηθή 

εηζξνή ζηελ Διιάδα θαη ε πξνβιεκαηηθή ζρνιηθή έληαμε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ 

ψζεζαλ ηελ ειιεληθή πνιηηεία λα νδεγεζεί ζηε ζέζπηζε λφκσλ θαη κέηξσλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο 

πνπ εθαξκφδνληαλ κέρξη ην 1990 θπξηαξρνχζε ε ινγηθή ηνπ <<δηαρσξηζκνχ>> θαη ηεο 

<<αθνκνησηηθήο- αληηζηαζκηθήο>> πξνζέγγηζεο ζε φια ηα επίπεδα (εθπαηδεπηηθήο 

ππνδνκήο, αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζρνιηθψλ εγρεηξίδησλ, δηδαθηηθνχ πιηθνχ, 

εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο θαη 

παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ θ.α). Η απνζπαζκαηηθή θαη απνκνλσκέλε εθαξκνγή ησλ 

πνηθίισλ κέηξσλ δελ αληηκεηψπηδε νχηε βειηίσλε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε, ελψ έλα 

ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ παξέκελε 

πεξηζσξηνπνηεκέλν. Με ην λφκν 2413 ηνπ 1996 γηα ηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ Διιελνπαίδσλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαιχπηεηαη έλα βαζηθφ θελφ ζε 

επίπεδν εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηίζεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο (νπνηαζδήπνηε κνξθήο) κέζα ζην ειιεληθφ 

ζρνιείν, ελψ επηιέγεηαη ηαπηφρξνλα ε δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε σο επίζεκε 

εθπαηδεπηηθή γξακκή γηα δεηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη έληαμεο ησλ καζεηψλ απφ 

εζλνπνιηηηζκηθέο κεηνλνηηθέο νκάδεο. ( http://www.asda.gr/sdpeper/DidktPros.htm ) 

 

    Γηα ηελ πιεζηέζηεξε ελεκέξσζε παξαηίζεηαη ζπλνπηηθφο πίλαθαο ησλ θπξηφηεξσλ 

απνθάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ ζρεηηθά κε ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα 

απφ ην 1990 έσο ην 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asda.gr/sdpeper/DidktPros.htm
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ΕΣΟ ΜΟΡΦΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ 

1990 Νφκνο 1894/90 

Γ/236/624/24.10.90 

Δγθχθιηνο ηνπ ΤΠΔΠΘ γηα 

επαλαθνξά Σ.Τ 

Η ίδξπζή ηνπ πξνβιέπεηαη 

γηα αξηζκφ 

παιηλλνζηνχλησλ πνπ 

ππεξβαίλεη ηνπο 10. 

Ξερσξηζηφ σξνιφγην 

πξφγξακκα δηδαζθαιίαο 

ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 2-

3 ψξεο ηελ κέξα. 

1992 

1994 

Τπνπξγηθέο εγθχθιηνη θαη 

απνθάζεηο:  

Γ1/453/958/6.10.92 

Φ2/378/Γ1/1124/8.12.94 

 

ηφρνο: πξνζαξκνγή ησλ 

καζεηψλ ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

Πεξηζψξηα γηα δηδαζθαιία 

ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο. 

 

1996 Νφκνο 2413/1996 

<<Η Διιεληθή Παηδεία ζην 

Δμσηεξηθφ, ε Γηαπνιηηηζκηθή 

Δθπαίδεπζε θαη άιιεο 

Γηαηάμεηο. 

Ίδξπζε Ιλζηηηνχηνπ Παηδείαο 

Οκνγελψλ θαη 

Γηαπνιηηηζκηθήο 

Δθπαίδεπζεο 

 

θνπφο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο νξίδεηαη ε 

ιεηηνπξγία ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ Α/ζκηαο θαη 

Β/ζκηαο εθπ/ζεο ζε λένπο 

κε εθπαηδεπηηθέο, 

θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο ή 

κνξθσηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο. 

1997 έσο 2000 Πξνγξάκκαηα ΔΠΔΑΔΚ 

 

1. ρνιηθή θαη 

Κνηλσληθή 

επαλέληαμε 

Παιηλλνζηνχλησλ 

θαη Αιινδαπψλ 

καζεηψλ (θνξείο 

παλ/κην Αζελψλ-

Κ.Δ.Γ.Α) 

2. Παηδεία Οκνγελψλ 

(θνξείο παλ/κην 

Κξήηεο 
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1999 Τπνπξγηθή Απφθαζε 

Αξ.θ10/20Γ1/708 

(ΦΔΚ 1789 Β/28.9.99) 

Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 

ηάμεσλ ππνδνρήο (Σ.Τ) 

θαη θξνληηζηεξηαθψλ 

ηκεκάησλ (Φ.Σ) 

Γηεπξπκέλν σξάξην 

 

1999 Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην 

(Πξάμε 1/99) 

Οδεγίεο γηα ηνπο δαζθάινπο 

ησλ Σ.Τ θαη ησλ Φ.Σ 

1. Υξήζε δηδαθηηθνχ 

πιηθνχ Β’ –Σ’ 

ηάμεσλ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ 

2. Παξνπζίαζε 

βηβιίσλ 

3. Πξνηάζεηο πξνο 

ηνπο δαζθάινπο 

ησλ Σ.Τ θαη ησλ 

Φ.Σ 

2000 Νφκνο 2790/2000 

(ΦΔΚ 24Α/16.2.00) 

Απνθαηάζηαζε ησλ 

Παιηλλνζηνχλησλ 

Οκνγελψλ απφ ηελ ηέσο 

νβηεηηθή Έλσζε, 

Δθπαίδεπζε θαη 

Πνιηηηζκφο (άξζξν 11) 

2000 Νφκνο 2817/2000 

(ΦΔΚ 78Α/14.3.00 

 

Θέκαηα Διιεληθήο 

Παηδείαο ζην εμσηεξηθφ 

θαη κεηνλνηηθήο 

εθπαίδεπζεο 

(Κεθ. Α, άξζξν 9) 

 

 ( http://www.asda.gr/sdpeper/DidktPros.htm ) 

  Όπσο  πξνθχπηεη απφ ηα ζεζκηθά κέηξα πνπ ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα, νη παιηλλνζηνχληεο 

θαη αιινδαπνί καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα:  

 Να θνηηνχλ ζε δηαπνιηηηζκηθφ ζρνιείν (σο δηαπνιηηηζκηθέο ραξαθηεξίδνληαη κε 

ππνπξγηθέο απνθάζεηο ζρνιηθέο κνλάδεο κε κηθηφ –σο πξνο ηελ εζληθφηεηα – 

καζεηηθφ πιεζπζκφ). 

 Να εγγξαθνχλ <<θαλνληθφ>> ζρνιείν θαη λα παξαθνινπζήζνπλ εληζρπηηθά 

καζήκαηα ζε θξνληηζηεξηαθφ ηκήκα. 

 Να εγγξαθνχλ ζε <<θαλνληθφ>> ζρνιείν θαη γηα θάπνην δηάζηεκα λα 

παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα ζε ηάμεηο ππνδνρήο. 

 Να εγγξαθνχλ ζε <<θαλνληθφ>> ζρνιείν θαη λα εληαρζνχλ ακέζσο ζηελ ηάμε.  

(http://www.asda.gr/sdpeper/DidktPros.htm ) 

http://www.asda.gr/sdpeper/DidktPros.htm
http://www.asda.gr/sdpeper/DidktPros.htm
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    Απφ ην 1980 θαίλεηαη φηη ζεκαηνδνηεί έλαο θχθινο πξνζπαζεηψλ κε ζθνπφ ηε 

δηεπζέηεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ θαη γισζζηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ παιηλλνζηνχλησλ 

θαη αιινδαπψλ καζεηψλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν. Οη ηάμεηο ππνδνρήο πνπ ηδξχζεθαλ 

ζηφρεπαλ ζηελ νκαιή πξνζαξκνγή θαη έληαμε παηδηψλ απφ νηθνγέλεηεο Διιήλσλ 

θπξίσο απφ ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο. Η ζθέςε γηα ηε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ 

ηκεκάησλ απνζθνπνχζε αθελφο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ πνπ είραλ 

απνθηήζεη νη καζεηέο ζην πξνεγνχκελν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη αθεηέξνπ ζηελ 

απφθηεζε ησλ εθνδίσλ εθείλσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ κειινληηθή κνξθσηηθή 

θαη επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε, ζηα πιαίζηα ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο.                                                            

Ο λφκνο 1404/83 πνπ θαζηεξψλεη ηφζν ηηο ηάμεηο ππνδνρήο φζν θαη ηα 

θξνληηζηεξηαθά ηκήκαηα δελ θάλεη ιφγν γηα ηελ πεξαηηέξσ θαιιηέξγεηα ησλ 

δεμηνηήησλ πνπ αλέπηπμαλ νη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο ζην πξνεγνχκελν ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ (πρ δηγισζζία), αιιά νξίδεη σο κνλαδηθφ ζθνπφ ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο ηελ 

νκαιή πξνζαξκνγή ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο. Έηζη ινηπφλ νη ηάμεηο 

ππνδνρήο αλαιακβάλνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ εμηζνξξφπεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ 

θαη γισζζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηελ νκαιή αθνκνίσζε απφ ηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. 

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/14431/7/CharitosVasileios_Phd2011.pdf                                   

   Αλ θαη ε πξαγκαηηθφηεηα απέδεημε φηη νη ηάμεηο ππνδνρήο δελ εθπιήξσζαλ ην ζθνπφ 

γηα ηνλ νπνίν είραλ ζπζηαζεί, ην 1990 έξρεηαη κηα λέα λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία λα 

επαλαπξνζδηνξίζεη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

λέα γηα ηελ επνρή κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα απφ ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηελ 

Αιβαλία. Η νπζία είλαη φηη δε ιεηηνπξγνχλ πιένλ σο αλεμάξηεηεο ηάμεηο, αιιά σο 

ηκήκαηα εληαγκέλα ζην θαλνληθφ ζρνιείν, φπνπ δηδάζθνληαη ε ειιεληθή γιψζζα θαη ε 

ηζηνξία. ηφρνο φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο είλαη ε πξνζαξκνγή θαη ε 

έληαμε ησλ καζεηψλ ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο. Σν 1999 ζεζπίδνληαη λέεο ξπζκίζεηο γηα ηηο 

ηάμεηο ππνδνρήο θαη ηα θξνληηζηεξηαθά ηκήκαηα. Η ππνπξγηθή απφθαζε πξνβιέπεη ηε 

δηακφξθσζε ελφο επέιηθηνπ ζρήκαηνο ζεζκηθήο θαη δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ζην επίπεδν 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε νκαιή θαη ηζφξξνπε έληαμε ησλ 

παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/14431/7/CharitosVasileios_Phd2011.pdf   

   ήκεξα εληέιεη, νη ηάμεηο ππνδνρήο θαη ηα θξνληηζηεξηαθά ηκήκαηα απνηεινχλ 

ζεζκνχο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο ηεο Α/ζκηαο θαη 

ηεο Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο, ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ, ζπγθξνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ 

νηθείνπ λνκάξρε θαη ιεηηνπξγνχλ κε επζχλε ησλ νηθείσλ δηεπζχλζεσλ εθπαίδεπζεο. Σν 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ελφο ζρνιείνπ κπνξεί λα δεηήζεη λα δεκηνπξγεζεί ηάμε ππνδνρήο 

γηα αιινδαπνχο καζεηέο, πνπ δελ κηινχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη έρνπλ ζνβαξέο 

δπζθνιίεο λα παξαθνινπζήζνπλ ην κάζεκα. 

 

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/14431/7/CharitosVasileios_Phd2011.pdf
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/14431/7/CharitosVasileios_Phd2011.pdf
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ην ζεκείν απηφ λα επηζεκάλνπκε φηη ππάξρνπλ 2 εηδψλ ηάμεηο ππνδνρήο:  

 

 Σάμεηο ππνδνρήο 1, φπνπ εθαξκφδεηαη εληαηηθφ πξφγξακκα εθκάζεζεο ηεο 

ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο θαη καζεζηαθήο πξνεηνηκαζίαο 10 πεξίπνπ 

σξψλ θαη  

 

 Σάμεηο ππνδνρήο 2 φπνπ εληάζζνληαη καζεηέο κε κέηξην επίπεδν ειιελνκάζεηαο, 

ην νπνίν δχλαηαη λα ηνπο δεκηνπξγεί καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη καζεηέο απηνί 

παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο, αιιά παξάιιεια 

ππνζηεξίδνληαη κε γισζζηθή δηδαζθαιία εθηφο ηεο θαλνληθήο ηάμεο. ε θάζε 

πεξίπησζε, ην πξφγξακκα ηεο ηάμεο ππνδνρήο 2 δηέπεηαη απφ ηελ ινγηθή ηνπ λα 

παξαθνινπζεί ν καζεηήο πεξηζζφηεξεο δηδαθηηθέο ψξεο ζηελ θαλνληθή ηνπ ηάμε 

ψζηε λα εληαρζεί πιήξσο ζ’ απηήλ ην ηαρχηεξν δπλαηφλ. 

 

 

Γηα ηελ θνίηεζε ησλ καζεηψλ ζηηο ηάμεηο ππνδνρήο απαηηνχληαη:  

 Σν επίπεδν ηεο ειιελνκάζεηαο ηνπ καζεηή ψζηε λα εληαρζεί είηε ζηελ ηάμε 

ππνδνρήο 1, είηε ζηελ ηάμε ππνδνρήο 2. 

 

 Η δπλαηφηεηα ηνπ καζεηή λα παξαθνινπζεί ην πξφγξακκα ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο 

θαη 

 

 

 Γήισζε γνλέα φηη επηζπκεί  λα παξαθνινπζήζεη ην παηδί ηνπ ζε κηα απ’ απηέο ηηο 

ηάμεηο. 

 

  Σέινο ν κηθξφηεξνο αξηζκφο καζεηψλ κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη ηάμε ππνδνρήο είλαη 

9 θαη ν κεγαιχηεξνο 17. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ είλαη θάησ απφ ην 

9, ε γισζζηθή θαη καζεζηαθή ζηήξημή ηνπο γίλεηαη εληφο ηεο θαλνληθήο ηάμεο, ελψ αλ ν 

αξηζκφο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην 17 δεκηνπξγείηαη επηπιένλ ηάμε ππνδνρήο. Γηα 

νπνηνδήπνηε δήηεκα πξνθχςεη ελεκεξψλεηαη ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο ζηνλ νπνίν ππάγεηαη 

ε ζρνιηθή κνλάδα. 

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/14431/7/CharitosVasileios_Phd2011.pdf   

 

 

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/14431/7/CharitosVasileios_Phd2011.pdf
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   Γηα ηνπο παιηλλνζηνχληεο θαη αιινδαπνχο καζεηέο ηδξχζεθαλ επίζεο θαη ηα 

δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία ηα νπνία είλαη δεκφζηα, ιεηηνπξγνχλ σο απηνηειείο κνλάδεο, 

αθνινπζνχλ ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη πξνήιζαλ απφ κεηαηξνπή ησλ 

πξψελ ζρνιείσλ παιηλλνζηνχλησλ ειιελνπαίδσλ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 1996-1997. Γηα 

λα ραξαθηεξηζηεί έλα ζρνιείν δηαπνιηηηζκηθφ ζα πξέπεη ν αξηζκφο ησλ παιηλλνζηνχλησλ 

θαη αιινδαπψλ καζεηψλ λα πιεζηάδεη ην 45% ηνπ ζπλνιηθνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. 

ηελ πξάμε δειαδή, ηα δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία ηεο ρψξαο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα, αθνχ 

ζε πνιιά δεκφζηα θπξίσο ζηελ πξσηεχνπζα, αιιά θαη ζηελ επαξρία, ν αξηζκφο ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ μεπεξλά ην 50%.  Η κφλε δηαθνξά κε ηα ραξαθηεξηζκέλα σο 

ζρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ έρνπλ θαζφινπ 

Έιιελεο καζεηέο, νη νπνίνη ηα εγθαηέιεηςαλ κε ην θφβν φηη ε πνιηηηζκηθή 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη ε γισζζηθή ηδηαηηεξφηεηα ησλ καζεηψλ επεξεάδεη αξλεηηθά ην 

επίπεδν κάζεζεο. 

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/14431/7/CharitosVasileios_Phd2011.pdf 

 

   Όινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζηα ζρνιεία απηά επηκνξθψλνληαη θαη 

επηιέγνληαη κε θξηηήξην ηηο γλψζεηο ηνπο ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ηε 

δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο ή μέλεο γιψζζαο. ηα ζρνιεία απηά εθαξκφδεηαη 

ην επίζεκν πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ αληίζηνηρσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ κε δπλαηφηεηα 

πξφζζεησλ ή ελαιιαθηηθψλ καζεκάησλ, κεησκέλν σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

κεησκέλν αξηζκφ καζεηψλ θαηά ηάμε. 

   Ο λφκνο 2413/96 γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ζπλέπεηα ελφο δηαξθψο 

απμαλφκελνπ πιεζπζκνχ αιινδαπψλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, 

αλαγλψξηζε ηε κεηεμέιημε ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ ζε πνιππνιηηηζκηθφ. χκθσλα κε ην 

άξζξν 34 ζθνπφο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη: ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ παξνρή 

εθπαίδεπζεο ζε λένπο κε εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο ή κνξθσηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο. Οξίδεηαη φηη ζηα ζρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζα εθαξκφδνληαη 

ηα πξνγξάκκαηα ησλ αληίζηνηρσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ, ηα νπνία πξνζαξκφδνληαη ζηηο 

ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο ή κνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

ηνπο.  ε φηη αθνξά ηελ ίδξπζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ζρνιείσλ δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο, ν λφκνο νξίδεη ηελ κεηαηξνπή δεκνζίσλ ζρνιείσλ ζε << ζρνιεία 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ή λα νξίδνληαη σο πεηξακαηηθά, λα ππάγνληαη ζε ΑΔΙ θαη 

λα ηδξχνληαη ηάμεηο ή ηκήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζε δεκφζηα ζρνιεία >>. 

Δπίζεο κπνξνχλ λα ηδξχνληαη << επ’ νλφκαηη νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 

εθθιεζηαζηηθψλ ηδξπκάησλ θαη άιισλ θηιαλζξσπηθψλ ζσκαηείσλ κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα. 

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/14431/7/CharitosVasileios_Phd2011.pdf  

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/14431/7/CharitosVasileios_Phd2011.pdf
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/14431/7/CharitosVasileios_Phd2011.pdf
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   Σέινο, νη δηεπζπληέο ησλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ επηιέγνληαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα γηα 

ηελ επηινγή ησλ δηεπζπληψλ ησλ άιισλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. Σν νηθείν ζπιινγηθφ 

φξγαλν επηινγήο θαηαξηίδεη ηδηαίηεξν πίλαθα ζηνλ νπνίν θαηαηάζζνληαη κε αμηνινγηθή 

ζεηξά εθπαηδεπηηθνί, πνπ πέξα απφ ηα γεληθά πξνζφληα, δηαζέηνπλ θαη ηα πξνζφληα πνπ 

ζα νξηζηνχλ κε ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 36. ( Με  απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη ηα πξνζφληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

νη νπνίνη κεηαηίζεληαη ζηα ζρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη ε δηαδηθαζία 

κεηάζεζή ηνπο ). Η δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο αζθείηαη 

απφ ηηο νηθείεο δηεπζχλζεηο ή γξαθεία εθπαίδεπζεο ηεο αληίζηνηρεο βαζκίδαο.                                                                                                                                                   

(Μάξθνπ, 1996) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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 ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

   ηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο κνπ κειέηεο πνπ εμεηάδεη ηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα θαηαγξαθνχλ νη απφςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ δηαθνξεηηθήο γισζζηθήο θαη 

πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο. 

  Κύριος ζκοπός επνκέλσο ηεο έξεπλαο είλαη ε θαηαγξαθή ηεο 

ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο γηα ην εξεπλψκελν αληηθείκελν πνπ έρεη 

ηίηιν ‘Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε’ φπσο ηελ βηψλνπλ θαη ηελ 

αμηνινγνχλ νη εθπαηδεπηηθνί. 

  Η θαηαγξαθή απηή έγηλε σο εμήο: νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα 

απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο κνξθσηηθέο 

πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ δηαθνξεηηθήο γισζζηθήο θαη 

πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο, θαζψο θαη ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ 

απηψλ απέλαληη ζηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 
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 ΓΔΗΓΜΑ, ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΖ 

ΔΡΔΤΝΑ 

 

   

 Σο δείγμα ηεο έξεπλάο κνπ απνηειείηαη απφ 45 εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη δηδάζθνπλ ζην 4
ν
 γπκλάζην θαη 3

ν
 

γεληθφ ιχθεην Κνξίλζνπ. ηα δχν απηά ζρνιεία θνηηνχλ θαη καζεηέο 

δηαθνξεηηθήο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο θαη θαηά ζπλέπεηα 

έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηα πηζαλά πξνβιήκαηα εθπαίδεπζεο απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο καζεηψλ. Γηαλεκήζεθαλ 60 εξσηεκαηνιφγηα απφ ηα νπνία 

επεζηξάθεζαλ ηα 43. 

 

  Σο ερεσνηηικό εργαλείο, κέζσ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε ζπιινγή ησλ 

πιεξνθνξηψλ ήηαλ έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ θηλήζεθε ζε δχν άμνλεο. ην 

πξψην άμνλα εληάζζνληαη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ ελεκέξσζε θαζψο θαη ηε δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζνχλ.    

  Καη ζηνλ δεχηεξν άμνλα εληάζζνληαη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο 

καζεζηαθέο πξνυπνζέζεηο θαη ζηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ πνπ 

δηαθνξνπνηνχληαη γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά απφ ηνπο γεγελείο ζπκκαζεηέο 

ηνπο, ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο θαη γεληθφηεξα ζηελ έληαμή ηνπο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. 
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1)Τπεξεηείηε σο: 

α) δεκφζηνο ππάιιεινο                             β) σο αλαπιεξσηήο   

 

 

 

 

 

  ηελ εξψηεζε απηή νη 30 θαζεγεηέο θαη απφ ηα δχν ζρνιεία δήισζαλ 

δεκφζηνη ππάιιεινη θαη νη 13 απάληεζαλ φηη εξγάδνληαη σο 

αλαπιεξσκαηηθνί θαζεγεηέο.  

 

 

 

 

 

 

 

70%

30%

ΔΗΜΟΙΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
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2) Ση εηδηθφηεηα έρεηε;  

Αλαθέξαηε ηελ ……………………………………. 

 

 

 
 

 

  ην 4
ν
 Γπκλάζην θαη 3

ν
 Λχθεην Κνξίλζνπ νη 13 θαζεγεηέο είλαη θηιφινγνη, 

16 είλαη θαζεγεηέο ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη άιινη δεθαέμη δήισζαλ φηη 

έρνπλ άιινη εηδηθφηεηα.  (γπκλαζηέο, ρεκηθνί, βηνιφγνη θ.α) 

 

 

 

35%

29%

36%

Θεωρθτικισ

κετικισ

Άλλθ ειδικότθτα
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3)ε πνίν ζρνιείν ππεξεηείηε; 

 Αλαθέξεηε ην ……………………………………….   

 

 

 

 

 

Οη 24 θαζεγεηέο δήισζαλ φηη δηδάζθνπλ ζην 4
ν
 γπκλάζην θαη 19 είπαλ φηη 

δηδάζθνπλ ζην 3
ν
 ιχθεην Κνξίλζνπ. 

 

56%

44%
4o Γυμνάςιο κορ/κου

3ο Λφκειο κορ/κου
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4) Ωο εθπαηδεπηηθνί πσο εθιακβάλεηε ηελ έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο; (http://nata.webpages.auth.gr)  

α) σο ζπλχπαξμε πνιηηηζκψλ θαη αληαιιαγή ζηνηρείσλ                              

β) σο γλσξηκία δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ                                                           

γ) σο επηθνηλσλία θαη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ                                

δ) σο θπιεηηθέο δηαθνξέο ζε επίπεδν ηάμεο                                                  

 

 

 

 

Σν 51% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειαδή 22 απάληεζαλ φηη εθιακβάλνληαη ηελ 

έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο σο ζπλχπαξμε πνιηηηζκψλ θαη αληαιιαγή 

ζηνηρείσλ. 11 δήισζαλ φηη ηελ εθιακβάλνπλ σο γλσξηκία δηαθφξσλ 

πνιηηηζκψλ. Ωο επηθνηλσλία θαη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ δήισζαλ 7 

θαζεγεηέο δειαδή ην 16% θαη κφιηο 3 εθπαηδεπηηθνί εθιακβάλνληαη ηελ 

έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο σο θπιεηηθή δηαθνξά ζε επίπεδν ηάμεο.

51%

26%

16%

7%

Α

Β

Γ

Δ

http://nata.webpages.auth.gr/
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5) Πφζν εμνηθεησκέλνη είζηε κε ηελ έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο ηφζν 

ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε επίπεδν δηδαθηηθήο πξάμεο; 

(http://nata.webpages.auth.gr) 

 

α) Πνιχ                                                                       β) Αξθεηά             

γ) Διάρηζηα             δ) Καζφινπ  

 

 

 

 

Οη πεξηζζφηεξνη θαζεγεηέο απάληεζαλ φηη είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλνη κε 

ηελ έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε επίπεδν 

δηδαθηηθήο πξάμεο. Σν 14% δειαδή 6 εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ φηη είλαη 

ειάρηζηα εμνηθεησκέλνη θαη έλαο εθπαηδεπηηθφο δήισζε φηη δελ είλαη 

θαζφινπ εμνηθεησκέλνο κε ηελ έλλνηα απηή θαη ραξαθηήξηζε  ηε ιέμε 

πεξίεξγε θαη κπεξδεκέλε.  

9%

75%

14%

2%

Πολφ

Αρκετά

Ελάχιςτα

Κακόλου

http://nata.webpages.auth.gr/
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6) Έρεηε θαηαλνήζεη εηο βάζνο ηελ έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο;  (http://nata.webpages.auth.gr) 

 

α) Ναη                                                   β) Όρη                        

 

 

 

 

Σν 28% δειαδή 11 εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη έρνπλ θαηαλνήζεη εηο βάζνο 

ηελ έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Αληίζεηα ην 72% απάληεζε 

ζηελ εξψηεζε απηή φηη δελ έρεη θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα απηή εηο βάζνο. 

Δπίζεο 4 θαζεγεηέο ζηελ εξψηεζε απηή δελ απάληεζαλ. 

 

 

 

28%

72%

Ναι

Όχι

http://nata.webpages.auth.gr/
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7) Αλ φρη πνπ ην απνδίδεηε απηφ; Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 

(http://nata.webpages.auth.gr) 

 

………………………………………………………………………………

…………………………….. 

………………………………………………………………………………

…………………………….. 

………………………………………………………………………………

…………………………….. 

………………………………………………………………………………

………………………………. 

………………………………………………………………………………

…………………………….. 

 

 

   ηελ εξψηεζε απηή απάληεζαλ κφλν 11 εθπαηδεπηηθνί.  Κάπνηνη απ’ 

απηνχο απνδίδνπλ ηε κε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ζηελ έιιεηςε ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο, άιινη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο θνηλσλίαο. Καη θάπνηνη άιινη ζηα ειιηπή 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα , γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

θαζεγεηή αιιά θαη ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε, πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο θαη λα θαηαζηεί ηθαλφο λα 

δηαρεηξηζηεί ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 

 

 

 

http://nata.webpages.auth.gr/
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8) Έρεηε παξαθνινπζήζεη/δηδαρηεί επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα; 

(http://nata.webpages.auth.gr) 

 

α) Ναη                                                     β)                             

 

 

 

 

 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζε φηη έρεη 

παξαθνινπζήζεη/δηδαρηεί επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα. Δλψ κφιηο 8 θαζεγεηέο 

απάληεζαλ φρη. 

 

 

81%

19%

Ναι

Όχι

http://nata.webpages.auth.gr/
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9) Αλ λαη πνηνο θνξέαο ηα δηνξγάλσζε;  (http://nata.webpages.auth.gr) 

  

α) ην Παλεπηζηήκην                                    β) ην Τπνπξγείν Παηδείαο     

γ)ην Πεξηθεξεηαθφ Ιλζηηηνχην επηκφξθσζεο                                                                          

δ) Άιινο                                                                                                      

 

 

 

 

ηελ εξψηεζε απηή απφ ηνπο 43 εθπαηδεπηηθνχο απάληεζαλ κφλν νη 35. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ απάληεζε φηη επηκνξθψζεθε ζην πιαίζην ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ Ιλζηηηνχηνπ Δπηκφξθσζεο (16 θαζεγεηέο) , νη 11 (31%) 

δήισζαλ φηη επηκνξθψζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ζηα 

παλεπηζηήκηα απάληεζαλ 7 (20%) θαη έλαο (3%) θαζεγεηήο δήισζε φηη 

επηκνξθψζεθε ζην Ιλζηηηνχην Γθάηηε, ηνλίδνληαο φηη ν ραξαθηήξαο ησλ 

ζεκηλαξίσλ ήηαλ ζεσξεηηθφο. 

20%

31%

46%

3%

Παν/μιο

Τπ.Παιδείασ

Π.ΙΝ.ΕΠ

Άλλοσ

http://nata.webpages.auth.gr/
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10) Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγίδεηε ηελ έλλνηα ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζηε δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή ζαο πξαθηηθή; 

(http://nata.webpages.auth.gr) 

 

α) Ναη                                                    β) Όρη              

 

 

 
 

 

 

ηελ εξψηεζε απηή 40 θαζεγεηέο δειαδή ην 93% απάληεζε φηη δελ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζηε δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή πξαθηηθή. Δλψ 

ην 7% δειαδή 3 εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη. 

 

 

 

7%

93%

Nαι

Όχι

http://nata.webpages.auth.gr/
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11)  Αλ φρη πνπ ην νθείιεηε απηφ; Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 

(http://nata.webpages.auth.gr) 

 

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

 

 

 

  Οη πεξηζζφηεξνη θαζεγεηέο δειψλνπλ πσο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη ιφγσ 

ηεο έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ φζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Άιινη απνδίδνπλ ηελ πξνζσπηθή έιιεηςε 

ηθαλνπνίεζεο ζηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο καζεηέο. Καη έλα κηθξφ 

πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε εηζαγσγήο άιισλ κέζσλ 

θαη ηερληθψλ πνπ ζα εκπινπηίζνπλ ηε δηδαζθαιία. 

 

 

 

 

 

http://nata.webpages.auth.gr/
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12) Γλσξίδεηε θάπνηεο απφ ηηο γιψζζεο πξνέιεπζεο ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ ζαο;  (http://estia.hua.gr) 

α) Ναη                                                          β) Όρη                          

 

 

 

 

 

Μφλν  2 θαζεγεηέο απάληεζαλ φηη γλσξίδνπλ θάπνηα γιψζζα πξνέιεπζεο 

ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ 

 

 

 

7%

93%

Ναι

Όχι

http://estia.hua.gr/
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13)Πνηεο είλαη νη ζπλήζεηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ 

ζαο; (http://estia.hua.gr) 

α) Αιβαλία                                                         β) Ρνπκαλία                

γ) Πξψελ ΔΓ                                                δ) Άιιε                        

 

 

 

 

Οη πεξηζζφηεξνη αιινδαπνί καζεηέο πξνέξρνληαη απφ ηελ Αιβαλία, 

αθνινπζεί ε Ρνπκαλία θαη ζηε ζπλέρεηα ε Πξψελ ΔΓ ΜΔ 7 απαληήζεηο. 

Δλψ 4 θαζεγεηέο δήισζαλ φηη ππάξρεη θαη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ Ρνκά.  

 

 

 

51%

23%

16%

10%

Αλβανία

Ρουμανία

Πρϊθν ΕΔ

Άλλθ

http://estia.hua.gr/
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14)Αληηκεησπίδεηε δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηνπο γνλείο ησλ 

καζεηψλ δηαθνξεηηθήο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο; 

(http://estia.hua.gr) 

α) Ναη                                                                   β) Όρη                                                                                              

 

 

 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (26 θαζεγεηέο) δήισζε φηη  αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηελ 

επηθνηλσλία ηνπο κε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ. ηε ζπλέρεηα 

17 θαζεγεηέο (40%) δήισζαλ φηη δελ αληηκεησπίδνπλ  πξφβιεκα ζηελ 

επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ δηαθνξεηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο 

πξνέιεπζεο. 

 

 

 

60%

40%

Ναι

Όχι

http://estia.hua.gr/
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15)Αληηκεησπίδεηε δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιηηηζκηθά θαη 

γισζζηθά δηαθνξεηηθνχο καζεηέο ζαο θαηά ηε δηδαθηηθή δηδαζθαιία; 

(http://estia.hua.gr) 

α) Πνιιέο                                                            β)    Αξθεηέο     

γ) Διάρηζηεο                  

 

 

 

Μφιηο 8 (19%)θαζεγεηέο απάληεζαλ φηη αληηκεησπίδνπλ πνιιέο δπζθνιίεο 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιηηηζκηθά θαη γισζζηθά δηαθνξεηηθνχο καζεηέο 

θαηά ηε δηδαθηηθή δηδαζθαιία. Δλψ νη πεξηζζφηεξνη (23 θαζεγεηέο) 

δήισζαλ φηη αληηκεησπίδνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο. Καη 12 (28%) είπαλ φηη 

αληηκεησπίδνπλ ειάρηζηεο δπζθνιίεο κε ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο ηελ ψξα 

ηνπ καζήκαηνο. 

 

 

19%

53%

28%

Πολλζσ

Αρκετζσ

Ελάχιςτεσ

http://estia.hua.gr/
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16) Καηά ηε γλψκε ζαο νη καζεηέο ζαο κε δηαθνξεηηθή γιψζζα 

πξνέιεπζεο είλαη δεθηηθνί ζηελ εθκάζεζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο;  

(http://estia.hua.gr) 

α) Ναη                                                                β) Όρη                            

γ) Γελ έρσ άπνςε                                                                                     

 

 

 

 

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη φηη 13 (30%)θαζεγεηέο απάληεζαλ φηη 

δελ έρνπλ άπνςε. Δλψ νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη νη 

καζεηέο κε δηαθνξεηηθή γιψζζα πξνέιεπζεο είλαη δεθηηθνί ζηελ εθκάζεζε 

ηεο Διιεληθήο γιψζζαο. 

 

 

 

58%

12%

30%

Ναι

Όχι

Δεν ζχω άποψθ

http://estia.hua.gr/
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17)  ε πνηνπο ηνκείο πηζηεχεηε φηη εζηηάδνληαη νη γισζζηθέο δπζθνιίεο 

ησλ καζεηψλ ζαο κε δηαθνξεηηθή γιψζζα πξνέιεπζεο; 

(http://estia.hua.gr) 

α) Γξαπηφο ιφγνο                                    β) Αλάγλσζε                    

γ) χληαμε                                                  

 

 

 

 

Οη  22θαζεγεηέο (51%) ππνζηεξίδνπλ φηη νη πεξηζζφηεξνη αιινδαπνί 

καζεηέο εζηηάδνπλ δπζθνιίεο θπξίσο ζηνλ γξαπηφ ιφγν. Δλψ 11 

(26%)θαζεγεηέο δήισζαλ φηη δπζθνιεχνληαη ζηελ αλάγλσζε θαη 10 (23%) 

είπαλ φηη αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ ζχληαμε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

  

51%

26%

23%

Γραπτόσ λόγοσ

Ανάγνωςθ

φνταξθ

http://estia.hua.gr/
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18)  Πφζν ζεκαληηθή θαηά ηε γλψκε ζαο είλαη γηα ηνλ δηδάζθνληα ε 

γλψζε πνιηηηζκηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη πξνεγνπκέλσλ εκπεηξηψλ πνπ 

θέξνπλ καδί ηνπο νη αιινδαπνί καζεηέο; (http://estia.hua.gr) 

α) Πάξα πνιχ                                                        β) Αξθεηά         

γ) Καζφινπ                  

 

 

 

 

Σν 49% δειαδή 21 θαζεγεηέο απάληεζαλ φηη είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθέο νη 

εκπεηξίεο θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ θέξλνπλ καδί ηνπο νη αιινδαπνί 

καζεηέο. Σν 37% δήισζε φηη είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ. Καη κφιηο ην 14% 

δειαδή 6 θαζεγεηέο είπαλ φηη δελ είλαη θαζφινπ ζεκαληηθφ. 

49%

37%

14%

Πάρα πολφ

Αρκετά 

Κακόλου

http://estia.hua.gr/
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19)  Ποια χαρακτθριςτικά πιςτεφετε ότι πρζπει να διακζτει ο ςφγχρονοσ 

εκπαιδευτικόσ ϊςτε να χειρίηεται επιτυχϊσ ηθτιματα διαφορετικότθτασ 

που ανακφπτουν πλζον κακθμερινά ςτισ πολυπολιτιςμικζσ ελλθνικζσ 

τάξεισ; (http://estia.hua.gr) 

α) Να ζχει υψθλζσ προςδοκίεσ για τθν επιτυχία όλων των μακθτϊν                                                                                       

β) Να προςπακεί να κάνει πράξθ τθν ιςότθτα των ευκαιριϊν μζςα ςτθν 

τάξθ                                                                                                                        

γ) Να υιοκετεί διδακτικζσ τεχνικζσ που προάγουν τθν ομαδικι εργαςία και 

τθ βιωματικι μάκθςθ                                                                                         

δ) Άλλο                                                                                                                   

 

 

 

Σο μεγαλφτερο ποςοςτό των εκπαιδευτικϊν απάντθςε ότι τα χαρακτθριςτικά που πρζπει να 

διακζτει ο ςφγχρονοσ εκπαιδευτικόσ για να χειρίηεται επιτυχϊσ ηθτιματα διαφορετικότθτασ 

που προκφπτουν ςτθν πολυπολιτιςμικι τάξθ ςιμερα είναι να προςπακεί να κάνει πράξθ τθν 

ιςότθτα των ευκαιριϊν μζςα ςτθν τάξθ. Ενϊ μόλισ 1 κακθγθτισ απάντθςε ότι ο ςφγχρονοσ 

εκπαιδευτικόσ χρειάηεται άλλα χαρακτθριςτικά χωρίσ όμωσ να αιτιολογεί τθν απάντθςι του. 

21%

56%

21%

2%

Α

Β

Γ

Δ

http://estia.hua.gr/
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20) Πνπ πηζηεχεηε φηη νθείινληαη θαηά ηε γλψκε ζαο νη γισζζηθέο θαη 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ ζαο δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο; 

(http://estia.hua.gr) 

 

α) ηηο γισζζηθέο αδπλακίεο ηνπ καζεηή                                                                                                                  

β) ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ ζηνηρείνπ                    

γ) ηελ έιιεηςε δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ δηδάζθνληα      

 

 

 

 

Σν 81% δειαδή 35 θαζεγεηέο απάληεζαλ φηη νη γισζζηθέο θαη καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ νθείινληαη ζηε δνκή θαη ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ ζηνηρείνπ. 5 (12%) θαζεγεηέο δήισζαλ φηη νη 

δπζθνιίεο απηέο νθείινληαη ζηελ έιιεηςε δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ 

δηδάζθνληα. Καη ην 7% δειαδή 3 εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ φηη νη δπζθνιίεο 

νθείινληαη ζηηο αδπλακίεο ηνπ καζεηή.  

7%

81%

12%

Α

Β

Γ

http://estia.hua.gr/
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21) πκθσλείηε κε ηε ιεηηνπξγία εληζρπηηθψλ ηκεκάησλ δηδαζθαιίαο 

ζηνπο θφιπνπο ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ γηα ηελ πξνζαξκνγή αιινδαπψλ 

καζεηψλ ζην Διιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα;     (http://estia.hua.gr) 

α) Ναη                                                                    β) Όρη    

γ)Γελ έρσ άπνςε                                                                                   

 

 

 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (30 εθπαηδεπηηθνί) δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ηε 

ιεηηνπξγία ησλ εληζρπηηθψλ ηκεκάησλ δηδαζθαιίαο. Σν 12% δειαδή 5 

θαζεγεηέο απάληεζαλ φηη δελ ζπκθσλνχλ θαη νη ππφινηπνη 8 (18%) 

απάληεζαλ φηη δελ έρνπλ άπνςε ζρεηηθά κ’ απηφ. 

 

 

 

 

70%

12%

18%

Α

Β

Γ

http://estia.hua.gr/
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22)Θεσξείηε πσο ε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ κεηαλάζηε παίδεη ξφιν ζηνλ 

ηξφπν αληηκεηψπηζεο; (http://estia.hua.gr) 

α) Ναη                                                                             β) Όρη        

 

 

 

 

 

 

Σν 56% (24 θαζεγεηέο) δήισζε φηη δελ παίδεη ξφιν ζηνλ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ηνπ κεηαλάζηε ε ρψξα πξνέιεπζή ηνπ. Δλψ 19 θαζεγεηέο 

δειαδή ην 44% είρε αληίζεηε άπνςε θαη δήισζε πσο ε ρψξα πξνέιεπζεο 

ηνπ κεηαλάζηε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζή ηνπ. 

 

44%

56%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

http://estia.hua.gr/
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23) Καηά πφζν αηζζάλεζηε πξνεηνηκαζκέλνη σο πξνο ηελ παξαγσγή 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο αλάγθεο καζεηψλ κε γισζζηθέο 

θαη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαηά ηα επφκελα 5 έηε. (http://estia.hua.gr)  

α) Πνιχ                                                               β) Διάρηζηα    

γ) ρεδφλ απξνεηνίκαζηνη                                                            

 
 

 

 

Μφιηο 9 (21%) θαζεγεηέο δήισζαλ φηη αηζζάλνληαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα 

ηελ παξαγσγή δηδαθηηθνχ πιηθνχ ην νπνίν ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο 

ησλ καζεηψλ κε γισζζηθέο θαη καζεζηαθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Δλψ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θαζεγεηψλ (27)  δήισζε φηη είλαη ειάρηζηα 

πξνεηνηκαζκέλν. Καη 7 (16%) δήισζαλ ζρεδφλ απξνεηνίκαζηνη. 

 

 

 

21%

63%

16%

Α

Β

Γ

http://estia.hua.gr/
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24) Παξαηεξείηαη ζην ζρνιείν ζαο ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ <<bulling>>; 
α) Ναη                                                                          β) Όρη      
γ) Μεξηθέο θνξέο                                                                          

 

 

  

 

       

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (70%) δειαδή 30 θαζεγεηέο απάληεζαλ φηη ζην 

ζρνιείν πνπ δηδάζθνπλ δελ παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ ην ιεγφκελν << bulling>>. 5 εθπαηδεπηηθνί (12%) είραλ 

αληίζεηε άπνςε θαη  8 δήισζαλ φηη ην <<bulling>> εκθαλίδεηαη κεξηθέο 

θνξέο. 

 

 

 

 

12%

70%

18%

Ναι

Όχι

Μερικζσ φορζσ
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25) Kαηά ηε γλψκε ζαο πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη 

έλαο θαιφο θαζεγεηήο; 

α) Καηαλφεζε                                          β) Τπνκνλή 

γ)Δλζάξξπλζε                                          δ) Άιιν  

 

 

 

 

 

Οη 33 θαζεγεηέο (77%) απάληεζε φηη ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξέπεη λα έρεη 

έλαο θαιφο θαζεγεηήο είλαη ε ππνκνλή. 3 εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη είλαη ε 

θαηαλφεζε, έλαο ε ελζάξξπλζε θαη έμη (14%) είπαλ θάηη άιιν 

ζπκπιεξψλνληαο άιινο ην ρηνχκνξ, άιινο ηε ζπλεξγαηηθφηεηα, ηε 

κεηαδνηηθφηεηα θαη ηελ λεαξή εκθάληζε 

 

  

7%

77%

2%
14%

Κατανόθςθ

Τπομονι

Ενκάρρυνςθ

Άλλο
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

 

  Όζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο ε νπνία 

έρεη ζέκα ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηελ νπηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα. 

  Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνέθπςε κηα 

παληειήο έιιεηςε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο ζε ζέκαηα 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ αληηζηνηρία εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο πξάμεο δεδνκέλνπ φηη ζρεδηάδνληαη απφ επίζεκνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θνξείο θαη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο 

ζηηο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο ηα νπνία δελ εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε. 

   Δηδηθφηεξα απφ ηνπο 43 θαζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ δείγκαηνο κφλν 3 

ζεψξεζαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ηθαλνπνηεηηθά επηκνξθσκέλνπο ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο 

ησλ πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ θαη δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Άξα 

κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη δελ εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε νξγαλσκέλα 

πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

απφ ηνπο αξκφδηνπο παηδαγσγηθνχο θνξείο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηνλ εζλνθεληξηθφ 

θαη ην κνλνπνιηηηζκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ πνπ ζρεδηάδνπλ θαη θαηαξηίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

γηα ηνπο καζεηέο δηαθνξεηηθήο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο. Έηζη ε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε κε αθεηεξία ηελ πνιππνιηηηζκηθή θαηάζηαζε θαη κε 

γλψκνλα ηελ ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ησλ πνιηηηζκψλ, ε νπνία ζέηεη σο ζηφρν ηελ εηξεληθή 

ζπκβίσζε ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία, απνηειεί 

δεηνχκελν γηα ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

   Δλδεηθηηθφ ηνπ κνλνπνιηηηζκηθνχ θαη εζλνθεληξηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο, ν νπνίνο πεγάδεη θαη απφ ηελ αλχπαξθηε επηκφξθσζή ηνπο 

ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη γεγνλφο φηη ζρεδφλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί 

ηνπ δείγκαηνο εθηφο απφ 2, δελ γλσξίδνπλ θάπνηα απφ ηηο γιψζζεο πξνέιεπζεο ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη αιινδαπνί καζεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη 

λα κάζνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη λα απαξλεζνχλ ηε δηαθνξεηηθή γισζζηθή ηνπο 

πξνέιεπζε φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ησλ αθνκνησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. 

   ηελ εξψηεζε αλ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ φηη λαη αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο. Απφ ηελ απάληεζε απηή πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη νπζηαζηηθή επηθνηλσλία 

ησλ θαζεγεηψλ κε ηνπο γνλείο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ θαη έηζη δελ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 
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καζεηέο δηαθνξεηηθήο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο κέζα απφ ηελ 

επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Όζνλ αθνξά ηηο γισζζηθέο 

δπζθνιίεο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ εληνπίδνληαη απφ ηνπο θαζεγεηέο ζηνλ γξαπηφ ιφγν, 

ζηε ζχληαμε θαη ζηελ αλάγλσζε. ε αληίζεζε κε ηηο πνιιέο δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο κε ηνπο γνλείο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ, 

νη πεξηζζφηεξνη δηδάζθνληεο απάληεζαλ φηη αληηκεησπίδνπλ αξθεηέο έσο ειάρηζηεο 

δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο καζεηέο δηαθνξεηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο 

θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Δπίζεο νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο 

αηζζάλνληαη ειάρηζηα πξνεηνηκαζκέλνη σο πξνο ηελ παξαγσγή δηδαθηηθνχ πιηθνχ 

πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο αλάγθεο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ θαηά ηα επφκελα 5 έηε θαη 

ζεσξνχλ σο θχξηα αηηία ηελ ειιηπή επηκφξθσζή ηνπο ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο. Άξα θαζίζηαηαη αλαγθαία ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ψζηε λα αηζζάλνληαη πξνεηνηκαζκέλνη θαη έηνηκε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο 

κηαο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο. 

   Δπίζεο νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη νη γισζζηθέο δπζθνιίεο 

νθείινληαη ζηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν 

πξέπεη λα αλακνξθσζεί ξηδηθά ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε 

δηαθνξεηηθή γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή πξνέιεπζε. Διάρηζηνη είλαη εθείλνη πνπ 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη γισζζηθέο δπζθνιίεο νθείινληαη ζηελ έιιεηςε δηαπνιηηηζκηθψλ 

δεμηνηήησλ ηνπ δηδάζθνληα. Μνινλφηη νη αιινδαπνί καζεηέο αληηκεησπίδνπλ αξθεηέο 

γισζζηθέο δπζθνιίεο θαηά ηε γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο είλαη δεθηηθνί 

ζηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ελζσκαηψλνληαη 

γξήγνξα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη επνκέλσο 

ζεσξνχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα σο επίζεκε. 

   Παξά ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο δελ επηζπκνχλ λα 

κάζνπλ θάπνηα απφ ηηο γιψζζεο πξνέιεπζεο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε επηθνηλσλία ηνπο, ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθή ηε γλψζε ησλ πνιηηηζκηθψλ 

ηδηαηηεξνηήησλ θαη ησλ πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ πνπ θέξλνπλ καδί ηνπο νη καζεηέο. Οη 

θαζεγεηέο ζεσξνχλ ηνπιάρηζηνλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ησλ 

καζεηψλ ζεκαληηθφ γηα ηελ νκαιή έληαμή ηνπο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

γη’απηφ απαηηείηαη ε θαηάιιειε επηκφξθσζή ηνπο ψζηε  λα εκπινπηίζνπλ ηε δηδαζθαιία 

ηνπο κε ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ησλ καζεηψλ πνπ δηαθνξνπνηνχληαη γισζζηθά θαη 

πνιηηηζκηθά. 

  ρεδφλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ζπκθσλνχλ κε ηε ιεηηνπξγία 

θξνληηζηεξηαθψλ εληζρπηηθψλ ηκεκάησλ δηδαζθαιίαο ζηνπο θφιπνπο ηνπ ζρνιείνπ γηα 

ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ δηαθνξεηηθήο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο 

πξνέιεπζεο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο αμηνινγνχλ ζεηηθά ηε ιεηηνπξγία θξνληηζηεξηαθψλ 

ηκεκάησλ δηδαζθαιίαο γηα ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο, γηαηί ζεσξνχλ φηη ζπκβάιινπλ 
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ζηελ νκαιή ελζσκάησζή ηνπο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία γεληθφηεξα. 

  Παξ’ φιν πνπ νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο δελ είλαη επηκνξθσκέλνη ζε 

ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο θαη επνκέλσο 

πεξηνξίδνληαη ζηηο θιαζζηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ππνζηεξίδνπλ φηη ν ζχγρξνλνο 

εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα πξνζπαζεί λα θάλεη πξάμε ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ κέζα ζηελ 

ηάμε, λα έρεη πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηελ επηηπρία φισλ ησλ καζεηψλ θαη λα πηνζεηεί 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ πξνάγνπλ ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ηε βησκαηηθή κάζεζε.  
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ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

   Οη πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ θαιχηεξε απνδνρή ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ απφ ηνπο Έιιελεο καζεηέο, απφ ηνπο θαζεγεηέο θαη απφ 

νιφθιεξν ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

1. Η δηδαζθαιία φισλ ησλ καζεκάησλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, δπζθνιεχνπλ ηνπο 

αιινδαπνχο καζεηέο. Πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζηαδηαθά ε ειιεληθή γιψζζα ψζηε 

λα είλαη πην εχθνιε ε πξνζαξκνγή ηνπο. 

2. Οη θαζεγεηέο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο, ψζηε λα 

δηεπθνιχλνληαη νη αιινδαπνί καζεηέο, φπνπ κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ γισζζηθέο 

αδπλακίεο. 

3. Η εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ίζσο θεληξίζεη 

πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζην λα κάζνπλ ηελ 

ειιεληθή γιψζζα. 

4. Οη θαζεγεηέο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο αξρηθά, ζηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο ζηα ειιεληθά, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ 

δηαιφγνπ ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο. 

5. Οη θαζεγεηέο λα επηδηψθνπλ ζπρλά ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο αιινδαπψλ θαη 

ειιήλσλ καζεηψλ ψζηε λα εληζρχζνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ην 

νπνίν ζα έρεη αληίθηππν θαη ζηα ίδηα ηα παηδηά. 

6. Οη αιινδαπνί καζεηέο πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ψζηε λα 

δεκηνπξγεζνχλ θηιηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο γεγελείο καζεηέο. 

7. Θα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ θαη λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή δηαπνιηηηζκηθά 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη εηδηθά ζεκηλάξηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

θαζεγεηψλ, ψζηε λα γίλεηαη πην ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε δνπιεηά ζηελ 

πξνζπάζεηα έληαμεο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα 

8. Σέινο, ζα πξέπεη νη θαζεγεηέο λα βάδνπλ νκαδηθέο εξγαζίεο, ψζηε λα δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ηφζν ζηνπο Έιιελεο φζν θαη ζηνπο αιινδαπνχο καζεηέο λα 

ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα αλαπηχζζεηαη έλα θηιηθφ θιίκα. 
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 ΓΔΝΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ήκεξα δεηείηαη απφ ην ζρνιείν λα εθνδηάζεη ηηο θαηλνχξγηεο γεληέο κε ην αίζζεκα 

ζεβαζκνχ θαη απνδνρήο ησλ άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ, αιιά θαη κε ηα θαηάιιεια 

ζχλεξγα γηα λα αληηηαρζνχλ ζε εθείλα ηα ζηεξεφηππα πνπ ελζαξξχλνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο 

θαη απνκαθξχλνπλ ηηο ειπίδεο γηα εηξήλε. Σν ζρνιείν έρεη ηελ ππνρξέσζε  λα 

αληηκεησπίζεη θαη λα δηαιχζεη ηηο θνηλσληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο πξνθαηαιήςεηο πνπ 

λνκηκνπνηνχλ κνξθέο νηθνλνκηθήο, ζξεζθεπηηθήο  θαη πνιηηηζηηθήο αιινηξίσζεο, 

εθκεηάιιεπζεο, δηάθξηζεο θαη θαηαδίσμεο, αιιά θαη λα ακβιχλεη αλαγλσξίδνληαο 

ζαθέζηεξα ηα θπξηφηεξα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. «Η ζρνιηθή κνλάδα πνπ ζέιεη λα 

ιεηηνπξγήζεη σο δηακνξθσηήο δηαπνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο, νθείιεη λα εληνπίδεη ηηο 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ή αληζφηεηεο ησλ καζεηψλ, λα αμηνπνηεί ηηο 

δεμηφηεηεο, ηε θαληαζία, ην ηαιέλην, ηηο γλψζεηο, θαη ηηο απφςεηο φισλ ησλ καζεηψλ 

αλεμάξηεηα αλ φια απηά πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα θαη δελ είλαη 

ζχκθσλα κε ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ ηδενινγία ηεο θπξίαξρεο νκάδαο ηεο νπνίαο θνξέαο 

είλαη ην ζρνιείν». Δθηφο απηνχ, λα επεθηείλεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε φια ηα άηνκα, 

νκάδεο θαη ιανχο, ρσξίο δηαθξίζεηο θχινπ, γιψζζαο, πνιηηηζκνχ, ζξεζθεπηηθψλ 

πηζηεχσ, θηινδνμηψλ θαη άιια παξαπιήζηα . 

   Σξφπνο γηα λα γίλνπλ απηέο νη παξαθηλήζεηο είλαη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. «Η 

ζχγρξνλε θνηλσλία παξάγεη δηαξθψο κηα δηεζλή, ζχγρξνλε, καδηθή θνπιηνχξα, ε νπνία  

έρεη  αλαπηχμεη ηε δηθή ηεο δηάιεθην. Έηζη φινη νη πνιηηηζκνί ζπκπαξαζχξνληαη ζε κία 

αδηάθνπε δηαδηθαζία αληαιιαγήο αγαζψλ, πιεξνθνξηψλ , ηδεψλ, αλζξψπσλ. Mε απηφ 

ηνλ ηξφπν ν πνιηηηζκφο δηαρέεηαη, ηνλίδνληαο ηηο γισζζηθέο  θαη πνιηηηζκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο, αιιά  ελεξγψληαο ζε κηα παγθνζκηνπνίεζε. Μπξνο ζ’ απηή ηελ αληίθαζε 

ην  άηνκν πξνζπαζεί λα παξακείλεη δεκέλν ζε νκάδεο πνπ πξνζθέξνπλ  αζθάιεηα θαη 

ζηγνπξηά».  Η δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηνρεχεη ζηελ θαηάξγεζε ηεο ηεξαξρηθήο 

ζθέςεο θαη ηελ απνζπληφληζε ηεο ινγηθήο, ηεο εγθαζίδξπζεο θαη ηεο αλαπαξαγσγήο. 

Γηαηί κέζα απφ ηελ ηεξαξρηθή ζθέςε ζεκειηψλνληαη νη αλάξκνζηνη δηαρσξηζκνί ησλ 

ππνθεηκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ησλ γισζζψλ, θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ. 

«Με απηφλ ηνλ φξν δελ ελλννχκε έλα ζχλνιν πεξηζζφηεξσλ πνιηηηζκψλ, αιιά κηα 

θξηηηθή, δπλακηθή νινθιήξσζε, πνιηηηζκψλ, πξφζπκσλ λα ζπλαληεζνχλ θαη λα 

ζπγθξηζνχλ,  λα αληαιιάμνπλ απφςεηο, λα δαλεηζηνχλ ακνηβαίεο ιέμεηο, ηδέεο, ππνζέζεηο, 

θαληαζίεο, νπηνπίεο θαη λα πξνζζέζνπλ ζηα νηθεία ζχκβνια άιια ζχκβνια πνιηηηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ » 

Οη ζηφρνη απηνί κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ, βαζίδνληαη ζηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα αιιά θαη ζηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, πξέπεη.: 

 

 

 Να ιακβάλεηαη ππφςε ην πεξηβάιινλ ηεο δσήο θαη ηεο κάζεζεο ηνπ καζεηή. 
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 Να ζπκβάιινπλ ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ 

κεηαμχ ηνπο. 

 

 Να δηεπθνιχλεηαη ε επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο άκεζα θαη 

καθξνπξφζεζκα ζηελ θνηλσλία. 

 

 Να θαηαπνιεκάηε ν ξαηζηζκφο πνπ πξνθχπηεη κέζα ζηνπο πνιηηηζκνχο θαη ηηο 

γιψζζεο. 

 Η ζρνιηθή ηάμε πξέπεη λα νξγαλψλεηαη θαη λα αλαπηχζζεη ηε δπλακηθή ηεο θαηά 

ηξφπν ψζηε:  «Να ιεηηνπξγεί σο ζπκπιήξσκα ηνπ παηδηθνχ θφζκνπ θαη σο 

πξνέθηαζε παξάιιεια ζηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ. 

 

 Να εληζρχεη ηηο αληηζηάζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ 

θαη ζηελ παζεηηθή αθνκνίσζε>>.  (ηαιίθαο,2005 ζ. 285) 

 

  Οη ζπλζήθεο είλαη απηέο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ κέζα ζηελ θνηλσλία 

θαη φρη νη  ππνθεηκεληθέο αμηνινγήζεηο.. Οη απαηηήζεηο ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ καζήκαηνο 

είλαη πνιιέο θαη βαζίδνληαη ζηηο δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο ησλ πνιηηηζκψλ, θαη ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ. Σν λα θαηαλνήζεηο θαλείο ην λφεκα ηνπ 

δηαπνιηηηζκνχ πξνυπνζέηεη λα θαηαλνήζεηο ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο πνιηηηζκνχο. 

ήκεξα αλαγλσξίδνπκε ζε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο ην δηθαίσκα λα ππάξρνπλ θαη λα 

αλαπηχζζνληαη, λα είλαη ίζνη θαη λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο. ε κηα πνιππνιηηηζκηθή 

θνηλσλία,  θάζε καζεηήο έρεη δηθαίσκα λα εθπαηδεχεηαη, ψζηε λα δηαηεξεί θαη λα 

εθδειψλεη ην δηθφ ηνπ πνιηηηζκφ, αιιά θαη λα θαηαλνεί ην δηαθνξεηηθφ. «Η επξσπατθή 

θνηλσλία ηείλεη λα γίλεη κηα πνιππνιηηηζκηθή θαη πνιπεζληθή θνηλσλία >> . 

   Γηα λα επηθξαηήζεη ε ηζφηεηα  ζηελ εθπαίδεπζε θαη γηα λα εθπιεξσζνχλ νη ζθνπνί ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο, θαιφ ζα είλαη νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη θνξείο γεληθφηεξα  ηεο 

εθπαίδεπζεο λα ελδηαθέξνληαη παξάιιεια κε ηελ εθπαίδεπζε, λα ππάξρεη θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή θξνληίδα γηα ηα άηνκα απηά, θαη  θπξίσο ηα παηδηά. Αλ δελ ππάξρεη 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θξνληίδα γηα ηα παηδηά ησλ αιινδαπψλ, πσο κπνξεί λα 

ππάξρεη θαη ηζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, πνπ είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο;  Η δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε είλαη  εθπαίδεπζε 

αλζξψπηλε, δηθαηφηεξε θαη ζθαηξηθή, γηαηί  αγγίδεη ηηο ζχγρξνλεο αλζξσπηζηηθέο  θαη 

παηδαγσγηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο. Γηα λα ζεβαζηεί θάπνηνο ηνλ άιινλ κε δηαθνξεηηθφ 

πνιηηηζκφ θαη δηαθνξεηηθή ζξεζθεία, ζα πξέπεη λα ζέβεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ. Έλαο 

δεκνθξαηηθφο άλζξσπνο, κε δεκνθξαηηθέο αξρέο ζηε δσή ηνπ, ζέβεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ, 

ηελ ηζηνξία ηνπ, αιιά θπζηθά θαη ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ. «Ο εθπαηδεπηηθφο δελ κπνξεί λα 

είλαη κφλν έλα εθηειεζηηθφ φξγαλν ηνπ θξάηνπο  πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο 

θπξίαξρεο θνπιηνχξαο, έλαο πεηζήληνο αλακεηαδφηεο γλψζεσλ». Δπίζεο γηα ηα παηδηά 

πνπ ε ζρνιηθή ηνπο θνπιηνχξα είλαη πξνέθηαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, δελ 

ππάξρνπλ κεγάια πξνβιήκαηα θαη κπνξνχλ λα έρνπλ ηθαλνπνηεηηθέο επηδφζεηο ζηε 
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ζρνιηθή κάζεζε. Σα παηδηά  φκσο πνπ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ «δελ έρεη θνηλά ζεκεία θαη 

δε ζηεξίδεηαη ζηελ νηθνγελεηαθή θνπιηνχξα ζα ππνζηνχλ κηα κνξθή 

αλαθνηλσληθνπνίεζεο, κηα αλαγθαζηηθή νηθεηνπνίεζε λέσλ πνιηηηζηηθψλ αμηψλ θαη ζα 

βηψζνπλ δηαξθψο ηελ αληίζεζε αλάκεζα ζε απηφ πνπ ζπλαληνχλ ζην ζπίηη θαη ζε εθείλν 

πνπ θαιιηεξγείηαη ζην ζρνιείν>>.    Παξάιιεια κε ηελ πξνζπάζεηα ηεο θνηλσλίαο γηα 

θαιπηέξεπζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο, πξέπεη λα πξνζέμνπκε θαη λα θαιιηεξγήζνπκε ηε 

αλζξσπηζηηθή δηάζηαζε ηεο παηδείαο, Όηαλ θαιιηεξγνχληαη ζσζηά νη ζθνπνί ζε έλα 

ζρνιείν, απηφ ην ζρνιείν είλαη έηνηκν γηα λα θαιιηεξγήζεη ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

θαη αγσγή.   

  ήκεξα , ινηπφλ, ην δεηνχκελν γηα θάζε ζχγρξνλε πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία δελ είλαη 

κία εθπαίδεπζε γηα θάζε εζληθή νκάδα αιιά κηα εθπαίδεπζε θνηλή γηα φινπο, ε νπνία λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο θαη πνιπγισζζηθέο ζπλζήθεο θαη απαηηήζεηο ηεο 

θνηλσλίαο. Η δαπνιηηηζκηθή  αγσγή δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηνπο παηδαγσγηθνχο 

ζεζκνχο, αιιά λα επεθηείλεηαη θαη ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν γηα λα ππάξρεη κηα ζρέζε 

ηζνηηκίαο.  Μηα δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ρσξίο πξφγξακκα θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ 

πάηαμε ηεο ζεζκηθήο δηάθξηζεο, ρσξίο ηε δεκφζηα πεξηθξφλεζε θαη θαηαδίθε ηνπ 

ξαηζηζκνχ ζηε θνηλσλία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ αξλεηηθή ηδενινγία  πξνο θάζε ηη 

πνπ ππνζηεξίδεη ε πνιππνιηηηζκηθή θαη δηαπνιηηηζκηθή  αγσγή ζην ζρνιείν. Σν ζρνιείν 

έρεη σο βαζηθφ ζηφρν κεηαμχ άιισλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ. Παξνπζηάδνληαο 

φκσο θαλείο κηα πιαζηή νκνηνκνξθία, δελ βνεζά ζηελ πξαγκαηηθή θνηλσληθνπνίεζε. Η 

απνδνρή ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ζξηακβεχεη ζηε ζεσξία, αιιά πάζρεη ζηελ πξάμε. 

Λνγηθά δελ κπνξνχκε λα εξκελεχζνπκε ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ «άιινπ», 

ρσξίο λα γλσξίδνπκε πνηνο είλαη ν άιινο θαη απφ πνχ πξνέξρεηαη. Σν ιάζνο πνπ θάλνπκε 

είλαη λα νδεγνχκαζηε ζε γεληθεχζεηο θαη αηεθκεξίσηεο ζέζεηο γη’ απηφλ.   
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