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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η πολιτική για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

αποτελεί μεταξύ άλλων έναν τρόπο άσκησης εθνικής πολιτικής με προέκταση την 

ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Τα τελευταία χρόνια στις εκπαιδευτικές 

πολιτικές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται ότι προωθούνται 

αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν χωρίς την ενεργό και 

ενσυνείδητη υποστήριξη των εκπαιδευτικών (Ρουσσάκης & Μπότσογλου, 2003). 

Συγχρόνως, οι μεταναστευτικές πολιτικές που υιοθετούνται έχουν την πρόθεση να 

ενδυναμώσουν τον κοινωνικό ιστό και προσβλέπουν στην καλλιέργεια σταθερότητας 

και ευνοϊκών συνθηκών για μία ευρεία συμμετοχή των κοινωνικά ευπαθών ομάδων 

στα πλαίσια μιας διαρκώς επεκτεινόμενης παγκοσμιοποίησης. Κάθε δυναμικός και 

ταχέως αναπτυσσόμενος κοινωνικός σχηματισμός, που σέβεται τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και είναι προσαρμοσμένος στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο και 

ανταγωνιστικό κόσμο δεν μπορεί παρά να βασίζεται σε ένα δίκαιο, αξιόπιστο και 

δημιουργικό, με την έννοια της παροχής ίσων ευκαιριών για όλους,  εκπαιδευτικό 

σύστημα. Με άλλα λόγια η εκπαίδευση θεωρείται αναγκαία και δεδομένη δικλείδα 

ασφαλείας για τα άτομα άλλων εθνοτικών-πολιτισμικών ομάδων, με ξεχωριστή 

καταγωγή, γένος ή θρησκευτικές πεποιθήσεις και τα οποία συνήθως βιώνουν την 

κοινωνική περιθωριοποίηση μέσα σε μια εύρωστη κοινωνία. 

Είναι γνωστό όμως ότι ο τρόπος με τον οποίον είναι δομημένο το σύγχρονο 

σχολείο στη χώρα μας πολλές φορές παρεμποδίζει τη συμμετοχή συγκεκριμένων 

ατόμων ή ομάδων στους κόλπους της εκπαίδευσης, στερώντας τους έτσι το αγαθό 

που απομακρύνει την κοινωνική αποστέρηση και τον αποκλεισμό, αν και φαίνεται 

προορισμένο να ακολουθεί πάντα τις μεταβολές και τους μετασχηματισμούς της 

κοινωνίας. Στο βαθμό δηλαδή που οι ανισότητες συνιστούν αποκλεισμό των 

μεταναστών από την άσκηση ενός βασικού κοινωνικού δικαιώματος, όπως είναι το 

δικαίωμα στην εκπαίδευση και τη μόρφωση, τα άτομα αυτονόητα οδηγούνται σε 

εκπαιδευτικό και κατ΄ επέκταση σε κοινωνικό αποκλεισμό. Για την αξιολόγηση της 

υπάρχουσας πραγματικότητας, με όλες τις παραμέτρους που έντονα αναδεικνύονται, 

το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, όλων των βαθμίδων, ίσως να παρουσιάστηκε 

ανέτοιμο, σε επίπεδο σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων, σε σχέση με άλλα 

κράτη μέλη της Ε.Ε. και τις ΗΠΑ. Η ραγδαία μεταβολή της μονοπολιτισμικής 

σχολικής τάξης σε πολυπολιτισμική αιφνιδίασε το σύνολο του εκπαιδευτικού κόσμου 

επέβαλλε νέα πρότυπα και μεθόδους εργασίας και κυρίως διαμόρφωσε νέα πεδία 
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προβληματισμού για την εξέλιξη και τη διαχείριση στο μέλλον του φαινομένου 

αυτού.  

Η ενασχόλησή μου με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την ομαλή σχολική 

προσαρμογή των αλλοδαπών μαθητών αρχίζει τη δεκαετία του 90, κατά τη διάρκεια 

της απόσπασής μου στη Βηρυτό του Λιβάνου και συνεχίζεται με την επιστροφή μου 

στην Ελλάδα, διδάσκοντας σε δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είχα 

την ευκαιρία, στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών μου σπουδών Α΄ κύκλου, στην 

εφαρμοσμένη παιδαγωγική στο ΠΤΔΕ της Αθήνας, να συνοδεύσω τελειόφοιτους του 

τμήματος στις πρακτικές τους ασκήσεις, να συνομιλήσω μαζί τους και να διαπιστώσω 

τόσο τις ελλείψεις τους από τις πρόσφατες σπουδές τους σε θέματα διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης και διδακτικών πρακτικών όσο και την αγωνία τους να προσφέρουν 

αποτελεσματικά στα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα που θα κληθούν να εργαστούν. 

Η οπτική των μελλοντικών δασκάλων και η αποτίμηση των σπουδών τους σε θέματα 

διαπολιτισμικού περιεχομένου είναι κατά την άποψή μου χρήσιμη κι ενδιαφέρουσα 

διότι θα συντελέσει στη διόρθωση και τον επαναπροσδιορισμό κάποιων βασικών 

κατευθύνσεων των προγραμμάτων σπουδών των ΠΤΔΕ. Το συγκεκριμένο 

αντικείμενο δεν έχει μελετηθεί στη χώρα μας στην έκταση που παρουσιάζεται στην 

παρούσα εργασία και το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται αυστηρά στους 

τεταρτοετείς φοιτητές και υποψήφιους εκπαιδευτικούς.       

Να τονιστεί όμως γενικότερα ότι η εκπαίδευση από μόνη της δεν μπορεί να 

διορθώσει τα λάθη και τις ατέλειες ενός προβληματικού κοινωνικού συστήματος 

αλλά μπορεί να συμβάλλει στον επανακαθορισμό εννοιών και προτύπων. Άλλωστε, 

κανείς δεν βρέθηκε έτοιμος και δεν ευαισθητοποίησε έγκαιρα το κοινωνικό σύνολο 

για προβλήματα αλλοδαπών, παλιννοστούντων, πολιτικών προσφύγων κτλ. που 

σήμερα βρίσκονται εδώ, αλλά κυρίως κανείς δυστυχώς δεν μπορούσε να προβλέψει 

την έκταση που θα έπαιρνε και σε τόσο σύντομο χρόνο, το ζήτημα της 

μετανάστευσης. Επιπλέον, η αδράνεια της παράδοσης, όταν συναντιέται με 

καινούργιες πολιτισμικές εκδοχές γεννάει αντιστάσεις και είναι εχθρική απέναντι στο 

ξένο. Ιδιαίτερα, όταν οι δομές είναι ανελαστικές και η προσαρμογή σε νέα δεδομένα 

βίαιη και ακατανόητη, έχουν ως αποτέλεσμα συγκρούσεις σε πολλά επίπεδα, 

διαπροσωπικά, κοινωνικά και συστημικά.  

Τα συμπεράσματα των εμπειρικών ερευνών και η διάχυση της αποκτηθείσας 

γνώσης στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο μιας δημοκρατικά οργανωμένης 

κοινωνίας, όπως η ελληνική και ως θεματοφύλακας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
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μεριμνά και προστατεύει τις μειονότητες, στηρίζοντας την εθνοτική και γλωσσική 

τους καταγωγή, αναγνωρίζοντας με ωριμότητα το δικαίωμα στη διαφορετικότητα και 

εξασφαλίζοντας την αποτροπή της περιθωριοποίησης. Η κοινή φοίτηση αλλοδαπών 

μαθητών και μη στα σχολεία, τους παρωθεί μέσα από τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, 

να αναπτύξουν την κουλτούρα της αμοιβαιότητας, της συνεργασίας και της αποδοχής 

του άλλου. 
 

           Βασίλειος Κ. Χαρίτος 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εκπαιδευτική πολιτική, που έχει ως γνώμονα το συνεχή επαναπροσδιορισμό 

πολύπλευρων στόχων, την προσέγγιση της μάθησης και την ανανέωση των 

δυνατοτήτων των νέων εκπαιδευτικών προκειμένου να σταθούν ικανοποιητικά και με 

επιστημονική πληρότητα στα καθήκοντά τους, δεν μπορεί να αγνοεί τις κοινωνικές 

και πολιτισμικές εξελίξεις και να κατατάσσει τους νέους  με βάση γλωσσικά, 

εθνοτικά ή άλλα κριτήρια, συμβάλλοντας στην εγκατάλειψη και την απομόνωση 

ατόμων ή ομάδων (Πανταζής, 2005). Η ενιαία και ευρεία πρακτική σε όλες τις 

βαθμίδες  οφείλει να προσβλέπει στην ένταξη της ποικιλίας των εθνοτήτων στο 

οργανικό μέρος της κοινωνίας και να τους κάνει να αισθάνονται αποδεκτοί 

(Μπερερής και Ίκκου, 2000). Η αισθητή παρουσία των αλλοδαπών μαθητών στα 

σχολεία εκδηλώνει την πρόθεσή τους για οριστική παραμονή στη χώρα και άσχετα 

από τα ζητήματα μαθησιακών δυσκολιών, προσαρμογής και συνύπαρξης που 

προκύπτουν, η πολιτεία μέσω της εκπαίδευσης καλείται να επιδιώκει την ομαλή 

συνένωση της κοινωνίας, να αναγνωρίζει και να σέβεται τη διαφορετικότητα. 

Επιφορτισμένοι με αυτό το ρόλο καλούνται δυναμικά να επέμβουν, με 

προσδιορισμένο στίγμα, σαφή προσανατολισμό, χωρίς παλινωδίες, οι μάχιμοι 

εκπαιδευτικοί που αποφοιτούν από το πανεπιστήμιο και απορροφώνται στο ήδη 

διαμορφωμένο πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον. Η κατάλληλη εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών, των υποψηφίων και των εν ενεργεία, τόσο η βασική όσο και η 

συνεχιζόμενη, είναι αυτή που κάθε φορά αναλαμβάνει να τους προετοιμάσει 

(Ξωχέλλης, 2005). Ο ρόλος του νέου εκπαιδευτικού στην αποτελεσματική παρουσία 

του στην πολυπολιτισμική τάξη καθώς και στη βελτίωση των ικανοτήτων του 

εξαρτάται τόσο από την ποιότητα και την πληρότητα της αρχικής του εκπαίδευσης 

όσο και από το επίπεδο της μεταπτυχιακής ή και ενδουπηρεσιακής και διά βίου 

επιμόρφωσής του. Τα προβλήματα και οι ανάγκες που αντιμετωπίζει όταν 

αναλαμβάνει υπηρεσία για πρώτη φορά σε συνδυασμό με το πλαίσιο πολιτισμικής 

ετερότητας των σχολικών τάξεων είναι το κίνητρο που μας ώθησε στην εκπόνηση 

αυτής της εργασίας. 

Το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στη διερεύνηση των στάσεων και των 

αντιλήψεων των μελλοντικών δασκάλων σχετικά με το διαπολιτισμικό περιεχόμενο 

των σπουδών τους, καθώς σε σύντομο χρόνο θα κληθούν να διδάξουν σε ένα 

παγιωμένο πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον. Με τις νέες συνθήκες που 

διαμορφώνονται στα σχολεία τα τελευταία χρόνια, δημιουργούνται διαφορετικά 
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προβλήματα και ανάγκες. Στοχεύουμε τόσο στην καταγραφή των αναγκών των 

φοιτητών που βρίσκονται στο τέλος των προπτυχιακών τους σπουδών όσο και στη 

διατύπωση απόψεων και προτάσεων των ιδίων και  των διδασκόντων τους για την 

οργάνωση και το περιεχόμενο προγραμμάτων σπουδών με διαπολιτισμική προοπτική. 

Η αναγκαιότητα της εργασίας μας τεκμηριώνεται και από τον περιορισμένο αριθμό 

συστηματικών ερευνητικών προσπαθειών που να αναφέρονται στο σύνολο των 

παιδαγωγικών σχολών και στους τελειοφοίτους των τμημάτων αυτών. 

Η μελέτη θα κινηθεί σε ένα ευρύ πεδίο, όπου οι ενέργειες από την επίσημη 

πολιτεία για την εκπαίδευση των αλλοδαπών από τις αρχές ή και λίγο νωρίτερα της 

δεκαετίας του 1990, διασταυρώνονται με τα πολιτισμικά και τα ιστορικοκοινωνικά 

χαρακτηριστικά των ατόμων ή των ομάδων που εγκαταστάθηκαν στη χώρα μας. Στην 

έρευνά μας θα γίνει προσπάθεια να καταγραφεί με αντικειμενικότητα και πληρότητα 

η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα των αλλοδαπών στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. Θα εξετάσουμε τη διαπολιτισμική εκπαίδευση των φοιτητών στα ΠΤΔΕ 

της χώρας, από τους έντυπους οδηγούς σπουδών, από στοιχεία ηλεκτρονικών 

εκδόσεων στο διαδίκτυο, από μαθήματα που παραπέμπουν στα προς έρευνα γνωστικά 

αντικείμενα ή έχουν συμπληρωματική σχέση με αυτά, από τη νομοθεσία, τις 

εκάστοτε εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων, τα στατιστικά στοιχεία, τα δημοσιογραφικά άρθρα κ.λπ.. Στα 

πορίσματα της μελέτης μας θα περιλαμβάνονται κρίσεις και σχόλια τόσο των ειδικών 

όσο και των μελλοντικών δασκάλων, που φοίτησαν, ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους 

με επιτυχία και καλούνται να επιτελέσουν το έργο τους με επάρκεια. 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από οκτώ κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

ασχολείται με τη διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος, τις ωφέλιμες συνιστώσες 

της έρευνας, το σκοπό και τους στόχους. Ακολουθεί ο εννοιολογικός προσδιορισμός 

της κουλτούρας και της εθνοπολιτισμικής διαφορετικότητας σε σχέση πάντα με τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση και την διαπολιτισμική επάρκεια και ικανότητα του 

σύγχρονου εκπαιδευτικού. Αναλύονται οι όροι της κοινωνικής και εθνοπολιτισμικής 

ταυτότητας, περιγράφεται το περιεχόμενο και η δομή της διαπολιτισμικής 

επικοινωνίας, καθώς και ο σκοπός, οι στόχοι και οι αρχές της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης. Το εννοιολογικό πλαίσιο αναλύεται μέσα από την ανασκόπηση της 

αντίστοιχης βιβλιογραφίας.   

Το τρίτο κεφάλαιο εισάγει στη μεταναστευτική κίνηση προς την Ελλάδα κατά 

τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Αναζητούνται τα ποσοτικά και ποιοτικά 
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χαρακτηριστικά του αλλοδαπού πληθυσμού, αποσαφηνίζονται οι όροι της ένταξης, 

ενσωμάτωσης και αφομοίωσης καθώς και τα φαινόμενα του ρατσισμού και του 

νεορατσισμού. Παρακολουθούνται οι νομοθετικές προσπάθειες μεταναστευτικής 

πολιτικής στην Ελλάδα για το ανωτέρω διάστημα και αναλύεται ο ρόλος της 

εκπαίδευσης ως ανθρώπινο δικαίωμα στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων 

και στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Παράλληλα 

δίνεται ένα διάγραμμα του ρόλου της εκπαίδευσης και της διασφάλισής της ως 

δικαίωμα των μεταναστευτικών πληθυσμών. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο το θέμα εξειδικεύεται ακόμη περισσότερο και ασχολείται 

με το θεσμικό πλαίσιο για την εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών 

μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Δίνονται στοιχεία για την εκπαίδευσή τους 

τις τελευταίες τρείς δεκαετίες, συζητείται για το πώς παρεμβαίνει ο σύγχρονος 

εκπαιδευτικός στην πολυπολιτισμική τάξη, αναλύεται το λειτουργικό πλαίσιο των 

διαπολιτισμικών σχολείων, των τάξεων υποδοχής και των φροντιστηριακών 

τμημάτων και εξάγονται συμπεράσματα. Ασχολείται τόσο με την ένταξη των 

αλλοδαπών μαθητών όσο και με τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας και τη 

δίγλωσση εκπαίδευση. Τέλος, δίνεται μία ευρωπαϊκή διάσταση της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης παρουσιάζοντας παραδείγματα από την Αυστρία και την Ολλανδία. 

Το πέμπτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των φοιτητών σε 

ζητήματα διαπολιτισμικής προσέγγισης στα Παιδαγωγικά Τμήματα της χώρας. Η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση με παιδαγωγικές στρατηγικές διαπολιτισμικού 

περιεχομένου, οι βασικοί συντελεστές στην εκπαίδευση των φοιτητών στην 

πολυπολιτισμική διαφορετικότητα, καθώς και αναλυτικοί πίνακες με όλα τα 

μαθήματα που συγκροτούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση σε όλες τις παιδαγωγικές 

σχολές, αποτελούν βασικά υποθέματα του κεφαλαίου.  

Στο δεύτερο μέρος, που αποτελείται από τρία κεφάλαια παρουσιάζεται η 

έρευνα η οποία έχει ως αντικείμενο τις στάσεις και τις αντιλήψεις των τελειοφοίτων 

των ΠΤΔΕ γύρω από τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, καθώς και τις απόψεις των 

διδασκόντων τα ανάλογα μαθήματα. Περιγράφονται η μεθοδολογία, τα ερευνητικά 

εργαλεία, το δείγμα και η διαδικασία της επιλογής του, καθώς και η συλλογή και 

ανάλυση των δεδομένων. Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση και η συζήτηση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας. Έμφαση δίνεται σε μερικές βασικές διαστάσεις του 

θέματος, όπως το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και ο προσανατολισμός 

των ΠΤ, οι επιδράσεις της εθνοπολιτισμικής ετερότητας, ο σχεδιασμός και η 
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εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο σχολείο, οι ανάγκες των 

τελειoφοίτων και οι απόψεις των διδασκόντων. 

Παρουσιάζεται επίσης λεπτομερής στατιστική επεξεργασία με παραγοντική 

ανάλυση, ανάλυση περιεχομένου και ανάλυση των συνεντεύξεων των διδασκόντων.  

Στο καταληκτικό όγδοο κεφάλαιο συζητούνται τα συμπεράσματα και 

διατυπώνονται  γενικές αλλά και ειδικές προτάσεις που θα ωφελήσουν τους φοιτητές 

των ΠΤ σε ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αναδιαμορφώνοντας έτσι τα 

προγράμματα σπουδών και διευκολύνοντας τους νέους αποφοίτους να συμβάλλουν 

στην πρόοδο και την ομαλή ενταξιακή πορεία των αλλοδαπών μαθητών στην 

Ελλάδα. Οι προτάσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στην σημερινή ελληνική 

εκπαιδευτική συγκυρία, καθώς στοχεύουν στην κατάργηση των στερεοτύπων και των 

αντιστάσεων και στην αποδοχή ενός πολιτισμικού πλουραλισμού. 

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης διατριβής οδηγούν στην ανάγκη λήψης 

αποφάσεων από τις συνελεύσεις των ΠΤΔΕ για το σχεδιασμό ευέλικτων και 

συστηματικών προγραμμάτων, προσανατολισμένων στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, 

καθώς διευρύνονται οι απαιτήσεις της πολιτισμικής ετερότητας που βιώνουμε σήμερα 

στα σχολεία. Η διαπολιτισμική προσέγγιση στην εκπαίδευση των φοιτητών 

χαρακτηρίζεται από ελλιπή σύνδεση θεωρίας και πράξης και δεν καλύπτεται από ένα 

συστηματικό πλαίσιο συνεχούς οργάνωσης, συντονισμένης με τις ανάγκες τους. 

Στόχος είναι να διασφαλίζονται τόσο η διεύρυνση και ανανέωση των γνώσεών τους 

όσο και η ικανότητα και η σιγουριά για το διδακτικό έργο που θα κληθούν να 

επιτελέσουν.        

Εκτιμούμε ότι αφενός θα επιβεβαιώσουμε προηγούμενες επιστημονικές 

προσπάθειες, αφετέρου θα εκφράσουμε χρήσιμα και ασφαλή συμπεράσματα για το 

μέλλον τη εκπαιδευτικής και κοινωνικής μας πολιτικής. 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

               
  

 
Κεφάλαιο 1 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
 

 

1.1. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Σύμφωνα με πολλούς μελετητές και ειδικούς στο χώρο της εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα, προκύπτει αφενός ότι στη χώρα μας οι δύο τελευταίες δεκαετίες έχουν 

αλλάξει εξ ολοκλήρου την εθνοτική και πολιτισμική σύνθεση του μαθητικού 

πληθυσμού και αφετέρου ότι ο τελειόφοιτος των Παιδαγωγικών Τμημάτων, ο 

υποψήφιος εκπαιδευτικός, δε φαίνεται πάντα να έχει παγιωμένη γνώση και 

αποκρυσταλλωμένες απόψεις για το πολυπολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο θα 

κληθεί να εργαστεί μετά το πέρας των σπουδών του. Καθοριστικός παράγοντας για 

μία επιτυχημένη πορεία σε ένα πολυπολιτισμικό σχολείο, όπως είναι το σύγχρονο 

σχολείο, συνιστά η αξιοποίηση των νέων διδακτικών πρακτικών που έχουν 

υιοθετήσει οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών, η 

συνεχής εξέλιξη των ικανοτήτων τους και η εφαρμογή συγκεκριμένων στάσεων και 

αντιλήψεων. Τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στην Ελλάδα, δεδομένης της 

πολυπολιτισμικότητας των κοινωνιών και των δυσκολιών που αναφύονται μέσα στα 

σχολεία, έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη διαπολιτισμική διδακτική ικανότητα του 

νέου δασκάλου. Η αυξανόμενη αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτισμών (Aaronsohn, 

Carter, & Howell, 1995) συνεπάγεται την αυξανόμενη διαφορετικότητα στις τάξεις 
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και δημιουργεί την εξαιρετικά μεγάλη ανάγκη για καταρτισμένους εκπαιδευτικούς 

για πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. 

Οι ειδικοί σε πολλές προηγμένες χώρες της δύσης, με πολυετή και έντονα 

φαινόμενα μετανάστευσης και παρουσίας αλλοδαπού πληθυσμού, προσπαθούν ακόμη 

με τη βοήθεια της έρευνας να αναπτύξουν μεθόδους, ώστε να συνδέσουν τις 

αποτελεσματικές παιδαγωγικές στρατηγικές μέσα στα προγράμματα σπουδών με την 

προπτυχιακή ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού με πολιτισμικά ευαισθητοποιημένη γνώση 

και διάθεση. Σύμφωνα με τον Swartz (2003) οι συχνές αλλαγές μικρής διάρκειας 

ζωής, στα προγράμματα σπουδών των παιδαγωγικών σχολών, ίσως να θεωρούνται 

υπεύθυνες για την ενίσχυση ή την απουσία διαπολιτισμικής γνώσης. Το ερώτημα του 

πώς να δημιουργήσεις το κατάλληλο περιβάλλον για να ενισχύσεις τη γνώση για τη 

διαφορετικότητα, την εθνοπολιτισμική ποικιλότητα και τη διαπολιτισμική 

προσέγγιση δεν έχει ακόμη απαντηθεί πλήρως. Ασφαλώς όμως, σύμφωνα με τη 

διεθνή βιβλιογραφία και τις απαιτήσεις της σύγχρονης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 

οι σπουδές δείχνουν ότι οι γνώσεις των δασκάλων σε διαπολιτισμικά θέματα σε όλον 

τον κόσμο έχουν βελτιωθεί σημαντικά από τη δεκαετία του ΄80 ως το τέλος της 

πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα (Bennet, 1995. Cockrell, Placier, Cockrell, & 

Middleton, 1999. Sleeter, 2001). Παρόλα αυτά πολλοί εκπαιδευτικοί αδυνατούν να 

αντιληφθούν πως θα αντιμετωπίσουν τις εθνοπολιτισμικές μειονότητες στις τάξεις 

όταν παραστεί ανάγκη (Gay & Howard, 2000. Powell, 2001). Για το λόγο αυτό 

πολλοί ερευνητές στο εξωτερικό εδώ και χρόνια αποδίδουν μεγάλη σημασία στις 

πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών, διαπολιτισμικού χαρακτήρα (Cohran-Smith, 1995. 

Αγγελίδης & Στυλιανού, 2006. Aguado & Malik, 2006. Dantas, 2007), πρώτον για να 

εφαρμόσουν ότι έχουν μάθει στη σχολή τους και να αρχίσουν να έρχονται σε επαφή 

με την πραγματικότητα των τάξεων και δεύτερον, διότι ένα διαπολιτισμικό θέμα που 

χρειάζεται εμβάθυνση πρέπει να έχει έγκαιρα αναλυθεί και να έχουν προταθεί λύσεις 

σε προπτυχιακό επίπεδο και σε σύντομο χρόνο (Hornig, 1995. Smith & Pickert, 1995. 

Stachowski and Visconti, 1998. Murry & Herrera, 1998). Από την άλλη είναι 

δύσκολο να επέλθει έστω και σταδιακή ή μερική αλλαγή στη συμπεριφορά κάποιου, 

όσο κι αν είναι εκ των προτέρων θετικά διακείμενος, τη στιγμή που οι στάσεις και οι 

αντιλήψεις του συνιστούν συγκρούσεις με την πολιτισμική ανατροφή κάποιου άλλου 

και με την προσωπική του θέαση των πραγμάτων (Pang, 2001). 

Η αναζήτησή μας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και συγκεκριμένα στο 

Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο Κέντρο 
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Εκπαιδευτικής Έρευνας και στις βιβλιοθήκες του Παντείου Πανεπιστημίου, της 

Φιλοσοφικής σχολής, του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και 

του ΠΤΔΕ του Πανεπιστήμιου Αθηνών1 ανέδειξε έλλειψη μελετών που προσπαθούν 

να διερευνήσουν τις στάσεις και τις αντιλήψεις των υποψηφίων δασκάλων στο χώρο 

των παιδαγωγικών τμημάτων συνολικά, απέναντι σε ζητήματα διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης. Ο λόγος που μας ώθησε στην παρούσα εργασία είναι αφενός να 

αποτυπωθεί η παρούσα κατάσταση στα ΠΤΔΕ και αφετέρου να συλλεχθούν 

πληροφορίες από τους ίδιους τους τελειόφοιτους και τους διδάσκοντές τους, σχετικά 

με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, να προσδιοριστούν οι μαθησιακές εμπειρίες, οι 

εκπαιδευτικές ανάγκες τους, να διερευνηθούν οι απόψεις και οι προσδοκίες τους και 

να κατατεθούν προτάσεις. Η διαφαινόμενη αγωνία για  αποτελεσματική διδασκαλία 

των υποψήφιων εκπαιδευτικών σε πολυπολιτισμικές τάξεις και οι μεγάλες ελλείψεις 

των εν ενεργεία εκπαιδευτικών, όπως θα δούμε να επιβεβαιώνεται και στη συνέχεια, 

ήταν επίσης κίνητρα που μας ώθησαν στη συγκεκριμένη έρευνα. Η συστηματική 

ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης των 

μελλοντικών εκπαιδευτικών στα ΠΤΔΕ, στο διαπολιτισμικό πεδίο, μέσα από τα 

περιεχόμενα των προγραμμάτων σπουδών τους, όσο και με τις τοποθετήσεις, τους 

προβληματισμούς, την ευαισθητοποίηση και την κατάλληλη προετοιμασία τους για 

την αντιμετώπιση ενός φαινόμενου που εξαπλώνεται, με ταχύτατους ρυθμούς στα 

σχολεία που σύντομα θα κληθούν να διδάξουν, εντόπισε σχετική έλλειψη 

εμπεριστατωμένων μελετών. Συγχρόνως, μετά από προσεκτική μελέτη των Δελτίων 

Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας που έχουν εκδοθεί ως το 2011,  από το Τμήμα 

Ερευνών Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, παρατηρήσαμε ότι έχει δημοσιευθεί μια σειρά αξιόλογων επιστημονικών 

άρθρων που σχετίζονται με τον πολυπολιτισμό, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και 

ένταξη των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών και των γονέων τους, τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους μαθητές αυτούς και τη διαπολιτισμική 

προσέγγιση συγκεκριμένων μαθημάτων από πολλούς εκπαιδευτικούς-ερευνητές σε 

διάφορες περιοχές της χώρας. Αξιόλογες επίσης μελέτες και μονογραφίες υπάρχουν 

και για τη διάσταση του εκπαιδευτικού ρατσισμού, των διακρίσεων στην εκπαίδευση, 

της ξενοφοβίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

                                                
1 Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης διαθέτει ηλεκτρονικό αρχείο διδακτορικών διατριβών στη 

διεύθυνση: http://argo.ekt.gr/opac2/zConnectELL.html  
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Οι μελέτες, όπως ήδη αναφέραμε, που αφορούν τους τελειοφοίτους των 

ΠΤΔΕ σχετικά με τη διαπολιτισμική διάσταση της εκπαίδευσής τους είναι λίγες και 

συνήθως προέρχονται από μεμονωμένα πανεπιστημιακά τμήματα. Περισσότερες 

όμως είναι εκείνες που προέρχονται από εκπαιδευτικούς οι οποίοι ήδη επιτελούν το 

έργο τους εδώ και κάποια χρόνια και είναι σε θέση να διατυπώσουν αντιλήψεις και 

προτάσεις. Από έρευνα της Λιακοπούλου (2007) μέσα από τα προγράμματα σπουδών 

και τα μαθήματα παιδαγωγικής κατάρτισης των υποψηφίων εκπαιδευτικών 

προτείνεται ένα συγκεκριμένο πλαίσιο προγράμματος ώστε να αποκτήσουν οι 

εκπαιδευτικοί τις απαραίτητες γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες για να είναι 

αποτελεσματικοί σε ένα ανομοιογενές περιβάλλον. Η ίδια ερευνήτρια (2010) 

οριοθετεί το περιεχόμενο των παιδαγωγικών σπουδών όπως προκύπτει από τις 

ανάγκες και εκτιμήσεις των εν ενεργεία εκπαιδευτικών. Ο Νικολάου (2000) μελέτησε 

την κατάρτιση των υπηρετούντων δασκάλων σε θέματα εκπαίδευσης αλλοδαπών 

μαθητών, καθώς και τους παράγοντες επιτυχούς σχολικής ένταξής τους. Άλλη μελέτη 

των Nikolaou & Spinthourakis (2004) κατέληξε στο συμπέρασμα ό,τι οι 

εκπαιδευτικοί χρειάζονται περισσότερο εστιασμένη και άμεση εκπαίδευση, σε 

πρακτική βάση, για τη διαχείριση των νέων ομάδων μεταναστών. Παράλληλα,  έχει 

μελετηθεί η διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών της Αθμιας 

και Βθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα οι τρόποι με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να γίνουν πιο αποτελεσματικοί όταν καλούνται να διδάξουν σε αλλοδαπούς 

μαθητές (Γεωργογιάννης, 2004, 2006. Παπαχρήστος, 2007, 2009). Επίσης, 

σημαντικές έρευνες με εν ενεργεία εκπαιδευτικούς έχουν διενεργηθεί στα πλαίσια 

επιμορφωτικών προγραμμάτων μελετώντας το περιεχόμενο, τις δυνατότητες και τους 

περιορισμούς τους (Ζησιμοπούλου, 2003. Παπαναούμ, 2004. Κεσίδου & 

Παπαδοπούλου, 2008), καθώς και την ενδυνάμωση και την πολιτισμική ενημερότητα 

των ιδίων των εκπαιδευτικών (Ψάλτη, Διαμαντίδου & Παπαθανασίου, 2004). Η 

Paleologou (2004) είχε υποστηρίξει ότι η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα δεν 

έχει επηρεαστεί από τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και δεν αντιμετωπίζει 

αποτελεσματικά τις προκλήσεις των πολυπολιτισμικών τάξεων. Ωστόσο, σύμφωνα με 

έκθεση της UNESCO (2008) οι Έλληνες εκπαιδευτικοί έχουν ευαισθητοποιηθεί σε 

μεγάλο βαθμό κι έχουν αποκτήσει πολλές θεωρητικές γνώσεις, σε σχέση με το 

παρελθόν,  τόσο γύρω από τη φιλοσοφία όσο και από τη χρήση κατάλληλου 

διδακτικού υλικού για αλλοδαπούς μαθητές. Μέσα από αρρυθμίες, καθυστερήσεις 
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και στρεβλώσεις έγιναν βήματα σταθερής προόδου και προσαρμογής και φυσικά όχι 

παντού στον ίδιο βαθμό, με τον ίδιο ζήλο και στον ίδιο χρόνο. 

Στο χώρο τώρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στους υποψήφιους 

εκπαιδευτικούς, είναι καταγεγραμμένη η άποψη ότι το Πανεπιστήμιο δεν 

προετοιμάζει κατάλληλα τους φοιτητές για να αντιμετωπίσουν την πολυπολιτισμική 

τάξη του σύγχρονου σχολείου και επισημάνθηκε το έλλειμμα στα προγράμματα 

σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων (Unicef, 2001. Γκότοβος, 2002. Καρατζιά & 

Σπινθουράκη, 2005. Κασίμη, 2005. Τρίγκα, 2005. Δαμανάκης, 2004. Μάγος, 2005. 

Γεωργογιάννης, 2004, 2006. Κεσίδου & Παπαδοπούλου, 2008. Μπάρος, 2008. 

Γκόβαρης, 2009). Φαίνεται ότι ενώ παρέχεται πληθώρα γνώσεων, με αυξητική τάση 

των μαθημάτων διαπολιτισμικής παιδαγωγικής, τα προγράμματα σπουδών δεν 

αναπροσαρμόζονται έγκαιρα στα σύγχρονα κοινωνικοπολιτισμικά δεδομένα με 

αποτέλεσμα η προετοιμασία των υποψηφίων εκπαιδευτικών να είναι ελλιπής και 

ξεπερασμένη. Έχει βέβαια επανειλημμένα προταθεί η εξειδίκευση των σπουδών και ο 

εμπλουτισμός τους σε θέματα διαπολιτισμικού ενδιαφέροντος (Χιωτάκης, 2002. 

Λιακοπούλου, 2007). Ομοίως και στο εξωτερικό παρόμοιες έρευνες επιβεβαιώνουν 

ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν την 

εθνοπολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών τάξεων (Causey et al, 2000. 

Garmon, 2004. Moliner & Garcia, 2005).   

Σε πολλά ΠΤ της χώρας γίνονται προσπάθειες να αλλάξουν τα δεδομένα και η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει εισαχθεί δυναμικά σε όλα σχεδόν τα προγράμματα 

σπουδών με προσδοκία την προσαρμογή των φοιτητών στο σύγχρονο απαιτητικό, 

πολυεθνοτικό περιβάλλον. Άλλωστε, αυτό είναι μόνον η αρχή διότι μπορεί οι 

αλλαγές στα προγράμματα να θεωρούνται ότι συνεισφέρουν κατηγορηματικά στην 

αύξηση της πολιτισμικής κατανόησης και του διαπολιτισμικού προβληματισμού στις 

προπτυχιακές σπουδές των εκπαιδευτικών (Banks, 1997. Peterson, Cross, Johnson, & 

Howell, 2000. Boyle-Baise, 2002. Capella-Santana, 2003) πολλές όμως μελέτες στο 

εξωτερικό έχουν δείξει ότι ακόμη και μετά το πρόγραμμα σπουδών, οι εμπειρίες,  τα 

καθήκοντα, ο σχεδιασμός και η πολιτισμική γνώση χρειάζονται δρόμο για να 

παγιωθούν στις αντιλήψεις και τις στάσεις των μελλοντικών δασκάλων (Cockrell, 

Placier, Cockrell & Middleton, 1999. Appelbaum, 2002).  

Επίσης, πλήθος μελετών συναντήσαμε και στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία, 

για τα ίδια ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, στον ευρωπαϊκό χώρο, που 

απευθύνονται στην αρχική ή την προπτυχιακή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. H 
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Nieto (2006) προτείνει μία σειρά σημαντικών αλλαγών που πρέπει να γίνουν από τα 

Πανεπιστήμια και τις παιδαγωγικές σχολές με σκοπό την ανάπτυξη των κατάλληλων 

ικανοτήτων σε δασκάλους που προετοιμάζονται να διδάξουν σε παιδιά με 

εθνοπολιτισμικές διαφορές. Οι Garcia και Lopez (2005) ανέπτυξαν ένα πρόγραμμα 

παιδαγωγικής στρατηγικής  πέντε (5) σημείων, στο πλαίσιο της αρχικής εκπαίδευσης 

των εκπαιδευτικών και για την προετοιμασία τους στη διαφορετικότητα. Την άποψη 

για αλλαγές στα εκπαιδευτικά προγράμματα των δασκάλων διατύπωσαν και οι 

Moliner & Garcia (2005). Η Diaz (2007) κατέληξε ότι οι στάσεις και οι αντιλήψεις 

των υποψηφίων εκπαιδευτικών είναι ευνοϊκές απέναντι στη διαφορετικότητα. Στα 

ίδια συμπεράσματα είχαν καταλήξει και έρευνες των Garmon (2004) και Moliner & 

Garcia (2005). Ο Hermans (2002) μετά από έρευνα σε δύο παιδαγωγικές σχολές στην 

Ολλανδία οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση εφαρμόζεται 

περιθωριακά και με περιληπτικό τρόπο. Να αναφέρουμε και μία παλαιότερη μελέτη 

των Larke, Wiseman & Bradley (1990) με υποψήφιους εκπαιδευτικούς που είχε 

υποστηρίξει ότι μολονότι οι φοιτητές γνωρίζουν ότι οι μαθητές τους στο μέλλον θα 

είναι διαφορετικής πολιτισμικής καταγωγής μόνο το 1/5 του δείγματος θα προτιμούσε 

να εργαστεί σε σχολεία με πολιτισμική ποικιλία. Παράλληλα, σχεδόν οι μισοί 

(43.1%) σημείωσαν ότι δεν αισθάνονται άνετα και θα προτιμούσαν να εργαστούν σε 

σχολεία με παιδιά που μοιράζονται την ίδια καταγωγή με αυτούς. Αυτός και μόνον 

ήταν ένας λόγος για να δοθεί έμφαση στο διαπολιτισμικό προσανατολισμό της 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και να ενισχυθεί η 

πολυπολιτισμική προσέγγιση. 

Στη συγκεκριμένη μελέτη οι τελειόφοιτοι όλων των ΠΤΔΕ διατυπώνουν τις 

απόψεις τους και αξιολογούν το διαπολιτισμικό προσανατολισμό των προγραμμάτων 

σπουδών τους. Εκτιμούν το επίπεδο των γνώσεων που απεκόμισαν, την ικανότητά 

τους να αναλάβουν δράση σε απαιτητικές σχολικές τάξεις, αξιολογούν τις επιδράσεις 

που δέχονται από την εθνοπολιτισμική ετερογένεια. Θεωρούμε ότι βρίσκονται στο 

επίκεντρο της προσπάθειάς μας και είναι οι πλέον κατάλληλοι για να εκφράσουν τις 

ανάγκες και τις προσδοκίες τους εφόσον σύντομα θα κληθούν να διδάξουν 

αναλαμβάνοντας παιδαγωγικές και διδακτικές πρωτοβουλίες.  

 

 

 

 



 15 

1.2. ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Μία σημαντική κατά την άποψή μας διάσταση της ερευνητικής μας 

προσπάθειας είναι ότι επιδιώκει να ανακαλύψει και να μελετήσει τις επιδράσεις 

(θετικές και αρνητικές) της εθνοπολιτισμικής διαφορετικότητας των μαθητών στους 

υποψήφιους δασκάλους δεδομένου ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κληθούν να 

αναζητήσουν λύσεις και να εμπλακούν σε σύνθετα προβλήματα πολυπολιτισμικού 

χαρακτήρα. Πρόκειται για μία παράμετρο η οποία τεκμηριώνει, με τη διερεύνησή 

της, την πρωτοτυπία της εργασίας μας. Συγχρόνως, η έρευνα στοχεύει να διερευνήσει 

το αν οι απαιτούμενες γνώσεις για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο σχολείο έχουν στο επίκεντρο τον αλλοδαπό μαθητή 

και την οικογένειά του. Τέλος, η ανάδειξη της επαναπροσέγγισης του περιεχομένου 

των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα 

διαπολιτισμικής κατάρτισης, όπως προτείνονται από τους ίδιους τους τελειόφοιτους, 

αλλά και από τους καθηγητές τους, πιστεύουμε θα φανεί επιστημονικά και πρακτικά 

χρήσιμη και θα συμβάλει στη λήψη πρωτοβουλιών σε κάποια τμήματα. 

Υπάρχει ανάγκη για έρευνα  που να καθορίζει επακριβώς αν τα υπάρχοντα 

προγράμματα και οι οδηγοί σπουδών στα τμήματα, καταφέρνουν να αναπτύσσουν και 

να παράγουν δασκάλους ικανούς στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Προφανώς από την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δεν προκύπτει κανένα μοντέλο διεθνούς αναγνώρισης 

και παγκόσμιας αποδοχής και εφαρμογής που να εγγυάται απρόσκοπτη, διαχρονική, 

και πολυεπίπεδη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Αντίθετα η ανάγκη εκσυγχρονισμένης 

και διαρκώς βελτιούμενης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης οδηγεί το ερευνητικό 

ενδιαφέρον σε αναδιάρθρωση και εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών σε όλες 

τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Αν και η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει ένα δυνατό πολιτικό και 

εκπαιδευτικό μεταρρυθμιστικό στοιχείο (Banks, 1997. Powell, 2001. Appelbaum, 

2002. Nieto, 2002) αυτή η μελέτη δε στοχεύει στις πολιτικοκοινωνικές επιπτώσεις 

αλλά επιδιώκει να υπογραμμίσει τις προσωπικές μεταμορφώσεις και επιδράσεις που 

καταθέτουν και που δέχονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους. Το επίκεντρο είναι η αποτύπωση της κατεύθυνσης και του 

περιεχομένου των σπουδών στις παιδαγωγικές σχολές, η καθιέρωση της 

διαφορετικότητας με όρους φυλής, γλώσσας και εθνότητας. Η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση περιλαμβάνει τη διαφορετικότητα στην τάξη, το γένος, τη θρησκεία, το 

φύλο και τα φυσικά και διανοητικά γνωρίσματα . 
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Η ελληνική κοινωνία διαχειρίζεται μια εξελισσόμενη πολυπολιτισμική 

πραγματικότητα προσπαθώντας να αναμείξει τις αξίες της με τις αξίες άλλων 

πολιτισμών και θρησκειών. Το φάσμα των διαμορφωμένων στάσεων, απόψεων και 

αντιλήψεων των τελειόφοιτων ενδέχεται να περιορίσει στο μέλλον την ελευθερία της 

έκφρασης και να προσβάλλει την προσωπικότητα και τις αξίες του αλλοδαπού 

μαθητή. Θεωρείται εξαιρετικά σημαντική η ενημέρωση των μελλοντικών δασκάλων 

σε μαθησιακό και διδακτικό επίπεδο στο πολυπολιτισμικό πλαίσιο και τις εθνικές 

διαφορετικότητες (Παπαναούμ, 2004. Barry & Lechner, 1995). 

Έχουμε την πεποίθηση ότι τα ευρήματα που θα προκύψουν από αυτήν τη 

διερευνητική προσπάθεια θα αποτελέσουν την αφορμή για μελλοντική συγγραφή 

παρόμοιων μελετών που θα εξετάσουν και θα αναλύσουν το συγκεκριμένο θέμα από 

διαφορετικές πλευρές δίνοντας το έναυσμα για νέους προβληματισμούς και 

αποφάσεις με γνώμονα τη συμβατότητα και τη βελτίωση της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης. Θα ήταν χρήσιμο κατά την άποψή μας να διερευνηθεί στο μέλλον πόσο 

επηρεάζουν η καταγωγή, το κοινωνικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού και η συμβίωσή 

του με αλλοδαπούς, το βαθμό ευαισθητοποίησης και στοχασμού στη διαπολιτισμική 

του πρακτική. 

 

 

1.3. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η αναγκαιότητα μιας διαφορετικής εκπαιδευτικής και μεθοδολογικής 

προσέγγισης διαπολιτισμικών θεμάτων, των υποψηφίων δασκάλων που 

ολοκληρώνουν τις προπτυχιακές τους σπουδές στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης, αποτέλεσε τη βασική αφορμή για τη διενέργεια της παρούσας 

εργασίας. Το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στις αντιλήψεις, αξίες και στάσεις 

διδασκόντων και διδασκομένων αναφορικά με τα ανωτέρω ζητήματα.  

Βασικός σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση της υπάρχουσας 

εκπαιδευτικής κατάστασης, η διερεύνηση των αναζητήσεων και των απαιτήσεων των 

μελλοντικών δασκάλων για επαρκή παρουσία στο ομολογουμένως δύσκολο σημερινό 

σχολείο και η καταγραφή των επιδράσεων, των αντιλήψεων και των προσδοκιών που 

έχουν καλλιεργήσει τόσο από τη δραστηριοποίησή τους στο ζωτικό κοινωνικό χώρο 

που κινούνται όσο και από την προσφερόμενη διδακτέα ύλη. Μεγάλο ενδιαφέρον 

επικεντρώνεται επίσης στις αντιλήψεις των ιδίων των διδασκόντων τα διαπολιτισμικά 

μαθήματα, οι στόχοι που θέτουν με αυτά, οι προτάσεις και οι απόψεις τους σχετικά με 
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τα περιθώρια βελτίωσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Είναι χρήσιμο να δούμε 

πώς οι ίδιοι βιώνουν την επαφή τους με τους φοιτητές και αν η σημερινή παρεχόμενη 

γνώση είναι το απαραίτητο εφόδιο των νέων δασκάλων για την καθημερινή επαφή 

στα πολυπολιτισμικά σχολεία.  

Ταυτόχρονα,  η έρευνα στοχεύει σε προτάσεις εκπαιδευτικής πολιτικής 

αναλύοντας ένα ουσιαστικό κοινωνικό γεγονός. Φιλοδοξεί να παρέχει πληροφορίες 

και κατευθυντήριες γραμμές για την άμβλυνση των προβλημάτων και τον περιορισμό 

των δυσλειτουργιών στην εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αισιοδοξούμε 

με τις προτάσεις μας να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού και του 

ρόλου του, ο οποίος αποφοιτώντας από το τμήμα του θα είναι κατάλληλα 

εκπαιδευμένος και καταρτισμένος για τη δημόσια και ιδιωτική πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. Λαμβάνουμε υπόψη τις αλλαγές που έχουμε επισημάνει στον τομέα 

αυτόν σε σχέση με το παρελθόν και την ευχέρεια που διαθέτει το κάθε παιδαγωγικό 

τμήμα να εκπονεί το δικό του πρόγραμμα σπουδών στο οποίο αντανακλώνται τόσο οι 

απόψεις των εκκολαπτόμενων  εκπαιδευτικών, όσο και των μελών ΔΕΠ και των 

διδασκόντων τα σχετικά γνωστικά αντικείμενα. 

  
 
1.4. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥΣ 

Για να διαμορφώσουμε τους στόχους της έρευνας θέσαμε τα ακόλουθα 

ερευνητικά ερωτήματα: 

-Ποιό είναι το επίπεδο και η κατεύθυνση της σημερινής εκπαίδευσης των 

υποψηφίων δασκάλων στο διαπολιτισμικό αντικείμενο και σχετικά με την 

πολυπολιτισμική πραγματικότητα που θα βιώσουν στο μέλλον στα σχολεία; 

-Πώς περιγράφουν και αντιλαμβάνονται τη διαπολιτισμική εκπαίδευση όπως 

παρέχεται σήμερα στις παιδαγωγικές σχολές; Τι προσδοκούν στο μέλλον; 

-Κατά πόσο είναι σε θέση, ως νέοι δάσκαλοι, να οργανώσουν τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση στα σχολεία προς όφελος των παιδιών και των 

οικογενειών τους;  

-Ποιες είναι οι επιδράσεις της εθνοπολιτισμικής διαφορετικότητας και οι 

αντιλήψεις των τελειοφοίτων σε θέματα ρατσισμού, αποκλεισμού, ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και σύγχρονων ιδεολογικοπολιτικών τάσεων; 

-Ποιες είναι οι ανάγκες τους μέχρι τώρα και τι προτείνουν αναφορικά με τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση στα ΠΤΔΕ; 
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-Πώς αντιλαμβάνονται οι διδάσκοντες την προετοιμασία των μελλοντικών 

δασκάλων στο διαπολιτισμικό πεδίο και τι προτείνουν αναφορικά με τη βελτίωση των 

προγραμμάτων και των διδακτικών αντικειμένων; 

 

Οι στόχοι της έρευνας συνοψίζονται ως εξής: 

-Η αποτύπωση της ισχύουσας κατάστασης σχετικά με το διαπολιτισμικό 

προσανατολισμό των παιδαγωγικών τμημάτων. 

-Οι αντιλήψεις των τελειοφοίτων για το περιεχόμενο των προγραμμάτων 

σπουδών των τμημάτων σε ζητήματα θεωρητικής και πρακτικής διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης. 

-Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο σχολείο 

με γνώμονα τους αλλοδαπούς μαθητές και τις οικογένειές τους. 

-Εντοπισμός των επιδράσεων της εθνοπολιτισμικής διαφορετικότητας στους 

τελειόφοιτους των παιδαγωγικών τμημάτων. 

-Καταγραφή των αναγκών των τελειοφοίτων γύρω από το διαπολιτισμικό 

πεδίο και οι προτάσεις τους για βελτίωση του προγράμματος σπουδών. 

-Η καταγραφή των απόψεων των διδασκόντων σχετικά με την παρούσα 

εκπαιδευτική πραγματικότητα στα τμήματα. 

-Οι αντιλήψεις και οι προτάσεις τους τόσο για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

στις παιδαγωγικές σχολές όσο και για τη βελτίωση της διδασκαλίας των συναφών 

αντικειμένων. 
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Κεφάλαιο 2 
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

 

 

 

2.1. ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

Η εισαγωγή του όρου κουλτούρα (kultur, culture) στη γλώσσα μας, έγινε 

σχετικά πρόσφατα και εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ΄70. Μέχρι το 18ο 

αιώνα, κουλτούρα, στην Ευρώπη σήμαινε την καλλιέργεια των φυτών ή την εκτροφή 

των ζώων και ο όρος χρησιμοποιήθηκε κυρίως από τους Γερμανούς. Στα τέλη του 

ίδιου αιώνα φαίνεται να αποκτά ένα διαφορετικό περιεχόμενο που σχετίζεται με τον 

άνθρωπο και αναφέρεται στα πνευματικά επιτεύγματά του. Για τον ορισμό της 

έννοιας κουλτούρα δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των κοινωνικών επιστημόνων. 

Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι υπάρχουν διαφορετικές σχολές σκέψεις με 

διαφορετικές ερμηνείες των κοινωνικών φαινομένων, καθώς και διότι ο συνεχής 

μετασχηματισμός των κοινωνιών τους τελευταίους αιώνες ωθεί τις κοινωνικές 

επιστήμες σε συνεχείς νηολογήσεις των αντικειμένων τους. 

  

Πώς πρέπει να κατανοήσουμε τον όρο κουλτούρα; Ως το “σύνολο των 

τεχνών”, ως “σύστημα σημασιών και αξιών” ή ως “τρόπο ζωής”; Πώς αυτά 

συνδέονται με την οικονομία και την κοινωνία; Τα ερωτήματα τίθενται αλλά δεν 

θα μπορέσουμε να τα απαντήσουμε αν δεν αναγνωρίσουμε τα προβλήματα που 

κουβαλούν οι έννοιες κοινωνία και οικονομία και τα οποία έχουν μεταβιβαστεί, 

με την αφαίρεση και την οροθέτηση, σε έννοιες όπως η κουλτούρα. Η έννοια της 
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κουλτούρας, όταν αντιμετωπίζεται μέσα στο ευρύ πλαίσιο της ιστορικής 

εξέλιξης, ασκεί ισχυρή πίεση στα καθορισμένα όρια όλων των άλλων εννοιών. 

Αυτό είναι πάντοτε το πλεονέκτημά της αλλά και η πηγή των δυσκολιών της 

προκειμένου να οριστεί και να κατανοηθεί (Williams, 1994: 72). 

  

Σύμφωνα με τους (Kroeber & Kluckholn, 1952) υπάρχει η γερμανική εκδοχή 

ερμηνείας και διαχωρισμού των εννοιών της κουλτούρας και του πολιτισμού παρόλο 

που αυτή η άποψη δεν φαίνεται να έχει κερδίσει την καθολική αποδοχή. Η κουλτούρα 

περιλαμβάνει τις ηθικές και πνευματικές δημιουργίες των ανθρώπων ενώ ο 

πολιτισμός τα τεχνικά και επιστημονικά επιτεύγματα των κοινωνιών. Για τον Banks 

(1987: 83) επίσης, «κουλτούρα είναι οι αξίες, τα σύμβολα, οι ερμηνείες και οι 

προοπτικές που διακρίνουν μία ομάδα ανθρώπων από την άλλη στις σύγχρονες 

κοινωνίες και όχι τα τεχνολογικά επιτεύγματα, τα υλικά αγαθά της ανθρώπινης 

κοινωνίας». Στην Ελλάδα, υιοθετείται ως επί το πλείστον η συγκεκριμένη διάκριση 

και ο όρος Zivilisation σημαίνει τον τεχνικό πολιτισμό, ενώ ο όρος Kultur τον ηθικο-

πνευματικό. 

Μεταξύ των προσεγγίσεων του όρου κουλτούρα οι Lustig & Koester (1999) 

υπογραμμίζουν πέντε σημαντικές παραμέτρους, για να ορίσουν την κουλτούρα και να 

διευκολύνουν την κατανόηση του πως η κουλτούρα σχετίζεται με την επικοινωνία: 

1. Η κουλτούρα διδάσκεται. Οι άνθρωποι δε γεννιούνται με πολιτισμικές 

διαφορές αλλά αυτές καλλιεργούνται κατά τη διάρκεια του βίου τους, καθώς 

ανήκουν σε συγκεκριμένες ομάδες με ιδιαιτερότητες (Kluckholn, 1949). O 

Hofstede (2001: 9) εξηγεί πως «η κουλτούρα είναι ένας συλλογικός 

προγραμματισμός του νου ο οποίος αναγνωρίζει τα μέλη μίας ομάδας ή μίας 

κατηγορίας ανθρώπων από μιαν άλλη». Αυτός ο ορισμός υποδηλώνει ότι οι 

άνθρωποι διδάσκονται την κουλτούρα τους δια μέσου της κοινωνικοποίησης 

από την παιδική τους ηλικία. Οι Samovar & Porter (2004) προσθέτουν ότι οι 

άνθρωποι μαθαίνουν τη συμπεριφορά τους από τους άλλους ανθρώπους της 

ίδιας ομάδας και υιοθετούν αυτές τις κατακτημένες μορφές συμπεριφοράς 

μετατρέποντάς τες σε συνήθεια.   

2. Η κουλτούρα είναι ένα σύνολο ερμηνειών. Οι Barnett & Lee (2003) εξηγούν 

ότι η κουλτούρα είναι ένα συγκεντρωτικό σύστημα εννοιών δια του οποίου οι 

αξίες, οι στάσεις, οι αντιλήψεις και οι συνήθειες μιας ομάδας γίνονται 

συνειδητές.  
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3. Η κουλτούρα εμπεριέχει πεποιθήσεις, αξίες και πρότυπα. Σύμφωνα με τους 

Lustig & Koester (1999: 80), η «πεποίθηση είναι μία ιδέα την οποία ο 

άνθρωπος θεωρεί αληθινή για τον κόσμο που τον περιβάλλει». Για τον 

Hofstede (2001: 6) οι αξίες είναι θεωρήσεις από τις οποίες διακρίνουμε 

διαφορές μεταξύ: του καλού και του κακού, του επικίνδυνου και του 

ασφαλούς, του άσχημου και του ωραίου, του ευπρεπούς και του απρεπούς, 

του λογικού και του παράλογου κ.ά.. Τα πρότυπα είναι οδηγίες συμπεριφοράς 

με έναν κοινωνικά αποδεκτό και αναμενόμενο τρόπο (Lustig & Koester, 

1999).    

4. Η κουλτούρα επηρεάζει τη συμπεριφορά. Οι πεποιθήσεις οι αξίες και τα 

πρότυπα που ευθέως επηρεάζουν τη συμπεριφορά μας (Gudykunst & Kim, 

1997) συνεχίζουν να συνοδεύουν τους ανθρώπους σε κοινωνικά αποδεκτούς 

τρόπους επικοινωνίας (Brislin, 1993). 

Η κουλτούρα αφορά μεγάλες ομάδες ανθρώπων. Ο Jandt (2004) ορίζει ως 

μεγάλη ομάδα ανθρώπων μία κοινότητα ή έναν πληθυσμό αυθύπαρκτο, ο οποίος είναι 

ικανός να παράγει νέες γενιές μελών χωρίς να βασίζεται σε ανθρώπους που 

βρίσκονται έξω από αυτόν.  

Πάντως, οι σύγχρονοι μελετητές συμφωνούν ότι κουλτούρα δεν αναπτύσσουν 

μόνο ορισμένες κοινωνίες ή κάποιες ομάδες ανθρώπων και ούτε περιορίζεται στα 

χαρίσματα ενός καλλιεργημένου ατόμου. Όπως ήδη σημειώθηκε, κουλτούρα μπορεί 

να διαθέτει κάθε κοινωνικό σύνολο και κάθε άνθρωπος ξεχωριστά. Είναι μία 

ευρύτερη αντίληψη της ζωής, ένας τρόπος ζωής που κληρονομούμε από τον άμεσο 

περίγυρό μας και μέσα σε αυτόν διαμορφώνονται τα πολιτιστικά πρότυπα, τα 

πρότυπα συμπεριφοράς και δράσης. Τα συγκεκριμένα πρότυπα υπαγορεύονται με τη 

μορφή κανόνων, επιβάλλονται από το στενό περιβάλλον, καθορίζουν τις σχέσεις 

μέσα σε αυτό και επηρεάζουν, εν γένει, τις μορφές συμπεριφοράς του ατόμου με το 

ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Ο πολιτισμικός πλουραλισμός που βιώνουμε σήμερα 

είναι μία πρόκληση στο να συνδέσει δημιουργικά τους ανθρώπους και τις ομάδες και 

όχι να τους αποξενώσει και να τους κατηγοριοποιήσει. Επιβάλλεται έτσι μία νέα 

κουλτούρα, η νέα κουλτούρα μάθησης, ως επιτακτική αναγκαιότητα, που στοχεύει 

στην αλλαγή κατεύθυνσης της μάθησης και στη βελτίωση της εκπαίδευσης (Banks, 

2003. Στο: Παπασταμάτης, 2010α). Προφανώς η νέα κουλτούρα μάθησης, ή οποία 

προϋποθέτει την ελεύθερη βούληση των πολιτών, δεν αντιμετωπίζεται από όλους με 

τον ίδιο ενθουσιασμό διότι κάποιοι που αντιστέκονται αισθάνονται ότι οι αξίες τους 
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απειλούνται και είναι θύματα της αυταρχικότητας της νέας τάξης πραγμάτων 

(Παπασταμάτης, 2010α).  

 
 
2.2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Ο όρος πολιτισμός, εκφράζει «το σύνθετο εκείνο σύνολο που περιλαμβάνει 

γνώσεις, πεποιθήσεις, τέχνες, ήθη, δίκαιο, έθιμα και κάθε άλλη ικανότητα και 

συνήθεια που αποκτά ο άνθρωπος ως μέλος της κοινωνίας» (Tylor, 1871)  και ακόμη 

«τα ρητά και υπονοούμενα πρότυπα συμπεριφοράς που προσλαμβάνονται και 

μεταδίδονται με σύμβολα και τα οποία συνιστούν τα ιδιαίτερα επιτεύγματα και 

τεχνήματα ανθρώπινων ομάδων μέσω των οποίων αυτές επικοινωνούν μεταξύ τους» 

(Kroeber & Kluckholn, 1952). Έτσι, ο πολιτισμός είναι κάτι που μεταδίδεται, κάτι 

που μαθαίνεται και δεν αποκαλύπτεται, κάτι που το μοιραζόμαστε με άλλους. «Είναι 

από τη μια παράγωγο και από την άλλη καθοριστικός παράγοντας των συστημάτων 

της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων» (Parsons, 1952). Με άλλα 

λόγια, ο πολιτισμός αποτελεί ένα ιστορικά μεταβιβαζόμενο σύνολο σημασιών και 

νοημάτων, τα οποία ενσωματώνονται σε σύμβολα, εμπειρίες και πράξεις ή ένα 

σύστημα ιδεών και πρακτικών, μέσω των οποίων οι άνθρωποι επικοινωνούν και 

επίσης αποκτούν, εφαρμόζουν, διατηρούν και μεταβάλλουν τις γνώσεις τους απέναντι 

στη ζωή. Σύμφωνα με τον Geertz (1973), ο άνθρωπος είναι ένα ζώο που αιωρείται 

πάνω σε ιστούς σημασιών που ο ίδιος έχει εξυφάνει, ο πολιτισμός είναι αυτοί οι ιστοί 

και η ανάλυσή του δεν είναι μία πειραματική διαδικασία αναζήτησης νόμων αλλά μία 

ερμηνευτική πορεία αναζήτησης νοημάτων. Η διεθνής διάσκεψη της UNESCO (14-

19 Σεπτεμβρίου 1992), στο κείμενο των πορισμάτων-συστάσεών της, όρισε εκ νέου 

τον όρο πολιτισμός ως «ολόκληρο το πλέγμα των πνευματικών, υλικών, διανοητικών 

και συναισθηματικών χαρακτηριστικών που διακρίνουν μία κοινωνία ή μία κοινωνική 

ομάδα», επεξηγώντας ότι σε αυτά περιλαμβάνονται τρόποι ζωής, παραδόσεις και 

αντιλήψεις, τέχνες και γράμματα και ακόμη ότι στο σύστημα των αξιών τους 

ενσωματώνονται τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. Περιλαμβάνει τόσο τον 

επίσημο όσο και το λαϊκό πολιτισμό και δεν περιορίζεται στην υπάρχουσα 

πολιτισμική κληρονομιά, αλλά εμπλουτίζεται διαρκώς από τη δημιουργικότητα και τη 

μνήμη. Δεν είναι εσωστρεφής αλλά γονιμοποιείται από τις έξωθεν πολιτισμικές 

αλληλεπιδράσεις (Μπαλασσά-Φλέγκα, 2003).   
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Όσον αφορά την ιστορία της λέξης πολιτισμός, προέρχεται από τα λατινικά 

και τη ρωμαϊκή ιδέα «πολιτικός», κάποιος που συμμετείχε στην πολιτική ζωή της 

αυτοκρατορίας. Από το 16ο και ως το 18ο αι. «εκπολιτισμένοι» θεωρούνταν όσοι 

είχαν κατάλληλους τρόπους. Συνδέθηκε με την ιδέα του poli (ευγένεια) και προς το 

τέλος του 18ου αι. η ιδέα του πολιτισμού έγινε δημοφιλής στην επαναστατική Γαλλία. 

Στη συνέχεια περιέλαβε την εκπαίδευση, τις τέχνες, τις επιστήμες, το εμπόριο και τη 

βιομηχανία.     

Είναι γνωστή σήμερα η άποψη πολλών ανθρωπολόγων ότι ο πολιτισμός δεν 

αποτελεί έναν αμετάκλητα σταθερό και εδραιωμένο τρόπο σκέψης, πίστης, δράσης 

και κρίσης. Ο πολιτισμός βρισκόταν ανέκαθεν σε μία διαδικασία αλλαγής όπου ο 

ρυθμός της επιταχύνεται αναλόγως της μετανάστευσης, των οικονομικών 

συναλλαγών και της ανταλλαγής των πληροφοριών. Πρόκειται για ένα δυναμικό 

πεδίο, ετερόκλητων μονάδων, που διαρκώς μετασχηματίζεται. Συνεκτικός κρίκος 

όλων είναι κάποιες κοινά αποδεκτές σταθερές οι οποίες διαρκώς μεταλλάσσονται. 

Έτσι, σε καμιά περίπτωση ο πολιτισμός δεν αποτελεί μία ομοιογενή οργανικά 

έκφραση μιας κοινότητας. 

Σε αυτό το πλαίσιο οποιοδήποτε εκπαιδευτικό σύστημα έχει χρέος να βοηθά 

αυτούς που μεγαλώνουν μέσα σε έναν πολιτισμό να βρουν την ταυτότητά τους εντός 

των ορίων αυτού του πολιτισμού. Κατά γενική ομολογία οι άλλοτε εύστοχες και 

δημιουργικές και άλλοτε ανεπιτυχείς και επιπόλαιες αλλαγές στο χώρο της 

εκπαίδευσης οφείλονται στις διαρκώς αυξανόμενες πληθυσμιακές μετακινήσεις και 

στις ταχείες κοινωνικές μεταβολές που συντελούνται γύρω μας τις τελευταίες 

δεκαετίες. 

Με γνώμονα τις ανωτέρω παραδοχές προκύπτει η έννοια του διαπολιτισμού, η 

οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των εθνικών κρατών και στην ουσία αποτελεί 

υπέρβαση της εθνικής ιδεολογίας που θέλει ένα κράτος να αποτελείται από ένα έθνος, 

μία γλώσσα και έναν ομοιογενή πολιτισμό, έναν πολιτισμό που να εδράζεται στην 

ιδέα της κοινής καταγωγής. Ο διαπολιτισμός γεννιέται ως ένα νέο είδος πολιτισμού 

που επιτρέπει τη συμβίωση όλων των ατόμων, με διαφορετική εθνική και πολιτισμική 

προέλευση και τη συνύπαρξη των πολιτισμών τους. Αποδέχεται ότι η ανακάλυψη της 

άλλης πλευράς θα πρέπει να οδηγεί στην ανακάλυψη μιας ισότιμης σχέσης και 

ανταλλαγής και όχι ενός φράγματος. Κρίνεται ως η εξέλιξη της πολυπολιτισμικής 

οργάνωσης και έκφρασης των κοινωνιών και είναι εργαλείο διαπραγμάτευσης μεταξύ 

των διάφορων πολιτισμικών ταυτοτήτων. Ο διαπολιτισμός δεν αφορά μόνον 
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ορισμένες κοινωνικές ομάδες και η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν πρέπει να 

θεωρείται ότι εφαρμόζεται μόνο σε ένα ειδικό σχολικό κοινό. Αντίθετα πρόκειται για 

μία κοινή επιλογή της Ενωμένης Ευρώπης και εντάσσεται στην προοπτική ενός 

κόσμου, ο οποίος για να επιβιώσει προσβλέπει στην αλληλεξάρτηση και όχι στην 

αναδίπλωση και την αμυντική στάση2. Υπερβαίνει τις ετερότητες, αποκλείει τις 

κατακερματισμένες κοινωνίες όπου κάθε πολιτισμός θα βιώνει τη δική του μοναξιά, 

απορρίπτει τον κοινωνικό αποκλεισμό, ενισχύει την κοινωνική συνοχή με δικαιοσύνη 

και ίσες ευκαιρίες για όλους. Προφανώς συμπεριλαμβάνονται και οι κοινωνικές 

ομάδες που ανήκουν στην πλειονότητα και απολαμβάνουν τα ευεργετήματα από τους 

θεσμούς και τις πρακτικές που κατά παράδοση ισχύουν και εφαρμόζονται.  

 
 

2.2.1. Πολυπολιτισμικότητα και πολυπολιτισμικές κοινωνίες 

Στις μέρες μας όλα τα εθνικά κράτη είναι πολυπολιτισμικά αν και ο όρος της 

πολυπολιτισμικότητας προσκρούει ακόμη σε ασάφειες και παρεξηγήσεις. Η 

πολυπολιτισμικότητα δεν ορίζεται μόνο σε σχέση με τους μετανάστες και τις 

διαδικασίες ένταξής τους στις χώρες υποδοχής αλλά υπάρχουν κοινωνικές και 

πολιτισμικές διαφορές στο πλαίσιο της υπάρχουσας κοινωνικής και πολιτισμικής 

ιεραρχίας σε κάθε κράτος-έθνος (Γκότοβος, 2002). Έτσι, μπορούμε να δούμε τις 

διακρίσεις που υπάρχουν σε διάφορες ομάδες ανθρώπων λόγω τοπικών στερεοτύπων 

ή παράδοσης, ανάλογα με το φύλο που έχουν, από το αν ανήκουν σε θρησκευτικές ή 

εθνοτικές μειονότητες ή από το αν αποκλίνουν από το θεωρούμενο ως «κανονικό». 

Με τον όρο αυτό λοιπόν, θα εννοούσαμε μία κοινωνική κατάσταση στην οποία οι 

διαδικασίες που δρομολογούνται εξαρτώνται από την περιθωριοποίηση ατόμων ή 

ομάδων με διαφορετικό εθνοτικό-πολιτισμικό υπόβαθρο.  Πολυπολιτισμικότητα σε 

μία χώρα μπορεί να προκύψει:  

-Από τη συμβίωση αυτόχθονων κοινωνικών ομάδων με ιδιαίτερη, η κάθε μία, 

πολιτισμική παράδοση. 

-Από τη μετακίνηση μεταναστών, οι οποίοι μεταφέρουν τη δική τους 

κληρονομιά. 

                                                
 
2 Conseil de l΄ Europe: “L΄ education interculturelle, concept, contexte et programme”, Strasbourg 

1989, σ.σ. 6-15, 16-44, 60-96, 208-213.  
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-Από την παλιννόστηση ατόμων ή ομάδων, οι οποίες μεταφέρουν πολιτισμικά 

στοιχεία της χώρας στην οποία ζούσαν. 

-Από τη δημιουργία ενδιάμεσου πολιτισμού, ο οποίος δημιουργείται από την 

επίδραση του πολιτισμικού περιβάλλοντος της χώρας υποδοχής, πάνω στον πολιτισμό 

της χώρας προέλευσης (Φώτου, 2002).   

Όταν χαρακτηρίζουμε μία κοινωνία ως πολυπολιτισμική, σημαίνει ότι τείνει 

να αναγνωρίζει ισότιμα ακόμη και άλλες αξίες ή διαφορετικά πρότυπα ζωής από τα 

δικά μας, εφόσον βέβαια τα τελευταία δεν έρχονται σε αντίθεση με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τις αρχές του Συντάγματος. Έτσι το άνοιγμα προς έναν ισότιμο 

πολιτισμικό πλουραλισμό έχει έναν απαράβατο όρο: οι διαφορετικές αξίες που 

δεχόμαστε να αναγνωρίζουμε, δεν επιτρέπεται να θίγουν τα κοινωνικά και πολιτικά 

επιτεύγματα της ισονομίας, της ίσης μεταχείρισης και του συνταγματικού κράτους. 

Με άλλα λόγια το ζητούμενο είναι να μπορεί το εθνικό κράτος να υπερασπίζεται τα 

ίσα δικαιώματα «διαφορετικών» πολιτών. Να αντιλαμβάνεται, ανεξάρτητα από την 

ετερογένεια του πληθυσμού, τις κοινωνικές αλλαγές και να κωδικοποιεί τα σύγχρονα 

προβλήματα και τις κοινωνικές συγκρούσεις με βάση την πολιτική και τους θεσμούς 

(Γκόβαρης, 2009). Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν πράγματι σημειωθεί αρκετές 

αλλαγές στην ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, μέσω κοινοτικών 

οδηγιών και αποφάσεων του ευρωπαϊκού δικαστηρίου. Σε αυτή τη βάση είναι κοινά 

παραδεκτό ότι η πολυπολιτισμικότητα μπορεί να συμβάλλει στην επέκταση και την 

εμβάθυνση της δημοκρατίας, ιδιαίτερα σε κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι 

μετανάστες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με άλλο θρήσκευμα ή δόγμα κ.ά. 

Σύμφωνα με τον Πανταζή (2002, 2003, 2005, 2009) ως πολυπολιτισμική κοινωνία 

θεωρείται:  

- Σε επίπεδο περιγραφής της πραγματικότητας, η ύπαρξη μιας εθνοτικής, 

πολιτισμικής πολλαπλότητας και ανομοιογένειας, 

- Σε κανονιστικό επίπεδο, η ισότιμη συνύπαρξη ατόμων και ομάδων 

προερχόμενων από διαφορετικές κουλτούρες και εθνότητες 

- Σε επίπεδο κριτικής, η έννοια «πολυπολιτισμική κοινωνία» στρέφεται 

κατά των φραγμών, της εχθρότητας, των προκαταλήψεων, των διακρίσεων 

και του ρατσισμού. 

Τέλος, οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες που θέλουν να αναγνωρίσουν την 

εθνοπολιτισμική πολλαπλότητα οφείλουν να δώσουν έμφαση στα εξής (Πανταζής, 

2005): 
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- Η εθνοτική και πολιτισμική πολλαπλότητα πρέπει να αναγνωρισθεί σε 

ατομικό, συλλογικό και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. 

- Η εθνοπολιτισμική πολλαπλότητα αποτελεί τη βάση για εμπλουτισμό και 

συνοχή. Συνεπώς δεν αρκεί η αναγνώριση και ο σεβασμός αλλά η 

δημιουργία διαπολιτισμικών συνδέσεων και επαφών μεταξύ των ομάδων. 

- Παροχή ίσων ευκαιριών στα μέλη όλων των ομάδων. 

- Οικιοθελής εθνοπολιτισμική ταύτιση. Σε μία δημοκρατική κοινωνία το 

άτομο επιλέγει ελεύθερα το πλαίσιο στο οποίο θα ανήκει. 

Εξαρτάται λοιπόν από τις ίδιες τις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες το 

αν αποδέχονται τις πολιτισμικές διαφορές χωρίς να παραβιάζουν τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Οι κοινωνίες του τύπου αυτού, μέσα στις οποίες ζουν διάφορες 

εθνοπολιτισμικές ομάδες και μειονότητες, πρέπει να παραιτηθούν από την ιδέα μιας 

εθνικά ομοιογενούς κοινωνίας και να αναγνωρίσουν την εθνοτική-πολιτισμική 

πολλαπλότητα (Πανταζής, 2009). Πρόκειται συγχρόνως για την υπεράσπιση, εκ 

μέρους των εθνικών κρατών, ίσων δικαιωμάτων μεταξύ των πολιτών από τη μία και 

της παροχής δικαιώματος στη διαφορετικότητα από την άλλη. Ωστόσο, σεβασμός και 

αναγνώριση των πολιτισμικών στοιχείων μιας κουλτούρας δεν σημαίνει αυτομάτως 

και άκριτη αποδοχή όλων αυτών των κανόνων. Σύμφωνα με τον Habermas (1993 

στο: Πανταζής 2009: 78) «σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες μπορεί το σύνταγμα του 

κράτους δικαίου να ανεχθεί μόνο μορφές ζωής οι οποίες συνδέονται με τέτοιες μη 

φονταμενταλιστικές παραδόσεις, διότι η νομικά ισότιμη συνύπαρξη αυτών των 

μορφών ζωής επιθυμεί την αμοιβαία αναγνώριση των διαφορετικών πολιτισμικών 

ιδιοτήτων των μελών». Για αυτό οι αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα 

σύγχρονα δημοκρατικά κράτη είναι εκείνες που εγγυώνται την αναγνώριση της 

πολυπολιτισμικότητας, την ομαλή συνύπαρξη και την ενεργή αποδοχή και συμμετοχή 

στις κοινωνίες ατόμων ή ομάδων με διαφορετικές καταβολές.       

 
 
2.2.1.1. Εθνότητα και έθνος 

Στη συγκρότηση όμως του εθνοπολιτισμικού πλουραλισμού δεν θα έπρεπε να 

παραλείψουμε και την πορεία της εξέλιξης των όρων εθνότητα και έθνος. Μέσα στην 

ιστορική διαδρομή η κοινότητα που ορίζεται ως «η ένωση προσώπων που έχουν 

κοινή καταγωγή και κοινά συμφέροντα» (Πλήρες εγκυκλοπαιδικό και ερμηνευτικό 

λεξικό της ελληνικής γλώσσας “Παπυρος-Λαρούς”, 1972: 627) είναι «ένα σύνολο 
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ατόμων που ζουν σε ένα ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον, με πυκνούς και 

αμοιβαίους δεσμούς μεταξύ τους, με ιδιαίτερη πολιτισμική παράδοση και με γνώση 

της μοναδικότητας και της ταυτότητας της κοινότητας που απαρτίζουν» (Βασιλείου 

& Σταματάκης, 1992: 206). Είναι γεγονός ότι οι συνθήκες που επικρατούν στις 

κοινότητες των ανθρώπων διαφοροποιούνται διαρκώς και οι κοινότητες παίρνουν 

διάφορες μορφές. Οι κοινωνικοοικονομικές και πολιτιστικές εξελίξεις επιταχύνουν ή 

επιβραδύνουν ανάλογα τους μετασχηματισμούς των κοινοτήτων από τόπο σε τόπο. Ο 

Ρόζενταλ (1976: 245) υποστηρίζει ότι η εθνότητα, ως μία μορφή κοινότητας,  

«διαμορφώνεται στην πορεία καθώς συγχωνεύονται και σταθεροποιούνται οι 

διάφορες φυλές τον καιρό που γίνεται η αντικατάσταση του πρωτόγονου κοινοτικού 

συστήματος από τις σχέσεις της ατομικής ιδιοκτησίας και όταν εμφανίζονται και 

εξελίσσονται παραπέρα οι κοινωνικές τάξεις». Τα γνωρίσματα της εθνότητας 

περιγράφονται από τον ίδιο ερευνητή ως ακολούθως: «οι πρωτυτερινοί δεσμοί 

συγγενών από αίμα δεν υπάρχουν πια. Στη θέση τους έρχεται η εδαφική κοινότητα. 

Οι φυλετικές γλώσσες αντικαθίστανται από τη μία γλώσσα, ενώ πλάι σε αυτήν 

υπάρχουν πολλές διάλεκτοι. Κάθε εθνότητα έχει τη δική της αθροιστική ονομασία. 

Μέσα στην εθνότητα πρωτοφανερώνονται τα στοιχεία του κοινού πολιτισμού». 

Σύμφωνα με τον Ψυρούκη (1992: 52) η εθνότητα-“λαότητα” διαφοροποιείται από 

άλλες μορφές κοινότητας στο ότι σε αυτήν υπάρχει ακόμη ένας χαλαρός δεσμός 

συναίσθησης της κοινής καταγωγής μεταξύ των μελών της και κυρίως υπάρχει η 

συναίσθηση κοινών χαρακτηριστικών, όπως της γλώσσας και της θρησκείας «που 

όμως αποτελεί σύνθετο σύστημα, βασισμένο σε πολλούς ιστορικούς παράγοντες, 

όπως είναι οι παραδόσεις κ.λπ.».  

Στην πορεία της εξέλιξης της ιστορικής πραγματικότητας το έθνος είναι η 

επόμενη μορφή κοινότητας, έννοια που σύμφωνα με πολλούς μελετητές, είναι 

δύσκολο να προσδιοριστεί απολύτως. Η έννοια του έθνους, όπως χρησιμοποιείται 

σήμερα, συγκροτήθηκε ιστορικά τα τελευταία διακόσια χρόνια και συνδέεται άμεσα 

με τη δημιουργία των εθνικών κρατών. Η ιστορικότητα όμως της έννοιας, δηλαδή το 

γεγονός ότι το περιεχόμενό της μεταβάλλεται μέσα στο χρόνο, δεν ήταν μέχρι 

πρόσφατα αποδεκτό από μεγάλη μερίδα ιστορικών, κοινωνιολόγων και 

ανθρωπολόγων. Η κυρίαρχη αντίληψη για το έθνος και την εθνική ταυτότητα 

προέρχεται από το 19ο αιώνα. Το έθνος αντιμετωπιζόταν ως οικουμενική, "φυσική" 

οντότητα, ανεξάρτητη από το χρόνο και το χώρο και η εθνική ταυτότητα ως 

αυτονόητη και αναλλοίωτη αποτύπωση κοινωνικής ομοψυχίας και συνοχής. Σήμερα, 
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για τον εννοιολογικό προσδιορισμό του έθνους χρησιμοποιούνται πολλά κριτήρια. Οι 

ορισμοί που προκύπτουν είναι δυνατόν να κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με τη 

γερμανική, τη λατινική και τη μαρξιστική αντίληψη, ενώ τελευταία προβάλλουν και 

νέες προσεγγίσεις.  

Εν συντομία, η φυλή, η γλώσσα, η θρησκεία και οι παραδόσεις αποτελούν 

αποφασιστικά κριτήρια για τον καθορισμό του έθνους, σύμφωνα με τη γερμανική 

αντίληψη, ενώ η θέληση του πληθυσμού, όταν πρόκειται να χωριστούν σε έθνη, 

θεωρείται δευτερεύουσας σημασίας.  

Η λατινική αντίληψη για το έθνος προτείνει ως κύριο χαρακτηριστικό του την 

επιθυμία συμβίωσης. Το βασικό κριτήριο είναι η αντίληψη της κοινότητας, του 

δεσμού που διαμορφώνεται από το ενεργό ιστορικό παρελθόν, το παρόν και το 

επιθυμητό μέλλον. Η επιθυμία συμβίωσης ενισχύεται από την κοινότητα γλώσσας, 

εθίμων και παραδόσεων, ωστόσο αυτά τα κοινά πολιτισμικά πρότυπα δεν είναι 

απαραίτητα ούτε επαρκή - σύμφωνα πάντα με την υποκειμενική αντίληψη - για τον 

καθορισμό του έθνους.  

Στη μαρξιστική αντίληψη καθοριστικός είναι ο ρόλος του οικονομικού 

παράγοντα με αποτέλεσμα το έθνος  να αντιμετωπίζεται ως δημιούργημα της 

καπιταλιστικής κυρίως εποχής.  

Τέλος, σύμφωνα με κάποιες σύγχρονες προσεγγίσεις, το έθνος γίνεται 

αντιληπτό όχι ως μία πρωταρχική, φυσική και σταθερή οντότητα, αλλά ως προϊόν και 

αποτέλεσμα μιας εθνικιστικής επιταγής, “ένα έθνος, ένα κράτος”. 

 
 
2.2.1.2. Κοινωνική, εθνική και πολιτισμική ταυτότητα. 

Στη μετανεωτερική εποχή η κοινωνική ταυτότητα θεωρείται ένα κοινωνικό 

κατασκεύασμα. Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις η ατομική υπόσταση 

εμπεριέχει πολλαπλές και συχνά αντιφατικές ταυτότητες οι οποίες δεν συνιστούν μία 

ενιαία συνεκτική ολότητα (Fornäs, 1995). Ο  Jenkins (2006) θεωρεί ότι οι ταυτότητες 

είναι επιτεύγματα κοινωνικών αλληλεπιδράσεων οι οποίες καθορίζονται και 

επανακαθορίζονται καθ όλη τη διάρκεια του βίου. Συνεπώς, ο όρος ταυτοποίηση 

είναι προτιμότερος από τον όρο ταυτότητα καθώς απορρίπτει την ιδέα ότι οι 

ταυτότητες είναι οριστικά προσδιορισμένες και αμετάβλητες. Με τον ίδιο τρόπο ο 

Carbaugh (1996) υποστηρίζει ότι οι ταυτότητες εφαρμόζονται και χρησιμοποιούνται 

ή τροποποιούνται κάτω από διάφορες κοινωνικές καταστάσεις. Η φυσιολογική 
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τροποποίηση της ταυτότητας των ατόμων επιτρέπει στα άτομα να είναι περισσότερο 

σημαντικά για  κάποιες καταστάσεις από ό,τι για άλλες, ενώ διαφορετικές ταυτότητες 

σχηματοποιούνται και κινητοποιούνται ως αντίδραση σε ομοιότητες και 

ανομοιότητες (Jenkins, 2006). Για παράδειγμα, δεν είναι ασυνήθιστο να συναντήσει 

κανείς άτομα χαμηλής κοινωνικής υπόστασης σε ομάδες ανθρώπων με υψηλή και 

ισχυρή κοινωνική θέση (Gudykunst & Kim, 1997). Ο Τσαούσης (1997) 

αναφερόμενος γενικά στην ταυτότητα του κοινωνικού συνόλου προσδιορίζει τους 

άξονες γύρω από τους οποίους στρέφεται η αναπροσαρμογή της ταυτότητας ως εξής: 

α) τα σύνολα που σχηματίζουν τον κοινωνικό περίγυρο από τον οποίο 

διαφοροποιείται το αυτοπροσδιοριζόμενο σύνολο ως αυτοτελής οντότητα και β) τα 

πολιτιστικά στοιχεία που συνθέτουν κάθε φορά τη βάση της διαφοροποίησης και 

αντιδιαστολής.  

Στοιχεία όπως κοινή καταγωγή, κοινή γλώσσα και θρησκεία καθώς και κοινές 

παραδόσεις καλούνται να εδραιώσουν την εθνική ταυτότητα ως προσδιοριστικά του 

έθνους. Τα έθνη προσδιορίζονται ιστορικά κυρίως μέσα από τις διαφορές τους και τις 

συγκρίσεις τους με άλλα έθνη. Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία 

ετεροπροσδιορισμού η οποία συμβάλλει στην αέναη αναπαραγωγή της εθνικής 

ταυτότητας ως μοναδικής. Η εθνική ταυτότητα, όπως άλλωστε και κάθε άλλη 

ταυτότητα (οικογενειακή, ταξική, τοπική, θρησκευτική, του φύλου) κατατάσσει τα 

άτομα διαφοροποιώντας τα, δίνοντας έμφαση δηλαδή στις διαφορές και όχι στις 

ομοιότητες. Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι η εθνική ταυτότητα δεν είναι μία 

καθορισμένη και στερεότυπη έννοια αλλά ένα προϊόν κοινωνικών αλληλενεργειών 

(Jenkins, 1997). Η εθνική ταυτότητα συνδέεται συχνά με τις εθνικές διαφορές. Οι 

εθνοπολιτισμικές ομάδες μπορούν να προσδιοριστούν από ποικίλα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά με έμφαση στη γλώσσα, στο χρώμα του δέρματος, στη θρησκεία και 

στη διάλεκτο. Οι φανξιοναλιστές υποστηρίζουν ότι υπάρχουν ιδιαίτερες αξίες που  

μπορούν να αποδοθούν σε διαφορετικές εθνοπολιτισμικές ομάδες. Ο Hofstede (1999, 

στο: Durovic, 2008), βασισμένος σε μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία 

του ’60, με πολυπολιτισμική συνεργασία και σε περισσότερες από 50 χώρες, 

ανέπτυξε ένα μοντέλο τεσσάρων διαστάσεων, παρουσιάζοντας τις πλευρές μιας 

αυτοτελούς-διακεκριμένης πολιτισμικής οντότητας που μπορούν να μετρηθούν σε 

σχέση με άλλες. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται: η απόσταση, η 

ατομικότητα/συλλογικότητα, ο φεμινισμός/η ανδροκρατία και η δυνατότητα 

προσδιορισμού. Μεταξύ πολλών άλλων αποδείχθηκε ότι η δανέζικη κουλτούρα, για 
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παράδειγμα, είναι ατομικιστική και φεμινιστική έναντι της μεξικανικής που 

χαρακτηρίζεται από συλλογικότητα και ανδροκρατία.  

Σχετικά με τον προσδιορισμό της ελληνικής ταυτότητας ο Τσαούσης (1997) 

εντοπίζει ως αφετηρία άλλοτε το «εμείς» και άλλοτε το «οι άλλοι». Στην πρώτη 

περίπτωση η ελληνική ταυτότητα έχει ως κύριο σημείο αναφοράς της το «εμείς», τα 

διαφοροποιητικά στοιχεία που μας χαρακτηρίζουν και που αποτελούν διακριτικά 

γνωρίσματα ομολογημένα και από τους «άλλους». Στη δεύτερη περίπτωση, η 

ταυτότητα θεμελιώνεται περισσότερο στην άρνηση των «άλλων» παρά στη βεβαίωση 

του «εμείς». Για το Δαμανάκη (2001: 9), η «εθνική ταυτότητα εκφράζει το 

“διαχρονικό επίπεδο” προσδιορισμού της ταυτότητας, το οποίο μπορεί να αποτελείται 

από κοινά στοιχεία και συλλογικές εμπειρίες, αλλά και από μύθους». Η 

πολυπρόσωπη φύση της εθνικής ταυτότητας είναι εμφανής σε περιβάλλον 

μεταναστών και παιδιών από γονείς με διαφορετικές εθνοπολιτισμικές καταβολές 

(Eriksen, 2002). Στην περίπτωση των αλλοδαπών πληθυσμών, μπορεί κανείς να 

παρατηρήσει πολυσύνθετες πολιτισμικές συγγένειες. Για αυτές τις ομάδες των 

ανθρώπων η εθνική ταυτότητα έχει δύο διαστάσεις: τo πώς προσδιορίζονται σε σχέση 

με την εθνική τους κληρονομιά και πώς προσδιορίζονται σε σχέση με την κοινωνία 

της χώρας υποδοχής. Σύμφωνα με τον  Berry (1994, 1997, 2004) η έκφραση και 

προβολή  της εθνικής ταυτότητας μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάγεται σε ένα τετραμερές 

μοντέλο σύμφωνα με το οποίο ισχύουν τα εξής: α) οι αλλοδαποί που παραμένουν 

προσκολλημένοι δυνατά στις εθνικές παραδόσεις και απέχουν από τις αξίες του 

πολιτισμού της χώρας υποδοχής προσυπογράφουν μία παραδοσιακά βασισμένη και 

εθνοπολιτισμικά προσδιορισμένη επιλογή, β) αν συμβαίνει το αντίθετο τείνουν να 

αποκτήσουν μία ταυτότητα αφομοίωσης, γ) αν εσωτερικεύουν σθεναρά και τις δύο 

πολιτισμικές καταστάσεις, στα δύο συστήματα, τότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 

εντάσσονται επιτυχώς στο νέο περιβάλλον και δ) επιλέγουν την ενσωματωτική 

προοπτική και κατέχουν την ταυτότητα του περιθωρίου, αν ταυτοποιηθούν ασθενώς 

και με τις δύο πολιτισμικές καταστάσεις. Σύμφωνα με τον Daniel (1996) και τα 

παιδιά με γονείς από διαφορετικό εθνοπολιτισμικό περιβάλλον αντιμετωπίζουν 

παρόμοια προβλήματα.  

Συχνά η πολιτισμική και η εθνική ταυτότητα αλληλοκαλύπτονται αλλά 

προφανώς δε συμπίπτουν και δεν είναι ταυτόσημες. Η πολιτισμική ταυτότητα 

διαμορφώνεται κάτω από συγκεκριμένες οικολογικές, γλωσσικές, πολιτιστικές, 

πολιτικές και σε ένα βαθμό βιογενετικές συνθήκες και αποτελεί έκφραση αυτού που ο 
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Raveau (1987) ονομάζει «συγχρονικό επίπεδο» και «συγχρονικά στοιχεία» 

προσδιορισμού της ταυτότητας. Το πολιτισμικό πλαίσιο και η ευρύτερη κουλτούρα 

της οποίας είναι μέρος ένα άτομο αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την 

ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη διαμόρφωση της ταυτότητάς του. Τα 

πολιτισμικά, δηλαδή, χαρακτηριστικά κάθε κοινωνίας είναι εκείνα που με ασφάλεια 

καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται την 

ατομικότητά του. Η πολιτισμική ταυτότητα αποτελεί τρόπο και στάση ζωής, 

συναρτάται άμεσα με τις συγκεκριμένες συνθήκες κοινωνικοποίησης του ατόμου και 

είναι ευρύτερη της εθνικής ταυτότητας, η οποία περιορίζεται όπως είδαμε κυρίως στη 

γλώσσα, τη θρησκεία και τις παραδόσεις. Η πολιτισμική ταυτότητα μπορεί να 

αντιμετωπιστεί και ως μέρος της αυτοαντίληψης ενός ατόμου που προέρχεται από τη 

γνώση ότι ανήκει σε μία κοινωνική ομάδα, καθώς και από την αξία ή το 

συναισθηματικό νόημα που αποδίδει στο γεγονός ότι αποτελεί μέρος αυτής της 

ομάδας (Κλεφτάρας, 2003). Τέλος, έχει βιωματικό χαρακτήρα και διαμορφώνεται 

κυρίως μέσα από την ενεργή ενασχόληση του ατόμου με το άμεσο 

κοινωνικοπολιτισμικό του περιβάλλον. Ωστόσο, τα άτομα με διαφορετικές 

πολιτισμικές ταυτότητες είναι συχνά θύματα διακρίσεων και άνισης μεταχείρισης από 

την κυρίαρχη ομάδα στην οποία ιστορικά έχει δοθεί πολιτική, κοινωνική και 

οικονομική δύναμη και οι αρνητικές εμπειρίες των ατόμων ή των ομάδων αυτών 

συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη διάπλαση της αυτοαντίληψης και της 

αυτοεκτίμησής τους.  

Θεωρούμε αρκετά χρήσιμο στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε για 

παράδειγμα, ότι οι βιομηχανικά αναπτυγμένες κοινωνίες του δυτικού κόσμου έχουν 

πολιτισμικές διαφορές με τις λεγόμενες ανατολικές-παραδοσιακές κοινωνίες σε 

σχέση με το άτομο, την ομάδα, την οικογένεια ή τη συλλογικότητα, έννοιες τις οποίες 

αντιμετωπίζουν εντελώς διαφορετικά. Στο δυτικό κόσμο το άτομο κατέχει εξέχουσα 

θέση και ο ανταγωνισμός για την προσωπική εξέλιξη και καταξίωση είναι μέρος της 

κουλτούρας και της πολιτισμικής συμπεριφοράς. Στις ανατολικές κοινωνίες η 

συγκεκριμένη στάση είναι αδιανόητη και προέχει η ομαδική προσπάθεια και θυσία, η 

αλληλεξάρτηση και το συλλογικό καθήκον. Κάποιες φορές οι αντιλήψεις και οι 

αποφάσεις του ατόμου επηρεάζονται από τις στάσεις και τις ανάγκες της οικογένειας 

ή της ομάδας στην οποία ανήκει, ενώ άλλες φορές η αυτονομία, η προσωπική 

ανεξαρτησία και η ατομική επιτυχία είναι αδιαπραγμάτευτες αξίες ζωής. 
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2.2.1.3. Περιεχόμενο και δομή της διαπολιτισμικής επικοινωνίας 

Σύμφωνα με τον Hofstede (2001) η διαπολιτισμική επικοινωνία ξεκινά με τη 

συνάντηση ανθρώπων από διαφορετική κουλτούρα. «Προϋποθέτει αλληλεπίδραση 

μεταξύ ανθρώπων των οποίων οι πολιτισμικές αντιλήψεις και παραστάσεις είναι 

αρκετά ευδιάκριτες, ώστε να επιφέρουν ένα επικοινωνιακό γεγονός» (Samovar & 

Porter, 2004: 15). Οι Barnett & Lee (2003: 260) θεωρούν ότι η συγκεκριμένη  

αλληλεπίδραση είναι «ανταλλαγή πολιτισμικών πληροφοριών μεταξύ ατόμων ή 

ομάδων από διαφορετικό περιβάλλον». Οι Lustig & Koester (1999) προσθέτουν ότι η 

διαπολιτισμική επικοινωνία είναι μία συμβολική διαδικασία κατά την οποίαν 

άνθρωποι από διαφορετική κουλτούρα δημιουργούν κοινά νοήματα. Σε κάθε 

περίπτωση αφορά ανθρώπους οι οποίοι κινούνται σε έναν κοινό δίαυλο επικοινωνίας 

ανεξάρτητα από τις διαφορές τους και παράλληλα συνεπάγεται ότι ίσως να τους 

αποτρέπει από παραδοσιακές και συντηρητικές αντιλήψεις, του δικού τους 

πολιτισμικού κλίματος, όταν αυτές υπάρχουν.  

Για να καταλάβουμε τη δομή της διαπολιτισμικής επικοινωνίας θα 

χρησιμοποιήσουμε το δομικό μοντέλο των Barnett & Lee (2003) στο οποίο 

περιγράφεται η ανταλλαγή πολιτισμικών πληροφοριών μεταξύ δύο ομάδων με σαφώς 

διαφορετική κουλτούρα. 

 

 
 
        Σχήμα1: Η δομή της διαπολιτισμικής επικοινωνίας (Barnett & Lee, 2003: 262) 
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Στο σχήμα των Barnett & Lee επιλέγονται δύο τυχαίες διαφορετικές 

εθνοπολιτισμικές ομάδες Α και Β. Μεταξύ των δύο ομάδων υπάρχει διασπαρμένη 

επικοινωνία, ενώ εσωτερική επικοινωνία υπάρχει και μέσα σε κάθε ομάδα ξεχωριστά. 

Οι άνθρωποι που προέρχονται και από τις δύο ομάδες και απομακρύνονται προσωρινά 

από την κουλτούρα τους εξαιτίας της εργασίας τους, της εκπαίδευσης, στρατιωτικών ή 

διπλωματικών καθηκόντων, τουρισμού κ.ά. βρίσκονται στις ακραίες θέσεις, όπως 

φαίνεται και  συμβολίζονται με τα a και b. Τα άτομα αυτά αντιπροσωπεύουν από τη μία 

τη δική του το καθένα κουλτούρα, αλλά από την άλλη αυτή η αντιπροσώπευση 

ελαττώνει την αβεβαιότητα μιας άγνωστης κουλτούρας, καθώς βρίσκονται σε θέση να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες. Οι εισηγητές υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα αυτής της 

αντιπροσώπευσης είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ίσως πιστέψουν ότι η δική τους 

πολιτισμική ιδιαιτερότητα ταιριάζει στον κάθε ένα από την άλλη πλευρά. Παράλληλα 

οι εισηγητές, ενώ θεωρούν ότι η αντιπροσώπευση διευκολύνει την κατανόηση του 

άλλου, δεν πιστεύουν ότι έτσι μεταφέρονται στερεότυπα και προκαταλήψεις από τη μία 

ομάδα στην άλλη.  

Όμως, καθώς θεωρούμε κάποια μέλη των ομάδων ως αντιπροσώπους υπάρχει 

πάντα η πιθανότητα υπεργενίκευσης και κατηγοριοποίησης των μελών σε μία ιδιαίτερη, 

νέα ομάδα. Το c στο διάγραμμα παριστάνει αυτούς οι οποίοι είναι απόγονοι ενός 

διαπολιτισμικού γάμου ή είναι ικανοί να μιλήσουν σε δύο «γλώσσες». Επομένως οι c 

δεν ανήκουν σε κανένα γκρουπ, έχουν αντίληψη και των δύο χώρων και είναι ικανοί να 

εκτιμήσουν τη διαπολιτισμική συνάντηση πιο αντικειμενικά.  

Επίσης, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι διεθνείς οργανισμοί 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και συνιστούν τμήματα της διαπολιτισμικής 

επικοινωνίας. Τα Ηνωμένα Έθνη ή η Παγκόσμια Τράπεζα για παράδειγμα καθώς και 

άλλοι διεθνείς οργανισμοί, προάγουν τη διαπολιτισμική επικοινωνία. Τα μέσα Α που 

εκπροσωπούν την ομάδα Α επιδρούν έντονα στις αντιλήψεις των b για την κουλτούρα 

των Α και αντιστρόφως. Οι c χρησιμοποιούν τα μέσα και των δύο για να έλθουν σε 

επαφή με τον πολιτισμό των Α και Β. Με άλλα λόγια η διαπολιτισμική επικοινωνία 

βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και επιβεβαιώνεται, καθώς το  μήνυμα που παράγεται 

σε μία κουλτούρα υποβάλλεται με επιτυχία και σε άλλες. 

Συγχρόνως και παρά τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις και ορισμούς 

διαφόρων ερευνητών, υπάρχει συμφωνία ότι η διαπολιτισμική επικοινωνία είναι 

αποτελεσματική και βελτιώνεται σημαντικά όταν πληρούνται οι παρακάτω 

προϋποθέσεις: 
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 Σεβασμός των ατόμων με διαφορετική πολιτισμική καταγωγή 

 Συνεχείς και ειλικρινείς προσπάθειες να αντιληφθούμε τον κόσμο από 

άλλη οπτική γωνία 

 Να είμαστε ελαστικοί και ανοιχτοί σε κάθε νέα γνώση 

 Να υπάρχει υγιής αίσθηση χιούμορ 

 Αποδοχή της διαφορετικότητας και άρνηση των προκαταλήψεων 

 Προσέγγιση των άλλων με επιθυμία και ανοιχτή διάθεση για μάθηση 

 Γνήσιο ενδιαφέρον για τους άλλους  

 Αντιμετώπιση των διαφορών όχι με όρους κατωτερότητας αλλά ως 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες (Barnett & Lee, 2003. Gudykunst, 2005. Stier, 

2006).                     

     
 
2.2.2. Διαπολιτισμική εκπαίδευση, σκοπός, στόχοι 

Εκπαίδευση ονομάζεται η οργανωμένη αγωγή και μάθηση που εφαρμόζεται 

σε ιδρύματα με θεσμούς που δημιουργεί η Πολιτεία. Το εκπαιδευτικό σύστημα, που 

είναι ο τρόπος με τον οποίον έχει διαμορφωθεί η εκπαίδευση σε κάθε χώρα, είναι 

απόρροια των κοινωνικοπολιτιστικών και πολιτικοοικονομικών συνθηκών. Σε αυτή 

τη δομή διακρίνονται τρεις εκπαιδευτικές βαθμίδες: η πρωτοβάθμια, η δευτεροβάθμια 

και η τριτοβάθμια εκπαίδευση (Πυργιωτάκης, 2000). 

Ο όρος διαπολιτισμικός, σύμφωνα με τον Γκότοβο (2002: 3), όποτε 

χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της παιδαγωγικής ορολογίας, παραπέμπει «στο γεγονός 

της φορτισμένης με ετερότητα [ρεαλιστική ή φαντασιακή] παιδαγωγικής συνάντησης». 

 H διαπολιτισμική εκπαίδευση εμφανίστηκε ως ρεαλιστική απάντηση, 

βασισμένη σε φιλελεύθερες αξίες, σε έναν αριθμό πρακτικών εκπαιδευτικών θεμάτων 

όταν η πολιτισμική ποικιλομορφία άρχισε να κάνει έντονη την παρουσία της (Dhillon 

& Halstead, 2003: 146 στο: Παπασταμάτης, 2010 β). Είναι προφανές ότι η εφαρμογή 

της προϋποθέτει επεμβάσεις στο σύνολο των παιδαγωγικών αρχών και ρυθμίσεις στη 

διαδικασία που αφορά όλα τα μέλη ενός συνόλου, όλο το μαθητικό πληθυσμό, στον 

οποίον αναπόφευκτα υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη νοοτροπία, στις αντιλήψεις και 

στον τρόπο ζωής. Δεν αποτελεί έκφραση μιας ειδικής παιδαγωγικής αλλά τμήμα μιας 

γενικής αλλά διαφοροποιημένης θεωρίας για την παιδεία, μιας θεωρίας που 

απευθύνεται στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού. Πρόκειται για ένα ευρύ φάσμα 

θεωρητικών αναλύσεων σχετικά με τις σύγχρονες προϋποθέσεις της εκπαίδευσης και 
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των αρχών που πρέπει να διέπουν τη μάθηση και τη διδασκαλία στο πολυπολιτισμικό 

σχολείο. Πρέπει όλοι μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία να αποκτήσουν 

οικουμενική εικόνα της κοινωνίας της οποίας είναι μέλη, να κατακτήσουν γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να συμβιώσουν αρμονικά σε ένα δημοκρατικό 

περιβάλλον και να ευαισθητοποιηθούν στην αποδοχή της διαφορετικότητας ως 

κοινωνικής αναγκαιότητας και όχι ως απειλής (Γεωργογιάννης, 1997α). 

          Ο Δαμανάκης (2004) υποστηρίζει ότι οι προϋποθέσεις της διαπολιτισμικής 

θεωρίας είναι οι εξής: Η ισοτιμία των πολιτισμών, η  ισοτιμία του μορφωτικού 

κεφαλαίου ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης και η παροχή ευκαιριών.  

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει την πρόθεση να καταργήσει τις 

διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των πολιτισμών και αποβλέπει, με ισότητα και 

δικαιοσύνη, στην αμοιβαία αποδοχή και αλληλεπίδρασή τους. Εντάσσεται σε ένα 

ευρύτερο ειρηνιστικό κίνημα και υπηρετεί την ειρήνη μεταξύ των πολιτισμών. 

Περιλαμβάνει τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των διαφόρων εθνοπολιτισμικών 

ομάδων, καλύπτει τα ζητήματα ίσων ευκαιριών, μεριμνά κατά του ρατσισμού και των 

προκαταλήψεων, αμβλύνει τις υπάρχουσες ανισότητες και λαμβάνει αντισταθμιστικά 

μέτρα υπέρ των μη προνομιούχων κοινωνικών ομάδων. Επειδή θεμελιώνεται στην 

αρχή της αναγνώρισης της ετερότητας στοχεύει στη δίκαιη συγκρότηση μιας 

κοινωνικής τάξης που θα εξασφαλίζει δικαιοσύνη και ορθολογικότητα (Γκόβαρης, 

2009).    

       Οι περισσότεροι θεωρητικοί  συμφωνούν ότι κύριος σκοπός της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η αναδιάρθρωση των σχολείων και των φορέων 

της εκπαίδευσης, ώστε όλοι οι μαθητές και σπουδαστές να αποκτούν τις αναγκαίες 

γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες για να δρουν σε μία χώρα και έναν κόσμο που 

χαρακτηρίζεται από εθνική και φυλετική ποικιλότητα. Προφανώς δεν είναι μέρος 

ενός προγράμματος, ούτε πρόκειται για ένα ιδιαίτερο μάθημα με φολκλορικά 

στοιχεία, αλλά είναι μία ενιαία προσέγγιση που εκτείνεται σε όλα τα μαθήματα και σε 

όλη την παιδαγωγική διαδικασία (Γιαγκουνίδης, 1995. Μπαλτατζής & Γεράρης, 

2009). Ο μελλοντικός δάσκαλος μέσα από τα μαθήματα της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης θα πρέπει να μάθει να:  

1. μετριάζει τα αρνητικά συναισθήματα από τις διακρίσεις, των μαθητών και των 

ομάδων, λόγω των ξεχωριστών φυλετικών και πολιτισμικών τους 

χαρακτηριστικών και να προάγει τις ικανότητές τους για να ανταποκρίνονται στα 

μαθήματα και να επιτυγχάνουν υψηλές σχολικές επιδόσεις, 
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2. προάγει τη συναίσθηση και την επίγνωση της ιστορίας, του πολιτισμού και των 

μορφών όλων των εθνικών και φυλετικών ομάδων, προσφέροντας εναλλακτικές 

επιλογές στα προγράμματα σπουδών, 

3. ενισχύει την αυτοεκτίμηση, την αυτογνωσία και την ταυτότητα των μαθητών, 

ώστε να συνηθίζουν να βλέπουν τον εαυτό τους με τα μάτια των άλλων 

πολιτισμών (Banks, 2004),  

4. προάγει τις στάσεις, τις γνώσεις και τις δεξιότητες των ατόμων στο βαθμό που να 

μπορούν να εκτιμούν, να κατανοούν και να αναγνωρίζουν ισότιμα τις 

πολιτισμικές διαφορές (Gay, 2002). Έτσι θα μπορούν να δραστηριοποιούνται 

επιτυχώς στον εθνικό τους πολιτισμό, στον κυρίαρχο, αλλά και σε άλλους. 

Συνοψίζοντας θα θέλαμε να προτείνουμε τις ακόλουθες προτεραιότητες για την 

εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης: α) κατανόηση της καταγωγής και των 

αξιών των μαθητών μας, β) σεβασμό στις πολιτισμικές τους πεποιθήσεις, γ) 

απαλλαγή από μονοπολιτισμικές και εθνοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις, δ) 

απάλειψη κάθε μορφής στερεοτύπων και ρατσιστικής συμπεριφοράς και ε) ενίσχυση 

της προσπάθειας των μειονεκτούντων να αποφύγουν την περιθωριοποίηση και τον 

κοινωνικό αποκλεισμό.   

 
 
2.2.3. Βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Οι αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση 

την έρευνα και την εμπειρία σε πολλές χώρες του εξωτερικού, αλλά και στην Ελλάδα, 

είναι ένας χρήσιμος οδηγός για κάποιες αλλαγές που θα ξεκινήσουν από τα 

προγράμματα των  ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και  θα εφαρμοστούν στην 

καθημερινή σχολική πρακτική. Πρόκειται για το σύνολο των μεθόδων που 

αποβλέπουν στην αμοιβαία κατανόηση και σεβασμό μεταξύ όλων των μαθητών με 

διαφορετική γλωσσική, εθνική ή θρησκευτική καταγωγή και προϋποθέτουν την 

αναγνώριση της ανομοιογένειας ως πραγματικότητας σε κάθε άτομο ή ομάδα. Αρχές 

όπως εξάλειψη του ρατσισμού, κατανόηση, αποδοχή και σεβασμός της πολιτισμικής 

ποικιλίας, αλληλεγγύη και συμπάθεια στον ξένο και στο διαφορετικό, παροχή ίσων 

ευκαιριών και απάλειψη του εθνικιστικού τρόπου σκέψης μπορούν να ενταχθούν και 

να διδαχθούν με έκταση και αποτελεσματικά στα πλαίσια των προγραμμάτων 

σπουδών όλων των Παιδαγωγικών Τμημάτων. Με τον ίδιο τρόπο ο Essinger (1988) 

πιστεύει πως οι βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι τέσσερις: Η 
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ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη, ο διαπολιτισμικός σεβασμός και η εξάλειψη του 

εθνικιστικού τρόπου σκέψης. Είναι επιτακτική ανάγκη  ο διάλογος και η συνεννόηση 

με τη διάνοιξη ενός διαύλου επικοινωνίας, που θα βοηθήσει τη συνεργασία μεταξύ 

των πολιτών, ανεξαρτήτως προέλευσής τους. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι οι διορθωτικές 

παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα με στόχο το άνοιγμα του σχολείου στον 

κοινωνικό περίγυρο μέσω της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς και το είδος της 

εκπαίδευσης των συγκεκριμένων πληθυσμών και το διδακτικό υλικό εκμάθησης της 

Ελληνικής γλώσσας, είναι παρόντα ζητήματα άμεσης εφαρμογής. Σύμφωνα με τον 

Halkiotis (2000) οι βασικοί πυλώνες της ελληνικής διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής 

διαδικασίας θα μπορούσαν να είναι οι εξής: 

 Η μη εθνοκεντρική θεώρηση των διαφόρων πολιτισμών και εθνοτήτων 

 Η αναγνώριση της σπουδαιότητας των άλλων πολιτισμών θεωρώντας 

τους ως ίσους 

 Η απαλοιφή των στερεοτύπων κάθε είδους και ο σεβασμός στη 

διαφορετικότητα 

 Η προαγωγή της ανεκτικότητας η οποία συνιστά έναν θεμελιώδη ρόλο 

κοινωνικής συμβίωσης και συγχρόνως μία σπουδαία αρετή και  

 Η ενδυνάμωση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. 

Σύμφωνα με την έκθεση της UNESCO για την Ελλάδα, για το 2008 οι 

βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μεταξύ άλλων είναι οι εξής: 

    -Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και ευκαιριών μάθησης για όλους τους 

μαθητές, 

    -Ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής διαφορετικότητας στο πλαίσιο 

μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας και 

     -Ευαισθητοποίηση των μαθητών σε ζητήματα ιθαγένειας, ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, παγκόσμιας ειρήνης και σεβασμού της διαφορετικότητας.    

        Με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση συνδέονται οι έννοιες:  

α) της διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης, κατά την οποία διαχέεται η 

πολιτισμική εμπειρία σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο,  

β) της διαπολιτισμικής κατανόησης, όπου εφαρμόζονται οι διαθέσιμες 

πληροφορίες και αντιλήψεις σε συγκεκριμένες πολιτισμικές καταστάσεις, 

προκειμένου να ερμηνευτεί ορθά το μήνυμα που εκπέμπεται. Με την κατανόηση 
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μειώνεται ο κίνδυνος παρερμηνειών και παρεξηγήσεων που επιβαρύνουν και 

ζημιώνουν τις σχέσεις μεταξύ ατόμων και ομάδων και  

γ) της διαπολιτισμικής επικοινωνίας κατά την οποία η ανθρώπινη σκέψη ή η 

συμπεριφορά γίνεται αντιληπτή από άτομα ή ομάδες διαφορετικής καταγωγής. Οι 

άνθρωποι μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις περισσότερο αποτελεσματικές δυνατότητες 

προκειμένου να επιτυγχάνεται γνήσια και ουσιαστική επικοινωνία.  

Ο Πανταζής (2003) ορίζει τέσσερα σημεία ως θεωρητικές και πρακτικές αρχές 

της διαπολιτισμικής αγωγής στην βασική εκπαίδευση: 

1. Η διαπολιτισμική αγωγή απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και όχι μόνο σε 

αυτούς που φέρουν διαφορετική πολιτισμική καταγωγή. 

2. Η διαπολιτισμική αγωγή εκφράζεται ως καθολική παιδαγωγική αρχή. Πρέπει 

να καλύπτει όλους τους τομείς δράσης της καθημερινής σχολικής ζωής του 

παιδιού. 

3. Ο προσανατολισμός του εκπαιδευτικού ιδρύματος στις επιδιώξεις της 

διαπολιτισμικής αγωγής  θεωρείται δεδομένος και πρέπει να αφορά στη 

συνεργασία με τα παιδιά και με τους γονείς τους, στη διαμόρφωση του χώρου 

κ.ά. 

4. Η διαπολιτισμική αγωγή επικεντρώνεται στην προώθηση της μητρικής 

γλώσσας και της γλώσσας της χώρας υποδοχής, στη συνεργασία με τους 

γονείς ανεξαρτήτου καταγωγής, στην επικοινωνία με το διαφορετικό κ.ά.  

Τέλος, από τη σύσταση του 1974 (Recommendation) της UNESCO για μία 

Παιδεία με παγκόσμια διάσταση εκπορεύονται οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές 

της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης:3 

1. Διεθνής διαπολιτισμική διάσταση και παγκόσμια προοπτική της 

εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις μορφές της. 

2. Η κατανόηση και ο σεβασμός προς όλους τους λαούς, τον πολιτισμό τους, 

τις αξίες τους και τον τρόπο της ζωής τους. Αυτό ισχύει για τον πολιτισμό 

των εθνοτήτων της ίδιας χώρας και για τον πολιτισμό των εθνοτήτων 

άλλων χωρών. 

                                                
 
3  UNESCO, Rapport: “Recommendation sur l΄ education pour la comprehension la cooperation et la 

paix internationals et l΄ education relative aux droits de l΄ home et aux libertes fondamentales” 

αποδεκτή στην 18η Γενική Συνέλευση της UNESCO, Παρίσι 19-11-1974, ED-76/CONF.629/COL. 
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3. Η πεποίθηση ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και ότι οι πολιτισμικές και 

γλωσσικές διαφορές δεν αποτελούν αποδιοργανωτικό παράγοντα, αλλά 

αντίθετα είναι φορείς αλληλοεμπλουτισμού και πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται στα περιεχόμενα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

4. Η συνειδητή γνώση ότι ανάμεσα στους λαούς και τα έθνη όλου του 

κόσμου υπάρχει αλληλεξάρτηση που διαρκώς αυξάνεται. 

5. Η ικανότητα επικοινωνίας με τους άλλους. 

6. Η συνειδητή γνώση όχι μόνο των δικαιωμάτων, αλλά και των 

υποχρεώσεων που έχουν ο ένας απέναντι στον άλλον τα άτομα, οι 

κοινωνικές ομάδες και τα έθνη. 

7. Η κατανόηση της ανάγκης για διεθνή αλληλεγγύη και συνεργασία, η 

οποία θα καλλιεργείται μέσω της κατάλληλης διαπολιτισμική αγωγής 

(Μπαλασσά-Φλέγκα, 2003).  

 
 
2.2.4. Η σύγχυση ανάμεσα στη διαπολιτισμική προσέγγιση και στον 

πολυπολιτισμό  

Ο πολυπολιτισμός ως τρόπος πολιτικής οργάνωσης, εδράζεται στην αρχή της 

συνύπαρξης εθνοτικών κοινοτήτων των οποίων αναγνωρίζεται η ταυτότητα και η 

αναγνώριση αυτή εμπερικλείει σεβασμό και προστασία. Ο πολυπολιτισμός 

παρουσιάζεται και ως πολυκοινοτισμός που προϋποθέτει μία ιεροποίηση ορισμένων 

ομαδικών ταυτοτήτων, αρχής γενομένης από τις πολιτισμικές ταυτότητες (Ταγκίεφ, 

2005). Στην περίπτωση του πολυπολιτισμού υιοθετούμε μία στάση πολιτισμικού 

σχετικισμού χρησιμοποιώντας το πρόσχημα του σεβασμού του πολιτισμού του άλλου 

σε μία διαδικασία υπεραπλοποίησης, η οποία ταυτοποιεί ένα άτομο με τον πολιτισμό 

της χώρας καταγωγής του, κρατώντας αμυντική στάση απέναντι στο αδιαμφισβήτητο 

δεδομένο των διαφορών. Δηλαδή, η κοινωνική συνοχή προωθείται με την 

αναγνώριση των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των κοινωνικών ομάδων. Στη δεύτερη 

περίπτωση, στο διαπολιτισμό, στεκόμαστε στην άποψη ότι η ταυτότητά μας είναι 

δυναμική και αλλάζει και μπορεί να εμπλουτιστεί από τη σχέση μας με άλλους 

αναπτύσσοντας διαύλους επικοινωνίας και ουδετεροποιώντας πάγιες αντιλήψεις, 

στερεότυπα και προκαταλήψεις. Το θέμα είναι να δώσουμε έμφαση στη διαδραστική 

διαδικασία μεταξύ των ατόμων και των ομάδων που προκαλούν ένα είδος αντίδρασης 

για το πώς αντιλαμβάνονται την ταυτότητά τους και τις δομές της.  
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Με τον όρο «διαπολιτισμικός» χαρακτηρίζουμε τις παιδαγωγικές, 

πολιτισμικές, κοινωνικές αντιλήψεις και προγραμματικούς εκπαιδευτικούς στόχους 

και θεωρούμε ότι η κατάλληλη απάντηση της παιδαγωγικής επιστήμης σε μία 

πολυεθνική και πολυπολιτισμική κοινωνία είναι η διαπολιτισμική εκπαίδευση4. 

Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη εκπαιδευτική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη της 

την αναγκαιότητα της αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας συνεργασίας ανάμεσα σε άτομα 

διαφόρων εθνοπολιτισμικών προελεύσεων. Ένας εκπαιδευτικός σε ένα 

διαπολιτισμικό περιβάλλον είναι απαραίτητο να γνωρίζει την ποικιλία και την 

πολυπλοκότητα των πολιτισμών από το να τους θεωρεί ως ανεξάρτητους 

συνδυασμούς πολιτισμικών στοιχείων.   

  
 
2.3. ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Η φροντίδα για την υποδοχή, την ομαλή ένταξη, και την αποτελεσματική 

εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών επιβεβαιώνει ακόμη μία φορά την 

καθοριστικής σημασίας παρουσία του σύγχρονου εκπαιδευτικού στο πολυπολιτισμικό 

περιβάλλον και φέρνει στην επιφάνεια όρους όπως η ετοιμότητα, η επάρκεια και η 

ικανότητα.  

 
 

2.3.1. Διαπολιτισμική διδακτική ετοιμότητα 

Σύμφωνα με επισημάνσεις της Κοσσυβάκη (2003) η διδακτική ετοιμότητα του 

εκπαιδευτικού συγκροτείται από δύο τρόπους: 

α. με τη βοήθεια των ικανοτήτων και των πρακτικών που έχουν αποκτηθεί στην 

επαγγελματική πράξη και την καθημερινότητα και 

β. με την αντιπαράθεση με τη θεωρητική γνώση. Ο φωτισμένος εκπαιδευτικός είναι 

εκείνος που έχει πλούσια κατανόηση των αφανών όσο και των ορατών 

πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από την πρακτική άσκηση, έχει ρεαλιστική 

αντίληψη εκείνου που είναι εφικτό να επιτευχθεί σε συγκεκριμένες συνθήκες. Για 

αυτό ο εκπαιδευτικός πρέπει να διαθέτει διορατικότητα, η οποία «αποκτάται τόσο 

μέσω της έγκυρης θεωρίας όσο και της στοχαστικής εμπειρίας» (Dunne & 

Pendlebury, 2003: 211). Με άλλα λόγια, αρχικά προσλαμβάνει κάποιος τα 

                                                
4 Μinistere de l Education Nationale, “Des projets pedagogiques interculturels vers un projet educatif 

de l ecole”, ed. Communaute Francaise de Belgigue, Bruxelles 1993, p.13-50, 55-85, 91-95, 143-146.   
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ερεθίσματα και στη συνέχεια αντιδρά έγκαιρα και με τον κατάλληλο τρόπο σε αυτά. 

Ως διαπολιτισμική διδακτική ετοιμότητα θα ορίζαμε τη θεωρητική γνώση, τις 

δεξιότητες και την επιστημονική κατάρτιση που ο εκπαιδευτικός οφείλει να διαθέτει 

για ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης καθώς και την ευελιξία ή τη δυνατότητά 

του να εφαρμόζει κατάλληλα τη θεωρία, ώστε να επιτυγχάνει τους διδακτικούς 

στόχους που θέτει. Βασική προϋπόθεση είναι η προσπάθεια προσέγγισης του 

κυρίαρχου πολιτισμού με άλλους μέσω μιας διαδικασίας που επιτρέπει τη χρήση 

κατάλληλου υλικού και εκπαιδευτικών μεθόδων προς όφελος των αλλοδαπών 

μαθητών. Επομένως, είναι απαραίτητη στις σχολές φοίτησης των εκπαιδευτικών η 

διδασκαλία της χρήσης κατάλληλων διδακτικών μεθόδων και εργαλείων που θα 

ανταποκρίνονται κάθε φορά στις προκλήσεις και στα νέα δεδομένα της 

πολυπολιτισμικής αίθουσας διδασκαλίας. 

  
 
2.3.2. Η έννοια της επάρκειας του εκπαιδευτικού. Διαπολιτισμική 

επάρκεια και δεξιότητα. 

 Με τον όρο επάρκεια εννοούμε γενικά την ύπαρξη της αναγκαίας ποσότητας 

ενός πράγματος χωρίς να αναφέρεται αυτή η ποσότητα. Σχετική είναι και η χρήση 

του όρου όταν αναφερόμαστε σε συγκεκριμένες ικανότητες ανθρώπων σε 

απαιτούμενο όμως βαθμό. Σύμφωνα με το Γεωργογιάννη (2006) ως εκπαιδευτική 

επάρκεια ορίζεται η θεωρητική, επιστημονική και ερευνητική κατάρτιση που πρέπει 

να κατέχει ένας εκπαιδευτικός και οι οποίες παρέχονται στα Πανεπιστημιακά 

Παιδαγωγικά Τμήματα. Μέσω δε της διδασκαλίας του μαθήματος της διδακτικής 

μεθοδολογίας (θεωρητικά και πρακτικά) επιτυγχάνεται η διδακτική επάρκεια. Όσον 

αφορά τη διαπολιτισμική επάρκεια του εκπαιδευτικού πρόκειται αντίστοιχα για τη 

θεωρητική, επιστημονική, ερευνητική και διδακτική γνώση του σχετικά με τον 

πολιτισμό, την κουλτούρα, τη γλώσσα κ.ά. ενός ατόμου που προέρχεται από άλλη 

χώρα και βρίσκεται στο ελληνικό σχολείο. Πρόκειται για την απαραίτητη κατάρτιση 

που αποκτά κατά τη διάρκεια και μετά των σπουδών του, ώστε να ανταποκρίνεται 

επαρκώς στις ανάγκες των πολυπολιτισμικών σχολείων της χώρας.  

Με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιείται και ο όρος της διαπολιτισμικής δεξιότητας 

ως «αναπόσπαστο τμήμα της επαγγελματικής προετοιμασίας των εκπαιδευτικών» 

(Κεσίδου & Παπαδοπούλου, 2008: 39). Η Σταυρίδου-Bausewein (2003: 189-190) την 

ορίζει ως την «ικανότητα ελεύθερης, αποτελεσματικής επικοινωνίας και 
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συμπεριφοράς σε καταστάσεις διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης, με σκοπό την 

αλληλοκατανόηση και αλληλοαποδοχή ανθρώπων που προέρχονται από 

διαφορετικούς πολιτισμούς». Με άλλα λόγια η αποτελεσματική διαπολιτισμική 

δεξιότητα στοχεύει στην επιτυχή επικοινωνία μεταξύ ατόμων ή ομάδων με 

διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.        

  
 
2.3.3. Η έννοια της ικανότητας 

Την ιδέα της ικανότητας τη συναντούμε αρχικά στις ευρωπαϊκές 

μεταρρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, στη συμφωνία της Μπολόνιας, στις 19 

Ιουνίου του 1999.  

Μια Ευρώπη της γνώσης τώρα ευρέως αναγνωρίζεται ως 

αναντικατάστατος παράγοντας για κοινωνική και ανθρώπινη ανάπτυξη και ως 

αναπόφευκτο συστατικό για να παγιώσει και να εμπλουτίσει την ευρωπαϊκή 

υπηκοότητα, ικανή να δώσει στους πολίτες της τις απαραίτητες ικανότητες για 

να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της νέας χιλιετίας, μαζί με μια 

συνειδητοποίηση των κοινών αξιών και να ανήκουν σε ένα κοινό κοινωνικό και 

πολιτιστικό χώρο. 
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (2009) ικανότητα είναι «η δυνατότητα να 

ανταποκριθεί κάποιος σε σύνθετες απαιτήσεις μέσα σε ένα συγκεκριμένο 

πλαίσιο…..και σημαίνει τη δραστηριοποίηση γνώσεων, γνωστικών και πρακτικών 

δεξιοτήτων…καθώς και στάσεων συναισθημάτων, αξιών και κινήτρων…μία ολιστική 

έννοια που δεν είναι συνώνυμη της [δεξιότητας]»5 

Ο όρος όμως αυτός περιλαμβάνει δύο τουλάχιστον σημασίες. Η μία 

αναφέρεται σε μία καθορισμένη δέσμη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που 

συναποτελούν ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο. Είναι η οργανωτική αρχή στη 

μέτρηση της επίδοσης ενός επαγγελματία. Η άλλη αφορά μία προσέγγιση της γνώσης 

και της ανάπτυξης γνώσεων σε μία συγκεκριμένη γνωστική περιοχή, από ένα άτομο 

υπεύθυνο και ενταγμένο σε μία ευρύτερη ομάδα. Με το λεξικογραφικό ορισμό του 

όρου competence [ικανότητα], ανατίθεται σε κάποιον να κάνει κάτι ή έχει τη 

δυνατότητα για αυτό. Με τον όρο competent [ικανός], εννοούμε κάποιον με την 

ιδιότητα να κατέχει επαρκείς δεξιότητες,6 γνώσεις και δυνατότητες ή επαγγελματικά 
                                                
 

5  http://www.portal-stat.admin.ch/deseco/deseco_finalreport_summary.pdf 
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προσόντα. Επομένως το επίπεδο των απαιτούμενων γνώσεων ή δυνατοτήτων 

προκειμένου να είναι κανείς ικανός είναι το βασικό και συνεπώς η επαγγελματική 

πιστοποίηση βάσει ικανοτήτων ανταποκρίνεται σε κάποιες προδιαγραφές επίδοσης 

κάτω από τις οποίες δεν πρέπει να πέσει ένας επαγγελματίας. Με αυτή την 

προσέγγιση εστιάζουμε περισσότερο σε πλευρές της μάθησης που αναπτύσσουν 

κυρίως πρακτικές ικανότητες παρά σε μία συνολική ανάπτυξη γνώσεων και 

κατανόησης (Cameron, 2008). Η ικανοκεντρική πιστοποίηση καταλληλότητας ορίζει 

εκ των προτέρων ποιες δεξιότητες και γνώσεις πρέπει να κατέχει ένας ειδικός με 

βάση τις οποίες και θα αξιολογηθεί. Η ικανότητα είναι το κριτήριο για την άσκηση 

ενός επαγγέλματος. Μπορούμε να πούμε ότι είναι το ισοδύναμο της καταλληλότητας, 

για να επιτελέσει κάποιος το έργο του δημιουργικά και να πετύχει στόχους σε ένα 

αποδεκτό επίπεδο σύμφωνα με τις προσδοκίες του προγράμματος σπουδών ή της 

υπηρεσίας. 

 
 
2.3.3.1. H διαπολιτισμική ικανότητα 

 Στο διαπολιτισμικό πεδίο, ικανότητα, δεν είναι μόνο δεξιότητες επικοινωνίας 

και σύναψη σχέσεων μεταξύ ατόμων με διαφορετική πολιτισμική και εθνική 

ταυτότητα «…αλλά σημαίνει και τη μετατόπιση των ορίων περιχαράκωσης της 

ατομικότητας και της ομάδας στο χώρο και στο χρόνο, τόσο μέσω της διερεύνησης 

αγνώστων περιοχών, όσο και της κατανόησης της ιστορικότητας, δηλαδή της αίσθησης 

της κίνησης μεταξύ παρελθόντος, παρόντος, μέλλοντος» (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 

2003: 147). Περιγράφονται δε τρεις διαστάσεις της ικανότητας: 1) Δεξιότητα 

προσαρμογής, 2) Δεξιότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, 3) Δεξιότητα σύναψης 

διαπροσωπικών σχέσεων (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 2003). Ωστόσο κάθε άτομο 

καλλιεργεί διαφορετικά και σε διαφορετικό βαθμό τις δεξιότητές του, με αποτέλεσμα 

η αλληλεπίδραση μεταξύ του εκπαιδευτικού και του ατόμου που διαμορφώνει την 

ταυτότητά του, στη νέα πολιτισμική πραγματικότητα, να βρίσκεται μεν σε αρμονία 

                                                                                                                                       
6  Ο όρος «δεξιότητες», σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 3-8-

2007 σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, καλύπτει ένα ευρύ 

φάσμα ειδικών γνώσεων, αντιλήψεων και παιδαγωγικών μεθόδων που χρειάζεται ένας εκπαιδευτικός, 

για να μπορεί να βοηθήσει τους νέους να αξιοποιήσουν το πλήρες δυναμικό τους. Μέσα στις 

δεξιότητες που απαιτούνται είναι να μπορεί να εργάζεται σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, 

κατανοώντας την αξία της διαφορετικότητας και επιδεικνύοντας σεβασμό για τη διαφορά.  



 44 

αλλά να μην εγγυάται την ομαλότητα της διαχείρισης της διαφορετικότητας στην 

καθημερινή πρακτική. 

Η διαπολιτισμική ικανότητα περιγράφεται με όρους στάσεων, μορφών 

συμπεριφοράς και πολιτικών οι οποίοι είναι κατάλληλοι και αποβλέπουν στη 

δραστική αντιμετώπιση διαπολιτισμικών καταστάσεων. Αναφέρεται στην ικανότητα 

συσχέτισης και αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ ατόμων που εμπλέκονται και 

αλληλεπιδρούν και τα οποία δεν διαθέτουν την ίδια κουλτούρα, εθνικότητα, γλώσσα 

ή άλλες συναφείς μεταβλητές (Spinthourakis, 2006). Οι Barrera και Kramer (1997) 

αναφέρονται στην ικανότητα των εκπαιδευτικών να ανταποκρίνονται σε όλα 

ανεξαιρέτως τα παιδιά αντιλαμβανόμενοι τον πλούτο αλλά και τους περιορισμούς 

ενός κοινωνικοπολιτισμικού συμπλέγματος στο οποίο συνυπάρχουν και δρουν οι 

πάντες. Ο Lynch (1999) προσδίδει στον όρο τη δυνατότητα κάποιου να σκέπτεται, να 

αισθάνεται και να δρα με τρόπους ώστε να αναγνωρίζει, να σέβεται και να χτίζει 

επάνω στις εθνοτικές, πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές μιας πολυπολιτισμικής 

και πολυεθνοτικής κοινωνίας. Εν συντομία, διαπολιτισμική ικανότητα σημαίνει ότι 

κάποιος είναι σε θέση και πρόθυμος να μάθει νέα υποδείγματα συμπεριφοράς και να 

τα εφαρμόσει αποτελεσματικά σε ανάλογα πολιτισμικά περιβάλλοντα καθώς και να 

αναγνωρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβαίνει μόνο για μία στιγμή (Spinthourakis, 

2006). Συχνά όμως γίνεται το λάθος να συμπεραίνουμε ότι άνθρωποι που μοιράζονται 

έναν κοινό πολιτισμό ή γλώσσα να μοιράζονται επίσης τις ίδιες στάσεις, απόψεις, 

αξίες και μορφές συμπεριφοράς. Πρέπει να τονιστεί ότι ο πολιτισμός δεν είναι το 

μόνο και σε πολλές περιπτώσεις το πιο σπουδαίο ή το κεντρικό και άστατο στοιχείο 

όταν διαφορές ή ενδεχόμενες συγκρουσιακές καταστάσεις προκύπτουν σε κάποιους 

χώρους. Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, η θρησκεία, 

το γένος και η ηλικία είναι ορισμένοι από τους παράγοντες που διαμορφώνουν το 

ποιοι και τι είμαστε ή γιατί αντιδρούμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο σε ορισμένες 

καταστάσεις.  

Επίσης, σύμφωνα με τον Stier (2003, 2006) η διαπολιτισμική ικανότητα 

μπορεί να χωριστεί σε ικανότητα περιεχομένου και διαδικαστική ικανότητα7. Η 

ικανότητα περιεχομένου περιλαμβάνει έναν μονοδιάστατο ή στατικό χαρακτήρα και 

αναφέρεται στη γνώση τόσο της κυρίαρχης κουλτούρας όσο και της κουλτούρας του 

                                                
7 Σε συνδυασμό με τη διαδικαστική ικανότητα και την ικανότητα περιεχομένου ο ίδιος ερευνητής αναφέρεται και 

στον όρο ακαδημαική ικανότητα. 
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«άλλου». Περιλαμβάνει τη γνώση της ιστορίας, τη γλώσσα, τη μη λεκτική 

συμπεριφορά, τα πρέπει και τα μη, τις αξίες, τις συνήθειες, τα έθιμα, τις παραδόσεις 

κ.ά.. Τυπικά ο μεγαλύτερος όγκος της γνώσης αυτού του είδους περιορίζει τους 

αποκλεισμούς ή τα στερεότυπα και αντανακλά θετικές ή αρνητικές αξίες και 

συναισθηματική φόρτιση. Η ικανότητα περιεχομένου δεν εξασφαλίζει πλήρως τη 

διαπολιτισμική λειτουργία. Ο όρος διαδικαστική ικανότητα  εκφράζει το δυναμικό 

χαρακτήρα της διαπολιτισμικής ικανότητας, το διαδραστικό της περιεχόμενο και 

συγκεκριμένα τις πολιτισμικές ιδιομορφίες, ιδιαίτερες καταστάσεις, συνθήκες και 

προϋποθέσεις. Η διαδικαστική ικανότητα προϋποθέτει την ενδοπροσωπική και τη 

διαπροσωπική ικανότητα.  

Με την ενδοπροσωπική ικανότητα εννοούμε νοητικές δεξιότητες, δηλαδή 

εναλλαγή ρόλων ή να μπορεί κανείς να βάζει τον εαυτό του στη θέση του άλλου, 

επίλυση προβλημάτων, ανίχνευση πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων και ανεπτυγμένη 

αξιολογική κρίση. Παράλληλα σχετίζεται με κάποιας μορφής συναισθηματική 

επιδεξιότητα, να μπορεί δηλαδή κανείς να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα των 

διαφορετικών «άλλων», την έντασή τους και τις επιπτώσεις τους που κατευθύνονται 

από άγνωστα πολιτισμικά υπόβαθρα  και συγχρόνως να εμποδίζει συναισθήματα που 

καθορίζουν γεγονότα, συγκεκριμένες ενέργειες και μορφές συμπεριφοράς. 

 Η διαπροσωπική ικανότητα αναφέρεται σε διαδραστική επιδεξιότητα, που 

σημαίνει, εντοπισμό και ακριβή ερμηνεία των αποκλίσεων μη λεκτικών νοημάτων-

σχημάτων, διαπροσωπική ευαισθησία, επικοινωνιακή ικανότητα με την κατοχή της 

λεκτικής και μη λεκτικής γλώσσας και επαρκείς αντιδράσεις ανάλογα με το 

προσωπικό ύφος και νοοτροπία του καθενός. Αξίζει να σημειωθεί ότι διαπολιτισμική 

ικανότητα δε σημαίνει την υιοθέτηση και την αφομοίωση στάσεων, αντιλήψεων, 

εθίμων ή μορφών συμπεριφοράς, ομιλίας, συνηθειών ή ενδυμασίας άλλων ατόμων ή 

ομάδων. Επίσης δεν υπονοεί την πρόθεση κάποιου να γνωρίζει τα πάντα γύρα από 

τον πολιτισμό των άλλων. 

 Συνοψίζοντας, σύμφωνα με το Γεωργογιάννη (2007) είναι ορατή η διάκριση 

που υπάρχει ανάμεσα στη «διαπολιτισμική επάρκεια» που είδαμε στην προηγούμενη 

ενότητα και τη «διαπολιτισμική ικανότητα». Ο πρώτος όρος αναφέρεται στη 

θεωρητική επιστημονική και ερευνητική κατάρτιση του εκπαιδευτικού ενώ ο 

δεύτερος παραπέμπει στη δυνατότητα του εκπαιδευτικού να μεταπλάθει τις ανωτέρω 

γνώσεις σε ικανότητα διαχείρισης της ετερότητας και εφαρμογής των αρχών της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, όπου χρειάζεται. 
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Κεφάλαιο 3 

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1990-2010 
 
 
 
 
3.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Βασικός στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να επισημανθεί ο ρόλος της 

εκπαίδευσης απέναντι στο φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και στην 

άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων των μεταναστών και των οικογενειών τους οι 

οποίοι κατέκλεισαν τη χώρα μας με την παρουσία τους ιδίως τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες. Στο πλαίσιο αυτό θα αναλύσουμε τα ποσοτικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του αλλοδαπού πληθυσμού, καθώς και το σύνολο των νομοθετικών 

πρωτοβουλιών της ελληνικής πολιτείας ως συνέπεια της μετανάστευσης και στην 

προσπάθειά της να εξομαλύνει τις επιπτώσεις και τις προεκτάσεις τους στην 

κοινωνία.    

Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες της δυτικής Ευρώπης, γνώρισε ένα 

αναπάντεχο μεταναστευτικό ρεύμα που ξεκίνησε κυρίως τις αρχές της δεκαετίας του 

90 και συνεχίζεται με αμείωτη ένταση μέχρι σήμερα, προκαλώντας ένα πολυεπίπεδο 

όσο και οξύ κοινωνικό ζήτημα. Η διάλυση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και η 

κατάρρευση πολλών κομμουνιστικών καθεστώτων,  η επίδραση που ασκεί η διεθνής 

κινητικότητα και η οικονομική αλληλεξάρτηση, οι άνισοι ρυθμοί δημογραφικών 

εξελίξεων, το πείσμα και η επιθυμία για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης (Λυμπεράκη, 

2002), η αδυναμία ταύτισης με τους πληθυσμούς με τους οποίους συμβιούσαν 

(Κασιμάτη, 1998) και τέλος ο θρησκευτικός ολοκληρωτισμός, επέφεραν δραματική 

διόγκωση των μεταναστευτικών ρευμάτων από την ανατολική και την κεντρική 
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Ευρώπη και τον Τρίτο Κόσμο. Στην Ελλάδα φθάνουν με πολλούς τρόπους, συνήθως 

παραβιάζοντας τη νομοθεσία και χωρίς τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα και 

εγκαθίστανται για μεγάλα χρονικά διαστήματα στα αστικά κέντρα και κυρίως στην 

Αττική, Βοιωτία, Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία (Τζωρτζοπούλου, 2005) 

και τα οποία λειτουργούν ως διανομείς προς τα υπόλοιπα μέρη και τις αγροτικές 

περιοχές. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένας αρκετά αυξημένος αριθμός 

εργαζόμενων αλλοδαπών στη βιομηχανία και στα μεγάλα τουριστικά θέρετρα.  

Το μεγαλύτερο μέρος του μεταναστευτικού πληθυσμού διοχετεύεται  στη 

χαμηλόμισθη, ανεπιθύμητη, υποβαθμισμένη και ανειδίκευτη εργασία, που θα 

καλύψει κοινωνικοοικονομικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας (Ψημμένος, 1998. 

Μπεζεβέγκης & Παυλόπουλος, 2008). Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αρκετά νέοι, 

ηλικίας έως τριάντα ετών και βρίσκουν εργασία χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, αφού οι 

ανάγκες τις οποίες καλούνται να ικανοποιήσουν είναι σαφώς λιγότερες από εκείνες 

άλλων που βρίσκονται σε μεγαλύτερη και παραγωγικότερη ηλικία. Καλύπτουν ως επί 

το πλείστον ανάγκες παροχής υπηρεσιών ή έργου (Κασιμάτη, 1998. Κοτζαμάνης & 

Σταθάκης, 2008).  

Παρά το γεγονός ότι εδώ και δύο δεκαετίες η μετανάστευση αποτελεί 

αντικείμενο ενδιαφέροντος για τις αρχές, είναι πολύ δύσκολο να γίνει ακριβής 

καταγραφή της σχετικά με τον αριθμό των προσώπων, την καταγωγή και τα 

κοινωνικά τους χαρακτηριστικά. Η ασάφεια του προσδιορισμού του όρου 

«μετανάστης», καθώς μετανάστης δεν ονομάζεται μόνον ο ξένος υπήκοος που 

εργάζεται μόνιμα ή προσωρινά στην E.E., αλλά και ο κάθε ξένος που κατοικεί σ’ ένα 

κράτος–μέλος, συντελεί ως ένα βαθμό στη δυσκολία της μέτρησης και διαχείρισης 

των μεταναστευτικών ροών. 

Αυτό το έλλειμμα συντηρείται εξαιτίας τεσσάρων σημαντικών προβλημάτων: 

α) της μεγάλης έκτασης του φαινομένου της παράνομης (και γι’ αυτό μη 

υπολογίσιμης) μετανάστευσης, β) του χαοτικού χαρακτήρα όλων των προγραμμάτων 

νομιμοποίησης που προηγήθηκαν και της έλλειψης στοιχείων γι’ αυτά, γ) της 

ύπαρξης ασύνδετων πληροφοριών από διαφορετικές υπηρεσίες υπουργείων που είτε 

δε συνεργάζονται, είτε δεν επιτρέπουν την πρόσβαση και δ) του ζητήματος των 

ομογενών (Κυριάκου, 2004). Έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί από τους μετανάστες 

έρχονται στην Ελλάδα για να εργαστούν χωρίς τα μέλη των οικογενειών τους. Όταν 

όμως αργότερα εξασφαλίσουν καταλληλότερες συνθήκες διαβίωσης επιδιώκουν τη 

συνένωση με τα υπόλοιπα πρόσωπα οργανώνοντας μονιμότερη εγκατάσταση. Να 
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προσθέσουμε και τις αστοχίες της διοίκησης στη λειτουργία και την εξυπηρέτηση, 

που πολλές φορές είναι ανεπαρκής και αναποτελεσματική (Λινάρδος-Ρυλμόν, 2003) 

δημιουργώντας ανακολουθίες, σύγχυση, ταλαιπωρία και οδηγώντας σε αδιέξοδο και 

εκμετάλλευση κάποιες κατηγορίες μεταναστών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τα 

οποία έχουν εκτενώς καταγραφεί από ειδικούς είναι οι ασάφειες των νόμων, ο 

περιορισμένος χρόνος για την υποβολή των αιτήσεων, οι απώλειες φακέλων 

αιτήσεων νομιμοποίησης, η ελλιπής κατάρτιση των υπαλλήλων, οι ελλείψεις στις 

διάφορες υπηρεσίες και η μη επαρκής ενημέρωση των ιδίων των μεταναστών.  

Ωστόσο τα πρώτα στοιχεία γίνονται γνωστά με την πρώτη διαδικασία νομιμοποίησης 

(Π.Δ. 358/97 και 359/97) καθώς και με το πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος 

νομιμοποίησης που υπαγορεύτηκε από το νόμο 2910/2001 και ολοκληρώθηκε το 

καλοκαίρι του ιδίου έτους. Πάντως, τα πληρέστερα στοιχεία, ως τις αρχές της 

δεκαετίας που διανύουμε, προέρχονται από την απογραφή της 18ης  Μαρτίου του 

2001 (Τζωρτζοπούλου, 2005).  

Όμως η συνεχής αδυναμία που παρουσιάζει η καταγραφή τους φαίνεται και 

από την απόκλιση των επίσημων στοιχείων με εκείνα που παρέχουν διάφοροι μη 

κυβερνητικοί οργανισμοί (Ελληνικό Συμβούλιο Προσφύγων, CARITAS, κ.λπ.) ή οι 

σύλλογοι των ίδιων των μεταναστών. Το Υπουργείο Εσωτερικών, από το 2004, σε 

συνεργασία με όλους του δήμους και τις κοινότητες καθώς και με τις διευθύνσεις 

αλλοδαπών και μετανάστευσης των περιφερειών της χώρας, έχει θέσει σε σταδιακή 

εγκατάσταση και λειτουργία μία βάση δεδομένων για τη διαχείριση των φακέλων των 

υπηκόων τρίτων χωρών και τον έλεγχο εκδόσεων αδειών παραμονής. Σε σύντομο 

χρόνο αποδίδεται μαζί με την άδεια διαμονής ο Ειδικός Κωδικός Αλλοδαπού και 

παράλληλα παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση απαραίτητων σχετικών στατιστικών 

στοιχείων. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν σήμερα την πιο αξιόλογη και αξιόπιστη πηγή 

πληροφόρησης για τους μετανάστες στην Ελλάδα και απ’ όσο φαίνεται είναι οι μόνες 

πηγές ετήσιων καταγραφών και αφορούν όπως είπαμε σε άδειες παραμονής και 

υπηκοότητα κατά φύλο. Εκτός όμως από το Υπουργείο Εσωτερικών, συγκεντρωτικά 

δεδομένα σχετικά με άδειες εργασίας ή το μαθητικό δυναμικό της χώρας ή 

ασφαλιστικά ζητήματα κ.ά. δημοσιεύονται κατά καιρούς από το Υπουργείο 

Εργασίας, το Υπουργείο Παιδείας διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, την ΕΣΥΕ 

ή το ΙΚΑ.  

Η σύγχυση όμως και η αμηχανία που παρατηρήθηκε στη χώρα μας εξαιτίας 

της ραγδαίας αύξησης των αλλοδαπών και κυρίως εκείνων που αποτελούν την 
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ανεπίσημη ή την παράνομη πλευρά του ζητήματος, παρατηρήθηκε και στα κράτη- 

μέλη της ΕΕ.8 Ήταν οι ίδιοι λόγοι που ανάγκασαν τις ελληνικές κυβερνήσεις να 

αντιδράσουν σπασμωδικά και να οδηγηθούν αρχικά σε αστυνομικά και κατασταλτικά 

μέτρα και στη συνέχεια να συμβάλουν σε ένα βαθμό στη δημιουργία ενός ογκώδους 

ανομοιογενούς μωσαϊκού μονίμων κατοίκων χωρίς ελληνική ιθαγένεια ή υπηκοότητα 

και με πολλές διαφορές ως προς τη γλώσσα, τη θρησκεία, τη μόρφωση ή την 

εθνοτική καταγωγή (Πετράκου & Ξανθάκου, 2005). Βέβαια η προσαρμογή τους στη 

συνέχεια είναι δύσκολο να επιτευχτεί και να κατανοηθεί αν δεν ληφθούν υπόψη 

ζητήματα που σχετίζονται με τη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας, τη διγλωσσία, 

τον επιπολιτισμό, τη δυναμική των κοινωνικών σχέσεων κ.ά. (Μπεζεβέγκης & 

Παυλόπουλος, 2008). Στην Ελλάδα, η παράνομη μετανάστευση πραγματοποιείται με 

δύο τρόπους. Με τον πρώτο, ο αλλοδαπός εισέρχεται με την νόμιμη διαδικασία που 

απαιτείται (τουρισμός, σπουδές, κ.ά) και παραμένει για απροσδιόριστο διάστημα 

χωρίς έγκριση των αρχών και με το δεύτερο, εισέρχεται παράνομα και εντάσσεται 

αμέσως στο εργατικό δυναμικό (Ιμάμ & Τσακηρίδη 2003).  

  
 
3.2. ΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

Είναι χρήσιμο να εισάγουμε στο σημείο αυτό συνοπτικά ορισμένες διακριτές 

κατηγορίες κοινωνικών ομάδων, που προκύπτουν από τη συστηματοποίηση και τη 

διεύρυνση της νομοθεσίας, από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας και στις οποίες 

υπάγεται η εγκατάσταση των αλλοδαπών στη χώρα, εξαιρουμένων των υπηκόων 

κρατών-μελών της Ε.Ε. που διαμένουν και εργάζονται σήμερα στην Ελλάδα. Αρχικά 

                                                

8 Στις αρχές Ιουνίου του 2006 ανακοινώθηκε από την ισπανική κυβέρνηση ότι από τις αρχές του 

χρόνου σημειώθηκε σημαντική αύξηση του αριθμού των λαθρομεταναστών, τονίζοντας ότι εισήλθαν 

στη χώρα 9000 άτομα. Για το λόγο αυτό η E.E., μέσω της Frontex (ευρωπαϊκός οργανισμός για τη 

διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που συστάθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 2007/2004), επρόκειτο να διαθέσει μεγάλα χρηματικά 

ποσά για το συντονισμό των προσπαθειών στην αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης, με μέτρα 

όπως η ενίσχυση των περιπολιών στις ακτές και ο εντοπισμός των παράνομων πλοίων που μεταφέρουν 

μετανάστες. Ένα χρόνο αργότερα η παρουσία της Frontex ήταν και παραμένει αισθητή και στις 

ελληνικές θάλασσες. Τα στοιχεία ανακτήθηκαν στις 13-6-2006 από www.euronews.net/create_html. 

και από την Καθημερινή, 9-6-2006. 



 51 

ο όρος αλλοδαπός περιγράφει κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ιθαγένεια της 

χώρας στην οποία ζει. Στην πατρίδα μας ο όρος συμπεριλαμβάνει και Έλληνες 

ομογενείς που δεν έχουν αποκτήσει ακόμη την ελληνική ιθαγένεια. 

Α) Οι μετανάστες υπήκοοι συνολικά κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν εισέλθει 

οικειοθελώς, νόμιμα ή παράνομα στην Ελλάδα με σκοπό την εγκατάσταση και την 

ανεύρεση προσωρινής ή μόνιμης και νόμιμης ή παράνομης εργασίας. Στόχος είναι η 

αναζήτηση καλύτερης τύχης για τους ίδιους ή/και τις οικογένειές τους. 

Β) Οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες, υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε., συχνά 

παράνομα εργαζόμενοι, που εισέρχονται στην Ελλάδα νόμιμα ή λαθραία ζητώντας να 

αποκτήσουν την ιδιότητα του πρόσφυγα με βάση τη συνθήκη της Γενεύης, επειδή 

φοβούνται ότι θα διωχτούν στην χώρα προέλευσής τους εξαιτίας της φυλετικής  ή της 

εθνικής τους ταυτότητας ή των κοινωνικών, πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεών 

τους.9 Ως πρόσφυγες χαρακτηρίζονται οι αλλοδαποί που αποκτούν την ιδιότητα του 

πολιτικού πρόσφυγα από το ελληνικό κράτος ή από την ελληνική αντιπροσωπεία της 

Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ. Εάν δεν τους αναγνωριστεί η ιδιότητα του πρόσφυγα 

οφείλουν να εγκαταλείψουν τη χώρα. 

Γ) Οι επαναπατρισθέντες Έλληνες μετανάστες που επιστρέφουν στην Ελλάδα 

μετά από μια περίοδο μόνιμης εγκατάστασης στο εξωτερικό. Τα μέλη αυτής της 

κατηγορίας ενδέχεται να είναι σχετικά ευκατάστατα, να διαθέτουν την ελληνική 

υπηκοότητα ή να έχουν αποκτήσει και την υπηκοότητα της χώρας που τους 

φιλοξένησε.  

Δ) Οι παλιννοστούντες  υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. οι οποίοι κατάγονται από 

την Ελλάδα ή περιοχές εκτός των συνόρων του ελληνικού κράτους που είχαν άλλοτε 

δεχθεί την επίδραση του ελληνικού πολιτισμού, αλλά έχουν ξένη υπηκοότητα και 

αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες από εθνοτική και πολιτισμική άποψη, π.χ. οι 
                                                
9 Η χώρα μας δεσμεύεται από μια σειρά κυρώσεων συμβάσεων και συμφωνιών που καθορίζουν τα 

κριτήρια της έννοιας του πρόσφυγα όπως είναι η σύμβαση της Γενεύης (Ν.Δ. 3989/59), το 

πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης (α.ν. 389/68), η ευρωπαϊκή σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου (Ν.Δ. 

53/74), η ευρωπαϊκή κοινωνική χάρτα (N. 1426/84, ο Ν. 1975/91, ο Ν. 2453/96 και το Σύνταγμα της 

Ελλάδος, μετά την αναθεώρηση του 2001, που προβλέπει στο άρθρο 5 παρ. 2 ότι «όλοι όσοι 

βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και 

της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών 

πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο» και 

συνεχίζει: «απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας».   
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Πόντιοι ή οι Βορειοηπειρώτες. Η πλειονότητα των ατόμων που ανήκουν σε αυτήν την 

κατηγορία ενδέχεται να είναι άτομα μικρής ηλικιακής σύνθεσης, δεύτερης, τρίτης, 

κ.λπ. γενιάς όπου τόσο αυτοί όσο και οι γονείς τους δεν έζησαν ποτέ στην Ελλάδα 

κατά το παρελθόν, ενώ αισθάνονται ότι έχουν επιστρέψει στην “πατρική γη.” 

Εξαιτίας της υπηκοότητας θα μπορούσαμε να τους κατατάξουμε στους αλλοδαπούς. 

Είναι κυρίως μετανάστες από τις περιοχές της Αλβανίας, του Πόντου και των πρώην 

Σοβιετικών δημοκρατιών, με γλωσσικά προβλήματα και οικονομικές δυσκολίες που 

αποκτούν την ελληνική υπηκοότητα με ορισμένες διαδικασίες φθάνοντας στην 

Ελλάδα.10 Ως εθνοτικές ομάδες κράτησαν ζωντανή στη μνήμη τους, από γενιά σε 

γενιά, την ιστορία, τη θρησκεία και τις παραδόσεις της πατρίδας. Παρά τις κάποιες 

διαφορές11 που διακρίνει κανείς ανάμεσα στις δύο αυτές κατηγορίες, η κοινωνία μας 

τους αντιμετωπίζει φιλικά χωρίς έντονες προκαταλήψεις και η ένταξή τους είναι 

σχετικά εύκολη (Κασιμάτη, 2000. Τριανταφυλλίδου, 1996). 

Σύμφωνα με τους Κοτζαμάνη και Σταθάκη (2008) οι μετανάστες σήμερα στην 

Ελλάδα διακρίνονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: Στους προερχόμενους από τις 

ανεπτυγμένες χώρες, στους προερχόμενους από τις βαλκανικές χώρες, στους 

προερχόμενους από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες και όλους τους υπόλοιπους, οι 

οποίοι προέρχονται κυρίως από τον Τρίτο Κόσμο. Κάθε μία από τις παραπάνω 

ομάδες έχει διαφορετική μεταναστευτική ιστορία, ρόλο και δημογραφική δομή. Η 

πλειονότητα των αλλοδαπών, με εξαίρεση εκείνους που προέρχονται από 

ανεπτυγμένες χώρες, είναι άρρενες και εξαιρετικά νέοι σε ηλικία. 

 Στην παρούσα εργασία χαρακτηρίζουμε ως αλλοδαπούς μαθητές, εκείνους 

των οποίων ο ένας ή και οι δύο γονείς έχουν γεννηθεί εκτός Ελλάδας. Ο 

χαρακτηρισμός πιθανόν να αφορά και Έλληνες του εξωτερικού ή παιδιά Ελλήνων 

                                                
10 Ο Ν.1900/90 σε συνδυασμό με τις 24755/6-4-90 και 34205/24-5-90 υπουργικές αποφάσεις, καθώς 

και μια σειρά ιδιαίτερων ρυθμίσεων μέχρι σήμερα συμβάλλουν στη διαδικασία και τους όρους της 

παλιννόστησης εξασφαλίζοντας κατά κάποιο τρόπο και την κοινωνικοοικονομική ένταξη των ατόμων 

αυτών.  

   
11 Δεν ενθαρρύνεται από την πολιτεία η μόνιμη εγκατάσταση των βορειοηπειρωτών σε αντίθεση με 

τους Ελληνοπόντιους, ενώ η ελληνική ιθαγένεια χορηγείται με φειδώ. Αντίθετα οι Βορειοηπειρώτες 

γνωρίζουν καλύτερα την ελληνική γλώσσα, είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με την 

οικονομικοκοινωνική νοοτροπία στην Ελλάδα και εντάσσονται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα 

(Φακιολάς, 2001). 
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που έχουν π.χ. μητέρα δυτικοευρωπαία, με το σκεπτικό ότι άσχετα προς τους 

διοικητικούς-νομικούς ορισμούς, η ύπαρξη ενός και μόνο από τα παραπάνω κριτήρια 

επιδρά στη διαμόρφωση πολιτισμικής ταυτότητας και στην εξέλιξη της γλώσσας των 

παιδιών.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής πληθυσμού του 2001 υπάρχει ένας 

συνολικός αριθμός 762.191 μεταναστών εγκατεστημένων στην επικράτεια εκ των 

οποίων οι 438.035 προέρχονται από την Αλβανία, 35.104 από τη Βουλγαρία, 22.875 

από τη Γεωργία, 21.994 από τη Ρουμανία και ακολουθεί ένας μεγάλος αριθμός 

χωρών από όλες τις ηπείρους. Σε γενικές γραμμές κυριότεροι λόγοι εγκατάστασης, 

ανεξαρτήτως φύλου, στην Ελλάδα είναι η εργασία (54.2%) και συγκεκριμένα η 

μισθωτή απασχόληση σε «παραδοσιακούς» τομείς της ελληνικής οικονομίας 

(γεωργία, τουρισμός, μεταποίηση, ναυτιλία) αλλά και σε κατασκευές και παροχή 

υπηρεσιών. Ακολουθεί η επανένωση της οικογένειας (13,1%) που συντελεί σε ένα 

σταθερό αλλοδαπό πληθυσμό με μακρά διάρκεια παραμονής και η παλιννόστηση 

(6,8%). Έτσι αποκαλύπτεται πως η συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών της 

δεκαετίας του 1990 και μετά, αποτελείται από υπηκόους χωρών που σίγουρα δεν 

ανήκουν στην Ε.Ε. και εισέρχονται παράνομα στη χώρα και από ομογενείς- 

επαναπατριζόμενους που προέρχονται κυρίως από χώρες της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης. Κατά το 2004 υπήρχε η εκτίμηση ότι οι μετανάστες από χώρες εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα ανέρχονταν ήδη σε 900.000, δηλαδή παραπάνω 

από το 8% του ενεργού πληθυσμού, και το 2015, σύμφωνα με μελέτη του ΟΗΕ, ο 

πληθυσμός της Ελλάδας θα φθάσει τα 14,2 εκατ. από τα οποία τα 3,5 εκατ. θα 

προέρχονται από χώρες εκτός EE (Το Βήμα, 7-8-2005: 8). Από στοιχεία του 

Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής για το 2007 ο αριθμός των μεταναστών στη 

χώρα μας υπολογιζόταν από 1.100.000 έως 1.200.000 (Καθημερινή, 20-1-2007: 6). 

Σήμερα στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού το ποσοστό των νόμιμων και 

παράνομων μεταναστών, που εκτιμάται ότι αναλογεί, είναι σε γενικές γραμμές 10%. 

Τέλη του 2008 ήταν καταγεγραμμένοι 500.000, ενώ περίμεναν να εγγραφούν άλλες 

100.000. Παρόλα αυτά ένας σημαντικός αριθμός, περίπου 600-700.000 ανθρώπων θα 

μένει στην παρανομία μέχρι την επόμενη νομιμοποίηση ( Καθημερινή, 7-12-2008: 

14). Η Ελλάδα το 2007 βρέθηκε στην πέμπτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης των 

χωρών που αποτελούν τις κύριες πύλες του μεταναστευτικού κύματος, ακολουθώντας 

τις ΗΠΑ, Σουηδία, Γαλλία και Αγγλία. Ταυτόχρονα, θεωρείται η ευρωπαϊκή χώρα με 

τον μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών ανά 1.000 κατοίκους και το εκρηκτικό αυτό 
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μείγμα εντείνεται όσο περνάει ο καιρός. Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΔΔΑ, το 2008 

καταγράφηκε κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των μεταναστών που εισήλθαν στην 

Ελλάδα. Η αύξηση ανήλθε σε 75,4% σε σχέση με το 2007 και οι νέοι μετανάστες 

πλησίασαν τις 150.00012.    

Η επισκόπηση ωστόσο των στοιχείων που δημοσιεύονται συχνά τα τελευταία 

χρόνια από διάφορες πηγές, δηλώνει πως μετά από την απότομη αύξηση της εισροής 

μεταναστών στις αρχές της περασμένης δεκαετίας, τα εισερχόμενα ρεύματα έχουν 

σχετικά σταθεροποιηθεί. Από την άλλη είναι σαφές πως οι αριθμοί αυτοί δεν 

επιβεβαιώνουν απλά το γεγονός ότι η μετανάστευση συνιστά μια πολύ σημαντική 

όψη της δημόσιας ζωής στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, αλλά ορίζουν τη φύση και 

τις διαστάσεις μιας πραγματικότητας, την οποία οι αναπτυσσόμενες πολιτικές πρέπει 

να λάβουν σοβαρά υπόψη. Η μετανάστευση δεν είναι απλά ένα φαινόμενο αλλά μια 

διαδικασία της οποίας η κατανόηση απαιτεί διαρκή ερευνητική ανάλυση και 

βελτίωση των εργαλείων στατιστικής παρατήρησης, διακριτικό σχεδιασμό και 

έγκαιρη χάραξη των αναγκαίων πολιτικών. Η ένταση των μεταναστευτικών 

ρευμάτων και οι πολύπλευρες πτυχές της ένταξης και της ορθολογικής διοχέτευσής 

τους σε μια δημοκρατική κοινωνία απορρίπτουν κάθε βεβιασμένη, αποσπασματική 

και συγκυριακή μεταναστευτική πολιτική.  

 
 
3.3. Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

3.3.1. Ένταξη, ενσωμάτωση και αφομοίωση 

Τους όρους ένταξη, ενσωμάτωση, και αφομοίωση ως πολιτικούς όρους, τους 

συναντούμε στο επίκεντρο του δημοσίου διαλόγου στις προηγμένες χώρες της 

Δυτικής Ευρώπης, όταν το μεταναστευτικό ζήτημα άρχισε να λαμβάνει μεγάλες 

διαστάσεις και να μπαίνει ως θέμα σοβαρού επιστημονικού ενδιαφέροντος. Ο 

άνθρωπος εντάσσεται στο κοινωνικό σύνολο με τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας κάποιοι παράγοντες παίζουν πρωταρχικό 

ρόλο έτσι ώστε η ένταξή του τελικά να επιτευχθεί ή όχι. Η διαδικασία ένταξης δεν 

είναι μία και μοναδική, αντίθετα υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές ένταξης 

                                                
12 Τα στοιχεία ανακτήθηκαν στις 20-11-2009 από τη διεύθυνση 

http://www.ypes.gr/el/Generalsecretariat_PopulationSC/ 
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τόσες όσες προωθεί ή έστω νομιμοποιεί η ίδια η κοινωνία. Η ένταξη προϋποθέτει την 

ανάπτυξη ή την εξειδίκευση μέτρων κοινωνικής οργάνωσης από μέρους του κράτους, 

αλλά και την υιοθέτηση πρακτικών σύμφωνα με τους κανόνες της κοινωνικής 

οργάνωσης της χώρας υποδοχής. Προϋποθέτει επίσης, την εν μέρει τουλάχιστον, 

αποδοχή των βασικών αξιών και πρακτικών διασφάλισης των όρων αναπαραγωγής 

της υφιστάμενης κοινωνικής οργάνωσης στη νέα χώρα. Συνδέεται λοιπόν με τους 

όρους εισόδου του μετανάστη στη χώρα υποδοχής και με την ισότητα πρόσβασης 

στις δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες συγκριτικά με το γηγενή πληθυσμό.   

Ο όρος ενσωμάτωση δεν υφίσταται γενικά και αόριστα ούτε έχει το ίδιο 

περιεχόμενο σε κάθε εποχή και για κάθε εθνική κοινωνία. Αποτελεί το προϊόν 

πολιτικής ερμηνείας και κοινωνικής διαπραγμάτευσης, ανάλογα με την πολιτική και 

οικονομική συγκυρία αλλά και τις ιδιαιτερότητες και τις ευαισθησίες της εκάστοτε 

κοινωνίας. Η ενσωμάτωση αναγνωρίζει από τα διαφορετικά εθνοπολιτισμικά 

χαρακτηριστικά μόνο όσα μπορούν να εναρμονισθούν με εκείνα της κυρίαρχης 

ομάδας. Έτσι η πολιτισμική ετερότητα «γίνεται ανεκτή στο βαθμό που δεν προκαλεί 

τουλάχιστον φανερά τις πολιτισμικές παραδοχές της κυρίαρχης κοινωνίας» (Μάρκου 

1997α: 224). Μία κοινωνία ενσωματώνει τα μέλη της ανάλογα με τις αξίες και το 

ιδεολογικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο έχει κατασκευαστεί. Η Schnapper (1991, 2002) 

υποστηρίζει ότι αυτό που αλλάζει είναι η σχέση μεταξύ μεταναστών και εθνικού 

πολιτικού σχεδίου και όχι ο αριθμός των μεταναστών, αυτός καθ’ αυτός, που θέτει 

πρόβλημα στην ενσωμάτωσή τους. 

Με τον όρο αφομοίωση εννοείται η διαδικασία μέσα από την οποία οι 

μεταναστευτικοί πληθυσμοί απορροφώνται από το γηγενή πληθυσμό για να μπορούν 

να συμμετέχουν ισοδύναμα στην καθημερινή ζωή της κοινωνίας.  Προφανώς, δεν 

λαμβάνεται καμία μέριμνα ιδιαίτερης κοινωνικής οργάνωσης και μια τέτοια 

κοινωνία, προσανατολισμένη στο αφομοιωτικό μοντέλο, ταυτίζεται με την ανυπαρξία 

εθνικών και φυλετικών χαρακτηριστικών που διακρίνουν τη δομή της. Οι παράγοντες 

που μαρτυρούν το βαθμό αφομοίωσης ενός ατόμου ή μιας ομάδας είναι: 

-το αίσθημα του «ανήκειν» στην κοινωνία υποδοχής που αναπτύσσεται από το άτομο 

ή την ομάδα, 

-η πλήρης αποδοχή από τους μεταναστευτικούς πληθυσμούς των πολιτισμικών 

προτύπων της κοινωνίας υποδοχής, 

- η συμμετοχή των μεταναστευτικών πληθυσμών σε πρωτογενείς ομάδες (λέσχες, 

συνδέσµους, εκδηλώσεις, κ.ά.), 
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-η απουσία στερεότυπων και διακρίσεων,  

-η απουσία συγκρούσεων που προέρχονται από διαφορετικά συστήµατα αξιών ή από 

την άσκηση εξουσίας. 

 Κεντρικός σκοπός της αφομοιωτικής προσέγγισης, που είναι και η παλαιότερη 

(Obin & Obin-Coulon, 1999), είναι να ενθαρρύνει τους μετανάστες να αποκτήσουν 

τα βασικά γλωσσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της κυρίαρχης ομάδας, 

«αποδοκιμάζοντας» ταυτόχρονα τις γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των 

χωρών καταγωγής τους. Στο χώρο της εκπαίδευσης, το αφομοιωτικό σχολείο είναι 

μονογλωσσικό και μονοπολιτισμικό και στοχεύει στο να βοηθά όλα τα παιδιά να 

αποκτήσουν επάρκεια στην εθνική γλώσσα και στον πολιτισμό. Η αφομοιωτική 

λογική που εφαρμόστηκε για χρόνια, οδηγούσε σε διαρροή και σχολική αποτυχία 

γνωρίζοντας «την αρνητική επιρροή που ασκεί στην αυτοεικόνα των μαθητών η 

απαξίωση του πολιτισμικού και γλωσσικού κεφαλαίου τους, όπως και η βίαιη 

αποκοπή από πολιτισμικά αγαθά που αποτελούν για τα υποκείμενα βασικά στοιχεία 

της ταυτότητάς τους» (Γκόβαρης, 2000: 51). 

Αλλά και η εκπαιδευτική πολιτική που κυριάρχησε στα προηγμένα ευρωπαϊκά 

κράτη μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 70, στην εκπαίδευση των εθνοπολιτισμικά 

διαφορετικών μαθητών, ήταν αφομοιωτική. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η 

Γαλλία ως τα μέσα της δεκαετίας του 80 και η Μ. Βρετανία τις δύο πρώτες δεκαετίες 

μετά το Β παγκόσμιο πόλεμο. Οι μετανάστες θα έπρεπε να αφομοιωθούν στον 

πατροπαράδοτο βρετανικό τρόπο ζωής και την ανάλογη κουλτούρα. Το μοντέλο της 

αφομοίωσης ζητούσε από τους ξένους μεταναστευτικούς πληθυσμούς της χώρας να 

γίνουν «ντόπιοι» (Καβουνίδη κ.ά., 2006). Η αφομοίωση εξέφραζε μία αρνητική 

στάση στην προοπτική της πολυπολιτισμικότητας και απέβλεπε στη σταδιακή 

εξάλειψη όλων των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων των αλλοδαπών.  

 Η αποτυχία της αφομοιωτικής προσέγγισης, αποτέλεσε αφορμή για να γίνει 

συνείδηση ότι η γλωσσική και πολιτισμική ετερογένεια των τάξεων δεν μπορεί να 

αγνοηθεί από την εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι, υιοθετήθηκε καινούργια 

εκπαιδευτική πολιτική, που πρότεινε αντί της αφομοίωσης την ενσωμάτωση των 

εθνοπολιτισμικά διαφορετικών μαθητών στην κυρίαρχη ομάδα. Η πολιτική της 

ενσωμάτωσης αναγνώριζε την εθνοπολιτισμική ετερότητα, αλλά όπως έχουμε ήδη 

αναφέρει, μόνο στο βαθμό που δεν δημιουργούσε πρόβλημα στις κυρίαρχες 

πολιτισμικές αξίες. Η λογική της ενσωμάτωσης όπως και, πολύ περισσότερο, η 

προηγούμενη λογική της αφομοίωσης, διέπονται από την κοινή παραδοχή της 
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ανωτερότητας του κυρίαρχου πολιτισμικού μοντέλου, στο οποίο οι διαφορετικοί 

μαθητές έπρεπε να προσαρμοστούν απόλυτα ή μερικά. 

Οι όροι αφομοίωση και αποπολιτισμοποίηση, που προηγήθηκαν των όρων 

ένταξη και ενσωμάτωση, δέχτηκαν σκληρή κριτική από τους διανοούμενους στη 

δεκαετία του 70, διότι παρέπεμπαν σε αποικιοκρατικές περιόδους και υποδήλωναν 

σχέσεις ακραίας κοινωνικής και πολιτισμικής ανισότητας μεταξύ των ημεδαπών και 

των αλλοδαπών. Οι νέοι όροι που προτάθηκαν, στη Γαλλία π.χ., παρέπεμπαν στη 

συμμετοχή στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα και συνεπώς στη γνώση της γλώσσας 

και στη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, αλλά δεν έθιγαν εθνοπολιτισμικά 

χαρακτηριστικά των ατόμων ή των ομάδων. Σύμφωνα με έρευνα για τις μορφές 

κοινωνικής ένταξης των οικονομικών μεταναστών στην περιφέρεια Αττικής του 

Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ (2004), οι τομείς της καθημερινής ζωής του 

ατόμου, που άπτονται του δημόσιου βίου του (εργασία, κατοικία, γλώσσα και 

εκπαίδευση), αποτελούν τους βασικούς παράγοντες της κοινωνικής ένταξης, ενώ 

αντίθετα οι πολιτισμικές διαφορές του ιδιωτικού βίου που δηλώνουν μία διαφορετική 

σχέση με την ελληνική κοινωνία (θρησκεία, οικογένεια, ήθη κ.ά.), υπάγονται στην 

κοινωνική ενσωμάτωση.  

 Έτσι κάθε διάκριση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού βίου καθορίζει τις 

διαδικασίες ένταξης και ενσωμάτωσης των αλλοδαπών πληθυσμών. Η αρχή που 

προσδιορίζει κάθε μορφή συμμετοχής σε μία κοινωνία είναι ότι οι κανόνες του 

περιβάλλοντος κοινωνικοποίησης του ατόμου καθορίζουν τις διαδικασίες ένταξης και 

ενσωμάτωσης. Το στενό και συγκεκριμένο περιβάλλον στο οποίο ζουν οι αλλοδαποί 

παίζει καθοριστικό ρόλο στην ομαλή κοινωνική τους πορεία. Η διάρκεια παραμονής 

στη χώρα, το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, η οικονομική κατάσταση ή η γλώσσα 

είναι ουσιαστικές προϋποθέσεις για ομαλή αποδοχή από τη νέα κοινωνία 

εγκατάστασης (ΙΝΕ, 2004).  

 
 
3.3.2. Το φαινόμενο του ρατσισμού και ο νεορατσισμός 

Ο ρατσισμός με τις διάφορες μορφές του είναι παρών σε όλες τις φάσεις της 

ανθρώπινης ιστορίας και προκάλεσε κατ’ επανάληψη το ενδιαφέρον των θεωρητικών 

και των μελετητών σε όλον τον κόσμο. Οι πρώτες θεωρίες εμφανίστηκαν κατά το 18ο 

αιώνα αλλά η προέλευση των λέξεων ράτσα και ρατσισμός είναι παλαιότερη. 

Προέρχονται από την ισπανική λέξη raza και την πορτογαλική raca, που έχουν σαν 
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ρίζα τους την αραβική λέξη ras που σημαίνει κεφάλι. Επομένως η ρίζα του όρου 

αποδίδεται στους Άραβες, καθώς ο παραδοσιακός, νομαδικός τρόπος ζωής επέβαλλε 

στον καθένα να αναγνωρίζεται από τη φυλή στην οποίαν ανήκε. Η παραδοσιακή αυτή 

φυλετική καταγωγή προσδιόριζε τα μέλη, καθόριζε τη θέση τους, τα δικαιώματα και 

τις υποχρεώσεις τους και τα ξεχώριζε από άλλες φυλές. Σύμφωνα με ένα πλήθος 

επιστημονικών θεωριών ο ρατσισμός διαπερνά ένα ευρύ φάσμα επιστημών καθώς 

εξετάζεται από ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, ιστορικούς, εθνολόγους και 

οικονομολόγους. Έτσι οι ορισμοί για το παγκόσμιο φαινόμενο του ρατσισμού 

αυξάνονται όσο αυξάνονται και οι ειδικοί που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο. 

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι ο Ehrlich (1973) είχε ήδη καταγράψει ένα μεγάλο 

πλήθος ορισμών για το ρατσισμό. Σύμφωνα με τον Milner (1981), για την 

εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου και τη διατύπωση ενός ορισμού φυλετικής 

προκατάληψης κρίθηκαν απαραίτητες οι εξής επισημάνσεις: 

 Προκατάληψη είναι η στάση που προδιαθέτει ένα άτομο να σκεφτεί 

ή να δράσει με τρόπους ευνοϊκούς ή δυσμενείς έναντι μίας ομάδας ή 

ενός μέλους της και βασίζεται σε μία λανθασμένη και άκαμπτη 

γενίκευση. 

 Πρόκειται για μία εσφαλμένη κρίση η οποία διαμορφώνεται πριν, 

αντί ή παρά τα αντικειμενικά στοιχεία. 

 Είναι μία συναισθηματική άκαμπτη στάση, την οποία δεν αλλάζουν 

εύκολα οι αντίθετες πληροφορίες. 

 Ο προκατειλημμένος θεωρείται ότι παρεκκλίνει από κανόνες ηθικής, 

λογικής και δικαιοσύνης. 

Ο Τσιάκαλος (2000) με τον όρο ρατσισμό εννοεί ένα πλέγμα αντιλήψεων, 

στάσεων, συμπεριφορών και/ή θεσμοθετημένων μέτρων που εξαναγκάζει ορισμένους 

ανθρώπους σε υποτελή διαβίωση κι αυτό μόνο και μόνο επειδή ανήκουν σε μία 

διακριτική κατηγορία ανθρώπων. Ως δικαιολογία για τις διακρίσεις χρησιμοποιείται η 

διαφορετικότητα της ομάδας, στην οποία προσάπτεται συχνά-αλλά όχι πάντα-μία 

υποτιθέμενη κατωτερότητα ή/και επικινδυνότητα. Ως ρατσισμός μπορεί να ονομαστεί 

κάθε διάκριση που γίνεται, με οποιοδήποτε κριτήριο, ανάμεσα στο «εμείς» και οι 

«άλλοι», οι διαφορετικοί (Σταθόπουλος 2001: 18) και έχει πάντοτε ως πυρήνα τον 

αποκλεισμό, από δημόσια και κοινωνικά αγαθά ή την ανισότιμη συμμετοχή σε αυτά, 

συγκεκριμένων ανθρώπων.  
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Ο D΄ Souza (1995) θεωρεί ότι ο ρατσισμός έχει την προέλευσή του στην 

«υπεροχή» του Δυτικού πολιτισμού. Οι ευρωπαίοι, συγκεκριμένα, αναγνωρίζουν αυτό 

το πολιτισμικό χάσμα ανάμεσα σε αυτούς και τους υπόλοιπους που επρόκειτο να 

γίνουν τα αποικιακά τους υποκείμενα. Ο ρατσισμός εκδηλώνεται  με τρεις κατηγορίες 

ενεργειών: το ρατσιστικό λόγο, τις μεμονωμένες ρατσιστικές πράξεις και την 

οργανωμένη συλλογική δράση ομάδων που εμφορούνται από ρατσιστικές ιδέες 

(Παπαιωάννου, 2002: 54). Είναι ασφαλές το συμπέρασμα ότι για την εμφάνιση 

οποιασδήποτε μορφής ρατσισμού απαιτείται η κατοχή δύναμης και δυνατότητα 

άσκησης εξουσίας. Σύμφωνα με τον J. Madison «ο κίνδυνος της καταπίεσης σε μία 

δημοκρατία συνίσταται καταρχήν στην κοινότητα που σχηματίζει η πλειοψηφία»13. Οι 

κοινωνικά και πολιτικά αδύναμοι δεν είναι σε θέση να αναπτύξουν ρατσιστικές 

μορφές συμπεριφοράς. 

Τέλος, στις σύγχρονες δυτικότροπες κοινωνίες, ο ρατσισμός ευθύνεται ως ένα 

βαθμό και για τη στάση των υπαλλήλων των κρατικών υπηρεσιών απέναντι στην 

περιθωριοποίηση του πληθυσμού των μεταναστών, σχετικά με θέματα πρόνοιας και 

απασχόλησης (Ψημμένος, 2000. Gorz, 1999). Σε έρευνα της εφημερίδας 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (25-6-2006: 28), για την “άγνωστη ζωή των αφρικανών στην 

Αθήνα”, καταδείχθηκε ότι οι μετανάστες  που συμμετείχαν «δεν παραπονιούνταν τόσο 

για το ρατσισμό του κόσμου όσο για τη γραφειοκρατία και το ρατσισμό των δημοσίων 

υπηρεσιών».  

Η εποχή μας επομένως δεν χαρακτηρίζεται από έναν παραδοσιακό, βιολογικό 

και ανισωτικό ρατσισμό αλλά από ένα νεορατσισμό που στρέφεται κυρίως εναντίον 

των μεταναστών, των προσφύγων και των οικονομικά ασθενών ξένων (Ταγκίεφ, 

1998. Balibar & Wallerstein, 1988). Σύμφωνα με τον Ταγκίεφ (1998) ο ιδεότυπος του 

νεορατσισμού μπορεί να αναλυθεί στα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: 

 Στη μετατόπιση του ρατσιστικού λόγου από τη φυλή στην κουλτούρα. 

Υποκατάσταση του επιχειρήματος της φυλετικής καθαρότητας από 

εκείνο της υπεράσπισης μιας αυθεντικής πολιτισμικής ταυτότητας. 

                                                
13 Το απόσπασμα του James Madison παρατίθεται από τον Fareed Zakaria, L Avenir de la liberte. La 

democratie illiberale aux Etats-Unis et dans le monde (2003), γαλλ. μτφρ. Daniel Roche, Odile Jacob, 

Παρίσι 2003: 128.   
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 Στη μετατόπιση από την ανισότητα στη διαφορά. Η παλιά υποτίμηση 

των κατώτερων φυλών δίνει τη θέση της στη φοβία της ανάμειξης 

των πολιτισμών. 

 Στην προσφυγή μάλλον σε ετερόφυλες φόρμουλες (δικαίωμα στη 

διαφορά), παρά σε ετερόφοβες. 

 Στη διατύπωση του νεορατσιστικού λόγου μέσα από άρρητα και 

υπονοούμενα. Οι αντισημίτες λ.χ. σήμερα παρουσιάζονται ως 

αντισιωνιστές. Ο αντιμεταναστευτικός λόγος καθολικεύει και 

δαιμονοποιεί τους ανεπιθύμητους ξένους π.χ. οι Ασιάτες.  

Με αυτά τα δεδομένα η αντιμεταναστευτική στάση παρουσιάζεται ως ομαλή 

αντίδραση μιας κοινωνίας η οποία θεωρεί ότι βρίσκεται σε κατάσταση νόμιμης 

άμυνας έναντι μιας εισβολής. Παράλληλα στο επίκεντρο της νεορατσιστικής σκέψης 

βρίσκεται το αξίωμα περί του αναφομοίωτου ορισμένων ομάδων. Η διαφορά στην 

καταγωγή θεωρείται ανυπέρβλητη και με την έννοια αυτή η ρατσιστική 

κατηγοριοποίηση σήμερα μπορεί να προσδιοριστεί μέσα από το φαινομενικά και 

μόνο λιγότερο σκληρό δίπολο των αφομοιώσιμων και μη. Η μη συμβατότητα 

«διαφορετικών πολιτισμών» προβάλλει ως ακλόνητο επιχείρημα αδυναμίας ισότιμης 

επικοινωνίας με συνέπεια ο διαχωρισμός τους να προκύπτει ως η μοναδική λύση 

συνύπαρξης. Συνεπώς, σε ένα τέτοιο ευέλικτο πλαίσιο η ετεροφιλία διαδέχεται την 

ετεροφοβία καθιστώντας άκρως δυσδιάκριτες τις ρατσιστικές μορφές συμπεριφοράς. 

Στις ετερόφιλες, σύγχρονες μορφές ρατσισμού η αποστασιοποίηση που εμπερικλείει 

κάθε φυλετοποίηση (άρνηση επαφής, κοινωνική περιθωριοποίηση, έμμονη ιδέα της 

ανάμειξης, απόρριψη μεικτών γάμων κ.ά.) μπορεί να μεταφράζεται τόσο σε μία 

ετρόφιλη γλώσσα («δικαίωμα στη διαφορά», «σεβασμός της ετερότητας»..) όσο και 

σε μία ετερόφοβη γλώσσα. Το σημαντικό είναι σήμερα ότι στη νέα μορφή ρατσισμού 

μπορούν να συνυπάρχουν η εξύμνηση με την απόρριψη της διαφοράς, χωρίς να 

ακυρώνονται οι συνεπαγόμενες ετερόφιλες και ετερόφοβες εγκλήσεις (Ταγκίεφ, 

1998). Ο νεορατσισμός χρησιμοποιεί το ηθικό αίτημα του δικαιώματος στη διαφορά 

και το στρέφει ενάντια στους αντιρατσιστές αντιπάλους του, ισχυριζόμενος ότι οι 

πολιτισμικές διαφορές είναι απόλυτες και έτσι οφείλουν να παραμείνουν. Η 

πολιτισμική διαφορά εκλαμβάνεται και πλασάρεται ως φυσική διαφορά, με συνέπεια 

να απαιτείται ο διαχωρισμός ή ο αποκλεισμός αυτού που διαφέρει. Η ταυτότητα του 

άλλου είναι αποδεκτή αλλά ταυτόχρονα περιγράφεται ως κλειστή αντικειμενική 
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οντότητα απέναντι στην οποία οι κυρίαρχες ομάδες κρατούν αποστάσεις για να 

διατηρήσουν τα προνόμιά τους (Γκόβαρης, 2009). Το παράδοξο είναι ότι ο νέος 

ρατσισμός της πολιτισμικής διαφοράς μπορεί να εμφανίζεται ως ένας αυθεντικός 

αντιρατσισμός που σέβεται όλες τις ταυτότητες. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον ο 

παραδοσιακός αντιρατσισμός βρίσκεται σε υστέρηση και αμηχανία, επικαλείται την 

οικονομική κρίση και είναι ξένος και αναποτελεσματικός ως προς τις αιτίες, τα 

επιχειρήματα και τις συνέπειες του νεορατσισμού. 

 
 
3.3.3. Εθνοτική-πολιτισμική ποικιλότητα και κοινωνικό κεφάλαιο 

Υπάρχουν έρευνες στις ΗΠΑ, με σημαντικότερη εκείνη του Putnam (2000), 

που επιβεβαιώνουν μία αρνητική σχέση ανάμεσα στην εθνοτική-πολιτισμική 

ποικιλότητα και το κοινωνικό κεφάλαιο. Όσο μεγαλύτερη ποικιλία εθνικής 

καταγωγής συναντάμε τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα ανάπτυξης εμπιστοσύνης 

μεταξύ των μελών των κοινοτήτων αυτών. Ωστόσο η πιο ανησυχητική αιχμή των 

μελετών είναι ότι η ποικιλότητα οδηγεί στο να ζουν όλοι πιο απομονωμένοι ακόμη 

και τα μέλη των επιμέρους εθνοτικών ομάδων. Ο μελετητής της ιδέας του 

«κοινωνικού κεφαλαίου» θεωρεί ότι η εθνοπολιτισμική ποικιλότητα, αποδυναμώνει 

τόσο το «κεφάλαιο γεφύρωσης» ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες όσο και το 

«κεφάλαιο σύνδεσης», που είναι οι σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους κοινής 

καταγωγής. Ο Putnam το αποκαλεί αυτό «κατάτμηση», καθώς οι άνθρωποι 

αποσύρονται από οποιαδήποτε σύνδεση μέσα στην κοινότητά τους. Ακολουθούν μια 

σειρά αρνητικές συνέπειες - λιγότερη εμπιστοσύνη στις τοπικές αρχές, χαμηλότερη 

προσέλευση στις εκλογικές κάλπες (αν και υψηλότερη συμμετοχή σε εκδηλώσεις 

διαμαρτυρίας), λιγότεροι στενοί φίλοι, χαμηλότεροι δείκτες όσον αφορά την 

ικανοποίηση από την ποιότητα ζωής και περισσότερος χρόνος μπροστά στην 

τηλεόραση. Επηρεάζει όλες τις πλευρές της ζωής μας, από τις πιο δημόσιες μέχρι τις 

πιο ιδιωτικές.  

Πάντως αναμφισβήτητα διαμορφώνονται τα εξής δεδομένα: : (α) ότι η 

εθνοτική ποικιλία αυξάνεται σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες και ότι δεν είναι μόνο 

αναπόφευκτη αλλά και επιθυμητή και (β) ότι η «κατάτμηση» μπορεί να είναι 

βραχυπρόθεσμη και «οι επιτυχημένες κοινωνίες με μεγάλο ποσοστό μεταναστών 

δημιουργούν νέες μορφές κοινωνικής αλληλεγγύης» (Putnam, 2000). Ο ίδιος ερευνητής 

πάντως δεν υποτιμά το μέγεθος της πρόκλησης, ιδίως στις ευρωπαϊκές χώρες, οι 
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οποίες «δεν υπήρξαν κοινωνίες μεταναστών επί μια χιλιετία» και υποστηρίζει ότι «η 

διαδικασία κοινωνικής μάθησης» που απαιτείται είναι του ίδιου βεληνεκούς με αυτήν 

που απαιτήθηκε από τη βιομηχανική επανάσταση. Ανατρέχει στην ιστορία των ΗΠΑ 

για να προσφέρει όλων των ειδών τα παραδείγματα για το πώς η μεγάλης κλίμακας 

μετανάστευση μπορεί να διευθετηθεί με επιτυχία, με στόχο να ελαφρώσει κάπως το 

άγχος των Ευρωπαίων, ιδίως όσον αφορά τις μουσουλμανικές μειονότητες. Επιμένει 

ότι ούτε οι ΗΠΑ ούτε η Ευρώπη αντιμετωπίζουν σήμερα το επίπεδο μετανάστευσης 

που βίωσαν οι ΗΠΑ στις αρχές του 20ού αιώνα. Στο επιχείρημα ότι οι καραβιές των 

μεταναστών που έφταναν στο Ellis Island ήταν όλοι Ευρωπαίοι και επομένως είχαν 

κάποια κοινή κουλτούρα, ο Putnam (2000) επισημαίνει ότι την εποχή εκείνη 

γράφονταν πλήθος κινδυνολογικά άρθρα για το πόσο ριζικά διαφορετικές ήταν οι 

ομάδες Εβραίων ή Ιταλών μεταναστών. Στις ΗΠΑ ήταν πάντα διαδεδομένη η 

νοοτροπία ότι «η παλιά μετανάστευση είναι εντάξει, αλλά οι σημερινοί μετανάστες 

είναι πρόβλημα» - κι όμως κάθε καινούργιο κύμα απορροφάται εξίσου επιτυχημένα 

με το προηγούμενο. Προσθέτουμε εδώ ότι σύμφωνα με την ιστορία των ΗΠΑ όλες οι 

ομάδες μεταναστών ανέπτυσσαν έντονη θρησκευτικότητα -Ιρλανδοί, Ιταλοί, Εβραίοι, 

ισπανόφωνοι. Η ενισχυόμενη λοιπόν θρησκευτικότητα των μουσουλμάνων στην 

Ευρώπη ανταποκρίνεται σε ένα γνωστό και εδραιωμένο πρότυπο. Το ίδιο και οι 

τάσεις να παντρεύονται ομοθρήσκους και ομοεθνείς τους για να διατηρούν στενούς 

δεσμούς με τη χώρα καταγωγής –όμως, τίποτα απ’ όλα αυτά δεν εμποδίζει την 

ένταξη. Θα έλεγε κανείς ότι η διατήρηση ισχυρής μεταναστευτικής ταυτότητας 

αποτελεί μέρος της διαδικασίας εγκατάστασης για τις πρώτες δύο γενιές - διαδικασία 

πολύ σημαντική, παραδόξως, για την ικανότητά τους να ενταχθούν. Η ισχυρή 

πολιτισμική ταυτότητα προσφέρει στους μετανάστες αυτοπεποίθηση και 

αυτοσεβασμό ώστε να σταθούν στα πόδια τους και να προχωρήσουν. Προφανώς, 

χωρίς να προσπαθήσουμε να τους αφομοιώσουμε και να τους επιβάλλουμε τα δικά 

μας πρότυπα. Πρόκειται για μία ευρύτερη κοινωνική διαδικασία στην οποία η 

φιλοξενούσα χώρα αλλάζει στο βαθμό που αλλάζουν οι μετανάστες της.  

H νέα αλληλεγγύη σφυρηλατείται μέσα από συλλογική, πολύπλευρη 

προσπάθεια όπου επιστρατεύεται η φαντασία και μυριάδες επιμέρους εμπειρίες, 

γνώση κι ελπίδες από τα πρώιμα κιόλας χρόνια της σχολικής ζωής. 
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3.3.4. Νομοθετικές προσπάθειες μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα 

Λέγεται από πολλούς ότι καθρέφτης του πολιτισμού μιας κοινωνίας είναι το 

πώς αντιμετωπίζει τις μειονότητες, τους αλλοεθνείς, τους αλλόθρησκους και γενικά 

τους διαφορετικούς και κυρίως αν απαξιώνει ή όχι με τη στάση της τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Με την έναρξη της δεκαετίας του 1990 η ελληνική πολιτεία, αν και 

ανέτοιμη, προσπάθησε να ελέγξει και να αντιμετωπίσει με κάποια προσοχή τα θέματα 

των μεταναστών στην Ελλάδα.  

Ο N.1975/1991 υπήρξε το πρώτο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με «τον έλεγχο 

των μεθοριακών διαβάσεων, την είσοδο, παραμονή, εργασία και απελάσεις 

αλλοδαπών και προσφύγων» στη χώρα, αλλά παρά την αυστηρότητά του για τον 

περιορισμό της λαθρομετανάστευσης ελάχιστα ανταποκρίθηκε στην πραγματικότητα 

που φιλοδοξούσε να ρυθμίσει. Στο άρθρο 13 οι άδειες παραμονής που χορηγούνται 

σε αλλοδαπούς για εργασία είναι ετήσιες και δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα πέντε 

χρόνια παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Στο άρθρο 14 απαγορεύεται η 

εγκατάσταση της οικογένειας του νόμιμου αλλοδαπού πριν την πάροδο πενταετίας 

από την αρχική άδεια παραμονής. Ο ίδιος νόμος ρυθμίζει τη διαδικασία απέλασης και 

στο άρθρο 31 παρ.2 δεν επιτρέπεται στις δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να εξετάζουν κανένα αίτημα αλλοδαπού αν δεν είναι 

κάτοχος άδειας παραμονής. Κυρώσεις προβλέπονται και για όσους απασχολούν 

αλλοδαπούς χωρίς άδεια εργασίας. Πάντως όσον αφορά την ιατροφαρμακευτική 

κάλυψη το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας με εγκύκλιό14του διευκρίνιζε ότι για τις 

περιπτώσεις αλλοδαπών με άδεια εργασίας η ασφάλεια είναι υποχρεωτική και θα 

πρέπει να ασφαλίζονται στο ΙΚΑ. Σχετικά με τους παράνομα εργαζόμενους και εδώ 

εμφανίζεται η αντίφαση της νομοθεσίας, η ασφάλεια είναι επίσης υποχρεωτική και το 

άρθρο 31 του ανωτέρω νόμου δεν μπορεί να εφαρμοστεί.   

Ο Ν.2910/2001, με ένα πλήθος συμπληρώσεων και τροποποιήσεων που 

συμπεριελάμβανε,15 ασχολείτο με την «είσοδο και παραμονή αλλοδαπών στην 
                                                
 
14. Α.Π. Φ9/956α/5-7-1993 

15. Τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 19 έως 25 Ν. 3013/2001, (ΦΕΚ 102, τ. Α΄), το 

άρθρο 22 παρ. 5 β του Ν. 3051/2002, (ΦΕΚ 220, τ. Α΄), το άρθρο 11 παρ. 7 του Ν. 3064/2002,  (ΦΕΚ 

248, τ. Α΄), το άρθρο 11 του Ν. 3074/2002, (ΦΕΚ 296, τ. Α΄), το άρθρο 23 του Ν. 3103/2003,  (ΦΕΚ 

23, τ. Α΄), το άρθρο 8 του Ν. 3146/2003,  (ΦΕΚ 125, τ. Α΄), το άρθρο 37 του Ν. 3153/2003, (ΦΕΚ 153, 

τ. Α΄), το άρθρο 10 του Ν. 3169/2003, (ΦΕΚ 189, τ. Α΄),  τα άρθρα 31 και 32 του Ν. 3202/2003, (ΦΕΚ 
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ελληνική επικράτεια, την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και 

άλλες διατάξεις», αντιμετώπιζε το πρόβλημα με μία εξαιρετικά γραφειοκρατική 

διαδικασία, υποχρεώνοντας τους αλλοδαπούς σε εφοδιασμό με διπλές άδειες για το 

ίδιο χρονικό διάστημα (άδεια εργασίας και άδεια παραμονής) από διαφορετικές 

υπηρεσίες (νομαρχία και περιφέρεια αντίστοιχα), υποβάλλοντας μάλιστα δύο φορές 

όμοια δικαιολογητικά. Στο άρθρο 39 όμως επιτρεπόταν «για τους αλλοδαπούς που 

διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα να ασφαλίζονται στους οικείους ασφαλιστικούς 

οργανισμούς και να απολαμβάνουν τα ίδια ασφαλιστικά δικαιώματα με τους 

ημεδαπούς».  

  Με την ψήφιση του Ν.3304/2005 για την «εφαρμογή της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων 

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού»16 επιτυγχανόταν η 

ενσωμάτωση δύο ευρωπαϊκών οδηγιών κατά των διακρίσεων και γινόταν μεγάλη 

προσπάθεια από τη χώρα μας να αντιμετωπίσει τουλάχιστον νομοθετικά το ζήτημα 

του ρατσισμού, την προαγωγή της αρχής της ισότητας και την προστασία των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου. Οι δύο οδηγίες της ΕΕ που ενσωματώνονταν ήταν: α) η 

2000/43/ΕΚ «περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως 

φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής» στους τομείς της απασχόλησης, της εργασίας, της 

συμμετοχής σε σωματεία και επαγγελματικές οργανώσεις, καθώς και στην 

εκπαίδευση, τις κοινωνικές παροχές και την πρόσβαση στη διάθεση και την παροχή 

αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται στο κοινό, και β) η 2000/78/ΕΚ «για την 

καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, ειδικών αναγκών, 

ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» στον τομέα της απασχόλησης και της 

εργασίας».  

Με το Ν.3386/2005 για την «είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων 

τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια», η Ελλάδα εναρμόνιζε την εθνική της 

νομοθεσία με το ισχύον ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο ενσωματώνοντας τρεις 

κοινοτικές οδηγίες, την 86/2003 για την οικογενειακή επανένωση, την 109/2003 για 

τους μακροχρόνια διαμένοντες και την 81/2004 για την άδεια διαμονής σε θύματα 

                                                                                                                                       
284, τ. Α΄),  το άρθρο 25 του Ν. 3242/2003, (ΦΕΚ 102, τ. Α΄), το άρθρο 6 του Ν. 3254/2004, (ΦΕΚ 

137, τ. Α΄),  το άρθρο 34 του Ν. 3274/2004, (ΦΕΚ 195, τ. Α΄) και το Ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217, τ. Α΄).  

16.   Ν. 3304/2005 - ΦΕΚ Α/16/27.1.2005 
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εμπορίας ανθρώπων.17 Στόχος ήταν να δοθεί λύση σε μια σειρά προβλημάτων που 

σχετίζονταν με την είσοδο και τη διαμονή των μεταναστών με βάση συγκεκριμένες 

ιδιότητές τους, λαμβάνοντας υπόψη και τα δεδομένα και τις ανάγκες της οικονομικής 

και κοινωνικής μας ζωής. Προέβλεπε ενιαία άδεια διαμονής - εργασίας, 

προβάλλονταν οι ανθρωπιστικοί λόγοι και  η οικογενειακή επανένωση, θίγονταν 

ζητήματα κοινωνικής ένταξης και διαμορφωνόταν ευνοϊκό καθεστώς για τους επί 

μακρόν διαμένοντες καθώς  ενθαρρυνόταν και η πρόσβαση των μεταναστών στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Συντομεύονταν οι διαδικασίες και μειωνόταν η 

γραφειοκρατία, κάτι που επανειλημμένως είχε τεθεί στο παρελθόν, αφού 

δημιουργούσε εστίες κριτικής και την ανάγκη για συχνές παρεμβάσεις και 

παρατηρήσεις. Οι τελευταίες νομοθετικές πρωτοβουλίες επεδίωκαν να 

ανταποκριθούν στις ιδιαιτερότητες των «ευπαθών ομάδων» που βίωναν την άνιση 

μεταχείριση και το πλέγμα των διακρίσεων. Είχαν τεθεί οι βάσεις για διασφάλιση 

ισότιμης μεταχείρισης με τους Έλληνες όσον αφορά την επαγγελματική κατάσταση, 

την εργασιακή ασφάλεια, την πρόσβαση στις διαδικασίες για την απόκτηση στέγης 

κ.ά.18  Καθίστατο η περιφέρεια ως η μόνη αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση των 

αδειών, ενώ συστηματοποιείτο και κωδικοποιείτο ο δαίδαλος των τροποποιήσεων και 

των ερμηνευτικών εγκυκλίων. Ενδιαφέρον, από τις μεταβατικές διατάξεις του 

συγκεκριμένου νόμου, παρουσίαζε η ευκαιρία που δόθηκε σε παράνομα διαμένοντες 

αλλοδαπούς να νομιμοποιηθούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις αλλά και σε 

άλλους που ενώ ήσαν νόμιμοι, να περιέλθουν σε καθεστώς παρανομίας, λόγω μη 

εκπλήρωσης κάποιων προϋποθέσεων που προβλέπονταν στο νόμο. Η τελευταία από 

τις παρατάσεις που δόθηκαν για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων έληξε, 

σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 

στις 30-4-2006.     

Πέρα όμως από τα παραπάνω, στο άρθρο 66 ετίθεντο οι βασικές αρχές ενός 

ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης  «για την ομαλή προσαρμογή και ένταξη των 
                                                
17   Ν. 3386/2005 – ΦΕΚ 212/Α΄/23.8.2005 

18  Σχετικά με τις προθέσεις της πολιτείας  για την ανθρωπιστική αντιμετώπιση των μεταναστών 

αναφέρουμε ενδεικτικά την ανακοίνωση, με Δελτίο τύπου στις 16-6-2006 του Υπουργείου Δημόσιας 

Τάξης, για τους αλλοδαπούς που ζουν μόνιμα στην Ελλάδα και θέλουν να επισκεφθούν τη χώρα τους 

την περίοδο των θερινών διακοπών. Εκτός των άλλων η απόφαση αφορά όσους έχουν ζητήσει άδεια 

παραμονής αλλά και όσους έχουν άδεια παραμονής η οποία έχει λήξει και έχουν καταθέσει αίτηση 

ανανέωσης.    
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υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως στη Χώρα με γνώμονα τη 

διαφορετικότητα και την πολιτισμική τους ιδιαιτερότητα». Η Ελλάδα έτσι 

εμφανιζόταν με μια πρωτοφανή εξωστρέφεια, που δεν επεδιώκε την ενσωμάτωση 

αλλά στόχευε στην κοινωνική ένταξη και την αρμονική συνύπαρξη και συμπόρευση 

πολιτισμικών ετεροτήτων, διεκδικώντας μια δυναμική απάντηση στα ξενοφοβικά 

σύνδρομα που κυριαρχούσαν και κυριαρχούν ακόμη στην κοινωνική ζωή χωρών 

πολύ μεγαλύτερων και πλουσιότερων από τη δική μας, με παρελθόν και γνώση σε 

μεταναστευτικά ζητήματα, αλώνοντας την έννομη τάξη και αλλοιώνοντας τις 

κοινωνικές δομές.  

Ο υπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σε μήνυμά 

του για την παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού τόνιζε ότι:  

 

η εξάλειψη φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας, καθώς και η 

αποτροπή διακρίσεων με βάση τη φυλή, το φύλο, την εθνικότητα, τη θρησκεία ή 

άλλες ατομικές ιδιαιτερότητες προσδιορίζουν την ποιότητα της Δημοκρατίας μας 

και αποτελούν αναπόσπαστα συστατικά στοιχεία του Κράτους Δικαίου αλλά και 

βασικές κατακτήσεις τόσο του κοινωνικού όσο και του νομικού μας 

πολιτισμού……. Η εξάλειψη του ρατσισμού και των φαινομένων ξενοφοβίας και 

μισαλλοδοξίας δεν είναι μόνο θέμα διαμόρφωσης ενός προοδευτικού θεσμικού 

πλαισίου που εισάγει και διαφυλάσσει την ίση μεταχείριση των ανθρώπων και 

τον σεβασμό των κάθε είδους δικαιωμάτων τους. Η εφαρμογή της αρχής της μη 

διάκρισης στην πράξη και η προσήλωση στην ατομική ιδιαιτερότητα είναι θέμα 

νοοτροπίας, παιδείας και πολιτισμού των πολιτών κάθε χώρας, η οποία επιτρέπει 

την ανάδειξη και αξιοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού που ζει στα 

σύνορά της, μετατρέποντας τη διαφορετικότητα σε παράγοντα ανανέωσης και 

προόδου.19  

 

 Στις 9-6-2006 ο τότε πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης δήλωνε 

μεταξύ άλλων: «Εάν η ταυτότητα προσδιορίζεται από την θρησκεία, την εθνική 

καταγωγή ή οτιδήποτε άλλο, τότε επιλέγουμε κοινωνίες ρατσιστικές, συντηρητικές, 

ακραία εθνικιστικές στις οποίες ορισμένα τμήματα περιθωριοποιούνται…».  

                                                

19  Μήνυμα του υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού στις 21-3-2006 

(Γρ. Τύπου Υπ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.). 
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Η ένταξη των μεταναστών απαιτεί προσπάθειες οι οποίες θα αφορούν, τόσο 

τους μετανάστες, όσο και τις κοινωνίες υποδοχής. Είναι ανάγκη να δοθεί προσοχή σε 

ζητήματα που αφορούν την απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση, την 

κοινωνική προστασία και την εκπαίδευση των μεταναστών. Να υποθέσουμε ότι η 

ρεαλιστική πολιτική, με πρόγραμμα και συντονισμό, θα ξεπεράσει τις αδυναμίες και 

θα επικεντρωθεί σε μια στρατηγική νομιμοποίησης και κοινωνικής ένταξης 

απωθώντας τα αρνητικά στερεότυπα και αναγνωρίζοντας τη θετική συμβολή τους 

στην παραγωγική διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι προσπάθειες που 

απευθύνονται σε ομάδες αλλοδαπών μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό και 

αντιρατσιστικό πλαίσιο δεν πρέπει «να παραμελούν  τη διαμόρφωση της ταυτότητας 

η οποία ευθύνεται για τη διαδικασία ένταξης ή αποκλεισμού των ομάδων αυτών» 

(Steiner-Khamsi, 2003: 26). Ο Aboutaleb (2002: 63) στο σημείο αυτό υποστηρίζει ότι 

χρειάζεται προσοχή διότι:  

η ένταξη δεν πρέπει να θεωρείται εργαλείο για την κλωνοποίηση 

ανθρώπων. Δεν είναι διαδικασία πλύσης για να απαλλαγούν οι μετανάστες 

από τη σκόνη, τις ιδέες τους, την προέλευσή τους, τις απόψεις τους για τις 

πολιτικές συνθήκες ανά τον κόσμο, τις δικές τους ιστορικές αναφορές. 

Εντός του δημοκρατικού πλαισίου το μόνο κριτήριο για να κριθούν οι 

μετανάστες πρέπει να είναι ο σεβασμός ή όχι του συντάγματος.  

Αν και η ελληνική πολιτεία, όπως είδαμε τα τελευταία χρόνια, επιδιώκει μία 

συστηματική παρέμβαση στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής στα πλαίσια της 

ΕΕ, διακρίνουμε ωστόσο κάποια σημεία δυσκαμψίας, ακόμη και στην τελευταία 

νομοθετική πρωτοβουλία, στα οποία θα μπορούσαμε να σταθούμε επιγραμματικά για 

να διατυπώσουμε κάποιες επιφυλάξεις.  

Ως προς την επανένωση της οικογένειας, για παράδειγμα, τα ποσά τα οποία 

πρέπει να διαθέτουν οι αιτούντες ως ετήσιο εισόδημα καθιστούν μάλλον 

απαγορευτική τη σκέψη για την πλειονότητα των αλλοδαπών (άρθρο 53), σύμφωνα 

με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα, τη στιγμή που η επανένωση θα έπρεπε να 

αντιμετωπίζεται ως κίνητρο για την επίλυση πολλών προβλημάτων.  

Ομοίως, για θέματα εργασίας, στο άρθρο 15 παρ.3 «ο υπήκοος τρίτης χώρας 

επιτρέπεται να συνάπτει σύμβαση εργασίας με άλλον εργοδότη κατά τη διάρκεια 

ισχύος της αρχικής άδειας διαμονής του, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται 

μεταβολή της ειδικότητας, για την οποία του χορηγήθηκε η ειδική θεώρηση εισόδου, 

καθώς και του ασφαλιστικού φορέα…».  
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Στην παρ.4 «ο κάτοχος της άδειας διαμονής για εργασία μπορεί να εργαστεί 

σε άλλο νομό της ίδιας ή διαφορετικής περιφέρειας μετά την πάροδο ενός έτους από 

τη χορήγηση της αρχικής άδειας…».  

Έτσι κατά αυτόν τον τρόπο δεν ευνοείται η ευελιξία, εισάγονται νέες 

απαγορεύσεις που δυσκολεύουν τους αλλοδαπούς και περιορίζουν την κινητικότητά 

τους στους χώρους εργασίας. Ακόμη, παρά την πληθώρα αντικαταστάσεων και 

συμπληρώσεων άρθρων του Ν.3386/2005 από τους νόμους Ν. 3448/2006  (ΦΕΚ Α΄ 

57), Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α΄ 42), Ν. 3613/2007  (ΦΕΚ Α΄ 263),  Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 

Α΄ 263), Ν. 3772/2009 (ΦΕΚ Α΄ 112) και Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α΄ 163) δεν προκύπτει 

καμία θεαματική ρύθμιση σχετικά με την  είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη 

υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια.  

Το Μάρτιο του 2010 ψηφίστηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο ο Ν. 3838/2010 

(ΦΕΚ 49/Α'/24.3.2010) «σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την 

πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες 

ρυθμίσεις» ορίζοντας την έναρξη των διαδικασιών απόδοσης ιθαγένειας, στους 

μετανάστες δεύτερης γενιάς και πολιτογράφησης ενηλίκων. Καθορίζονται τα 

δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν τα παιδιά μεταναστών που γεννήθηκαν στη 

χώρα μας εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον 

τάξεων ελληνικού σχολείου και κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα. Οι γονείς 

τους ωστόσο θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον πέντε χρόνια νόμιμης παραμονής στην 

Ελλάδα. Για τα παιδιά των μεταναστών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και έχουν 

ενηλικιωθεί προβλέπεται ειδική διαδικασία αίτησης απόδοσης της ιθαγένειας. 

Σχετικά τώρα με την πολιτογράφηση ενός ενήλικου αλλοδαπού μέσα στις 

προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος πρέπει να έχει 

αποδεδειγμένα νόμιμη και διαρκή παραμονή στη χώρα μας επτά χρόνια. Το 

αντίστοιχο χρονικό διάστημα που απαιτείται για υπηκόους ευρωπαϊκών χωρών είναι 

τρία χρόνια. Οι ομογενείς και τα παιδιά των μεταναστών που έχουν γεννηθεί στην 

Ελλάδα δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους παραπάνω χρονικούς προσδιορισμούς. 

Αν μετά την αίτηση για πολιτογράφηση του αλλοδαπού, οι ελληνικές αρχές 

απαντήσουν αρνητικά, εκείνος έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στο Συμβούλιο 

Ιθαγένειας που εξετάζει την αίτηση σε δεύτερο επίπεδο και εάν η απάντηση και 

αυτού του οργάνου είναι αρνητική, τότε μπορεί να προσφύγει στο Συμβούλιο της 

Επικράτειας. 
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Τέλος, δεν φαίνεται να υπάρχει καμία πρόβλεψη συνεργασίας με τις χώρες 

αποστολής μεταναστών. 

 
 
3.3.5. Ανάμεσα σε δύο γενιές μεταναστών 

Οι μεταναστευτικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται σήμερα 

στην ΕΕ εκφράζονται μέσα από την παρουσία των παιδιών της δεύτερης γενιάς και 

την ένταξή τους στις κοινωνίες υποδοχής. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πλέον «εύθραυστοι» 

πληθυσμοί είναι τα παιδιά της δεύτερης γενιάς. Πρόκειται για παιδιά μεταναστών, 

που παρά το γεγονός ότι γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή ήρθαν σε μικρή ηλικία, δεν 

έχουν κανένα νομιμοποιητικό έγγραφο παραμονής και όταν ενηλικιώνονται 

μετατρέπονται αυτόματα σε μετανάστες. Εδώ ελέγχεται και η ορθότητα του όρου 

μετανάστης «δεύτερης γενιάς» δεδομένου ότι τα άτομα αυτά, από τότε που 

γεννήθηκαν, έζησαν εδώ όλη τους τη ζωή και η Ελλάδα είναι η μόνη πατρίδα που 

γνώρισαν. Πολλοί δε από αυτούς, δεν έχουν επισκεφθεί ούτε μία φορά τη χώρα των 

γονιών τους και δεν γνωρίζουν τη γλώσσα τους. Εμφανίζονται στο σχολείο χωρίς 

πιστοποιητικό αλλά μόνο με ληξιαρχική πράξη γέννησης. Υπάρχει πρόβλημα που 

ζητά πιεστικά λύση χρόνο με το χρόνο καθώς ενηλικιώνονται μέσα στους σχολικούς 

χώρους όλο και περισσότερα από αυτά τα παιδιά. Αναφέρουμε ότι το 2008 με το Ν. 

3731 (παρ.7, αρ. 40) δόθηκε η δυνατότητα σε παιδιά μεταναστών να υπαχθούν στο 

καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, διαδικασία που έπεσε στο κενό λόγω 

εμποδίων στην ενημέρωση και αυστηρών προϋποθέσεων όπως το να είναι νόμιμοι 

και οι δύο γονείς την περίοδο που υποβάλλεται η αίτηση (όταν το παιδί κλείνει τα 18 

χρόνια), το παιδί να έχει ολοκληρώσει την 9ετή υποχρεωτική εκπαίδευση ή να 

καταβάλει ο γονιός ένα αρκετά υψηλό παράβολο. Σημειωτέον από τη ρύθμιση 

εξαιρέθηκαν όσα παιδιά είχαν ήδη ενηλικιωθεί αλλά και όσα δεν γεννήθηκαν εδώ και 

ήρθαν σε μικρή ηλικία20. Αποτέλεσμα είναι να μην μπορούν να εξασκήσουν μια 

σειρά από επαγγέλματα, αφού απαιτείται ελληνική ιθαγένεια ή με άλλα λόγια η μοίρα 

τους να εξαρτάται από την κατάσταση των γονέων τους.  

                                                
20 Σύμφωνα με στοιχεία από διάφορες πηγές, τον Ιουνίου του 2009, στη χώρα μας ζούσαν 86.528 

παιδιά νόμιμων μεταναστών (από 0-18 ετών). Αν σε αυτά συνυπολογίσουμε και τα παιδιά μη νόμιμων 

μεταναστών, εκείνα που ήρθαν στην Ελλάδα μικρά ή αυτά που έχουν ενηλικιωθεί, τότε το πρόβλημα 

της «δεύτερης γενιάς» αφορά πάνω από 220.000 άτομα. 
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Πάντως, η ελληνική κυβέρνηση για το 2010 κατέθεσε όπως είδαμε παραπάνω 

νέο νόμο στον οποίο ρυθμίζονται τα θέματα ελληνικής ιθαγένειας των παιδιών που 

γεννιούνται στην Ελλάδα από αλλοδαπούς γονείς, ως ακολούθως: Α) Τέκνο 

αλλοδαπών που γεννιέται στην Ελλάδα και ένας από τους γονείς του κατοικεί μόνιμα 

και νόμιμα στη χώρα επί πέντε συνεχή έτη αποκτά από τη γέννησή του την ελληνική 

ιθαγένεια, εφόσον οι γονείς του υποβάλουν κοινή σχετική δήλωση και αίτηση 

εγγραφής του τέκνου στο δημοτολόγιο του δήμου της μόνιμης κατοικίας του. Αν το 

τέκνο γεννήθηκε πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας νόμιμης διαμονής του 

γονέα στη χώρα, η παραπάνω κοινή δήλωση και η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται με 

την παρέλευση της πενταετίας. Β) Τέκνο αλλοδαπών που έχει παρακολουθήσει τις 

τρεις πρώτες τάξεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατοικεί μόνιμα στη χώρα αποκτά την ελληνική ιθαγένεια με την ενηλικίωσή του, 

εφόσον υποβάλει σχετική δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου 

της μόνιμης κατοικίας του το αργότερο εντός τριετίας από τη συμπλήρωση του 18ου 

έτους της ηλικίας του. Τέλος, την ελληνική ιθαγένεια αποκτά με κοινή δήλωση των 

γονέων του και αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου μόνιμης κατοικίας του 

και το τέκνο αλλοδαπών που έχει ολοκληρώσει την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον 

τάξεων ελληνικού σχολείου. Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία, στα τέλη του 2009, 

περισσότερα από 250.000 παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ζουν σε καθεστώς 

μόνιμης ανασφάλειας.  

Για τις πληθυσμιακές αυτές ομάδες δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι κύριοι 

υπεύθυνοι είναι η κοινωνία υποδοχής των γονέων, αφού αυτά τα παιδιά γεννιούνται 

και κοινωνικοποιούνται στην κοινωνία υποδοχής, εισπράττοντας τις περισσότερες 

φορές μία φαντασιακή εικόνα για την κοινωνία καταγωγής τους. Στο πλαίσιο της 

παρατήρησης αυτής, η εκπαίδευση παίζει ένα πολύ καθοριστικό ρόλο: είναι βασικός 

παράγοντας κοινωνικοποίησης και όλα τα μέτρα για την αναδιάρθρωση του εθνικού 

συστήματος εκπαίδευσης (οι ενισχυτικές διδασκαλίες, τα προγράμματα 

πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, η εκμάθηση της γλώσσας και της ιστορίας της χώρας 

καταγωγής τους, κ.λπ.) μπορούν να βοηθήσουν καθοριστικά. Μαθητές δεύτερης 

γενιάς παρουσιάζουν πιο θετική εικόνα στις σχολικές επιδόσεις και στην 

κοινωνικοποίηση από παιδιά που γεννήθηκαν στον τόπο καταγωγής των γονέων τους 

(Παυλόπουλος, Ντάλλα, Καλογήρου, Θεοδώρου, Μαρκούση & Μόττη-Στεφανίδη, 

2009). Τα παιδιά των μεταναστών, καθώς μεγαλώνουν σε δύο διαφορετικά 

πολιτισμικά πρότυπα, της οικογένειας και της κοινωνίας, κινδυνεύουν, εάν 
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απομακρυνθούν από το πλαίσιο της οικογένειας, να βρεθούν απομονωμένα στο 

περιθώριο, χωρίς τη στήριξη και την αποδοχή του ανοικτού κοινωνικού 

περιβάλλοντος (Ιωαννίδη-Καπόλου, 2002).  

Ωστόσο είναι σκόπιμο να μη λησμονηθεί μία παρατήρηση σχετική με τους 

μετανάστες γονείς και την άποψή τους για τις γλώσσες. Σε παλαιότερη έρευνα είχε 

διαπιστωθεί ότι οι ίδιοι οι μετανάστες αρνούνταν την προσφορά μαθημάτων στη 

μητρική τους γλώσσα, επειδή πρόθεση τους ήταν η μόνιμη εγκατάσταση στην 

Ελλάδα και γι’ αυτό πεποίθηση τους ήταν ότι η γλώσσα καταγωγής είναι άχρηστη. 

Από την περιοχή των Ιωαννίνων, που υπήρξε ο πρώτος τόπος υποδοχής και 

συγκέντρωσης μεταναστών, έχουμε καταγραμμένα παραδείγματα άρνησης απέναντι 

στην προοπτική διδασκαλίας της γλώσσας τους (Κοντογιάννη, 1997). Όμως οι καιροί 

αλλάζουν. Στο βαθμό που οι μετανάστες εδραιώνονται οικονομικά στην Ελλάδα και 

λύνουν τα βασικά προβλήματα διαβίωσής τους, κάνουν αισθητή την παρουσία τους 

σε σχολικές συγκεντρώσεις και θέτουν, συγκρατημένα αλλά σταθερά, το ζήτημα της 

διδασκαλίας της γλώσσας τους. Προβλέπουμε δε ότι το αίτημα αυτό θα γίνεται 

επιτακτικότερο στο μέλλον και θα είναι ένα ζήτημα, το οποίο πιθανόν να προκαλέσει 

διακρατικές συμφωνίες. Αλλά και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων καθορίζει την 

επίδοση των παιδιών στο σχολείο. Η εμπειρία και η έρευνα στις σχολικές τάξεις 

δείχνει ότι όσοι γονείς είναι μορφωμένοι, ανεξάρτητα από το αν κατέχουν την 

ελληνική γλώσσα ή όχι, νοιάζονται για την εκπαίδευση των παιδιών  και τα 

αποτελέσματα από την πρόοδό τους επιβεβαιώνουν την άποψή μας. Η διεθνής 

εμπειρία διδάσκει πως εάν μία κοινωνία αποτύχει, για διάφορους λόγους, να εντάξει 

τη δεύτερη γενιά των μεταναστών, θα αναλάβει την ευθύνη ενός υψηλού τιμήματος 

από την περιθωριοποίηση των ατόμων αυτών. 

 
 

3.4. ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

3.4.1. Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Περιγραφή των όρων 

Χρήσιμο θεωρούμε στο σημείο αυτό να εξετάσουμε την έννοια του 

κοινωνικού αποκλεισμού ως αποτέλεσμα αποτυχίας της διαδικασίας ένταξης, καθώς 

και τη σύνδεσή του με την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο όρος «κοινωνικός 

αποκλεισμός» εισήχθη σχετικά πρόσφατα στα ελληνικά δεδομένα, γύρω στις αρχές 

της δεκαετίας του 1990 και πρωτοεμφανίστηκε στις αποφάσεις του συμβουλίου των 
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υπουργών Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΟΚ του 1989, στην κοινή δήλωση-ψήφισμα 

των επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων, που υιοθέτησαν παρεμβάσεις για την 

ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής (Levitas, 2004. Λύτρας & Σουλιώτης, 2004. 

Παπαδοπούλου, 2004. Καβουνίδη, 2005). Πρόκειται για «ένα φαινόμενο με 

παγκόσμια χαρακτηριστικά που δεν προέκυψε από ερευνητικές-επιστημονικές 

ενασχολήσεις αλλά από υπηρεσίες και χρηματοδότες της Ευρωπαϊκής κοινότητας»21 

(Τσιάκαλος, 1998: 42).  Η Levitas (2004: 225) τον χαρακτηρίζει ως «θεωρητική 

σύλληψη και ως τέτοια μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο χρήσιμη για την 

περιγραφή ή την ερμηνεία της πραγματικότητας». 

 Έκτοτε η χρήση του όρου είναι ευρεία τόσο σε κοινοτικά κείμενα όσο και σε 

κοινοτικά προγράμματα που έχουν στόχο την αφύπνιση της κοινής γνώμης, τις 

εργασιακές και κοινωνικές ομάδες οι οποίες βιώνουν καινούργιες μορφές 

αποστέρησης, καθώς και τα εν γένει σύγχρονα φαινόμενα κοινωνικής παθολογίας. Η 

αδυναμία των πολλών να συμμετέχουν στον οικονομικοκοινωνικό τρόπο ζωής, σε 

ανταλλαγές και πρακτικές, καθώς και σε κοινωνικά δικαιώματα καθορίζουν την 

ταυτότητα των ατόμων και την ποιότητα της ζωής τους. Είναι κοινά αποδεκτή η 

διαπίστωση ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η πορεία προς τη σύγκληση με 

την ΕΕ υπαγόρευσε αυστηρή δημοσιονομική και οικονομική προσαρμογή με 

συνέπεια την αύξηση της προσφοράς εργασίας και τη μείωση του κόστους. Οι 

πολιτικές αυτές διόγκωσαν τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και σε 

συνδυασμό με τις μεταναστευτικές κινήσεις, την απουσία πλήρους απασχόλησης, τη 

χαμηλή εκπαίδευση και τη διάλυση του παραδοσιακού οικογενειακού σχήματος 

προκάλεσαν φαινόμενα αποκλεισμού (Tsakloglou & Papadopoulos, 2002).  

Ο αποκλεισμός συνδέεται με την εργασία και η αντίληψη που επικρατεί είναι 

ότι ο μόνος δρόμος για την κοινωνική ενσωμάτωση είναι η αμειβόμενη εργασία 

(Levitas, 2004). 22  

                                                
 

21 Παρατηρείται μεγάλη ασάφεια στον τρόπο που προσεγγίζουν συνήθως τον ορισμό του κοινωνικού 

αποκλεισμού τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για «διαβίωση σε 

συνθήκες ανέχειας, στο περιθώριο της κοινωνίας».  

 

22 Σύμφωνα με τη σύνδεση του κοινωνικού αποκλεισμού με την αγορά εργασίας αναφέρουμε σχετικά 

το πρόγραμμα του «Κοινωνικό Αποκλεισμού από την αγορά εργασίας» με άξονες το YOUTHSTART 

για τους νέους, το HORIZON για ΑΜΕΑ, μετανάστες, επαναπατρισμένους κ.λπ. Επίσης η Κοινοτική 



 73 

Ενώ όμως αρχικά υπήρχε, σε διεθνές επίπεδο, απόλυτη ταύτιση του 

αποκλεισμού με τη φτώχεια, τα τελευταία χρόνια ο δημόσιος διάλογος δίνει έμφαση 

στη διάρθρωση της διαδικασίας που οδηγεί ένα μέρος του πληθυσμού σε οικονομική 

και κοινωνική αποστέρηση (Τσιάκαλος, 1998). Και αυτό διότι η φτώχεια είναι μία 

διφορούμενη έννοια που μπορεί να είναι απόλυτη ή σχετική, να εξελίσσεται σταδιακά 

ή να είναι πολυδιάστατη, με συνέπεια ο ορισμός, η καταγραφή και η παρακολούθησή 

της να είναι δυσχερής. Στην Ελλάδα οι σημαντικότεροι παράγοντες φτώχειας είναι η 

ανεργία, η ανυπαρξία μέτρων κοινωνικής προστασίας, η υπανάπτυξη των αγροτικών 

περιοχών και οι εκπαιδευτικές ανισότητες (Καράγιωργας κ.ά, 1990). Προσδιορίζεται 

δε, ως η απόκλιση από ένα κοινωνικά αποδεκτό επίπεδο διαβίωσης κι ένα μέσο 

καταναλωτικό πρότυπο, με έλλειψη εισοδήματος, αδυναμία απασχόλησης λόγω 

ανεργίας, κακές συνθήκες στέγασης, κακή υγεία και ανεπάρκεια εκπαίδευσης και 

κοινωνικής ασφάλισης. Ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών προσδιορίζει τον 

κοινωνικό αποκλεισμό αλλά δεν σημαίνει αυτονόητα ότι και ο μη φτωχός σήμερα 

                                                                                                                                       
Πρωτοβουλία EQUAL που υλοποιήθηκε σε δύο κύκλους εφαρμογής (2001-2004 και 2004-2006) και 

χρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από το ελληνικό Δημόσιο 

(Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας). Εντάχθηκε στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης και για την 

εξασφάλιση της δυνατότητας να έχουν όλοι πρόσβαση στις θέσεις αυτές. Αποτέλεσε ένα πεδίο 

πειραματισμού πάνω σε νέες μορφές συνεργασίας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο 

την αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Η EQUAL ολοκλήρωσε τις 

εμπειρίες που αποκτήθηκαν στα πλαίσια των προηγούμενων πρωτοβουλιών EMPLOYMENT και 

ADAPT και συμπλήρωσε τις υπάρχουσες πολιτικές για την ισότητα ευκαιριών στην αγορά εργασίας. 

Οι άμεσα επωφελούμενοι από το πρόγραμμα ήταν οι ομάδες που βίωναν τη διάκριση, την ανισότητα ή 

και τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι άμεσα επωφελούμενες ομάδες μπορούσαν να είναι οι νέοι, οι γυναίκες, τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες, οι απασχολούμενοι με ελλιπή εκπαίδευση, οι παλιννοστούντες, οι 

μετανάστες, οι πρόσφυγες, οι φυλακισμένοι, οι αποφυλακισμένοι, οι ανήλικοι παραβάτες, οι τσιγγάνοι, 

οι Πομάκοι, τα απεξαρτημένα άτομα. 

Μια νέα ομάδα - στόχος ήταν οι υπήκοοι τρίτης χώρας ή οι «απάτριδες» που είχαν υποβάλει αίτηση 

χορήγησης ασύλου και οι οποίοι θα επωφελούνταν της πρωτοβουλίας για όσο διάστημα εκκρεμούσε η 

εξέταση των αιτήσεων τους και έως την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης στο οποίο είχαν 

ενταχθεί (Τα στοιχεία ανακτήθηκαν στις 6-11-2007 από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Απασχόλησης 

και Κοινωνικής Προστασίας: www.ypakp.gr).  
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μπορεί να μην είναι κοινωνικά αποκλεισμένος23 (Κασιμάτη, 1998. Μπαλούρδος, 

2002). Είναι σαφές ότι οι περισσότεροι φτωχοί θα πρέπει να θεωρούνται εν δυνάμει 

αποκλεισμένοι, αλλά και μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες που δεν είναι φτωχοί 

μπορούν να καταταγούν σε αυτήν την κατηγορία.     

Το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού, στην περίοδο της ύστερης 

νεωτερικότητας που διανύουμε,24 δεν έχει πάψει να προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον στις 

δημόσιες συζητήσεις, γιατί η διογκούμενη εκδήλωση των κοινωνικών ανισοτήτων 

που υποδηλώνει, στέκεται απειλητικά ως βρόγχος στις σύγχρονες κοινωνίες. Είναι δε 

εντονότερο, επισημαίνει ο Πλειός (1999) εκεί όπου τελικά συναρθρώνεται η ανεργία 

με την προέλευση του ατόμου από τον οικονομικό-πολιτισμικό και κοινωνικό πόλο 

με τα λιγότερα έμπρακτα δικαιώματα.  

Η Παπαδοπούλου (2004) συνδέει τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα με 

την απορρύθμιση των οικογενειακών και άτυπων κοινωνικών δικτύων και με τη 

διάρρηξη του κοινωνικού δεσμού. Άτομα με ολοκληρωτική απουσία οικονομικών 

πόρων, χωρίς επάγγελμα βρίσκονται πολύ πιο κοντά στην κοινωνία της οποίας είναι 

μέλη, λόγω ισχυρών δεσμών που έχουν αναπτύξει, σε σχέση με άλλα άτομα που, αν 

                                                
23 Τον Οκτώβριο του 1990 το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 

Ερευνών και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εξέδωσε το «Παρατηρητήριο Πολιτικών 

Καταπολέμησης του Κοινωνικού Αποκλεισμού». Ως κοινωνικός αποκλεισμός θεωρείται η ταυτόχρονη 

αποξένωση ενός ατόμου από την αγορά εργασίας, από την οικογένεια και τα σχετικά με αυτήν 

κοινωνικά δίκτυα και από το κράτος. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη η έννοια του κοινωνικού 

αποκλεισμού διαχωρίζεται από την έννοια της φτώχειας κι έτσι η έλλειψη χρηματικού εισοδήματος δεν 

είναι αρκετή για θεωρηθεί ένα άτομο κοινωνικά αποκλεισμένο. Συνεπώς η ευημερία ενός ατόμου 

κρίνεται, πέραν των χρημάτων, από την πρόσβαση που έχει σε συμπληρωματικές υπηρεσίες. Ωστόσο η 

ίδια έκθεση υποστήριζε τότε ότι κάθε συζήτηση για ύπαρξη κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα 

στερείται σοβαρότητας και δεν είναι θέμα ούτε στο πολιτικό ούτε στο επιστημονικό επίπεδο και οι 

εφαρμοζόμενες τότε κυβερνητικές πολιτικές, για το συστηματικό πρόβλημα της φτώχειας, μόνο 

συμπτωματική σχέση μπορούν να έχουν με κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες [Καραντινός, Δ., 

Κονιόρδος, Μ., Τινιός, Π. (1990) Παρατηρητήριο Πολιτικών Καταπολέμησης του Κοινωνικού 

Αποκλεισμού, Αθήνα, Υπουργείο Εργασίας-ΕΚΚΕ].   

 

24 Ο A. Giddens (1991: 243) χαρακτηρίζει ως ύστερη νεωτερικότητα «τη μετεξέλιξη της βιομηχανικής 

κοινωνίας σε κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης. Πρόκειται για ένα πολύπλοκο σύγχρονο 

σύμπλεγμα δομών, αρχών και πρακτικών που αναπτύσσεται ως ένα αυτόνομο σύστημα, που υπερβαίνει 

την έως τώρα εμπειρία της νεωτερικότητας και δημιουργεί συνθήκες με απρόβλεπτες συνέπειες».  
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και έχουν επαγγελματική δραστηριότητα, βρίσκονται στο περιθώριο σε πορεία 

αποκλεισμού λόγω έλλειψης πλέγματος κοινωνικών σχέσεων.    

Ως κοινωνικός αποκλεισμός θα μπορούσε να οριστεί και η κοινωνική σχέση 

απουσίας ή αφαίρεσης κοινωνικών ή πολιτικών ή και ατομικών ακόμα δικαιωμάτων 

από ορισμένες κατηγορίες του πληθυσμού σε ένα σύνολο μιας κοινωνίας (Έξαρχος, 

1998. Πλειός, 1999. Χρυσάκης, 2002). Οι μετανάστες, για παράδειγμα, είχαν στη 

χώρα τους κάποια επαγγέλματα τα οποία δεν μπορούν να ασκήσουν στη χώρα 

υποδοχής, με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι δυνατότητες προσφοράς και ένταξης. 

Αυτή η αίσθηση απώλειας δεξιοτήτων και υποστηρικτικών δικτύων σε συνδυασμό με 

την απομάκρυνση από την οικογένεια δυσχεραίνουν την προσαρμογή τους, 

καθίστανται ευάλωτοι και υπονομεύεται η μελλοντική τους ανάπτυξη (Μπεζεβέγκης 

& Παυλόπουλος, 2008). Όλη αυτή η συσσώρευση κοινωνικών μειονεκτημάτων ή 

αρνητικών καταστάσεων που προκαλούν και προκαλούνται από την αδυναμία 

άσκησης των κοινωνικών δικαιωμάτων που, εκφράζουν και προστατεύουν την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δημιουργούν αποκλεισμό (Παπαδοπούλου, 2004). Είναι 

σημαντικότερο να πεις ότι για κάποιο λόγο δεν μπορείς να συμμετέχεις σε μία 

οποιαδήποτε κοινωνική λειτουργία από το να παραδεχτείς ότι δεν διαθέτεις κάποια 

χρήματα ή κάποια υλικά αγαθά.   

Ωστόσο πολλοί μελετητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει 

σαφής και κοινά αποδεκτή οριοθέτηση του αποκλεισμού αν και υπάρχει γενική 

συμφωνία ως προς τα αίτια που τον προκαλούν και ως προς τον πολυδιάστατο 

χαρακτήρα του. Ο προσδιορισμός εξαρτάται από το πλαίσιο αποδοχής και 

κατανόησης και επιπλέον σκιαγραφεί και τις προτεινόμενες λύσεις για την 

αντιμετώπισή του. Ενδέχεται όπως έχει ήδη αναφερθεί να μην ταυτίζεται με την 

οικονομική αποστέρηση και την ανεργία και να αναφέρεται σε νέες πληθυσμιακές 

ομάδες, θύματα διακρίσεων και περιθωριοποίησης, στην έλλειψη στέγασης, στην 

απουσία εκπαίδευσης ή στη σχολική αποτυχία, στην ανύπαρκτη υγειονομική 

περίθαλψη. 

Η Παπαδοπούλου (2004) διαχωρίζει τον κοινωνικό αποκλεισμό από τη 

φτώχεια λέγοντας ότι πρώτον, δεν παραπέμπει αποκλειστικά σε οικονομικά 

φαινόμενα αλλά σε φαινόμενα διαφορετικής φύσης που δεν είναι η οικονομική 

κατάσταση του ατόμου και δεύτερον, πρόκειται για μία προοδευτική διαδικασία έστω 

και αν οδηγεί σε οικονομική εξαθλίωση, απομόνωση, ρατσισμό κ.ά. Με άλλη 

απλουστευτική διατύπωση ο κοινωνικός αποκλεισμός κινείται στο επίπεδο της 
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ανεπάρκειας πόρων και στο επίπεδο της αδυναμίας συμμετοχής σε βασικές 

κοινωνικές λειτουργίες25.  

Στα όρια του κοινωνικού περιθωρίου μπορεί να υπάρχουν φτωχοί με 

πρόσβαση στην απασχόληση, άλλοι που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στην αγορά 

εργασίας ή βρίσκονται προσωρινά εκτός, νέοι, γυναίκες, μετανάστες κ.λπ. Ο 

Τσιάκαλος (1998) αναφέρει ως πιθανές διαστάσεις του φαινομένου την οικονομική, 

την κοινωνική, την πολιτισμική, τη γεωγραφική και την πολιτική και ως παράγοντες 

που τις διαμορφώνουν την ανεργία, την υποαπασχόληση, την έλλειψη στέγης, την 

υπηκοότητα, το φύλο, την εθνότητα, την εκπαίδευση, τη θρησκεία, τη μετανάστευση 

κ.λπ. Ωστόσο, κοινό αίτιο που εκκινεί τη διαδικασία του αποκλεισμού δε φαίνεται να 

υπάρχει και η φτώχεια ως καθοριστική αιτία της κοινωνικής ανισότητας μάλλον 

απενοχοποιείται. Έτσι ενώ ο αποκλεισμός προορίζεται να αφορά σε φτωχά κοινωνικά 

στρώματα δεν μεριμνά ούτε για τους μηχανισμούς διαμόρφωσής του ούτε για την 

έκταση ούτε για τις συνέπειες που προκαλεί.           

Τέλος, πρόσφατες έρευνες στην ΕΕ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 

κίνδυνοι του αποκλεισμού σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (μετανάστες, 

μονογονεικές οικογένειες, πολύτεκνες οικογένειες, γυναίκες, ηλικιωμένοι, 

παλιννοστούντες, άτομα με ειδικές ανάγκες, παραβάτες κ.ά) εξαρτώνται από τις 

κοινωνικές παροχές των προνοιακών συστημάτων (Tsakloglou & Papadopoulos, 

2002) ή από την παρεμπόδιση απορρόφησης κοινωνικών και δημόσιων αγαθών, όπως 

είναι π.χ. αυτά της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης κ.ά.(Τσιάκαλος, 

1998).  Ως προνοιακά συστήματα τα οποία ενδέχεται να μην υπάγονται σε 

κυβερνητικές αρμοδιότητες και είναι πιθανό να αποτελέσουν στο μέλλον 

εναλλακτική πρόταση, αναφέρουμε ενδεικτικά τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς 

(ΜΚΟ), την Εκκλησία και τις εκκλησιαστικές οργανώσεις, τα φιλανθρωπικά δίκτυα, 

φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, τον ΟΗΕ, κ.ά.  

                                                
 
25 Από το 1993 υιοθετείται η σύσταση του Συμβουλίου Υπουργών της κοινότητας που ζητά από τα 

κράτη-μέλη «να αναγνωρίσουν το βασικό δικαίωμα του ατόμου σε κοινωνικούς πόρους και κοινωνικές 

παροχές για να ζει με τρόπο σύμφωνο με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, σαν μέρος μιας περιεκτικής και 

συνεπούς εκστρατείας καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και να προσαρμόζουν τα 

συστήματα κοινωνικής προστασίας ανάλογα», Commission of the European Communities (1993) 

Towards a Europe of Solidarity: Combating Social Exclusion (V 6171/93).    
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Στις ΗΠΑ επίσημα στοιχεία του 2006 απεκάλυπταν ότι 11,5 με 12 

εκατομμύρια μετανάστες διέμεναν χωρίς χαρτιά, η πλειονότητα των οποίων ήταν 

μεξικανικής υπηκοότητας και περίπου τα 7,2 εκατομμύρια εργάζονταν παράνομα, για 

ελάχιστο μισθό, σε εργασίες που δεν απαιτούσαν εξειδίκευση. Αν και κανείς δεν ήταν 

σε θέση να γνωρίζει ακριβώς τον αριθμό τους ορισμένες πηγές μιλούσαν ακόμη και 

για 15 εκατομμύρια άτομα και άλλες για 20 εκατομμύρια.26 Το μορφωτικό τους 

επίπεδο ήταν ιδιαίτερα χαμηλό, οι συνθήκες διαβίωσης πρόχειρες και στερούνταν 

βασικής νοσηλευτικής περίθαλψης (To Βήμα, 16-4-2006: 32. Καθημερινή, 2-4-2006: 

14.  Καθημερινή, 7-5-2006: 14). Έκτοτε, παρά το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο και τη 

λήψη αστυνομικών μέτρων, υπολογίζεται ότι κάθε μέρα κάποιες χιλιάδες άνθρωποι 

συνεχίζουν να περνούν τα σύνορα με τη βοήθεια οργανωμένων κυκλωμάτων.  

  
 
3.4.2. Εκπαιδευτικές ανισότητες και κοινωνική μειονεξία  

Αναφέρεται συχνά στο δημόσιο διάλογο το γεγονός ότι στις μέρες μας, όχι 

μόνο λόγω της πολυπλοκότητας των κοινωνικών φαινομένων αλλά πολύ 

περισσότερο, λόγω της σημασίας της οικονομίας στην παγκοσμιοποιημένη 

κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των κοινωνιών μας, η εκπαίδευση έγινε «ακριβή», 

όταν μάλιστα οδηγεί σε απασχολήσεις υψηλού επαγγελματικού και κοινωνικού 

κύρους, έχασε τον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα και μετατράπηκε σταδιακά σε 

όργανο της οικονομίας με έμφαση περισσότερο στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων 

και στάσεων με μετρήσιμα και εμπορεύσιμα χαρακτηριστικά, υποταγμένη στις 

                                                
 
26  Παραθέτουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Ν. Τσόμσκι στον Π. Παπακωνσταντίνου 

στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, στις 9-4-2006, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τα κοινωνικά προβλήματα 

της λαθρομετανάστευσης στις ΗΠΑ.:  
Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα στη ρίζα του είναι να βελτιωθούν οι 

υποδομές, οι μισθοί και το βιοτικό επίπεδο στις χώρες από όπου έρχονται οι μετανάστες. 

Τα κόμματα του κατεστημένου και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που τα ελέγχουν δεν 

πιστεύουν και δεν θέλουν, κατά βάση, να αντιμετωπίσουν τη λαθρομετανάστευση. Στην 

πραγματικότητα τους συμφέρει να έρχεται ο λαθρομετανάστης σαν κυνηγημένο ζώο, 

έτοιμος να δεχθεί οποιαδήποτε δουλειά με εξευτελιστικούς όρους και να μη διεκδικεί 

τίποτε καθώς θα φοβάται ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να απελαθεί. Παράλληλα εκφοβίζουν 

τον αμερικανό εργαζόμενο ότι μπορεί να απολυθεί και να προσληφθεί στη θέση του ο 

φτηνός, πειθαρχικός μετανάστης………..Η διάχυση της ανασφάλειας είναι η φιλοσοφία της 

«ευέλικτης» απασχόλησης, των αναλώσιμων εργαζομένων, που έβγαλε στους δρόμους τη 

γαλλική νεολαία……. 
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δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς και του ανταγωνισμού. Η αλλαγή αυτή, όταν μάλιστα 

κάποιες φορές συνδυάζεται με μετακινήσεις και διαχείριση μεγάλων 

μεταναστευτικών ρευμάτων, προκαλεί διάρρηξη στον κοινωνικό ιστό και αλλάζει τη 

σύνθεσή του και τους ιδεολογικούς του προσανατολισμούς (Ψημμένος, 1998). Η 

επίδραση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων στις διαδικασίες αποκλεισμού 

αποδεικνύεται εξόχως σημαντική γιατί επεμβαίνουν κατά τη διάρκεια της 

πρωτογενούς κοινωνικοποίησης και αποτελούν την αφετηρία των αρνητικών 

βιωμάτων (Παπαδοπούλου, 2004). Το 1995 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μία 

Λευκή Βίβλο με θέμα «Διδασκαλία και Μάθηση» (European Commission, 1995). 

Είναι ενδιαφέρον το ότι η θέση του κάθε ατόμου προσδιορίζεται από την ικανότητά 

του να αποκτά γνώσεις και ο αποκλεισμός, που είναι ήδη σε υψηλά επίπεδα, 

εστιάζεται σε εκείνους που δεν έχουν γνώσεις (σ.30). Επιδίωξη είναι να μπορούν όλοι 

να εκπληρώσουν τις φιλοδοξίες τους, να έχουν ευκαιρίες για βελτίωση της θέσης 

τους, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους προέλευση και προτείνονται ίσα 

δικαιώματα και ευκαιρίες στην εκπαίδευση με μέτρα στήριξης ατόμων που 

προέρχονται από περιβάλλοντα με δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το 

2002 πάλι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε εμπλουτισμένη «Έκθεση για την 

Κοινωνική Ενσωμάτωση» δίνοντας έμφαση στην εξάλειψη των ανισοτήτων που 

σχετίζονται με το φύλο, τη φυλή, τη γλώσσα, τη θρησκεία ή το εισόδημα (European 

Commission, 2002).   

Οι καταγόμενοι συνεπώς από τις μη προνομιούχες τάξεις ή τα άτομα που 

ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες είναι εκείνοι που πλήττονται περισσότερο 

από τη δομή και τη συνάρθρωση της εκπαίδευσης και αντιμετωπίζουν προβλήματα 

αποκλεισμού και σχολικής αποτυχίας.  

Κανείς δεν αρνείται τη σχέση ανάμεσα στον πολιτισμό και τη φτώχεια 

(Steinberg, 2000). Ιδιαίτερα δε όταν το κοινωνικό κράτος δεν έχει επαρκείς πολιτικές 

και ειδικά στον τομέα της εκπαίδευσης δεν έχει στοχευμένες πολιτικές για τα άτομα 

με δυσκολίες στο επίπεδο της τάξης και στο επίπεδο του μαθητή. Έτσι, οι ανισότητες 

στην εκπαίδευση αποτελούν μία όψη του γενικότερου κοινωνικού αποκλεισμού 

συσσωρεύοντας μειονεκτήματα στους ήδη μειονεκτούντες και επιβαρύνοντας 

περαιτέρω την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση. Ο Χρυσάκης (2005) 

υποστηρίζει ότι παρά τον εκδημοκρατισμό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 

και παρά την άρση των τυπικών φραγμών, τα παιδιά των φτωχών οικογενειών δεν 

μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρέχονται. Πρόκειται για μια 
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εγνωσμένη αμφίδρομη αιτιακή σχέση ανάμεσα στην εκπαίδευση και στον κοινωνικό 

αποκλεισμό. Το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση, διότι 

ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται, αργά ή γρήγορα θα έλθει επιτακτικά να απαιτήσει 

ισότιμη συμμετοχή όλων των κοινωνικών ομάδων.  

Σύμφωνα με την Τρέσσου (1998) ο αποκλεισμός από την εκπαίδευση 

εμφανίζεται σε τρεις φάσεις όπου άλλοι τον βιώνουν από την αρχή και άλλοι στη 

συνέχεια: α) παιδιά ειδικών ομάδων που μένουν από την αρχή εκτός σχολείου, β) 

παιδιά ειδικών ομάδων που περιθωριοποιούνται μέσα στο σχολείο και οδηγούνται 

στη σχολική αποτυχία και συχνά στην οριστική διακοπή της φοίτησης και γ) παιδιά 

ειδικών ομάδων που δεν καταφέρνουν παρά μόνο σε πολύ χαμηλό ποσοστό να 

περάσουν με επιτυχία ολόκληρο το φάσμα της δημόσιας εκπαίδευσης. Η φοίτηση στα 

σχολικά θρανία για κάποια χρόνια, αξιολογείται και αμείβει το άτομο, είτε με την 

επιτυχημένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας είτε με τη συσσώρευση μιας 

γενικότερης κοινωνικής ισχύος. Παρόλο όμως που είναι ενθαρρυντικό να ξεχωρίζουν 

και να διακρίνονται άτομα από διαφορετικές πολιτισμικές αφετηρίες, ο κανόνας που 

θέλει τους «άλλους» σε μειονεκτική πολιτισμική, εκπαιδευτική και κοινωνική 

κατάσταση δυστυχώς ακόμη επιβεβαιώνεται. Όσο οι ομάδες αυτές θα βρίσκονται σε 

μειονεκτική θέση λόγω πολιτισμικών πιέσεων, δυσκολιών στη γλώσσα και 

ρατσιστικών στάσεων τόσο θα παρουσιάζουν χαμηλότερη σχολική και ακαδημαϊκή 

πρόοδο (Παπασταμάτης, 2010β). Ο Ogbu (1978) στις ΗΠΑ διατύπωσε τη θέση 

σχετικά με τη χαμηλή σχολική επίδοση των έγχρωμων μαθητών λέγοντας πως δεν 

είναι το κεντρικό ζήτημα αλλά μία έκφραση ενός άλλου θεμελιώδους που είναι το 

ρίξιμο των διαχωριστικών γραμμών και των ιδεολογιών που τις υποστηρίζουν. Η 

εξάλειψή τους θα είναι η μοναδική και διαρκής λύση στο πρόβλημα της ακαδημαϊκής 

υστέρησης. 

Στη χώρα μας, τα παιδιά των μεταναστών φοιτούν σχεδόν στο σύνολό τους 

στις τρεις πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια και  

δευτεροβάθμια-Γυμνάσιο). Ο αριθμός τους συρρικνώνεται στο Λύκειο (33%) και την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση (14,5%). Και από έρευνα της Έμκε-Πουλοπούλου (2005) 

φαίνεται ότι ένα στα τρία παιδιά αλλοδαπών και παλιννοστούντων εγκαταλείπει το 

σχολείο μετά το Γυμνάσιο, αλλά τα αίτια και οι δυσκολίες μειώνονται με την πάροδο 

του χρόνου με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να πετυχαίνουν ικανοποιητικές και πολλές 

φορές άριστες επιδόσεις. Για τους Πόντιους επίσης είχε καταγραφεί η εγκατάλειψη 

του σχολείου από τις μικρές ηλικίες για να μπουν στην αγορά εργασίας, γεγονός που 
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δεν θα συνέβαινε αν δεν μεσολαβούσε η μεταναστευτική πλημμυρίδα και ο 

κοινωνικός αποκλεισμός, με αρνητικές προεκτάσεις στο μέλλον και σε αντίθεση με 

το σχετικά υψηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο των γονέων (Κασιμάτη,1998). Τέλος, σε 

εκθέσεις της Eurostat από το 1994 μέχρι το 2007 για άτομα ηλικίας 18-24, 

αποτυπώνεται η εγκατάλειψη του σχολείου σε ποσοστά, ευτυχώς διαρκώς μειούμενα, 

που ξεκινούν από το 22,3% το 1994, ως το 13,3% το 2006 και το 2007. Οι 

προβλέψεις για τα έτη 2010 και 2011 είναι τα ποσοστά αυτά να υποχωρήσουν στο 

10% και κάτω27. 

Για το λόγο της εγκατάλειψης των σπουδών οι μετανάστες καταγράφουν την 

αγωνία τους και ζητούν από το ελληνικό κράτος να φροντίσει να πηγαίνουν τα παιδιά 

τους στο σχολείο και να τα βοηθήσει οικονομικά, ώστε να μη χρειάζεται να 

εργάζονται για να συμπληρώσουν το εισόδημα της οικογένειας  (Έμκε-Πουλοπούλου, 

2005, 2007). Οι δάσκαλοι από την πλευρά τους εκφράζονται θετικά για τα παιδιά των 

μεταναστών, αν και βρέθηκαν απροετοίμαστοι τόσο ψυχολογικά όσο και 

επιστημονικά και αγωνιούν για τις εξελίξεις της νέας εκπαιδευτικής πραγματικότητας 

(Μπερερής &  Ίκκου, 2000).  

Προκύπτει επομένως ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός ορισμένων ομάδων 

μπορεί να είναι αποτέλεσμα διαφορετικών σε κάθε περίπτωση παραγόντων στα 

στάδια εξέλιξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αποκλεισμός επέρχεται τόσο όταν η 

εκπαίδευση που πραγματοποιείται, στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνίας, είναι 

εναρμονισμένη με συνθήκες απόλυτης διαφοροποίησης και αγνοεί τα πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά της ομάδας, όσο κι όταν αυτά αναγνωρίζονται πλήρως με κάθε 

σεβασμό και επισημότητα (Τρέσσου, 1998). Αρκετοί λοιπόν ερευνητές έχουν 

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ένα πρόγραμμα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης έχει 

περισσότερες προϋποθέσεις αποτελεσματικής παρέμβασης όταν δεν απευθύνεται κατ’ 

αποκλειστικότητα στους «άλλους» και τις υποτιθέμενες ιδιαιτερότητές τους. Μια 

τέτοια επιλογή είναι ανοιχτή στις επισημάνσεις των διαφορών, και κατά συνέπεια 

στους κινδύνους του αποκλεισμού και της απομόνωσης. 

Ένα πρόγραμμα που στοχεύει στο άνοιγμα του σχολείου με πρόθεση  να 

αγκαλιάζει όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές είναι αποτελεσματικότερο, διότι 

                                                
27 Τα στοιχεία ανακτήθηκαν στις 18-12-2010 από: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Sustainable_development_Social_inclus

ion#Early_school_leavers 
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ανιχνεύει και καταγράφει, οργανώνει και παρεμβαίνει με ενιαίο κοινωνικό και 

παιδαγωγικό προσανατολισμό προς όλες τις κατευθύνσεις, αμβλύνοντας τις 

προϋποθέσεις, τα βιώματα  και τις συνθήκες που εμποδίζουν τα παιδιά από μη 

προνομιούχα κοινωνικά στρώματα να έχουν αξιοπρεπή σχολική φοίτηση και 

ενθαρρυντική σχολική επίδοση. Η συγκεκριμένη πολιτική εκπαιδευτική επιλογή 

αποτρέπει τους κινδύνους κοινωνικής αποστέρησης, η οποία δυστυχώς βιώνεται από 

τα τρυφερά χρόνια, συμβαδίζει με τη σχολική αποτυχία και καταλήγει στην απώθηση 

και την περιθωριοποίηση. Η πρόταση ότι ο «αποκλεισμός νομιμοποιείται από το 

σχολείο» δεν είναι μία απλή εικασία των ερευνητών αλλά μία πραγματικότητα που 

χρειάζεται βαθύτερη διερεύνηση (Κάτσικας & Καββαδίας, 2000: 124). Η διερεύνηση 

των παραγόντων που δημιουργούν συνθήκες κοινωνικής περιθωριοποίησης δεν 

σταματά απλώς στις διαδικασίες εκμάθησης της γλώσσας αλλά προσπαθεί να 

καταγράψει το βαθμό αποδοχής από την κοινωνία η οποία ευθύνεται για το ρατσισμό 

των μαθητικών ηλικιών. Πρόθεση παραμένει η ανάπτυξη  μορφών κοινωνικής 

αλληλεγγύης και σύσφιξης των σχέσεων ανάμεσα στα προνομιούχα και τα μη 

προνομιούχα κοινωνικά στρώματα.  

Η εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος όπως είναι αντιληπτό, εκτός από 

άμεση ανάγκη είναι και το άρμα για την «υπέρβαση της κοινωνικής 

διαφοροποίησης…, άρση των ανισοτήτων…ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή» (Ν. 

1566/1985). Επαγγέλλεται την ανασύνταξη του σχολείου και των μορφών 

διδασκαλίας, την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, την παραγωγή εναλλακτικών 

μορφών διδακτικού υλικού και σχολικής εργασίας. Η μονοσήμαντη εστίαση σε 

μονοπολιτισμικές εκδοχές είναι πλέον ανοιχτή στην ενίσχυση εκδοχών πολιτισμικού, 

φοβικού και ανταγωνιστικού «ρατσισμού». Δημιουργούνται έτσι προκλήσεις για 

συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για την προώθηση αρχών 

κοινωνικής δικαιοσύνης, αλληλεγγύης, σεβασμού και ισοτιμίας στο σχολείο και στην 

κοινωνία. 

    Να προσθέσουμε ενδεικτικά στα προηγούμενα, ότι ο Συνήγορος του 

Πολίτη, με αφορμή καταγγελίες γονέων αλλοδαπών ανηλίκων ότι δεν γίνονταν δεκτοί 

προς εγγραφή σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, απέστειλε το 2005, 

έγγραφο (14350.01/16-9-2005) προς τον τότε αρμόδιο Γραμματέα του ΥΠΠΔΒΜΘ, 

ζητώντας την παροχή διευκρινίσεων προς τις διευθύνσεις όλων των εκπαιδευτικών 

διευθύνσεων και μονάδων της χώρας, σχετικά με το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα όλων 

των ανηλίκων να εγγράφονται και να φοιτούν στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και 
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς όρους και περιορισμούς που να απορρέουν από 

την ιθαγένεια ή από το καθεστώς παραμονής των δικαιούχων ή των γονέων τους στη 

χώρα. Το ΥΠΠΔΒΜΘ, ανταποκρινόμενο άμεσα στις παρατηρήσεις της Ανεξάρτητης 

Αρχής, προχώρησε στην έκδοση σχετικής εγκυκλίου (100758/Γ2/29-9-2005). 

Ειδικότερα, ο Συνήγορος του Πολίτη τεκμηρίωσε και πρότεινε να διευκρινισθούν τα 

παρακάτω ζητήματα: Α) Όλοι οι ανήλικοι που διαμένουν στη χώρα, ανεξαρτήτως 

καθεστώτος παραμονής, έχουν δικαίωμα εγγραφής στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ανήλικος ο οποίος πρόκειται να ενηλικιωθεί κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους, δεν μπορεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο να αποκλειστεί εξ 

αυτού του γεγονότος από την πρόσβαση και εγγραφή στη φοίτηση. Β) Τα θέματα 

εγγραφής και φοίτησης αλλοδαπών στην εκπαίδευση ανήκουν πρωτίστως στην ειδική 

αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο εφαρμόζει τις κείμενες διατάξεις, 

παρέχοντας τις απαραίτητες οδηγίες και εγκυκλίους προς τις υπηρεσίες του και τις 

εκπαιδευτικές μονάδες. Γ) Η απαγόρευση του άρθρου 51 ν. 2910/01 και ήδη άρθρου 

84 ν. 3386/05 περί εισόδου και παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική 

επικράτεια δεν αφορά την παροχή υπηρεσιών σε ανήλικους μετανάστες με σκοπό την 

άσκηση του θεμελιώδους ατομικού δικαιώματος στην εκπαίδευση, που 

κατοχυρώνεται και από τη διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο 

άρθρο 28 του Ν.2101/92. 

 
 
3.4.3. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην καταπολέμηση της φτώχειας και 

στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων 

Ο ρόλος της εκπαίδευσης προβάλλει ως ιδιαίτερα σημαντικός για τη μείωση 

της φτώχειας και την άμβλυνση της κοινωνικής αποστέρησης. Σύμφωνα με στοιχεία 

της ΕΣΥΕ (2006) το 83,7% των φτωχών, είναι αναλφάβητοι, έχουν τελειώσει μερικές 

τάξεις του δημοτικού ή του γυμνασίου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους μη 

φτωχούς εκτιμάται στο 47,3% Οι μη φτωχοί που έχουν τελειώσει, κατά ανώτερο 

επίπεδο, υποχρεωτική εκπαίδευση, είναι 0,7 φορές περισσότεροι από τους 

αντίστοιχους φτωχούς, ενώ οι μη φτωχοί, που έχουν τελειώσει μεταπτυχιακό, 24 

φορές περισσότεροι από τους αντίστοιχους φτωχούς. Επίσης, οι μη φτωχοί που έχουν 

τελειώσει το Λύκειο είναι 3 φορές περισσότεροι από τους αντίστοιχους φτωχούς, ενώ 

οι μη φτωχοί που έχουν τελειώσει ΑΕΙ 7,7 φορές περισσότεροι από τους αντίστοιχους 

φτωχούς. Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι όσο υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης 
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έχει αποκτηθεί από τα μέλη του νοικοκυριού τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα να 

απειληθούν από φτώχεια. Τα αντίστοιχα ποσοστά για επίπεδο εκπαίδευσης 

υψηλότερο της υποχρεωτικής (λύκειο έως και διδακτορικό τίτλο) εκτιμώνται για μεν 

τους φτωχούς στο 16,3%, ενώ για τους μη φτωχούς στο 52,7%. Το 54,2% αυτών που 

δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (αναλφάβητοι) απειλείται από φτώχεια. Το 

αντίστοιχο ποσοστό για άτομα που έχουν τελειώσει ΑΕΙ μειώνεται δραστικά στο 

4,2%. Στο φτωχό πληθυσμό παρατηρείται μεγαλύτερη εκπαιδευτική στασιμότητα, 

ήτοι ποσοστό 31,5% ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα και 26,0% ως προς 

το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας, ενώ στο μη φτωχό πληθυσμό, τα αντίστοιχα 

ποσοστά είναι 22,4% και 16,6%. Σε ποσοστό 68,5%, ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης 

του πατέρα, και 74,0%, ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας, τα μέλη των 

νοικοκυριών που απειλούνται από φτώχεια παρουσιάζουν εκπαιδευτική κινητικότητα. 

Τα αντίστοιχα ποσοστά για μέλη των νοικοκυριών που δεν απειλούνται από φτώχεια 

εκτιμώνται σε 77,6% και 83,4%.28 Οι λιγότερο μορφωμένοι έχουν μεγαλύτερες 

πιθανότητες να είναι άνεργοι (Τσομπάνογλου & Οικονόμου, 2005). Τα ίδια 

συμπεράσματα καταδεικνύουν και αναλύσεις της προηγούμενης δεκαετίας όπου τα 

μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας παρουσιάζονται στο εργατικό δυναμικό με το 

μικρότερο επίπεδο εκπαίδευσης (Κάτσικας & Καββαδίας, 1996).   

 Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα τα επίπεδα ανεργίας των πτυχιούχων ΑΕΙ 

είναι ιδιαίτερα υψηλά, υπολείπονται όμως σημαντικά από αυτά των μη πτυχιούχων. Η 

ζήτηση για εκπαίδευση ως αποτέλεσμα της κοινωνικής και ατομικής αξίας που 

προσδίδουν τα άτομα και το οικογενειακό τους περιβάλλον στο υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο, συμβαδίζει και με την πληθώρα προσφοράς εκπαιδευτικών ευκαιριών τόσο 

από το κράτος, με συγκεκριμένες πολιτικές, όσο και από άλλους αναγνωρισμένους 

φορείς (ΙΕΚ, ΚΕΚ κ.ά.) (Μαράτου-Αλιπράντη κ.ά., 2002). Η εκπαίδευση επομένως 

σε συνδυασμό με τις επιλογές και τις προτροπές της οικογένειας καθίστανται βασικοί 

παράγοντες κοινωνικοποίησης.  

Σε σχέση τώρα με τους μετανάστες η οικογένεια εξ’ ορισμού δεν μπορεί να 

βοηθήσει καθοριστικά στην ενσωμάτωση ούτε των ιδίων ούτε των παιδιών τους αφού 

                                                

28 Τα στοιχεία είναι αποτελέσματα έρευνας της ΕΣΥΕ, σχετικά με τις επιπτώσεις του επιπέδου 

εκπαίδευσης στη φτώχεια και στη διαγενεακή μεταβίβαση της φτώχειας και ανακοινώθηκαν με δελτίο 

τύπου στις 20-3-2006.  
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είναι φορέας αξιών του τόπου καταγωγής. Κατά συνέπεια, η εκπαίδευση αποτελεί το 

πρωταρχικό και ίσως το μοναδικό θεσμό που βοηθά στη διαδικασία προσέγγισης με 

την κοινωνία εγκατάστασης, τόσο τα παιδιά της δεύτερης γενιάς όσο και τους ίδιους 

τους μετανάστες. Από έρευνες της Gibson (2000), στις ΗΠΑ, με ομάδες μεταναστών 

προέκυψε ότι δεν είχαν όλοι την ίδια άποψη σχετικά με τη διάθεση και την επιμονή 

τους για το σχολείο. Ενώ θεωρούσαν την εκπαίδευση απαραίτητη, αν θέλουν να είναι 

ανταγωνιστικοί και προοδευτικοί αργότερα στην εργασία τους, εντούτοις 

επηρεάζονταν από την κοινωνική τους τάξη, τη γενιά τους (1η ή 2η) και το φύλο τους. 

Άλλοι πάλι είδαν μικρή σχέση ανάμεσα σε αυτά που μάθαιναν στο σχολείο και σε 

αυτά που χρειάζονταν για μια καλή δουλειά  κι άλλοι ήταν ευγνώμονες για τις 

επαγγελματικές κι εκπαιδευτικές ευκαιρίες που τους δίνει το σχολείο. Είχαν ανάγκη 

το σχολείο για να κοινωνικοποιούνται, να έρχονται σε επαφή με φίλους, να 

μαθαίνουν την κουλτούρα της χώρας υποδοχής ή να περιμένουν στο μέλλον μία καλή 

δουλειά. Άλλοι πάλι αν και γνώριζαν τις δυσκολίες στις δουλειές των γονιών τους και 

ήθελαν κάτι καλύτερο για τον εαυτό τους, δεν είχαν αισιοδοξία για το μέλλον, ιδίως 

αν ήταν 2ης ή 3ης γενιάς μετανάστες και εγκατέλειπαν τη φοίτηση. Σημαντική επίσης  

είναι τόσο η συμβολή των δασκάλων οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται κοντά στους 

μαθητές όσο και η σχετικότητα των αναλυτικών προγραμμάτων. Από άλλη έρευνα 

στις ΗΠΑ, που έχει καταδείξει ομοίως τη διαφορετική βαρύτητα με την οποία 

αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση οι διάφορες εθνότητες, έχει επισημανθεί και η 

σημασία που αποδίδουν  σε αυτήν οι μετανάστες που πολλές φορές είναι μεγαλύτερη 

και από εκείνη των γηγενών (Suarez-Orozco, Suarez-Orozco, 2002). Ο D΄Amato 

(1993) εστιάζει στο περιβάλλον της τάξης και στις δομές του σχολείου, 

υποστηρίζοντας πως πρέπει να αναδιοργανωθούν, έτσι ώστε να επικυρώνουν και να 

αναδεικνύουν περισσότερο από το να υπονομεύουν τις ταυτότητες των μαθητών και 

να τους παρέχουν μοντέλα ρόλων, εκπαιδευτικές βοήθειες και το απαραίτητο 

πολιτισμικό κεφάλαιο που απαιτείται για τη σχολική επιτυχία.  

Η αναμόρφωση των εκπαιδευτικών θεσμών έτσι ώστε να λειτουργούν ως 

βασικοί μηχανισμοί ενσωμάτωσης και όχι αποκλεισμού των μεταναστών και των 

παιδιών τους οφείλει να αποτελέσει προτεραιότητα και της ευρωπαϊκής 

μεταναστευτικής πολιτικής. Αν το εκπαιδευτικό σύστημα εξασφαλίζει κατανόηση, 

αλληλεγγύη και αποδοχή των ιστορικοκοινωνικών  και πολιτισμικών προτύπων του 

«άλλου», ανεξάρτητα από το χρώμα του δέρματός του και υπάρχει διάθεση και 
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προθυμία για συνεργασία και εξάλειψη εχθρικών φαινομένων, τότε η συμβολή του 

στην καταπολέμηση της απομόνωσης και των αρνητικών στερεοτύπων είναι μεγάλη.     

 «Για να καταστεί η Ευρώπη η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία» 

απαιτείται μία στρατηγική που θα επενδύει στον άνθρωπο και θα καταπολεμά την 

κοινωνική αποστέρηση. Εφόσον τα άτομα που πλήττονται περισσότερο από το 

δραστικό μετασχηματισμό της οικονομίας είναι οι αποκλεισμένοι, οι ευάλωτοι και 

γενικά εκείνοι που υφίστανται ανισότητες τότε η άρση των εμποδίων θα πρέπει να 

επέρχεται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση καθ όλη τη διάρκεια της ζωής, μέσα 

σε μία οικονομία και κοινωνία που βασίζεται στη γνώση.29    

Η Ολλανδία για παράδειγμα, με πολιτικές που καταπολεμούν το ρατσισμό και 

την ξενοφοβία πετυχαίνει μεγάλη πρόοδο, τα τελευταία χρόνια, σε τομείς που 

σχετίζονται με την ένταξη όπως είναι η παιδεία και η αγορά εργασίας. Παρατηρούν 

ότι όλο και περισσότερα παιδιά μεταναστών κατακτούν ανώτερα επίπεδα 

εκπαίδευσης εξαλείφοντας αρκετά από τα μαθησιακά τους προβλήματα Ωστόσο 

παραμένουν κάποιες ελλείψεις στη γλώσσα λόγω της συνεχιζόμενης μετανάστευσης 

και του αποθαρρυντικού κοινωνικού περιβάλλοντος (Aboutaleb, 2002). 

 Ένα μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που θεωρείται η κύρια 

υπεύθυνη για την κοινωνική αναπαραγωγή, έτσι όπως συνδέεται με το παραγωγικό 

σύστημα και τους εξωσχολικούς θεσμούς, μεταφέρεται στην οικογένεια, στην 

ιδιαίτερη πολιτισμική ομάδα, στο χώρο εργασίας κ.λπ. Για την αντιμετώπιση του 

αποκλεισμού η επισήμανση επικεντρώνεται στον επανασχεδιασμό των εκπαιδευτικών 

δομών, τον αναπροσανατολισμό των φορέων και των προγραμμάτων και τη διεθνή 

συνεργασία (Πλειός, 1999). Η συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης, 

επιμόρφωσης, απασχόλησης κ.ά δημιουργεί θέσεις ένταξης και καθορίζει κάποιες 

προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του αποκλεισμού. Αλλά και 

μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων η Ευρώπη προσεγγίζει τα πολιτισμικά και εθνοτικά 

στοιχεία άλλων λαών και πολιτισμών, υιοθετώντας νέες αξίες και επιτυγχάνοντας 

ομαλή συμβίωση μεταξύ των διαφόρων ομάδων (Πανταζής, 2005). 

Τέλος και οι Μητράκος και Τσακλόγλου (1998) υποστηρίζουν ότι οι 

εκπαιδευτικές ανισότητες είναι στενά συνδεδεμένες με το φαινόμενο των 

οικονομικών ανισοτήτων και μόνον οι πολιτικές που θα αμβλύνουν τις εκπαιδευτικές 

ανισότητες θα οδηγήσουν μακροχρόνια σε μείωση των οικονομικών ανισοτήτων. Τα 

                                                
29 Απόσπασμα από την Κ.Υ.Α. 112810/02 (ΦΕΚ Β 785/26-6-02).  
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παιδιά των φτωχών καταλήγουν συχνά να έχουν χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, επειδή 

η έλλειψη οικονομικών πόρων των γονιών οδηγεί στην πρόωρη διακοπή της 

εκπαίδευσής τους. Καταλήγουν σε επαγγέλματα με χαμηλές αμοιβές έχοντας χαμηλό 

βιοτικό επίπεδο, όπως και οι γονείς τους.  

Από άλλες έρευνες που έγιναν στην Ελλάδα και την Ε.Ε. φαίνεται ότι τα 

παιδιά κυρίως των μεταναστών και των προσφύγων, παρά την απαγόρευση, 

εργάζονται σε πολλές και επικίνδυνες δραστηριότητες με κυριότερη αιτία τις κακές 

οικονομικές συνθήκες της οικογένειας. Σχεδόν όλα τα παιδιά δεν παρακολουθούσαν 

τη σχολική εκπαίδευση αναπαράγοντας στην ουσία μία ακόμη γενιά μεταναστών 

στην ίδια κατάσταση με την προηγούμενη (Έμκε-Πουλοπούλου, 2005). Κλείνοντας, 

θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι τα παιδιά στις χώρες υποδοχής, που ζουν στη 

φτώχεια στερούνται τα δικαιώματά τους στην υγεία, την εκπαίδευση και τη διατροφή 

και είναι εκτεθειμένα σε διαρκή αποκλεισμό. Η εργασία στην οποίαν αναγκάζονται 

να καταφύγουν για να εξασφαλίσουν μέσα από κινδύνους τα αναγκαία της 

προσωπικής τους επιβίωσης άλλα και της οικογένειάς τους τα οδηγεί σε έναν 

αδυσώπητο φαύλο κύκλο από τον οποίον δύσκολα ξεφεύγει κανείς. 

 
 
3.4.4. Ανθρώπινα δικαιώματα και εκπαίδευση 

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στις 10 Δεκεμβρίου του 1948, διατύπωσε για 

πρώτη φορά ότι η οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι 

 …κοινό ιδανικό στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και 

όλα τα έθνη, έτσι ώστε κάθε άτομο και κάθε όργανο της κοινωνίας, με τη 

διακήρυξη αυτή διαρκώς στη σκέψη, να καταβάλλει, με τη διδασκαλία και 

την παιδεία, κάθε προσπάθεια για να αναπτυχθεί ο σεβασμός των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών αυτών, και να εξασφαλιστεί 

προοδευτικά, με εσωτερικά και διεθνή μέσα, η παγκόσμια και 

αποτελεσματική εφαρμογή τους, τόσο ανάμεσα στους λαούς των ίδιων των 

κρατών μελών όσο και ανάμεσα στους πληθυσμούς χωρών που βρίσκονται 

στη δικαιοδοσία τους. 

  

Επομένως μέσω της  παιδείας και της εκπαίδευσης προβάλλεται και 

προωθείται ο σεβασμός και η καλλιέργεια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα αντίστοιχα στοχεύουν στην παροχή και επικράτηση μιας 

δίκαιης και ολοκληρωμένης, για κάθε άνθρωπο και ηλικία, εκπαίδευσης. Από την 
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εκπαίδευση  δεν εξαρτάται μόνο η ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας αλλά 

διατηρείται και εδραιώνεται η ειρήνη μεταξύ των εθνών. Συγκεκριμένα στο άρθρο 26 

της οικουμενικής διακήρυξης αναφέρονται τα εξής:  

 

1. Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να 

παρέχεται δωρεάν, τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική βαθμίδα της. Η 

στοιχειώδης εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Η τεχνική και επαγγελματική 

εκπαίδευση πρέπει να είναι εξασφαλισμένη για όλους. Η πρόσβαση στην 

ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι ανοικτή σε όλους, υπό ίσους όρους, ανάλογα με 

τις ικανότητές τους. 2. Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη 

της ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασμού των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιακών ελευθεριών. Πρέπει να προάγει 

την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάμεσα σε όλα τα έθνη και σε 

όλες τις φυλές και τις θρησκευτικές ομάδες, και να ευνοεί την ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της Ειρήνης. 

 

 Έκτοτε, σε πολλά διεθνή κείμενα γίνεται λόγος για ανθρώπινα δικαιώματα 

και εκπαίδευση όπως, στη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διάκρισης 

του 1965, άρθρο 7, στη διακήρυξη του Συνεδρίου της Βιέννης για την Εκπαίδευση 

στα Δικαιώματα του Ανθρώπου του 1978, στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού του 1989, άρθρο 29 κ.ά.. Η δεκαετία 1995-2004 ορίστηκε από την απόφαση 

49/184 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ως δεκαετία εκπαίδευσης στα ανθρώπινα 

δικαιώματα (Α/ΡΕΣ/49/184/6-3-1995).  H  UNESCO, μετά από τη Γενική Συνέλευση 

στο Βελιγράδι το 1980, προσπαθεί να μετατρέψει σε συγκεκριμένη εκπαιδευτική 

δράση την υιοθέτηση βασικών αρχών, όπως το σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και ιδιαίτερα του δικαιώματος για μόρφωση, του αγώνα ενάντια σε 

κάθε μορφή διακρίσεων, τη διεθνοποίηση της υπεράσπισης της ειρήνης μέσω της 

εκπαίδευσης και την εδραίωση μιας νέας διεθνούς οικονομικής τάξης. Η ευρεία 

διακυβερνητική διάσκεψη του Απριλίου του 1983 στο Παρίσι ασχολήθηκε επίσης με 

τα ανωτέρω ζητήματα30.  

                                                
30 Η UNESCO από τις 22 Απριλίου 1975 είχε αναθέσει σε μία ομάδα διάσημων επιστημόνων να 

μελετήσει και να αναλύσει τα μεγάλα διεθνή προβλήματα, ώστε οι προτάσεις της και οι παρατηρήσεις 

της να ληφθούν υπόψη στη μεγάλη διακυβερνητική συνδιάσκεψη του Απριλίου του 1983 στο Παρίσι, 

στην έδρα της.  
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Το δικαίωμα για την παιδεία και την εκπαίδευση του ανθρώπου ως 

θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα αντικατοπτρίζει το βαθμό και την ποιότητα της 

δημοκρατίας μιας κοινωνίας. Η παιδεία, είτε με την έννοια της εκπαίδευσης, είτε με 

την έννοια της αγωγής ή της μόρφωσης, έχει αξία όταν παρέχεται με ίσες ευκαιρίες 

σε όλους και όταν όλοι έχουν ανοικτό δικαίωμα πρόσβασης χωρίς διακρίσεις και 

αποκλεισμούς. Επίσης, δεν πρέπει κανείς να είναι αναγκασμένος να ακολουθεί 

προκαθορισμένες μορφές διδασκαλίας αλλά πρέπει να δίνεται στους διδασκομένους η 

δυνατότητα να παράγουν και όχι μόνο να αποκτούν γνώση (Πανταζής, 2008). Η 

προώθηση και η πραγμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της παιδείας είναι 

σε κάθε κοινωνία συνδεδεμένη με την προώθηση των ηθικά θεμελιωμένων στάσεων 

και τρόπων συμπεριφοράς των μελών της (Πανταζής, 2009). Ο προσανατολισμός 

δηλαδή και η εμβάθυνση σε αυτά, εξαρτάται από το βαθμό στον οποίον τα ίδια τα 

ανθρώπινα δικαιώματα χαρακτηρίζουν και διατρέχουν το αξιακό σύστημα κάθε 

κοινωνικής δομής. 
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Κεφάλαιο 4 

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 
 
 

 
 
4.1. ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΄80 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ-Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ 

ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Από το 1980 (ΦΕΚ 8182/Ζ/4139/20-10-1980) φαίνεται ότι σηματοδοτείται 

ένας κύκλος προσπαθειών με σκοπό τη διευθέτηση των πολιτισμικών και γλωσσικών 

ιδιαιτεροτήτων των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό 

σχολείο. Οι τάξεις υποδοχής που ιδρύθηκαν στόχευαν στην ομαλή προσαρμογή και 

ένταξη παιδιών, από οικογένειες Ελλήνων, κυρίως από χώρες της Δυτικής Ευρώπης.  

Η σκέψη για τη λειτουργία αυτών των τμημάτων αποσκοπούσε αφενός στην 

καλλιέργεια των δεξιοτήτων που είχαν αποκτήσει οι μαθητές στο προηγούμενο 

σχολικό περιβάλλον και αφετέρου στην απόκτηση των εφοδίων εκείνων που είναι 

απαραίτητα για την μελλοντική μορφωτική και επαγγελματική τους εξέλιξη, στα 

πλαίσια της ελληνικής εκπαίδευσης και κοινωνίας.  

Ο νόμος 1404/83 που καθιερώνει τόσο τις τάξεις υποδοχής όσο και τα 

φροντιστηριακά τμήματα, δεν κάνει λόγο για την περαιτέρω καλλιέργεια των 

δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι παλιννοστούντες μαθητές στο προηγούμενο σχολικό 

περιβάλλον (π.χ. διγλωσσία), αλλά ορίζει ως μοναδικό σκοπό των τάξεων υποδοχής 

την ομαλή προσαρμογή στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Έτσι λοιπόν, οι τάξεις 
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υποδοχής αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξισορρόπηση των 

πολιτισμικών και γλωσσικών χαρακτηριστικών για την ομαλή «αφομοίωση» από την 

ελληνική πραγματικότητα. Με το προεδρικό διάταγμα 494/1983 ιδρύονται τάξεις 

υποδοχής για μαθητές που προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) ή από κράτη εκτός αυτής. Ειδικότερα στο άρθρο 2 

ορίζονται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί στόχοι: α) η διδασκαλία της ελληνικής 

γλώσσας αποσκοπεί στην προσαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα και β) η 

διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας προέλευσης στοχεύει στη 

διατήρηση και την καλλιέργεια της εθνικής ταυτότητας των μαθητών.  

Αν και η πραγματικότητα απέδειξε ότι οι τάξεις αυτές δεν εκπλήρωσαν το 

σκοπό για τον οποίον είχαν συσταθεί, το 1990 έρχεται μία νέα νομοθετική 

πρωτοβουλία (Ν.1894) να επαναπροσδιορίσει το πλαίσιο λειτουργίας των τάξεων 

υποδοχής λαμβάνοντας υπόψη τα νέα για την εποχή μεταναστευτικά ρεύματα από την 

Ανατολική Ευρώπη και την Αλβανία. Η ουσία είναι ότι δεν λειτουργούν πλέον ως 

ανεξάρτητες τάξεις, αλλά ως τμήματα ενταγμένα στο κανονικό σχολείο, όπου 

διδάσκονται η Ελληνική και μαθήματα Ιστορίας και Πολιτισμού. Στόχος, όπως και 

στις προηγούμενες περιπτώσεις, είναι η προσαρμογή και ένταξη των μαθητών στις 

κανονικές τάξεις. Παρά την Υπουργική Απόφαση 2/378/Γ1/1124 του 1994, που δίνει 

τη δυνατότητα πρόσληψης ωρομίσθιων διδασκόντων για τη διδασκαλία της γλώσσας 

και του πολιτισμού των χωρών προέλευσης των αλλοδαπών μαθητών, καμία 

καινοτομία δεν πραγματοποιείται και η διδασκαλία παραμένει προσηλωμένη στις 

αρχές που αναφέραμε παραπάνω. Το 1999 θεσπίζονται νέες ρυθμίσεις για τις τάξεις 

υποδοχής και τα φροντιστηριακά τμήματα. Η Υπουργική Απόφαση Φ10/20/Γ1/708/7-

9-1999 προβλέπει τη διαμόρφωση ενός ευέλικτου σχήματος θεσμικής και διδακτικής 

παρέμβασης στο επίπεδο των σχολικών μονάδων, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ομαλή 

και ισόρροπη ένταξη των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. Ο βασικός προσανατολισμός σε κάθε ρύθμιση διαπιστώνουμε 

ότι παραμένει ο ίδιος - η εντατική εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Ωστόσο 

υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση από τις προηγούμενες αποφάσεις, επειδή η 

ελληνική γλώσσα αναφέρεται ως δεύτερη γλώσσα των αλλοδαπών μαθητών. Για το 

λόγο αυτό  θεωρείται ως προσόν επιλογής των διδασκόντων, για την ανάθεση του 

διδακτικού έργου σε αυτές τις τάξεις, η εξειδίκευσή τους στην διδασκαλία της 

Ελληνικής, ως δεύτερης γλώσσας. Στην ίδια απόφαση αναφέρεται πάλι η ανάγκη 

διδασκαλίας της γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας προέλευσης. Δεν 
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προβλέπεται όμως η πρόσληψη διδασκόντων από τη χώρα καταγωγής, από το 

ΥΠΠΔΒΜΘ, αλλά από την αυτοδιοίκηση μετά από απόφαση του οικείου Νομάρχη. 

Η επιχειρούμενη πολιτισμική και γλωσσική αφομοίωση των αλλοδαπών μαθητών 

παραμένει και η διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας προέλευσης 

είναι ανέφικτη. Συγχρόνως, εμφανίζεται μια σειρά αστάθμητων παραγόντων όπως 

είναι η σύνταξη νέων αναλυτικών προγραμμάτων, η συγγραφή και χορήγηση 

κατάλληλων διδακτικών εγχειριδίων, η πρόσληψη εξειδικευμένου διδακτικού 

προσωπικού κ.ά. 

 
 
4.1.1.  Οι τάξεις υποδοχής και τα φροντιστηριακά τμήματα  

Σήμερα εντέλει, οι τάξεις υποδοχής (Ι, ΙΙ) και τα φροντιστηριακά τμήματα 

αποτελούν θεσμούς της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης για τους παλιννοστούντες και 

τους αλλοδαπούς μαθητές, της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

συνεχίζουν να υπάρχουν, συγκροτούνται με απόφαση του οικείου νομάρχη και 

λειτουργούν με ευθύνη των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης. Το διδακτικό 

προσωπικό ενός σχολείου μπορεί να ζητήσει να δημιουργηθεί τάξη υποδοχής για 

αλλοδαπούς μαθητές, που δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα και έχουν σοβαρές 

δυσκολίες να παρακολουθήσουν την τάξη τους. Πιο αναλυτικά, στις τάξεις υποδοχής 

Ι εφαρμόζεται εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας 

και μαθησιακής προετοιμασίας 10 περίπου διδακτικών ωρών την εβδομάδα. Το 

πρόγραμμα εφαρμόζεται με παράλληλη παρακολούθηση μερικών μαθημάτων στην 

κανονική τάξη, όπως φυσική αγωγή, εικαστικά, μουσική, ξένη γλώσσα ή και άλλο 

μάθημα, σύμφωνα με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων σε συνεργασία με το 

σχολικό σύμβουλο. Στις Τάξεις Υποδοχής ΙΙ, εντάσσονται μαθητές με μέτριο επίπεδο 

ελληνομάθειας, το οποίο δύναται να τους δημιουργεί μαθησιακές δυσκολίες. Οι 

μαθητές αυτοί παρακολουθούν τα μαθήματα στις κανονικές τάξεις, αλλά παράλληλα 

υποστηρίζονται με γλωσσική διδασκαλία εκτός της κανονικής τάξης. Ο Σύλλογος 

διδασκόντων σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο καθορίζουν τις διδακτικές ώρες 

κατά τις οποίες οι μαθητές θα υποστηρίζονται γλωσσικά εκτός των κανονικών τους 

τάξεων, στις τάξεις υποδοχής, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες τους. Σε κάθε 

περίπτωση, το πρόγραμμα της τάξης υποδοχής ΙΙ, διέπεται από τη λογική του να 

παρακολουθεί ο μαθητής περισσότερες διδακτικές ώρες στην κανονική του τάξη, 
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ώστε να ενταχθεί πλήρως σε αυτήν το ταχύτερο δυνατόν. Για τη φοίτηση των 

μαθητών στις Τάξεις Υποδοχής απαιτούνται:  

α.  Διαπιστωτικά τεστ (με πρότυπο το αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 

ΥΠΕΠΘ τεστ www.ypepth.gr-Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση-Διεύθυνση Α΄θμιας- 

Νέα-Ανακοινώσεις) με τα οποία ανιχνεύεται: 

 το επίπεδο ελληνομάθειας του  μαθητή, ώστε να ενταχθεί είτε στην τάξη    

υποδοχής Ι είτε στην τάξη υποδοχής ΙΙ.  

 η δυνατότητα του μαθητή να παρακολουθεί το πρόγραμμα των τάξεων 

υποδοχής.  

β.   Δήλωση του γονέα ότι επιθυμεί να παρακολουθήσει το παιδί του την τάξη 

υποδοχής.  

Τα διαπιστωτικά test προτείνεται να γίνονται την πρώτη ή τη δεύτερη εβδομάδα 

των μηνών  Οκτωβρίου, Φεβρουαρίου και Ιουνίου. Η έξοδος του μαθητή από το 

πρόγραμμα των τάξεων υποδοχής και η πλήρης ενσωμάτωσή του στην κανονική του 

τάξη δύναται να γίνει και με κατατακτήριες εξετάσεις, εκτός του διαπιστωτικού test. 

Η πράξη του συλλόγου διδασκόντων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (διαπιστωτικό 

test και δηλώσεις γονέων) υποβάλλονται στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο ο οποίος σε 

συνεργασία με το Διευθυντή Εκπαίδευσης προτείνουν τη λειτουργία των τάξεων 

υποδοχής.  

Ο μικρότερος αριθμός μαθητών με τον οποίο δημιουργείται τάξη υποδοχής είναι 

9 και ο μεγαλύτερος 17. Στην περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών είναι κάτω από 

9, η γλωσσική και μαθησιακή στήριξή τους γίνεται εντός της κανονικής τάξης. Στην 

περίπτωση που ο αριθμός μαθητών είναι πάνω από 17, δημιουργείται επιπλέον τάξη 

υποδοχής. Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει, σχετικά με τη δημιουργία των τάξεων 

υποδοχής και τη φοίτηση των μαθητών ενημερώνεται ο Σχολικός Σύμβουλος στον 

οποίο υπάγεται η σχολική μονάδα. Σε περίπτωση που σε γειτονικά σχολεία υπάρχουν 

μαθητές που έχουν την ανάγκη να φοιτήσουν σε τάξεις υποδοχής, μπορούν να 

μεταγραφούν με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων τους,  των Διευθυντών των 

Σχολείων και των Σχολικών Συμβούλων  και με απόφαση του Διευθυντή 

Εκπαίδευσης ή του Προϊσταμένου Γραφείου ΠΕ σε ένα σχολείο στο οποίο τηρούνται 

οι προϋποθέσεις, ώστε να είναι δυνατή η ίδρυση τάξης υποδοχής. Το μέγιστο χρονικό 

όριο παραμονής μαθητή στην τάξη υποδοχής Ι είναι ένα έτος, ενώ στην τάξη 

υποδοχής ΙΙ δύο έτη (ΜΟΝΟΝ σε εξαιρετικές περιπτώσεις επεκτείνεται στα τρία 
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έτη). Μαθητές που έχουν ενταχθεί από τις τάξεις υποδοχής στην κανονική τάξη ή 

έχουν ολοκληρώσει τη διετή (ή τριετή) φοίτηση στις τάξεις υποδοχής, δεν μπορούν 

να επιστρέψουν σε τάξεις υποδοχής. Η περαιτέρω στήριξή τους γλωσσικά και 

μαθησιακά μπορεί να γίνει στα φροντιστηριακά τμήματα. 

  Σε περίπτωση αδυναμίας δημιουργίας τάξης υποδοχής λόγω έλλειψης 

διδακτικού προσωπικού ή ανεπάρκειας της υλικοτεχνικής υποδομής της σχολικής 

μονάδας, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας υποβάλλει έκθεση στο Σχολικό 

Σύμβουλο στην οποία επεξηγεί τους λόγους που δεν επιτρέπουν την εφαρμογή του 

συγκεκριμένου προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να καταβάλλεται κάθε 

δυνατή προσπάθεια για δημιουργία τάξεων υποδοχής, είτε από τους Διευθυντές των 

σχολείων είτε από τους αρμοδίους Σχολικούς Συμβούλους, εφόσον τους 

γνωστοποιηθεί το πρόβλημα μέσω των εκθέσεων. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται 

η στέγαση της τάξης υποδοχής σε χώρο εκτός της σχολικής μονάδας.   

Συχνά όμως παρατηρείται το φαινόμενο να ονομάζονται τα τμήματα για τους 

μαθητές που ανήκουν στις προαναφερόμενες ομάδες, ως «τμήματα ένταξης» ή 

«προπαρασκευαστικά» (π.χ. για τα τμήματα όπου φοιτούν μαθητές ρομά). Οι όροι που 

πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ονομασία των τάξεων στις οποίες φοιτούν 

μαθητές αλλοδαποί, παλιννοστούντες και ρομά είναι «Τάξεις Υποδοχής»  και 

«Φροντιστηριακά Τμήματα». Η ταχύτερη επανένταξη μαθητών στην κανονική τάξη 

είναι δυνατή έπειτα από απόφαση των εκπαιδευτικών της τάξης υποδοχής και της 

κανονικής τάξης, αν δηλαδή μπορεί ο μαθητής να παρακολουθήσει απρόσκοπτα όλα 

τα μαθήματα. 

Ειδικά τώρα για τα φροντιστηριακά τμήματα, παρακολουθούνται από μαθητές 

οι οποίοι είτε δε φοίτησαν σε τάξεις υποδοχής και αντιμετωπίζουν γλωσσικές 

δυσκολίες, είτε φοίτησαν σε τάξη υποδοχής, αλλά εξακολουθούν να δυσκολεύονται 

γλωσσικά στην κανονική τάξη. Στα φροντιστηριακά τμήματα τους παρέχεται 

πρόσθετη διδακτική βοήθεια, εκτός του διδακτικού ωραρίου. Συγκεκριμένα, 

φροντιστηριακό τμήμα δημιουργείται με ελάχιστο αριθμό τους τρεις (3) μαθητές και 

με μέγιστο τους οκτώ (8). Στην περίπτωση που οι μαθητές είναι περισσότεροι από 

οκτώ (8), δημιουργείται επιπλέον φροντιστηριακό τμήμα. Μαθητές ευρύτερων 

περιοχών μπορούν να εγγράφονται στο ίδιο σχολείο με τη σύμφωνη γνώμη των 

γονέων τους, των Διευθυντών των σχολείων και των Σχολικών Συμβούλων και με 

απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων Γραφείων, ώστε να 

εξασφαλίζεται ικανός αριθμός μαθητών για την ίδρυση φροντιστηριακού τμήματος. 
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Τα τμήματα λειτουργούν έως 10 ώρες την εβδομάδα. Διδάσκεται το μάθημα της 

Νεοελληνικής γλώσσας, καθώς και όποια άλλα μαθήματα κρίνει ο σύλλογος 

διδασκόντων, σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο. Στη δευτεροβάθμια 

διδάσκονται και άλλα μαθήματα στα οποία ο σύλλογος διδασκόντων κρίνει ότι οι 

αλλόφωνοι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες γλωσσικές ή μαθησιακές. Η κατανομή 

των ωρών διδασκαλίας κατά μάθημα, οι ώρες λειτουργίας του φροντιστηριακού 

τμήματος και η χρήση διδακτικού υλικού καθορίζονται από το Σχολικό Σύμβουλο σε 

συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων και το δάσκαλο του τμήματος. Για τη 

λειτουργία των φροντιστηριακών τμημάτων απαιτείται απόφαση του Συλλόγου 

διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.  

Στην απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων που θα υποβληθεί στο σχολικό 

σύμβουλο αναφέρονται: 

α. Τα ονόματα των μαθητών που θα παρακολουθήσουν τα φροντιστηριακά 

τμήματα 

β. Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν σε αυτά.  

γ. Το εβδομαδιαίο Ωρολόγιο πρόγραμμα.31 

Η ενεργός ένταξη των παλιννοστούντων, αλλοδαπών και ρομά μαθητών στην 

εκπαίδευση, αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. Ο 

αριθμός των μαθητών αυτών όπως έχουμε διαπιστώσει έχει αυξηθεί σημαντικά τα 

τελευταία χρόνια στη χώρα μας και απαιτούνται ειδικές, πρόσθετες δράσεις, 

βασισμένες στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, για να τους στηρίξουμε μέσα στη 

σχολική μονάδα. 

        Εδώ, να σημειώσουμε, ότι το Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων αν δεν προχωρεί επίσημα στη σταδιακή κατάργηση των τάξεων 

υποδοχής, δεν ενθαρρύνει τη λειτουργία τους, την αναστέλλει, με διάφορα 

προσχήματα, όπως είναι η έλλειψη επαρκούς εκπαιδευτικού προσωπικού, παρά την 

ύπαρξη σχολικών μονάδων στην Ελλάδα σήμερα που έχουν αν μη τι άλλο εξαιρετικά 

υψηλά και συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά αλλοδαπών μαθητών επί του συνόλου του 

μαθητικού τους πληθυσμού. Προχωρώντας μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, το 

Υπουργείο Παιδείας αντικατέστησε άτυπα τις τάξεις υποδοχής με τη γενικευμένη 

                                                
 
31 Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο 

Εκπαιδευτικό μας σύστημα, Α.Π. Φ.1  Τ.Υ/ 1073/117052/Γ1/23-9-2009/ΥΠΕΠΘ 
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εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων σε Πανεπιστήμια της χώρας (π.χ. Ε.Κ.Π.Α., 

Α.Π.Θ. κ.ά.), στα οποία θα αναφερθούμε πιο κάτω, που αν και σημαντικά για την 

εκπαιδευτική έρευνα, δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, με 

αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται προβλήματα οργάνωσης, συντονισμού και κυρίως, 

σταθερότητας της όλης διαδικασίας.  

Δίνεται επομένως η εντύπωση ότι το κράτος αγνοεί μια από τις συνταγματικά 

κατοχυρωμένες του υποχρεώσεις, που είναι όχι μόνο να προσφέρει το μορφωτικό 

αγαθό σε όλους τους μαθητές, και μάλιστα δωρεάν, αλλά και να ενισχύει εκείνους 

που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική 

προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους. Αυτή η σκόπιμη άρνηση του κράτους 

οφείλεται, εν τέλει, είτε σε μία ηθελημένη οπισθοδρόμηση σε άλλες εποχές, όπου η 

διαπολιτισμική διάσταση των εκπαιδευτικών αναγκών δεν είχε ακόμη αναδειχτεί, είτε 

σε οικονομικά κριτήρια, που σχετίζονται με την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων 

εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών και προώθησή τους στο Υπουργείο 

Παιδείας. Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα είναι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να 

έχουν αφεθεί στο έργο τους χωρίς καμία ουσιαστική υποστήριξη και βοήθεια από την 

Πολιτεία.  

 
 
4.1.2. Τα διαπολιτισμικά σχολεία και η σχετική εκπαιδευτική νομοθεσία   

Για τους παλιννοστούντες και τους αλλοδαπούς μαθητές ιδρύθηκαν επίσης 

και τα διαπολιτισμικά σχολεία τα οποία είναι δημόσια, λειτουργούν ως αυτοτελείς 

σχολικές μονάδες, ακολουθούν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και προήλθαν από 

μετατροπή των πρώην σχολείων παλιννοστούντων ελληνοπαίδων κατά το σχολικό 

έτος 1996-1997. Για να χαρακτηριστεί ένα σχολείο διαπολιτισμικό θα πρέπει ο 

αριθμός των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών να πλησιάζει το 45% του 

συνολικού μαθητικού πληθυσμού. Στην πράξη δηλαδή, τα διαπολιτισμικά σχολεία 

της χώρας είναι πολύ περισσότερα, αφού σε πολλά δημόσια σχολεία κυρίως στην 

πρωτεύουσα, αλλά και την επαρχία, ο αριθμός των αλλοδαπών μαθητών ξεπερνά το 

50%. Η μόνη διαφορά επομένως με τα χαρακτηρισμένα ως σχολεία διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης είναι ότι τα τελευταία δεν έχουν καθόλου Έλληνες μαθητές, οι οποίοι τα 

εγκατέλειψαν με το φόβο ότι η πολιτιστική διαφορετικότητα και η γλωσσική 

ιδιαιτερότητα των μαθητών επηρεάζει αρνητικά το επίπεδο μάθησης.  
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Όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα σχολεία αυτά επιμορφώνονται και 

επιλέγονται με κριτήριο τις γνώσεις τους στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη 

διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Στα σχολεία αυτά 

εφαρμόζεται το επίσημο πρόγραμμα σπουδών των αντίστοιχων δημόσιων σχολείων 

με δυνατότητα πρόσθετων ή εναλλακτικών μαθημάτων, μειωμένο ωράριο των 

εκπαιδευτικών και μειωμένο αριθμό μαθητών κατά τάξη.32  

Ο νόμος 2413/96 (ΦΕΚ 124, Α΄, 17-6-1996) για τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση, συνέπεια ενός διαρκώς αυξανόμενου πληθυσμού αλλοδαπών μαθητών 

κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1990, αναγνώρισε τη μετεξέλιξη του ελληνικού 

σχολείου σε πολυπολιτισμικό σχολείο. Σύμφωνα με το άρθρο 34 σκοπός της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι:  

η οργάνωση και η λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με 

εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες». 

Ορίζεται ότι «στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης θα εφαρμόζονται τα 

προγράμματα των αντίστοιχων δημόσιων σχολείων, τα οποία 

προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή 

μορφωτικές ανάγκες των μαθητών τους.  

Σε ό,τι αφορά την ίδρυση και λειτουργία σχολείων διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης (άρθρο 35), ο νόμος ορίζει την μετατροπή δημόσιων σχολείων σε 

«σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή να ορίζονται ως πειραματικά και να 

υπάγονται σε ΑΕΙ και να ιδρύονται τάξεις ή τμήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε 

δημόσια σχολεία». Σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με απόφαση του τότε 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του οικείου 

νομαρχιακού Συμβουλίου……μπορούν επίσης να ιδρύονται (παρ.4) «έπ’ ονόματι 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, εκκλησιαστικών ιδρυμάτων και άλλων 

φιλανθρωπικών σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τα σχολεία αυτά μπορεί 

να επιχορηγούνται από το Λογαριασμό Ιδιωτικής Εκπαίδευσης».  

Στο σημείο αυτό και μετά την πάροδο μιας δεκαετίας και πλέον από την 

εφαρμογή του ανωτέρω νόμου είναι χρήσιμο να αναφέρουμε επιγραμματικά και 

κάποια σημεία κριτικής που απασχολούν συχνά τη δημόσια συζήτηση: α) Ενώ 

σύμφωνα με το νόμο, η διαπολιτισμική εκπαίδευση αφορά μόνο στους αλλοδαπούς 

                                                
 
32 Ν. 2413/1996- ΦΕΚ Α΄124/14.6.1996  
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μαθητές, σήμερα πρέπει να απευθύνεται τόσο στους γηγενείς όσο και στους 

αλλοδαπούς μαθητές και αυτό επειδή οι προκλήσεις και τα σημαντικότερα 

προβλήματα ένταξης των αλλοδαπών μαθητών σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα 

της επικοινωνίας μεταξύ των δυο αυτών ομάδων (Unicef, 2001). β) Η εφαρμογή των 

αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε ορισμένα και μόνο σχολεία δεν προωθεί 

ούτε την ιδέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ως διάστασης της ενιαίας παιδείας, 

αλλά ούτε και την ένταξη των αλλοδαπών μαθητών, αφού αφήνει περιθώρια για 

μονόπλευρη και διαχωριστική εκπαίδευση, συμβάλλοντας έτσι στον κοινωνικό 

αποκλεισμό και την αναπαραγωγή των εθνοπολιτισμικών γνωρισμάτων τους. γ) Η 

πρόταση του νόμου, να εφαρμοσθεί η διαπολιτισμική εκπαίδευση στο χώρο της 

ιδιωτικής εκπαίδευσης ίσως οδηγήσει στην απομάκρυνση της πολυπολιτισμικότητας 

από το μεγάλο όγκο των σχολείων, στερώντας έτσι στην πλειοψηφία των μαθητών 

σημαντικές ευκαιρίες ποικίλης μάθησης. Το σχολικό έτος 2002-2003, σύμφωνα με 

την αποτύπωση του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, λειτούργησαν 24 

διαπολιτισμικά σχολεία (13 δημοτικά, 7 γυμνάσια και 4 λύκεια).  

Στον ίδιο νόμο (άρθρο 35), υπαγορεύεται και η ίδρυση του Ινστιτούτου 

Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟΔΕ). Την ευθύνη για την 

κατάρτιση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την έκδοση σχολικών 

βιβλίων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μαθητών που φοιτούν σε τάξεις 

υποδοχής και φροντιστηριακά τμήματα, καθώς και την παραγωγή κατάλληλου 

εποπτικού υλικού, έχουν το ΙΠΟΔΕ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ),(Υ.Α. 

Φ10/20/Γ1/708/7-9-1999, ΦΕΚ 1789 τ.Β). Επιπλέον ανατίθεται στην πανεπιστημιακή 

κοινότητα μια σειρά πρωτοβουλιών για τη διερεύνηση των συνθηκών διαβίωσης, 

εκπαίδευσης και γλωσσικής ανάπτυξης μαθητών με συγκεκριμένη πολιτισμική και 

γλωσσική προέλευση, η υποστηρικτική διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας (σε τάξεις υποδοχής και φροντιστηριακά τμήματα), η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών, το διευρυμένο ωράριο που επιτρέπει στο σύλλογο διδασκόντων κάθε 

σχολικής μονάδας Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης να επιλέξει το πιο λειτουργικό 

και αποδοτικό σχήμα για τις ανάγκες των αλλοδαπών μαθητών, η στήριξη των 

αλλοδαπών γονέων κ.ά.. Εν κατακλείδι ο νόμος 2413/96 δεν έφερε κάτι ουσιαστικό 

στην εκπαίδευση των μειονοτικών στην Ελλάδα διότι συντάχθηκε με προχειρότητα 

και χαρακτηρίζεται από πλήθος ασαφειών και αντιθέσεων. Δεν εισηγείται τη 

δημιουργία πραγματικών δίγλωσσων διαπολιτισμικών σχολείων με ειδικά 

πολυπολιτισμικά και πολυγλωσσικά προγράμματα, αντίθετα προτρέπει σε μια 
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μονόπλευρη εκπαίδευση που προωθεί τις ρατσιστικές τάσεις και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό.  

Από το 1997 μέχρι σήμερα λειτούργησαν-και κάποια συνεχίζουν ακόμη- στην 

Ελλάδα, με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προγράμματα εθνικής 

κλίμακας, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εκπαίδευσης και Αρχικής Κατάρτισης 

(ΕΠΕΑΚ), σχετικά με την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα για ένα σημαντικό ποσοστό 

μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ενδεικτικά αναφέρουμε το 

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών (Κέντρο 

Διαπολιτισμικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών), το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 

Μουσουλμανοπαίδων (Πανεπιστήμιο Αθηνών) που αφορά μαθητές που είναι 

Έλληνες υπήκοοι και απευθύνεται στη Θράκη, τη Ροδόπη και τον Έβρο και το 

Πρόγραμμα Παιδείας Ομογενών, με διεθνή ορίζοντα, (Εργαστήριο Διαπολιτισμικών 

και Μεταναστευτικών Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης) για μαθητές ελληνικής 

καταγωγής σε διάφορες χώρες, εκτός Ελλάδος. Για τα προγράμματα αυτά παράγεται 

και εφαρμόζεται κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό που αναφέρεται στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας, απαιτείται εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό, 

δίνεται έμφαση στο επίπεδο ελληνομάθειας και στην εκμάθηση της ελληνικής από 

τους αλλόφωνους μαθητές και επιδιώκεται η απορρόφηση και ένταξή τους στο 

κανονικό και πλήρες πρόγραμμα του σχολείου. Παραμένει ωστόσο το ζήτημα με τη 

μητρική γλώσσα των μεταναστών μαθητών. Τέλος, όσον αφορά την Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση στην Ελλάδα, από μία σύντομη μελέτη που παρουσιάζουμε σε άλλο 

κεφάλαιο της συγκεκριμένης εργασίας, προκύπτει ότι σήμερα τόσο σε προπτυχιακό 

όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο σχεδόν σε όλα τα Παιδαγωγικά τμήματα, 

διδάσκονται μαθήματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής. Να συμπληρώσουμε ότι και 

στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Απασχόληση – Επαγγελματική Κατάρτιση γίνονται επιδοτούμενα 

προγράμματα  και ειδικότερα προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για 

ειδικές κοινωνικές ομάδες (π.χ μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες), με την 

προϋπόθεση να είναι άνεργοι.   

Τέλος από το 2001 με το νόμο 2910 (άρθρο 40) και το 2005 με το νόμο 3386 

(άρθρο 72) προβλέπονται τα εξής: 

  

1. Ανήλικοι αλλοδαποί, που διαμένουν στην ελληνική επικράτεια, υπάγονται στην 

υποχρέωση της ελάχιστης σχολικής φοίτησης, όπως και οι ημεδαποί.  
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2. Οι ανήλικοι αλλοδαποί που φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης έχουν 

χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στις δραστηριότητες της σχολικής ή εκπαιδευτικής 

κοινότητας.  

3. Για την εγγραφή αλλοδαπών ανηλίκων στα δημόσια σχολεία απαιτούνται τα 

αντίστοιχα με τα προβλεπόμενα για τους ημεδαπούς δικαιολογητικά. Κατ’ εξαίρεση, με 

ελλιπή δικαιολογητικά μπορεί να εγγράφονται στα δημόσια σχολεία τέκνα:  

α. όσων προστατεύονται από το ελληνικό κράτος ως πρόσφυγες και τελούν υπό την 

προστασία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών,  

β. όσων προέρχονται από περιοχές στις οποίες επικρατεί έκρυθμη κατάσταση,  

γ. όσων έχουν υποβάλει αίτηση για χορήγηση ασύλου,  

δ. αλλοδαπών που διαμένουν στην Ελλάδα, ακόμη και αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη 

παραμονή τους σε αυτήν. 

4.…μπορεί να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων 

σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έγιναν στη χώρα προέλευσης 

και οι προϋποθέσεις κατάταξης σε βαθμίδες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, 

εγγραφής αλλοδαπών μαθητών χωρίς δικαιολογητικά στα δημόσια σχολεία. Με όμοια 

απόφαση μπορεί να ρυθμίζονται θέματα προαιρετικής διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας 

και πολιτισμού εκεί όπου υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών, που ενδιαφέρονται στα πλαίσιο 

των ενισχυτικών δράσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και να 

καθορίζονται η εργασιακή σχέση και τα προσόντα των εκπαιδευτικών, που θα διδάσκουν τη 

μητρική γλώσσα και τα στοιχεία πολιτισμού της χώρας προέλευσης.  

     5. Aλλοδαποί που έχουν αποφοιτήσει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην 

Ελλάδα έχουν πρόσβαση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, υπό τους αυτούς όρους και 

προϋποθέσεις όπως και οι ημεδαποί.  

 
 
4.1.3. Κρατική πολιτική και δυσκολίες στην εφαρμογή της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.  

Είναι λοιπόν προφανές ότι μέσα από τις αδυναμίες της νομοθεσίας, την 

απουσία βιβλίων, την ακαταλληλότητα του προσωπικού και μια σειρά ζητημάτων, η 

προσπάθεια που γίνεται στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες, στα πλαίσια της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, είναι συνεχής και απηχεί τη γενικότερη οργάνωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Μέσα από τις αναγκαίες αλλαγές παραμένει ο στόχος της 

αποτελεσματικής ένταξης όλων των μαθητών σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πλαίσιο 

ικανό να εξασφαλίσει την ισότητα ευκαιριών και την καλύτερη επιτυχία για όλους. 

Αγνοούνται οι ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα των αλλοδαπών και των 
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παλιννοστούντων, διαγράφεται το παρελθόν τους και επιχειρείται ομοιομορφοποίηση. 

Οι αστοχίες του συστήματος οδηγούν στη θεσμοθέτηση αντισταθμιστικών ή 

αφομοιωτικών μέτρων μέσα στα σχολεία που αποβλέπουν κυρίως στην εκμάθηση της 

γλώσσας και την εξάλειψη των αδυναμιών της γλωσσικής έκφρασης. 

Από το 2007 και μετά η ουσία και οι αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

περιέχονται στα νέα διαθεματικά αναλυτικά προγράμματα Τα σχολικά βιβλία της 

πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναθεωρούνται και ενισχύουν 

την κατανόηση και το σεβασμό του διαφορετικού, αυξάνουν το ενδιαφέρον για τις 

αντιλήψεις των «άλλων» ανθρώπων, για τον τρόπο που ζουν και που σκέπτονται.   

Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι η αποδέσμευση των αλλοδαπών μαθητών στα 

σχολεία από την άδεια παραμονής των γονέων εντάσσεται στις θετικές πρωτοβουλίες 

του ΥΠΠΔΒΜΘ, διότι έτσι επήλθε ένα ισχυρό πλήγμα στην παράνομη διακίνηση 

πλαστών αδειών παραμονής, στην οποία κατέφευγαν αρκετοί μετανάστες 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της εκπαίδευσης των παιδιών τους.  Δεν 

υπάρχει ωστόσο αμφιβολία ότι στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας γίνονται λάθη 

διότι το βασικό χαρακτηριστικό των αλλοδαπών μαθητών, όπως ήδη έχουμε 

αναφέρει, είναι ότι δεν έχουν τα ελληνικά ως μητρική τους γλώσσα. Επιπλέον, η 

εφαρμογή των προγραμμάτων μέχρι τώρα συνεχίζει να μη λαμβάνει υπόψη της την 

μητρική γλώσσα των μαθητών ούτως ώστε να εστιαστεί η διαδικασία εκμάθησης στη 

λειτουργική σχέση μεταξύ των δύο γλωσσών και στην γενικότερη μετάβαση και 

κοινωνικοποίηση του μαθητή από τη μια κοινωνία/χώρα προέλευσης στην άλλη της 

υποδοχής. Ειδικότερα, όσον αφορά στο τελευταίο αυτό θέμα, θα ήταν περιττό να 

υπενθυμίσουμε την πρόσφατη περίπτωση του 132ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, 

όπου εκπαιδευτικός διώχτηκε, με αίσια έκβαση της υπόθεσης στο τέλος, για 

...«παράβαση καθήκοντος» και σύμφωνα με την κλήση της από την Εισαγγελία 

Πρωτοδικών, το «κατ' εξακολούθησιν έγκλημα» που διέπραξε είναι ότι, διέθεσε 

αίθουσα τις απογευματινές ώρες, ώστε να διδαχτούν 22 μαθητές του σχολείου που το 

επιθυμούσαν τη μητρική τους γλώσσα και στοιχεία του πολιτισμού τους. 

Συγκεφαλαιώνοντας θέλουμε να τονίσουμε την αξία και την ανωτερότητα της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η πρακτική της εφαρμογή, με τις υπάρχουσες 

συνθήκες, εμποδίζεται από τους εξής παράγοντες: 

 Τα εθνικά κράτη, στη μεγάλη τους πλειονότητα, εξακολουθούν να 

διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο και εμφανίζουν απροθυμία να 
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ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις για αναγνώριση των 

εθνοπολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων. 

 Σε κάθε κοινωνία υπάρχει μεγάλη ποικιλία ατόμων και ομάδων με 

διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο. 

 Η διαμορφωμένη κοινωνική συμπεριφορά στην Ελλάδα ασκεί στους 

μεταναστευτικούς πληθυσμούς ισχυρές συμμορφωτικές πιέσεις 

σύμφωνα με τη λογική της αφομοίωσης. 

  Τα δειλά βήματα εφαρμογής μιας διαπολιτισμικής κατεύθυνσης στην 

εκπαίδευση δεν εγγυώνται συνέχεια και σταθερότητα αν η επίσημη 

πολιτεία δεν εφαρμόσει μία ξεκάθαρη πολιτική απέναντι στους 

αλλοδαπούς πληθυσμούς.   

 
 
4.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

4.2.1. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες 

Έχουν γίνει σημαντικά βήματα σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο σε 

πολυπολιτισμικά προγράμματα και ιδέες στα εκπαιδευτικά συστήματα πολλών 

χωρών, αλλά σε ευρεία κλίμακα αυτά τα προγράμματα είναι μόνον η αρχή και πρέπει 

να εκσυγχρονίζονται και να διευρύνονται έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν τις 

εναλλασσόμενες καταστάσεις και τις τάσεις που ανακύπτουν πολύ συχνά Τελικά, 

υπάρχει σαφής ανάγκη στα κράτη να αξιολογούν τις δημογραφικές τάσεις και να 

σχεδιάζουν για ένα μέλλον στο οποίο τα δικαιώματα των μειονοτήτων και η 

ανάπτυξη της πολυπολιτισμικότητας να είναι διασφαλισμένες. Αυτή η ανάγκη γίνεται 

επείγουσα υπό το πρίσμα της αυξανόμενης μετανάστευσης που είναι αποτέλεσμα 

γεωπολιτικών αλλαγών και που προκαλούν συχνές μετακινήσεις ανθρώπων διαφόρων 

πολιτισμικών, γλωσσικών και θρησκευτικών καταβολών, στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ 

(Shapiro and Alker, 1996).   

Σύμφωνα με πολλούς θεωρητικούς και ερευνητές η πολυπολιτισμικότητα που 

αναφέρεται στη διάρθρωση μιας κοινωνίας, περιγράφει την πολιτισμική ποικιλία και 

την ανομοιογένεια εντός των συνόρων ενός εθνικού κράτους. Παράλληλα αξιώνει την 

ισότιμη συνύπαρξη διαφορετικών εθνοτήτων, υποστηρίζει το δικαίωμα στη διαφορά 

και στρέφεται κατά της εχθρότητας και των διακρίσεων. Σύμφωνα με τον Banks 

(2004), αυτή η ποικιλία καθιστά μια κοινωνία πλουσιότερη επειδή προσφέρει σε 
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όλους τους πολίτες την ευκαιρία να γνωρίσουν άλλους πολιτισμούς και να γίνουν 

έτσι, πιο ολοκληρωμένοι ως ανθρώπινα όντα. Η πολυπολιτισμικότητα για τον Iram 

(2003) αναγνωρίζει το δικαίωμα της μοναδικότητας της ταυτότητας για τα άτομα και 

τις ομάδες, εγγυάται την ελευθερία της πολιτισμικής ανάπτυξης, της συμμετοχής στα 

κοινά και των εκπαιδευτικών ευκαιριών. Για τον Meddeb (2007) η 

πολυπολιτισμικότητα σημαίνει «τη διεύρυνση του πεδίου αναφοράς σε όλες 

ανεξαιρέτως τις κουλτούρες, στο βαθμό που όντως έχουν πράγματα να μας προσφέρουν 

όσον αφορά την αυτοσυνειδησία μας, η οποία θεμελιώνεται στη ιδέα του ωραίου και 

του αγαθού»33. 

Από την άλλη η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι ένας όρος που θέλει να 

περιγράψει το πλήθος των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και προγραμμάτων 

προκειμένου να βοηθήσει τα άτομα που ανήκουν σε διαφορετικές εθνότητες να έχουν 

ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες (Παπασταμάτης, 2010β) ή θα μπορούσε να εννοηθεί και 

ως η διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ των πολιτισμών (Παπάς, 1998). 

 Είναι γενικά παραδεκτό ότι ο ρόλος της εκπαίδευσης, σε κάθε χώρα, είναι 

αρκετά σημαντικός για την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση του ατόμου και της 

κοινωνίας, συνεργάζεται με την πολιτική και εκφράζει τον πολιτισμό της κυρίαρχης 

κοινωνικής ομάδας. Πώς όμως εφαρμόζεται, ως θεσμική διαδικασία, στα πλαίσια των 

σύγχρονων κοινωνιών που περιλαμβάνουν άτομα με διαφορετική καταγωγή, 

θρησκεία, γλώσσα, συνήθειες, αξίες και γενικά ξένη κοσμοθεωρία; Οι παγκόσμιες 

μεταβολές που συντελούνται περιόρισαν τη δύναμη της εθνικής ιδεολογίας των 

ηγετικών ομάδων και παρεχώρησαν πρωτοβουλίες σε πολυεθνικά μορφώματα με 

πολυπολιτισμικό χαρακτήρα. Τα δημοκρατικά κράτη έχουν την υποχρέωση να 

σέβονται τον πολιτισμικό πλουραλισμό και μέσω της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης να 

εξαλείψουν τις ρατσιστικές διαθέσεις και τις κοινωνικές ανισότητες. Η άμβλυνση των 

διαφορών θα πρέπει στο εξής να είναι γνώμονας στη λήψη αποφάσεων για την 

άσκηση της εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής πρακτικής. Άλλωστε η μονοπολιτισμική 

εκπαίδευση δεν μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός συνοχής της σύγχρονης 

κοινωνίας (Βακαλιός, 1997).  

Η δημόσια συζήτηση που αναπτύσσεται στην ελληνική εκπαιδευτική 

κοινότητα δεν διαφοροποιείται στα ζητήματα από αντίστοιχες άλλες 

πολυπολιτισμικών χωρών του δυτικού κόσμου, μιας και αναγνωρίζεται διεθνώς ότι το 
                                                
 
33  Από συνέντευξή του στην Καθημερινή, στη Μ. Δεληθανάση. 
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μέλλον της ανθρωπότητας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, από το αν τα έθνη και οι 

εθνοτικές-πολιτισμικές ομάδες θα είναι σε θέση να επικοινωνούν και να 

συνεννοούνται. Ζητούμενο, μέσα από τη διαπολιτισμική εκπαίδευση των νέων, σε 

όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με νέα προγράμματα διδασκαλίας, βιβλία και 

επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, είναι η μεταβολή των συνειδήσεων, η κατάργηση των 

αντιπαραθέσεων και της υποβόσκουσας μισαλλοδοξίας, ο αμοιβαίος σεβασμός, η 

ανεκτικότητα της κουλτούρας και η κατανόηση της ανομοιογένειας και των αναγκών 

των άλλων. Ο μαθητής ως εκπρόσωπος μιας συγκεκριμένης καταγωγής, ισότιμος με 

όλους τους άλλους, δικαιούται να μάθει ό,τι και οι υπόλοιποι αλλά και ό,τι έχει σχέση 

με την πολιτισμική ιδιαιτερότητα του (Βακαλιός, 1997). Σύμφωνα με τον Banks 

(2004) ο βασικός σκοπός αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι να αποκτήσουν 

οι σπουδαστές την αυτογνωσία μέσα από τη γνωριμία άλλων πολιτισμών. Η επαφή 

αυτή και η κατανόηση θα οδηγήσει στην αναγνώριση και το σεβασμό των 

πολιτισμικών διαφορών. Ο ίδιος μελετητής υποστηρίζει ακόμη πως ο συγκεκριμένος 

τύπος εκπαίδευσης έχει την πρόθεση αφενός οι σπουδαστές να αποβάλουν το στίγμα 

του μέλους μιας καθορισμένης εθνοφυλετικής και πολιτισμικής καταγωγής, αφετέρου 

να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να 

δραστηριοποιούνται, με την ίδια ευκολία, τόσο στον εθνικό τους πολιτισμό, όσο και 

στον κυρίαρχο αλλά και σε άλλους. 

 
 
4.2.2. Ζητήματα που σχετίζονται με την παρουσία των αλλοδαπών στα 

σχολεία 

Σχετικά με τη χώρα μας η αισθητή παρουσία των αλλοδαπών μαθητών στα 

σχολεία, αναδεικνύει κάποια ζητήματα που συνδέονται με την ανατροπή του μέχρι 

πρότινος δεδομένου της πληθυσμιακά αμιγούς σύνθεσης του μαθητικού δυναμικού, 

καθώς και με την αντιμετώπιση των δυσκολιών προσαρμογής των ίδιων των 

αλλοδαπών μαθητών. Τα προβλήματα συνύπαρξης μαθητών με διαφορετική 

πολιτισμική προέλευση και ο προσανατολισμός της εκπαίδευσης στον πολύχρωμο 

κοινωνικό ορίζοντα είναι ζητήματα που καλείται η ελληνική πολιτεία να 

αντιμετωπίσει, στα πλαίσια μιας υγιούς συνένωσης της κοινωνίας αλλά και 

αναγνώρισης και σεβασμού των διαφορών. Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες 

δυσκολίες που συναντούν τα παιδιά των αλλοδαπών στα σχολεία: Α) Προβλήματα 

στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας λόγω ακατάλληλων εκπαιδευτικών και 
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αναλυτικών προγραμμάτων με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της σχολικής απόδοσης. 

Β) Δεν είναι πάντοτε δεδομένη η αποδοχή των αλλοδαπών από τους γηγενείς 

μαθητές. Γ) Απρόβλεπτη συμπεριφορά λόγω σχολικής αποτυχίας. Δ) Οι γονείς δεν 

συμμετέχουν πάντοτε στην εκπαιδευτική διαδικασία και δεν συνεργάζονται με το 

δάσκαλο. Ε) Συχνές απουσίες και χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της 

οικογένειας. ΣΤ) Ελλείψεις σε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και  μεγάλος 

φόρτος εργασίας για τον εκπαιδευτικό, λόγω της εξαντλητικής προσπάθειας που 

απαιτεί η πολυπολιτισμική τάξη (Χαρίτος, 2005).  

Από την άλλη οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί μαθητές 

φαίνεται να αντιμετωπίζονται σήμερα πιο ολοκληρωμένα από ό,τι στο παρελθόν, 

καθότι μεγάλες μεταναστευτικές ομάδες που έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους για 

οριστική παραμονή στη χώρα ενδιαφέρονται τόσο για την ένταξή τους  στην τοπική 

οικονομία και κοινωνία όσο και για το μέλλον και τη μόρφωση των παιδιών τους. 

Υπάρχει με άλλα λόγια μία μορφή θετικής σιωπηρής αλληλεπίδρασης μεταξύ του 

συνόλου των δομών της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και των ευάλωτων, στον 

εκπαιδευτικό αποκλεισμό, μεταναστευτικών ομάδων με σκοπό την υποβοήθηση της 

ένταξης, τον περιορισμό της διαρροής από το σχολικό περιβάλλον και την πρόληψη 

της πολιτισμικής και γλωσσικής σύγχυσης.  

Ο Castles (2004) ασχολήθηκε με τη μελέτη τεσσάρων συγκεκριμένων 

εκπαιδευτικών συστημάτων σχετικά με τη μετανάστευση και την εθνοτική 

διαφορετικότητα και κατέληξε στο ότι όλα έχουν ασάφειες και ασυνέπειες. 

Ισχυρίστηκε δε ότι αυτές οφείλονται στις έμφυτες αντιφάσεις των διαφορετικών 

δομών και πεδίων της εκπαίδευσης των χωρών που εφαρμόζονται και είναι 

εξαιρετικά δύσκολη η εφαρμογή τους από τους εκπαιδευτικούς, διότι συντελούνται 

διαρκώς κοινωνικές αλλαγές, με την εθνική διαφορετικότητα να αναπτύσσεται και τη 

μετανάστευση να διευρύνεται. Στην περίπτωση του γερμανικού μοντέλου δίνεται 

έμφαση στη γνώση του πολιτισμού της χώρας υποδοχής, έχουμε περιφρόνηση του 

πολιτισμού και της γλώσσας των ξένων εργατών-υπηκόων, τα παιδιά αποκόπτονται 

από τη μητρική τους γλώσσα χωρίς να αποκτήσουν παρόμοια κατάρτιση στα 

γερμανικά με εκείνη των γηγενών. Με το γαλλικό «αφομοιωτικό» μοντέλο γίνεται 

προσπάθεια να επιτευχθεί η κοινωνική ισότητα, όχι πάντα χωρίς προβλήματα, ενώ 

στην αυστραλιανή εμπειρία της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης στόχος είναι να 

προωθηθεί, όσο γίνεται περισσότερο, η προσωπική και η κοινωνική ταυτότητα. Ο 

τέταρτος και τελευταίος, μάλλον υποθετικός, τύπος της υπερεθνικής εκπαίδευσης που 
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θέλει να αναπτύσσει την αυτοεκτίμηση και τη δόμηση ενός έθνους είναι ανέφικτος 

λόγω της παγκοσμιοποίησης. 

Σύμφωνα με πολλούς σημαντικούς μελετητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

και με βάση τη διεθνή εμπειρία στην εφαρμογή πολιτικών για τη μετανάστευση, 

διακρίνουμε κατά περιόδους τα εξής μοντέλα ένταξης των μεταναστευτικών 

πληθυσμών στις χώρες υποδοχής: α) το μοντέλο της αφομοίωσης-ενσωμάτωσης, β) 

το μοντέλο της πολυπολιτισμικότητας, γ) το αντιρατσιστικό μοντέλο και δ) το 

διαπολιτισμικό. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε μία ουσιαστικά εθνοκεντρική 

προσέγγιση και αυτοί που πρέπει να αλλάξουν είναι οι μετανάστες αποδεχόμενοι τον 

κυρίαρχο τρόπο ζωής. Για το θέμα της αφομοίωσης η Ανδρούτσου (2001: 51) 

σημειώνει χαρακτηριστικά πως «συναντούμε μαθητές που αποποιούνται ακόμη και 

το όνομά τους, χρησιμοποιώντας χριστιανικά ελληνικά ονόματα, προκειμένου να μη 

γίνεται ορατή η διαφορά τους από τους δασκάλους και τους συμμαθητές». Οι σχέσεις 

επομένως με το περιβάλλον υποδοχής παραμένουν διακριτές και η πολιτισμική 

ετερότητα διατηρείται. Στη δεύτερη περίπτωση το περιβάλλον σέβεται, αποδέχεται 

και στηρίζει τη διαφορετικότητα και αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των ομάδων να 

διατηρούν την πολιτισμική τους ταυτότητα. Το ίδιο δημοκρατικό πλαίσιο υπαγορεύει 

και τις υποχρεώσεις,  δεν αμφισβητεί τις υπάρχουσες εξουσιαστικές και κοινωνικές 

δομές και δεν αναγνωρίζει ταξικές και άλλες διεκδικήσεις των μεταναστών. Στην 

τρίτη περίπτωση η προσπάθεια εστιάζεται στην καταπολέμηση των διακρίσεων, της 

καχυποψίας, του δογματισμού, των λανθασμένων αντιλήψεων, των ρατσιστικών  

τάσεων και της ξενοφοβίας, υιοθετώντας ένα εκπαιδευτικό σύστημα με ίσες ευκαιρίες 

για όλους.  

Το διαπολιτισμικό μοντέλο, που θεωρείται και το επικρατέστερο, σύμφωνα με 

τον Παπά (1998: 296-297):  

…διαπερνά τους πολιτισμούς και μέσα από την ειρηνική αυτή 

αισθησιοποίηση των αξιακών και πολιτισμικών του στοιχείων καταλήγει σε 

μία αλληλοαποδοχή, μέσα σε πνεύμα αλληλεξάρτισης και συναντίληψης για 

την αυτοπραγμάτωση ατόμων και λαών…Στηρίζει τα οράματα και τις 

προσδοκίες των κοινωνιών να συνυπάρξουν και να συνοικοδομήσουν την 

ευρύτερη οικουμενική και παγκόσμια κοινωνία... 

 Έτσι η διαπολιτισμικότητα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, που προσπαθεί να 

καθιερωθεί από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και μετά, προβάλλει ως η αναγκαία 

πρόκληση για την ισότητα και την αμοιβαιότητα, ζυμώνοντας τον πολιτισμό και την 
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ανομοιογένεια του καθενός σε ένα ενιαίο κοινωνικό πλαίσιο. Έχει δε προκαλέσει ένα 

σημαντικό αριθμό μελετών και ερευνών προσφέροντας ωφέλιμες γνώσεις και 

αναγκαίους προσανατολισμούς (βλ. Δαμανάκης, 1998. Γκόβαρης, 2000. Νικολάου, 

2000α. Γκότοβος, 2002. κ.ά.). 

  
 
4.2.3. Μερικά συμπεράσματα από την εφαρμογή της διαπολιτισμικής   

εκπαίδευσης 

Παρά το ότι τις προηγούμενες δεκαετίες η εκπαιδευτική πολιτική που 

ακολουθήθηκε υιοθετούσε ένα μοντέλο ενσωμάτωσης ή αφομοίωσης, η αξία της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τελικά αναγνωρίστηκε ως διαδικασία και αναμένουμε 

τα μέτρα και τις προσπάθειες για να εφαρμοσθεί με επιτυχία εφόσον αφορά όλες τις 

ομάδες που διέπονται από διαχωρισμούς και ανισότητες και προϋποθέτει την 

εσωτερική κριτική της πλειονότητας, την εξοικείωση και το συμβιβασμό. Για να 

καταφέρει κάποιος να έρθει σε επαφή με μία κουλτούρα διαφορετική από τη δική 

του, χρειάζεται συστηματική έρευνα στις ομοιότητες και στις διαφορές των εννοιών 

αλλά και στην οργάνωση και στις συνήθειες  τις δικής του αλλά και της άλλης 

εθνοπολιτισμικής ομάδας (Iram, 2003). Οι αντιδράσεις προέρχονται μόνον από όσους 

αισθάνονται να απειλείται η ενιαία και «καθαρή» κουλτούρα ενός μονοπολιτισμικού 

και εθνικά ομοιογενούς κράτους.  

Η πολυπολιτισμικότητα, όπως όλοι βιώνουμε και γνωρίζουμε, υπό την έννοια 

της απλής διατήρησης της κουλτούρας των μειονοτήτων στις χώρες υποδοχής, έχει 

δώσει πολλά αρνητικά παραδείγματα περιθωριοποίησης και αποκλεισμού, αρκετά 

χρόνια νωρίτερα, σε δυτικές προηγμένες χώρες. Επιπλέον η ανάπτυξή της είναι 

δύσκολο να προωθηθεί από τις κυβερνήσεις, αν οι βάσεις της δεν στηρίζονται στην 

ιστορία και στις κοινωνικές δομές της κάθε χώρας (Torney-Purta, Schwille & 

Amadeo, 1999). Αλλά και η αφομοίωση από την κυρίαρχη ομάδα κρύβει ομοίως τους 

κινδύνους της γκετοποίησης.     

Επειδή το θέμα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης βρίσκεται στην 

επικαιρότητα εδώ και αρκετά χρόνια και οι απόψεις που διατυπώνονται στη δημόσια 

συζήτηση ποικίλλουν, θα περιοριστούμε σε μερικά ενδεικτικά στοιχεία που αφορούν 

στις απόψεις των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων, στηριζόμενοι στα 

συμπεράσματα μεγάλης έρευνας της Kapa Research που έγινε με εντολή της Unicef 

στην Ελλάδα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) το 2001, με θέμα «Διακρίσεις – Ρατσισμός – 
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Ξενοφοβία στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα». Μεταξύ άλλων, οι εκπαιδευτικοί  

θεωρούν ότι δεν είναι επαρκώς καταρτισμένοι για να διδάξουν σε παιδιά αλλοδαπών, 

το σχολείο εμφανίζεται συχνά ως χώρος διακρίσεων και η πλειονότητα υποστηρίζει 

πως είναι δικαιολογημένη η στάση των γονέων που ζητούν την απομάκρυνση των 

αλλοδαπών από το σχολείο των παιδιών τους. Έχει παρατηρηθεί ότι οι εκπαιδευτικοί 

και οι γονείς, όταν μιλούν με τους μαθητές για άλλους λαούς, τονίζουν τις διαφορές 

και περιορίζονται σε αυτές (Τσιάκαλος, 2000). Το 75,5% του δείγματος των 

ερωτηθέντων εκπαιδευτικών διάκειται θετικά στη φοίτηση των αλλοδαπών στα 

ελληνικά σχολεία και εκτιμά ότι η παρουσία τους δεν δημιουργεί προβλήματα στη 

σχολική κοινότητα. Το 60% όμως πιστεύει ότι όσοι αλλοδαποί είναι παράνομοι ή μη 

αναγκαίοι πρέπει να φύγουν. Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγουν και άλλες 

ερευνητικές προσπάθειες των τελευταίων ετών (βλ.Δημητριάδης και Τσακαλωφάς, 

2004). Οι μαθητές, από την άλλη, εμφανίζονται ως η πιο ανοικτή και ανεκτική 

κοινωνική ομάδα στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, που εισάγουν 

οι αλλοδαποί συμμαθητές τους στις σχολικές κοινότητες. Το 71,8% των μαθητών 

εκφράζει θετική γνώμη για τους αλλοδαπούς συμμαθητές του, το 52,6% έχει φίλο 

κάποιο παιδί από άλλη χώρα, ενώ έξι στους δέκα δηλώνουν ότι δεν θα τους 

ενοχλούσε εάν στο σχολείο τους φοιτούσε σημαντικός αριθμός αλλοδαπών παιδιών. 

Ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει επίσης είναι ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο 

βαθμός προσέγγισης Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών, τόσο μικραίνουν οι 

ξενοφοβικές αντιλήψεις. Τέλος, όπως φαίνεται, οι γονείς εμφανίζουν στοιχεία 

ξενοφοβικής συμπεριφοράς και απόψεις που απέχουν πολύ των εννοιών της ισότητας 

και του σεβασμού της διαφορετικότητας στην ελληνική κοινωνία (βλ. και Μπερερής 

& Ίκκου, 2000). Μόνον ο ένας στους έξι γονείς θεωρεί ότι οι αλλοδαποί μετανάστες 

που ζουν μόνιμα στην χώρα μας πρέπει να μπορούν να παραμείνουν και να έχουν τα 

ίδια δικαιώματα με τους Έλληνες, ενώ μόνον οι 4 στους 10 γονείς πιστεύουν ότι τα 

παιδιά των αλλοδαπών στην Ελλάδα θα πρέπει να μπορούν να γράφονται σε 

οποιοδήποτε ελληνικό σχολείο. Στο σημείο αυτό θα τολμούσαμε να υποστηρίξουμε 

την άποψη πως ενώ οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται την ετερότητα στα σχολεία και 

δουλεύουν συνειδητά με αυτήν, χωρίς διακρίσεις, τα προβλήματα και οι εντάσεις 

δημιουργούνται από το εξωσχολικό περιβάλλον που διάκειται αρνητικά απέναντι 

στους ξένους μαθητές και απαξιώνει την ενταξιακή τους προσπάθεια. Είναι όμως 

γεγονός ότι δεν διαθέτουμε ακόμη στην Ελλάδα πολύτιμο υλικό από λεπτομερή 
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διερεύνηση όλων αυτών των απόψεων και είναι μάλλον επείγουσα η συστηματική 

ερευνητική δραστηριότητα προς αυτήν την κατεύθυνση.  

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση απαλλάσσει την ελληνική κοινωνία από την 

πολιτισμική περιχαράκωση και πόλωση που τείνει να απορρίπτει τα άλλα συστήματα 

αξιών και ο ανθρωπισμός, από τον οποίον εκκινεί και οφείλει να ανακλάται στην 

καθημερινότητα όλων μας, έχει στόχο τη διαχείριση της ιδιαιτερότητας του καθενός 

μας χωρίς το στίγμα του παρείσακτου και του ανεπιθύμητου. Ο διαρκώς αυξανόμενος 

αριθμός αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία μας οφείλει να κινητοποιήσει έγκαιρα τον 

κατάλληλο μηχανισμό που θα περιορίζει τόσο την αφομοίωση όσο και την 

περιθωριοποίηση. 

 
 
4.2.3.1. Πώς παρεμβαίνει ο εκπαιδευτικός στην πολυπολιτισμική τάξη   

       Προτεραιότητα του εκπαιδευτικού είναι η πληροφόρησή του για θέματα που 

άπτονται των ενδιαφερόντων, των συνηθειών, των πολιτισμικών αξιών και του 

τρόπου ζωής των μαθητών του. Είναι ανάγκη να είναι ευαισθητοποιημένος και 

εκπαιδευμένος κατάλληλα να εργαστεί σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Η 

εκπαίδευση των δασκάλων σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να επικεντρωθεί σε ένα 

κεντρικό μοντέλο που δίνει έμφαση σε τρεις βασικούς άξονες: συνείδηση, γνώση και 

δεξιότητες (Sue, Arredondo & Mc Davis, 1992). Η ανάπτυξη της συνείδησης έχει 

σχέση με την επαγγελματική εξέταση των προσωπικών στερεοτύπων, των αξιών, των 

αρχών και γενικότερα της θέασης του κόσμου. Η γνώση συνεπάγεται μη 

στερεοτυπική, ελαστική ανάπτυξη της πολιτισμικής, κοινωνικής και οικογενειακής 

δυναμικής των διαφορετικών ομάδων σε συνδυασμό με την κατανόηση κρίσιμων 

κοινωνικοπολιτικών, ιστορικών και οικονομικών πλαισίων στα οποία είναι 

τοποθετημένοι άνθρωποι από διαφορετική πολιτισμική καταγωγή. Οι δεξιότητες 

αναφέρονται στην πολυπολιτισμική ευαισθησία και την ευλυγισία στην ανάπτυξη των 

κατάλληλων στρατηγικών που θα συνοδεύονται από επικοινωνιακή επιδεξιότητα για 

την ομαλή ένταξη του πολιτισμικά διαφορετικού.   Χρήσιμη είναι και η ενημέρωσή 

του από συναδέλφους ή το διευθυντή του σχολείου για την επαγγελματική κατάσταση 

των γονέων το μορφωτικό επίπεδο, τη διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα, την πρόοδο 

του μαθητή κατά τα προηγούμενα χρόνια και γενικά ένα πλήρες και αναλυτικό 

βιογραφικό. Οι δάσκαλοι εκφράζονται θετικά για τα παιδιά των μεταναστών, αλλά 

δεν έχουν ειδικευτεί επαρκώς στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, ώστε να 
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βοηθούν αποτελεσματικά (Έμκε-Πουλοπούλου, 2005). Μέχρι πρόσφατα στα 

προγράμματα της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, στα πανεπιστημιακά 

τμήματα δεν περιλαμβάνονταν αντικείμενα σχετικά με την αντιρατσιστική και 

διαπολιτισμική αγωγή και εκπαίδευση. Οι ελλείψεις αυτές, στην επιμόρφωση και 

ευαισθητοποίηση των δασκάλων, τους εκθέτουν στον κίνδυνο της μεροληψίας ή των 

εσφαλμένων παιδαγωγικών χειρισμών, δεδομένου ότι σύμφωνα με την Banks (2007), 

«οι ανεκπαίδευτοι και οι λιγότερο έμπειροι δάσκαλοι έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να εμφανίσουν το φαινόμενο των προσδοκιών του δασκάλου», σύμφωνα 

με το οποίο η εικόνα που διαμορφώνει ο δάσκαλος για κάποιο μαθητή είναι 

καθοριστική για τη μελλοντική του πορεία.  

Η συναισθηματική προσέγγιση ενός αλλοδαπού μαθητή ή η οικοδόμηση 

σχέσεων εμπιστοσύνης χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια στην αρχή λόγω της χαμηλής 

του αυτοεκτίμησης, του άγχους, της μειονεξίας και του φόβου, δεδομένου ότι 

σύμφωνα με τα ισχύοντα οι αλλοδαποί μαθητές ξεκινούν αμέσως τη φοίτησή τους 

στις μεικτές τάξεις του σχολείου, χωρίς κατάλληλη προετοιμασία και καλούνται να 

παρακολουθήσουν το ενιαίο πρόγραμμα σπουδών. Σύμφωνα με τον Μάρκου (1999) η 

διάσταση ανάμεσα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και τη μειωμένη γλωσσική επάρκεια 

μπορεί να περιοριστεί με την παρέμβαση του εκπαιδευτικού σε τρεις τομείς.  

1. Επέμβαση στο διδακτικό σχεδιασμό 

2. Οργάνωση της διδασκαλίας και 

3. Διευκόλυνση του μαθητή να προσεγγίσει το διδακτικό λόγο. 

 
 
4.2.3.2. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EMIL34 

Το πρόγραμμα ΕMIL (European Modular Programme for Intercultural 

Learning in Teacher Education and In-service Training), για τη διαπολιτισμική 

μάθηση στη βασική εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, 

χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Comenius για δύο χρόνια, 

από 1.11.2004 έως 30.9.2006 και απευθυνόταν σε διδάσκοντες στη βασική 

εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών -κυρίως της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης- αλλά και σε υποψήφιους και εν ενεργεία δασκάλους.  

                                                
 
34 Το εγχειρίδιο καθώς και πολλά στοιχεία από το πρόγραμμα EMIL είναι αναρτημένα στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.emil.ikk.lmu.de  
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Συντονιστικός φορέας του προγράμματος ήταν το Λουδοβίκειο πανεπιστήμιο 

το Μονάχου και συμμετείχαν δύο ελληνικά πανεπιστήμια (το Τμήμα ΦΠΨ του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας)  και πανεπιστήμια από την Αγγλία 

(Bristol), τη Βουλγαρία (Shumen και Sofia) και την Τουρκία (Ankara). 

Κεντρική ιδέα του προγράμματος ήταν τα συμμετέχοντα ιδρύματα-αφού 

λάβουν υπόψη τους τις διαφορές στις ακαδημαϊκές παραδόσεις, τα εκπαιδευτικά 

συστήματα και τα κοινωνικά προβλήματα (προβληματική μειονοτήτων, κοινωνίες 

υποδοχής μεταναστών, διαδικασία ευρωπαϊκής ενοποίησης, διαδικασία ένταξης στην 

Ε.Ε. κτλ.)-να αναπτύξουν από κοινού ένα ευρωπαϊκό αρθρωτό πρόγραμμα για την 

εισαγωγή της διαπολιτισμικής δεξιότητας στη βασική εκπαίδευση και την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και να το 

καταστήσουν προσιτό σε όλη την Ευρώπη μέσω της τράπεζας δεδομένων του 

Comenius. Το κοινό χαρακτηριστικό των χωρών που συμμετείχαν είναι ότι η 

ανάπτυξη της διαπολιτισμικής δεξιότητας δεν αποτελεί μέχρι σήμερα σταθερό και 

αναπόσπαστο τμήμα της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Στη 

χώρα μας, στα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών που παρέχουν παιδαγωγική 

κατάρτιση, υπάρχει την τελευταία δεκαετία αυξητική τάση στα μαθήματα 

διαπολιτισμικής παιδαγωγικής (Λιακοπούλου, 2006). Ωστόσο, τα σχετικά 

υποχρεωτικά μαθήματα είναι λίγα και ακόμη πιο λίγα τα υποχρεωτικά μαθήματα με 

αποκλειστικό αντικείμενο τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Οι κύριοι στόχοι του 

προγράμματος που έθεσαν τα συμμετέχοντα ιδρύματα είναι οι εξής: 

 να αναπτυχθεί και να καταστεί η διαπολιτισμική δεξιότητα 

μακροπρόθεσμα μια δεξιότητα-κλειδί για τους δασκάλους της 

πρωτοβάθμιας τόσο στη βασική εκπαίδευση, όσο και στην 

επιμόρφωσή τους, 

 να ευαισθητοποιήσει μελλοντικούς αλλά και εν ενεργεία 

εκπαιδευτικούς σχετικά με τις αντιλήψεις τους και την επαφή τους με 

διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα ενεργοποιώντας κίνητρα και 

προκαλώντας ενδιαφέρον, 

 να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς όσον αφορά τις μορφές 

συμπεριφοράς, την επικοινωνία και την αρμονική συνύπαρξή τους με 
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τους αλλοδαπούς πληθυσμούς και να συμβάλει έτσι στη δημοκρατική 

διαπαιδαγώγηση και την αγωγή της ανεκτικότητας,  

 να συμβάλει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού προφίλ στο επάγγελμα 

του εκπαιδευτικού και να προσδώσει στη βασική του εκπαίδευση και 

την επιμόρφωσή του μια ευρωπαϊκή διάσταση. Να ενεργοποιήσει 

κίνητρα και να προκαλέσει το ενδιαφέρον για τη γνωριμία ξένων 

τρόπων σκέψης και δράσης.  

 να βάλει τις προϋποθέσεις ώστε να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό 

δίκτυο, σημείο αναφοράς για την προώθηση της διαπολιτισμικής 

δεξιότητας. 

Σύμφωνα με τις Κεσίδου και Παπαδοπούλου (2008), που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα μέσω του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αντίστοιχα, 

οι θεματικές ενότητες που συγκρότησαν το πρόγραμμα και επιλέχθηκαν σε πρώτη 

φάση είναι οι εξής: α) Πολιτισμός και ξενικότητα. Εμπεριέχονται θέματα όπως, ο 

οικείος πολιτισμός, πολιτισμικά μοντέλα, χαρακτηριστικά πολιτισμικών συστημάτων 

κ.ά.. β) Πολιτισμός και επικοινωνία. Εμπεριέχονται θέματα όπως, επικοινωνία, 

πολιτισμικά συναρτώμενες διαφορές στη γλώσσα, αποτελεσματική διαπολιτισμική 

επικοινωνία κ.ά.. γ) Πολιτισμικά φίλτρα. Εμπεριέχεται η φύση και τα χαρακτηριστικά 

της ανθρώπινης αντίληψης, ιδιότητες και λειτουργίες των στερεοτύπων κ.ά.. δ) 

Πολιτισμικές διαφορές. Περιλαμβάνονται π.χ. οι διαστάσεις των πολιτισμικών 

εκδηλώσεων, όπου εντοπίζονται διαφορές όπως: ο χρόνος, ο χώρος, είδη 

επικοινωνίας, σχέση με το περιβάλλον, σχέση με την εξουσία και την ιεραρχία κ.ά.. ε) 

Διαπολιτισμική επικοινωνία-διαπολιτισμική δεξιότητα. Εδώ συζητούνται κεντρικές 

έννοιες του προγράμματος όπως εθνοκεντρισμός, αποτελεσματική διαπολιτισμική 

επικοινωνία κ.ά.. 

Τέλος πριν τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε μορφή 

εγχειριδίου, με τον αντίστοιχο οδηγό για τη διδασκαλία στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, αλλά και άλλου εκπαιδευτικού υλικού για τη διαπολιτισμική μάθηση στη 

βασική εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, προηγήθηκαν δύο 

πιλοτικές εφαρμογές. Η πρώτη αφορούσε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς σε διήμερο 

σεμινάριο και αξιολογήθηκε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου. Η δεύτερη, δύο μήνες 

αργότερα, αφορούσε φοιτητές και αξιολογήθηκε με παρόμοιο ερευνητικό εργαλείο. 
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Τα στοιχεία που προέκυψαν και στις δύο περιπτώσεις ήταν ικανοποιητικά, 

αναμενόμενα και δεν παρουσίαζαν καμιά ουσιαστική διαφορά.  

 
             

4.2.4. Αριθμητικά δεδομένα των αλλοδαπών στο σύγχρονο σχολείο 

Το σχολείο, ως πρωταρχικό κύτταρο της κοινωνίας, διαδραματίζει καίριο 

ρόλο στην ομαλή ενσωμάτωση των αλλοδαπών στην Ελλάδα. Είναι κοινός τόπος 

πλέον ότι τα παιδιά των μεταναστών πρώτης και δεύτερης γενιάς διψούν για μάθηση 

και αναζητούν τους δρόμους της πλήρους ένταξης στην ελληνική κοινωνία. Το 2000 

οι παλιννοστούντες και αλλοδαποί μαθητές αποτελούσαν περίπου το 8% του 

συνολικού μαθητικού πληθυσμού.  

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας 

(ΚΕΕ), (Αποτύπωση του εκπαιδευτικού συστήματος σε επίπεδο σχολικών μονάδων, 

2005, σ.76-77), το σχολικό έτος 2002-2003 λειτούργησαν 622 τάξεις υποδοχής σε 

554 σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (το σύνολο των 

δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων ήταν 13984). Αναλυτικά λειτούργησαν 578 

τάξεις σε 539 δημοτικά σχολεία, 36 τάξεις σε 11 γυμνάσια και 8 τάξεις σε 4 ενιαία 

λύκεια. Παράλληλα λειτούργησαν 239 φροντιστηριακά τμήματα σε 131 σχολεία εκ 

των οποίων τα 145 για μαθητές δημοτικού (116 δημοτικά σχολεία), 59 για μαθητές 

γυμνασίου (12 γυμνάσια) και 89 για μαθητές ενιαίου λυκείου (3 ενιαία λύκεια).35 

Κατά το σχολικό έτος 2005-2006, λειτούργησαν στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση 322 τάξεις υποδοχής για 4.437 παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές 

και 147 φροντιστηριακά τμήματα για 972 παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές. 

  Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατά το ίδιο έτος, λειτούργησαν 35 τάξεις 

υποδοχής και 41 φροντιστηριακά τμήματα, αλλά και 25 διαπολιτισμικά σχολεία 

                                                
 

35 Παράγραφος 4 του άρθρου 16 του Συντάγματος, όπως αναθεωρήθηκε στις 6-4-2001 από την Ζ’ 

Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 84, τ. Α’. 

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ΄ΚΠΣ, εξέδωσε το 2005 έναν 

τόμο με πλούσιο αριθμό στοιχείων που βασίζονται σε δεδομένα που προέκυψαν από το ερευνητικό 

έργο «Ανάπτυξη και προτυποποίηση δεικτών και κριτηρίων για την Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού 

Συστήματος» . Το έργο αυτό σχεδιάστηκε και άρχισε να υλοποιείται από το Σεπτέμβριο του 2001 από 

Ομάδα Ερευνητών του ΚΕΕ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Βασίλη Κουλαϊδή, καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.   
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πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, οι παλιννοστούντες και 

αλλοδαποί μαθητές ενισχύθηκαν και από το θεσμό της πρόσθετης διδακτικής 

στήριξης.  

Στη συνέχεια παραθέτουμε συγκεντρωτικά ποσοτικά στοιχεία (Πίνακες 1-5) 

που δίνουν μία ολοκληρωμένη εικόνα των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών 

που φοίτησαν στη χώρα μας κατά τα σχολικά έτη 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-

06 και 2006-07. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται στο πλαίσιο έρευνας που κάνει το 

ΙΠΟΔΕ κάθε χρόνο. Διευκρινίζουμε ότι η μεγαλύτερη συσσώρευση αλλοδαπών 

μαθητών εμφανίζεται στην περιφέρεια Αττικής όπου βρίσκεται πάνω από 10% του 

συνολικού αριθμού των αλλοδαπών μαθητών της χώρας. Τα υψηλότερα ποσοστά, 

ακόμη και πάνω από 70%, καταγράφονται σε σχολεία της Κυψέλης, των 

Πετραλώνων, στο Γκάζι, της πλατείας Βάθη.   

 
 

Πίνακας 1: Κατανομή των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στην 
Ελλάδα, κατά το σχολικό έτος 2002-03. 

 

Βαθμίδα 
Αριθμός 
Αλλοδαπών 
μαθητών 

Αριθμός 
Παλιννοστούντων 
μαθητών 

Αριθμός 
αλλοδαπών και 

παλιννοστούντων 
μαθητών 

Αριθμός 
αλλοδαπών, 

ημεδαπών και 
παλιννοστούντων 

μαθητών  
          Νηπιαγωγεία 8032 1309 9341 138304 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 54843 12494 67337 633235 

Γυμνάσια 22657 10308 32965 328309 

ΛΥΚΕΙΑ & ΤΕΕ 11367 6843 18210 360616 

Σύνολο 96899 30954 127853 1460464 

 
 
 
Πίνακας 2: Κατανομή των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στην Ελλάδα, 

κατά το σχολικό έτος 2003-04. 
 

Βαθμίδα 
Αριθμός 

Αλλοδαπών 
μαθητών 

Αριθμός 
Παλιννοστούντων 

μαθητών 

Αριθμός 
αλλοδαπών και 

παλιννοστούντων 
μαθητών 

Αριθμός αλλοδαπών, 
ημεδαπών και 

παλιννοστούντων 
μαθητών 

Νηπιαγωγεία 10911 1789 12700 137734 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 58065 9868 67933 643312 
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Γυμνάσια 25368 8482 33850 315061 

ΛΥΚΕΙΑ & ΤΕΕ 14786 7530 22316 353005 

Σύνολο 109130 27669 136799 1449112 

 
 

 
 

Πίνακας 3: Κατανομή των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στην Ελλάδα, 
κατά το σχολικό έτος 2004-05. 

 

Βαθμίδα 
Αριθμός 

Αλλοδαπών 
μαθητών 

Αριθμός 
Παλιννοστούντων 

μαθητών 

Αριθμός αλλοδαπών και 
παλιννοστούντων 

μαθητών 

Αριθμός αλλοδαπών, 
ημεδαπών και 

παλιννοστούντων 
μαθητών 

Νηπιαγωγεία 9503 1580 11083 138304 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 59334 8405 67739 638550 

Γυμνάσια 29170 7217 36387 333989 

ΛΥΚΕΙΑ & ΤΕΕ 
15456 7528 22984 338189 

Σύνολο 113463 24730 138193 1449032 

 
 
 

Πίνακας 4: Κατανομή των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στην Ελλάδα, 
κατά το σχολικό έτος 2005-06. 

 

Βαθμίδα 
Αριθμός 

Αλλοδαπών 
μαθητών 

Αριθμός 
Παλιννοστούντων 

μαθητών 

Αριθμός αλλοδαπών 
και παλιννοστούντων 

μαθητών 

Αριθμός 
αλλοδαπών, 

ημεδαπών και 
παλιννοστούντων 

μαθητών 
Νηπιαγωγεία 14357 1810 16167 142871 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 62089 7903 69992 643413 

Γυμνάσια 28627 7217 35844 332240 

ΛΥΚΕΙΑ & ΤΕΕ 
18766 7391 26157 336580 

Σύνολο 123839 24321 148160 1455104 
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Πίνακας 5: Κατανομή των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στην 
Ελλάδα, κατά το σχολικό έτος 2006-07. 

 

Βαθμίδα 
Αριθμός 

Αλλοδαπών 
μαθητών 

Αριθμός 
Παλιννοστούντων 

μαθητών 

Αριθμός αλλοδαπών 
και παλιννοστούντων 

μαθητών 

Αριθμός 
αλλοδαπών, 

ημεδαπών και 
παλιννοστούντων 

μαθητών 
Νηπιαγωγεία 7611 763 8374 93071 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 54415 7130 61545 586884 

Γυμνάσια 30607 6208 36815 326951 

ΛΥΚΕΙΑ & ΤΕΕ 
16849 6779 23628 294689 

Σύνολο 109482 20880 130362 1301595 

 
 
 
Για τη σχολική χρονιά 2007-2008 μεταξύ των 1.208.056 μαθητών οι 112.211 

ήταν παιδιά αλλοδαπών. Φθάνουν το 9,5% του μαθητικού πληθυσμού στην 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν 

υπάρχουν καταγεγραμμένα επίσημα στοιχεία αλλά εικάζεται ότι αλλοδαποί και 

παλιννοστούντες ξεπερνούν το 5% των φοιτητών.  

  
 
4.2.4.1. Είναι εφικτή η ένταξη των αλλοδαπών μαθητών; 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει προηγουμένως το ΥΠΠΔΒΜΘ μέσω της Ειδικής 

Γραμματείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στηρίζει εδώ και χρόνια 

τη διαπολιστιμική εκπαίδευση με μια σειρά νόμων και υπουργικών αποφάσεων, 

κυριότερη από τις οποίες ήταν η απόφαση για την ίδρυση και λειτουργία τάξεων 

υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτων. Οι ανήλικοι αλλοδαποί μπορούσαν να 

εγγράφονται σε όλα τα δημόσια σχολεία της χώρας, ακόμη και με ελλιπή 

δικαιολογητικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

Το 2006, ξεκίνησε η τρίτη φάση (2006-2008) των Πράξεων της Ενέργειας 

«Ένταξη των παιδιών με πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό 

σύστημα» του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Οι δράσεις των Πράξεων αυτών 

επικεντρώνονταν στην παραγωγή διδακτικού υλικού, στην επιμόρφωση των 
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εκπαιδευτικών, στην ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της 

κοινωνίας, στην ενίσχυση των σχολικών μονάδων με την παροχή πιλοτικού 

εκπαιδευτικού υλικού και στην ενισχυτική διδασκαλία. Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση 

Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών μαθητών», στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 

υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

υλοποιήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

  Ακόμη, το ΥΠΠΔΒΜΘ, προκειμένου να διευκολύνει την εκπαίδευση 

αλλοδαπών μαθητών ξένων κοινοτήτων που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας, έχει 

χορηγήσει άδεια λειτουργίας σε ξένα ιδιωτικά σχολεία, που λειτουργούν υπό την 

άμεση εποπτεία και ευθύνη των Πρεσβειών τους. Με απόφαση του Υπουργείου, 

καθιερώθηκαν από το 2006 Ημέρες Φιλίας στα σχολεία. Ο θεσμός αυτός ενδέχεται να 

συμβάλλει στην αλληλοκατανόηση και στο σεβασμό της διαφορετικότητας ανάμεσα 

στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και των κηδεμόνων τους. Πρόκειται για 

συναντήσεις, εκτός του ωρολογίου προγράμματος, οι οποίες θα οργανώνονται από το 

Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και θα περιλαμβάνουν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, 

ανοιχτές συζητήσεις, παζάρι με κατασκευές από τα παιδιά και τους γονείς, βραδιές 

γνωριμίας με διάφορες τοπικές κουζίνες, μουσικές βραδιές με συγκροτήματα 

μαθητών κ.λπ. 

  Η χώρα μας έγινε το Νοέμβριο του 2005 ομόφωνα δεκτή ως πλήρες μέλος στο 

Διεθνή Οργανισμό για τη Συνεργασία, Μελέτη, Μνήμη και Έρευνα του 

Ολοκαυτώματος, που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Σουηδίας. Στο πλαίσιο αυτό, το 

Ελληνικό Κράτος έχει λάβει μέτρα με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών και 

την προάσπιση της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας και του σεβασμού της 

διαφορετικότητας. 

Υπήρξε επίσης ειδικό πρόγραμμα με γενικό τίτλο «Εκπαίδευση 

Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο», το οποίο επαναπροκηρύχθηκε για τα έτη 2005-2007 με 

προϋπολογισμό 5.300.000 ευρώ και τελικό δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιελάμβαναν δράσεις σε σχολεία 

παρέμβασης (170) και σε σχολεία παρακολούθησης (περίπου 150), συγγραφή ειδικών 

βιβλίων και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και της τοπικής κοινωνίας. Στα 

σχολεία παρακολούθησης, όπου το ποσοστό των τσιγγανοπαίδων είναι χαμηλό, το 

πρόγραμμα παρακολουθεί τη φοίτηση των  παιδιών, και τα ενημερώνει για τη 

δυνατότητα ενισχυτικής διδασκαλίας και τα «δημιουργικά εργαστήρια». Επιπλέον 
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συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς και τους διαθέτει το υλικό που παράγει το 

πρόγραμμα. 

 
4.2.5. Η μητρική γλώσσα των αλλοδαπών και η δίγλωσση εκπαίδευση 

Ένα άλλο όμως σημείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε είναι το ζήτημα της 

διατήρησης ή μη των γλωσσών των μεταναστών, δεδομένου η γλώσσα δεν είναι μόνο 

σύμβολο ταυτότητας αλλά και το κύριο εργαλείο υποστήριξης ή προώθησης των 

εθνοτικών ταυτοτήτων ομάδων και, ακόμη περισσότερο, μπορεί να διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στις σχέσεις εξουσίας που αναπτύσσονται μεταξύ διαφορετικών 

εθνοτικών ομάδων. Σε όλον τον κόσμο παρατηρείται ότι οι μετανάστες αναγκάζονται 

να μάθουν τη γλώσσα της κυρίαρχης κουλτούρας, για να μην περιθωριοποιηθούν. Η 

πρώτη γενιά μεταναστών αντιστέκεται στην ένταξη. Μαθαίνει ότι είναι απαραίτητο 

από την ξένη γλώσσα, αναμειγνύοντας την με την πρώτη γλώσσα ή εναλλάσσοντας 

τον γλωσσικό κώδικα. Η δεύτερη γενιά μεταναστών τείνει στη διγλωσσία (Olshtain & 

Nissim-Amitai, 2004).  

Στην Ελλάδα, ενώ υπάρχουν πολλές οικογένειες μεταναστών με παιδιά τρίτης 

γενιάς, χωρίς να έχουν την ελληνική υπηκοότητα, δεν βοηθιούνται επαρκώς και με 

πρόγραμμα ώστε να μην αποκοπούν εντελώς από τις ρίζες τους, μαθαίνοντας 

τουλάχιστον τη γλώσσα της χώρας καταγωγής τους. Οι δύο στους τρεις 

εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επιβεβαιώνουν τα παραπάνω και 

χαρακτηρίζουν γενικώς ανεπαρκή τα μέτρα της ελληνικής πολιτείας για την 

εκπαίδευση των αλλοδαπών, ενώ σε ποσοστό 81,43% θεωρούν ότι οι αλλοδαποί 

πρέπει να διδάσκονται και τη μητρική τους γλώσσα, ίσως στα απογευματινά 

μαθήματα των ολοήμερων σχολείων, για να μη διαταραχθούν τα ισχύοντα 

προγράμματα (Δημητριάδης & Τσακαλωφάς, 2004). Και άλλες όμως μελέτες έχουν 

καταδείξει τη χρησιμότητα εκμάθησης της μητρικής γλώσσας αφού πάνω σε αυτήν 

δομούν τη γλώσσα του περιβάλλοντος υποδοχής και ευτυχώς σήμερα, γίνονται 

κάποιες προσπάθειες να διατίθενται χώροι σε σχολεία, κατόπιν αδείας, για το σκοπό 

αυτό (Cummins, 1989. Ogbu, 1992a, 1992b, 1992c. Garcia, 1995. Σκούρτου, 1997. 

Γεωργογιάννης, 1997. Τσιάκαλος, 1998. Νικολάου, 2000α. Νικολάου, 2000β. 

Δαμανάκης, 2001 κ.ά). Στις περιπτώσεις αυτές η δεύτερη γλώσσα, που 

χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία στο σχολείο, προστίθεται στη μητρική γλώσσα, 

αλλά δεν την εκτοπίζει. Όταν η μητρική γλώσσα έχει αναπτυχθεί επαρκώς, τότε τα 

παιδιά μπορούν και αυτήν να διατηρήσουν και να μάθουν καλά την ξένη (Σκούρτου, 
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1997. Νικολάου, 2000). Ο Τσιάκαλος (1998: 44) το αποσαφηνίζει ρητά λέγοντας ότι 

«η διδασκαλία στη μητρική γλώσσα είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία στην 

εκπαίδευση παιδιών μειονοτήτων και μεταναστών». Πέρα από τη βελτίωση των 

σχολικών επιδόσεων η χρήση της μητρικής γλώσσας συμβάλλει και στη βελτίωση της 

συμπεριφοράς (Cummins, 1989. Ogbu, 1992a, 1992b, 1992c. Garcia et al., 1995).   

Έτσι η πρόταση για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που υποστηρίζει και 

αναπτύσσει τις γνώσεις που υπάρχουν ήδη στη μητρική γλώσσα  ενισχύεται από τα 

αποτελέσματα αλλεπαλλήλων ερευνών. Η γλώσσα της πλειονότητας είναι έτσι κι 

αλλιώς απαραίτητη για την επιβίωση των μεταναστών στη χώρα υποδοχής και η 

γνώση της, που δεν θα αργήσει να έρθει, σχετίζεται με το συμφέρον και την 

κοινωνική τους καταξίωση.  

Δυστυχώς όμως η μητρική γλώσσα των μεταναστών, που κοινωνικά και 

επίσημα θεωρείται υποδεέστερη, παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα. Η αδιαφορία για 

την καλλιέργεια και ανάπτυξή της αποβαίνει σε βάρος της καλλιέργειας και της 

ανάπτυξης και μιας ξένης γλώσσας, αφού είναι δεδομένη η σχέση και η 

αλληλεπίδραση της μητρικής και της γλώσσας της χώρας υποδοχής. Επομένως, μια 

καλή ανάπτυξη της μητρικής γλώσσας συμβάλλει καθοριστικά και στην ανάπτυξη 

μιας δεύτερης ή και περισσότερων γλωσσών (Cummins, 1989).  Δεν αποτελεί μέρος 

του υποχρεωτικού μαθήματος των σχολείων και έτσι τα παιδιά χωρίς να έχουν 

τελειοποιήσει τη μητρική τους γλώσσα δέχονται την ξένη με συνέπεια να μην 

μαθαίνουν σωστά καμία από τις δύο. Από έρευνες του Toukomaa και της Skuttnabb-

Kangas (1977) με παιδιά Φιλανδών μεταναστών στη Σουηδία έγινε γνωστό ότι όταν 

τα παιδιά διδάσκονται στις μικρές τάξεις του σχολείου μία δεύτερη γλώσσα, χωρίς 

ταυτόχρονη καλλιέργεια της μητρικής τους, έχουμε αρνητικές επιπτώσεις στη 

γλωσσική και πνευματική ανάπτυξη. Ο κίνδυνος αποκοπής από τη μητρική γλώσσα 

ενδεχομένως να οδηγήσει στην ημιγλωσσία (χαμηλή επάρκεια και στις δύο γλώσσες) 

(Cummins, 1984), που είναι το κατώτερο επίπεδο γλωσσικής ανάπτυξης, με 

αρνητικές επιδράσεις και στη νοητική εξέλιξη. Πάνω από αυτό το επίπεδο έχουμε 

διγλωσσία με σαφή κυριαρχία της μιας γλώσσας και χωρίς θετική ή αρνητική 

επίδραση στην πνευματική ανάπτυξη και τέλος στην κορυφή κυριαρχεί η προσθετική 

διγλωσσία με υψηλό βαθμό κατάκτησης και των δύο γλωσσών και με θετικές 

επιδράσεις στη νοητική ανάπτυξη.  

Η προχειρότητα λοιπόν της δίγλωσσης εκπαίδευσης έχει να δώσει μόνον 

αρνητικά αποτελέσματα στην κοινωνικοποίηση και στις προοπτικές προσαρμογής 



 119 

του ατόμου, τόσο στη χώρα υποδοχής όσο και στη χώρα προέλευσης εάν κάποια 

στιγμή επιστρέψει και ο πρώτος στόχος για τα παιδιά των αλλοδαπών, σύμφωνα με 

τα παραπάνω, είναι η απόδραση από μία διπλή ημιγλωσσία.    

  Τέλος, ο εκπαιδευτικός όλων των βαθμίδων με ευρεία αντίληψη και γνώση 

για την κοινωνία και το φαινόμενο της πολυπολιτισμικότητας, με τη βοήθεια της 

πολιτείας, οφείλει να έχει θετική στάση και να καλλιεργεί προσδοκίες για όλους τους 

μαθητές με διδακτικές μεθόδους και προγράμματα που ανταποκρίνονται στη 

φιλοσοφία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η ανθρώπινη ευαισθησία και η 

αναγνώριση της πολιτισμικής ποικιλίας και των κινήτρων για επιβίωση είναι 

αυτονόητο πως περιλαμβάνει και το ηθικό δικαίωμα στη μητρική γλώσσα (Κασίμη, 

2005). 

 
 

4.3. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Οι προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ασχοληθεί με τα ζητήματα της 

εκπαίδευσης μειονοτικών και αλλόγλωσσων μαθητών πολύ νωρίτερα από το Β 

Παγκόσμιο πόλεμο. Ωστόσο, τα προβλήματα μεγεθύνθηκαν μετά τη λήξη του 

πολέμου και εφαρμόστηκαν αφομοιωτικές πολιτικές, ώστε τα παιδιά να αφομοιωθούν 

στην κυρίαρχη κουλτούρα της χώρας υποδοχής και να εξαλειφθούν οι γλωσσικές και 

πολιτισμικές τους διαφορές. Τα μονοπολιτισμικά εκπαιδευτικά συστήματα 

αναζητούσαν τις δομές εκείνες που θα προσέφεραν στους μαθητές, ανεξάρτητα από 

την προέλευση, τη θρησκεία και τη γλώσσα τους ίσες ευκαιρίες για εκπαιδευτική και 

κοινωνική πρόοδο. Από τη δεκαετία του 60 εκπονούνται ερευνητικά προγράμματα με 

πολυπολιτισμικό περιεχόμενο για μαθητές και εκπαιδευτικούς και καθιερώνεται η 

διδασκαλία της γλώσσας της χώρας υποδοχής ως δεύτερης γλώσσας. Τη δεκαετία του 

70 το αφομοιωτικό μοντέλο αντικαθίσταται οριστικά από το πολυπολιτισμικό όπου 

επιδιώκεται η διασφάλιση των ίσων ευκαιριών σε ένα σχολικό κλίμα αμοιβαίας 

ανεκτικότητας και που επιτρέπει τη διατήρηση της γλώσσας, της θρησκείας και 

άλλων διακριτών πολιτισμικών χαρακτηριστικών. Έχουμε τη δημιουργία δίγλωσσων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη λειτουργία προπαρασκευαστικών τάξεων ή τάξεων 

υποδοχής για την εκμάθηση της γλώσσας και την ταχεία ενσωμάτωση στις τάξεις των 

κανονικών σχολείων. Τη δεκαετία του 80, η αντιρατσιστική κουλτούρα που 

εμφανίζεται και ο προβληματισμός σχετικά με αποτελεσματικότερες διαδικασίες 
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ένταξης, αμφισβητούν το πολυπολιτιμικό μοντέλο και η διαπολιτισμική προσέγγιση 

στην εκπαίδευση κάνει δυναμικά και με προσδοκίες την εμφάνισή της. Μέχρι το 1990 

το Συμβούλιο της Ευρώπης είχε ορίσει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση με όρους 

αμοιβαιότητας (Rey & Portera, 2006). Η διαπολιτισμική προοπτική είχε και 

εκπαιδευτικές και πολιτικές διαστάσεις. Η αλληλεπίδραση συνέβαλε περισσότερο 

στην ανάπτυξη της συνεργασίας και της αλληλεγγύης από ό,τι σε σχέσεις κυριαρχίας, 

συγκρούσεων, απόρριψης και αποκλεισμού.  Μετά το 1989 το Συμβούλιο της 

Ευρώπης επέτεινε τη συνεργασία του με χώρες της κεντρικής και ανατολικής 

Ευρώπης και βοήθησε στην ανάπτυξή τους με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα και 

τα δικαιώματα των μειονοτήτων (Foucher, 1994). Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια 

σχέδια εργασίας από το 1993 έως το 1997 όπως το: 'Democracy, human rights, 

minorities: education and cultural aspects' και το: 'Working groups on cultural rights' 

με έμφαση στην ανάπτυξη των μειονοτήτων. Είχε ήδη γίνει αντιληπτό ότι η 

παγκοσμιοποίηση δεν θα έφερνε την ομογενοποίηση και συνεπώς θα έπρεπε να 

προαχθεί ο διάλογος και η διαπολιτισμική επικοινωνία. Για το λόγο αυτό το 

Συμβούλιο θέσπισε νέο σχέδιο με θέμα: 'Education for democratic citizenship' – σε 

συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την UNESCO, την Παγκόσμια Τράπεζα, τη 

UNICEF, το Ίδρυμα Soros κ.λπ. (1997-2000, 2001-2004) – και με στόχο την 

ανάπτυξη της επίγνωσης των πολιτών, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους 

σε μία δημοκρατική κοινωνία ενεργοποιώντας υπάρχοντα δίκτυα, ενθαρρύνοντας και 

διευκολύνοντας τη συμμετοχή νέων ανθρώπων. Επίσης, μετά τα γεγονότα στις 11 

Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ, το Συμβούλιο των Υπουργών Παιδείας στην Αθήνα στη 

διακήρυξή του αποφασίζει να προωθήσει «το διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό 

διάλογο». Με τη συνθήκη του Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε 

μία νέα κατάσταση για τα εκπαιδευτικά πράγματα της Ένωσης και των κρατών 

μελών της. Η ένταξη της εκπαιδευτικής πολιτικής στον ίδιο τίτλο με την κοινωνική 

πολιτική της κοινότητας προσδίδει στην κοινοτική εκπαιδευτική πολιτική μία 

ευρύτερη κοινωνικοπολιτική διάσταση. 

Έτσι λοιπόν η μετανάστευση, που διαρκώς διογκώνει και οξύνει το πρόβλημα 

των αλλοδαπών μαθητών και στην Ελλάδα, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες 

προκλήσεις της εποχής μας. Δεν είναι δηλαδή μόνον η χώρα μας που καλείται να 

επιλύσει πολύπλοκα εκπαιδευτικά ζητήματα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 

και να διαχειριστεί με επιτυχία και προοπτική προγράμματα αξιοποίησης και ίσων 

ευκαιριών για άτομα και ομάδες διαφορετικής εθνοπολιτισμικής καταγωγής. 
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Παρόμοια ζητήματα έχουν μπει επιτακτικά στην πολιτική ατζέντα όλων σχεδόν των 

χωρών του Δυτικού κόσμου δεδομένου ότι ο πολυπολιτισμός είναι ήδη παγκόσμιο 

χαρακτηριστικό φαινόμενο. Σε πολλές χώρες η αθρόα εισροή μεταναστών 

συνεχίζεται εδώ και αρκετές δεκαετίες και η επιτυχής ένταξη παιδιών δεύτερης και 

τρίτης γενιάς δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Ο Iram (2003) μετά από διεθνή 

έρευνα που πραγματοποίησε για την εκπαίδευση των μειονοτήτων κατέληξε στα εξής 

συμπεράσματα: 

Πρώτον, οι συνταγματικές διατάξεις κάθε χώρας δεν είναι υποχρεωτικά 

εγγύηση ισότητας και δικαιοσύνης, ιδιαιτέρως όταν υπάρχει στο κράτος διαφορά 

μεταξύ εθνοπολιτισμικών και γλωσσικών ομάδων και ακόμη περισσότερο όταν οι 

ομάδες αυτές κατέχουν, υπερισχύουν και υποτάσσουν κράτη μέσα σε ένα εθνικό 

πλαίσιο. 

Δεύτερον, είναι δύσκολο να μετρήσεις ή να εκτιμήσεις την επιτυχία της 

πολυπολιτισμικής ανάπτυξης ή ακόμα καλύτερα το σεβασμό στα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Αυτό συμβαίνει διότι η έκβαση της ανοχής ή της ανεκτικότητας και της 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας ξεθωριάζει και απειλείται όταν το αποτέλεσμα 

προγραμμάτων για πολιτισμική ανάπτυξη είναι η πολιτισμική επικράτηση και όχι η 

πολιτισμική όσμωση. 

Τρίτον, η πολυπολιτισμική ανάπτυξη ίσως είναι δύσκολο να υιοθετηθεί σε 

κυβερνητικό επίπεδο, διότι οι κρατικές υπηρεσίες και τα ιδρύματα δεν είναι 

εξοικειωμένα με την ιστορία και τις κοινωνικές δομές μιας άλλης χώρας. 

Τέταρτον, η επίσημη πολιτική γλωσσικής ανάπτυξης μιας χώρας είναι 

σπουδαίος παράγοντας της πολυπολιτισμικής ανάπτυξης και το εκπαιδευτικό πλαίσιο 

τέτοιων πολιτικών δείχνει το βαθμό της δέσμευσης απέναντι στη γλωσσική και 

πολιτισμική ισότητα. 

Πέμπτον, η απροκάλυπτη εχθρότητα ή η υποτίμηση εθνικών ομάδων 

υπονομεύουν σε βάθος τις διαπραγματευτικές επιθυμίες των πολιτικών ή των 

εκπαιδευτικών. 

Έκτον, έχουν γίνει αξιόλογα βήματα παγκοσμίως σε ανάπτυξη 

πολυπολιτισμικών προγραμμάτων και ιδεών στα εκπαιδευτικά συστήματα πολλών 

χωρών, αλλά τα προγράμματα αυτά είναι ακόμη στην αρχή, πρέπει να 

εκσυγχρονιστούν και να διευρυνθούν, για να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες που 

αλλάζουν και τις εντάσεις που εμφανίζονται τόσο συχνά. 
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Τέλος, είναι έκδηλη ανάγκη να εκτιμήσουν οι χώρες τη δημογραφική τους 

τάση και να σχεδιάσουν για το μέλλον την πολυπολιτισμική τους ανάπτυξη και τη 

διασφάλιση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.  

Σήμερα, η διαπολιτισμική εκπαίδευση θεωρείται η καταλληλότερη απάντηση 

στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της αυξανόμενης σύγκλισης των 

διαφορετικών γλωσσών, θρησκειών και εθνοπολιτισμικών μορφών συμπεριφοράς και 

σκέψης. Η μεταβολή αυτή ίσως στο μέλλον αποδειχθεί επαναστατική για το σύνολο 

της εκπαίδευσης μιας και αντικαθίστανται οι προηγούμενες αντισταθμιστικές 

προσεγγίσεις κατά τις οποίες οι αλλοδαποί και η ανάπτυξή τους σε πολυπολιτισμικό 

περιβάλλον είχε μόνο την προοπτική της σκοπιμότητας ή του κινδύνου για την ήδη 

υπάρχουσα κοινωνία. Για πρώτη φορά μέσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης η εκπαίδευση αλλοδαπών μαθητών δε θεωρείται πρόβλημα ή κίνδυνος και 

αναγνωρίζεται επίσημα η πιθανότητα ενίσχυσης και εμπλουτισμού προσωπικής και 

κοινωνικής συμπεριφοράς με στοιχεία από διαφορετικές εθνοπολιτισμικές και 

θρησκευτικές καταβολές.   Αν και στην παρούσα μελέτη θα επικεντρώσουμε την 

προσπάθειά μας στο να καταγράψουμε την υπάρχουσα κατάσταση στην Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση της χώρας μας, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε, έστω και συνοπτικά, 

στις πολιτικές που εφαρμόζονται για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση σε άλλα κράτη 

μέλη της Ε.Ε.. Είναι γεγονός ότι αποδίδεται όλο και μεγαλύτερη σημασία στην 

ανταλλαγή πληροφοριών για εμπειρίες, πολιτικές ένταξης, ίσων ευκαιριών κ.ά. και οι 

κυβερνήσεις ενθαρρύνουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι επίσης κατανοητό ότι 

δεν εφαρμόζεται παντού η ίδια εκπαιδευτική πολιτική αν και σε πολλές περιπτώσεις 

μπορεί κανείς να αναγνωρίσει κοινές δράσεις και ομοιότητες Διαφορές 

διαπιστώνονται όχι μόνον ανάμεσα στις πιο παλαιές και τις πιο πρόσφατες χώρες 

υποδοχής μεταναστών αλλά και μεταξύ των ίδιων των παλαιών χωρών υποδοχής 

μεταναστών. Οι χώρες τις οποίες επιλέξαμε να παρουσιάσουμε προσπαθούν να 

αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της πολυπολιτισμικότητας, πειραματίζονται με 

πολιτικές αρκετά χρόνια, έχουν μεγαλύτερη μεταναστευτική εμπειρία σε σχέση με 

εμάς και υιοθετούν προσεγγίσεις που δεν παρουσιάζουν εντυπωσιακές αποκλίσεις. 

Επιβεβαιώνουν όμως την αγωνία τους για το μέλλον και τη διαπιστωμένη 

ανομοιογένεια στην οποίαν αναφερθήκαμε. 
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4.3.1. Διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Αυστρία 

Στο εκπαιδευτικό σύστημα της Αυστρίας η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει την 

ευθύνη για το διορισμό των εκπαιδευτικών στις δύο πρώτες βαθμίδες της 

εκπαίδευσης. Σύμφωνα με έρευνα του OECD (2009a), για την εκπαίδευση των 

αλλοδαπών στην Αυστρία, δεν υπάρχει κάποια μορφή εμπεριστατωμένης 

αποτύπωσης που να επιτρέπει την περιγραφή της εκπαίδευσης αυστηρά στην 

διαπολιτισμική κατεύθυνση. Φαίνεται ότι πολλοί δάσκαλοι έχουν έλλειψη 

πληροφόρησης και γνώσης σχετικά με τη διαπολιτισμική προσέγγιση ως αρχή 

οδηγίας και βοήθειας σε αλλοδαπούς μαθητές αν και υπάρχουν προγράμματα για την 

πολιτισμική διαφορετικότητα στα οποία συμμετέχουν και προετοιμάζονται πριν 

αναλάβουν υπηρεσία.   

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν υπάρχει υποχρέωση των Παιδαγωγικών 

σχολών να προσφέρουν ειδικά μαθήματα για το αντικείμενο. Εξαρτάται αποκλειστικά 

από το τμήμα αν και πώς θα θελήσει να προσφέρει κάτι εξειδικευμένο. Συνήθως 

παρέχουν μαθήματα διαπολιτισμικού περιεχομένου μέσα στα πλαίσια κανονικών 

προγραμμάτων σπουδών για την Πρωτοβάθμια, την Ειδική ή τη Γενική 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται σαν επιλογής ή σαν 

υποχρεωτικά. Για παράδειγμα, το Πανεπιστήμιο του Salzburg προσφέρει την  

«Παιδαγωγική της Διαφορετικότητας» Ι και ΙΙ  σαν υποχρεωτικό μάθημα και το 

Πανεπιστήμιο της Βιέννης «Οδηγίες για  Πολυγλωσσικές και Πολιτισμικά Ετερογενείς 

Τάξεις», σαν μάθημα επιλογής. Σημειώνουμε ότι είναι καθολική απαίτηση της 

εκπαιδευτικής κοινότητας και γίνονται ενέργειες για να εισαχθούν υποχρεωτικά 

αντικείμενα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, όπως τα προαναφερόμενα και σε άλλα 

Πανεπιστημιακά τμήματα για εκπαιδευτικούς όπως στο Τιρόλο, στο Εκκλησιαστικό 

Πανεπιστήμιο και αλλού.  

Από το 1996-97 μαθήματα που εστίαζαν στη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

προσφέρονταν μόνο σε 6 από τις 14 παιδαγωγικές σχολές και το αντικείμενο ήταν 

κυρίως ενσωματωμένο στις ανθρωπιστικές σπουδές και σε μαθήματα διδακτικής 

μεθοδολογίας (Furch, 2003). Σε πρόσφατη αναδιοργάνωση και ανανέωση των 

προγραμμάτων σπουδών των υποψηφίων εκπαιδευτικών η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση είτε εντάχθηκε σε ενότητες σχετικές με την «ετερογένεια» και τη 

«διαφορετικότητα» είτε προσφέρθηκε ως αυτόνομο μάθημα (π.χ. 

διαπολιτισμική/διαθρησκευτική εκπαίδευση ή εκπαίδευση σε πολλυγλωσσικές 

καταστάσεις). Όμως, όπως και στο παρελθόν τα ζητήματα αυτά δεν είναι πάντοτε 
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υποχρεωτικά. Το 2006, για πρώτη φορά, αναπτύχθηκε και οργανώθηκε από το 

ελεύθερο πανεπιστήμιο του Βερολίνου ένα ευρωπαϊκό μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

τριών εξαμήνων για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και προσφέρθηκε στην 

Παιδαγωγική σχολή του Linz. Λόγω της επιτυχίας που είχε η εφαρμογή του 

συγκεκριμένου προγράμματος, εξαιτίας της ζήτησης και του αυξημένου 

ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών, ζητήθηκε η εφαρμογή του και από άλλες 

παιδαγωγικές σχολές της χώρας. Να σημειώσουμε εδώ ότι αρκετά προγράμματα που 

προσφέρουν τα πανεπιστημιακά τμήματα των δασκάλων και τα οποία μπορεί να 

παρακολουθήσει κανείς μετά το τέλος των σπουδών εστιάζουν στην διαπολιτισμική 

μάθηση και τη διδασκαλία των γερμανικών ως δεύτερη γλώσσα 

Ενώ λοιπόν σήμερα στα αυστριακά πανεπιστήμια υπάρχουν μαθήματα που 

σχετίζονται με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική φιλοσοφία κ.ά., οι 

φοιτητές, όταν δεν τα επιλέγουν, έχουν τον κίνδυνο να μπουν στις πολυπολιτισμικές 

τάξεις των σχολείων εντελώς απροετοίμαστοι. Τελευταία, το Διεθνές Κέντρο 

Πολιτισμού και Γλωσσών της Βιέννης προσφέρει ένα πρόγραμμα 12 ενοτήτων με 

τίτλο «Διαπολιτισμός και Επικοινωνία». Το πρόγραμμα πραγματεύεται μία ποικιλία 

θεμάτων όπως μετανάστευση, ρατσισμός, διαπολιτισμική μάθηση, διαχείριση 

συγκρούσεων κ.ά. και εφαρμόζεται από έμπειρους επιστήμονες και ειδικούς από 

διαφορετικά πεδία. Σε γενικές γραμμές σήμερα στην Αυστρία η ανάπτυξη της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης βρίσκεται σε θετικό σημείο αλλά απουσιάζει, όπως 

είδαμε, η καθολική και η υποχρεωτική εφαρμογή της. Ένα από τα εμπόδια είναι το 

χαμηλό επίπεδο αναγνώρισης του διαπολιτισμού και η εξοικείωση τόσο των 

εκπαιδευτικών όσο και των στελεχών που σχεδιάζουν την εκπαιδευτική πολιτική 

(Luciak & Khan-Svik, 2008). Ειδικοί επιστήμονες στην Αυστρία στηλιτεύουν το 

γεγονός της απόλυτης προαιρετικότητας αυτού του είδους της εκπαίδευσης καθώς και 

το ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να βεβαιωθεί κανείς πόσοι από τους 

εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε πολυπολιτισμικές τάξεις έχουν συμμετάσχει σε 

παρόμοιες εξειδικεύσεις. Όπως επίσης, δεν υπάρχει κανένας συστηματικός έλεγχος 

που να υποδηλώνει, επίσημα, συμμετοχή σε προγράμματα συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης (OECD, 2009a). 

Είναι τέλος γεγονός ότι ενώ γίνονται προσπάθειες να δοθεί έμφαση σε 

ζητήματα διεθνούς προβληματισμού για προσφορά στους αλλοδαπούς μαθητές, 

κανονικής εκπαίδευσης, αναπτύσσοντας την ικανότητά τους στη γλώσσα του 

σχολείου από πολύ νεαρή ηλικία, εντούτοις είναι εντυπωσιακό ότι οι δάσκαλοι του 



 125 

Δημοτικού σχολείου δεν είναι υποχρεωμένοι να παίρνουν μαθήματα στα γερμανικά 

ως δεύτερη γλώσσα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα στο οποίο το Υπουργείο Παιδείας της 

χώρας, τα τελευταία χρόνια, δίνει μεγάλη προσοχή. Πρόσφατα, οι 14 παιδαγωγικές 

σχολές της Αυστρίας ανέπτυξαν ένα παναυστριακό πρόγραμμα – πλαίσιο, με τίτλο 

«Ενισχύοντας την Πρώιμη Γλωσσική Ανάπτυξη», ως βάση για την ενδοϋπηρεσιακή 

εκπαίδευση των δασκάλων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Μπορεί να περιγραφεί ως μία αφετηρία αλλά και ως γενική παραδοχή ότι η 

τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι τώρα θεωρείτο αναποτελεσματική για τους 

συγκεκριμένους τομείς  και ειδικά για εκείνους τους εκπαιδευτικούς που είναι ήδη 

στην υπηρεσία. Τα γερμανικά ως δεύτερη γλώσσα διδάσκονται ως προαιρετικό 

αντικείμενο στα Πανεπιστήμια της Βιέννης, του Γκρατς, του Κλαγκενφουρτ, του 

Σάλτζμπουργκ και του Ινσμπρουκ, καθώς επίσης και σε άλλα πανεπιστημιακά 

τμήματα εκπαίδευσης δασκάλων. Η επιμόρφωση των ήδη υπηρετούντων 

πραγματοποιείται από τα Πανεπιστήμια (University of Graz, University Colleges of 

teacher Education Vienna) σε 2 ή 4 εξάμηνα, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης.  

   Tα ινστιτούτα εκπαίδευσης ενηλίκων στη Βιέννη ήταν τα πρώτα που 

προσέφεραν μαθήματα στα γερμανικά ως δεύτερη γλώσσα. Συμπερασματικά, η 

εκπαίδευση των αλλοδαπών στην Αυστρία έχει αρχίσει να απασχολεί το δημόσιο 

διάλογο για πάνω από μία δεκαετία. Εδώ και χρόνια αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα 

της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και ο κύριος όγκος των μαθημάτων για την 

απόκτηση προσόντων,  για διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές τάξεις, προσφέρονται 

τόσο στα πανεπιστημιακά τμήματα εκπαίδευσης δασκάλων όσο και σε επιμορφωτικά 

προγράμματα μετά το τέλος των σπουδών, κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους 

σταδιοδρομίας. 

 

 
4.3.2. Διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ολλανδία 

Τη δεκαετία του 60 η ολλανδική κοινωνία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια 

σημαντική εισροή οικονομικών μεταναστών. Αρχικά αναγνωρίστηκε ο 

πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της κοινωνίας ως αποτέλεσμα της μετανάστευσης 

αλλά και του διαφορετικού ρυθμού ανάπτυξης και τρόπου ζωής των κοινωνικών 

υποομάδων. Η πολυπολιτισμική αντίληψη κυριάρχησε, η εκπαίδευση απευθύνθηκε 

στις μειονότητες και αφορούσε κυρίως την εκμάθηση της ολλανδικής γλώσσας ως 
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μοναδικό μέσο επικοινωνίας. Με βάση την αποδοχή της διαφορετικότητας και τον 

αλληλοσεβασμό τα αναλυτικά προγράμματα τροποποιήθηκαν και καθορίστηκαν από 

τις αρχές της ισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών και της ισοτιμίας των 

πολιτισμών. Τα σχολεία της χώρας επιχορηγήθηκαν με επιπρόσθετα ποσά για το 

σκοπό αυτό ανάλογα με το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών τους. Ο διευθυντής και 

το συμβούλιο του κάθε σχολείου είχε την πρωτοβουλία για να αντιμετωπίσουν τις 

ιδιαιτερότητες και τη σωστή λειτουργία κάθε ανεξάρτητης μονάδας. Οι δήμοι επίσης 

λάμβαναν επιδοτήσεις για να οργανώνουν προγράμματα στη γλώσσα της χώρας 

καταγωγής, με ειδικές υπηρεσίες και τα σχολεία ενθαρρύνονταν να εκπονούν και να 

υλοποιούν πολυπολιτισμικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις (OECD, 2009b).  

Έμφαση στην υιοθέτηση νέας εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ολλανδία 

επιχειρήθηκε από τα μέσα της δεκαετίας του ΄80 και μετά. Κοινωνιολόγοι και ειδικοί 

παιδαγωγοί στόχευαν σε ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος και θεωρούσαν 

τους μετανάστες και τις υπόλοιπες εθνοτικές ομάδες αναπόσπαστα μέρη της 

κοινωνικής τους δομής. Σύμφωνα με το ολλανδικό Υπουργείο Παιδείας όλα τα 

σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν υποχρεωμένα να παρέχουν 

διαπολιτισμική εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές ανεξάρτητα εάν στο κάθε σχολείο 

παρίσταντο αλλοδαποί ή όχι πράγμα που σημαίνει ότι υπήρχε συμφωνία να μην είναι 

η διαπολιτισμική εκπαίδευση ξεχωριστό αντικείμενο αλλά να εντάσσεται στο 

αναλυτικό πρόγραμμα. Οι προθέσεις για τη συγκεκριμένη πολιτική προερχόμενες 

κυρίως από το χώρο των εκπαιδευτικών αλλά και των ιδίων των εθνικών ομάδων 

ήταν να αποκτήσουν τα παιδιά γνώσεις για τον πολιτισμό του «άλλου», να μάθουν να 

ζουν μαζί αρμονικά, χωρίς προκαταλήψεις και διακρίσεις (Eldering, 1996). Μετά από 

σχεδόν μία δεκαετία και σύμφωνα με την αξιολόγηση επιτροπής που συστήθηκε για 

την πρωτοβάθμια εκπαίδευση διαπιστώθηκε μεγάλο χάσμα ανάμεσα στην επίσημη 

ιδεολογικοπολιτική θέση της διοίκησης και την καθημερινή σχολική πρακτική. 

Περίπου μόνον ένα στα πέντε σχολεία είχαν αφομοιώσει στα προγράμματά τους την 

διαπολιτισμική εκπαίδευση αφενός και αφετέρου η διδασκαλία των μαθημάτων ήταν 

πρωτοβουλία μεμονωμένων δασκάλων και όχι μέρος μιας οργανωμένης 

εκπαιδευτικής στρατηγικής. Το 1994 η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τις νομικές της 

υποχρεώσεις, όρισε μία επιτροπή να μελετήσει και να προτείνει τρόπους για την ορθή 

εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η αποστολή της ήταν να ενσωματώσει 

τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στη γενική εκπαιδευτική πολιτική και στη 

μεθοδολογία της καθημερινής εργασίας στο σχολείο. Βασικός σκοπός της επιτροπής 
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ήταν η ανίχνευση και η εφαρμογή νέων ιδεών σε όλα τα επίπεδα της σχολικής ζωής 

όπως η διδακτική μεθοδολογία, οι σχέσεις μεταξύ δασκάλου και μαθητή και οι 

σχέσεις μεταξύ των ιδίων των μαθητών (OECD, 2009b).  

Όσον αφορά την εκπαίδευση των υποψηφίων εκπαιδευτικών, σε όλες τις 

παιδαγωγικές σχολές υπάρχουν μαθήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης έστω κι αν 

καταλαμβάνουν ένα μικρό ποσοστό του συνόλου των μαθημάτων. Όταν οι σχολές 

δεν βρίσκονται σε περιοχές με υψηλό δείκτη μετανάστευσης τότε η σπουδαιότητά της 

είναι περιορισμένη. Τα μαθήματα είναι ως επί το πλείστον επιλογής, οι περιγραφές 

τους, στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών,  είναι περιληπτικές και οι όροι τους 

ασαφείς. Διατυπώνεται η άποψη ότι ενώ η διαπολιτισμική προσέγγιση είναι ένα 

σημαντικό θέμα για όλα τα σχολεία και όχι μόνο για εκείνα που έχουν μεγάλο αριθμό 

αλλοδαπών, έχει ωστόσο αφεθεί σε μη ειδικούς, ενώ η απουσία της θεωρείται 

«political correct» και υπάρχει ουσιαστική ενθάρρυνση από την πλευρά των 

κυβερνήσεων (Hermans, 2002).   

Σήμερα στην Ολλανδία οι εκπαιδευτικοί έχουν αποδεχθεί την ευθύνη της 

συνεργασίας και της εφαρμογής προγραμμάτων στο πεδίο της διαπολιτισμικότητας. 

Υπάρχει η απαραίτητη διάχυση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και 

καταγράφονται θεαματικά αποτελέσματα Πολλοί δάσκαλοι βέβαια θα προτιμούσαν 

μεγαλύτερη ποικιλία μαθημάτων, περισσότερο χρόνο για αυτά, πλήρη πρακτική 

άσκηση και εμπλοκή τους με αλλοδαπούς γονείς για να αποκτήσουν σφαιρική άποψη. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κεφάλαιο 5 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΏΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ 
 
 

 
 
5.1. Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Τα Παιδαγωγικά Τμήματα, μεταξύ πολλών άλλων πανεπιστημιακών σχολών, 

είναι τα ιδρύματα εκείνα που προετοιμάζουν τους φοιτητές τους και σε ζητήματα  

διαπολιτισμικού περιεχομένου. Αυτό όμως που σημειώνουν οι Κανακίδου & 

Παπαγιάννη (1998) είναι το θέμα της αλληλουχίας και της συνέπειας, διότι δεν θα 

είχε νόημα η εφαρμογή των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα σχολεία αν 

οι ίδιοι οι εκπαιδευτές και οι φορείς δεν έχουν προηγουμένως εκπαιδευθεί στα 

Τριτοβάθμια Ιδρύματα σε διαπολιτισμική βάση. Προφανώς ισχύει και η αντίστροφη 

πορεία όπου δεν αρκεί η επαρκής θεωρητική κατάρτιση στο Πανεπιστήμιο αν δεν 

ακολουθεί διαπολιτισμική προσέγγιση στην Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Όπως όμως συμβαίνει σε πολλές χώρες του εξωτερικού έτσι και στην 

Ελλάδα διατυπώνεται το εξής ερώτημα. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί διδάσκονται και 

εκπαιδεύονται επαρκώς στις Παιδαγωγικές σχολές για να αντιμετωπίσουν την 

πολιτισμική διαφορετικότητα μέσα στις τάξεις; Έχουν μυηθεί στις βασικές αρχές της 

διαπολιτισμικής αγωγής και είναι κατάλληλα εφοδιασμένοι με τα μαθήματα που 

έχουν επιλέξει και με το αναγκαίο εποπτικό υλικό; Σε κάθε περίπτωση η επικοινωνία 

και η αλληλεπίδραση θα επιτευχθεί με όλους τους μαθητές  όταν οι νέοι δάσκαλοι 

επανεξετάσουν τη στάση τους απέναντι στη διαφορετικότητα, τροποποιήσουν τις 
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αντιλήψεις τους και καθιερώσουν το προσωπικό τους διδακτικό ύφος. Επιτρέποντας 

στον άλλον να είναι διαφορετικός, χρησιμοποιείς τις συνήθειές του, τις γνώσεις του 

και τις εμπειρίες του για εμπλουτισμό και με τρόπο που να φαίνεται ότι η άποψή του 

είναι πρωτότυπη και σημαντική.  

Αν και τα μαθήματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης δεν είναι στο επίκεντρο 

των περιεχομένων των προγραμμάτων σπουδών διαπιστώνουμε ότι τα τελευταία 

χρόνια έχει γίνει εμπλουτισμός των περιεχομένων με ποικίλα και σημαντικά 

αντικείμενα από έμπειρους πανεπιστημιακούς ερευνητές και σε όλες τις παιδαγωγικές 

σχολές. Γεγονός πάντως είναι ότι τόσο οι δάσκαλοι της τάξης όσο και οι μελλοντικοί 

δάσκαλοι δεν έχουν μελετήσει τις έννοιες της δαπολιτισμικής εκπαίδευσης και 

εκπαίδευσης περισσότερο, σε οποιαδήποτε στιγμή του παρελθόντος, από όσο 

σήμερα. Τα ανάλογα μαθήματα ως επί το πλείστον κατατάσσονται στα επιλογής αλλά 

τόσο το πλήθος των επιστημονικών ερευνών όσο και η πληθώρα βιβλίων στην αγορά 

με σχετικό αντικείμενο δεν αφήνουν περιθώρια για άγνοια ή ακόμη και αδιαφορία. Οι 

κατάλογοι των εκπαιδευτικών βιβλίων που παρέχονται στο σύγχρονο δάσκαλο σε 

όλους σχεδόν τους εκδοτικούς φορείς, τα σεμινάρια, οι επιμορφώσεις και τα 

επιστημονικά άρθρα καλύπτουν επαρκώς τα εθνοτικά και κοινωνικογλωσσικά 

ζητήματα που μας απασχολούν.        

 
 
5.1.1. Επισημάνσεις για την εκπαίδευση των μελλοντικών δασκάλων 

Είναι γενικά παραδεκτή η άποψη ότι αν θέλουμε να ζήσουμε σε κοινωνίες που 

ενθαρρύνεται η συμμετοχή και είναι καλοδεχούμενες οι προσδοκίες, οι καταβολές και 

η συμμετοχή όλων των μελών, εάν θέλουμε εντέλει να δημιουργήσουμε κοινωνίες 

που αντιτίθενται στην καταπίεση, στις διακρίσεις, στο ρατσισμό και στην ξενοφοβία 

πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας έτσι ώστε σε όλα τα επίπεδα και 

τις δομές της εκπαίδευσής μας, από το νηπιαγωγείο έως το Πανεπιστήμιο, να 

προωθήσουμε και να θέσουμε σε εφαρμογή διαπολιτισμικά προγράμματα με νέες 

ιδέες και αποτελεσματικές λύσεις.  Σύμφωνα με πολλές σημαντικές μελέτες ένας 

αρκετά μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών στα σχολεία μας διακατέχεται από έντονο 

εθνοκεντρισμό, με διακρίσεις και ξενοφοβικές τάσεις και με απόψεις που 

κατατείνουν στην εφαρμογή απόλυτων αξιών και ιδεών μέσω κοινωνικοπολιτικών 

μέτρων για οτιδήποτε θεωρείται «ξένο» ή διαφορετικό (Ζώνιου-Σιδερή & Χαράμης, 

1997. Φραγκουδάκη & Δραγώνα 1997). Ο Μάρκου (1996) σημειώνει ότι οι γνώσεις 
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που φέρουν σήμερα πολλοί Έλληνες εκπαιδευτικοί στην τάξη είναι ελλιπείς, 

παραπλανητικές και σοβινιστικές, συμβάλλουν στην πρόκληση σύγχυσης παρά στη 

διαλεύκανση της κοινωνικής, ιστορικής και πολιτικής πραγματικότητας. Αυτές οι 

γνώσεις διαιωνίζουν την ανισότητα και την καταπίεση μάλλον παρά συμβάλλουν στη 

δικαιοσύνη και τη χειραφέτηση. Μεγάλος αριθμός ερευνητών, σχετικών με τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση, εισηγούνται την παρακολούθηση μαθημάτων που 

σχετίζονται με την πολιτισμική ετερότητα, το ρατσισμό και την εκτίμηση των 

πολιτισμών άλλων λαών (Ladson-Billings, 1995. Gay, 2002). Η Sleeter (1992) έδειξε 

ότι μαθήματα και σεμινάρια στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν να επηρεάσουν 

τις στάσεις των εκπαιδευτικών αλλά όχι την πρακτική τους στη διαπολιτισμική 

διδακτική και πρακτική. Οι εκπαιδευτικοί που επέλεγαν τα αντίστοιχα μαθήματα 

δήλωναν ότι είχε αλλάξει η στάση τους απέναντι στη διαφορετικότητα, την 

ξενοφοβία και την ανισότητα, αλλά αυτές οι αλλαγές δεν καταγράφονταν κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας τους.     

Σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα ιστορία του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος φαίνεται ότι ο μονοπολιτισμικός προσανατολισμός με στόχο την 

ομοιογένεια και την υπαγωγή όλων στην κυρίαρχη κουλτούρα ήταν  ένας από τους 

βασικούς πυλώνες. Προείχε η διαμόρφωση της κοινωνικής συνοχής μέσω της μίας 

θρησκείας, της κοινής καταγωγής και της διδασκαλίας της μίας γλώσσας. Στο 

Σύνταγμα της Ελλάδας (αναθεώρηση 2001), στο άρθρο 16, παρ.2 «Η παιδεία 

αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, 

επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και 

θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες». 

Οι όροι εθνική και θρησκευτική συνείδηση περιέχουν τον όρο του ελληνοχριστιανικού 

πολιτισμού στον οποίον προσανατολίζεται το ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του. 

Από έρευνα των Φραγκουδάκη, Δραγώνα και Κουζέλη (1994) σχετικά με την ιδέα 

της εθνικής ταυτότητας, που προσπαθούν να προάγουν τα σχολικά εγχειρίδια και οι 

εκπαιδευτικοί, τα συστατικά της στοιχεία είναι η αρχαιολαγνεία, ο εθνοκεντρισμός, 

το όραμα της εθνικής καθαρότητας το ιδεώδες του μονοεθνοτικού κράτους, ο 

διαχωρισμός των λαών σε «ανώτερους» και «κατώτερους» κ.ά.. Αναφορικά με το αν η 

διατήρηση της ελληνικής γλώσσας δια μέσου των αιώνων τεκμηριώνει την ιστορική 

συνέχεια του ελληνικού έθνους, ο Hobsbawm (1990) αναφέρει ότι η συνέχεια της 

γλώσσας δεν τεκμηριώνει τίποτα, διότι η γλώσσα ως κριτήριο κοινής εθνότητας 

αποτελεί σχετικά πρόσφατο φαινόμενο.  
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Αποτέλεσμα ήταν, μέχρι πρόσφατα, να μην υπάρχει πρόβλεψη για τη 

διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και να αντιλαμβάνονται τη 

διγλωσσία ως εμπόδιο για τη μάθηση.  

Οι αλλόγλωσσοι μαθητές αντιμετωπίζονται ως «άγλωσσοι», δε δίνεται αξία 

στις εμπειρίες και τη γλώσσα τους, δεν επιτρέπεται η μητρική γλώσσα στην τάξη 

(Μάγος, 2005), ενώ είναι κοινά αποδεκτό ότι οι προκαταλήψεις και η μεροληπτική 

συμπεριφορά στο σχολείο επηρεάζει τη σχολική τους επίδοση των μαθητών (Νάκας, 

1994). 

Είναι δεδομένο ότι στα συμπεράσματα αξιόλογων ερευνητικών προσπαθειών 

καταγράφεται με σαφήνεια ο προβληματισμός των αποφοίτων των Παιδαγωγικών 

Τμημάτων των Πανεπιστημίων, δηλώνοντας πως ο βαθμός ενημέρωσης, κατάρτισης 

και επάρκειας από τις βασικές σπουδές τους σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

είναι μικρός αν όχι ανύπαρκτος. (Καρατζιά & Σπινθουράκη, 2005). Αλλά και οι 

εκπαιδευτικοί που εργάζονται σήμερα στα σχολεία δε θεωρούν τους εαυτούς τους 

αποτελεσματικούς, για να ανταποκριθούν στα διδακτικά τους καθήκοντα σε 

πολυπολιτισμικές τάξεις με μαθητές με γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές (Unicef, 

2001). Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες με αυξημένα ποσοστά 

παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών, βιώνουν αισθήματα ανεπάρκειας, 

αισθάνονται ανασφάλεια και άγχος, δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι και 

αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες των πολυπολιτισμικών τάξεων με βάση την εμπειρία 

(Παπαναούμ, 2004).  Σε έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, των 

Κοταρίδη και Βαλάση-Αδάμ (2006), το 40% των εκπαιδευτικών των δύο πρώτων 

βαθμίδων της εκπαίδευσης δήλωσαν ότι δεν έχουν τις γνώσεις για να βοηθήσουν τα 

παιδιά, ελληνόπουλα και αλλοδαπά, στη διαμόρφωση πολυπολιτισμικής κουλτούρας. 

Ο Γεωργογιάννης (2004, 2006)  αναφέρει, ότι το Πανεπιστήμιο δεν προετοιμάζει τους 

φοιτητές κατάλληλα για να αντιμετωπίσουν την πολυπολιτισμικότητα του σημερινού 

σχολείου και να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που έχουν. Αναφέρεται και 

στους εκπαιδευτικούς των δύο πρώτων βαθμίδων της εκπαίδευσης, θεωρώντας τους 

ανέτοιμους και ανεπαρκείς. Ο Γκότοβος (2007) υποστηρίζει ότι η αρχική κατάρτιση 

και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών παρουσιάζει έλλειμμα σε θέματα 

διαπολιτισμικής αγωγής και μέχρι πρόσφατα σε πολλά Παιδαγωγικά Τμήματα δεν 

υπήρχε η διαπολιτισμική αγωγή ως μάθημα. Ο Χιωτάκης (2002:82) τονίζει ότι η 

ανωτατοποίηση της εκπαίδευσης των δασκάλων, δεν φαίνεται να αξιοποιήθηκε για 

την επιστημονική, επαγγελματική και κοινωνική αναβάθμιση του ρόλου του 
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δασκάλου. Προτείνει «εξειδίκευση σπουδών και διδασκαλία ενδεικτικών ενοτήτων, 

σε προπτυχιακό επίπεδο, μεταξύ των οποίων βασική θέση να έχουν τα θέματα της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης». 

Η αδυναμία των εκπαιδευτικών να αντιμετωπίσουν τις πολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες των μαθητών, θέτει επιτακτικά το ζήτημα της κατάρτισης και της 

προσαρμογής τους στην ελληνική πραγματικότητα σε ζητήματα διαπολιτισμικής 

αγωγής. Όμως ακόμη κι αν οι εκπαιδευτικοί διέθεταν την επαρκή διαπολιτισμική 

κατάρτιση και ικανότητα, δεν θα ήταν σε θέση να ανταποκριθούν στο έργο τους αν 

δεν είχαν διαμορφωθεί στα σχολεία οι απαραίτητες συνθήκες με τα κατάλληλα 

εργαλεία. 

 
 
5.1.2. Βασικοί συντελεστές στην εκπαίδευση των φοιτητών στην 

πολιτισμική διαφορετικότητα.  

Σύμφωνα με τον Male (1986) η ελλιπής ακαδημαϊκή εκπαίδευση σε θέματα 

εθνοτικής και πολιτισμικής διαφορετικότητας ενδέχεται να οδηγήσει το δάσκαλο στα 

εξής: α) Ρατσισμός στο σχολείο και στη σχολική κοινότητα, β) Πολιτισμική 

προκατάληψη στα αναλυτικά προγράμματα και στο εκπαιδευτικό υλικό, γ) 

Περιορισμένη φυλετική και πολιτισμική προσέγγιση στα επιμορφωτικά προγράμματα 

των εκπαιδευτικών, δ) Συνδικαλιστικά και άλλα προβλήματα προαγωγής και ε) 

Ευρύτερα πολιτισμικά, φυλετικά και κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.   

Κύρια προτεραιότητα στη δημιουργία μιας κατάλληλης σχολικής τάξης και 

ικανής να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, είναι η ανάπτυξη μίας 

εσωτερικής κουλτούρας και μίας συμμετοχικής δομής, ώστε με φιλική στάση και 

διάθεση να επικρατεί η ανεκτικότητα και οι διαφορές να μην καταδικάζονται αλλά να 

εμπλουτίζουν το σύνολο.  

Σύμφωνα με τον Candau (στο: Garcia & Lopez, 2005: 436)  

 

…δεχόμαστε ότι είναι διαφορετικό απλά σα διαφορετικό, ούτε 

ανώτερο ούτε κατώτερο, επιτρέπουμε σε οποιονδήποτε να επηρεάζεται 

από το διαφορετικό, αναγνωρίζουμε και αμφισβητούμε τα κοινωνικά, 

φυλετικά και πολιτισμικά στερεότυπα της κοινωνίας μας και 

αναπτύσσουμε ενδιαφέρον και επιθυμία να διαπερνούμε με 

πνευματικότητα τις διαφορετικές πολιτισμικές νοοτροπίες και σύμπαντα. 
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Η εκπαίδευση είναι προκαθορισμένη να παίξει ένα θεμελιώδη ρόλο σε 

αυτήν την προοπτική.  

 

Αυτό σημαίνει ότι η ουσία της εκπαίδευσης είναι διαπολιτισμική και δεν 

περιορίζεται μόνο σε ορισμένους μελλοντικούς δασκάλους που επιλέγουν το 

αντικείμενο αλλά σε όλους υποχρεωτικά. Σημαίνει ακόμη αλλαγές στις δομές, διαρκή 

εμπλουτισμό με νέα αντικείμενα και έρευνα, καθώς και νέα περιεχόμενα στα 

αναλυτικά προγράμματα. Σημαίνει τέλος και κάποιες προϋποθέσεις κατανόησης του 

εαυτού μας, για να κατορθώσουμε να επικοινωνήσουμε επιτυχώς με τους άλλους.  

Ο Banks (1994) πρότεινε μία τυπολογία έξι σταδίων, προσδιορισμού της 

προσωπικής ή ομαδικής ταυτότητας μιας εθνότητας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

από τους εκπαιδευτικούς για να προσδιορίσουν τα επίπεδα κατανόησης του εαυτού 

τους και την ικανότητά τους να επικοινωνούν με τους άλλους. Αυτή η τυπολογία 

είναι δυναμική και επεξηγεί τα πολυδιάστατα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης της 

εθνότητας μεταξύ των ατόμων.  

Το 1ο στάδιο είναι η Εθνική Ψυχολογική Αιχμαλωσία κατά το οποίο τα άτομα 

ενστερνίζονται τις αρνητικές κοινωνικές πεποιθήσεις για τις δικές τους εθνικές 

ομάδες. Το 2ο στάδιο χαρακτηρίζεται από τον Banks ως Εθνικός Εγκλεισμός 

(Ενθυλάκωση) κατά το οποίο τα άτομα είναι εθνοκεντρικά προσανατολισμένα και οι 

πρακτικές τους εθνικά αυτονομημένες. Στο 3ο στάδιο έχουμε την Αποσαφήνιση της 

Εθνικής Ταυτότητας κατά το οποίο τα άτομα αποδέχονται τον εαυτό και έχουν 

αποσαφηνίσει στάσεις προς τις δικές τους εθνικές ομάδες. Το 4ο στάδιο αφορά το 

Διεθνισμό, όπου τα άτομα έχουν τις στάσεις, τις δεξιότητες και τις γνώσεις που 

χρειάζονται για να συμμετέχουν μέσα στις δικές τους εθνικές ομάδες και μέσα σε 

άλλες ή πολιτισμούς. Το 5ο στάδιο είναι η Πολυεθνότητα και ο Στοχαστικός 

Εθνικισμός, όπου τα άτομα έχουν στοχαστικούς εθνικούς προσδιορισμούς 

ταυτότητας, τις δεξιότητες, τις στάσεις και τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για να 

λειτουργήσουν μεταξύ των εθνοπολιτισμικών ομάδων εντός του δικού τους εθνικού 

κράτους. Τέλος, το 6ο στάδιο αφορά την Οικουμενικότητα και την Οικουμενική 

Ικανότητα, όπου εδώ τα άτομα έχουν στοχαστικούς, εθνικούς και παγκόσμιους 

προσδιορισμούς ταυτότητας αλλά και τις δεξιότητες, τις στάσεις και τις γνώσεις που 

χρειάζονται για να λειτουργήσουν διαπολιτισμικά εντός του εθνικού τους κράτους 

αλλά και παγκόσμια.   
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5.1.3. Παιδαγωγικές στρατηγικές με διαπολιτισμικό περιεχόμενο 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει Η διαπολιτισμική Παιδαγωγική αφορά όλα τα 

παιδιά του σχολείου και δεν είναι παιδαγωγική των μειονοτήτων. Στο σημείο αυτό 

καταγράφουμε συνοπτικά τις παιδαγωγικές στρατηγικές που εδράζονται σε 

διαπολιτισμική βάση.    

Α) Πολυπολιτισμική συνύπαρξη. Αναφέρεται στη θετική προδιάθεση των 

ατόμων για αρμονική συνύπαρξη μεταξύ ατόμων διαφορετικών εθνοτήτων. 

Προϋποθέτει μία σαφή εικόνα της προσωπικής πολιτισμικής ταυτότητας και των 

αξιών, για να υπάρξει μεγαλύτερη κατανόηση στον τρόπο ζωής του άλλου. 

Β) Σχολική συνύπαρξη και προσαρμογή με άλλους πολιτισμούς. Εδώ 

περιλαμβάνονται οι πεποιθήσεις και οι αντιλήψεις για τη συνύπαρξη στις αίθουσες 

διδασκαλίας μαθητών και δασκάλων με άλλη καταγωγή. Είναι χρήσιμο να πούμε εδώ 

ότι ο διάλογος είναι γόνιμο δημοκρατικό εργαλείο για την ανάπτυξη φιλικών δεσμών 

και για την επίλυση προβλημάτων. Πρέπει όμως πάντα να αποδίδεται ο αμοιβαίος 

σεβασμός μεταξύ των ομιλητών. 

Γ) Διαπολιτισμική συνεργασία. Εννοούμε την ανάπτυξη διαπροσωπικών 

σχέσεων και τη συνεργατική συσχέτιση μαθητών με διαφορετική καταγωγή. 

Ενισχύεται από το κατάλληλο κλίμα στην τάξη, την αξία της υπευθυνότητας και την 

προτροπή προσφοράς βοήθειας στους άλλους. Η ανάπτυξη συνεργατικών μεθόδων 

μάθησης τείνει να επιδρά θετικά στην εικόνα και την προσαρμογή των αλλοδαπών 

στα σχολεία (Haan & Elbers, 2004). Ο εκπαιδευτικός εργάζεται από κοινού με τους 

συναδέλφους του, ενισχύει την κινητικότητα της πολιτισμικής ετερογένειας, 

υποβάλλεται σε συστηματική αυτοκριτική και ασκείται στην αλληλοανοχή και την 

αλληλοεκτίμηση.  

Δ) Σεβασμός στις πολιτισμικές διαφορές. Σε μία ετερογενή και 

πολυπολιτισμική κοινωνία πρέπει να μαθαίνουμε πώς να ζούμε ο ένας δίπλα στον 

άλλον, πράγμα που δεν αρκεί να το δηλώνουμε ή να το επισημαίνουμε αλλά να το 

σεβόμαστε. Ο σεβασμός πρέπει να είναι ειλικρινής και ουσιαστικός για να 

κατορθώσουμε να πετύχουμε ειρηνική συνύπαρξη. Συνίσταται στην επίδειξη 

ενδιαφέροντος για την κατανόηση και αποδοχή του άλλου και όχι απλά στην 

αναγνώριση του γεγονότος ότι βρίσκεται εκεί. Αν δεχτούμε, για παράδειγμα, ότι όλοι 

οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν θετικές μορφές συμπεριφοράς απέναντι στη 

συνύπαρξη και τη συνεργασία στο σχολικό περιβάλλον αλλά και εκτός, τότε και οι 

δάσκαλοί τους θα πρέπει όλοι ανεξαιρέτως να διδάσκονται τη χρησιμότητα των 
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ανωτέρω αξιών για τη διαμόρφωση ανάλογου κλίματος. Καλλιεργώντας ανάλογες 

ικανότητες, προετοιμάζουμε δασκάλους που θα αναμετρηθούν με νέες προκλήσεις 

και δυσκολίες περιστέλλοντας τις επιπτώσεις από την απώλεια της ομοιογένειας. 

Ε) Καλλιεργώντας δεσμούς φιλίας με ανθρώπους διαφορετικής καταγωγής. 

Αναφέρεται στη συμπάθεια, στη συναισθηματική ταύτιση και στη θέληση των 

παιδιών να αναπτύξουν νέες φιλίες. Αναπτύσσοντας τη συμπάθεια προσφέρουμε 

βοήθεια, φροντίζουμε υπεύθυνα, τοποθετούμε τον εαυτό μας στη θέση του άλλου, 

έχοντας επίγνωση τόσο της παρούσας κατάστασης στην οποία βρίσκεται όσο και των 

προοπτικών που υπάρχουν για το μέλλον. Χρησιμοποιούμε τα βιώματά μας για να 

πλησιάσουμε τον άλλον, μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας και δε στεκόμαστε σε μία 

θεωρητική προσέγγισή του. Η ανταλλαγή ρόλων μεταξύ των παιδιών είναι ένα 

αρκετά χρήσιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό, διότι βγάζει ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα καθώς ο ένας φαντάζεται τον εαυτό του στη θέση του άλλου. 

Επιζητούμε την ενεργητική εμπλοκή των γονέων στις δραστηριότητες του σχολείου. 

Όταν οι γονείς αντιμετωπίζονται ως συνεργάτες και όχι ως ανταγωνιστές, ενισχύονται 

οι δεσμοί οικογένειας-κοινότητας, μεγιστοποιείται η συναισθηματική ισορροπία των 

μαθητών και διαχέεται η πληροφορία και η γνώση.  

Ο Banks (2001) καθόρισε το περιεχόμενο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

των εκπαιδευτικών με τις ακόλουθες βασικές κατευθύνσεις: 

Α) Σχετικά με το περιεχόμενο: Ενσωμάτωση στα περιεχόμενα των μαθημάτων 

πληροφοριών, παραδειγμάτων από διάφορους πολιτισμούς και εθνοτικές ή 

κοινωνικές ομάδες, ώστε οι νέοι να βλέπουν στα περιεχόμενα διδασκαλίας την 

αντιπροσώπευση της ομάδας στην οποίαν ανήκουν. 

Β) Η κατασκευή της γνώσης: Πρόκειται για τη συνειδητοποίηση, τόσο από 

τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους εκπαιδευόμενους, ότι η γνώση δομείται με την 

επίδραση πολιτισμικών παραδοχών, πλαισίων και προοπτικών, με την επίδραση του 

φύλου και της φυλής, της καταγωγής, της κοινωνικής τάξης των ατόμων και των 

ομάδων που παίρνουν τις αποφάσεις. 

Γ) Η παιδαγωγική της ισότητας: Η διδασκαλία είναι μαθητοκεντρική και 

αποβλέπει στη διευκόλυνση όλων ανεξαιρέτως των μαθητών, παρέχοντας ίσες 

ευκαιρίες για υψηλές επιδόσεις. 

Δ) Μείωση των προκαταλήψεων: Οι παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού 

οφείλουν να στοχεύουν στην τροποποίηση μορφών συμπεριφοράς που στηρίζονται 

στις φυλετικές, εθνοτικές και πολιτισμικές ταυτότητες των μαθητών. 
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Ε) Ενδυνάμωση της κουλτούρας του σχολείου: Η επιρροή των φυλετικών και 

εθνοπολιτισμικών διαφορών των μαθητών παίζει μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση της 

κουλτούρας του σχολείου. Οι καθημερινές αθλητικές ή καλλιτεχνικές δραστηριότητες 

και εκδηλώσεις, ο τρόπος εργασίας των μαθητών, οι σχέσεις μεταξύ των παραγόντων 

της σχολικής κοινότητας κ.ά. ενδυναμώνονται και τροφοδοτούνται από την εφαρμογή 

της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής.  

 
 
5.2. ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΤΔΕ. 

Όπως διαπιστώνουμε από την αποδελτίωση και τη μελέτη των οδηγών 

σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων της χώρας, υπάρχει αξιόλογη παρουσία και 

ποικιλία μαθημάτων που άπτονται του χώρου της διαπολιτισμικής αγωγής και 

εκπαίδευσης. 

Η αποδελτίωση έγινε από τα προγράμματα μαθημάτων και τους οδηγούς 

σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων της χώρας, κατά τη διάρκεια του χειμερινού 

εξαμήνου 2009-2010 και παρουσιάζονται σύμφωνα με την ιεράρχηση που εμφανίζει 

το ΥΠΕΠΘ36 για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μελετήσαμε τους οδηγούς σπουδών 

σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή και σε όλες τις περιπτώσεις, για την ακρίβεια 

και την επιβεβαίωση των δεδομένων, ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία με τις 

γραμματείες των Τμημάτων. Η δυσκολία που συναντήσαμε σε αρκετές σχολές είναι 

ότι οι οδηγοί σπουδών του τρέχοντος έτους καθυστερούν να εκδοθούν και δε 

συμβαδίζει πάντα η έντυπη μορφή τους με την ηλεκτρονική. Άλλοι, δεν είναι 

επαρκώς ενημερωμένοι για νέα προσφερόμενα μαθήματα, περιέχουν μαθήματα που 

δεν διδάσκονται, δεν προσφέρονται το ακαδημαϊκό έτος που έγινε η έρευνα ή έχουν 

διαφορετικό τίτλο. Επίσης, συναντήσαμε μαθήματα που είχαν προκηρυχθεί για το 

τρέχον χειμερινό εξάμηνο, δεν έχει οριστεί ο διδάσκων και δεν φαίνονται σε κανέναν 

οδηγό σπουδών.  

Στην επισκόπηση που θα δούμε στη συνέχεια αναφέρεται ο τίτλος του 

μαθήματος, ο τρόπος που προσφέρεται, το όνομα του διδάσκοντος (και διδάσκοντες 

σύμφωνα με το ΠΔ 407/1980) καθώς και οι σκοποί και οι στόχοι του κάθε μαθήματος 

ξεχωριστά. Αναφέρονται επίσης μαθήματα που περιλαμβάνουν συναφείς θεματικές 

ενότητες με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Να σημειώσουμε ότι (Υ) υποχρεωτικά 

                                                
36 http://www.ypepth.gr/el_ec_page1047.htm 
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χαρακτηρίζονται τα μαθήματα, των οποίων η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση 

θεωρείται απαραίτητη από το σύνολο των φοιτητών του τμήματος. Τα (Κ) 

κυμαινόμενα είναι ένας αριθμός υποχρεωτικών μαθημάτων που ο φοιτητής πρέπει να 

διαλέξει από μία ή περισσότερες θεματικές λίστες που καθορίζονται από τη Γενική 

Συνέλευση του τμήματος. Τα κυμαινόμενα εμφανίζονται σε κάποιους οδηγούς και ως 

(ΥΕ) (Υποχρεωτικά-Επιλογής).  

Τα μαθήματα (Ε) επιλογής ο φοιτητής είναι ελεύθερος να τα επιλέξει από 

έναν προσφερόμενο κατάλογο, για να συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό 

μαθημάτων ή τον ελάχιστο αριθμό διδακτικών μονάδων, ανάλογα με τα προσωπικά 

του ενδιαφέροντα. 

Σύμφωνα με την παράθεση που ακολουθεί, τα σχετικά με τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση αντικείμενα αναφέρονται αναλυτικά, σε πίνακες, κατά τμήμα ως εξής: 

 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Μαθήματα Σκοποί-στόχοι 
1.Διαπολιτισμική παιδαγωγική-
διδακτική (Ε) 

Σκοπός του μαθήματος είναι η πληροφόρηση, η ενημέρωση και 
η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών για τις ραγδαίες αλλαγές 
των κοινωνιών-και της ελληνικής-σε πολυπολιτισμικές, τα νέα 
καθήκοντα που επωμίζεται το σχολείο-ως ζων οργανισμός-και ο 
εκπαιδευτικός στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα. 

2. Η Διδασκαλία της Ελληνικής ως 
Ξένης και ως Δεύτερης Γλώσσας 
(Ε) 

Η έννοια της διγλωσσίας, κοινωνική και ατομική διγλωσσία, 
τύποι παιδικής διγλωσσίας κ.ά. 

3. Κοινωνιολογία της Παιδείας (Υ) Περιέχονται ζητήματα όπως οι εκπαιδευτικές ανισότητες και το 
Ελληνικό σχολείο, η πολυπολιτισμική ή διαπολιτισμική 
εκπαίδευση κ.ά. 

4. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 
(Υ) 

Κοινωνία και κουλτούρα.  Πολιτιστική διαφοροποίηση, 
καθολικές πολιτισμικές έννοιες, υποκουλτούρες. Έθνος και 
φυλή: Έννοια, στερεότυπα και προκαταλήψεις, διακρίσεις κ.ά. 

5. Κοινωνική παιδαγωγική (Ε) Διαπολιτισμική Παιδαγωγική, Ετερότητα κοινωνική, 
πολιτισμική, γλωσσική, φύλου, ηλικίας. Κοινωνική 
Παιδαγωγική και ανθρώπινα δικαιώματα. Ενσωμάτωση και 
εκπαίδευση ατόμων και ομάδων με ετερότητα κοινωνική 
πολιτισμική, κ.λπ.. Διδακτικές προσεγγίσεις της 
Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής 

6. Κοινωνικές Διακρίσεις, 
Προστασία της Παιδικής Ηλικίας 
και η Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού (Ε) 

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται τα εξής: Η δημιουργία της 
εθνικής πολιτισμικής ταυτότητας. Απομόνωση και αφομοίωση 
των μειονοτήτων. Οι κοινωνικές μειονότητες. Εμπειρικές 
έρευνες. Σύγχρονες ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικές με την 
ανισότητα των μειονοτήτων και την ανισότητα των φύλων 

7. Πολυπολιτισμικότητα και 
θρησκευτικό φαινόμενο (Ε) 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Μαθήματα Σκοποί-στόχοι 
1. Αντιρατσιστική, 
αντισεξιστική και 

Διδάσκονται ενότητες που σχετίζονται με τη δίγλωσση, την 
αντιρατσιστική, αντισεξιστική και διαπολιτισμική εκπαίδευση 



 139 

διαπολιτισμική εκπαίδευση 
(Υ) 
2.Φύλο και έθνος στη 
σύγχρονη πεζογραφία (Ε) 

Προσεγγίζονται έννοιες όπως η συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας 
στο πλαίσιο του εθνικού κράτους και οι σύγχρονες εκδοχές των 
εθνικών ταυτοτήτων (τοπικές ταυτότητες, διασπορικές, 
μεταναστευτικές) 

3. Τέχνες στην εκπαίδευση 
(Υ) 

Το μάθημα μεταξύ άλλων επιδιώκει να  συμβάλλει στην εξυπηρέτηση 
μιας εκπαίδευσης με ανθρωπιστικό χαρακτήρα και να αναπτύξει 
μεταξύ των παιδιών την αποδοχή των διαφορετικών πολιτισμικών και 
προσωπικών ταυτοτήτων. 37 

 
 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 
Μαθήματα Σκοποί-στόχοι 
1. Διαπολιτισμική 
εκπαίδευση (ΕΥ) 

Στο μάθημα αποσαφηνίζονται οι όροι της διαπολιτισμικής 
παιδαγωγικής, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και αγωγής, μειονοτικής 
εκπαίδευσης και πολυπολιτισμικότητας. Μετανάστευση, 
μεταναστευτική πολιτική, εκπαίδευση των αλλοδαπών. Πολιτισμική 
ετερότητα, εθνοκεντρισμός, ξενοφοβία, ρατσισμός 

2. Εισαγωγή στη 
Διγλωσσία.Διγλωσσία και 
Εκπαίδευση (ΕΥ). 
 

Ο δίγλωσσος μαθητής, διδακτικές τεχνικές σε αλλόγλωσσους μαθητές 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Διγλωσσία, κοινωνική και ατομική 
διγλωσσία, τύποι παιδικής διγλωσσίας. Ο λόγος του δίγλωσσου μαθητή, 
το σχολικό του προφίλ, η σχολική αποτυχία, διδακτικές και πρακτικές 
αρχές για την ενδυνάμωση των γλωσσικών του δεξιοτήτων.38 

 
 
 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Μαθήματα Σκοποί-στόχοι 
1. Διαπολιτισμική εκπαίδευση 
– Τα ελληνικά ως δεύτερη ή 
ξένη γλώσσα (Y) 

Πολιτισμός και διαπολιτισμός, μετανάστευση, διαπολιτισμικότητα, 
διαπολιτισμική επικοινωνία, διαπολιτισμική εκπαίδευση κ.ά.. 
Μεταναστευτικά ρεύματα από και προς την Ελλάδα, πολιτισμικές 
αντιθέσεις και συγκρούσεις, θέματα ταυτότητας των 
μετακινούμενων πληθυσμών, μοντέλα εκπαίδευσης των 
μετακινούμενων πληθυσμών. Οι δυσκολίες και οι τρόποι 
διδασκαλίας και εκμάθησης της γλώσσας της χώρας υποδοχής από 
τους αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές, οι μέθοδοι 
διδασκαλίας για την ταχύτερη εκμάθησή της. 

2. Διγλωσσία και δίγλωσση 
εκπαίδευση (E) 

Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση που παρέχεται στις χώρες της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης, τη Δυτική Ευρώπη και την Κάτω Ιταλία. Το 
ζήτημα της παρέμβασης ενός γλωσσικού ιδιώματος στην εκμάθηση 
μιας νέας γλώσσας, το φαινόμενο της διγλωσσίας και η διδασκαλία 
των ελληνικών ως πρώτης και δεύτερης γλώσσα 

3. Πολυγλωσσική Οι έννοιες που συνδέουν μία πολυπολιτισμική κοινωνία με το 
                                                
 
37 http://www.eled.auth.gr/education/guide/ODIGOS.pdf (Ιστοσελίδα του ΠΤΔΕ του ΑΠΘ που 

περιέχει τον οδηγό σπουδών του Τμήματος). Προσπελάστηκε στις 22-10-2009. 

 

38  http://www.eled.uowm.gr/ (Ιστοσελίδα του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας). 

Προσπελάστηκε στις 18-1-2010. 
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πολυπολιτισμική εκπαίδευση 
(E) 

εκπαιδευτικό σύστημα. Ορισμοί και θεωρητικές απόψεις για το θέμα 
καθώς και παραδείγματα προγραμμάτων πολυπολιτισμικής 
εκπαίδευσης. Παραδείγματα αλλαγών των αναλυτικών 
προγραμμάτων, προσεγγίσεις που αφορούν στην επίδοση και 
διομαδικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Το μάθημα στοχεύει στο να 
αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί την απαραίτητη γνώση για να μπορούν 
να είναι αποτελεσματικοί στη διδασκαλία τους σε μία 
πολυπολιτισμική τάξη. 

4. Ειδικά θέματα στην 
εκπαίδευση 
μεταναστών/αλλοδαπών (E) 

Η ένταξη των αλλοδαπών μαθητών στο δημοτικό σχολείο, η 
εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών, οι σχέσεις σχολείου-
οικογένειας των αλλοδαπών, οι στάσεις εκπαιδευτικών απέναντι σε 
μαθητές με διαφοροποιημένες γλωσσικές και πολιτισμικές ομάδες 
κ.ά.. 

5. Διδακτική της ελληνικής ως 
δεύτερης ή ξένης γλώσσας (E) 

Σκοπός του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές για τη 
διδασκαλία δίγλωσσων μαθητών στο σύγχρονο σχολείο. 

6. Κοινωνικός και 
εκπαιδευτικός αποκλεισμός 
(Ε) 

Το φαινομένο του «κοινωνικού αποκλεισμού». Κοινωνικά 
αποκλεισμένες ομάδες και κατηγορίες, η εκπαιδευτική τους 
κατάσταση, η φτώχεια και η μαθητική διαρροή κ.ά.. Παρουσίαση 
και ανάλυση των χαρακτηριστικών των ειδικών κοινωνικών ομάδων 
(Τσιγγάνοι, Πόντιοι κ.ά.), και της εκπαιδευτικής τους κατάστασης 
και αναγωγή στην ελληνική κοινωνία και εκπαίδευση. 

 
Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται επίσης μαθήματα που δεν 

αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα και χαρακτηρίζονται ως αντικείμενα 

ειδικών όψεων παιδαγωγικής παρέμβασης όπως: Εκπαίδευση των παιδιών των 

μεταναστών και  Εκπαίδευση των παλιννοστούντων, τσιγγάνων. 

Από το 1997 λειτουργεί Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης με τους εξής 

στόχους: 

1. Οργάνωση τμημάτων διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή 

ξένης για αλλοδαπούς που συμμετέχουν σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

2. Οργάνωση τμημάτων διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή 

ξένης για αλλοδαπούς που διαμένουν στη χώρα μας.  

3. Γλωσσική προετοιμασία αλλοδαπών υποψηφίων φοιτητών για σπουδές σε 

ελληνικά πανεπιστήμια.  

4. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών ελληνικής γλώσσας του εξωτερικού, ομογενών και 

αλλοδαπών, σε θέματα πολυπολιτισμικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.  

5. Παραγωγή λογισμικού ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού.  

6. Παραγωγή λεξικών νεοελληνικής γλώσσας για τη διδασκαλία της σε 

αλλοδαπούς.  

7. Ανταλλαγές για την οργάνωση διαπολιτισμικών και διαπολιτιστικών 

εκδηλώσεων από εκπροσώπους διαφόρων χωρών στην Πάτρα και από την Ελλάδα 
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στις διάφορες χώρες με σκοπό την ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων και προώθηση 

της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.  

8. Προώθηση της πολυπολιτισμικής και διαπολιτισμικής θεωρίας και έρευνας.  

9. Προώθηση της έρευνας επί όλων των γνωστικών αντικειμένων του 

Κέντρου. 

10. Παραγωγή ανάλογου διδακτικού υλικού για όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης.  

11. Οργάνωση ειδικών συνεδρίων και σεμιναρίων.  

12. Σύναψη συμφωνιών συνεργασίας επί των αντικειμένων του Κέντρου με 

παρόμοιους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.  

13. Επιμόρφωση των Ελλήνων εκπαιδευτικών που αποσπώνται σε 

ελληνόγλωσσα σχολεία ή πανεπιστημιακά τμήματα του εξωτερικού.  

14. Ίδρυση πανελλαδικού δικτύου με φορείς που ασχολούνται με θέματα 

μειονοτήτων και πολυπολιτισμικής-διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.  

15. Ίδρυση παρόμοιων δικτύων με φορείς του εξωτερικού.  

16. Ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση και αναβάθμιση της ελληνικής 

γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό.39 

 
 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Μαθήματα Σκοποί-στόχοι 
1. Διαπολιτισμική 
διδακτική (Διδακτική σε 
πολυπολιτισμικές τάξεις) 
(ΕΥ) 

Το μάθημα στοχεύει στην εφαρμογή της διαπολιτισμικής διδακτικής σε 
πολυπολιτισμικές τάξεις εξετάζοντας συγκεκριμένα μοντέλα διδασκαλίας 
όπως η ομαδοσυνεργατική, η μέθοδος Project, η αλληλοδιδακτική και η 
εξατομικευμένη 

2. Διαπολιτισμική 
εκπαίδευση Ι (Υ) 

Η έννοια του πολιτισμού και της "κουλτούρας", έννοια της φυλής, η ιδέα 
του έθνους – κράτους, η εθνική ένταξη, ταυτότητα κ.ά. Ρατσισμός, 
κοινωνικές και οικονομικές συγκρούσεις εξαιτίας της 
πολυπολιτισμικότητας. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση, ιστορική εξέταση 
της εκπαίδευσης των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών 

3. Διαπολιτισμική 
εκπαίδευση ΙΙ (Πρακτική 
Προσέγγιση) (Ε) 

Οι μειονοτικές ομάδες της ελληνικής κοινωνίας, η μουσουλμανική 
μειονότητα της Θράκης, διγλωσσία και δίγλωσση εκπαίδευση, οργάνωση 
του σχολείου, οι τάξεις υποδοχής κ.ά. Τέλος επιχειρείται διδακτική 
προσέγγιση της πολυπολιτισμικής τάξης 

4. Ανθρώπινα δικαιώματα-
Παιδαγωγική της Ειρήνης 
(Ε) 

Ο Χάρτης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η παιδεία ως ανθρώπινο 
δικαίωμα και τα δικαιώματα του παιδιού. Εξετάζονται τα θέματα της 
Ειρήνης ως διαθεματικές δραστηριότητες στο Αναλυτικό Πρόγραμμα. 
 

                                                
 
39  http://www.elemedu.upatras.gr/?section=565 (Ιστοσελίδα του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών). 

Προσπελάστηκε στις 18-1-2010. 
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Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών στο τμήμα λειτουργεί και εργαστήριο 

Μελετών Απόδημου Ελληνισμού και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης με τους 

ακόλουθους σκοπούς: 

1. Διεξαγωγή έρευνας για την προώθηση θεμάτων παιδείας και εκπαίδευσης 

των Ελλήνων της διασποράς, και ιδιαίτερα των απόδημων Ελλήνων, σε συνάρτηση 

με την κοινωνικοοικονομική και πολιτισμική τους κατάσταση στις χώρες που ζουν 

και με τις πολιτισμικές συνθήκες στις χώρες αυτές. 

2. Διεξαγωγή έρευνας και προώθησης εκπαιδευτικών θεμάτων των 

παλιννοστούντων Ελλήνων, των αλλοδαπών και εν γένει των ατόμων που ανήκουν σε 

εθνοτικές, θρησκευτικές ή πολιτισμικές μειονότητες στην Ελλάδα, σε συνάρτηση με 

τις κοινωνικοοικονομικές, πολιτιστικές, πολιτικές και εκπαιδευτικές συνθήκες στην 

Ελλάδα. 

3. Κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που είναι επιφορτισμένοι 

με τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας σε μαθητές ελληνικής 

ή μη ελληνικής καταγωγής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

4. Παραγωγή διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης 

ή ξένης γλώσσας, για τη διδασκαλία του πολιτισμού στις παραπάνω κατηγορίες 

μαθητών, καθώς και για τη διευκόλυνση της σχολικής ένταξης και την αντιμετώπιση 

των μαθησιακών προβλημάτων των μαθητών με γλωσσικές και πολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες στην Ελλάδα. 

5. Προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσα από την έρευνα και τη 

συνεργασία με φορείς και ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που ασχολούνται 

με θέματα συναφή με τους στόχους του εργαστηρίου. 

6. Προώθηση της "διαπολιτισμικής διάστασης" και της "ευρωπαϊκής 

διάστασης" στην εκπαίδευση και την εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική πράξη. 

7. Διεξαγωγή διαπολιτισμικών, συγκριτικών, παιδαγωγικών και ιστορικο-

κοινωνιολογικών μελετών σχετικά με τις σύγχρονες εκφάνσεις της παιδείας και της 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  

Τέλος, για το μάθημα της Διαπολιτισμικής διδακτικής διεξάγονται πρακτικές 

ασκήσεις από το Πανεπιστήμιο σε σχολεία κοινωνικοπολιτισμικής υποδομής της 

ευρύτερης περιοχής των Ιωαννίνων.40 
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ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Μαθήματα Σκοποί-στόχοι 
1. Εθνοπολιτιστικές 
ομάδες, δι-ομαδικές 
σχέσεις και επικοινωνία 
(Ε) 
 

Στόχοι του μαθήματος είναι η εισαγωγή βασικών εννοιών που συνδέονται 
με το θέμα της συνύπαρξης διαφορετικών εθνοπολιτισμικών ομάδων στις 
σύγχρονες κοινωνίες και η ευαισθητοποίηση των φοιτητών προς αυτήν την 
κατεύθυνση 

2. Οργάνωση και 
διαχείριση 
πολυπολιτισμικής τάξης 
(Ε). 

Στόχος του μαθήματος είναι να καλλιεργήσει ειδικές δεξιότητες και 
ικανότητες για την αντιμετώπιση μορφών συμπεριφοράς διαφορετικών 
πολιτισμικών προελεύσεων και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για 
ενδεδειγμένες οργανωτικές παρεμβάσεις στην τάξη και την εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

3. Διαπολιτισμική αγωγή 
(Ε) 

Πολιτισμός, πολιτισμική ταυτότητα και διαπολιτισμικότητα. Η θεωρία των 
δυνατοτήτων και η εφαρμογή της σε μια διαπολιτισμική εκπαίδευση, στη 
βάση της ισονομίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Παρουσιάζονται τα 
μοντέλα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας, οι στόχοι της 
διαπολιτισμικής μάθησης και o ρόλος του εκπαιδευτικού στο σχολείο. 
Στόχος του μαθήματος είναι η ευαισθητοποίηση των φοιτητών σε 
ζητήματα μετανάστευσης και εκπαίδευσης 

4.Διαπολιτισμική 
διδακτική (Ε). 

Εισαγωγή των φοιτητών σε βασικά ζητήματα διαπολιτισμικής διδακτικής, 
διδασκαλίας και μάθησης. Διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα, 
διαπολιτισμική επικοινωνία, ανάπτυξη μοντέλων διδασκαλίας. Πρακτική 
προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τρόποι εφαρμογής μεθόδων 
διδασκαλίας στη διαπολιτισμική εκπαίδευση με ιδιαίτερη αναφορά στην 
μέθοδο Project. 41 

 
 
 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Μαθήματα Σκοποί-στόχοι 
1. Διαπολιτισμική παιδαγωγική (Υ) Πολιτισμική ομοιογένεια και πολιτισμική ετερογένεια, 

προ-νεωτερικές – πολυεθνοτικές  κοινωνίες, 
νεωτερικότητα και εθνικό κράτος, μετανεωτερικές -
πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Μετανάστευση, απόδημος 
ελληνισμός, παλιννόστηση, μεταψυχροπολεμικές 
εξελίξεις και η εξέλιξη της Ελλάδας ως χώρας υποδοχής 
μεταναστών. Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και 
πολυπολιτισμικότητα, διαπολιτισμική εκπαίδευση στην 
Ευρώπη, «γλωσσική πολυμορφία» κ.ά. 

2. Μετανάστευση και εκπαίδευση (Ε) Το μάθημα προσφέρεται και ως σεμινάριο και 
περιλαμβάνει: Οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, 
γεωγραφικές διαστάσεις της μετακίνησης  πληθυσμών, 
παλιές και νέες μορφές μετανάστευσης και ελληνική 

                                                                                                                                       
40 http://ptde.uoi.gr/ptde_files/Odigos_PTDE_2009-10.pdf (Ιστοσελίδα του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων). Προσπελάστηκε στις 27-10-2009. 

 

41http://www.eled.duth.gr/index.php?rm=1&pm=75&sm=70 (Ιστοσελίδα του ΠΤΔΕ του 

Πανεπιστημίου Θράκης). Προσπελάστηκε στις 27-10-2009 
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διασπορά. Θεωρητική προσέγγιση του φαινόμενου της 
μετακίνησης πληθυσμών, μορφές κοινωνικής οργάνωσης 
των μεταναστών σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες, 
οργάνωση των Ελλήνων στο εξωτερικό, οργάνωση των 
μεταναστών στην Ελλάδα., δόμηση ταυτότητας σε 
μεταναστευτικά περιβάλλοντα κ.ά. 

3. Διαπολιτισμικές-διγλωσσικές και 
διαπολιτισμικές διαστάσεις της ελληνικής 
ως δεύτερης γλώσσας: Σχεδιασμός και 
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (Ε) 

Είναι σεμινάριο και αποσαφηνίζεται ότι η διδασκαλία 
της Ελληνικής σε άτομα ελληνικής καταγωγής στο 
εξωτερικό ή σε παλιννοστούντες Έλληνες και 
αλλοδαπούς στην Ελλάδα διαφοροποιείται σημαντικά 
από τη διδασκαλία της ως μητρικής γλώσσας σε 
Έλληνες μαθητές στην Ελλάδα. 

4. Θεωρίες Κοινωνικοποίησης και 
Μοντέλα Δι(α)πολιτισμικής διγλωσσικής 
Κοινωνικοποίησης (Ε) 

Είναι σεμινάριο και στοχεύει στην εισαγωγή των 
ενδιαφερομένων στις "βασικές" θεωρίες 
κοινωνικοποίησης. Θεωρητικά μοντέλα διπολιτισμικής, 
διγλωσσικής  κοινωνικοποίησης, μορφές διγλωσσίας, η 
σχέση διγλωσσίας και σκέψης, η σχέση διγλωσσίας και 
ταυτότητας κ.ά 

5. Διγλωσσία και δίγλωσση εκπαίδευση 
(Ε) 

Ατομική διγλωσσία, με έμφαση στη σχέση διγλωσσίας 
και εκπαίδευσης. H διγλωσσία ως παγκόσμιο ατομικό 
και κοινωνικό φαινόμενο, τυπολογία δίγλωσσων ατόμων 
και μορφών διγλωσσίας, φαινόμενα γλωσσικής επαφής 
στα δίγλωσσα άτομα, θεωρίες για τη διγλωσσία και τη 
σχέση της με τη γνωσιακή ανάπτυξη κ.ά.. 

6. Η διδακτική της ελληνικής ως 
δεύτερης/ξένης Γλώσσας (Ε) 

Η διδασκαλία δίγλωσσων μαθητών τόσο μέσα στις 
κανονικές σχολικές τάξεις όσο και σε Τάξεις Υποδοχής 
και Φροντιστηριακά Τμήματα 

7. Η διδασκαλία σε 
πολύγλωσσες/πολυπολιτισμικές τάξεις (Ε) 

Οι προϋποθέσεις ένταξης των πολιτισμικά διαφερόντων 
μαθητών στο ελληνικό σχολείο. Μέτρα και προσεγγίσεις 
από άλλες χώρες αλλά και από την Ελλάδα. 

8. Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη 
διασπορά (Ε) 

Δεν προσφέρεται την τελευταία τριετία αλλά 
περιλαμβάνει εισαγωγή και αποσαφήνιση των εννοιών 
της διασποράς, της μετανάστευσης, της παλιννόστησης, 
της πολιτισμικής ταυτότητας, της πολυπολιτισμικότητας, 
της διαπολιτισμικότητας κ.ά.. Υπάρχει ενδεχόμενο να 
προσφερθεί τα προσεχή εξάμηνα 

 
Στο τμήμα, σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών, λειτουργεί και εργαστήριο 

Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.).42 

 
 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Μαθήματα Σκοποί-στόχοι 
1.Γλωσσική και πολιτισμική 
πολυμορφία στο σχολείο (Υ) 

Εισαγωγή στη θεωρία και την πράξη της διγλωσσίας με αναφορές 
σε συγκεκριμένα παραδείγματα δίγλωσσης ανάπτυξης και 
μάθησης σε συνθήκες γλωσσικής ετερότητας 

2. Πολυπολιτισμική κοινωνία και 
ο ρόλος της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης (Ε). 

Η πολιτισμική πολυμορφία, η ενίσχυση των ανθρωπιστικών 
προταγμάτων της ανοιχτής διάθεσης απέναντι στους άλλους και η 
διανοητική περιέργεια και καλλιέργεια του ενδιαφέροντος για 
τους άλλους 

3. Η Ελληνική ως ξένη γλώσσα Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα καθώς και τα ιδιαίτερα 
                                                
42 http://www.edc.uoc.gr/index.php?id=6,0,0,1,0,0 (Ιστοσελίδα του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου 

Κρήτης). Προσπελάστηκε στις 15-1-2010. 
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(E) προβλήματα που παρουσιάζει στην πράξη. Επιχειρείται η 
θεωρητική προσέγγιση της εκμάθησης του δεύτερου κώδικα 
επικοινωνίας. 

 
 
 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Μαθήματα Σκοποί-στόχοι 
1. Διαπολιτισμική 
εκπαίδευση. Θεωρία 
και εφαρμογές (Υ) 

Σκοπός του πρώτου μέρους του μαθήματος είναι η ανάλυση της παιδαγωγικής 
διάστασης της επίκαιρης πολυπολιτισμικότητας και η συγκριτική παρουσίαση 
των βασικότερων κατευθύνσεων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Σκοπός του 
δεύτερου μέρους είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την εφαρμογή της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο σχολικό περιβάλλον 

2. Διδακτική της 
νεοελληνικής ως 
ξένης γλώσσας (ΥΕ) 

Αρχές και μέθοδοι της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, τα προβλήματα της 
διδασκαλίας ενός δεύτερου κώδικα επικοινωνίας. Η ελληνική γλώσσα ως 
αντικείμενο διδασκαλίας σε αλλοδαπούς και παλιννοστούντες, ο σχεδιασμός 
και  η υλοποίηση διδασκαλιών, η έννοια της διγλωσσίας, η διγλωσσία ως 
κοινωνικό και ψυχολογικό φαινόμενο, η υπόθεση της ενδιάμεσης γλώσσας 
κ.ά. 

 
Σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του συγκεκριμένου τμήματος οι φοιτητές 

μπορούν να επιλέξουν μαθήματα επιλογής, Ελεύθερες Επιλογές όπως ονομάζονται, 

που είναι διατμηματικά μαθήματα ή μαθήματα που προσφέρονται από άλλα τμήματα 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά από συνεννόηση με τα τμήματα αυτά και αφού 

το δηλώσουν εγγράφως στη Γραμματεία του ΠΤΔΕ στο έντυπο της δήλωσης των 

υποχρεωτικών μαθημάτων. 43 

 
 

5.2.1. Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

Με βάση τα στοιχεία που παραθέσαμε ενισχύεται η άποψη ότι η 

προετοιμασία των φοιτητών σε ζητήματα  διαπολιτισμικού περιεχομένου απασχολεί 

τελευταία, όλα τα παιδαγωγικά τμήματα της χώρας. Με μία λεπτομερή καταγραφή 

διαπιστώσαμε ότι εκτός από τα μαθήματα υπάρχουν σεμινάρια και ενότητες, 

ενσωματωμένες σε άλλα διδακτικά αντικείμενα, σχετικές με την εκπαίδευση 

μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Ομοίως και στα τμήματα εκπαίδευσης για 

την προσχολική ηλικία, σημειώσαμε τη διδασκαλία μαθημάτων που αναφέρονται στη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση και διδασκαλία. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι 

η πληθώρα των μαθημάτων που προσφέρονται στα προγράμματα σπουδών, κυρίως 
                                                
 

43 http://www.pre.uth.gr/odigosspoudon.html (Ιστοσελίδα του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας). 

Προσπελάστηκε στις 18-9-2009. 
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επιλογής, με αυξητική τάση, δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές να ενημερωθούν 

στις σύγχρονες κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν 

περιορίζεται στις θεωρητικές προσεγγίσεις, όπως πριν από μερικά χρόνια, αλλά 

ενισχύεται από τη διδακτική πρακτική και τη μεθοδολογία στην πολυπολιτισμική 

τάξη. Σε κάποια παιδαγωγικά τμήματα, όπως αυτό των Ιωαννίνων ή της Κρήτης, 

λειτουργούν εργαστήρια μελετών διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, όπου προάγεται η 

έρευνα και παράγεται διδακτικό υλικό για τους Έλληνες της διασποράς,  τους 

παλιννοστούντες και τους αλλοδαπούς μαθητές. Στο Παιδαγωγικό τμήμα του 

Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί από το 1997 Κέντρο Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης (ΚΕ.Δ.ΕΚ.) με στόχο τόσο την επαφή των ομογενών και των 

αλλοδαπών του εξωτερικού με την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό όσο 

και την ομαλή σχολική και κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα. 

Στο Παιδαγωγικό τμήμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ακόμη κι 

αν δεν χρησιμοποιείται εκτενώς η έννοια της διαπολιτισμικής είναι έντονη η 

παρουσία της αντιρατσιστικής και αντισεξιστικής εκπαίδευσης. Η μη σεξιστική 

αγωγή διδάσκεται από το 1986 και θέματα φύλου και ρατσισμού συναντούμε ακόμη 

και στις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά, ως μαθήματα επιλογής, στη διδακτική 

δε των μαθηματικών έχουμε αντιρατσιστική και διαπολιτισμική προσέγγιση. Στη 

Θεσσαλονίκη, εδώ και κάποια χρόνια, είναι ευρύς ο κύκλος των μαθημάτων που 

περιλαμβάνει θέματα  σεξισμού και κατά συνέπεια ρατσισμού, όπως και θέματα 

πολιτισμού. Το τμήμα ασχολείται μεταξύ άλλων, με θέματα μορφών οικογενειακής 

οργάνωσης και έχει μόνιμη συνεργασία με σχολεία όπου ο πληθυσμός τους 

αποτελείται από ρομά και αλλοδαπούς μαθητές. Στη Θράκη, λόγω της ιδιαιτερότητας 

ύπαρξης του μουσουλμανικού στοιχείου στη γύρω περιοχή, έχει αναπτυχθεί αξιόλογη 

παράδοση στη διδασκαλία μαθημάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Τέλος, στην 

Κρήτη όπως είδαμε λειτουργεί από το 1996 Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και 

Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) το οποίο αναπτύσσει ερευνητικές 

δράσεις και προωθεί θέματα παιδείας και εκπαίδευσης των Ελλήνων του εξωτερικού 

και ιδιαίτερα των αποδήμων. Παράλληλα, προωθεί εκπαιδευτικά θέματα 

παλιννοστούντων και αλλοδαπών σε συνάρτηση με τις κοινωνικοοικονομικές, 

πολιτικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές συνθήκες στην Ελλάδα, διοργανώνει 

επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και παράγει διδακτικό υλικό για την διδασκαλία της 

Ελληνικής, ως Δεύτερης Γλώσσας και τη διδασκαλία του ελληνικού πολιτισμού. 

Συνεργάζεται για τη διαπολιτισμική-διγλωσσική αγωγή και εκπαίδευση με φορείς και 
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ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, προάγει τη διαπολιτισμική και ευρωπαϊκή 

διάσταση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ασχολείται με συγκριτικές και 

ιστορικοκοινωνικές μελέτες που αφορούν την παιδεία των ευρωπαϊκών και 

μεσογειακών χωρών.   

Συνοπτικά, παρατηρούμε ότι η πρακτική εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης 

διαπολιτισμικού περιεχομένου απασχολεί τους διδάσκοντες και πραγματοποιείται με 

την παραγωγή εποπτικού διδακτικού υλικού και τη χρήση αποτελεσματικών 

μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Σημειώνουμε ότι μετά από επίσκεψή μας σε όλα τα 

παιδαγωγικά τμήματα και συζήτηση με μεγάλο αριθμό διδασκόντων διαπιστώσαμε 

αξιόλογο ερευνητικό ενδιαφέρον τόσο σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών όσο και 

στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συναφή θέματα. Ομοίως, η ίδια 

κινητικότητα παρατηρείται στις Φιλοσοφικές σχολές, στα τμήματα Νηπιαγωγών και 

στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με έμφαση σε θέματα φτώχειας και 

κοινωνικοπολιτισμικού αποκλεισμού. Σε κάθε περίπτωση το Πανεπιστήμιο είναι σε 

θέση να αφουγκράζεται τις δυσκολίες και τις αναζητήσεις των εκπαιδευτικών στα 

σχολεία και να καθορίζει τον προσανατολισμό του ανάλογα με τα ερεθίσματα και τις 

ανάγκες του πολυπολιτισμικού μωσαϊκού. Οι νέοι δάσκαλοι είναι σαφώς σε 

πλεονεκτική θέση σε σχέση με τους παλαιότερους συναδέλφους τους. Έχουν την 

ευκαιρία να αποκτήσουν θεωρητική και πρακτική κατάρτιση καθώς και να 

συμμετέχουν σε προγράμματα, συνέδρια και επιμορφώσεις που διοργανώθηκαν κατά 

διαστήματα από όλα ανεξαιρέτως τα τμήματα. Η εστίαση στη διαπολιτισμική 

διάσταση της εκπαίδευσης προβλέπουμε ότι στο μέλλον θα είναι εμφανής μιας και 

είναι απαίτηση όλων των εκπαιδευτικών, λόγω των μεταναστευτικών ροών και του 

πολιτισμικού πλουραλισμού και η ανάπτυξή της θα χαρακτηρίζεται από τη 

συνεχιζόμενη εισαγωγή στα προγράμματα νέων μαθημάτων και την εξειδίκευση στον 

τομέα της εφαρμογής καινοτόμων διδακτικών τεχνικών.      
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Κεφάλαιο 6 
              Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ       

  
 

 

 

6.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Σχετικά με τη μεθοδολογική προσέγγιση, την πληρέστερη κι εγκυρότερη 

κάλυψη του προβλήματος για συλλογή αξιόπιστων δεδομένων, υιοθετήσαμε τη 

χρήση του ερωτηματολογίου για τους τεταρτοετείς φοιτητές και της συνέντευξης για 

τους διδάσκοντες τα γνωστικά αντικείμενα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, για την 

ποικιλία και τη συλλογή τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών δεδομένων (Jick, 1983. 

Cohen &  Manion, 1989. Greene & Caracelli, 1997. Verma & Mallick, 2004). 

Χρησιμοποιήσαμε παράλληλα και σε συνδυασμό την ποιοτική και την ποσοτική 

προσέγγιση για να έχουμε ασφαλέστερα συμπεράσματα. Η ανεξάρτητη χρήση των 

δύο μεθόδων δεν απαγορεύει το συνδυασμό και την από κοινού ανάλυση των 

ευρημάτων. Αντίθετα, οι διαφορετικές πηγές εκτιμούν και διερευνούν ολοκληρωμένα 

το αντικείμενο, ελέγχουν τις πτυχές του και τις αξιολογούν σε βάθος (Verma & 

Mallick 2004).  

Η συγκεκριμένη επισκόπηση περιέλαβε δεδομένα από ένα σχετικά μεγάλο και 

αντιπροσωπευτικό δείγμα πληθυσμού τεταρτοετών φοιτητών όλων των 

Παιδαγωγικών Τμημάτων, προκειμένου να έχουμε αξιόπιστα και έγκυρα δεδομένα τα 
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οποία θα μπορούν να γενικευτούν με κάποια βεβαιότητα (Αθανασίου, 2000. Verma & 

Mallick, 2004. Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005. Καραγεώργος, 2008). 

Η ποιοτική και η ποσοτική προσέγγιση σε μία έρευνα σύμφωνα με τους 

Denzin & Lincoln (2000) έχουν τρεις χαρακτηριστικές διαφορές: Η πρώτη έγκειται 

στο εάν πράγματι αναδεικνύεται μία διαμορφωμένη κατάσταση που μπορεί να 

αναλυθεί και να ερευνηθεί. Δευτερευόντως, υπάρχει διάσταση στο πώς μελετούμε και 

αξιοποιούμε τις απόψεις των υποκειμένων και τέλος, η αξιολόγηση της έρευνας 

σχετίζεται με τις πολιτικές θέσεις, τις συναισθηματικές φορτίσεις ή την ατομική 

υπευθυνότητα κ.ά. Ωστόσο, οι περισσότεροι ερευνητές τείνουν να πιστεύουν ότι οι 

διαφορές μεταξύ των δύο είναι αμελητέες, εφόσον προέχει η ανάδειξη ενός θέματος 

με κάθε τρόπο και μάλιστα τα δεδομένα των δύο προσεγγίσεων 

αλληλοσυμπληρώνονται με στόχο την ασφαλή ανάδειξη των στοιχείων εκείνων που 

απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή (Bird et al. 1999. Trochim & Jackson, 2002. Verma & 

Mallick 2004). Η αυστηρή εφαρμογή ενός ερευνητικού εργαλείου ενδεχομένως να 

οδηγήσει σε ελλιπή ή διαστρεβλωμένη άποψη λόγω περιορισμένης άντλησης 

πληροφοριών και ανεπαρκούς ανάλυσης. Στην παρούσα έρευνα αφού λάβαμε υπόψη 

τα ανωτέρω σχεδιάσαμε τη μεθοδολογία με τη χρήση ποιοτικών και ποσοτικών 

τεχνικών. Τα ποιοτικά εργαλεία αναφέρονται σε συνεντεύξεις των διδασκόντων τα 

διαπολιτισμικά μαθήματα καθώς και σε ένα μικρό αριθμό ανοικτών ερωτήσεων στις 

οποίες κλήθηκαν να τοποθετηθούν οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί. Οι ποσοτικές 

τεχνικές αφορούν ένα ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε σε δείγμα φοιτητών από όλα 

τα Παιδαγωγικά τμήματα της χώρας με ερωτήσεις κλειστού τύπου.  

 
 
6.2. ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

6.2.1. Το ερωτηματολόγιο των φοιτητών44 

Σύμφωνα με τους Verma & Mallick (2004) ένα καλά σχεδιασμένο 

ερωτηματολόγιο μπορεί να εξυπηρετήσει άριστα τους σκοπούς μιας μελέτης. 

Στο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήσαμε είχαμε δύο τύπους ερωτήσεων: τις 

κλειστές και τις ανοιχτές. Με τις ερωτήσεις κλειστού τύπου αποσπούμε τη γνώμη 

αυτού που απαντά συμφωνώντας ή όχι σε μία πεντάβαθμη κλίμακα πιθανών θέσεων, 

απαντήσεων τύπου Likert με τις εξής διαβαθμίσεις: 1=Καθόλου, 2=Σε Μικρό Βαθμό, 

                                                
 
44  Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται στο Παράρτημα της Διδακτορικής διατριβής.  
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3=Σε Ικανοποιητικό Βαθμό, 4=Σε Αρκετά Μεγάλο Βαθμό, 5=Σε Πολύ Μεγάλο 

Βαθμό. Με τις κλειστές ερωτήσεις κατηγοριοποιούνται ευκολότερα οι απαντήσεις και 

διευκολύνεται η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων. Έχει διαπιστωθεί ότι τα 

υποκείμενα μιας έρευνας αντιδρούν λιγότερο όταν πρέπει να συμπληρώσουν 

ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου.  

Οι ανοιχτές ερωτήσεις, στο τέλος του ερωτηματολογίου, επέτρεπαν στον 

ερωτώμενο να απαντήσει ελεύθερα και με λεπτομέρεια και στον ερευνητή να 

κωδικοποιήσει θεματολογικά τις απαντήσεις. Βασικό μειονέκτημα του 

συγκεκριμένου ερευνητικού εργαλείου ήταν ότι σε μερικά ερωτηματολόγια οι 

ανοιχτές ερωτήσεις έμειναν αναπάντητες, καθώς και ότι δεν υπήρχε τρόπος να 

διασφαλίσει κανείς την ειλικρίνεια και αξιοπιστία των ερωτωμένων. Στην παρούσα 

έρευνα το ποσοστό των αναπάντητων ανοικτών ερωτήσεων δεν ξεπέρασε το 5% και 

έτσι δεν επηρέασε την εξαγωγή των συμπερασμάτων. Σε κάθε περίπτωση στόχος μας 

ήταν να δώσουμε τη δυνατότητα στα υποκείμενα να απαντήσουν αβίαστα για να 

αντλήσουμε πληροφορίες αναφορικά με το πώς προσέλαβαν οι τελειόφοιτοι τον 

κύκλο μαθημάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αν έχουν αντιληφθεί την έννοια της 

διαφορετικότητας, να κάνουν προτάσεις ή να διατυπώσουν οτιδήποτε άλλο τους 

απασχολεί γύρω από το αντικείμενο.  

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίσαμε την ανωνυμία και προσεγγίσαμε μεγάλο 

στατιστικό δείγμα με αντικειμενικότητα και αξιοπιστία σε σχετικά μικρό χρονικό 

διάστημα (Cohen & Manion, 1989. Cohen & Manion 1997. Βάμβουκας, 2000. 

Καραγεώργος, 2008).   

  Το ερωτηματολόγιο που επιλέξαμε συγκροτήθηκε μετά από μελέτη των 

στόχων που θέσαμε και με βάση τη βιβλιογραφική έρευνα για το σχεδιασμό των 

ερωτηματολογίων (Borg & Gall, 1983. Verma & Mallick, 2004). Μελέτες 

προηγούμενων εκπαιδευτικών ερευνών τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό μας 

βοήθησαν στη σύνταξή του και κυρίως στη θεματοποίηση των ερωτήσεων (Μάρκου, 

1996. Hermans, 2002. Ψάλτη, Διαμαντίδου, Παπαθανασίου, 2004. Γεωργογιάννης, 

2006. Diaz, 2007). Για την ολοκληρωμένη μορφή του ερωτηματολογίου 

ακολουθήσαμε επακριβώς τη διαδικασία που εφαρμόζεται όταν θέλουμε να 

προσαρμόσουμε στη γλώσσα μας και να αναπτύξουμε ερευνητικά εργαλεία που 

προέρχονται από άλλες γλώσσες (Hilton & Skrutkowski, 2002. Schmidt & Bullinger, 

2003). Τέλος, στη διαμόρφωση του ερωτηματολογίου ήταν καθοριστική η συλλογή 

απόψεων και ιδεών που αντλήσαμε από συνεντεύξεις ανοικτού τύπου με είκοσι δύο 
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φοιτητές του όγδοου εξαμήνου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

του Πανεπιστημίου Αθηνών.  

 
 
6.2.1.1. Δομή του ερωτηματολογίου 

Το ανώνυμο ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε φοιτητές του τελευταίου 

εξαμήνου των Παιδαγωγικών τμημάτων, αποτελείται από πέντε διαφορετικές ομάδες 

ερωτήσεων, η κάθε μία εκ των οποίων προσβλέπει στη διερεύνηση διαφορετικών 

στάσεων και αντιλήψεων καθώς και στην απόσπαση πληροφοριών και τοποθετήσεων 

των ερωτώμενων.  

Το πρώτο μέρος, περιλαμβάνει ατομικά στοιχεία των συμμετεχόντων σχετικά 

με το φύλο, την ηλικία και την εκπαίδευσή τους σε άλλα αντικείμενα πέραν των 

παιδαγωγικών σπουδών. Επίσης, ζητάμε να πληροφορηθούμε αν συμμετείχαν κατά 

το παρελθόν σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης ή επιμόρφωσης σχετικά με 

παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές για να διαπιστώσουμε, αν είναι εφικτό, το 

βαθμό ευαισθητοποίησης σε θέματα διαφορετικότητας και διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης. 

Το δεύτερο μέρος αποτελείται από πενήντα τέσσερις ερωτήσεις εκ των 

οποίων οι δύο τελευταίες είναι ανοικτού τύπου. Οι πενήντα δύο πρώτες ερωτήσεις 

ομαδοποιούνται σε πέντε θεματικές κατηγορίες.  

Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει ερωτήσεις που αναφέρονται στον 

προσανατολισμό του τμήματος σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Οι 

ερωτώμενοι αποτυπώνουν την εικόνα που έχουν από τη φοίτησή τους, όλα τα 

προηγούμενα χρόνια, σε σχέση με προγράμματα ή εργαστήρια που αφορούν τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση, οργάνωση και παρακολούθηση ημερίδων, διαλέξεων, 

συνεδρίων, διαπολιτισμικές διδακτικές πρακτικές σε σχολεία. Οι φοιτητές απαντούν 

αν γενικά το τμήμα εκδηλώνει, κατά την άποψή τους, το απαραίτητο ενδιαφέρον 

τόσο για ζητήματα της πολυπολιτισμικής κοινωνίας μας όσο και για τη βελτίωση της 

προετοιμασίας τους στο πεδίο της εκπαίδευσης. Εστιάζει στο περιεχόμενο του 

προγράμματος των σπουδών και προσπαθεί να διερευνήσει την κάλυψη γνωστικών 

πεδίων που αφορούν την έννοια, το περιεχόμενο και τους σκοπούς της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τη διαπολιτισμική 

επικοινωνία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις σύγχρονες, σχετικές με τη 
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μετανάστευση ιδεολογικοπολιτικές τάσεις, θέματα ρατσισμού, προκατάληψης και 

αποκλεισμού των αλλοδαπών μαθητών.  

Η δεύτερη ομάδα αφορά το σχεδιασμό της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην 

τάξη και στο σχολείο. Εντάσσονται ερωτήσεις για τη διδασκαλία των ελληνικών ως 

δεύτερης γλώσσας, για τη δίγλωσση εκπαίδευση και τη μέριμνα για τους  γλωσσικούς 

προσανατολισμούς των μαθητών. Ενδιαφέρον έχει και η ενημέρωση που σχετίζεται 

με τα παιχνίδια, τη μουσική, τα έθιμα ή τις παραδόσεις παιδιών  άλλων εθνοτήτων.  

Η τρίτη κατηγορία συλλέγει πληροφορίες, με βάση το πρόγραμμα σπουδών, 

για το εάν οι τελειόφοιτοι έχουν τις γνώσεις να αντιλαμβάνονται τα μηνύματα των 

αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών των σχολείων καθώς και των οικογενειών 

τους, να επικοινωνούν με τους γονείς τους, να γνωρίζουν για τη μετανάστευση, τις 

συνθήκες διαβίωσης, τη γλώσσα και τη θρησκεία τους, για προγράμματα 

συμβουλευτικής, οικογενειακού ενδιαφέροντος, για διαδικασίες εμπλοκής γονέων 

αλλοδαπών σε σχολικές δραστηριότητες των παιδιών, για την ιστορία και το μέλλον 

της παρούσας πολυπολιτισμικής πραγματικότητας.  

Η τέταρτη και πέμπτη θεματική κατηγορία αντίστοιχα αποτυπώνουν τις 

θετικές και αρνητικές επιδράσεις της πολυπολιτισμικής διαφορετικότητας στους 

μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Οι ερωτώμενοι καλούνται να απαντήσουν κατά πόσο η 

ζωή ανθρώπων από διαφορετικές εθνοπολιτισμικές ομάδες καθιστά την κοινωνία 

πλουσιότερη, αν οι παλιννοστούντες και αλλοδαποί μαθητές θα πρέπει να έχουν ίσες 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες με τους ντόπιους ή αν μία πολυπολιτισμική τάξη εμπλουτίζει 

την εργασία με διαφορετικά και ελκυστικά αντικείμενα. Αντίθετα διατυπώνονται 

ερωτήσεις όπως για παράδειγμα αν η εθνοπολιτιμική διαφορετικότητα είναι κάτι 

θετικό για τους μαθητές, αν η  εθνοπολιτισμική ποικιλία κάνει δύσκολη τη δουλειά 

του δασκάλου ή αν μαθητές που προέρχονται από εθνικές μειονότητες θα προόδευαν 

περισσότερο αν παρακολουθούσαν «δικά τους» σχολεία. 

Τέλος, όπως ήδη αναφέραμε υπάρχουν στο τέλος δύο ανοικτές ερωτήσεις 

όπου οι φοιτητές καλούνται να προτείνουν στο συγκεκριμένο παιδαγωγικό τμήμα 

οτιδήποτε θέλουν σχετικά με τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών και των 

μαθημάτων διαπολιτισμικού περιεχομένου όπως επίσης και να αναφέρουν τις 

ανάγκες ή τις απαιτήσεις, σε πρακτικό ή θεωρητικό επίπεδο, που ενδεχομένως 

προέκυψαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 
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6.2.2. Οι συνεντεύξεις των διδασκόντων45 

Σύμφωνα με τους Powney και Watts (1984) συνέντευξη είναι «μία συζήτηση 

ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους ανθρώπους, όπου ένας ή περισσότεροι από τους 

συμμετέχοντες αναλαμβάνει την ευθύνη να εκθέσει το περιεχόμενο αυτών που έχουν 

ειπωθεί». Η συνέντευξη είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία της ποιοτικής 

μεθόδου. Πρόκειται για την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία μεταξύ προσώπων, που 

καθοδηγείται από τον ερευνητή ή ερωτώντα µε στόχο την απόσπαση πληροφοριών 

σχετιζοµένων µε το αντικείμενο της έρευνας (Cohen και Manion, 1997). Με άλλα 

λόγια πρόκειται για την μέθοδο που έχει αντικείμενο της να σχηματίσει ένα «νοητικό 

περιεχόμενο» (Mialaret, 1997: 148), να αποκαλύψει πτυχές της προσωπικότητας και 

να αναγνωρίσει μορφές συμπεριφοράς. Βασικό εργαλείο της είναι η συνομιλία που 

λαμβάνει χώρα μεταξύ δύο ή και παραπάνω προσώπων. 

 Πλήθος ερευνητών θεωρούν ότι η συνέντευξη είναι εξαιρετικά σημαντικό 

ερευνητικό εργαλείο, επειδή είναι ο μόνος τρόπος για να προσεγγίσει κανείς τις 

αντιλήψεις των ανθρώπων και να αντλήσει πληροφορίες σε βάθος (Kvale, 1996). 

Θεωρούν ότι είναι ένα ιδιαίτερο είδος «ομιλίας-λόγου» (Mishler, 1996), διότι κατά τη 

στιγμή της συνέντευξης, η διάδραση μεταξύ ερευνητή και αφηγητή, εφόσον 

επιζητείται από τον ερευνητή η «επικοινωνιακή συμμετρία», γίνεται «πιο αρμονική 

και λιγότερο εκλογικευμένη» (Habermas, 1971). Επιδιώκεται δηλαδή η όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη προσέγγιση προς έναν καλής ποιότητας διάλογο. Αυτό σημαίνει 

ότι γίνεται προσπάθεια και από τα δύο μέρη προκειμένου να επιτευχθεί ένας κοινός 

τόπος κατανόησης αλλά και οικοδόμησης κοινών νοημάτων που δημιουργούνται στη 

διάρκεια της συνέντευξης.  

Η ημιδομημένη συνέντευξη είναι η πιο ευρέως διαδεδομένη μέθοδος 

συλλογής δεδομένων στην ποιοτική εκπαιδευτική έρευνα. Γενικά, η ημιδομημένη 

συνέντευξη αποπειράται να είναι μη-κατευθυντική και ανοιχτή. Συνήθως, ο 

ερευνητής έχει σχεδιάσει ένα γενικό πλάνο για τη συνέντευξη αλλά συχνά στην 

πράξη οι ερωτήσεις είναι προσχεδιασμένες και οι απαντήσεις είναι ελεύθερες – 

ανοικτές. Οι ερωτήσεις είναι συνήθως ανοιχτού τύπου και αντιστοιχούν στα βασικά 

θέματα για τα οποία επιθυμούμε να συλλέξουμε πληροφορίες Το πλεονέκτημα των 

ημιδομημένων συνεντεύξεων είναι ακριβώς ότι μπορεί το περιεχόμενο και η σειρά 

των ερωτήσεων να τίθενται αποκλειστικά από τον ερευνητή, υπάρχει όμως ευελιξία 
                                                
45  Οι ερωτήσεις της συνέντευξης των διδασκόντων βρίσκονται στο Παράρτημα της Διδακτορικής 
Διατριβής. 
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και από τις δύο πλευρές εφόσον ο ερωτώμενος έχει τη δυνατότητα να εκθέσει 

ελεύθερα τις απόψεις του, όχι για οτιδήποτε, αλλά στο πλαίσιο της έρευνας (Κυριαζή, 

2002). 

Oι συναντήσεις πρέπει να γίνονται µε την συγκατάθεση των ερωτώμενων, στα 

μέρη και τις ώρες που διευκολύνει εκείνους. Πέρα και πριν από αυτό τον «άγραφο» 

δεοντολογικό κανόνα, ο ερευνητής οφείλει να συστήνεται και να προσδιορίζει το 

σκοπό της έρευνάς του (Bell, 1997). Επίσης πρέπει να ενημερώνει για τη χρονική 

διάρκεια της συνέντευξης και να προσπαθεί να μην υπερβαίνει το χρόνο αυτό. Ο 

ερευνητής είναι υπεύθυνος για τον τρόπο µε τον οποίο θα φέρει σε πέρας τη 

συνέντευξη. Η σχέση λοιπόν μεταξύ του ερευνητή και του υποκειμένου είναι 

αναλογική κι ισότιμη και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπλέκονται 

συναισθήματα εμπιστοσύνης και ανασφάλειας, ή ασφάλειας, που χαρακτηρίζουν 

τελικά την όλη διαδικασία. Η διακριτικότητα του ερευνητή και η ευγένειά του, 

καθορίζουν κατά πολύ την χροιά των απαντήσεων. 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήσαμε τη συνέντευξη με δύο τρόπους: Στην 

πρώτη περίπτωση ως εργαλείο προέρευνας με τη μορφή ελεύθερης συζήτησης για να 

σχεδιάσουμε το ερωτηματολόγιο των φοιτητών. Ήταν ένα είδος μη δομημένης 

συνέντευξης, ελεύθερη συζήτηση κατά μία έννοια, αλλά που η ελευθερία της 

σχετιζόταν με το προς διερεύνηση θέμα και τη φύση των ερωτήσεων. Στη δεύτερη 

περίπτωση ως βασικό εργαλείο έρευνας για να καταγραφούν σε βάθος οι στάσεις, οι 

απόψεις, και οι αντιλήψεις των διδασκόντων τα διαπολιτισμικά μαθήματα..  

Οι ερωτήσεις της συνέντευξης (βλ. Παράρτημα), πριν πάρουν την τελική τους 

μορφή και το περιεχόμενό τους να κατανοείται με τον ίδιο τρόπο συζητήθηκαν με 

δύο εκπαιδευτικούς Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικούς σε θέματα διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης. Καταγράψαμε τις ερωτήσεις με την ίδια σειρά και κάναμε τρεις 

δοκιμαστικές συνεντεύξεις, σε δείγμα διδασκόντων παρόμοιο με αυτό που θα 

χρησιμοποιούσαμε στην έρευνα, για να καλύψουμε κάποιες ατέλειες που πιθανόν να 

παρουσιάζονταν. Καταλήξαμε, βάσει των απαντήσεων, να ομαδοποιήσουμε τις 

ερωτήσεις της συνέντευξης σε τρεις βασικούς θεματικούς άξονες οι οποίοι έχουν ως 

εξής: 

 
Θεματικοί άξονες της συνέντευξης 

Α Σκιαγράφηση της παρούσας εκπαιδευτικής πραγματικότητας στα ΠΤΔΕ 
Β Καταγραφή των απόψεων των διδασκόντων για την εκπαίδευση των υποψηφίων 

δασκάλων σε θέματα διαπολιτισμικού περιεχομένου 
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Γ Προτάσεις για το περιεχόμενο σπουδών και τη βελτίωση της διαπολιτισμικής 
προσέγγισης 

 
H συνέντευξη, τα ευρήματα και ο σχολιασμός των οποίων παρουσιάζονται σε 

άλλο κεφάλαιο, αποδείχθηκε κοπιαστική και χρονοβόρα διαδικασία. Είναι σκόπιμο 

να επισημανθεί ακόμη ότι διαβεβαιώσαμε  τους ερωτώμενους για τον εμπιστευτικό 

χαρακτήρα της διαδικασίας και για τη διασφάλιση της ανωνυμίας τους. 

 
 
6.3. ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η ερευνητική διαδικασία, από την αρχή ως το τέλος, ακολούθησε την εξής 

πορεία: 

-Διατύπωση του προβλήματος 

-Καθορισμός και εξειδίκευση των στόχων της έρευνας 

-Ανοιχτή συζήτηση-συνέντευξη με τελειόφοιτους του Παιδαγωγικού 

Τμήματος ΔΕ της Αθήνας και με δύο διδάσκοντες το αντικείμενο της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης 

-Αρχική διαμόρφωση και σύνταξη του ερωτηματολογίου των φοιτητών. Με 

βάση τους στόχους της παρούσας μελέτης ελήφθησαν υπόψη ερωτηματολόγια και 

προηγούμενες έρευνες από τη διεθνή βιβλιογραφία 

-Συζήτηση με τους επόπτες καθηγητές και με ειδικούς σχετικά με τις 

ερωτήσεις των συνεντεύξεων και την ενδεχόμενη παραγοντική σύνθεση του 

ερωτηματολογίου 

-Τελικό σχέδιο των ερωτήσεων της συνέντευξης των διδασκόντων 

-Δοκιμαστική εφαρμογή του ερωτηματολογίου (πιλοτική έρευνα) σε φοιτητές 

του Πανεπιστημίου Αθηνών 

-Συλλογή και επεξεργασία των απαντήσεων του πιλοτικού ερωτηματολογίου 

-Βελτίωση κάποιων ερωτημάτων 

-Τελικό σχέδιο των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου των φοιτητών 

-Προσδιορισμός του δείγματος μέσα στα Παιδαγωγικά Τμήματα ανάλογα του 

αριθμού των φοιτητών σε κάθε ένα ξεχωριστά 

-Επίσκεψη του γράφοντος σε όλα σχεδόν τα τμήματα της χώρας, προσωπική 

επαφή με τους καθηγητές και ιδιόχειρη επίδοση των ερωτηματολογίων στους 

φοιτητές του τελευταίου εξαμήνου των σπουδών τους 
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-Συνέντευξη με τους διδάσκοντες τα μαθήματα της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης 

-Συλλογή των ερωτηματολογίων και απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων 

-Διεξοδική ανάλυση και στατιστική μελέτη των απαντήσεων των 

ερωτηματολογίων και των απόψεων των διδασκόντων από τις συνεντεύξεις 

-Σχολιασμός των ευρημάτων και συζήτηση 

-Συμπεράσματα και διατύπωση προτάσεων. 

 
 
6.3.1. Η πιλοτική διαδικασία 

Η προκαταρκτική διερευνητική διαδικασία της παρούσας μελέτης άρχισε να 

διεξάγεται το Μάρτιο του 2007 και για δύο περίπου μήνες με φοιτητές του ογδόου 

εξαμήνου σε πειραματικά δημοτικά σχολεία του δήμου Ζωγράφου, Αττικής. 

Πρόθεσή μας ήταν να αξιολογήσουμε την τάση ενός γενικότερου προβληματισμού 

που έθεταν οι τελειόφοιτοι των Παιδαγωγικών σχολών, ενόψει του διορισμού τους 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με την απόκτηση του πτυχίου τους, σε σχέση με την 

εκπαίδευσή τους σε θέματα διαπολιτισμικού περιεχομένου. Παράλληλα με τη 

διαμόρφωση συγκεκριμένης προσωπικής αντίληψης σε σχέση με το υπό εξέταση 

ζήτημα ήταν σκόπιμο να αναζητήσουμε και τα ερευνητικά εργαλεία που θα 

μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να φθάσουμε στους επιθυμητούς στόχους. 

Συζητήσεις με τη μορφή ελεύθερων συνεντεύξεων καθώς και ένα προκαταρκτικό 

ερωτηματολόγιο, χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία, ήταν τα εργαλεία μέτρησης αλλά και 

τα κίνητρα για τη συλλογή των πρώτων καθοριστικών πληροφοριών αναφορικά με τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση.         

Για τη δοκιμαστική-προκαταρκτική εφαρμογή του ολοκληρωμένου 

ερωτηματολογίου και την πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων, ζητήσαμε τη βοήθεια 

σαράντα (40) φοιτητών του τέταρτου έτους του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Περιοριστήκαμε στη χρήση της τυχαίας 

«βολικής», ευκαιριακής δειγματοληψίας  (Cohen & Manion, 1997) και η συμμετοχή 

των φοιτητών ήταν εθελοντική. Προηγήθηκε λεπτομερής συζήτηση με τους 

επιβλέποντες καθηγητές και εξετάστηκαν αναλυτικά όλες οι ερωτήσεις. Η πρώτη 

σειρά των ερωτηματολογίων επιδόθηκε από εμάς στα μέσα Νοεμβρίου του 2009, σε 

αμφιθέατρο της σχολής και τα παραλάβαμε αμέσως μετά τη συμπλήρωσή τους. Πριν 

την επίδοση των ερωτηματολογίων, σε εισαγωγική μας αναφορά, ενημερώσαμε τους 
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τελειοφοίτους για τη σημαντικότητα της βοήθειάς τους στην παρούσα μελέτη, την 

αποκλειστική χρήση των ευρημάτων σε ερευνητικούς σκοπούς  και για τη 

διασφάλιση της ανωνυμίας τους. Οι ανωτέρω φοιτητές δεν αποτέλεσαν στη συνέχεια 

τμήμα του δείγματος της έρευνας. Μετά από τρεις ακριβώς εβδομάδες, αρχές 

Δεκεμβρίου 2009, επαναλάβαμε το ίδιο ερωτηματολόγιο, στον ίδιο χώρο και με τον 

ίδιο τρόπο, σε είκοσι τέσσερα (24) από τα σαράντα ίδια πρόσωπα. Αν και έγινε 

προσπάθεια δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε τους δέκα έξι φοιτητές που είχαν 

συμπληρώσει την πρώτη σειρά των ερωτηματολογίων ώστε να έχουμε ακριβώς και 

στη δεύτερη σειρά, τον ίδιο αριθμό. Η πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου μας 

έδωσε τη δυνατότητα να ελέγξουμε το χρόνο που απαιτείται για τη συμπλήρωσή του, 

να δούμε αν οι ερωτώμενοι έχουν απορίες σχετικά με τις οδηγίες και τις ερωτήσεις ή 

βρίσκουν ασάφειες και παραλήψεις. Συγχρόνως, υπολογίσαμε και το δείκτη 

συσχέτισης Pearson (Pearson correlation coefficient)46 για να εξετάσουμε τη 

σχέση/σταθερότητα που παρατηρείται μεταξύ των επιμέρους μεταβλητών του 

ερωτηματολόγιου. Οι τιμές του r κυμάνθηκαν για τις 52 ερωτήσεις από 0,429 έως 

0,923 (p< 0,05). Αναλυτικότερα οι δείκτες Pearson (r) παρουσιάζονται σε πίνακες του 

παραρτήματος.   

Ιδιαίτερα επωφελής ήταν η συνεργασία με δύο καθηγητές, ειδικούς σε θέματα 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, για την οριστική εκδοχή τόσο των ερωτήσεων της 

συνέντευξης των διδασκόντων όσο και του ερωτηματολογίου. Κάποιες από τις 

ερωτήσεις που είχαμε προετοιμάσει αναδιατυπώθηκαν έτσι ώστε να αποφευχθούν 

παλινδρομήσεις, παραλείψεις και ασάφειες και να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν 

πληρέστερα η καταγραφή της τοποθέτησης του ερωτώμενου, η συλλογή 

πληροφοριών και η καταχώρηση των προτάσεών του. Οι υποδείξεις των ειδικών 

σχετικά με την κατανόηση περιεχομένου του ερωτηματολογίου οδήγησαν στην 

εγκυρότητα του περιεχομένου του (content validity). Ο έλεγχος της εγκυρότητας του 

περιεχομένου έχει ως σκοπό την διόρθωση (ή ακόμα και την απόρριψη) ερωτήσεων 

                                                
46 Ο δείκτης συσχέτισης r του Pearson συσχετίζει ένα μεγάλο δείγμα ζεύγους αριθμητικών μεταβλητών και 

παίρνει τιμές από 0 έως1 . Τιμή 1 παίρνει όταν οι δύο μεταβλητές έχουν την ίδια τιμή (πλήρης συνάφεια) και 0 

όταν οι αριθμητικές μεταβλητές είναι άσχετες μεταξύ τους. Εμπειρικά έχει επικρατήσει να θεωρούμε ότι η 

συνάφεια είναι ασήμαντη, αν η τιμή του σχετικού δείκτη είναι μεταξύ 0,01 και 0,20, μικρή μεταξύ 0,21 και 0,40, 

υπολογίσιμη μεταξύ 0,41 και 0,60, υψηλή μεταξύ 0,61 και 0,80 και πολύ υψηλή μεταξύ 0,81 και 0,99. Στη 

δοκιμαστική εφαρμογή του ερωτηματολογίου μας υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική σχέση μεταξύ των δύο 

τιμών των ερωτημάτων που δόθηκαν από το δείγμα των φοιτητών στο διάστημα των τριών εβδομάδων (Βλ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Συσχετίσεις Pearson).  
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οι οποίες είναι ασαφείς και δημιουργούν σύγχυση στον ερωτώμενο. Απώτερος στόχος 

της όλης διαδικασίας ήταν η διατύπωση των ερωτήσεων με τρόπο που να γίνεται 

εύκολα και άμεσα κατανοητός. Εγκυρότητα είναι ο βαθμός κατά τον οποίο οι 

ερωτήσεις (μεταβλητές) μετρούν επακριβώς αυτό το οποίο πιστεύουμε ότι μετρούν 

(Hair et al., 1998). Σύμφωνα με τους Bock & Kim (2002)  η εγκυρότητα του 

περιεχομένου αναφέρεται στην αντιπροσωπευτικότητα και την περιεκτικότητα των 

ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν μια κλίμακα και 

πραγματοποιείται στο αρχικό στάδιο της ανάπτυξης ενός ερωτηματολογίου. Μία 

κλίμακα για να θεωρείται έγκυρη πρέπει να ικανοποιεί κάποια εννοιολογικά και 

εμπειρικά κριτήρια (Chu & Murrmann, 2006). Επιπλέον, στην παρούσα έρευνα, η 

εγκυρότητα του περιεχομένου είναι επικυρωμένη και από τη χρήση μεγάλου μέρους 

του ερωτηματολογίου σε προγενέστερες έρευνες. 

Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της πιλοτικής έρευνας, έγινε 

χρήση του στατιστικού πακέτου για τις κοινωνικές επιστήμες (SPSS, version 15). 

Ένας έλεγχος που έπρεπε να γίνει κατά τη διεξαγωγή της πιλοτικής έρευνας και πριν 

την παραγοντική ανάλυση είναι ο έλεγχος της αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας και 

σταθερότητας των μεταβλητών. Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ελέγχθηκε με τον 

δείκτη α του Cronbach εμφανίζοντας τιμή 0,89, πολύ υψηλή, δεδομένου ότι ο 

συγκεκριμένος δείκτης πρέπει να παρουσιάζει τιμές α > 0,70. Με τιμές του δείκτη 

ανώτερες από 0,70 έχουμε επαρκή συνάφεια, εσωτερική συνέπεια των ερωτήσεων 

και επομένως καλή αξιοπιστία των στοιχείων ενός ερωτηματολογίου που σημαίνει ότι 

τα στοιχεία αυτά έχουν την τάση να καταμετρούν το ίδιο πράγμα. Ο δείκτης 

εσωτερικής συνέπειας α του Cronbach είναι ο μέσος όρος όλων των πιθανών τιμών 

της αξιοπιστίας διχοτόμησης για το ερωτηματολόγιο και για αυτό προτιμάται, αφού 

δεν εξαρτάται από τη διάταξη των στοιχείων. Σε έναν τόσο υψηλό δείκτη δεν 

θεωρήσαμε απαραίτητο να αφαιρέσουμε κάποια από τις προσδιοριστικές μεταβλητές-

ερωτήσεις, άσχετα και αν ο δείκτης α του Cronbach αυξανόταν σε 0,90, όπως για 

παράδειγμα με την ερώτηση αρ. 52 (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Ανάλυση αξιοπιστίας-

Δείκτης α Cronbach). 

 
 
6.4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, ο πληθυσμός της παρούσας μελέτης-έρευνας 

περιλαμβάνει τους τελειόφοιτους όλων των Παιδαγωγικών τμημάτων Δημοτικής 



 160 

εκπαίδευσης και τους διδάσκοντες, σε κάθε μία από τις ανωτέρω σχολές, τα 

μαθήματα που σχετίζονται με το διαπολιτισμικό αντικείμενο.  

 
6.4.1. Τελειόφοιτοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων 

Στον πίνακα 6 που ακολουθεί φαίνεται ο αριθμός των εισακτέων στα 

Παιδαγωγικά Τμήματα της χώρας από το 2000 μέχρι και το 2009.47 Επισημαίνουμε 

ότι σε ορισμένα Τμήματα ο αριθμός των εισακτέων, την τρέχουσα δεκαετία, σχεδόν 

διπλασιάστηκε. Ο αριθμός των εισακτέων του ακαδημαϊκού έτους 2006-2007 μας 

δίνει έναν ενδεικτικό αριθμό 1640 φοιτητών που παρακολουθούν, το 2009-2010, το 

τελευταίο έτος των σπουδών τους. Στον πίνακα δεν συμπεριλαμβάνονται φοιτητές, 

στο κάθε τμήμα, που προήλθαν από μετεγγραφές ή από κατατακτήριες εξετάσεις 

(ΥΠΠΔΒΜΘ, 2009).48 

 
 

                                                
47 Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

ο αριθμός εισακτέων ανά ΠΤΔΕ για το ακαδ. έτος 2010-2011 έχει ως εξής: Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Αθήνας 200, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θες/κης 200, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρας 

210, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων 280, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Αλεξανδρούπολης 290, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρέθυμνου 220, Παιδαγωγικό Δημοτικής 

Εκπαίδευσης Ρόδου 250, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Βόλου 150 και Παιδαγωγικό Δημοτικής 

Εκπαίδευσης Φλώρινας 185. ΥΠΔΒΜΘ, 29-3-2010. 

 
48 Ο πίνακας συμπληρώθηκε από δημοσιευμένα στοιχεία, εισακτέων στα ΑΕΙ, του Υπουργείου Παιδείας Διά 

Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων στην ιστοσελίδα του, http://www.ypepth.gr/ 
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Πίνακας. 6 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣ/ΤΩΝ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΑ ΠΤΔΕ ΤΑ ΕΤΗ 2000 ΕΩΣ 2009 

                                    ΤΜΗΜΑΤΑ 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ΕΘΝΙΚΟ &  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 215 200 190 180 200 220 200 200 200 200 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 175 165 155 150 170 200 200 210 200 200 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 165 155 150 145 165 180 170 180 220 220 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 210 195 185 175 195 220 220 230 280 280 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 160 150 140 135 155 180 180 180 300 300 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 200 185 175 165 185 210 200 210 220 220 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) 195 175 165 155 180 200 210 220 250 250 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 90 80 80 80 90 110 110 120 150 150 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 115 105 100 95 105 130 150 160 190 190 
ΣΥΝΟΛΟ 1525 1410 1340 1280 1445 1650 1640 1710 2010 2010 
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Για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα της εξέλιξης του φοιτητικού πληθυσμού των 

ΠΤΔΕ, όπως διαμορφώνεται την περίοδο που πραγματοποιούμε την έρευνα, είναι 

ενδιαφέρον να δούμε τους πίνακες που ακολουθούν. Στην πρώτη στήλη φαίνεται ο αριθμός 

των πρωτοετών για το ακαδ. έτος 2006-2007 βάσει των στοιχείων του ΥΠΠΔΒΜΘ και στη 

δεύτερη στήλη ο πραγματικός αριθμός των ατόμων που παρακολουθούν σήμερα σε κάθε 

τμήμα, μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ετών σπουδών.  

Συλλέξαμε τα στοιχεία από τις γραμματείες των τμημάτων το πρώτο δεκαήμερο του 

Μαρτίου 2010, μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου. Η διαφοροποίηση που 

παρατηρείται σε όλα τα τμήματα, σύμφωνα με τους προϊσταμένους των γραμματειών, δεν 

περιέχει τους λιμνάζοντες φοιτητές και οφείλεται σε μεταγραφές από το εσωτερικό ή το 

εξωτερικό, σε αύξηση θέσεων εισακτέων, κατατακτήριες εξετάσεις κ.ά. 

 
 
Πίνακας 7. Κατανομή των τελειόφοιτων ανά Παιδαγωγικό τμήμα όπου διεξήχθη η έρευνα:        

Παιδαγωγικά Τμήματα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Αριθμός πρωτοετών 
φοιτητών ανά τμήμα, 

βάσει ΦΕΚ, για το 
ακαδ. έτος 2006-

2007. 

Αριθμός τεταρτοετών 
φοιτητών (8ο εξάμηνο) 

για το ακαδ. έτος 
2009-2010. Εξέλιξη 

του πληθυσμού. 
Π.Τ.Δ.Ε. Αθήνας 200 385 
Π.Τ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης 200 382 
Π.Τ.Δ.Ε. Πάτρας 170 213 
Π.Τ.Δ.Ε. Ιωαννίνων 220 213 
Π.Τ.Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης 180 178 
Π.Τ.Δ.Ε. Ρεθύμνου 200 193 
Π.Τ.Δ.Ε. Ρόδου 210 162 
Π.Τ.Δ.Ε. Βόλου 110 134 
Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας 150 115 

ΣΥΝΟΛΟ 1640 1975 

 
  Θεωρούμε χρήσιμο στο σημείο αυτό να παρουσιάσουμε και με ποσοστό την 

αυξομείωση του ανωτέρω πληθυσμού. Σημειώνουμε ότι υπάρχει διπλασιασμός σχεδόν του 

αριθμού των φοιτητών που παρακολουθούν το τελευταίο εξάμηνο, στα τμήματα της Αθήνας 

και της Θεσσαλονίκης,  σε σχέση με τον αριθμό που προέβλεπε το ΦΕΚ πριν από τέσσερα 

χρόνια. Μικρότερη αύξηση παρατηρείται στα τμήματα της Πάτρας και του Βόλου, 25,3% 

και 21.9% αντίστοιχα. Μείωση του προβλεπόμενου πληθυσμού σε μικρά ποσοστά, έχουμε 

στα Ιωάννινα, την Αλεξανδρούπολη και το Ρέθυμνο, ενώ οι πιο σημαντικές μειώσεις 
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εμφανίζονται στα απομακρυσμένα, από τα κέντρα, τμήματα της Ρόδου και της Φλώρινας με 

22,9% και 23,3% αντίστοιχα. 

 
                                Πίνακας 8. Ποσοστά αυξομείωσης του πληθυσμού των ΠΤΔΕ  

Παιδαγωγικά Τμήματα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Ποσοστό αυξομείωσης 
μέσα στην τετραετία 

2006-07/2009-10. 
Π.Τ.Δ.Ε. Αθήνας Αύξηση 92,5% 
Π.Τ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης Αύξηση 91% 
Π.Τ.Δ.Ε. Πάτρας Αύξηση 25,3% 
Π.Τ.Δ.Ε. Ιωαννίνων Μείωση 3,2% 
Π.Τ.Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης Μείωση 1,1% 
Π.Τ.Δ.Ε. Ρεθύμνου Μείωση 3,5% 
Π.Τ.Δ.Ε. Ρόδου Μείωση 22,9% 
Π.Τ.Δ.Ε. Βόλου Αύξηση 21,9% 
Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας Μείωση 23,3% 

 
Η τυχαία δειγματοληψία κατά τμήμα και η επιλογή του δείγματος των τελειόφοιτων, 

για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, έγινε βάσει των παραπάνω στοιχείων (Cohen & 

Manion, 1997. Καραγεώργος, 2008. Cohen, Manion & Morrison, 2008). Κατεβλήθη 

προσπάθεια στο να υπάρχει επαρκής αντιπροσωπευτικότητα για κάθε παιδαγωγικό τμήμα, 

να επιτευχθούν έγκυρα και αξιόπιστα δεδομένα, ώστε τα ευρήματα να μπορούν να 

γενικευτούν (Καραγεώργος, 2008).     

Από το Νοέμβριο του 2009 είχαμε έρθει σε επαφή σχεδόν με όλους τους 

διδάσκοντες το διαπολιτισμικό μάθημα και τους είχαμε ενημερώσει για τις προϋποθέσεις 

και την έναρξη της ερευνητικής μας προσπάθειας. Συμφωνήσαμε να ξεκινήσουμε τη 

διανομή των ερωτηματολογίων αμέσως μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου του 

Φεβρουαρίου του 2010, δεδομένου και του χρόνου που θα απαιτηθεί τόσο για τη 

συγκρότηση των τμημάτων του τελευταίου εξαμήνου του ακαδ. έτους 2009-10 όσο και για 

το συντονισμό της προσπάθειας σε όλα τα παιδαγωγικά τμήματα. Η δυσκολία του 

εγχειρήματος ήταν να καταφέρουμε να οργανώσουμε και να συγχρονίσουμε την έρευνα 

μέσα στο περιορισμένο χρονικό πλαίσιο των μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου σε όλη 

την Ελλάδα λόγω φυσικά του πλήθους των παιδαγωγικών τμημάτων. Για να προωθήσουμε 

τα ερωτηματολόγια στους φοιτητές όλων των ΠΤ χρησιμοποιήσαμε καταστάσεις ονομάτων 

τεταρτοετών, μετά από συνεννόηση με τις γραμματείες και τη βοήθεια διδασκόντων και 

κάναμε κλήρωση για να επιλέξουμε τυχαία το δείγμα. Στα περισσότερα τμήματα τα 

μαθήματα, κυρίως υποχρεωτικά, που διδάσκονται σε αμφιθέατρα και εξασφαλίζουν μεγάλα 

δείγματα με σχετική ευκολία είναι πολύ περιορισμένα διότι έχουν προσφερθεί σε 
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προηγούμενα εξάμηνα. Έτσι, αφού προηγουμένως είχαμε ορίσει τηλεφωνικά ημερομηνίες 

και σημεία συνάντησης με τους διδάσκοντες και τους ερωτώμενους, αναζητήσαμε τους 

τελειόφοιτους στους χώρους διεξαγωγής των υποχρεωτικών πρακτικών τους ασκήσεων με 

τη βοήθεια των επιβλεπόντων βοηθών των καθηγητών τους (η κατανομή του δείγματος 

κατά τμήμα παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο). Σε δύο σχολές τη διανομή του 

ερωτηματολογίου ανέλαβαν οι ίδιοι οι διδάσκοντες το μάθημα της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης έχοντας πρόσβαση σε τυχαίο δείγμα φοιτητών. Στις περιπτώσεις αυτές 

στείλαμε τα ερωτηματολόγια ταχυδρομικώς σε επαρκή αριθμό που υπερκάλυπτε το δείγμα.     

 
 

6.4.2. Διδάσκοντες τα μαθήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Με στόχο να αποδώσουμε πλήρως την εικόνα που επικρατεί σήμερα στα 

παιδαγωγικά τμήματα όσον αφορά το μάθημα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αλλά και 

την παρούσα εκπαιδευτική πραγματικότητα στο τμήμα θεωρήσαμε απαραίτητο να 

συμπεριλάβουμε στην έρευνά μας τους διδάσκοντες το συγκεκριμένο αντικείμενο. 

Καταβάλλαμε προσπάθεια, ώστε να έχουμε αντιπροσωπευτική συμμετοχή από κάθε τμήμα 

με περισσότερους από έναν ειδικούς. Οι απόψεις τους και οι εμπειρίες τους από την 

πολύχρονη επιστημονική δραστηριότητα στο συγκεκριμένο χώρο, καθώς και η καθημερινή 

τους τριβή με τους φοιτητές και τους εν ενεργεία δασκάλους, για τις αλλαγές που 

συντελούνται στην κοινωνία και την εκπαίδευση, θεωρούνται ως αναπόσπαστο μέρος της 

αποτύπωσης και καταγραφής της μαθησιακής διαδικασίας τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

Το Πανεπιστήμιο είναι σε θέση να διαθέτει δεσμούς επικοινωνίας με το σύγχρονο σχολείο, 

να αφουγκράζεται διαρκώς τις δυσκολίες του δασκάλου στην τάξη και να προβαίνει σε 

προτάσεις και λύσεις προβλημάτων. 

Από τις αρχές Νοεμβρίου του 2009 ήρθαμε διαδοχικά σε επικοινωνία με πολλούς 

διδάσκοντες σε όλες τις παιδαγωγικές σχολές δημοτικής εκπαίδευσης. Προτιμήσαμε να 

επιλέξουμε εκείνους που διδάσκουν τα μαθήματα με τίτλο Διαπολιτισμική Παιδαγωγική ή 

Διδακτική, Διαπολιτισμική ή Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαπολιτισμική Αγωγή. Αφού 

ενημερώσαμε αναλυτικά για τους στόχους της έρευνας, ορίσαμε από κοινού την 

ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της συνέντευξης. Οι συνεντεύξεις 

πραγματοποιήθηκαν κατά τους μήνες Νοέμβριο του 2009, Φεβρουάριο, Μάρτιο και 

Απρίλιο του 2010. Σε κάποιες περιπτώσεις που ήταν αδύνατον, λόγω ανωτέρας βίας, να 

έχουμε προσωπική επαφή η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικώς. Διαβεβαιώσαμε 

τους συνομιλητές μας για το απόρρητο της συνέντευξης καθώς και για το ότι αν κάποιο 
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μέρος της δημοσιευθεί θα παρουσιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι αδύνατο να 

αποδοθεί σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Επίσης σε καμία περίπτωση δεν είχαμε αντίρρηση 

για ηχογράφηση της συζήτησης. 

Οι καθηγητές που συμμετείχαν στην έρευνα και καλύπτουν τις ανάγκες του 

διαπολιτισμικού μαθήματος, σε κάθε Παιδαγωγική σχολή, κατανέμονται ως εξής: 

  
Πίνακας 9. Διδάσκοντες που συμμετείχαν στη συνέντευξη ανά τμήμα  

Π.Τ.Δ.Ε. Αθήνας: 1 διδάσκων 
Π.Τ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης: 1 διδάσκων 
Π.Τ.Δ.Ε. Πάτρας: 1 διδάσκων 
Π.Τ.Δ.Ε. Ιωαννίνων: 1 διδάσκων 
Π.Τ.Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης: 1 διδάσκων 
Π.Τ.Δ.Ε. Ρεθύμνου: 1 διδάσκων 
Π.Τ.Δ.Ε. Ρόδου: 1 διδάσκων 
Π.Τ.Δ.Ε. Βόλου: 1 διδάσκων 
Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας: 1 διδάσκων 

  
 

6.5. ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

6.5.1. Ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων 

6.5.1.1. Ποσοτικά δεδομένα των ερωτηματολογίων 

Τα δεδομένα συνελέγησαν κατά τη διάρκεια του 8ου και τελευταίου εξαμήνου 

φοίτησης των φοιτητών των παιδαγωγικών τμημάτων, όταν το πρόγραμμα σπουδών τους 

είχε σχεδόν ολοκληρωθεί και από τις αρχές Μαρτίου μέχρι και τα μέσα Μαΐου. Η 

στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από τις απαντήσεις των 

τελειοφοίτων των παιδαγωγικών τμημάτων έγινε, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, με τη βοήθεια 

του στατιστικού πακέτου SPSS (version 15). Πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική 

για την κατανομή του δείγματος δημογραφικά, σε σχέση με το φύλο, την ηλικία, το τμήμα, 

την κατοχή επιπλέον τίτλου και την επιμορφωτική εμπειρία. Επιπλέον καταγράφηκαν, οι 

μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων όλων των ερωτωμένων σε όλα τα 

τμήματα καθώς και σε πίνακες περιγραφικής στατιστικής. 

Για τον έλεγχο της δομικής εγκυρότητας του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε  

διερευνητική παραγοντική ανάλυση σε κύριες συνιστώσες (principal component analysis). 

Εισαγωγικά, η παραγοντική ανάλυση αποτελεί μια πολυμεταβλητή στατιστική μέθοδο η 

οποία χρησιμοποιείται για την ανάλυση των πινάκων ή των συντελεστών συσχέτισης. Η 
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μέθοδος εφαρμόζεται για να μειώσει έναν συνήθως μεγάλο αριθμό μεταβλητών, να 

εξευρεθούν και να αναδειχθούν παραγόντες ή ειδικότερες κατηγορίες, μέσα από τις μεταξύ 

τους σχέσεις. Με αυτόν τον τρόπο δουλεύουμε με λιγότερες μεταβλητές, δημιουργούμε νέες 

μεταβλητές, τους παράγοντες και ποσοτικοποιούμε μη παρατηρήσιμες ποσότητες. Στη 

μέθοδο της ανάλυσης των κυρίων συνιστωσών (principal components analysis) 

σχηματίζονται γραμμικοί συνδυασμοί μεταξύ των παρατηρούμενων μεταβλητών. Η πρώτη 

κύρια συνιστώσα είναι ο συνδυασμός που εξηγεί το μεγαλύτερο ποσοστό της διακύμανσης 

του δείγματος. Η δεύτερη κύρια συνιστώσα εξηγεί την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη 

διακύμανση κ.ο.κ.. Το συνηθέστερο στατιστικό στοιχείο που χρησιμοποιείται για το 

καθορισμό του αριθμού των παραγόντων είναι η ιδιοτιμή (eigenvalue)49, η οποία 

υποθέτουμε ότι θέλουμε να είναι μεγαλύτερη του 1. Ένας παράγοντας με ιδιοτιμή 

μικρότερη από 1 μπορεί να ερμηνεύσει ένα πολύ μικρό μέρος της διασποράς ίσως και 

μικρότερο από ότι ερμηνεύει κάθε μία μεταβλητή ξεχωριστά (Νόβα-Καλτσούνη, 2006). Η 

μικρότερη φόρτιση που χρησιμοποιήθηκε για να διαμοιράσουμε τις ερωτήσεις στους 

παράγοντες ήταν 0.30. Η εσωτερική συνοχή των παραγόντων των ερωτηματολογίων, όπως 

θα δούμε στη συνέχεια, εξετάστηκε με το τεστ του άλφα (Cronbach, 1951). 

Ανάλυση διακύμανσης με έναν παράγοντα (One-way ANOVA) πραγματοποιήθηκε 

για να προσδιοριστούν αν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

παιδαγωγικών τμημάτων (το τμήμα ως ανεξάρτητη μεταβλητή) στον κάθε παράγοντα 

(εξαρτημένες μεταβλητές) που προέκυψε από την παραγοντική ανάλυση. Η ανάλυση 

διακύμανσης χρησιμοποιείται για να εκτιμηθούν οι διαφορές μεταξύ δύο ή περισσότερων 

πληθυσμών (ομάδες δειγμάτων με στατιστικώς σημαντικά αποκλίνοντες μέσους όρους), να 

ερμηνευθούν αποτελέσματα και να εξαχθούν συμπεράσματα (Νόβα-Καλτσούνη, 2006. 

Καραγεώργος, 2008). Ο έλεγχος της σημαντικότητας των διαφορών πραγματοποιήθηκε με 

το Tukey post hoc test.  Επιλέξαμε και χρησιμοποιήσαμε το Tukey post hoc test πολλαπλών 

συγκρίσεων, μεταξύ άλλων,  θεωρώντας ότι  τείνει να δίνει σημαντικές διαφορές και 

παρέχει μεγάλη προστασία από λανθασμένη ανάδειξή τους. Το κριτήριο του Scheffe  

χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά «συντηρητικό» στην ανίχνευση διαφορών. Τέλος, δεν 

χρησιμοποιήσαμε το κριτήριο Least Significant Difference –(L.S.D), αν και είναι το πιο 

ευαίσθητο στην ανάδειξη διαφορών, διότι παρέχει τη μικρότερη «προστασία» σε 

                                                
49 Σύμφωνα με την Χ. Νόβα-Καλτσούνη (2006), η ιδιοτιμή του κάθε παράγοντα δείχνει τη συνεισφορά του 

στην ερμηνεία της συνολικής διακύμανσης των μεταβλητών. Με άλλα λόγια δείχνει το τμήμα εκείνο της 

διακύμανσης όλων των μεταβλητών που ερμηνεύεται από τον συγκεκριμένο παράγοντα. 
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λανθασμένη ανάδειξή τους. Ωστόσο, από τη βιβλιογραφία δεν προκύπτει κάποιο ως το 

«καλύτερο» δεδομένου ότι όλα έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα (Παπαδόπουλος, 

2010).   

Το επίπεδο σημαντικότητας (p) ορίστηκε στο 0.05.       

 
 

6.5.1.2. Ποιοτικά δεδομένα των ερωτηματολογίων 

Για την επεξεργασία των απαντήσεων των φοιτητών στα ανοικτού τύπου 

ερωτήματα, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η ανάλυση περιεχομένου. Η ανάλυση 

περιεχομένου κρίνεται ως αποτελεσματικό και κατάλληλο εργαλείο έρευνας που 

εφαρμόζεται για να προσδιορίσει την ύπαρξη συγκεκριμένων λέξεων ή νοημάτων σε ένα 

κείμενο και να οργανώσει το λόγο ποιοτικά και ποσοτικά. Η ποιοτική έρευνα αναγνωρίζει 

την ανεξαρτησία και τη δεινότητα του ερευνητή στο να μορφοποιεί τα δεδομένα που 

συλλέγει, να τα αναλύει και να τα ερμηνεύει (Denzin & Lincoln, 2000. Creswell, 2002).  

Ο Holsti (1969) ορίζει την ανάλυση περιεχομένου ως την τεχνική εξαγωγής 

συμπερασμάτων, διακρίνοντας αντικειμενικά και συστηματικά προσδιορισμένα 

χαρακτηριστικά, μέσα από μηνύματα. Στην παρούσα εργασία ως μονάδα ανάλυσης 

εκλάβαμε το θέμα (Berelson, 1952. Holsti, 1969). Ως θέμα (item) ορίζουμε την 

ομαδοποίηση και την κωδικοποίηση των ομοειδών απόψεων των υποκειμένων μετά τη 

λεπτομερή καταγραφή τους, όπως διατυπώθηκαν σε ελεύθερο γραπτό λόγο. Ο Berelson 

(1952) πιστεύει πως η συγκεκριμένη μέθοδος προσφέρεται διότι: 

Α. Περιγράφει αντιλήψεις και μορφές συμπεριφοράς στην επικοινωνία και δίνει 

απαντήσεις. 

Β. Διαπιστώνει ψυχολογικές και συναισθηματικές καταστάσεις προσώπων ή 

ομάδων. 

Γ. Διακρίνει την οργανωμένη διάχυση ιδεών και καταγράφει ιστορικά και 

πολιτισμικά στοιχεία. 

Δ. Αποκαλύπτει εθνολογικές διαφορές στο περιεχόμενο της επικοινωνίας. 

Ε. Ερμηνεύει και ερευνά τις στάσεις και τις αντιλήψεις ενός ατόμου ή μιας ομάδας 

ατόμων ή ενός θεσμού.  

Σύμφωνα με την Πηγιάκη (1994) η ανάλυση των κειμενικών μονάδων νοήματος που 

επιχειρείται, κατηγοριοποιεί τις μορφές συμπεριφοράς, τις απόψεις, τις γνώμες και τους 

προβληματισμούς ενός ατόμου ή μιας ομάδας, με σκοπό την κατανόηση, την ανίχνευση της 

ομορρυθμίας και τη λειτουργική συσχέτιση και συγκρότηση. Η μελέτη εστιάζεται στην 
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ανάλυση της επιφανειακής δομής του κάθε κειμένου, και συγκεκριμένα στους γλωσσικούς 

κώδικες, δηλαδή στις λέξεις ή στα τμήματα προτάσεων που αποδίδουν το νόημα του 

κειμένου και το αποσαφηνίζουν. 

Κάθε βασική θεματική κατηγορία αποτελείται από κατηγορίες και υποκατηγορίες. 

Για τη συγκρότησή τους αρχικά αποδελτιώσαμε το σύνολο των αναφορών των δύο 

ανοικτού τύπου ερωτημάτων και στη συνέχεια προχωρήσαμε στο διαχωρισμό και την 

ομαδοποίηση. Κάθε ολοκληρωμένη διατύπωση ταξινομήθηκε στις ανωτέρω κατηγορίες και 

υποκατηγορίες, ενώ οι άσχετες αναφορές δεν συμπεριλήφθηκαν. Για την ποσοτικοποίηση 

των δεδομένων ως μονάδα μέτρησης εκλάβαμε τη συχνότητα της εμφάνισης των θεμάτων-

αναφορών. Τέλος, παράλληλα με την ποσοτική-περιληπτική περιγραφή των δεδομένων 

επιχειρήσαμε και την ποιοτική ανάλυση για να προσεγγίσουμε πληρέστερα την ερμηνεία 

των αποτελεσμάτων.   

 
 

6.5.2. Ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων των διδασκόντων 

Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων των συνεντεύξεων διεξήχθη σε δύο φάσεις  

(Miles & Huberman,1994): 

1. Επεξεργασία των δεδομένων: Στην πρώτη φάση της επεξεργασίας 

προσδιορίζονται οι κωδικοί και αποδίδονται περιγραφικά (Cohen, Manion & Morrison, 

2008), ενώ στη δεύτερη φάση της επεξεργασίας δομούνται οι κατηγορίες. 

2. Έκθεση των δεδομένων. Με βάση τις κατηγορίες και τους κωδικούς που 

εξήχθησαν στο προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας, δημιουργήθηκαν οι πίνακες 

παρουσίασης των δεδομένων που περιλάμβαναν: α) ατομικούς πίνακες παρουσίασης των 

δεδομένων και β) συγκεντρωτικούς πίνακες παρουσίασης των κατηγοριών και των 

κωδικών, που προέκυψαν από τα δεδομένα και των εννέα συνεντεύξεων (Παπασταμάτης, 

Γρίβα, Βαλκάνος & Γιαβρίμης, 2010). 

Συνεπώς, οι διάφορες κατηγορίες που προέκυψαν από την προαναφερθείσα ποιοτική 

ανάλυση των απαντήσεων των εννέα διδασκόντων τα μαθήματα διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, σε όλα τα παιδαγωγικά τμήματα της χώρας,  ομαδοποιήθηκαν σε τρεις 

βασικούς θεματικούς άξονες. Προηγήθηκε απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων και 

καταγράφηκαν οι πληροφορίες που έδιναν οι διδάσκοντες τόσο μέσα από τις ερωτήσεις όσο 

και οι αυθόρμητες. Ακολούθησε επαναλαμβανόμενη και λεπτομερής ανάγνωση των 

συνεντεύξεων για την πιστή ερμηνεία των πληροφοριών ή τη «μετάφραση των απαντήσεων» 

σύμφωνα με τον Kerlinger (1970). Οι επαναλήψεις των κωδικών στα απομαγνητοφωνημένα 
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κείμενα, μας επέτρεψαν να διατυπώσουμε γενικεύσεις και να παραγοντοποιήσουμε τα 

δεδομένα σε κατηγορίες.   

Για τους Miles και Huberman (1994) η κωδικοποίηση των απαντήσεων των 

συνεντεύξεων είναι σημαντική διότι αφενός συμπιέζει τον όγκο των ποιοτικών δεδομένων, 

αφετέρου οδηγεί με ασφάλεια στην ανάλυση των δεδομένων. Οι κωδικοί που παραθέσαμε 

είναι συντμήσεις που αφορούν το κάθε θέμα ξεχωριστά και μοιάζουν με τα δεδομένα των 

απαντήσεων (Cohen, Manion & Morrison, 2008). 
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Κεφάλαιο 7 

              ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 
 
 

7.1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 

7.1.1. Αποτελέσματα ποσοτικών δεδομένων 
 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος 
 

Γεωγραφική κατανομή 

Από το Μάρτιο του 2010 ξεκίνησε η διαδικασία αποστολής και διανομής των 

ερωτηματολογίων σε όλες τις παιδαγωγικές σχολές της χώρας. Ο υπό εξέταση πληθυσμός 

ανερχόταν σε 1975 άτομα και συγκεντρώσαμε 608 ερωτηματολόγια που καλύπτουν το 

30,78% σε πανελλήνιο επίπεδο. Τα ερωτηματολόγια κατανέμονται κατά τμήμα ως εξής 

(πιν.10): 

 
        Πίνακας 10. Κατανομή του δείγματος κατά τμήμα 

Τμήμα Σύνολο 
τελειοφοίτων 

Σύνολο 
ερωτηματολογίων 

Ποσοστό (%) 

ΑΘΗΝΑ 385 97 25,19 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 382 106 27,74 

ΦΛΩΡΙΝΑ 115 33 28,69 
ΠΑΤΡΑ 213 98 46 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 213 52 24,41 
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 178 48 26,96 
ΡΕΘΥΜΝΟ 193 61 31,6 

ΡΟΔΟΣ 162 49 30,24 
ΒΟΛΟΣ 134 64 47,76 



 172 

Σύνολο 1975 608 30,78 
  
 

Κατανομή κατά φύλο και τμήμα 

Στο σύνολο 608 τεταρτοετών φοιτητών που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 88 ήταν 

άνδρες και οι 520 γυναίκες. Η υπεροχή των γυναικών είναι αξιοσημείωτη (άνδρες: 14,47%, 

γυναίκες: 85,53%) και πρέπει να παρατηρήσουμε ότι αυτή η αναλογία, μεταξύ ανδρών και 

γυναικών, αντιπροσωπεύει την πανελλήνια κατάσταση κατανομής φύλου τόσο στα 

Παιδαγωγικά Τμήματα όσο και στα σχολεία της Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης της 

χώρας. Η κατανομή του δείγματος κατά φύλο και τμήμα αποτυπώνεται ως εξής (πιν.11): 

 
Πίνακας 11.  Κατανομή του δείγματος κατά φύλο και τμήμα 

Τμήμα Άνδρες Γυναίκες Ποσοστό (%) για τους 
άνδρες 

Ποσοστό (%) για τις 
γυναίκες 

ΑΘΗΝΑ 7 90 7,21 92,79 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19 87 17,92 82,08 

ΦΛΩΡΙΝΑ 3 30 9,1 90,9 
ΠΑΤΡΑ 14 84 14,28 85,72 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 3 49 5,76 94,24 
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 8 40 16,67 83,33 
ΡΕΘΥΜΝΟ 16 45 26,22 73,78 

ΡΟΔΟΣ 11 38 22,45 77,55 
ΒΟΛΟΣ 7 57 17,19 82,81 
Σύνολο 88 520 14,47 85,53 

 
 

Κατανομή κατά ηλικία 

Σχετικά με την ηλικία του πληθυσμού του δείγματος δεν υπήρχαν ενδιαφέρουσες 

επισημάνσεις και η κατανομή (πιν. 12) αντιπροσωπεύει σε μεγάλο βαθμό την κανονική 

ηλικιακή τους φοίτηση από τη Β΄θμια εκπαίδευση μέχρι σήμερα. Η μεγάλη πλειονότητα 

των φοιτητών (89,14%) που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο συγκεντρώνεται ανάμεσα 

στα 20 έως 22 έτη. Από τα 23 έως τα 30 συναντούμε το 7,9% του δείγματος, ενώ ηλικία 

πάνω από τα 31 έτη είχε το 2,96% του πληθυσμού.    

 
          Πίνακας 12. Κατανομή του δείγματος κατά ηλικία 

Ηλικία Από 20-22 Από 23-26 Από 27-30 Από 31-34 Από 35 και άνω 
Συχνότητα (Ν) 542 31 17 9 9 
Ποσοστό (%) 89,14 5,1 2,8 1,48 1,48 
 
 

 



 173 

Κατανομή σε σχέση με την κατοχή άλλου τίτλου 

Στον επόμενο πίνακα (πιν.13) φαίνεται και ο αριθμός των φοιτητών του δείγματος 

που είναι κάτοχοι άλλων πτυχίων της Γ΄ θμιας εκπαίδευσης. Το 91,28% του συνόλου του 

δείγματος δεν κατέχει κανένα τίτλο. Ο αριθμός των αποφοίτων άλλων σχολών περιορίζεται 

στο 8,72%. 

 
Πίνακας 13. Κατανομή του δείγματος σε σχέση με την απόκτηση άλλου πτυχίου ΑΕΙ 

 Τίτλος άλλου πτυχίου (Ν) Ποσοστό (%) 
Κατέχουν 53 8,72 

Δεν κατέχουν 555 91,28 
Σύνολο 608 100 

 
Κατανομή σε σχέση με την επιμορφωτική εμπειρία 

Ομοίως καταγράφουμε (πιν.14) και τη συμμετοχή των τελειοφοίτων του δείγματος  

σε προγράμματα ή επιμορφώσεις σχετικές με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Το μικρό 

ποσοστό συμμετοχής (3,6%) σε σχέση με τον πληθυσμό του δείγματος, δείχνει ότι οι 

υποψήφιοι δάσκαλοι πέραν των μαθημάτων που παρακολούθησαν στη σχολή τους δεν είχαν 

καμίας μορφής επιμορφωτική ενασχόληση που να αφορά τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

 
Πίνακας 14.  Συμμετοχή σε πρόγραμμα ή επιμόρφωση σχετικό με τη διαπολ/κή εκπαίδευση 

 Συμμετοχή σε πρόγραμμα ή επιμόρφωση σχετικό με τη 
διαπολ/κή εκπαίδευση 

Ποσοστό 
(%) 

Ναι 22 3,6 
Όχι 586 96,4 

Σύνολο 608 100 
 
 
 
  7.1.2. Δομική εγκυρότητα και αξιοπιστία του ερωτηματολογίου  

Για τον έλεγχο της δομικής εγκυρότητας του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε η  

διερευνητική παραγοντική ανάλυση σε κύριες συνιστώσες (principal component analysis). 

Αρχικά πραγματοποιήσαμε έλεγχο συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών προσδιορίζοντας 

τους δείκτες δύναμης των συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών, τον έλεγχο σφαιρικότητας 

του Bartlett (Bartlett Test of Sphericity) και το συντελεστή ΚΜΟ (Kaiser-Meyer-Olkin) Ο 

συντελεστής ΚΜΟ ήταν υψηλός (0.932), ενώ στον έλεγχο σφαιρικότητας του Bartlett 

παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές τιμές (p < 0.001), οι οποίες δείχνουν ότι το μοντέλο 

της παραγοντικής ανάλυσης είναι κατάλληλο. 
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Στη συνέχεια ακολούθησε η ορθογώνια περιστροφή των αξόνων (varimax). Ο 

αριθμός των παραγόντων καθορίσθηκε με το κριτήριο ότι οι ιδιοτιμές έπρεπε να είναι 

μεγαλύτερες του 1, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Η μικρότερη φόρτιση που 

χρησιμοποιήθηκε για να διαμοιράσουμε τις ερωτήσεις στους παράγοντες ήταν 0.30. Η 

εσωτερική συνοχή των παραγόντων των ερωτηματολογίων εξετάστηκε με το τεστ του άλφα 

(Cronbach, 1951). Τα αποτελέσματα υποστήριξαν την δομική εγκυρότητα του 

ερωτηματολογίου και όλοι οι παράγοντες βρέθηκαν να έχουν υψηλό βαθμό εσωτερικής 

συνοχής. Για το ερωτηματολόγιο είχαμε 5 παράγοντες που ήταν και οι αναμενόμενοι και 

εξηγούσαν το 51.244% της συνολικής διακύμανσης:  

1. τον προσανατολισμό του τμήματος σε ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

[Ποσοστό διακύμανσης 27.3%, α=0,9218],  

2. τις θετικές επιδράσεις της πολυπολιτισμικότητας [Ποσοστό διακύμανσης 12.04%, 

α=0,9006],  

3. το σχεδιασμό της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με γνώμονα τους αλλοδαπούς 

μαθητές και τις οικογένειές τους [Ποσοστό διακύμανσης 4.69%, α=0,8285],  

4. τις αρνητικές επιδράσεις της διαφορετικότητας [Ποσοστό διακύμανσης 3.71%, 

α=0,73], και  

5. την εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο χώρο της σχολικής αίθουσας 

[Ποσοστό διακύμανσης 3.47%, α=0,8335].  

Στον Πίνακα 15 παρουσιάζονται αναλυτικά οι παράγοντες, τα ποσοστά διακύμανσης 

του κάθε παράγοντα και οι φορτίσεις στην κάθε ερώτηση. 
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Πίνακας 15. Αποτελέσματα διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης στο ερωτηματολόγιο το οποίο περιλαμβάνει τους εξής 
παράγοντες: περιεχόμενο σπουδών και διαπολ/κός προσανατολισμός του τμήματος (1),  θετικές επιδράσεις της πολυπολ/τας (2), 
σχεδιασμός της διαπολ/κής εκπαίδευσης στο σχολείο (3), αρνητικές επιδράσεις της πολυπολ/τας (4), και εφαρμογή της διαπ/κής 
εκπαίδευσης στο σχολείο (5). 

 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 
 

1 2 3 4 5 Communalities 

Υπάρχουν προγράμματα ή εργαστήρια διαπολ/κής εκπαίδευσης 
στο τμήμα 

0,618     0,545 

Είμαι ικανοποιημένος/η από τη λειτουργία τους 0,607     0,467 
Οργανώνονται επιστημονικές συναντήσεις 0,506     0,345 
Οργανώνονται, σε σχολεία, διαπολ/κές πρακτικές 0,372     0,222 
Ενδιαφέρονται για τη βελτίωση της προετοιμασίας μου στη 
διαπολ/κή εκπ/ση 

0,704     0,562 

Το τμήμα προσεγγίζει τους εθνοπολιτισμικά διαφορετικούς 
φοιτητές 

0,581     0,382 

Λαμβάνουν στο τμήμα υπόψιν τις εθνοπολ/κές στάσεις των 
αλλοδαπών φοιτητών 

0,493     0,302 

Τα μαθήματα με εφοδίασαν κατάλληλα για να εμπλακώ στη 
διδακτική μιας πολυπ/κής τάξης 

0,673     0,504 

Από το πρόγραμμα σπουδών γνωρίζω για την ένοια και το 
περιεχόμενο της  διαπολ/κής εκπ/σης 

0,678     0,535 

Για την επικοινωνία και τα ανθρώπινα δικαιώματα  0,686     0,552 
Γνωρίζω για τις σχετικές με τη μετανάστευση 
ιδεολογικοπολιτικές τάσεις 

0,657     0,476 

Γνωρίζω για θέματα ρατσισμού και αποκλεισμού των 
αλλοδαπών μαθητών 

0,688     0,553 

Γνωρίζω για τις στάσεις και τις αντιλήψεις που θα 
διαμορφώσω σχετικά με τους αλλοδαπούς 

0,659     0,505 

Για την επίδραση των προσδοκιών μου στη μαθησιακή 
διαδικασία 

0,531     0,348 

Για την εθνοπολιτισμική ποικιλία και διαφορετικότητα 0,684     0,535 
Υπήρξε στο τμήμα διεπιστημονική προσέγγιση των διαπολ/κών 
μαθημάτων 

0,627     0,448 

Γνωρίζω πώς να αντιλαμβάνομαι τα μυνήματα των 
αλλοδαπών μαθητών 

0,730     0,572 

Γνωρίζω πώς οι γονείς τους αντιμετωπίζουν την εκπ/ση 0,644     0,548 
Γνωρίζω για τη μετανάστευση, τη θρησκεία και τις συνθήκες 
διαβίωσης των αλλοδαπών μαθητών 

0,648     0,542 
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Συνέχεια  2/3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 Περιεχόμενο 
σπουδών και 
διαπολ/κός 

προσανατολι
σμός του 
τμήματος 

Θετικές 
επιδράσεις της 
πολυπολ/τας 

Σχεδιασμός της 
διαπολ/κής 

εκπαίδευσης στο 
σχολείο 

Αρνητικές 
επιδράσεις της 
πολυπολ/τας 

Εφαρμογή της 
διαπ/κής 

εκπαίδευσης στο 
σχολείο 

Communalities 

Γνωρίζω τα μοντέλα διδ/λίας που θα χρησιμοποιήσω στην 
πολ/κή τάξη 

0,669     0,590 

Γνωρίζω για τις προσαρμογές στο πρόγραμμα μιας 
πολυπολ/κής τάξης 

0,669     0,627 

Γνωρίζω την ανάγκη να διδάσκω εθνοπολ/κά διαφορετικούς 
μαθητές 

0,386     0,267 

Να χρησιμοποιώ διαπολ/κό υλικό 0,627     0,455 
Οι διαφορετικές εθνοπολ/κές ομάδες καθιστούν την κοινωνία 
πλουσιότερη 

 0,621    0,477 

Η μετανάστευση μπορεί να συνεισφέρει στην ευημερία της 
Ελλάδας 

 0,547    0,412 

Οι αλλοδαποί θα πρέπει να έχουν ίσες εκπ/κές ευκαιρίες με 
τους ντόπιους 

 0,602    0,423 

Η εθνοπολ/κή ποικιλία μιας τάξης ευνοεί την ένταξη των 
μελών της 

 0,733    0,625 

Η πολυπολ/κή τάξη εμπλουτίζει την εργασία με ελκυστικά 
αντικείμενα 

 0,765    0,657 

Η επαφή των μαθητών μιας πολυπολ/κής τάξης ευνοεί την 
προσαρμογή στις κοινωνικές αλλαγές 

 0,712    0,594 

Η κοινή ζωή διαφορετικών μαθητών ενθαρρύνει τη 
μαθησιακή προσπάθεια 

 0,650    0,576 

Η εθνοπολ/κή ποικιλία εμπλουτίζει τις μαθησιακές εμπειρίες 
των μαθητών 

 0,688    0,580 

Τα σχολεία θα έπρεπε να καλωσορίζουν την πολυπολ/κή 
ποικιλία 

 0,714    0,558 

Η εθνοπολ/κή διαφορετικότητα είναι κάτι θετικό για τους 
μαθητές 

 0,694    0,546 

Εκδηλώνεται από το τμήμα ενδιαφέρον για τα προβλήματα της 
πολυπολ/κής μας κοινωνίας  

  0,330   0,545 

Υπάρχει στο τμήμα ομάδα διδασκόντων με αντικείμενο τη 
διαπολ/κή εκπαίδευση 

  0,321   0,458 

Το τμήμα έχει διαπολιτισμικό προσανατολισμό 
 

  0,326   0,638 
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Συνέχεια 3/3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
 Περιεχόμενο 

σπουδών και 
διαπολ/κός 

προσανατολι
σμός του 
τμήματος 

Θετικές 
επιδράσεις της 
πολυπολ/τας 

Σχεδιασμός της 
διαπολ/Άκης 

εκπαίδευσης με 
γνώμωνα τους 

μαθητές και τις 
οικογένειές τους  

Αρνητικές 
επιδράσεις της 
πολυπολ/τας 

Εφαρμογή της 
διαπ/κής 

εκπαίδευσης στο 
σχολείο 

Communalities 

Υπάρχει προβληματισμός για την ιστορία και το μέλλον της 
πολυπολ/κής πραγματικότητας 

  0,348   0,504 

Έμαθα να επικοινωνώ με τους γονείς και τις οικογένειες των 
αλλοδαπών μαθητών μου  

  0,344   0,592 

Παρακολούθησα προγράμματα συμβουλευτικής και 
οικογενειακού ενδιαφέροντος για αλλοδαπούς 

  0,324   0,638 

Παρακολούθησα προγράμματα προσχολικής εκπ/σης για 
αλλοδαπούς  

  0,379   0,596 

Γνωρίζω για την εμπλοκή γονέων αλλοδαπών σε σχολικές 
δραστηριότητες των παιδιών τους 

  0,385   0,603 

Η εθνοπολ/κή ποικιλία κάνει δύσκολη τη δουλειά του 
δασκάλου 

   0,542  0,411 

Οι αλλοδαποί θα προόδευαν περισσότερο αν 
παρακολουθούσαν δικά τους σχολεία 

   0,593  0,542 

Οι αλλοδαποί δημιουργούν προβλήματα πειθαρχίας στις 
τάξεις 

   0,504  0,555 

Η παρουσία τους δημιουργεί περισσότερο προβλήματα από 
ό,τι οφέλη 

   0,446  0,556 

Τα σχολεία θα έπρεπε να διδάσκουν την ελληνική κουλτούρα 
ακόμη και στους «ξένους» 

   0,312  0,406 

Ενημερώθηκα από το τμήμα σχετικά με τα παιχνίδια, τη 
μουσική, τα έθιμα και τις παραδόσεις αλλοδαπών μαθητών   

    0,314 0,433 

Γνωρίζω για τους διαφορετικούς γλωσσικούς 
προσανατολισμούς των μαθητών στα σχολεία 

    0,311 0,554 

Τη διδασκαλία των ελληνικών ως δεύτερης γλώσσας     0,517 0,561 
Τη δίγλωσση εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών     0,442 0,588 
Γνωρίζω για την τοποθέτησή τους σε τάξεις υποδοχής και 
φροντιστηριακά τμήματα 

    0,337 0,549 

Γνωρίζω για την εφαρμογή της διαπολ/κής εκπαίδευσης στην 
τάξη και στο σχολείο 

    0,309 0,636 

Ποσοστό διακύμανσης 27,327 12,040 4,693 3,710 3,475  
Ιδιοτιμή 14,210 6,261 2,440 1,929 1,807  
Cronbach΄s Alpha  0.9218 0,9006 0,8285 0,7300 0,8335  
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7.1.3. Ανάλυση διακύμανσης 

 Η ανάλυση διακύμανσης με έναν παράγοντα (One-way ANOVA) έδειξε 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των Παιδαγωγικών τμημάτων σε όλους τους 

παράγοντες που προέκυψαν από την διερευνητική παραγοντικά ανάλυση:  στο 

περιεχόμενο σπουδών και στον διαπολιτισμικό προσανατολισμό του τμήματος 

(F8,516=29.488, p<0.001), στις θετικές επιδράσεις της πολυπολυτισμικότητας 

(F8,516=3.380, p<0.001), στο σχεδιασμό της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο σχολείο 

(F8,516=3.060, p<0.002), στις αρνητικές επιδράσεις της πολυπολιτισμικότητας 

(F8,516=5.773, p<0.001) και στην εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο 

σχολείο (F8,516=3.310, p<0.001).  

 
Πίνακας 16.  Aνάλυση διακύμανσης 
 Περιεχόμενο 

σπουδών και 
διαπολ/κός 

προσανατολισμός 
του τμήματος 

Θετικές 
επιδράσεις της 

πολυπολ/τας 

Σχεδιασμός 
της διαπολ/κής 

εκπαίδευσης 
στο σχολείο 

Αρνητικές 
επιδράσεις της 

πολυπολ/τας 

Εφαρμογή 
της διαπ/κής 
εκπαίδευσης 
στο σχολείο 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 
ΑΘΗΝΑΣ (Ν=90) 

0,996±0,7273 0,162±1,020 0,159±0,7596 0,447±0,740 0,028±1,079 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 
ΘΕΣΣ/ΚΗΣ 

(Ν=78) 

0,607±1,0491,5 0,124±0,979 0,213±1,0156 0,088±1,123 0,212±1,1046 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

(Ν=28) 

0,620±0,4543,7 0,298±0,948 0,182±1,077 0,102±0,860 0,365±0,973 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 
ΠΑΤΡΑΣ (Ν=74) 

0,154±0,8641, 4,5 0,168±0,834 0,017±0,957 0,354±1,0301 0,001±0,996 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

(Ν=52) 

0,212±0,7161,5 0,204±0,885 0,176±0,855 0,061±0,841 0,162±0,992 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

(Ν=43) 

0,564±1,0341,5 0,216±1,056 0,528±1,1142,4,7 0,054±1,145 0,535±0,812 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

(Ν=60) 

0,473±0,8481,5 1,296±0,924 0,159±1,1396 0,468±1,0801,4,8,9 0,207±0,8136 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 
ΡΟΔΟΥ 
(Ν=36) 

0,333±0,6362,3,6,7 0,435±1,317 0,187±0,884 0,168±0,803 0,229±0,9036 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 
ΒΟΛΟΥ 
(Ν=64) 

0,053±0,7931,3,6,7 0,303±0,9608 0,089±1,110 0,073±0,932 0,030±0,952 

1 p<0.001 Στατιστικά σημαντικές διαφορές με το Παιδαγωγικό Αθήνας 
2 p<0.005 Στατιστικά σημαντικές διαφορές με το Παιδαγωγικό Αθήνας 
3 p<0.001 Στατιστικά σημαντικές διαφορές με το Παιδαγωγικό Θεσσαλονίκης 
4 p<0.05 Στατιστικά σημαντικές διαφορές με το Παιδαγωγικό Θεσσαλονίκης 
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5 p<0.05 Στατιστικά σημαντικές διαφορές με το Παιδαγωγικό Φλώρινας 
6 p<0.05 Στατιστικά σημαντικές διαφορές με το Παιδαγωγικό Αλεξανδρούπολης 
7 p<0.05 Στατιστικά σημαντικές διαφορές με το Παιδαγωγικό Ρεθύμνου 
8 p<0.05 Στατιστικά σημαντικές διαφορές με το Παιδαγωγικό Ρόδου 
9 p<0.05 Στατιστικά σημαντικές διαφορές με το Παιδαγωγικό Βόλου 

 
Στον 1ο παράγοντα τα τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Tuckey έδειξαν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ σχεδόν όλων των τμημάτων, μεταξύ περιφερειακών 

τμημάτων όπως μεταξύ της Ρόδου, Αλεξανδρούπολης, Ρεθύμνου και Βόλου, καθώς 

και μεταξύ των κεντρικών τμημάτων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης όπου 

υπάρχει και ο μεγαλύτερος αριθμός σπουδαστών. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν 

ότι τα περιεχόμενα σπουδών ως προς τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και ο 

διαπολιτισμικός προσανατολισμός δεν είναι δομημένα με τους ίδιους στόχους και δεν 

εκλαμβάνονται έτσι και από τους τελειόφοιτους οι οποίοι τα παρακολούθησαν. 

Στο 2ο παράγοντα που αντανακλά τις θετικές επιδράσεις της πολιτισμικής 

ετερότητας βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p<0.05) μόνο μεταξύ των 

παιδαγωγικών τμημάτων του Βόλου και της Ρόδου. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν 

ότι υπάρχει μία κοινή τάση έκφρασης από όλους τους τελειόφοιτους όλων των 

τμημάτων ως προς τις θετικές επιδράσεις της πολυπολιτισμικότητας. 

Στον 3ο παράγοντα που αφορά το σχεδιασμό της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

στα σχολεία, σημαντικές διαφορές (p<0.05) καταγράφτηκαν μεταξύ του τμήματος της 

Αλεξανδρούπολης και των κεντρικών τμημάτων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης 

και μεταξύ των τμημάτων της Αλεξανδρούπολης και του Ρεθύμνου. 

Ο 4ος παράγοντας που αναφέρεται στις αρνητικές επιδράσεις της 

διαφορετικότητας καταγράφει σημαντικές διαφορές (p<0.05) του ΠΤ Ρεθύμνου με τα 

τμήματα των Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ρόδου και Βόλου, καθώς και του τμήματος 

των Πατρών με την Αθήνα. 

Στον 5ο παράγοντα για την εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο 

σχολείο το ΠΤ της Αλεξανδρούπολης παρουσιάζει σημαντικές διαφορές (p<0.05) με 

τα τμήματα του Ρεθύμνου, της Θεσσαλονίκης και της Ρόδου.    
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7.1.4. Στάσεις και αντιλήψεις των τελειόφοιτων των παιδαγωγικών 

τμημάτων 

Με βάση την ομαδοποίηση των ερωτήσεων με την τεχνική της ανάλυσης 

παραγόντων, για την πληρέστερη έκφραση των στάσεων και των αντιλήψεων των 

τελειόφοιτων εκπαιδευτικών των παιδαγωγικών τμημάτων, τα αποτελέσματα 

ταξινομήθηκαν σε πέντε θεματικές κατηγορίες. Διαφορές πράγματι υπάρχουν μεταξύ 

των τμημάτων με κάποιες τιμές να βρίσκονται πολύ πάνω ή να υπολείπονται των 

μέσων όρων. 

 
 
7.1.4.1. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και ο 

προσανατολισμός του τμήματος σε σχέση με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Η περιγραφική ανάλυση των αποτελεσμάτων από το ερωτηματολόγιο για τις 

αντιλήψεις των φοιτητών γύρω από το διαπολιτισμικό προσανατολισμό των 

τμημάτων τους, έχει ιδιαίτερη αξία διότι παρουσιάζουν μία ενδεικτική εικόνα που 

προκύπτει από τμήμα σε τμήμα. Η συγκριτική παράθεση των ευρημάτων μας δίνει τη 

δυνατότητα να συγκρίνουμε και να επισημάνουμε κάποιες τάσεις, όπου αυτές 

υπάρχουν. Κυρίως, διαφορές εστιάζονται μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών 

τμημάτων και ιδιαίτερα σε ορισμένα περιφερειακά τμήματα. Η λειτουργία 

εργαστηρίων και κέντρων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε Πάτρα, Ιωάννινα και 

Ρέθυμνο αποτυπώνεται θετικά στις στάσεις των τελειοφοίτων, αν και υπάρχουν 

περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά τη λειτουργία τους και το σκοπό που επιτελούν.  

Μικρότερος είναι ο βαθμός ικανοποίησης των ερωτώμενων σε σχέση με τη 

διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων από την πλευρά των τμημάτων τους με 

εξαίρεση τις σχολές του Ρεθύμνου και της Θεσσαλονίκης (Πίνακας 17).  

Καθολική σχεδόν είναι η άποψη μεταξύ των φοιτητών ότι η οργάνωση 

πρακτικών ασκήσεων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σε σχολεία, αντιμετωπίζει 

σοβαρές δυσκολίες. Παρατηρούμε ότι σε ορισμένα τμήματα όπως της Αθήνας, της 

Φλώρινας και της Ρόδου υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για ουσιαστικές 

παρεμβάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Ομοίως, ελλείψεις ή αδυναμίες 

αποδίδονται γενικά και στα μαθήματα που εφοδιάζουν κατάλληλα τους νέους 

δασκάλους, ώστε να μπορούν να εμπλακούν στη διδακτική μιας πολυπολιτισμικής 

τάξης. 
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Από την άλλη είναι ενθαρρυντικά τα στοιχεία που προκύπτουν για την 

προσέγγιση φοιτητών με εθνοπολιτισμικές διαφορές και δεν υποκρύπτονται 

εκδηλώσεις προκαταλήψεων ή ρατσισμού τουλάχιστον στο πλαίσιο όπου την 

αποκλειστική ευθύνη έχει το πανεπιστήμιο. 

Αναλυτικά οι απαντήσεις των φοιτητών παρουσιάζονται στον πίνακα 17 που 

ακολουθεί. 
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Πίνακας 17. Ο προσανατολισμός του τμήματος σε σχέση με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 
 

Παιδαγωγικά Τμήματα (πόλεις) Αθήνα Θεσ/κη Φλώρινα Πάτρα Ιωάννινα Αλεξ/πολη Ρέθυμνο Ρόδος Βόλος 
 (Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
Προγράμματα ή εργαστήρια που 

αφορούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 
(97) 

2,01+0,835 
(106) 

2,91±1,134 
(33) 

2,27±0,626 
 

(97) 
2,98±0,968 

(52) 
3.1±0,846 

(46) 
2,72±1,425 

(61) 
3,54±0,941 

(49) 
2,78±0,715 

(64) 
2,67±0,993 

Αν υπάρχουν, είστε ικανοποιημένοι 
από τη λειτουργία τους; 

(92) 
1,74+0,754 

(101) 
2,70±0,954 

 

(30) 
2,37±0,890 

(91) 
2,76±0,821 

(52) 
2,54±0,727 

(46) 
2,74±1,273 

(61) 
3,13±0,939 

(46) 
2,87±0,653 

(64) 
2,52±0,908 

Οργανώνονται επιστημονικές 
συναντήσεις διαπολιτισμικού 

περιεχομένου; 

(96) 
2,21+0,780 

 

(105) 
3,03±0,955 

 

(32) 
2,06±0,840 

(97) 
2,55±0,902 

(52) 
2,44±0,826 

(46) 
2,93±0,952 

(61) 
3,25±0,888 

(49) 
2,12±0,971 

(64) 
2,58±0,832 

Οργάνωση σε σχολεία πρακτικών 
ασκήσεων διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης 

(97) 
1,71+0,877 

(105) 
2,02±1,083 

(33) 
1,64±0,895 

(98) 
1,74±0,853 

(52) 
2,94±1,018 

(47) 
2,19±1,173 

(61) 
2,26±1,047 

(49) 
1,57±0,842 

(64) 
2.16±1,072 

Το τμήμα  προσεγγίζει τους 
εθνοπολιτισμικά διαφορετικούς 

φοιτητές 

(97) 
2.31±0,928 

(101) 
3,20±1,049 

(33) 
3±0,866 

(97) 
2,93±1,033 

(52) 
2,73±0,931 

(48) 
3,25±0,812 

(61) 
3,13±1,008 

(48) 
2,25±0,957 

(64) 
3,05±0,950 

Το τμήμα λαμβάνει υπόψη τις 
διαφορετικές εθνοπολιτισμικές στάσεις 

των συμφοιτητών μου 

(97) 
2,26±0,905 

(100) 
3,05±1,104 

(33) 
2,88±0,893 

(96) 
2,76±0,981 

(52) 
2,65±0,738 

(48) 
3,19±0,938 

(61) 
2,93±0,998 

(49) 
3,2±1,323 

(64) 
2,67±0,96 

Τα μαθήματα με εφοδίασαν κατάλληλα 
για να εμπλακώ στη διδακτική μιας 

πολυπ/κής τάξης 

(97) 
1,88±0,711 

(105) 
2,89±0,923 

(33) 
2,15±0,795 

(96) 
2,69±0,977 

(52) 
2,85±0,777 

(48) 
3,33±1,059 

(61) 
2,82±0,866 

(49) 
2,24±1,071 

(64) 
2,64±1,045 

Ενδιαφέρον για τη βελτίωση της 
προετοιμασίας μου στο πεδίο της  

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

(97) 
1,88±0,767 

(106) 
2,93±1,017 

(33) 
2,21±0,696 

(98) 
2,67±0,859 

(52) 
2,75±0,813 

 

(47) 
3,02±1,032 

(61) 
2,84±0,952 

(49) 
2,14±1,118 

(64) 
2,47±0,908 
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Ωστόσο, παρά το γεγονός της ελλιπούς παροχής πρακτικών ασκήσεων και της 

διστακτικότητας που εκδηλώνουν για την ανάληψη πολυπολιτισμικών τάξεων 

δείχνουν ικανοποίηση στα περισσότερα τμήματα από το πρόγραμμα σπουδών. Με 

εξαίρεση το τμήμα της Αθήνας και ίσως της Φλώρινας και της Ρόδου εμφανίζονται 

εξοικειωμένοι και θεωρητικά καταρτισμένοι σε ικανοποιητικό βαθμό με την έννοια 

και το περιεχόμενο της  διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, με τη διαπολιτισμική 

επικοινωνία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις σύγχρονες με τη μετανάστευση 

ιδεολογικοπολιτικές τάσεις ή τα θέματα ρατσισμού και αποκλεισμού των αλλοδαπών 

μαθητών (Πίνακας 18).  

Παράλληλα από το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών έχουν 

εφοδιαστεί, σε επίπεδα που να ξεπερνούν τις μέσες τιμές τόσο για τις αντιλήψεις που 

θα διαμορφώσουν σχετικά με τους αλλοδαπούς μαθητές όσο και για τις επιδράσεις 

των προσδοκιών τους στη μαθησιακή διαδικασία των αλλοδαπών μαθητών.  

Άτυπη συμφωνία μεταξύ των υποψήφιων δασκάλων όλων των παιδαγωγικών 

τμημάτων φαίνεται να υπάρχει για την απουσία διεπιστημονικής προσέγγισης των 

ζητημάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αίτημα που, όπως θα δούμε και στη 

συνέχεια της έρευνάς μας, διατυπώνεται και από τους διδάσκοντες. Ένα στοιχείο 

αρκετά εντυπωσιακό που προκύπτει από την ανάλυση και κυρίως σε Αθήνα και 

Φλώρινα είναι ότι δεν αισθάνονται έτοιμοι στο να διαχειριστούν τα μηνύματα που 

εκπέμπουν οι αλλοδαποί μαθητές.  

Υποστηρίζουν ότι δεν είναι σε ικανοποιητικό βαθμό οι πληροφορίες που 

διαθέτουν για τη μετανάστευση, τις συνθήκες διαβίωσης, τη γλώσσα και τον 

πολιτισμό των αλλοδαπών μαθητών και των οικογενειών τους ή για το πως οι γονείς 

των παιδιών αυτών αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ομοίως, 

δυσχέρειες εντοπίζονται στη χρήση διδακτικών τεχνικών σε πολυπολιτισμικές τάξεις, 

στις προσαρμογές των προγραμμάτων τους και στη χρήση κατάλληλου 

διαπολιτισμικού υλικού.  

Τέλος, φαίνεται να έχουν συνειδητοποιήσει όλοι σε αρκετά μεγάλο βαθμό την 

ανάγκη να γνωρίζουν να διδάσκουν εθνοπολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές. 
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Πίνακας 18. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών σε σχέση με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση   
 
Παιδαγωγικά Τμήματα (πόλεις) Αθήνα Θεσσ/κη Φλώρινα Πάτρα Ιωάννινα Αλεξ/πολη Ρέθυμνο Ρόδος Βόλος 
 (Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
Γνωρίζω για την έννοια και το 
περιεχόμενο της  διαπολ/κής εκπ/σης 

(97) 
1,92±0,672 

(106) 
2,98±0,946 

(33) 
2,21±0,696 

(98) 
3,19±0,960 

(52) 
3,13±0,768 

(48) 
3,46±0,988 

(61) 
3,16±0,8 

(49) 
1,92±0,954 

(64) 
2,86±0,852 

Για τη διαπολιτισμική επικοινωνία 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα 

(97) 
2,12±0,767 

(106) 
3,23±1,026 

(33) 
2,42±0,751 

(98) 
2,96±0,884 

(52) 
3,12±0,732 

(48) 
3,65±0,911 

(61) 
3,28±0,733 

(49) 
2,08±0,759 

(64) 
2,78±0,899 

Για τις σύγχρονες με τη 
μετανάστευση ιδεολ/πολιτικές τάσεις 

(98) 
1,81±0,741 

(104) 
2,59±1,048 

(33) 
2,24±0,751 

(97) 
2,71±0,989 

(52) 
2,67±0,834 

(48) 
3,29±0,967 

(61) 
2,93±0,854 

(49) 
2,35±0,83 

(64) 
2,45±0,815 

Για θέματα ρατσισμού, 
προκατάληψης και αποκλεισμού των 
αλλοδαπών μαθητών 

(97) 
2,4±0,862 

(106) 
3,86±0,941 

(33) 
2,97±0,770 

(98) 
3,43±0,849 

(52) 
3,44±0,873 

(48) 
3,46±0,898 

(61) 
3,39±0,9 

(49) 
2,94±0,944 

(64) 
3,09±0,83 

Για τις στάσεις και τις αντιλήψεις 
που θα διαμορφώσω σχετικά με τους 
αλλοδαπούς μαθητές 

(97) 
2,23±0,860 

(106) 
3,32±1,019 

(33) 
2,85±0,755 

(97) 
3,15±0,950 

(52) 
3,12±0,808 

(48) 
3,35±0,911 

(61) 
3,31±0,867 

(49) 
3±0,913 

(64) 
3,05±0,825 

Για την επίδραση των προσδοκιών 
μου στη μαθησιακή διαδικασία 

(97) 
2,65±1,061 

(105) 
3,21±0,917 

(33) 
3,12±1,023 

(98) 
3,24±0,964 

(52) 
3,15±0,949 

(48) 
3,38±0,959 

(610 
3,46±0,848 

(49) 
3,43±1,118 

(64) 
3,27±1,012 

          
Για την εθνοτική-πολιτισμική 
ποικιλία και τη διαφορετικότητα 

(97) 
2,31±0,769 

(105) 
3,44±0,950 

(33) 
2,97±0,810 

(98) 
3,36±0,853 

(52) 
3,35±0,738 

(48) 
3,46±0,898 

(61) 
3,44±0,827 

(49) 
3,33±1,248 

(64) 
3,03±0,908 

Διεπιστημονική προσέγγιση των 
ζητημάτων της διαπολ/κης εκπ/σης 

(97) 
1,81±0,726 

(104) 
2,77±0,997 

(32) 
2,19±0,738 

(98) 
2,5±0,876 

(52) 
2,4±0,846 

(48) 
2,77±0,805 

(61) 
2,56±0,904 

(49) 
2,22±0,941 

(64) 
2,44±0,889 

Γνωρίζω πώς να αντιλαμβάνομαι τα 
μηνύματα των αλλοδαπών μαθητών 

(97) 
1,64±0,632 

(106) 
2,40±0,880 

(33) 
1,73±0,839 

(97) 
2,4±0,786 

(52) 
2,38±0,745 

(48) 
2,79±0,898 

(61) 
2,39±0,862 

(49) 
2,12±0,881 

(64) 
2,11±0,779 

Γνωρίζω πώς οι γονείς τους 
αντιμετωπίζουν την εκπ/ση  

(97) 
1,42±0,556 

(106) 
2,16±0,987 

(33) 
1,79±0,960 

(97) 
2,37±0,833 

(52) 
2,08±0,763 

(48) 
2,73±0,962 

(61) 
2,21±1,018 

(49) 
2,14±0,89 

(64) 
2,17±0,901 

Γνωρίζω για τη μετανάστευση, τις 
συνθήκες διαβίωσης, τη γλώσσα και 
τον πολιτισμό των αλλοδαπών 
μαθητών και των οικογενειών τους 

(97) 
1,74±0,696 

(106) 
2,40±0,963 

(33) 
1,9±0,723 

(97) 
2,48±0,855 

(52) 
2,59±0,747 

(48) 
2,87±1,103 

(60) 
2,6±0,827 

(49) 
2,14±0,978 

(64) 
2,42±1,035 
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Γνωρίζω τα μοντέλα διδ/λίας που θα 
χρησιμοποιήσω στην πολ/κή τάξη 

(97) 
1,72±0,732 

(106) 
2,51±0,938 

(33) 
2,12±0,857 

(96) 
2,73±0,965 

(52) 
2,63±0,886 

(48) 
2,72±1,086 

(61) 
2,63±1 

(49) 
2±0,735 

(64) 
2,2±0,8 

Γνωρίζω για τις προσαρμογές στο 
πρόγραμμα μιας πολυπ/κης τάξης 

(97) 
1,67±0,657 

(105) 
2,35±0,865 

(33) 
1,96±0,883 

(97) 
2,53±0,913 

(52) 
2,61±0,661 

(48) 
2,68±0,970 

(61) 
2,68±1 

(49) 
2,24±0,778 

(64) 
2,23±0,83 

Γνωρίζω για την ανάγκη να διδάσκω 
εθνοπολ/κά διαφορετικούς μαθητές 

(97) 
3,09±1,233 

(105) 
3,47±1,248 

(33) 
3,54±1,148 

(97) 
3,58±1,060 

(52) 
3,69±0,980 

(48) 
3,54±1,184 

(61) 
3,85±1,092 

(49) 
3,53±1,174 

(64) 
3,34±1,057 

Γνωρίζω να χρησιμοποιώ 
διαπολιτισμικό υλικό 

(97) 
1,53±0,630 

(106) 
2,33±0,815 

(33) 
2,15±0,905 

(98) 
2,52±0,910 

(52) 
2,5±0,641 

(48) 
2,7±0,824 

(61) 
2,39±0,801 

(48) 
2,25±0,862 

(64) 
2,12±0,826 
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7.1.4.2. Οι θετικές επιδράσεις της εθνοπολιτισμικής διαφορετικότητας 

Τα ευρήματα δείχνουν αποδοχή, σε αρκετά μεγάλο βαθμό, της 

εθνοπολιτισμικής διαφορετικότητας και όλοι τη θεωρούν σημαντική για τους 

μαθητές. Κανένα παιδαγωγικό τμήμα δεν παρουσιάζει αισθητή διαφοροποίηση και η 

πλειονότητα των ερωτηθέντων αποδέχεται την αναγκαιότητα των ίσων εκπαιδευτικών 

ευκαιριών μεταξύ των Ελλήνων και των αλλοδαπών μαθητών (Πίνακας 19). Είναι 

γεγονός ότι οι απαντήσεις ξεπερνούν τις μέσες τιμές, ακόμη και έξω από τα στενά 

πλαίσια της σχολικής αίθουσας, δεδομένου ότι όλοι σχεδόν διαβλέπουν κοινωνικά 

και οικονομικά οφέλη από τη συμβίωση διαφορετικών εθνοπολιτισμικών ομάδων.  

Οι νέοι δάσκαλοι ωστόσο έχουν αποδεχτεί και μία θετική αξιοποίηση που 

προσφέρει η πολυπολιτισμική ποικιλία μιας τάξης τόσο στη διευκόλυνση της ένταξης 

και προσαρμογής των μελών της όσο και στον εμπλουτισμό και την ενθάρρυνση της 

μαθησιακής διαδικασίας. 

Δεν υπάρχει καμία επιφύλαξη στον εκπαιδευτικό κόσμο που προετοιμάζεται 

σήμερα στο πανεπιστήμιο σχετικά με το ότι τα σχολεία θα πρέπει να καλωσορίζουν 

την πολυπολιτισμική ποικιλία και να αποτιμούν θετικά το σύστημα αξιών των 

παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών. Είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για 

επιτυχημένη συνεργασία και ψυχοσυναισθηματική ασφάλεια και ανάπτυξη. 
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Πίνακας 19. Οι θετικές επιδράσεις της πολυπολιτισμικής διαφορετικότητας 

Παιδαγωγικά Τμήματα (πόλεις) Αθήνα Θεσσ/κη Φλώρινα Πάτρα Ιωάννινα Αλεξ/πολη Ρέθυμνο Ρόδος Βόλος 
 (Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
 Η ζωή ανθρώπων από διαφορετικές 
εθνοπολιτισμικές ομάδες καθιστά την 
κοινωνία πλουσιότερη. 

(97) 
3,24±1 

(105) 
3,36±1,217 

(33) 
3,33±0,889 

(97) 
3,71±0,956 

(52) 
3,32±0,856 

(48) 
3,2±1,030 

(61) 
3,67±1,060 

(49) 
3,85±1,060 

(64) 
3,32±1,127 

Η μετανάστευση μπορεί να συμβάλει στην 
ευημερία της Ελλάδας. 

(97) 
3,04±1,069 

(102) 
3,06±1,064 

(33) 
3,24±0,936 

(98) 
3±0,973 

(52) 
3,05±0,751 

(48) 
3,1±0,928 

(61) 
3,08±1,004 

(48) 
3,89±1,076 

(64) 
2,81±0,957 

Οι παλιννοστούντες και αλλοδαποί 
μαθητές θα πρέπει να έχουν ίσες 
εκπαιδευτικές ευκαιρίες με τους ντόπιους. 

(97) 
4,25±0,869 

(104) 
4,44±0,868 

(33) 
4,39±0,747 

(98) 
4,69±0,616 

(52) 
4,21±0,8 

(48) 
4,22±0,994 

(61) 
4,57±0,669 

(49) 
4,18±1,111 

(64) 
4,25±1,023 

Η πολυπ/σμική ποικιλία μιας τάξης ευνοεί 
την κοινωνική ένταξη των μελών της. 

(97) 
3,56±0,988 

(106) 
3,92±0,963 

(32) 
3,87±0,832 

(98) 
3,80±1,041 

(52) 
3,69±1,020 

(48) 
3,75±0,910 

(61) 
3,9±0,85 

(49) 
4,12±1,033 

(64) 
3,65±0,995 

Μία πολυπολιτισμική τάξη εμπλουτίζει την 
εργασία με διαφορετικά και ελκυστικά 
αντικείμενα. 

(97) 
3,47±1,160 

(106) 
3,99±0,970 

(33) 
3,87±0,857 

(98) 
3,97±0,884 

(52) 
3,59±0,798 

(48) 
3,41±1,027 

(61) 
4,01±0,785 

(49) 
4,16±0,874 

(64) 
3,62±0,917 

 
Η επαφή των μαθητών μιας 
πολυπολιτισμικής τάξης ευνοεί την 
προσαρμογή στις κοινωνικές αλλαγές. 

(97) 
3,81±0,950 

(104) 
3,94±0,943 

(33) 
4,06±0,863 

(98) 
3,94±0,889 

(52) 
3,82±0,809 

(48) 
3,66±0,883 

(61) 
3,75±0,942 

(49) 
3,85±1 

(64) 
3,53±0,958 

Η κοινή ζωή «διαφορετικών» μαθητών 
ενθαρρύνει τη μαθησιακή τους 
προσπάθεια. 

(97) 
3,45±1,020 

(105) 
3,78±1,091 

(33) 
3,72±0,977 

(98) 
3,68±0,958 

(52) 
3,59±0,798 

(48) 
3,64±0,887 

(61) 
3,59±0,901 

(49) 
3,97±0,946 

(64) 
3,39±0,969 

Η εθνοπολιτισμική ποικιλία στην τάξη 
εμπλουτίζει τις μαθησιακές εμπειρίες. 

(97) 
3,58±0,954 

(106) 
4,03±0,861 

(33) 
3,90±0,765 

(98) 
3,95±0,772 

(52) 
3,94±0,849 

(48) 
3,83±0,952 

(61) 
4,19±0,678 

(49) 
3,97±0,946 

(64) 
3,71±0,786 

Με δεδομένο ότι όλοι οι πολιτισμοί είναι 
το ίδιο σημαντικοί όσο ο δικός μας τα 
σχολεία θα έπρεπε να καλωσορίζουν την 
πολυπολιτισμική ποικιλία. 

(97) 
4,08±0,825 

(105) 
4,13±0,941 

(33) 
4,33±0,645 

(96) 
4,27±0,760 

(52) 
4,03±0,884 

(48) 
3,81±0,981 

(61) 
4,52±0,787 

(49) 
4,12±1,092 

(64) 
4,04±0,982 

Η εθνοπολιτισμική διαφορετικότητα είναι 
κάτι θετικό για τους μαθητές. 

(97) 
3,47±1 

(105) 
3,78±1,100 

(33) 
3,66±0,853 

(96) 
3,75±0,882 

(52) 
3,38±0,952 

(48) 
3,64±0,887 

(61) 
4,01±0,846 

(47) 
4±1,020 

(64) 
3,45±0,815 
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7.1.4.3.  Ο σχεδιασμός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο σχολείο 

Οι γνώσεις που παρέχονται στα προγράμματα σπουδών των τμημάτων και 

αποβλέπουν στο σχεδιασμό της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με γνώμονα τους 

παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές και τις οικογένειές τους δε φαίνεται να 

ικανοποιούν τους ερωτώμενους (Πίνακας 20).  

Γενικά φαίνεται να έχουν σε μεγάλο βαθμό τη διάθεση και το ενδιαφέρον να 

ασχοληθούν και να προσεγγίσουν τα προβλήματα μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. 

Συγχρόνως και τα ίδια τα τμήματα εκδηλώνουν τις ίδιες προθέσεις αφού, πλην 

ελαχίστων περιπτώσεων, διαθέτουν ομάδες διδασκόντων με αντικείμενο τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση.  

Προσπάθεια επίσης αναγνωρίζουν οι φοιτητές κι όσον αφορά τον 

προβληματισμό γύρω από την ιστορία και το μέλλον της παρούσας πολυπολιτισμικής 

πραγματικότητας.  

Τα στοιχεία όμως από την ανάλυση των αποτελεσμάτων δεν είναι 

ενθαρρυντικά σε σχέση με το πώς οι υποψήφιοι δάσκαλοι θα επικοινωνούν με τους 

γονείς και τις οικογένειες των μαθητών. Η καθημερινότητα στα σχολεία δημιουργεί 

εντάσεις και δυσκολίες όχι μόνο με τους μαθητές αλλά και με τις οικογένειές τους και 

σε πολλές περιπτώσεις η παρέμβαση του δασκάλου είναι καθοριστική. Οι στάσεις 

των γονέων των μαθητών και γενικά των οικογενειών απέναντι στις προσπάθειες και 

τις πρωτοβουλίες των δασκάλων είναι ένα γεγονός που δεν μπορούμε να 

παραβλέψουμε και μπορεί να επηρεάσει τόσο τη σχολική ζωή όσο και την ομαλή 

προσαρμογή των αποφοίτων στο εκπαιδευτικό σύστημα.  

Υπάρχουν αρκετά προγράμματα συμβουλευτικής και οικογενειακού 

ενδιαφέροντος για αλλοδαπούς, καθώς και προγράμματα ενημέρωσης και 

προσχολικής εκπαίδευσης για τα οποία γνωρίζουν ελάχιστα οι φοιτητές. Η άγνοια 

που επίσης καταγράφεται γύρω από τις διαδικασίες εμπλοκής γονέων, αλλοδαπών και 

παλιννοστούντων μαθητών, σε σχολικές δραστηριότητες των παιδιών τους, σε όλα τα 

τμήματα, δε βοηθάει στην υιοθέτηση ειδικών στάσεων, πρακτικών και μεθόδων που 

θα διασφαλίσουν τη συνεργασία με την οικογένεια και την αποτελεσματικότητα της 

εκπαίδευσης. 
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Πίνακας 20. Σχεδιασμός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με γνώμονα τους μαθητές και τις οικογένειές τους. 
 

 
Παιδαγωγικά Τμήματα (πόλεις) Αθήνα Θεσσ/κη Φλώρινα Πάτρα Ιωάννινα Αλεξ/πολη Ρέθυμνο Ρόδος Βόλος 
 (Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
Προσεγγίζω με το κατάλληλο 
ενδιαφέρον τα ζητήματα της 
πολυπολιτισμικής μας κοινωνίας 

(97) 
2,04+0,691 

(106) 
3,66±0,945 

(33) 
2,58±0,708 

(98) 
3,40±0,809 

(52) 
3,23±0,675 

(48) 
3,23±0,881 

(61) 
3,31±0,904 

(49) 
3,45±0,738 

 

(64) 
2,95±0,805 

Υπάρχει στο τμήμα ομάδα διδασκόντων 
με αντικείμενο τη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση 

(97) 
1,77+0,715 

(106) 
3,20±1,037 

(32) 
2,19±0,693 

(97) 
3,49±0,991 

(52) 
3,21±0,936 

(47) 
3,15±1,197 

(61) 
3,56±1,025 

(49) 
2,53±0,868 

(64) 
2,84±0,979 

Υπάρχει γενικά από το Τμήμα 
ενδιαφέρον διαπολιτισμικού 
περιεχομένου 

(97) 
1,89±0,789 

(105) 
3,42±0,988 

(32) 
2,47±0,761 

(96) 
3,02±0,882 

(52) 
3,13±0,768 

(48) 
3,33±1,078 

(61) 
3,23±0,883 

(49) 
2,61±0,812 

(64) 
2,7±0,79 

Διαπιστώνω να υπάρχει στο Τμήμα 
προβληματισμός γύρω από την ιστορία 
και το μέλλον της παρούσας 
πολυπολιτισμικής πραγματικότητας 

(97) 
2,07±0,845 

(103) 
3,18±1,007 

(33) 
2,61±0,933 

(96) 
2,83±0,854 

(52) 
2,69±0,853 

(48) 
3,29±0,944 

(61) 
3,1±0,907 

(47) 
2,53±0,952 

(64) 
2,48±0,816 

Γνωρίζω να επικοινωνώ με τους γονείς 
και τις οικογένειες των αλλοδαπών 
μαθητών 

(97) 
1,74±0,711 

(106) 
2,16±0,948 

(33) 
1,64±0,859 

(97) 
2,24±0,851 

(52) 
2,08±0,710 

(48) 
2,81±1,045 

(61) 
2,15±0,928 

(49) 
2,22±0,896 

(64) 
2,13±0,951 

Γνωρίζω για προγράμματα 
συμβουλευτικής και οικογενειακού 
ενδιαφέροντος για αλλοδαπούς 

(97) 
1,51±0,693 

(105) 
1,89±0,842 

(33) 
1,51±0,755 

(96) 
1,98±0,852 

(52) 
2,07±0,709 

(47) 
2,1±0,865 

(60) 
2,01±0,892 

(49) 
1,71±0,645 

(64) 
1,92±0,878 

Για προγράμματα προσχολικής 
εκπαίδευσης για παλιννοστούντες και 
αλλοδαπούς μαθητές      

(97) 
1,29±0,543 

(106) 
1,55±0,704 

(33) 
1,48±0,795 

(97) 
!,97±0,877 

(52) 
1,80±0,793 

(48) 
1,85±0,743 

(60) 
1,65±0,732 

(49) 
1,59±0,788 

(64) 
1,64±0,763 

Γνωρίζω για τις διαδικασίες εμπλοκής 
γονέων αλλοδαπών και 
παλιννοστούντων μαθητών σε σχολικές 
δραστηριότητες των παιδιών τους 

(97) 
1,41±0,590 

(104) 
1,79±0,792 

(33) 
1,60±0,863 

(94) 
1,93±0,889 

(52) 
2±0,792 

(48) 
2,06±0,726 

(60) 
1,9±0,877 

(45) 
1,93±0,889 

(64) 
1,79±0,738 
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 7.1.4.4. Οι αρνητικές επιδράσεις της πολιτισμικής διαφορετικότητας 

Ιδιαίτερα αυστηροί εμφανίζονται οι ερωτώμενοι από όλες τις παιδαγωγικές 

σχολές, στις δυσχέρειες που δημιουργεί η εθνοπολιτισμική ποικιλία σε μία τάξη. 

Εκδηλώνεται από όλους ένα είδος φόβου και μία αγωνία, αναγνωρίζοντας αδυναμία 

και ανασφάλεια για αυτό που θα συναντήσουν, όταν θα κληθούν να διδάξουν. 

Αισθάνονται ότι η έλλειψη εμπειρίας και συστηματικής ενασχόλησης με αλλοδαπούς 

μαθητές είναι αυτό που γεννάει την ανασφάλεια και όχι η συνύπαρξη και η 

αλληλεπίδραση, στον ίδιο χώρο, μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων. 

Αυτός είναι και ο λόγος που παραδέχονται σε μικρότερο βέβαια βαθμό ότι η 

παρουσία αλλοδαπών στις τάξεις ενδέχεται να δημιουργεί και κάποια προβλήματα 

πειθαρχίας. 

Ωστόσο όταν πρέπει να τοποθετηθούν γενικά στο ερώτημα, εάν η παρουσία 

των  αλλοδαπών στις τάξεις προκαλεί περισσότερο προβλήματα από ό,τι οφέλη, 

εμφανίζονται αρνητικοί με την πρόταση. 

Η επόμενη πρόταση έθετε από μέρους μας το ζήτημα της διδασκαλίας της 

ελληνικής κουλτούρας ακόμη και σε μαθητές με διαφορετική καταγωγή. Επρόκειτο 

για ένα υποθετικό ερώτημα με το οποίο δεν συμφωνούσαν σχεδόν καθόλου οι 

φοιτητές αφήνοντας να εννοηθεί μία θετική, ως επί το πλείστον, στάση απέναντι στη 

διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των αλλοδαπών. 

Τέλος, σε μικρό βαθμό οι τελειόφοιτοι αντιλαμβάνονται ότι οι μαθητές που 

προέρχονται από εθνικές μειονότητες θα προόδευαν περισσότερο, αν 

παρακολουθούσαν «δικά τους» σχολεία. Θεωρούν ότι δεν πραγματοποιείται 

αποτελεσματική εκπαίδευση, όταν απομακρύνονται από ένα ενιαίο σχολικό 

περιβάλλον και περιχαρακώνονται σε ομάδες αλλοδαπών και παλιννοστούντων σε 

«δικά» τους σχολεία. 
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Πίνακας 21. Αρνητικές επιδράσεις της διαφορετικότητας 
 

 
 

Παιδαγωγικά Τμήματα (πόλεις) Αθήνα Θεσσ/κη Φλώρινα Πάτρα Ιωάννινα Αλεξ/πολη Ρέθυμνο Ρόδος Βόλος 
 (Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
Η εθνοπολιτισμική ποικιλία κάνει δύσκολη 
τη δουλειά του δασκάλου. 

(97) 
3,5±0,936 

(106) 
3,25±1,203 

(33) 
3,36±1,084 

(98) 
3,18±0,934 

(52) 
3,46±0,999 

(48) 
3,47±0,798 

(61) 
3,32±1,06 

(47) 
3,4±1,056 

(64) 
3,21±1,105 

Οι μαθητές που προέρχονται από εθνικές 
μειονότητες θα προόδευαν περισσότερο αν 
παρακολουθούσαν «δικά τους» σχολεία. 

(97) 
2,22±1,025 

(103) 
2,16±1,129 

(33) 
2,75±1,031 

(96) 
2,57±1,083 

(52) 
2,48±1,146 

(48) 
2,81±1,065 

(61) 
2,13±0,903 

(48) 
2,33±0,907 

(64) 
2,37±1 

Η παρουσία αλλοδαπών δημιουργεί 
προβλήματα πειθαρχίας στις τάξεις. 

(97) 
2,20±0,956 

(106) 
2,02±0,990 

(33) 
2,42±0,969 

(98) 
2,15±0,889 

(52) 
2,5±1,093 

(48) 
2,7±1,009 

(61) 
2,16±0,916 

(48) 
1,89±1,036 

(64) 
2,21±0,95 

Η παρουσία αλλοδαπών δημιουργεί 
περισσότερο προβλήματα από ότι οφέλη σε 
μία τάξη. 

(97) 
2,08±0,942 

(105) 
1,63±0,785 

(33) 
1,75±0,791 

(97) 
1,84±0,882 

(52) 
1,84±0,751 

(48) 
2,27±0,961 

(61) 
1,57±0,694 

(49) 
1,79±0,865 

(64) 
1,84±0,912 

Τα σχολεία θα έπρεπε να επικεντρώνουν 
αποκλειστικά στη διδασκαλία της 
ελληνικής κουλτούρας ακόμη και σε 
μαθητές με διαφορετική καταγωγή. 

(97) 
1,86±1,027 

(106) 
1,87±1,057 

(33) 
1,90±1,208 

(98) 
1,77±0,958 

(52) 
2,01±0,918 

(48) 
2,47±1,051 

(61) 
1,4±0,844 

(49) 
1,77±1,141 

(64) 
2,1±1,055 
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7.1.4.5. Η εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο σχολείο 

Δυσκολίες φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι ερωτώμενοι και στα θέματα 

εφαρμογής της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην αίθουσα και το σχολείο (Πίνακας 

22). Δηλώνουν σχεδόν σε όλες τις σχολές ότι δεν είχαν την ευκαιρία μέσα από τα 

μαθήματά τους ή τις πρακτικές τους ασκήσεις να ενημερωθούν σχετικά με τα 

παιχνίδια, τη μουσική, τα έθιμα ή τις παραδόσεις παιδιών  άλλων εθνοτήτων. Το 

πρόβλημα, όπως αποτυπώνεται, καταδεικνύει ότι τα παιχνίδια γνωριμίας, οι 

δραστηριότητες γύρω από τις παραδόσεις, τα ήθη ή τη μουσική δεν εντάσσονται σε 

μία συγκροτημένη, προσχεδιασμένη στρατηγική που υπαγορεύεται από τις 

παιδαγωγικές σπουδές αλλά στην πράξη, όταν παραστεί ανάγκη, χρησιμοποιούνται 

αποσπασματικά και εφαρμόζονται ανάλογα με τις γνώσεις, την ευαισθητοποίηση και 

τη διάθεση του νέου δασκάλου.  

Παράλληλα διαπιστώνουμε ότι οι φοιτητές έχουν περιορισμένη ενημέρωση 

για τους διαφορετικούς γλωσσικούς προσανατολισμούς των παιδιών στα σχολεία 

όπως και για τη διδασκαλία των ελληνικών ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Παρά τις 

επισημάνσεις των ειδικών η μητρική γλώσσα των αλλοδαπών μαθητών, πέρα από τις 

θεωρητικές προσεγγίσεις και τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη, συνεχίζει να 

αγνοείται από το εκπαιδευτικό σύστημα στο βαθμό που οι υποψήφιοι δάσκαλοι να μη 

βιώνουν μέσα από τις σπουδές τους το απαιτούμενο μέγεθος αυτής της 

αναγκαιότητας. 

Σε ό,τι αφορά  την τοποθέτηση αλλοδαπών μαθητών σε τάξεις υποδοχής και 

φροντιστηριακά τμήματα η ενημέρωση δεν είναι σε ικανοποιητικό βαθμό. Οι τάξεις 

υποδοχής και τα φροντιστηριακά τμήματα έχουν υποστεί κριτική για την 

απομάκρυνση των μαθητών από το οικείο περιβάλλον της τάξης, για το στιγματισμό 

και την κατηγοριοποίησή τους. Παρά τη στελέχωσή τους με έμπειρους δασκάλους 

θεωρούνται από πολλούς ότι κουράζουν τα παιδιά και είναι αναποτελεσματικές ως 

προς το σκοπό που επιτελούν λόγω ελλείψεως μέσων και μεθοδολογίας. 

Σε γενικές γραμμές οι ερωτώμενοι αισθάνονται ανέτοιμοι για την εφαρμογή 

της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εκφράζοντας αγωνία για την ψυχοσυναισθηματική 

και μαθησιακή ωφέλεια των μαθητών. 
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Πίνακας 22. Εφαρμογή της διαπολ/κής εκπαίδευσης στην τάξη και το σχολείο 
 
Παιδαγωγικά Τμήματα (πόλεις) Αθήνα Θεσσ/νίκη Φλώρινα Πάτρα Ιωάννινα Αλεξ/πολη Ρέθυμνο Ρόδος Βόλος 
 (Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
(Ν) 

Μ+SD 
Έχω ενημερωθεί για τους 
διαφορετικούς γλωσσικούς 
προσαν/λισμούς των μαθητών 

(97) 
1,90±0,722 

(104) 
2,59±0,929 

(33) 
2,27±0,875 

(97) 
2,52±0,855 

(52) 
2,5±0,851 

(48) 
2,72±1,026 

(60) 
2,76±1,014 

(49) 
2,2±1,06 

(64) 
2,17±0,724 

Γνωρίζω σχετικά με τη διδ/λία των 
ελληνικών ως δεύτερης γλώσσας. 

(97) 
1,90±0,817 

(106) 
2,54±0,986 

(33) 
2,72±0,977 

(97) 
2,92±1,072 

(52) 
2,01±0,828 

(48) 
2,75±1,041 

(61) 
2,83±1,019 

(49) 
2,18±1,034 

(64) 
2,73±1,011 

Γνωρίζω σχετικά με τη δίγλωσση 
εκπ/ση των μαθητών του δημοτικού 

(97) 
1,79±0,749 

(106) 
2,57±1,013 

(33) 
3±0,968 

(97) 
2,90±1,118 

(52) 
2,23±0,807 

(48) 
2,79±1,184 

(61) 
2,81±1,024 

(48) 
3,14±1,071 

(64) 
2,5±0,992 

Σχετικά με τη φροντίδα τοποθέτησης 
αλλοδαπών μαθητών σε τάξεις 
υποδοχής και φροντιστηριακά 
τμήματα 

(97) 
2,06±0,801 

(105) 
2,40±0,947 

(33) 
2,45±0,904 

(97) 
2,81±1,034 

(52) 
2,98±0,699 

(48) 
2,41±0,918 

(61) 
3,18±0,866 

(49) 
2,16±0,897 

(64) 
2,46±0,733 

Γνωρίζω για την εφαρμογή της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τόσο 
στην τάξη όσο και στα σχολεία 

(97) 
1,82±0,736 

(106) 
2,49±0,853 

(33) 
2,06±0,899 

(97) 
2,7±0,948 

(52) 
2,82±0,648 

(48) 
2,6±1,005 

(61) 
2,86±0,974 

(49) 
2,38±0,837 

(64) 
2,37±0,863 

Είχα την ευκαιρία μέσα από τη 
θεωρητική κατάρτιση ή τις 
πρακτικές σας ασκήσεις να 
ενημερωθώ σχετικά με τα παιχνίδια, 
τη μουσική, τα έθιμα ή τις 
παραδόσεις παιδιών  άλλων 
εθνοτήτων 

(97) 
1,57±0,720 

(106) 
1,71±0,792 

(33) 
1,82±0,950 

(98) 
1,94±0,859 

(52) 
1,79±0,637 

(48) 
2,31±0,993 

(61) 
1,92±0,881 

(49) 
2,29±0,935 

(64) 
1,94±1,111 
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7.1.5. Αποτελέσματα ανάλυσης περιεχομένου: ποσοτικά δεδομένα 

7.1.5.1. Θεματικός άξονας: διερεύνηση κάλυψης αναγκών 

Μέσα από τις απαντήσεις των τελειόφοιτων των παιδαγωγικών τμημάτων 

συγκεντρώθηκαν 565 αναφορές που σχετίζονται με τη διερεύνηση κάλυψης των 

αναγκών τους στο πεδίο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ομαδοποιήθηκαν σε 

οκτώ  θεματικές κατηγορίες (Πίνακας 23). Στους πίνακες που ακολουθούν και 

συγκροτούν τα ποσοτικά δεδομένα της ανάλυσης περιεχομένου καταγράφεται η 

απόλυτη συχνότητα των αναφορών κατά θεματική κατηγορία και η ποσοστιαία 

αντιπροσώπευση του συνόλου των κειμενικών μονάδων. 

 
Πίνακας 23. Ποσοστιαία κατανομή και κατηγοριοποίηση των αναγκών των 

τελειόφοιτων στο σύνολο των παιδαγωγικών τμημάτων 

Θεματικές κατηγορίες Αριθμός 
αναφορών 

Ποσοστό 
% 

Συστηματική επαφή με το χώρο της διαπ/κής εκπ/σης 
μέσω μαθημάτων, πρακτικών και συμμετοχής σε 
επιστημονικές συναντήσεις 

234 41,4 

Απόκτηση νέας γνώσης 25 4,4 
Εμπλοκή στην έρευνα 11 1,9 
Πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε ενημερωμένες 
βιβλιοθήκες 

89 15,8 

Γνωριμία με διαφορετικά εθνοπολιτισμικά στοιχεία 20 3,6 
Δεν υπάρχει καμία ανάγκη 56 9,9 
Υπάρχουν ανάγκες αλλά δεν δόθηκαν ευκαιρίες, δεν 
ασχολήθηκα 

108 19,1 

Άγνοια-Ανυπαρξία ενδιαφέροντος 22 3,9 
Σύνολο 565 100 

 
Στο σύνολο των κατηγοριών η θεματική κατηγορία Συστηματική επαφή με το 

χώρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσω επιλογής μαθημάτων, πρακτικών και 

συμμετοχής σε επιστημονικές συναντήσεις συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό 

αναφορών, 234 (41,4%). Με 108 αναφορές (19,1%) οι ερωτώμενοι υποστηρίζουν ότι 

ενώ είχαν τη διάθεση και το ενδιαφέρον να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους δεν 

καλύφθηκαν, δεν τους δόθηκαν ευκαιρίες και δεν ασχολήθηκαν. Οι 89 αναφορές 

(15,8%) ταυτίζονται με την πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε βιβλιογραφία και σε 

ενημερωμένες βιβλιοθήκες. Με 56 αναφορές (9,9%) οι τελειόφοιτοι θεωρούν ότι δεν 

τους δημιουργήθηκε καμιά ανάγκη σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Οι 

υπόλοιπες κατηγορίες συγκεντρώνουν πολύ μικρά ποσοστά: Απόκτηση νέας γνώσης, 

25 αναφορές (4,4%), Άγνοια-Ανυπαρξία ενδιαφέροντος, 22 αναφορές (3,9%), 
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Γνωριμία με διαφορετικά εθνοπολιτισμικά στοιχεία, 20 αναφορές (3,6%),  Εμπλοκή 

στην έρευνα, 11 αναφορές (1,9%). 

 
Πίνακας 24. Κατανομή των αναφορών σύμφωνα με τα παιδαγωγικά τμήματα 

Παιδαγωγικό Τμήμα (πόλη) Συχνότητα Ποσοστό (%) 
Αθήνα 57 10 

Θεσσαλονίκη 123 21,8 
Φλώρινα 34 6 

Πάτρα 127 22,5 
Ιωάννινα 58 10,3 

Αλεξανδρούπολη 34 6 
Ρέθυμνο 56 9,9 
Ρόδος 30 5,4 
Βόλος 46 8,1 
Σύνολο 565 100 

  
Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, με εξαίρεση την Αθήνα όπου οι 

ερωτώμενοι μάλλον απέφυγαν να συμπληρώσουν μαζικά τις ανοικτές ερωτήσεις, οι 

αναφορές που συγκεντρώσαμε βρίσκονται σε σχετική αντιστοιχία με το πλήθος των 

φοιτητών που συμμετείχαν στην έρευνα. 

 
Πίνακας 25. Κατανομή των αναφορών σύμφωνα με το φύλο των 

συμμετεχόντων της έρευνας 

Φύλο Συχνότητα Ποσοστό(%) 
Άνδρας 73 12,9 
Γυναίκα 492 87,1 
Σύνολο 565 100 

 

Ως προς την κατανομή των αναφορών ανάλογα με το φύλο, το 12,9% των 

αναφορών προέρχονται από άνδρες και το 87,1% από γυναίκες. 
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Πίνακας 26. Κατανομή των αναφορών ανάλογα με τη θεματική κατηγορία και 
το τμήμα 

 
Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι ο μεγαλύτερος όγκος των αναφορών 

που σχετίζονται με την κατηγορία Συστηματική επαφή με το χώρο της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης μέσω μαθημάτων και συμμετοχής σε επιστημονικές συναντήσεις διαχέεται 

σε όλα τα τμήματα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις επόμενες, μεγαλύτερες σε αριθμό 

αναφορών κατηγορίες. Στις κατηγορίες που συγκεντρώνουν μικρότερα ποσοστά 

υπάρχουν τμήματα όπου οι ερωτώμενοι φοιτητές δε διατύπωσαν καμία άποψη που να 

αναφέρεται σε αυτές.    

 
  

7.1.5.2. Θεματικός άξονας: βελτίωση εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

Στην ερώτηση που σχετίζεται με τις προτάσεις των τελειόφοιτων για τη 

βελτίωση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού συγκεντρώθηκαν συνολικά 660 αναφορές 

από τις οποίες προέκυψαν εννέα (9) θεματικές κατηγορίες (Πίνακας 27). Μέσα από 

την περιγραφική ανάλυση καταγράφηκε η απόλυτη συχνότητα των αναφορών κατά 

κατηγορία και η ποσοστιαία αντιπροσώπευση στο σύνολο των κειμενικών μονάδων. 

Η καταμέτρηση των αναφορών έδειξε σαφή επικράτηση της κατηγορίας που αφορά 

επισκέψεις και πρακτικές ασκήσεις σε πολυπολιτισμικές τάξεις με 276 αναφορές 

(41,7%) σε σύνολο 660. Η επόμενη θεματική κατηγορία που ακολουθεί με 133 

αναφορές (20,2%) σχετίζεται με προτάσεις για περισσότερα μαθήματα 

 Παιδαγωγικά Τμήματα (πόλεις) 
Κατηγορίες Αθήνα 

Ν 
Θεσσ/κη 

Ν 
Φλώρινα 

Ν 
Πάτρα 

Ν 
Ιωάννινα 

Ν 
Αλεξ/πολη 

Ν 
Ρέθυμνο 

Ν 
Ρόδος 

Ν 
Βόλος 

Ν 
Συστηματική επαφή με το 
χώρο της διαπ/κής εκπ/σης 
μέσω μαθημάτων και 
συμμετοχής σε 
επιστημονικές συναντήσεις 

19 49 16 56 21 17 28 11 17 

Απόκτηση νέας γνώσης 2 4 1 8 3 7 - - - 
Εμπλοκή στην έρευνα 1 5 - 3 1 - 1 -  
Πρόσβαση στο διαδίκτυο 
και σε ενημερωμένες 
βιβλιοθήκες 

9 19 8 21 7 3 6 7 9 

Γνωριμία με διαφορετικά 
εθνοπολιτισμικά στοιχεία 

4 1 - 8 2 - 3 - 2 

Δεν υπάρχει καμία ανάγκη 6 26 - 8 5 2 4 4 1 
Υπάρχουν ανάγκες αλλά δεν 
δόθηκαν ευκαιρίες και δεν 
ασχολήθηκα 

9 17 9 19 19 5 13 3 14 

Άγνοια-Ανυπαρξία 
ενδιαφέροντος 

7 2 - 4 - - 1 5 3 

Σύνολο 57 123 34 127 58 34 56 30 46 
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διαπολιτισμικού περιεχομένου και συμπληρωματικό υλικό. Ακολουθούν με μικρή 

διαφορά μεταξύ τους η κατηγορία διοργάνωση επιμ/κών συναντήσεων, εμπλουτισμός 

προγράμματος (εργαστήρια, σεμινάρια κ.ά.) με 62 αναφορές (9,4%) και η κατηγορία 

που υποστηρίζει ότι τα μαθήματα δεν αρκεί να είναι μόνον επιλογής με 65 αναφορές 

(9,8%). Με 56 αναφορές (8,5%) ακολουθεί η κατηγορία θεωρητική υποστήριξη, 

ελκυστικό πρόγραμμα, ουσιαστική διδασκαλία και ακολουθεί η κατηγορία που θέλει τα 

προγράμματα και τα μαθήματα να μη χρειάζονται καμιά βελτίωση-36 αναφορές 

(5,5%). 18 αναφορές (2,7%) φοιτητών θέλουν σύνδεση του ΠΤΔΕ με την τοπική 

κοινωνία, κουλτούρα και με άλλες σχολές του εσωτερικού και εξωτερικού, ενώ 11 

(1,7%) αναφορές σχετίζονται με την κατηγορία έγκαιρη ευαισθητοποίηση-

παρότρυνση. Μόνον 3 αναφορές (0,5%) απαρτίζουν την κατηγορία το μάθημα να μην 

είναι υποχρεωτικό. 

 
Πίνακας 27. Ποσοστιαία κατανομή και κατηγοριοποίηση των προτάσεων για τη 

βελτίωση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

Θεματικές κατηγορίες Αριθμός 
αναφορών 

Ποσοστό 
(%) 

Έγκαιρη ευαισθητοποίηση-Παρότρυνση 11 1,7 
Δεν αρκεί τα μαθήματα να είναι επιλογής 65 9.8 
Περισσότερα μαθήματα και υλικό 133 20,2 
Διοργάνωση επιμ/κών συναντήσεων, εμπλουτισμός 
προγράμματος (εργαστήρια, σεμινάρια κ.ά.) 

62 9,4 

Επισκέψεις και πρακτικές ασκήσεις σε πολυπολ/κές 
τάξεις 

276 41,7 

Θεωρητική υποστήριξη, ελκυστικό πρόγραμμα, 
ουσιαστική διδασκαλία 

56 8,5 

Σύνδεση του ΠΤΔΕ με την τοπική κοινωνία, κουλτούρα 
και με άλλες σχολές του εσωτερικού και εξωτερικού 

18 2,7 

Δεν υπάρχει κανένα κενό στο πρόγραμμα και τα 
μαθήματα 

36 5,5 

Το μάθημα να μην είναι υποχρεωτικό 3 0,5 
Σύνολο 660 100 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται το σύνολο των αναφορών, για τη 

βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών, σύμφωνα με τα παιδαγωγικά τμήματα     

 
Πίνακας 28. Κατανομή των αναφορών σύμφωνα με τα παιδαγωγικά τμήματα 

Παιδαγωγικό Τμήμα (πόλη) Συχνότητα Ποσοστό (%) 
Αθήνα 75 11,4 

Θεσσαλονίκη 130 19,7 
Φλώρινα 35 5,3 
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Πάτρα 128 19,4 
Ιωάννινα 76 11,5 

Αλεξανδρούπολη 49 7,4 
Ρέθυμνο 66 10 
Ρόδος 31 4,7 
Βόλος 70 10,6 
Σύνολο 660 100 

 
 Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, τα 

Ιωάννινα, το Ρέθυμνο και η Αθήνα έχουν δώσει το μεγαλύτερο αριθμό αναφορών 

(72%), ενώ η Αλεξανδρούπολη, η Ρόδος και η Φλώρινα το μικρότερο (17,4%). 

  

Πίνακας 29. Κατανομή των αναφορών σύμφωνα με το φύλο των 

συμμετεχόντων της έρευνας 

Φύλο Συχνότητα Ποσοστό(%) 
Άνδρας 93 14,1 
Γυναίκα 567 85,9 
Σύνολο 660 100 

 

Ως προς την κατανομή των αναφορών ανάλογα με το φύλο, το 14,1% των 

αναφορών προέρχονται από άνδρες και το 85,9% από γυναίκες. 

Στον επόμενο πίνακα παρατηρούμε την κατανομή των αναφορών κατά 

θεματική κατηγορία και τμήμα. Υπάρχει σχετική ομοιομορφία στις αναφορές των 

φοιτητών, κατά τμήμα, που απαρτίζουν τις μεγαλύτερες θεματικές κατηγορίες. 

Επίσης, 23 από τις 36 αναφορές (64%) της κατηγορίας που υποστηρίζει πως τα 

προγράμματα είναι πλήρη και δεν χρειάζονται βελτιώσεις, προέρχονται από τα 

τμήματα της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας. Σημειώνουμε τέλος ότι οι 2 από τις 3 

αναφορές που δεν θέλουν το μάθημα να είναι υποχρεωτικό (να παραμείνει επιλογής) 

προέρχονται από τμήμα όπου πράγματι το μάθημα δεν είναι υποχρεωτικό. 
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Πίνακας 30. Κατανομή των αναφορών ανάλογα με τη θεματική κατηγορία και το 
τμήμα 

   
  

7.1.6. Αποτελέσματα ανάλυσης περιεχομένου: ποιοτικά δεδομένα 
  

7.1.6.1. Θεματικός άξονας: διερεύνηση κάλυψης αναγκών 

 Η ανάλυση των απαντήσεων των φοιτητών για την ικανοποίηση των αναγκών 

τους απέφερε ενδιαφέροντα ευρήματα που καλύπτουν όλο το εύρος της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο πανεπιστήμιο.  

Αποκαλύπτει αφενός την αγωνία τους για ένα χώρο για τον οποίο 

συνειδητοποιούν ότι θα μπορούσαν να γνωρίζουν περισσότερα και αφετέρου ότι όσοι 

διατύπωσαν κάποιας μορφής προβληματισμό δεν βρήκαν την επιθυμητή 

ανταπόκριση. Σε ένα πλήθος αναφορών τους, που αφορά όλες τις παιδαγωγικές 

σχολές, καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον, ευαισθησία και διάθεση για εμπλοκή στο 

πεδίο της αναζήτησης, που ορισμένες φορές καταλήγει σε άγχος και απειρία για τα 

επόμενα βήματα. «Προσπάθησα και προσπαθώ να παρακολουθώ σεμινάρια και 

 Παιδαγωγικά Τμήματα (πόλεις) 
Κατηγορίες Αθήνα 

Ν 
Θεσσ/κη 

Ν 
Φλώρινα 

Ν 
Πάτρα 

Ν 
Ιωάννινα 

Ν 
Αλεξ/πολη 

Ν 
Ρέθυμνο 

Ν 
Ρόδος 

Ν 
Βόλος 

Ν 
Έγκαιρη ευαισθητοποίηση-

Παρότρυνση 
6 - - 3 - - 1 1 - 

Δεν αρκεί τα μαθήματα να 
είναι επιλογής 

15 2 8 10 4 11 6 1 8 

Περισσότερα μαθήματα και 
υλικό 

22 28 10 15 19 9 6 4 20 

Διοργάνωση επιμ/κών 
συναντήσεων, εμπλουτισμός 
προγράμματος (εργαστήρια, 

σεμινάρια κ.ά.) 

13 7 4 12 8 4 6 2 6 

Επισκέψεις και πρακτικές 
ασκήσεις σε πολυπολ/κές 

τάξεις 

14 64 13 57 30 20 36 16 26 

Θεωρητική υποστήριξη, 
ελκυστικό πρόγραμμα, 
ουσιαστική διδασκαλία 

3 12 - 14 9 4 4 4 6 

Σύνδεση του ΠΤΔΕ με την 
τοπική κοινωνία, 

κουλτούρα και με άλλες 
σχολές του εσωτερικού και 

εξωτερικού 

- 7 - 3 3 - 2 1 2 

Δεν υπάρχει κανένα κενό 
στο πρόγραμμα και τα 

μαθήματα 

- 10 - 13 3 1 5 2 2 

Το μάθημα να μην είναι 
υποχρεωτικό 

2 - - 1 - - - - - 

Σύνολο 75 130 35 128 76 49 66 31 70 
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ημερίδες για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και επέλεξα τα σχετικά μαθήματα. Είμαι 

όμως μερικώς ικανοποιημένη περισσότερο από τις ημερίδες παρά από τα μαθήματα». 

«Αρχικά δεν γνώριζα τι είναι η διαπολιτισμική εκπαίδευση. Παρακολουθώντας 

σεμινάριο στη σχολή μου κατέκτησα πολλές γνώσεις σχετικές με το θέμα». 

«Παρακολούθησα μαθήματα με αυτό το περιεχόμενο και δεν έχανα εκδηλώσεις 

σχολείων ή του πανεπιστημίου που είχαν τέτοιο χαρακτήρα». «Εκδήλωσα την 

αναζήτησή μου σε μαθήματα σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση καθώς 

πρόκειται για ζήτημα που άπτεται της ευαισθησίας και του ενδιαφέροντος κάθε 

εκπαιδευτικού». «Αισθάνθηκα την ανάγκη λεπτομερέστερης ενημέρωσης σε 

διαπολιτισμικά-πολυπολιτισμικά ζητήματα, για αυτό παρακολούθησα περισσότερα 

σχετικά μαθήματα και εκπόνησα εργασίες». «Η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι 

αντικειμενική πραγματικότητα, είναι αναγκαιότητα. Αυτό που έχω κάνει ως τώρα 

είναι να επιλέγω μαθήματα της σχολής και να παρακολουθώ σχετικές εκδηλώσεις». Η 

γνωριμία με το συγκεκριμένο χώρο περνάει κυρίως μέσα από τα μαθήματα και τις 

επιστημονικές συναντήσεις. Πήραμε θετικές αναφορές από σχολές όπου λειτουργούν 

εργαστήρια και κάποια μαθήματα διδάσκονται με μορφή σεμιναρίου. Ομοίως, όπου 

δε συμβαίνει αυτό διατυπώθηκε ως ανάγκη για προσαρμογή του προγράμματος 

σπουδών. Παράλληλα  αναγκαίες θεωρούν και όλες τις επιστημονικές συναντήσεις 

είτε διοργανώνονται από το πανεπιστήμιο είτε από άλλους φορείς και στις οποίες 

συμμετέχουν μαζικά για την πρόσκτηση νέας γνώσης.  

Δεν είναι λίγοι όμως εκείνοι που επισημαίνουν τη σύνδεση της θεωρίας με την 

πράξη και τις ανάγκες που εντοπίζονται κυρίως στην ελλιπή πρακτική εφαρμογή. 

«Διαπίστωσα ότι οι γνώσεις μου ήταν μόνο θεωρητικές και ήταν αναγκαίο να 

απαιτήσω πρακτική εμπειρία. Αντιλήφθηκα τις δυσκολίες που υπάρχουν όταν 

ανέλαβα να κάνω μάθημα σε κάποιο παιδί που προερχόταν από το εξωτερικό». 

«Κρίνω αναγκαία την πρακτική εφαρμογή των γνώσεών μας σε πολυπολιτισμικές 

τάξεις». «Σε πρακτικό επίπεδο χρειάστηκα κάποιες επιπλέον διευκρινήσεις από τους 

δασκάλους σχετικά με το χειρισμό μιας πολυπολιτισμικής τάξης». Είναι επομένως 

κατανοητή η θέση τους για ουσιαστική σύνδεση της θεωρητικής τους κατάρτισης με 

τις πρακτικές ασκήσεις. Από την άλλη είναι ενθαρρυντικό ότι σε κάθε τμήμα σήμερα 

υπάρχει πλούσια θεματολογία, πληθώρα μαθημάτων, τα οποία μπορούν να επιλέξουν 

οι ενδιαφερόμενοι, ανταποκρινόμενα στις αναζητήσεις τους. Αλλά και το διδακτικό 

προσωπικό είναι πρόθυμο να δώσει κατευθύνσεις και να διευκολύνει στην επίλυση 

προβλημάτων.    
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Ωστόσο, δε λείπει η αυτοκριτική, η αποδοχή της πραγματικότητας και οι 

παραλείψεις που έγιναν κατά τη διάρκεια των σπουδών. Είναι αυστηροί με τον εαυτό 

τους αλλά και ειλικρινείς που από τη μία εκδηλώνουν τις αδυναμίες τους και από την 

άλλη την ολιγωρία τους που δεν έλαβαν μέτρα.  «Δεν έχω ιδέα πως θα κινηθώ σε μία 

τάξη με αλλοδαπούς μαθητές και αυτό είναι το άγχος μου. Δεν εκδήλωσα όμως το 

κενό που νιώθω για αυτό το ζήτημα». «Δεν προσπάθησα όσο θα έπρεπε». «Δεν το 

έχω ψάξει περισσότερο». «Υπήρξε προβληματισμός, παρόλα αυτά δεν έκανα κάποια 

ιδιαίτερη προσπάθεια να καλύψω τα κενά μου». «Θεωρητικά στη σχολή κάνουμε 

πολλά αλλά ουσιαστικά τίποτα. Είναι απαραίτητο να εντρυφήσουμε περισσότερο 

αλλά δεν εκδήλωσα ποτέ την απαίτησή μου». «Σίγουρα θα μπορούσα να έχω 

περισσότερες γνώσεις σε αυτόν τον τομέα». «Δεν το έχω σκεφτεί αλλά όταν μπω 

στην τάξη νομίζω θα το μετανιώσω».  

Αυτό που αφήνουν να εννοηθεί οι ερωτώμενοι είναι ότι κάπου χάθηκε 

πολύτιμος χρόνος τα προηγούμενα έτη των σπουδών τους και τώρα θεωρούν ότι είναι 

μάλλον αργά. Έχουν ανακαλύψει το πρόβλημα στα σχολεία και επιθυμούν να βρουν 

λύσεις. Ωστόσο, δεν τους κέντρισε κάτι έγκαιρα το ενδιαφέρον, στη σχολή τους, για 

να στρέψουν την προσοχή τους όταν έπρεπε. Με άλλα λόγια: «δεν αισθάνθηκα 

έντονα την ανάγκη αλλά δεν μου δόθηκε κάποιο ερέθισμα». «Πήρα κάποια μαθήματα 

σχετικά με τη διαπολιτισμική και τη δίγλωσση εκπαίδευση αλλά δεν με κάλυψαν, δεν 

πήρα την ενημέρωση που περίμενα». «Παρακολούθησα το μάθημα Διαπολιτισμική 

εκπαίδευση και θεωρώ ότι η ενασχόλησή μου με αυτό για 4-6 ώρες, 2 μέρες σε ένα 

εξάμηνο, δεν ήταν ικανοποιητική». Για άλλους ευθύνεται η σχολή: «παρά τις ανάγκες 

μου για την κάλυψη κενών, το τμήμα στο οποίο φοιτώ δεν παρέχει πολλές ευκαιρίες 

για να βελτιώσω τις γνώσεις μου». 

Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι  ένα μεγάλο μέρος της ενημέρωσης των νέων 

δασκάλων προέρχεται από το διαδίκτυο, τα βιβλία και τις βιβλιοθήκες, από άρθρα σε 

εφημερίδες και περιοδικά καθώς και από ενημερωτικές εκπομπές των ΜΜΕ. Η 

συστηματική ενασχόληση με ένα νέο σχετικά επιστημονικό πεδίο προϋποθέτει την 

πρόσληψη και επεξεργασία της πληροφορίας από πολλές και διαφορετικές πηγές. 

Παραθέτουμε ορισμένες χαρακτηριστικές απαντήσεις των φοιτητών: «Προσπάθησα 

μέσω βιβλίων και διαδικτύου». «Προσωπικά θεωρώ το θέμα πολύ σημαντικό και 

προσπαθώ να εμπλουτίζω συνεχώς τις γνώσεις μου διαβάζοντας σχετικά βιβλία και 

επιλέγοντας σχετικά μαθήματα στη σχολή». «Αναζήτησα βιβλιογραφία καθώς και 

άρθρα τόσο για το θεωρητικό όσο και για το κομμάτι της εφαρμογής». «Ο χώρος 
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κέντρισε το ενδιαφέρον μου από το πρώτο έτος και για το λόγο αυτό αναζήτησα 

περισσότερες πληροφορίες σε βιβλία της βιβλιοθήκης του τμήματός μου». 

«Δημιουργήθηκε προβληματισμός και ενδιαφέρον και η αναζήτηση στράφηκε στο 

internet, σε ημερίδες, βιβλία, αλλά όχι συστηματικά». Όπως θα δούμε και στη 

συνέχεια, από την πλευρά των διδασκόντων, οι βιβλιοθήκες των τμημάτων είναι 

επαρκώς ενημερωμένες με ελληνικούς και ξενόγλωσσους τίτλους βιβλίων καθώς και 

με πολλά έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά. Η απρόσκοπτη σύνδεση στο διαδίκτυο 

μέσα στις σχολές επίσης ήταν δεδομένη και δεν σχολιάστηκε αρνητικά από τους 

ερωτώμενους. 

Ένας σημαντικός αριθμός αναφορών εστίασε στην πληρότητα των 

προγραμμάτων σπουδών και την επάρκεια διδασκαλίας ζητημάτων διαπολιτισμικού 

περιεχομένου. Δεν παρατήρησαν έλλειμμα στην κατάρτισή τους ή ανεπάρκεια σε 

θεωρητικό ή πρακτικό επίπεδο. «Δε θέλησα να καλύψω κάποια θεωρητικά ή 

πρακτικά κενά στη διαπολιτισμική εκπαίδευση». «Οι γνώσεις μου είναι απολύτως 

επαρκείς πάνω στο συγκεκριμένο θέμα». «Δεν αισθάνθηκα καμία ανάγκη διότι το 

πρόγραμμα σπουδών ήταν σχεδόν απόλυτα προσανατολισμένο προς αυτήν την 

κατεύθυνση και δεν άφηνε περιθώρια για κενά». «Δεν αισθάνθηκα την ανάγκη να 

καλύψω κάποια κενά». «Πιστεύω ότι το τμήμα μου καλύπτει σε ικανοποιητικά βαθμό 

τις ανάγκες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης». Ωστόσο, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

των εκπαιδευτικών και η δια βίου μάθηση που ήδη εδώ και χρόνια εφαρμόζεται σε 

όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, εμπνέει εμπιστοσύνη, παρέχει ασφάλεια για την 

αντιμετώπιση κάποιων μελλοντικών αναγκών. «Μέχρι στιγμής δεν είχα ανάγκη να 

καλύψω κάποια κενά αλλά πιστεύω ότι στο μέλλον θα χρειαστεί». 

Ένας άλλος αριθμός εκπαιδευτικών δε σταματάει να αναζητάει νέα γνώση 

γενικά και γνώση που να αφορά ξένες εθνοπολιτισμικές ομάδες. Ορισμένοι θέλουν να 

συνεχίσουν τις σπουδές τους. «Σκέπτομαι να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου 

συμμετέχοντας σε ένα μεταπτυχιακό». «Παρακολούθησα το προσφερόμενο μάθημα 

(επιλογής) και πήρα ορισμένα βασικά στοιχεία και κυρίως ερεθίσματα για 

προβληματισμό. Θα προσπαθήσω να εμβαθύνω και θα αναζητήσω περισσότερα 

στοιχεία». Ορισμένοι πιστεύουν πως η αναγνώριση της πολιτισμικής ανομοιογένειας 

των σχολείων συμβιβάζεται με τη μελέτη και την εξερεύνηση του “διαφορετικού”. 

Είναι το ερέθισμα και η πρόκληση για τη συστηματική επαφή με χώρους και 

ζητήματα που μέχρι σήμερα βρίσκονταν στην αφάνεια. «Έψαξα υλικό που να αφορά 

άλλους πολιτισμούς». «Μόνη μου διαβάζω άρθρα για την ιστορία, τον πολιτισμό και 
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την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Θεωρίες που να αντανακλούν τις ανάγκες 

διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη». «Στις πρακτικές 

ασκήσεις μου συνάντησα μαθητές από χώρες των Βαλκανίων. Τους έβαλα να μου 

μιλήσουν για τις συνήθειές τους και τις πατρίδες τους».   

 Η άγνοια και η ανυπαρξία ενδιαφέροντος αποτέλεσαν μία θεματική 

κατηγορία εξαιτίας ορισμένων αναφορών που συγκεντρώσαμε διερευνώντας τις 

ανάγκες των φοιτητών. Χαρακτηρίζουμε επιφυλακτική και αρνητική τη στάση τους 

απέναντι στο αντικείμενο που ερευνούμε. «Δεν μου έχει δοθεί κάποιο ερέθισμα και 

δεν με ενδιαφέρει η διαπολιτισμική εκπαίδευση». «Δεν είναι μέσα στις 

προτεραιότητές μου». «Δεν γνωρίζω και πολλά γύρω από το θέμα αλλά δεν θα ήθελα 

να ασχοληθώ αυτή τη στιγμή». Κάποιοι υποστήριξαν ότι ενώ είχαν άγνοια για τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση, ενδιαφέρθηκαν όταν κλήθηκαν να μελετήσουν και να 

συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που τους μοιράσαμε. «Πίστευα ότι έχω κάποια 

κενά θεωρητικά και πρακτικά, ωστόσο δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ήταν τόσα 

πολλά. Μέσα από το ερωτηματολόγια κατάλαβα ότι ξέρω πολύ χονδρικά για τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση και δεν έχω κάνει κάτι μέχρι τώρα». «Με το 

ερωτηματολόγιο αυτό αναρωτήθηκα για κάποια θέματα και στο μέλλον θα φροντίσω 

να ενημερωθώ περισσότερο». 

Τέλος, ένας μικρός αριθμός αναφορών από όλες τις σχολές επικεντρώνεται 

στην έρευνα ως βασική προϋπόθεση για την ικανοποίηση ενός μέρους των αναγκών 

τους. Τα αποτελέσματα που θα συγκεντρώσουν από ερευνητικές προσπάθειες, στις 

οποίες δεν είναι απαραίτητο να συμμετέχουν οι ίδιοι, πιστεύουν ότι είναι η 

ασφαλέστερη διέξοδος για μία επιτυχημένη εφαρμογή της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης. «Με την ανακοίνωση αποτελεσμάτων ερευνητικών εργασιών 

αποκτούμε γνώσεις για το πώς πρέπει να κινηθούμε». «Η έρευνα δίνει λύσεις και 

καλύπτει τα κενά μας». «Πολλές πηγές με θετικό αλλά και αρνητικό περιεχόμενο με 

έκαναν να αναρωτηθώ και να σχηματίσω μία δική μου άποψη γύρω από αυτό το 

θέμα. Βέβαια χρόνο με το χρόνο προκύπτουν νέα δεδομένα, νέα οφέλη και νέα 

προβλήματα. Η έρευνα δεν πρέπει να σταματήσει εδώ». 

Αυτό που εξάγεται ως συμπέρασμα από την ποιοτική ανάλυση των 

απαντήσεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών είναι ότι μέσα στα τμήματά τους, από τα 

προγράμματα σπουδών και τα μαθήματα που προσφέρονται, προσπαθούν να 

ικανοποιήσουν τις θεωρητικές και επιστημονικές τους αναζητήσεις. Έχουν λάβει 

μέρος, όλοι σχεδόν, σε επιστημονικές συναντήσεις και έχουν αντιληφθεί την 
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αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αλλά κάτω από διαφορετικές 

συνθήκες θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν αποτελεσματικότερα και να 

αποκομίσουν περισσότερα. Το διαδίκτυο, τα ΜΜΕ, οι βιβλιοθήκες και τα περιοδικά 

είναι χρήσιμες μέθοδοι μετάδοσης πληροφοριών και ανταλλαγής απόψεων για αυτούς 

που δεν περιορίζονται στο πανεπιστημιακό εγχειρίδιο. Με τον ίδιο στόχο κάποιοι 

επιδιώκουν την ώσμωση με «ξένα» εθνοπολιτισμικά στοιχεία ή προσβλέπουν στην 

επιστημονική έρευνα. Ωστόσο δεν είναι λίγοι όσοι είναι ικανοποιημένοι από την 

παρούσα διαμορφωμένη κατάσταση, την προσφερόμενη ύλη και τη δουλειά που 

γίνεται στα τμήματά τους.          

 
. 
7.1.6.2. Θεματικός άξονας: βελτίωση εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

Οι προτάσεις που διατύπωσαν οι ερωτώμενοι φοιτητές για τη βελτίωση του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού στα τμήματά τους κινήθηκαν σε αναμενόμενα πλαίσια αν 

λάβει κανείς υπόψη τόσο τις απαντήσεις που έδωσαν στα ερωτηματολόγια όσο και τα 

προγράμματα σπουδών που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή. Είναι γεγονός, από όλους 

παραδεκτό, ότι η αυξημένη παρουσία παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στη 

σύγχρονη εκπαίδευση και ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα έχει μετατρέψει το 

σχολείο από μονοπολιτισμικό σε πολυπολιτισμικό. 

Συγκεκριμένα διατυπώνεται από μεγάλη μερίδα φοιτητών η θέση της 

εντατικής και συστηματικής πρακτικής προετοιμασίας. Σε καμιά περίπτωση, δεν είναι 

αρκετές κάποιες εκπαιδευτικές επισκέψεις σε πολυπολιτισμικές τάξεις, 

διαπολιτισμικά ή μειονοτικά σχολεία. Δείχνουν ότι δε δόθηκε το απαραίτητο βάρος 

στην εξάσκηση της διδακτικής πρακτικής και είναι εμφανής η αγωνία τους όταν θα 

κληθούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. «Δε συμμετείχαμε όσο 

επιθυμούσαμε σε πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας». Η ένταση του αιτήματος και το 

πλήθος των αναφορών οδηγούν στο συμπέρασμα ότι όλα τα τμήματα δεν προσέφεραν 

όσο θα έπρεπε επισκέψεις και διδασκαλίες σε πραγματικές συνθήκες 

πολυπολιτισμικών τάξεων. «Δεν αρκούν κάποιες παρακολουθήσεις αν δε 

συνοδεύονται από δικές μας διδακτικές πρωτοβουλίες». Το ίδιο συμβαίνει και σε 

πολλές σχολές που ενώ υπάρχει ικανοποίηση από τη διδασκαλία στο θεωρητικό 

επίπεδο, στο πρακτικό δεν έχει δοθεί ανάλογη έμφαση. «Να εισάγετε περισσότερες 

πρακτικές ασκήσεις ώστε αυτά που τόσο ωραία λέγονται θεωρητικά να εφαρμοστούν 

σε μία πραγματική πολυπολιτισμική τάξη». «Θεωρητικά είμαστε επαρκείς αλλά στην 
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πράξη δεν μπορούμε να διαχειριστούμε μία πολυπολιτισμική τάξη». «Περισσότερες 

υποδειγματικές διδασκαλίες σε τάξεις με αλλοδαπούς μαθητές ώστε οι φοιτητές να 

βλέπουν πως εφαρμόζονται στην πράξη όσα μαθαίνουν στη θεωρία». Επιβεβαιώνουν 

με σαφήνεια ό,τι έχουν ακούσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ότι θα βρεθούν 

αντιμέτωποι με μία νέα κατάσταση και ενδεχομένως να το έχουν διαπιστώσει και οι 

ίδιοι από τις επισκέψεις τους αλλά δεν αισθάνονται ικανοί να εργαστούν και να 

προσφέρουν. «Ήθελα μέσα από τις πρακτικές ασκήσεις να έρθω σε επαφή με 

αλλοδαπούς μαθητές για να δω πως εφαρμόζονται όλα αυτά που έχω ακούσει στη 

σχολική τάξη». «Χρειάζεται μεγαλύτερη ενασχόληση με αυτό το θέμα και να γίνεται 

σαφέστερη και εκτενέστερη αναφορά για πρακτικά ζητήματα που θα 

αντιμετωπίσουμε ως δάσκαλοι». «Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση πρακτικών 

ασκήσεων». Λείπει συνεπώς μία πρακτική μεθοδολογική προσέγγιση της 

εκπαίδευσης των φοιτητών με στόχευση τον αλλοδαπό πληθυσμό των 

πολυπολιτισμικών τάξεων. 

Ωστόσο δεν είναι λίγες οι αναφορές που προτείνουν περισσότερα μαθήματα 

σε κάποια τμήματα με προσδιορισμένη θεματολογία και συγκεκριμένο υλικό. «Να 

υπάρχουν και άλλα μαθήματα που σχετίζονται με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση». 

«Δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός μαθημάτων διαπολιτισμικού περιεχομένου». 

«Θα ήθελα να προτείνω τη διδασκαλία διδακτικών μεθόδων». «Θα ήταν ωφέλιμο να 

εμπλουτιστεί το πρόγραμμα σπουδών του τμήματός μας με περισσότερα μαθήματα με 

διαπολιτισμικό προσανατολισμό και περιεχόμενο». Η πρόταση είναι καθολική σε 

σχολές όπου το μάθημα που αφορά τη διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι μόνον ένα 

και μάλιστα επιλογής. «Θα επιθυμούσα να είχα τη δυνατότητα να επιλέξω και άλλα 

μαθήματα καθώς υπάρχει μόνο ένα υποχρεωτικό και μόνο θεωρητικό. Το θέμα είναι 

έντονο και επίκαιρο». «Θεωρώ πως η ύπαρξη περισσότερων μαθημάτων με 

διαπολιτισμικό περιεχόμενο θα βοηθούσε περισσότερο τους υποψήφιους 

εκπαιδευτικούς και θα τους προετοίμαζε καλύτερα ώστε να ελέγξουν μία 

πολυπολιτισμική τάξη». Κάποιοι εντοπίζουν το πρόβλημα στην ποικιλία των 

μαθημάτων και την έλλειψη καθηγητών σχετικών με το αντικείμενο. «Όταν έχεις να 

επιλέξεις ανάμεσα σε πολλά μαθήματα βρίσκεις ευκολότερα αυτό που σου ταιριάζει». 

«Πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των μαθημάτων που αφορούν τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση και να προσληφθούν κατάλληλοι καθηγητές οι οποίοι θα έχουν επαρκή 

γνώση για το αντικείμενο και θα είναι ικανοί να ευαισθητοποιήσουν τους φοιτητές». 

Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι είναι συγκεκριμένο το εκπαιδευτικό υλικό που θα 
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τους βοηθήσει να αποκτήσουν γνώσεις και να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. 

«Να διδασκόμαστε για την ιστορία, τον πολιτισμό, τα ήθη, τα έθιμα λαών που έχουν 

μεταναστεύσει στην Ελλάδα». «Θα πρότεινα την εισαγωγή μαθημάτων που 

επικεντρώνουν στις εθνοπολιτισμικές διαφορές και στους τρόπους αντιμετώπισής 

τους τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους εκπαιδευόμενους». «Θα 

προτιμούσα να έδιναν περισσότερο υλικό για την κουλτούρα των αλλοδαπών και 

παλιννοστούντων μαθητών». 

Παράλληλα με την αύξηση του αριθμού και την ποικιλία των μαθημάτων έτσι 

ώστε να καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης οι 

τελειόφοιτοι έχουν να προτείνουν ένα ευέλικτο, ελκυστικό πρόγραμμα σπουδών που 

να προκαλεί το ενδιαφέρον και μία σε βάθος, λεπτομερή και ουσιαστική διδασκαλία 

που να καλύπτει τις ανάγκες τους. «Ένα ευέλικτο πρόγραμμα εφοδιάζει το δάσκαλο 

ώστε να μπορεί να διδάσκει μαθητές από διαφορετική εθνοπολιτισμική αφετηρία». 

«Να προστεθούν ή να αλλάξουν κάποια από τα μαθήματα, έτσι ώστε να 

προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του δημοτικού σχολείου και να μας βοηθήσουν να 

είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι και έτοιμοι να ακολουθήσουμε το επάγγελμα με 

όσο το δυνατόν λιγότερα κενά και ελλείψεις». «Για μας είναι χρήσιμο να υπάρχουν 

μαθήματα που να τραβούν την προσοχή μας και να ασχολούνται καθαρά και μόνο με 

αυτό το θέμα». «Να αναλύονται παραδείγματα περιπτώσεων σχολείων με 

αλλοδαπούς μαθητές, προβλήματα με τους γονείς τους και θέματα σχολικής 

καθημερινότητας. Πληρέστερη ενημέρωση για τα φροντιστηριακά τμήματα, τι 

ακριβώς γίνεται εκεί και με ποιόν τρόπο». «Λείπουν τα μαθήματα που εφοδιάζουν 

ένα μελλοντικό δάσκαλο με διδακτικές πρακτικές, πλάνα διδασκαλίας, προσέγγιση 

μειονοτήτων, σχέδια project κ.λπ.».  «Τα μαθήματα να είναι συνυφασμένα με την 

ελληνική πραγματικότητα, να παρέχονται στους φοιτητές παραδείγματα με video. Θα 

προτιμούσα οι καθηγητές να μας λένε τι να κάνουμε και όχι μόνο τι να μην κάνουμε». 

«Θα με ενδιέφερε να ενημερωθώ για το νομικό πλαίσιο που αφορά τη μετανάστευση, 

τα στατιστικά στοιχεία για τους διάφορους πληθυσμούς στην Ελλάδα, τη 

διαπολιτισμική επικοινωνία και τα ανθρώπινα δικαιώματα». Πολλές φορές ακόμη και 

η θεωρητική υποστήριξη που για τους περισσότερους είναι πλήρης και δεδομένη 

υποστηρίζεται για την επίτευξη των στόχων. «Πληρέστερη θεωρητική υποστήριξη». 

«Θα πρότεινα τα μαθήματα να γίνονται με μορφή εργασίας για να μπορεί ο φοιτητής 

να έρχεται σε επαφή με υλικό και να το αξιοποιεί». «Το πρόγραμμα θα έπρεπε να μας 

δώσει περισσότερα εργαλεία για τη διαχείριση πολυπολιτισμικής τάξης, την 
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κατανόηση και την προσαρμογή μας». «Καλό θα ήταν τα θεωρητικά να αφορούσαν 

συγκεκριμένες διδακτικές πρακτικές». 

Όπως είδαμε παραπάνω αναλυτικά, στους πίνακες με τα σχετικά με τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση αντικείμενα, σε αρκετές σχολές δεν υπάρχει ούτε ένα 

μάθημα υποχρεωτικό. Σε άλλες υπάρχει μόνον ένα υποχρεωτικό και τα υπόλοιπα 

είναι επιλογής (Ε) ή υποχρεωτικά επιλογής (ΥΕ). Είναι επομένως εύλογο το αίτημα 

των φοιτητών να γίνουν κάποια μαθήματα του χώρου υποχρεωτικά για να τα 

παρακολουθούν όλοι οι φοιτητές. Είναι επίσης αναμενόμενο η πρόταση να τίθεται 

από σπουδαστές των οποίων οι σχολές περιορίζονται στη διδασκαλία μόνο 

μαθημάτων επιλογής. «Θεωρώ πως σημαντικό μειονέκτημα είναι ότι δεν υπάρχει 

υποχρεωτικό μάθημα, έτσι ώστε να έχουν όλοι οι φοιτητές την ευκαιρία να το 

παρακολουθήσουν». «Είναι απαραίτητο κατά τη γνώμη μου η συγκεκριμένη θεματική 

να αποτελέσει ένα σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων». «Εφόσον το πρόβλημα είναι 

σε έξαρση τα τελευταία χρόνια χρειαζόμαστε περισσότερα μαθήματα υποχρεωτικά». 

«Τα μαθήματα διαπολιτισμικού χαρακτήρα θα έπρεπε να γίνουν υποχρεωτικά για να 

τα παρακολουθούν όλοι οι φοιτητές, γιατί αυτά που διδάσκονται τώρα δεν 

επαρκούν». «Η υποχρεωτικότητα των μαθημάτων επιβάλλεται από τη στιγμή που έχει 

αλλάξει η καθημερινότητα στα σχολεία». «Υποχρεωτικά μαθήματα με τα οποία θα 

μαθαίνουμε με παραδείγματα πως να διδάσκουμε». 

Μεγάλος αριθμός προτάσεων σχετίζεται με τη διοργάνωση επιμορφωτικών 

συναντήσεων από τις σχολές και με τον εμπλουτισμό των προγραμμάτων και των 

μαθημάτων με εργαστήρια, σεμινάρια κ.ά.. «Θα ήθελα η σχολή μου να συνεχίσει να 

οργανώνει σχετικές εκδηλώσεις». «Προτείνω τη δημιουργία εργαστηρίου για 

περισσότερη εμπλοκή των φοιτητών». «Είναι αναγκαίο να υπάρξει εντονότερο 

ενδιαφέρον για ειδικά σεμινάρια και συναντήσεις με στόχο την επιμόρφωση των 

φοιτητών». «Να υπάρξουν σεμινάρια και εργαστήρια σχετικά με τις παραδόσεις, τις 

συνήθειες, τη θρησκεία και τις ιδιαιτερότητες άλλων λαών». «Τα σεμινάρια και ο 

εποικοδομητικός διάλογος επιμορφώνουν καλύτερα τους διδάσκοντες για να 

ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους». 

Με τη βοήθεια του ερωτήματος που ζητούσε από τους φοιτητές να 

διατυπώσουν τις προτάσεις τους για τα μαθήματα και το πρόγραμμα σπουδών 

γενικότερα, ανιχνεύσαμε και μία διάσταση σιγουριάς και πλήρους ικανοποίησης. Οι 

περισσότερες αναφορές προήλθαν από δύο κυρίως τμήματα ως εξής: «θεωρώ ότι το 

πρόγραμμα σπουδών και τα μαθήματα διαπολιτισμικού περιεχομένου μας 
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προετοιμάζουν κατάλληλα ως μελλοντικούς δασκάλους. Οι γνώσεις μου στα 

συγκεκριμένα θέματα είναι επαρκείς». «Το πρόγραμμα νομίζω ότι είναι αρκετά 

ικανοποιητικό». «Δεν έχω να προτείνω κάτι συγκεκριμένο. Το επίπεδο το κρίνω 

αρκετά καλό, αφού προσωπικά έχω αποκομίσει πολλά στοιχεία γύρω από τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση και έχω συγκροτήσει αρκετές δεξιότητες που θα με 

βοηθήσουν στο μέλλον». «Τα μαθήματα είναι αρκετά και το πρόγραμμα 

ικανοποιητικό. Δεν θέλω να προτείνω κάτι». 

Σε ορισμένες σχολές όπου η διδασκαλία περιλαμβάνει περισσότερα μαθήματα 

ή υπάρχουν προγράμματα με συνεργασίες των σχολών με φορείς του εσωτερικού και 

του εξωτερικού οι τελειόφοιτοι διατυπώνουν προτάσεις που στηρίζουν και 

επικροτούν τέτοιες ενέργειες.  «Θα ήθελα μεγαλύτερη σύνδεση του ΠΤΔΕ με την 

τοπική κοινωνία». «Επαφή με σχολεία και πανεπιστήμια του εξωτερικού για να γίνει 

έμπρακτα κατανοητή η διαπολιτισμικότητα». «Μέσα από τη σχολή μας, από 

προγράμματα, να επιδιώκουμε επαφή με εκπαιδευτικούς και φοιτητές διαφορετικής 

εθνότητας ώστε να γνωρίζουμε και την οπτική των άλλων». «Είχα την τύχη να 

συμμετέχω σε ένα πρόγραμμα με φοιτητές από ξένο πανεπιστήμιο και η εμπειρία μου 

ήταν ανεπανάληπτη». 

Από ένα τμήμα ως επί το πλείστον είχαμε προτάσεις για έγκαιρη 

ευαισθητοποίηση και παρότρυνση των φοιτητών σε διαπολιτισμικά ζητήματα. 

Πιστεύουν ότι το αντικείμενο δεν εξαντλείται με ένα μάθημα επιλογής σε κάποιο 

εξάμηνο χωρίς περαιτέρω εμβάθυνση και εξοικείωση. «Να μας ευαισθητοποιήσουν 

πιο νωρίς, να μας παροτρύνουν να ασχοληθούμε με αυτό. Δεν έχω παρακολουθήσει 

τέτοιο μάθημα». «Έχουμε εμπειρίες από πολυπολιτισμικές τάξεις ήδη από τα σχολικά 

μας χρόνια. Χρειάζεται μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση». «Το μόνο που χρειάζεται 

είναι έγκαιρη και διαρκής ενημέρωση». «Ένα ελκυστικό πρόγραμμα παροτρύνει τους 

φοιτητές να το παρακολουθούν με συνέπεια». «Οι παρακολουθήσεις σε 

πολυπολιτισμικές τάξεις να ξεκινούν από το πρώτο έτος και να διαρκούν όλα τα 

χρόνια σπουδών». «Το ενδιαφέρον των καθηγητών για το μάθημα προκαλεί και το 

ενδιαφέρον των φοιτητών»  

Ελάχιστοι, σε κάποιες σχολές όπου τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά είχαν να 

προτείνουν τη μετατροπή τους σε επιλογής για λόγους που δε διευκρίνισαν. 

Γενικά οι προτάσεις των σπουδαστών απαντούν εποικοδομητικά στις 

πρωτοβουλίες όλων των παιδαγωγικών τμημάτων που τα τελευταία χρόνια 

εκδηλώνονται πολυεπίπεδα. Οι επισκέψεις και οι πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας σε 
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σχολεία με πληθυσμούς διαφορετικών εθνοπολιτισμικών προελεύσεων είναι πάγιο, 

καθολικό αίτημα που συνδέεται με τη διαμόρφωση της δομής και της εφαρμογής της 

διδακτικής μεθοδολογίας. Ενώ φαίνεται να καλύπτεται επαρκώς, θεωρητικά, η 

εισαγωγή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση δε συμβαίνει το ίδιο και με την ανάπτυξη 

κατάλληλων διδακτικών μοντέλων για πολυπολιτισμικές τάξεις. Οι υποψήφιοι νέοι 

δάσκαλοι που από τα σχολικά τους χρόνια έχουν βιώσει τον πολιτισμικό 

πλουραλισμό, σε γενικές γραμμές γνωρίζουν το πρόβλημα και στο τέλος της 

φοίτησής τους είναι σε θέση να διατυπώσουν άποψη. Σήμερα  υπάρχει αξιόλογη 

ανάπτυξη της έρευνας και της αναζήτησης και για παραγωγή διδακτικού υλικού και 

εξειδικευμένα για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης κυρίως στα τμήματα της 

Πάτρας, του Ρεθύμνου, των Ιωαννίνων και της Θεσσαλονίκης. 

Η βαρύτητα του αντικειμένου και η αναγκαιότητα ευρείας κατάρτισης των 

φοιτητών λόγω της αντικειμενικής πραγματικότητας στα σχολεία υπαγορεύει την 

εισαγωγή και διδασκαλία περισσότερων σχετικών μαθημάτων και μάλιστα 

υποχρεωτικών. Οι ερωτώμενοι θέλουν σε όλα σχεδόν τα τμήματα το πρόγραμμα να 

είναι ελκυστικό και η διδασκαλία των μαθημάτων να απαντάει με σαφήνεια και 

πληρότητα στις απαιτήσεις τους. Η διοργάνωση επιμορφωτικών συναντήσεων, ο 

εμπλουτισμός του προγράμματος σπουδών και η σύνδεση του ΠΤΔΕ με την τοπική 

κοινωνία, κουλτούρα καθώς και με άλλες σχολές του εσωτερικού και εξωτερικού 

πρέπει να είναι στις άμεσες προτεραιότητες.             

Τέλος, ενώ μπορούμε βάσιμα να ισχυριστούμε ότι σήμερα το ζήτημα της 

εκπαίδευσης των φοιτητών πάνω στην πολυπολιτισμική ετερότητα απλώνεται σε όλα 

τα προγράμματα σπουδών των ΠΤ, όπως άλλωστε οι ίδιοι παραδέχονται, υπάρχει 

αξίωση έγκαιρης ευαισθητοποίησης και παρότρυνσης, από τον πρώτο κιόλας χρόνο 

σπουδών, που να διαρκεί μέχρι το τέλος.   

 
 
 
 
7.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΩΝ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

Η ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων και των πληροφοριών που μας έδωσαν 

οι ερωτώμενοι διδάσκοντες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης οδήγησε στο 

σχηματισμό διαφόρων κατηγοριών. Οι κατηγορίες αυτές συγκρότησαν τους 

ακόλουθους τρεις βασικούς θεματικούς άξονες.      
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Α)  Σκιαγράφηση της παρούσας εκπαιδευτικής πραγματικότητας στα 

παιδαγωγικά τμήματα 

Β) Καταγραφή των απόψεων των διδασκόντων για την εκπαίδευση των 

μελλοντικών δασκάλων στο διαπολιτισμικό αντικείμενο  

Γ)  Προτάσεις για το περιεχόμενο σπουδών και τη βελτίωση της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Οι κατηγορίες που έχουν ενταχθεί στους τρεις προηγούμενους θεματικούς 

άξονες περιλαμβάνουν ένα σύνολο κωδικών. Από τις συνεντεύξεις που κάλυψαν το 

πεδίο της έρευνάς μας προέκυψαν συνολικά σαράντα εννέα (49) κωδικοί οι οποίοι 

ταξινομήθηκαν στις παρακάτω δέκα επτά (17) κατηγορίες. 

1. Οδηγοί σπουδών.  2. Βιβλιοθήκες.  3. Διαθεματική προσέγγιση 

διαπολιτισμικών ζητημάτων.  4. Οργάνωση και συμμετοχή σε επιστημονικές 

συναντήσεις  5. Συμμετοχή σε προγράμματα διαπολιτισμικού περιεχομένου.  6. 

Εργαστήρια. 7. Πρακτικές ασκήσεις. 8. Επιλογή διαπολιτισμικών μαθημάτων. 9. 

Συνέπεια στις παρακολουθήσεις και τις εξετάσεις. 10. Ευαισθητοποίηση στη 

διαφορετικότητα.  11. Γνώση για τη μαθητική ετερογένεια και τη γλωσσική 

πολυμορφία των σχολείων.  12. Κατάρτιση και επάρκεια ανάληψης πολυπολιτισμικής 

τάξης.  13. Προτάσεις για τους στόχους των προγραμμάτων σπουδών  14. Διεξαγωγή 

των μαθημάτων.  15. Διάρκεια των μαθημάτων.  16. Περιεχόμενα των προγραμμάτων 

σπουδών. 17. Γενικές απόψεις για το μέλλον της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα 

Παιδαγωγικά τμήματα. 

 
 
7.2.1. Θεματικός άξονας: σκιαγράφηση της παρούσας εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας 

Στο συγκεκριμένο θεματικό άξονα καταγράφονται οι απόψεις των 

διδασκόντων τα μαθήματα που σχετίζονται με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, στα 

Παιδαγωγικά τμήματα της χώρας, σχετικά με την εικόνα που επικρατεί σήμερα. Όλοι 

οι διδάσκοντες συμφωνούν ότι δεν υπάρχουν ασάφειες στους οδηγούς σπουδών 

σχετικά με τα μαθήματα που διδάσκουν, γίνονται λεπτομερείς περιγραφές και είναι 

πλήρως ενημερωμένοι. Σε μία μόνο περίπτωση δεν αναφέρεται εκ των προτέρων το 

όνομα του διδάσκοντος διότι κάθε χρόνο η επιλογή η οποία γίνεται μετά από 

απόφαση του τμήματος καθυστερεί και ο οδηγός έχει ήδη εκδοθεί. Ομοίως, χωρίς 

ιδιαίτερες επισημάνσεις και παρά τις ελλείψεις κονδυλίων είχαμε ομοφωνία και για 
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την άρτια οργάνωση και ενημέρωση των βιβλιοθηκών των τμημάτων. Ένα άλλο 

σημείο στο οποίο συμφώνησαν οι ερωτώμενοι ήταν η διαθεματική προσέγγιση των 

διαπολιτισμικών θεμάτων. Σε όλα σχεδόν τα τμήματα υπάρχει διάχυση στο 

περιεχόμενο πολλών μαθημάτων διότι η έκταση των δημογραφικών αλλαγών στη 

χώρα μας είναι σε τέτοιο βαθμό που να δικαιολογεί ανάλογες αναφορές. Άλλωστε σε 

ένα τμήμα που ο διδάσκων δεν θεωρεί ότι η διαθεματικότητα καλύπτεται επαρκώς 

την προτείνει στους επιθυμητούς στόχους του προγράμματος σπουδών του τμήματός 

του αλλά και γενικότερα. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τους διδάσκοντες στην κατηγορία των 

επιμορφωτικών-επιστημονικών συναντήσεων που αφορά τόσο την οργάνωση, από 

τους ίδιους ή από το τμήμα, όσο και τη συμμετοχή σε αυτές των ιδίων και των 

φοιτητών τους. Όλοι οι ερωτώμενοι έχουν λάβει μέρος στη διοργάνωση συνεδρίων, 

διαλέξεων, ημερίδων ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων είτε στο τμήμα τους είτε 

στο πλαίσιο άλλων φορέων και παραδέχτηκαν ότι ο τομέας της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης φιλοξενείται επαρκώς τα τελευταία χρόνια σε πλήθος επιστημονικών 

συναντήσεων. Πολλές από αυτές πραγματοποιούνται σταθερά σε τακτά χρονικά 

διαστήματα και οι ίδιοι είχαν συχνά την ευκαιρία να συμμετέχουν με ανακοινώσεις 

και δημοσιεύσεις τους. Αναφορικά με τη συμμετοχή των φοιτητών στα συνέδρια, τις 

ημερίδες κ.ά. όλοι τόνισαν με έμφαση ότι υπάρχει έκδηλο ενδιαφέρον ακόμη κι όταν 

η συνάντηση δεν πραγματοποιείται στην πόλη της έδρας του Πανεπιστημίου. 

Σε ένα τμήμα υπάρχει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που σχετίζεται με 

τη διαπολιτισμική εκπαίδευση ενώ σε άλλο προωθείται η συμμετοχή φοιτητών σε 

διεθνείς συνεργασίες, στον τομέα της ετερότητας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η 

γενική όμως αίσθηση που αποκομίσαμε είναι ότι για διάφορους λόγους στην παρούσα 

φάση δεν υπάρχουν σε όλες τις σχολές ανάλογα προγράμματα παρόλη τη θετική 

διάθεση των εκπαιδευτικών. Ομοίως, ένα αίτημα που διατυπώνεται από τους 

διδάσκοντες, στα τμήματα όπου δεν υπάρχει, είναι η αναγκαιότητα λειτουργίας 

εργαστηρίου. 

Ανομοιομορφία εντοπίζεται στις απόψεις τους σχετικά με την οργάνωση και 

την πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων διαπολιτισμικού περιεχομένου. Εξαιτίας 

της πληθώρας των φοιτητών και άλλων εγγενών δυσλειτουργιών των τμημάτων δε 

συμφωνούν όλοι οι ερωτώμενοι ότι οι πρακτικές ασκήσεις επαρκούν ή 

πραγματοποιούνται με γνώμονα το μέγιστο όφελος των σπουδαστών. Υπάρχουν 

σημαντικά περιθώρια βελτίωσης και διατυπώνονται με συγκεκριμένες προτάσεις 
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όπως θα δούμε στη συνέχεια. Αποκομίσαμε την εντύπωση ότι η συνεργασία των 

τμημάτων με τα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή με τάξεις που εμφανίζουν 

υψηλά ποσοστά μαθητικής ετερογένειας πραγματοποιείται σε διάφορα επίπεδα. Σε 

κάποιες σχολές οι φοιτητές εκπονούν και παρουσιάζουν σχέδια project ή υπάρχει 

σταθερή και διαρκής συνεργασία με διαπολιτισμικά σχολεία και πολυπολιτισμικές 

τάξεις της έδρας του πανεπιστημιακού τμήματος. Άλλοτε η επαφή περιορίζεται μόνο 

σε επισκέψεις στα συγκεκριμένα σχολεία και τάξεις, όπου οι φοιτητές 

παροκολουθούν ως ακροατές την εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ σε κάποιες 

περιπτώσεις, με πρωτοβουλία των διδασκόντων, υπάρχει άτυπη και ανεπίσημη 

συνεργασία με δασκάλους που είναι ειδικευμένοι και δραστηριοποιούνται σε 

πολυπολιτισμικό περιβάλλον. 

 

Πίνακας 31. Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα «Περιγραφή της 

παρούσας εκπαιδευτικής πραγματικότητας» 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
1. Οδηγοί σπουδών ΣΟΔΠ= Ενημερωμένοι και σαφείς οδηγοί 

σπουδών 

2. Βιβλιοθήκες ΕΝΒΙΒ= Ενημέρωση βιβλιοθηκών 

ΑΝΕΝΒΙΒ= Ανεπαρκής ενημέρωση 

βιβλιοθηκών 

3. Διαθεματική προσέγγιση 

διαπολιτισμικών θεμάτων 

ΔΙΠΡΟ= Διαθεματική προσέγγιση της 

διαπολιτισμικότητας 

ΑΝΠΕΜΑ= Απλές αναφορές στα 

περιεχόμενα άλλων μαθημάτων 

4. Επιστημονικές συναντήσεις 

(συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις κ.ά.) 

ΟΠΕΠΣΥΝ= Οργάνωση επιστημονικών 

συναντήσεων 

ΣΥΜΔΕΠΣΥΝ= Συμμετοχή διδασκόντων σε 

επιστημονικές συναντήσεις 

ΣΥΜΦΕΠΣΥΝ= Συμμετοχή φοιτητών σε 

επιστημονικές συναντήσεις 

5. Προγράμματα διαπολιτισμικού 

περιεχομένου 

ΜΠΔΙΑΕΚ= Μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

ΠΔΙΣΥ= Προγράμματα με διεθνή 
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συμμετοχή 

ΑΠΔΙΑΕΚ= Απουσία προγραμμάτων 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

6. Εργαστήρια-Ερευνητικές ομάδες ΛΕΡΓ= Λειτουργία εργαστηρίου 

ΑΕΡΓ= Απουσία εργαστηρίου 

7. Πρακτικές ασκήσεις ΕΠΠΡΑΣΚ= Επάρκεια πρακτικών 

ασκήσεων 

ΑΝΠΡΑΣΚ= Ανεπάρκεια πρακτικών 

ασκήσεων 

ΣΔΣΠΟΛΤ= Συνεργασία με διαπολιτισμικά 

σχολεία και πολυπολιτισμικές τάξεις 

ΕΠΔΣΠΟΛΤ= Επισκέψεις σε 

διαπολιτισμικά σχολεία και 

πολυπολιτισμικές τάξεις 

ΕΠΕΚΠΟΛΤ= Επικοινωνία με 

εκπαιδευτικούς πολυπολιτισμικών τάξεων 

ΠΣΧΠΡΟ= Παρουσίαση σχεδίων project 

       
 
 
7.2.2. Θεματικός άξονας: οι απόψεις των διδασκόντων για την εκπαίδευση 

των τελειοφοίτων σε θέματα διαπολιτισμικού περιεχομένου 

Σύμφωνα με τη γενική εικόνα που αποκομίσαμε από τις απαντήσεις των 

καθηγητών υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των φοιτητών για τα 

μαθήματα διαπολιτισμικού περιεχομένου. Εκτός των περιπτώσεων όπου το μάθημα 

είναι υποχρεωτικό συναντούν σημαντική αποδοχή για τα μαθήματα επιλογής «στο 

βαθμό που να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε στη ζήτηση» και φαίνεται ότι «τα 

επιλέγουν με όρεξη διότι κατά κανόνα τα μαθήματα αυτά είναι ενδιαφέροντα και 

προσφέρουν καινούργια πράγματα στα ίδια τα παιδιά». Συναντήσαμε μόνο μία 

περίπτωση όπου το ενδιαφέρον για το διαπολιτισμικό μάθημα δεν είναι στον 

επιθυμητό βαθμό «αλλά αυτό δεν αφορά το συγκεκριμένο μάθημα, δεν είναι ενδεικτικό 

μιας αποστροφής προς τη διαπολιτισμική, αφορά όλα τα μαθήματα επιλογής του 

τμήματος και είναι αποτέλεσμα μιας πληθώρας προσφοράς μαθημάτων που διαχέονται 

και διασπούν τον κόσμο». 
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Για τη συνέπεια των φοιτητών στις παρακολουθήσεις και τις εξετάσεις δεν 

πήραμε την ίδια απάντηση από όλους τους ερωτώμενους. Δύο ήσαν κατηγορηματικοί 

ότι «δεν είναι  συνεπείς» και «είναι λίγοι αυτοί που παρακολουθούν το μάθημά μου». Η 

πλειονότητα πάντως επέμεινε στο ότι κάθε χρόνο παρουσιάζεται μεγάλος αριθμός 

φοιτητών και παρακολουθεί τα μαθήματα, εννοούμε τα επιλογής, συστηματικά μέχρι 

το τέλος. Θεωρείται ότι «με τον τρόπο αυτόν εκφράζουν την ευαισθησία τους για τους 

πολιτισμικά διαφορετικούς». 

Η ευαισθητοποίηση των τελειοφοίτων στη διαφορετικότητα, κατά την άποψη 

των ερωτηθέντων, διαπερνά ολόκληρο το φάσμα των παιδαγωγικών τμημάτων. 

Υπάρχει ομοφωνία για τον προβληματισμό που διατυπώνουν σχετικά με τα 

στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Ένσταση υπάρχει στο βαθμό που η 

ευαισθητοποίηση δεν περικλείει και την έννοια της συμπεριφοράς.  

Ομοίως οι αλλοδαποί φοιτητές ή φοιτητές με διαφορετικό θρήσκευμα είναι το 

ίδιο ή και περισσότερο ευαισθητοποιημένοι, «προσαρμοσμένοι και συμπεριφέρονται 

όλοι τους άψογα». Κάποιοι όμως «κρύβονται, δεν εκδηλώνουν την καταγωγή τους 

παρόλο που το μάθημα και εμείς είμαστε πολύ ανοιχτοί». «Ευαισθητοποιημένοι είναι 

κυρίως όσοι δεν έχουν το ελληνικό διαβατήριο διότι νιώθουν αποκλεισμένοι». Τέλος, η 

αίσθηση είναι ότι «υπάρχει ευαισθητοποίηση αλλά χρειάζεται πιο συστηματική 

κατάρτιση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση». 

Οι αντιλήψεις των διδασκόντων για το αν γνωρίζουν οι μελλοντικοί δάσκαλοι 

για τη μαθητική ετερογένεια και τη γλωσσική πολυμορφία που επικρατεί σήμερα στα 

σχολεία δεν διέφεραν ουσιαστικά. Γενικά επικράτησε η άποψη ότι οι δάσκαλοι είναι 

προετοιμασμένοι, έχουν γνώσεις, αλλά πηγαίνουν στα σχολεία με κενά και «μπορεί 

να είναι καλύτερα από ό,τι πριν δέκα χρόνια αλλά το πρόβλημα θα υπάρξει τη Δευτέρα 

που θα μπουν στην τάξη». Οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι οι τελειόφοιτοι είναι 

υποψιασμένοι και κανείς δεν φεύγει από το Πανεπιστήμιο χωρίς να γνωρίζει το 

δημογραφικό πρόβλημα, ανεξάρτητα αν υπάρχουν θεσμικά προβλήματα γύρω από τη 

διδακτική πρακτική. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη «μίας εξειδικευμένης πρακτικής 

άσκησης για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας και τη διαχείριση 

μιας πολυπολιτισμικής τάξης». Με άλλα λόγια «για τα διαφορετικά επίπεδα 

γλωσσομάθειας δεν υπάρχει ένα έγκυρο εργαλείο μέτρησης που να δίνει ένα προφίλ». 

Τέλος, πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι ο μεγαλύτερος όγκος δεν είναι σε θέση να 

αναλάβει πολυπολιτισμικές τάξεις αλλά θα ήταν και λάθος να ισχυριστούν ότι όσοι 

συμμετείχαν στα μαθήματά είναι παντελώς έτοιμοι. Μπορεί η θεωρητική κατάρτιση 
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να είναι σε ένα βαθμό ικανοποιητική αλλά υπάρχουν αδυναμίες στην ανάληψη 

πολυπολιτισμικής τάξης που εντοπίζονται κυρίως στην ανεπάρκεια των πρακτικών 

ασκήσεων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν γνώσεις «αλλά δεν κατέχουν το 

maximum που θα θέλαμε για να μπουν σε μία τάξη». Η πλειονότητα των φοιτητών στο 

τμήμα «έχουν συγκροτήσει μία άποψη, έχουν πάρει μία ιδέα αλλά δεν ρωτάνε για να 

μάθουν, λίγοι κρατούν επαφή με το Πανεπιστήμιο» 

 

Πίνακας 32. Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα «Οι αντιλήψεις 

των διδασκόντων για την εκπαίδευση των τελειοφοίτων σε θέματα διαπολιτισμικού 

περιεχομένου»   

 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

1. Επιλογή μαθημάτων σχετικών 

με τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση 

ΕΝΔΑΠ= Ενδιαφέρον και αποδοχή των 

μαθημάτων αυτών 

ΑΝΕΝΔΑΠ= Ανυπαρξία ενδιαφέροντος για τα 

μαθήματα αυτά 

2. Παρακολουθήσεις και 

εξετάσεις 

ΣΥΠΑ= Συνεπής και συστηματική 

παρακολούθηση 

ΑΣΥΠΑ= Ασυνεπής παρακολούθηση 

3. Ευαισθητοποίηση στη 

διαφορετικότητα 

ΠΡΟΣΤΕΚΑ= Προβληματισμός για τα 

στερεότυπα και τις προκαταλήψεις 

ΕΝΠΟΛΔΙ= Ενδιαφέρον για την πολιτισμική 

διαφορετικότητα 

ΕΝΠΟΛΔΙΑΦ= Ενδιαφέρον για την πολιτισμική 

διαφορετικότητα των αλλοδαπών ή πολιτισμικά 

διαφορετικών φοιτητών 

4. Μαθητική ετερογένεια και 

γλωσσική πολυμορφία των 

σχολείων 

ΕΕΙΠΟΛΣΧ= Έλλειψη πραγματικής εικόνας 

σχετικά με  τη μαθητική ετερογένεια και τη 

γλωσσική πολυμορφία των σχολείων 
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5. Κατάρτιση και επάρκεια για 

την ανάληψη πολυπολιτισμικής 

τάξης 

ΙΘΕΚΑ= Ικανοποιητική θεωρητική κατάρτιση 

ΑΝΘΕΚΑ= Ανεπαρκής θεωρητική κατάρτιση 

ΑΝΠΡΚΑ= Ανεπαρκής πρακτική άσκηση 

ΑΔΑΠΟΛΤΑ= Αδυναμία ανάληψης 

πολυπολιτισμικής τάξης 

          
 
 
7.2.3. Θεματικός άξονας: προτάσεις για το περιεχόμενο σπουδών και τη 

βελτίωση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Σύγκλιση απόψεων των ερωτηθέντων καταγράψαμε στους στόχους των 

προγραμμάτων σπουδών των παιδαγωγικών τμημάτων. Η πλειονότητα των 

προγραμμάτων  δεν είναι στραμμένη στη μαθητική ετερογένεια με αποτέλεσμα «να 

γίνεται αφομοιωτική εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί να μην έχουν σχέση με την ομάδα 

την οποία διδάσκουν». Στους στόχους επίσης εντάσσονται η προσπάθεια για να 

υπάρξει περισσότερη έρευνα, η συστηματικότερη σύνδεση του θεωρητικού πλαισίου 

με την πρακτική άσκηση και η διαθεματική προσέγγιση της διαπολιτισμικότητας. 

Προτάσεις διατυπώθηκαν επίσης για τη διεξαγωγή και το χρόνο διεξαγωγής των 

μαθημάτων.  

Στα συγκεκριμένα τμήματα όπου το μάθημα δεν είναι υποχρεωτικό και είναι 

επιλογής «υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών που δεν έχει έρθει ποτέ σε επαφή με 

τέτοια ζητήματα». Επομένως προτάθηκε έντονα η υποχρεωτικότητα διότι φοιτητές 

που δεν το έχουν διδαχθεί «πώς θα λύσουν το πρόβλημα σε ένα σχολείο όταν έχει 

τάξεις στις οποίες υπερτερούν οι αλλοδαποί;». Παράλληλα με την αναβάθμιση του 

μαθήματος εκφράζεται και το αίτημα για έναν ικανοποιητικό αριθμό μαθημάτων που 

να πλαισιώνουν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. «Δεν φθάνει ένα μάθημα για την 

προσέγγιση του διαπολιτισμικού αντικειμένου». 

Σχετικά με την επάρκεια του χρόνου διδασκαλίας οι απαντήσεις κινήθηκαν σε 

θετική κατεύθυνση και δεν υπήρξαν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των 

διδασκόντων. Συγκεκριμένα καταγράψαμε ανεπάρκεια χρόνου στα μαθήματα 

επιλογής με την έννοια ότι «ο χρόνος επαρκεί για να υποψιαστούν οι φοιτητές κάποια 

πράγματα αλλά όχι για να αλλάξουν κάποιες θεμελιώδεις στάσεις με τις οποίες έχουν 

έρθει στο μάθημα». 

Ωστόσο δεν ήταν λίγες οι προτάσεις των ερωτώμενων σχετικά με το 

περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών των τμημάτων. Προτάθηκαν νέα μαθήματα 
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διδακτικής μεθοδολογίας, αναλυτικά προγράμματα για πολυπολιτισμικές τάξεις και 

δημιουργία εργαστηρίων εκεί που δεν υπάρχουν. Για τις πρακτικές ασκήσεις, από 

όλους σχεδόν, προτείνεται η εμβάθυνση, με την ενσωμάτωση μαθημάτων 

διαπολιτισμικής διδακτικής,  η επικοινωνία των φοιτητών με ειδικευμένους και 

έμπειρους δασκάλους καθώς και να είναι εστιασμένες σε προεπιλεγμένες 

πολυπολιτισμικές τάξεις. Ενδιαφέρον τέλος παρουσιάζει και η πρόταση των 

«συντονισμένων συνεργασιών στα παρεμφερή αντικείμενα με στόχο μία πιο συνεκτική 

διδασκαλία». 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε από τους διδάσκοντες σε θέματα  που αφορούν 

τόσο τη γενικότερη λειτουργία των παιδαγωγικών τμημάτων στην Ελλάδα όσο και 

την προσέγγιση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και την αποδοτικότερη διδασκαλία 

της. Η επαναπροσέγγιση της συνολικής παρεχόμενης εκπαίδευσης και ο καθορισμός 

προτεραιοτήτων αφορά σημαντικά τη διαπολιτισμική εκπαίδευση για την οποία «λίγα 

από όσα γράφονται στέκονται θεωρητικά και είναι λίγοι αυτοί που μπορούν να 

εκφέρουν άποψη». Συγχρόνως, η αποιδεολογικοποίηση της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης φαίνεται να απασχολεί ένα μέρος του διδακτικού προσωπικού μιας και 

«υπάρχει μία τάση των διαπολιτισμικών να κηρύσσουν εαυτούς σε συνηγόρους των 

μεταναστών και των πολιτισμικών μειονοτήτων, να μιλούν για λογαριασμό τους, να 

εισηγούνται χωρίς ιδιαίτερη περίσκεψη την  εισαγωγή των γλωσσών των μεταναστών 

στο σχολείο, τη χορήγηση ιθαγένειας σε όλους και όλα όσα ακούμε. Αυτό σημαίνει ότι 

έχουν μπερδέψει την ιδεολογία με την επιστήμη και είναι κακό για την επιστήμη». 

Τέλος, ο μεγάλος αριθμός φοιτητών που εκπαιδεύονται στα τμήματα 

ευθύνεται για αρκετές δυσλειτουργίες και προτείνεται η μείωσή του. Η ύπαρξη 

μόνιμου βοηθητικού προσωπικού θα μπορούσε να αναλάβει δράση σε συνεργασία με 

τα μέλη ΔΕΠ, για να διαχειριστούν αποδοτικότερα τον «τεράστιο όγκο των φοιτητών 

κάθε χρόνο». Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκεται και η πρόταση για συνεργασία των 

τμημάτων με όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία από την περιφέρεια της έδρας των 

πανεπιστημίων. 

 

Πίνακας 33. Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα «Προτάσεις για το 

περιεχόμενο σπουδών και τη βελτίωση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 
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1. Στόχος του προγράμματος 

σπουδών 

ΠΡΜΑΕΤ= Τα προγράμματα σπουδών δε 

στρέφονται στην πολυπολιτισμικότητα των 

σχολείων 

ΠΕΡΕΡ= Προσπάθεια για περισσότερη έρευνα 

ΘΠΠΡΑ= Σύνδεση του θεωρητικού πλαισίου με 

την πρακτική άσκηση 

ΔΙΠΡΟΔΙΑ= Διαθεματική προσέγγιση της 

διαπολιτισμικότητας  

2. Διεξαγωγή των μαθημάτων ΥΠΜΑ= Το μάθημα να γίνει υποχρεωτικό (στα 

τμήματα όπου αυτό δε συμβαίνει) 

ΙΚΑΜΑ= Ικανοποιητικός αριθμός μαθημάτων που 

να σχετίζονται με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

3. Διάρκεια και χρόνος των 

μαθημάτων 

ΕΠΧΡΔΙΔ= Επάρκεια χρόνου διδασκαλίας 

4. Περιεχόμενο του 

προγράμματος σπουδών 

ΜΑΔΙΔΜΕ= Νέα μαθήματα διδακτικής 

μεθοδολογίας 

ΑΝΠΡΟΠΤ= Αναλυτικά προγράμματα για 

πολυπολιτισμικές τάξεις 

ΛΕΙΕΡΓ= Άνοιγμα και λειτουργία εργαστηρίων 

(στα τμήματα όπου αυτό δε συμβαίνει) 

ΕΜΠΡΑΣΚ= Εμβάθυνση των πρακτικών 

ασκήσεων 

ΕΣΠΡΑΣΚ= Εστιασμένες πρακτικές ασκήσεις σε 

επιλεγμένες πολυπολιτισμικές τάξεις 

ΣΥΣΥΔΙ= Συντονισμένες συνεργασίες για πιο 

συνεκτική διδασκαλία   

5. Η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση στα παιδαγωγικά 

τμήματα 

ΠΕΚΚΑΠ= Επαναπροσέγγιση της συνολικής 

παρεχόμενης εκπαίδευσης και καθορισμός 

προτεραιοτήτων 

ΑΠΔΙΑΕΚ= Αποιδεολογικοποίηση της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

ΛΙΓΦ= Μικρότερος αριθμός φοιτητών 

ΜΟΒΟΠΡ= Πρόσληψη μόνιμου βοηθητικού 
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προσωπικού 

ΣΥΝΣΧ= Συνεργασία των τμημάτων με 

περισσότερα σχολεία  
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Κεφάλαιο 8 

 
 
 
 
8.1. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

Κοιτάζοντας πίσω στα ερωτήματα που τέθηκαν από αυτή τη μελέτη 

κατεβλήθη κάθε προσπάθεια αφενός να αποτυπωθεί η παρούσα κατάσταση στα 

ΠΤΔΕ και αφετέρου να συλλεχθούν πληροφορίες από τους ίδιους τους τελειοφοίτους 

και τους διδάσκοντές τους, σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, να 

προσδιοριστούν οι μαθησιακές εμπειρίες, οι εκπαιδευτικές ανάγκες τους και να 

διερευνηθούν οι απόψεις και οι προσδοκίες τους. Η διαφαινόμενη αγωνία για 

αποτελεσματική διδασκαλία των υποψήφιων εκπαιδευτικών σε πολυπολιτισμικές 

τάξεις ήταν από τα βασικά κίνητρα που μας ώθησαν στην πραγματοποίηση αυτής της 

μελέτης. Επιβεβαιώνοντας παλαιότερες έρευνες διαπιστώσαμε ότι οι μελλοντικοί 

απόφοιτοι των παιδαγωγικών σχολών αισθάνονται την ανάγκη για περισσότερο 

εστιασμένη και πιο εντατική διαπολιτισμική εκπαίδευση στο πρόγραμμα των 

σπουδών τους, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των νεοεισερχόμενων αλλοδαπών 

μαθητών τους. Αν εξαιρέσουμε μία προϋπάρχουσα, θετική, ανθρωπιστική ως επί το 

πλείστον στάση, ενός μεγάλου μέρους του φοιτητικού πληθυσμού, ίσως λόγω 

αναπτυγμένης κοινωνικής ευαισθησίας απέναντι στα σύγχρονα κοινωνικά 

προβλήματα που πολλές φορές απασχολούν τους νέους ανθρώπους, τα περιεχόμενα 

των προγραμμάτων σπουδών, σε πολλές παιδαγωγικές σχολές, δεν χαρακτηρίζονται 
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από διαπολιτισμικό προσανατολισμό και δε βοηθούν πάντα στο βαθμό που απαιτούν 

οι σύγχρονες συνθήκες. Το πεδίο δηλαδή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης δεν 

αποτελεί ένα τυπικό χαρακτηριστικό των τμημάτων, τουλάχιστον σε ικανοποιητικό 

βαθμό και δεν προσδίδει κάποια σαφή εικόνα πλην ελάχιστων εξαιρέσεων και σε 

πολύ συγκεκριμένα σημεία. Από αυτά όμως κρίνεται η επάρκεια και η ικανότητα των 

εκπαιδευτικών να εφαρμόζουν ανάλογες διδακτικές μεθόδους, οι στάσεις και 

αντιλήψεις τους για τους αλλοδαπούς πληθυσμούς, οι πολιτισμικές τους πεποιθήσεις 

και επιρροές. Σήμερα υπάρχουν εκπαιδευτικοί στα σχολεία που αναπαράγουν έναν 

εθνοκεντρικό προσανατολισμό μονοπολιτισμικού χαρακτήρα, με στόχο τη 

διαμόρφωση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την προαγωγή κοινών και απόλυτων 

αξιών και ιδεών. 

Στην παρούσα εργασία, με τη συλλογή των προσωπικών εκτιμήσεων των 

υποψηφίων εκπαιδευτικών στα παιδαγωγικά τμήματα σχετικά με την επαφή τους ή 

όχι με το διαπολιτισμικό αντικείμενο, πήραμε απαντήσεις για την αποδοτικότητα, την 

απήχηση και την επιτυχία των προγραμμάτων σπουδών σε αυτήν την κατεύθυνση. 

Με τις προτάσεις που διατυπώνουμε για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στα 

προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των δασκάλων, ελπίζουμε να διορθώσουμε λάθη 

ή παραλείψεις, να αλλάξουμε κατεύθυνση με τη λήψη πρωτοβουλιών ή να 

εντατικοποιήσουμε την προσπάθεια. 

Τελειώνοντας την επίπονη και μακρόχρονη ερευνητική μας προσπάθεια 

επιχειρούμε, με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε, ένα μεθοδικό σχολιασμό 

των ευρημάτων εκθέτοντας μία αντικειμενική προσέγγιση των ζητημάτων της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που απασχολούν τους υποψήφιους δασκάλους και τους 

διδάσκοντές τους στα παιδαγωγικά τμήματα της χώρας. 

 
   
8.1.1. Το είδος και το επίπεδο εκπαίδευσης των υποψηφίων δασκάλων 

Οι τελευταίες δεκαετίες είχαν να επιδείξουν ένα αυξανόμενο επιστημονικό 

ενδιαφέρον σχετικά με το θέμα της μετανάστευσης και της μεταναστευτικής 

πολιτικής στη χώρα μας, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Το γεγονός αυτό 

συνεχίζει να αποτυπώνεται γλαφυρά στις δημοσιευμένες εγχώριες και διεθνείς 

μελέτες, εκθέσεις και έρευνες, μέσω των οποίων αναδείχτηκαν οι διαστάσεις και τα 

ζητήματα που άπτονται του συγκεκριμένου φαινομένου. Επιπλέον καθιερώθηκαν και 

μια σειρά εννοιών, όπως χώρα υποδοχής και προέλευσης, μεταναστευτικοί 
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πληθυσμοί, πολυπολιτισμικές κοινωνίες, μεταναστευτική ροή κ.ά., αλλά και μια 

σειρά πεδίων όπως εκπαιδευτική πολιτική για τους μετανάστες, κοινωνικός 

αποκλεισμός μεταναστών, πρόνοια κ.ά. Η πλειονότητα των ανωτέρω εργασιών 

διαπνέονται από ανθρωπιστικά ιδεώδη, καταφέρονται ειλικρινά ενάντια στον 

αποκλεισμό και τη μισαλλοδοξία, αποδέχονται και κατανοούν τους διαφορετικούς 

«άλλους εντός» και προτείνουν, σε κάθε περίπτωση, συγκεκριμένα μέτρα. Ο 

πολυπολιτισμός θεωρείται θεμελιώδες στοιχείο των προγραμμάτων της εκπαίδευσης 

των εκπαιδευτικών καθώς οι δάσκαλοι πρέπει να εργάζονται με επιτυχία σε 

πολυπολιτισμικές τάξεις και σε ιδεολογικό, πρακτικό, πολιτικό και μεθοδολογικό 

επίπεδο (Fox & Gay, 1995). Επιτυχημένη εφαρμογή των αρχών του πολυπολιτισμού 

προϋποθέτει δασκάλους με επιδεξιότητα, γνώση και συναίσθηση τόσο της δικής τους 

ταυτότητας όσο και των  «διαφορετικών» μαθητών τους (Major & Brock, 2003).  

Οι υποψήφιοι δάσκαλοι που εκπαιδεύονται στα παιδαγωγικά τμήματα για να 

ανταπεξέλθουν των προκλήσεων που διαγράφονται είναι εκείνοι που θα αναλάβουν 

την ευθύνη να εφαρμόσουν μία ανθρωπιστική παιδεία υπό το πνεύμα των αρχών των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι όμως και οι πιο αξιόπιστοι για να ακούσουμε τις 

απόψεις τους, σχετικά με τις προτάσεις και τις ανάγκες τους, για να επέμβουμε 

δημιουργικά και αποτελεσματικά στα περιεχόμενα των σπουδών τους. Η απαίτηση 

για εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, που περιγράφουμε στην εργασία μας, σε έναν 

αυξανόμενο πολυπολιτισμικό κόσμο έχει οδηγήσει αρκετούς ερευνητές να εξετάσουν 

σε ποιο βαθμό θέματα που σχετίζονται με τη διαφορετικότητα πρέπει να 

διαμορφώσουν τα προγράμματα σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

(Λιακοπούλου, 2007, 2010. Cochran-Smith et al, 2004. Moliner & Garcia, 2005). 

Από τη μελέτη των ευρημάτων μας και τη συγκριτική παράθεσή τους 

προκύπτει αρχικά ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση απέχει αρκετά από την εφαρμογή 

ενός συστήματος ολοκληρωμένης, αμιγούς προσέγγισης. Επιβεβαιώνοντας 

προηγούμενες έρευνες στην Ελλάδα διαπιστώσαμε ότι όσο απουσιάζει η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση από τα προγράμματα σπουδών των ΠΤ τόσο υστερεί η 

προετοιμασία των φοιτητών στην αποδοτική ανάληψη καθηκόντων σε 

πολυπολιτισμικές τάξεις (Κοσσυβάκη, 2003α. Καρατζιά & Σπινθουράκη, 2005. 

Κασίμη, 2005. Τρίγκα, 2005. Δαμανάκης, 2004. Μάγος, 2005. Γεωργογιάννης, 2004, 

2006. Κεσίδου & Παπαδοπούλου, 2008. Μπάρος, 2008. Γκόβαρης, 2009). Η 

διαπίστωση αυτή συμφωνεί απολύτως και με τα ευρήματα μελετών στο εξωτερικό, 

εφόσον οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν προετοιμαστεί, από τα προπτυχιακά προγράμματα 
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σπουδών τους, για να αντιμετωπίσουν την εθνοπολιτισμική ετερότητα των σχολείων 

(Causey et al, 2000. Peterson, Cross, Johnson, & Howell, 2000. Hermans, 2002. 

Capella-Santana, 2003. Garmon, 2004. Moliner & Garcia, 2005. Garcia & Lopez, 

2005). Διαφορές παρατηρήθηκαν μεταξύ όλων των τμημάτων αλλά ο βαθμός 

ικανοποίησης των τελειοφοίτων κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα πλην ελάχιστων 

εξαιρέσεων οι οποίες καταγράφηκαν λεπτομερώς.  Όσον αφορά τον προβληματισμό 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων σπουδών αξίζει να 

σημειωθεί ότι αυτή διαφοροποιείται από τμήμα σε τμήμα εξαιτίας της ιδιαιτερότητας 

του κάθε τμήματος σε ανθρώπινο και οργανωτικό δυναμικό. Οι τελειόφοιτοι είναι 

ακόμη και σήμερα απροετοίμαστοι σε θέματα εκπαίδευσης μεταναστών και 

παιδαγωγικής διαχείρισης της ετερότητας. Η λειτουργία εργαστηρίων και κέντρων 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε κάποιες σχολές επισημαίνεται θετικά από τους 

ερωτώμενους, δεν έχουν πειστεί όμως για τον τρόπο που λειτουργούν και για την 

αποτελεσματικότητα τους. Σε κάθε περίπτωση είναι μία ενέργεια που μπορεί να 

βελτιωθεί, να αγκαλιάσει μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών, να απλωθεί σε όλες τις 

σχολές και να στελεχωθεί από κατάλληλους επιστήμονες και βοηθητικό προσωπικό. 

Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι η οικονομική κρίση που έχει ενσκήψει στη χώρα 

μας τα τελευταία χρόνια με συνέπεια τον περιορισμό των κονδυλίων για 

πραγματοποίηση αποσπάσεων και νέων συμβάσεων προσωπικού έχει ασφαλώς 

αρνητικές συνέπειες στην ομαλή και ποιοτική εκπαίδευση των φοιτητών.   

Η διάθεσή τους να αναπληρώσουν το έλλειμμα των γνώσεών τους ή να 

αποκτήσουν νέες, στα ζητήματα που συζητούμε, εκδηλώνεται χαρακτηριστικά από το 

ενδιαφέρον τους να συμμετέχουν σε πάσης μορφής επιστημονικές συναντήσεις. Όσο 

μικρότερος είναι ο βαθμός ικανοποίησής τους από τη διοργάνωση σχετικών 

εκδηλώσεων από τις σχολές τους τόσο μεγαλύτερη είναι η έκφραση δυσαρέσκειας. 

Το αίτημα για την πραγματοποίησή τους διατυπώνεται καθαρά από τους 

τελειοφοίτους και σε αυτό συνηγορούν και οι διδάσκοντές τους οι οποίοι 

επισημαίνουν ότι συναντούν φοιτητές τους σε εκδηλώσεις και σε πόλεις εκτός της 

έδρας του πανεπιστημίου. Ωστόσο,  είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι σε κάποιες 

σχολές δε διατυπώνεται δυσαρέσκεια, διότι οργανώνονται  επιστημονικές 

συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

Η απουσία παροχής γνώσεων και δεξιοτήτων διαπολιτισμικής προσέγγισης 

κατά τις προπτυχιακές σπουδές των φοιτητών δεν επιτρέπει την ορθή αντιμετώπιση 

των εκπαιδευτικών ιδιαιτεροτήτων των παλιννοστούντων και των αλλοδαπών 
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μαθητών. Σχεδόν όλοι οι φοιτητές όπως είδαμε, με μικρές εξαιρέσεις, 

παρακολουθούν τα προγράμματα σπουδών χωρίς να έχουν προηγούμενες γνώσεις 

γύρω από τις έννοιες του πολυπολιτισμού, των ταυτοτήτων, των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, των σύγχρονων με τη μετανάστευση ιδεολογικοπολιτικών τάσεων κ.ά. 

διότι πολύ λίγοι έχουν συμμετάσχει σε κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

Καταλήγουμε επομένως στο συμπέρασμα ότι ένα ή δύο εξάμηνα ή μαθήματα, έστω 

και υποχρεωτικά, γεγονός που σε αρκετές σχολές αποτελεί πραγματικότητα, είναι 

πιθανόν να μην είναι αρκετά για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς των 

πολυπολιτισμικών σχολείων. Προτιμούν το προσφερόμενο υλικό να είναι 

πλουσιότερο, τα μαθήματα περισσότερα και να μην είναι επιλογής, γεγονός που δεν 

είναι εφικτό. Το εύρημα αυτό είναι σε συμφωνία με εργασίες των Χιωτάκη (2002), 

Λιακοπούλου (2007) και Κεσίδου & Παπαδοπούλου (2008) όπου προτείνεται η 

εξειδίκευση των σπουδών και ο εμπλουτισμός τους με διαπολιτισμικό περιεχόμενο.  

Βέβαια από την άλλη αν τα θέματα αυτά αντιμετωπίζονται αποκλειστικά 

μέσω μαθημάτων επιλογής, και στο σύστημα κατάρτισης των εκπαιδευτικών ισχύει η 

παραδοσιακή άποψη ότι τέτοια ζητήματα δεν είναι επαρκώς σημαντικά ή χρήσιμα, 

τουλάχιστον αυτή τη χρονική στιγμή, τότε η διαπολιτισμική διάσταση μπορεί να 

παραμείνει ως έχει. Δε χρειάζεται να αποκτήσει κεντρικό ρόλο στην προετοιμασία 

των φοιτητών και μπορεί να προσφέρεται μέσω μαθημάτων που θα επιλέγουν οι 

ενδιαφερόμενοι που θα θελήσουν να ειδικευτούν στα ζητήματα αυτά. Εδώ υπάρχει η 

άποψη ότι η προαιρετική διάταξη των μαθημάτων ενδέχεται να είναι 

αποτελεσματικότερη, διότι μία συνειδητή απόφαση ενός φοιτητή να μελετήσει ένα 

συγκεκριμένο θέμα προϋποθέτει κίνητρα και αναλαμβάνει τη δέσμευση να μελετήσει 

ένα συγκεκριμένο πεδίο. Όμως, το επιχείρημα αυτό προϋποθέτει ότι όλοι οι φοιτητές 

έχουν μια βασική γνώση, εκτίμηση και κατανόηση της σημασίας της πολιτισμικής 

ποικιλομορφίας για τον μελλοντικό ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί και μπορούν να 

κάνουν συνειδητές επιλογές. Με άλλα λόγια διαθέτουν την αναγκαία γνώση για τα 

πολυπολιτισμικά ζητήματα που καλύφθηκαν διεξοδικά μέσω υποχρεωτικών 

μαθημάτων. 

Άλλοι θέλουν να στραφούν στις μεταπτυχιακές σπουδές και στην έρευνα διότι 

εκεί πιστεύουν ότι θα συγκεντρώσουν τα εφόδια που τους λείπουν. Να προσθέσουμε 

εδώ ότι η αρνητική προοπτική που διαγράφεται κάτω από αυτές τις συνθήκες για την 

ποιοτική εκπαίδευση όλων των παιδιών, γηγενών και αλλοδαπών, και την αποφυγή 

του σχολικού τους διαχωρισμού, επιδεινώνεται και από την ελλιπή επιμόρφωση των 
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εκπαιδευτικών στον τομέα αυτό κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους 

σταδιοδρομίας. Αξιόλογες μελέτες στην Ελλάδα επιβεβαιώνουν τη σημασία της 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στη 

διδασκαλία αλλοδαπών μαθητών (Ζησιμοπούλου, 2003. Παπαναούμ, 2004. 

Ξωχέλλης, 2005). 

Κάποιοι άλλοι δεν αμέλησαν να θέσουν το θέμα της σύνδεσης του 

πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία και κουλτούρα, δεδομένου ότι υπάρχουν 

περιοχές όπου ο πληθυσμός τους συνυπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες με άτομα με 

διαφορετικό από το ελληνικό πολιτισμικό υπόβαθρο.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο να τονίσουμε την ευρεία διάδοση της πληροφορίας 

και την αμεσότητα που προσφέρει το διαδίκτυο με τη βοήθεια του οποίου έχουν όλοι 

πρόσβαση στη γνώση. Οι οργανωμένες βιβλιοθήκες και η απρόσκοπτη πρόσβαση 

στις τεχνολογίες της επικοινωνίας και των πληροφοριών είναι καθολικό αίτημα των 

σπουδαστών. Υπάρχουν κατά καιρούς κάποιες μεμονωμένες δυσλειτουργίες στην 

οργάνωση και την πρόσβαση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε επίκαιρη 

βιβλιογραφία, που οφείλονται κυρίως σε ελλείψεις κονδυλίων.     

Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας κατέδειξε μία σαφέστατη 

καθυστέρηση στην οργάνωση και λειτουργία των πρακτικών ασκήσεων των 

φοιτητών σε σχολικά πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Πλήθος μελετών από την 

ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία έχουν αποδώσει μεγάλη σημασία στην 

αναγκαιότητα και στην πραγματοποίησή τους (Αγγελίδης & Στυλιανού, 2006. 

Cohran-Smith, 1995. Causey, Thomas & Armento, 2000. Nikolaou & Spinthourakis, 

2004. Aguado & Malik, 2006. Dantas, 2007). Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

ζήσουν τη διαφορετικότητα κάνοντας πρακτική εξάσκηση σε σχολεία με ετερογενή 

πληθυσμιακή σύνθεση ή ακόμα και κατοικώντας, εάν είναι δυνατόν, σε περιοχές 

όπου το εθνοπολιτισμικό περιβάλλον είναι διαφορετικό από το δικό τους. Ο 

θεωρητικός τομέας γενικά και η μετάδοση γνώσεων δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα 

προβλήματα αν συγκριθούν με την πρακτική άσκηση. Η διδακτική κατάρτιση σε 

επίπεδο γενικής και ειδικής διδακτικής υφίσταται σε πολύ περιορισμένο βαθμό, αφού 

η διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων αποτελεί μεμονωμένες περιπτώσεις για 

κάποια τμήματα. Πώς δηλαδή η διδακτική μεθοδολογία και οι παιδαγωγικές τεχνικές 

θα απαντήσουν στο αίτημα διαχείρισης της ετερότητας μέσα στη σχολική τάξη με 

παραδείγματα εναλλακτικών παιδαγωγικών τεχνικών και τη χρήση πρότυπου 

εκπαιδευτικού υλικού. Η διδακτική μεθοδολογία μιας πολυπολιτισμικής τάξης 
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στηρίζεται στη διδασκαλία μαθημάτων που κατά την άποψη των σπουδαστών 

απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό από τα προγράμματά τους. Το γεγονός αυτό αν και 

έχει έγκαιρα και επανειλημμένως επισημανθεί στο παρελθόν από άλλους ερευνητές 

αλλά και από εμάς δεν παύει να αποτελεί πραγματικότητα στον ελληνικό 

εκπαιδευτικό χώρο αλλά και στο εξωτερικό (Νικολάου, 2005. Moustairas & 

Spinthourakis, 2005. Leeman & Ledoux, 2003. Dantas, 2007). Για αυτή την απουσία 

και την καθυστέρηση στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν ευθύνεται η βίαιη 

μετατροπή της κοινωνίας μας από μονοπολιτισμική σε πολυπολιτισμική. Όπως 

έχουμε ήδη αναφέρει, εκτός των παλιννοστούντων των αρχών της δεκαετίας του ΄70 

από την Ευρώπη και την Αμερική και της δεκαετίας του ΄80 από χώρες της πρώην 

ΕΣΣΔ, στη χώρα μας κατοικούσαν τσιγγάνοι και Έλληνες μουσουλμάνοι στη δυτική 

Θράκη. Αρκετά τμήματα, όπως σημειώνουν οι ερωτώμενοι, έχουν κάνει πολύ μικρά 

βήματα για να βελτιώσουν ή να αναστρέψουν αυτήν την κατάσταση. Καθώς λοιπόν 

έχει αυξηθεί η διαφορετικότητα στην αίθουσα διδασκαλίας, οι διδακτικές πρακτικές 

που απευθύνονται στη διαφορετικότητα έχουν παραμείνει ανύπαρκτες ή αμετάβλητες. 

Οι περισσότερες σχολές δε συνεργάζονται συστηματικά με πολυπολιτισμικές τάξεις, 

περιορίζονται σε απλές επισκέψεις των φοιτητών με συνοδεία βοηθών ή 

αποσπασμένων δασκάλων και οι τελειόφοιτοι δεν διδάσκουν υπό την καθοδήγηση 

εξειδικευμένου προσωπικού. Σε κάποιες περιπτώσεις οι διδάσκοντες τα σχετικά 

μαθήματα, με δική τους πρωτοβουλία, συνεργάζονται με δασκάλους 

πολυπολιτισμικών τάξεων και προτρέπουν τους φοιτητές τους να ενημερώνονται και 

να ζητούν πληροφορίες από αυτούς. Ασφαλώς η πρακτική προσέγγιση όπως την 

εννοούν οι τελειόφοιτοι περιλαμβάνει διδασκαλία στην τάξη με χρήση διδακτικών 

μεθόδων, επίλυση προβλημάτων και κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.  

Φτάνουμε έτσι στο σημείο η χρήση ακατάλληλων μέσων και εκπαιδευτικών 

υλικών να αναγκάζουν τους δασκάλους να βασίζονται στις προσωπικές τους 

εμπειρίες και συχνά να αποτυγχάνουν να αναγνωρίζουν το βαθμό και τις λεπτές 

αποχρώσεις της διαφορετικότητας των μαθητών υιοθετώντας τη στάση ότι οι μαθητές 

τους τα καταφέρνουν καλά με τις παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους που 

εφαρμόζουν (Moustairas & Spinthourakis, 2005). Όπως ανεδείχθη και σε παλαιότερες 

έρευνες οι μελλοντικοί δάσκαλοι τείνουν να αισθάνονται ότι δεν είναι επαρκώς 

προετοιμασμένοι και ίσως χρειαστούν περισσότερο εστιασμένη επαγγελματική 

επιμόρφωση κυρίως στο πώς θα προσαρμόσουν τη διδακτική τεχνική τους στις 

ανάγκες της διαρκώς μεταβαλλόμενης κοινωνικής πραγματικότητας (Gay & Howard, 
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2000. Powell, 2001. Spinthourakis & Katsillis, 2003). Απουσιάζει το κατάλληλο, 

δοκιμασμένο υλικό το οποίο θα χρησιμοποιήσουν για να διδάξουν με επιτυχία 

αλλοδαπούς μαθητές. Ο Howard (1999) δανειζόμενος λόγια του Malcolm X, γράφει 

στο βιβλίο του White teachers and multiracial schools, «δεν μπορείς να διδάξεις ό,τι 

δεν ξέρεις» και αναφέρεται τόσο στις σχολές εκπαίδευσης εκπαιδευτικών όσο και 

στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. 

Παρόλα αυτά η διαπολιτισμική εκπαίδευση, με εξαίρεση την πρακτική 

εφαρμογή και τη διδακτική μεθοδολογική προσέγγιση των πολυπολιτισμικών τάξεων, 

συζητείται ζωηρά τα τελευταία χρόνια στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Μερικοί 

θεωρούν ότι με τη διαπολιτισμική προσέγγιση απλώς ενσωματώνονται στα 

προγράμματα σπουδών κάποια θέματα σχετικά με τις εθνοπολιτισμικές ομάδες και 

την ετερότητα ή θεωρούν ότι με τη βοήθειά της περιορίζονται τα στερεότυπα και οι 

προκαταλήψεις. Οι ερωτώμενοι στο σύνολό τους, συνεπικουρούμενοι όπως θα δούμε 

και από τους καθηγητές τους, αποδοκιμάζουν την απουσία διεπιστημονικής 

προσέγγισης της διαπολιτισμικότητας επιβεβαιώνοντας πρόσφατη έρευνα της 

Λιακοπούλου (2007, 2010). Στην πραγματικότητα τα πλαίσια των παιδαγωγικών 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που καθορίζουν τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό είναι 

αρκετά ευέλικτα και τίθενται με δημοκρατικές αρχές. Στην πράξη όμως, πολλές 

φορές, τα αναμενόμενα και οι προσδοκίες δεν επαληθεύονται, δε γίνεται κατάλληλη 

εφαρμογή όσων προτάθηκαν, εκτός ελάχιστων περιπτώσεων, δε συνδυάζεται η 

θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική άσκηση. 

Ένα όμως ευέλικτο, ελκυστικό και προσανατολισμένο στις ανάγκες των 

φοιτητών πρόγραμμα σπουδών αφενός θα κεντρίσει το ενδιαφέρον τους να το 

παρακολουθήσουν αφετέρου θα τους εφοδιάσει με τις απαιτούμενες δεξιότητες για να 

προσαρμοστούν ευκολότερα στο σύγχρονο σχολικό περιβάλλον. Από τις απαντήσεις 

τους, σε απόλυτη συμφωνία με παλαιότερες μελέτες, φαίνεται ότι ένα τέτοιο 

πρόγραμμα θα ενισχύσει την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και 

εξειδίκευσή τους, να επικεντρώνουν σε στόχους και παραμέτρους, που να έχουν 

σχέση με το υπάρχον μαθητικό δυναμικό των σχολείων και τα κοινωνικά, 

ψυχολογικά και εκπαιδευτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν (Παπάς, 1998. 

Δαμανάκης, 1998. Γκόβαρης, 2005β. Νικολάου, 2005. Banks, 2004). Επίσης, οι 

απαντήσεις έδειξαν όλοι να έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη να γνωρίζουν να 

διδάσκουν εθνοπολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές. Η διατυπωμένη από πολλούς 

άποψη ότι υπάρχουν ανάγκες αλλά δεν δόθηκαν ευκαιρίες και κατά συνέπεια δεν 
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ασχολήθηκαν δείχνει ότι το πανεπιστήμιο οφείλει να προσαρμόζεται ταχύτερα στις 

αλλαγές των καιρών από ό,τι απαιτούν οι φοιτητές. Δείχνει ακόμη ότι η διδασκαλία 

δεν είναι ουσιαστική και δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους. Η καθυστέρηση 

που παρατηρείται στην προσαρμογή των προγραμμάτων ή στον εκσυγχρονισμό τους 

αποστρέφει τους φοιτητές, εκλαμβάνεται ως αδιαφορία, χάνονται ευκαιρίες με 

αρνητικό αντίκτυπο την μελλοντική επαγγελματική τους συγκρότηση.  

Εδώ μπορούμε να σταθούμε και στα θέματα καθημερινότητας των μικρών 

μαθητών για τα οποία οι μελλοντικοί δάσκαλοι γνωρίζουν ελάχιστα. Δεν αισθάνονται 

έτοιμοι να διαχειριστούν τα μηνύματα που εκπέμπουν οι μαθητές τους, διότι δεν 

έχουν επαρκείς πληροφορίες για τη μετανάστευση, όπως διογκώνεται και 

πραγματοποιείται στη χώρα μας, για τις συνθήκες διαβίωσης που πολλές φορές 

υπαγορεύονται από την κοινωνική περιθωριοποίηση, για τη γλώσσα και τον 

πολιτισμό τους ή τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες που έχουν οι γονείς και οι 

οικογένειές τους από την εκπαίδευση στην Ελλάδα. Στην έρευνά μας, ένα μικρό 

μέρος των φοιτητών φάνηκε ικανοποιημένο από την παρεχόμενη εκπαίδευση στα 

τμήματά τους, από τα προγράμματα σπουδών και δε θέλησαν να προτείνουν ή να 

παρατηρήσουν κάτι. 

Στις παιδαγωγικές σχολές  η εικόνα και το μέλλον της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης δεν διατυπώνονται ξεκάθαρα. Σε αυτό συνηγορούν η αοριστία και η 

ασάφεια των κριτηρίων που θέτει η πολιτεία για την εκπαίδευση των αλλοδαπών, 

δίνοντας έτσι το δικαίωμα για μία ποικιλία ερμηνειών. Το γεγονός ότι είναι ένας 

καινούριος και υπό διαμόρφωση επιστημονικός κλάδος δε δικαιολογεί ούτε την 

απουσία ειδικών επιστημόνων ούτε την παραγωγή ελλιπώς καταρτισμένων  

δασκάλων. Σήμερα στα σχολεία υπηρετούν δάσκαλοι που δεν πήραν στις 

προπτυχιακές τους σπουδές κατάλληλη εκπαίδευση αλλά από δική τους ανάγκη και 

ενδιαφέρον μυήθηκαν και ασκούν με επιτυχία διαπολιτισμικές διδακτικές πρακτικές.   

Κλείνοντας, να προσθέσουμε ότι σε όλες τις σχολές εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών τα στοιχεία που προκύπτουν για την προσέγγιση φοιτητών με 

διαφορετικές εθνοπολιτισμικές καταβολές είναι απολύτως θετικά. Στις μέρες μας, ο 

αριθμός των παλιννοστούντων και αλλοδαπών φοιτητών που παρακολουθούν 

προγράμματα σπουδών σε ελληνικά ΑΕΙ είναι αρκετά μεγάλος. Από την πλευρά των 

πανεπιστημίων, τουλάχιστον εκεί που διατηρούν την αποκλειστική ευθύνη, όχι μόνο 

δεν ανιχνεύθηκε η παραμικρή εκδήλωση προκατάληψης ή ρατσισμού αλλά 
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καταβάλλονται προσπάθειες να διευκολυνθούν στις σπουδές τους όσο γίνεται 

περισσότερο. 

 
 
8.1.2. Οι επιδράσεις της εθνοπολιτισμικής διαφορετικότητας 

Πολλά τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 

έχουν εφαρμόσει προγράμματα πολυπολιτισμικού περιεχομένου σε προπτυχιακό 

επίπεδο τα οποία ως επί το πλείστον στρέφονται στη διασφάλιση της πολιτισμικής 

γνώσης διαφόρων ομάδων, στην καταγραφή των στάσεων και των αντιλήψεων των 

υποψηφίων εκπαιδευτικών και στην εξάσκηση σχετικών πολιτισμικών παιδαγωγικών 

δεξιοτήτων (Gibson, 2004). Άλλοι ερευνητές έχουν επισημάνει την αναγκαιότητα της 

αντιρατσιστικής εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς και την εφαρμογή διδακτικών 

πρακτικών που θα προωθήσουν την κοινωνική δικαιοσύνη στα σχολεία (Τσιάκαλος, 

2000. Gundara, 1994. Gundara, 2000). 

Τα ευρήματα από την έρευνά μας είναι σε συμφωνία με τη διεθνή 

βιβλιογραφία και επιβεβαιώνουν τις θετικές στάσεις και αντιλήψεις των φοιτητών 

απέναντι στην εθνοπολιτισμική διαφορετικότητα (Appelbaum, 2002. Garmon, 2004. 

Moliner & Garcia, 2005. Diaz, 2007). Η πλειονότητα σε όλα τα παιδαγωγικά τμήματα 

υποστηρίζει ανεπιφύλακτα ότι οι αλλοδαποί μαθητές πρέπει να έχουν τις ίδιες 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες με τους Έλληνες συμμαθητές τους και επίσης ότι η 

διαφορετικότητα διευκολύνει την ένταξη των μελών της, ενθαρρύνει τη μαθησιακή 

διαδικασία και εμπλουτίζει τις σχολικές τάξεις. 

Έχει καταδειχθεί σε προηγούμενες έρευνες στο εξωτερικό ότι όσο οι σπουδές 

είναι παραδοσιακά δομημένες και οργανωμένες τόσο τα διδακτικά αντικείμενα των 

υποψήφιων εκπαιδευτικών που ασχολούνται με θέματα διαφορετικότητας δεν έχουν 

σημαντικό αντίκτυπο στις στάσεις και τις αντιλήψεις τους (Villegas & Lucas, 2002. 

Weisman & Garza, 2002. Lenski, Crawford, Crumpler & Stallworth, 2005. Kea, 

Campbell-Whatley & Richards, 2005).  

Το ίδιο συμβαίνει σε γενικές γραμμές και στα ιδρύματα που περιέλαβε η 

έρευνά μας. Η αρχική κατάρτιση που δέχονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί στο 

πανεπιστήμιο από τα μαθήματα που διδάσκονται δεν έχει ισχυρή απήχηση στη 

διαμόρφωση των στάσεων και των αντιλήψεών τους απέναντι στη διαφορετικότητα 

και κυρίως δεν δημιουργεί διαφορές. Ανεξάρτητα δηλαδή από το τμήμα που 

αποφοιτούν και το πλήθος των μαθημάτων που παρακολουθούν οι φοιτητές, στο 
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σύνολό τους, είναι εξοικειωμένοι με την εθνοπολιτισμική διαφορετικότητα και 

εμφανίζουν τον ίδιο, υψηλό βαθμό ευαισθητοποίησης. Προφανώς είναι ευπρόσδεκτη 

η ύλη των μαθημάτων που πραγματεύονται και αναλύουν θέματα ρατσισμού, 

αποκλεισμού, σύγχρονων ιδεολογικοπολιτικών τάσεων κ.ά. αλλά δεν επιδρούν 

καταλυτικά ως προς την αντιμετώπιση της ετερότητας και τις αντιλήψεις που 

διαμορφώνουν για την αποδοχή ή την απόρριψή της. Δεν δεχθήκαμε καμιά αναφορά 

και κανένα σχόλιο από ερωτώμενο φοιτητή ότι κάποιο μάθημα θα τον επηρέαζε ή 

ήδη ήταν αιτία να τον επηρεάσει, ώστε να αλλάξει στάση σχετικά με το πώς 

αντιμετώπιζε μέχρι τώρα τη διαφορετικότητα.  

 Δεν έχουν καμιά επιφύλαξη για το εάν τα σχολεία θα πρέπει ή όχι να 

καλωσορίζουν την πολιτισμική διαφορετικότητα και να σέβονται το σύστημα αξιών 

των αλλοδαπών μαθητών. Η ομαλή και απρόσκοπτη ένταξη των παιδιών αυτών στο 

σχολικό περιβάλλον δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αποτελεσματική συνεργασία 

και ψυχοσυναισθηματική ασφάλεια και ανάπτυξη. Οι στάσεις των φοιτητών όπως 

είδαμε είναι ήδη διαμορφωμένες και δεν επηρεάζονται από τα προσφερόμενα 

μαθήματα. Κάνοντας ένα βήμα παραπάνω θα υποστηρίζαμε ότι δείχνουν να έχουν 

διάθεση να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των μαθητών τους, ώστε να διατηρήσουν 

την εθνοπολιτισμική τους ταυτότητα. Πολλοί δηλώνουν ότι θυμούνται από τα 

σχολικά τους χρόνια οι τάξεις τους να είναι γεμάτες με αλλοδαπούς συμμαθητές τους.  

Οι απροσχημάτιστες και ειλικρινείς θετικές απαντήσεις τους απέναντι στη 

διαχείριση των αλλοδαπών πληθυσμών είναι υπόσχεση και ελπίδα για να περάσουμε 

σε νέα διαχείριση και πρακτικές προσεγγίσεις των πολυπολιτισμικών τάξεων. Στο 

πρόσφατο παρελθόν ο μεγάλος όγκος των μεταναστευτικών ροών και η απότομη 

δημογραφική μεταβολή είχε δημιουργήσει στην κοινωνία αβεβαιότητα και ανησυχία. 

Αν αυτό συνδυαστεί με τις επιπόλαιες, σπασμωδικές κινήσεις της πολιτείας λόγω 

αιφνιδιασμού και το αρνητικό κλίμα που μετέδιδαν τα ΜΜΕ τότε, υπήρχε γόνιμο 

έδαφος για την καλλιέργεια ρατσισμού και ξενοφοβίας. Με την πάροδο των ετών το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, όλων των βαθμίδων, αδιαφόρησε για τις σειρήνες 

της κινδυνολογίας και παρέμεινε αλώβητο απέναντι στις φυλετικές εκρήξεις. Δεν 

αμφιβάλλει κανείς ότι οι εκπαιδευτικοί, εμπνεόμενοι από τα ανθρωπιστικά ιδεώδη και 

πρωτοπόροι, αντιστάθηκαν με τη δουλειά τους και τις ιδέες τους και δεν έπεσαν στην 

παγίδα του ρατσισμού και των προκαταλήψεων. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η 

θετική στάση που προκύπτει από τις απαντήσεις που πήραμε για τη συνύπαρξη 

διαφορετικών εθνοπολιτισμικών ομάδων, υπερβαίνει τα στενά περιθώρια της 
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αίθουσας διδασκαλίας και εκτείνεται στην ευρύτερη κοινωνία, καθώς αναγνωρίζουν 

σε σημαντικό βαθμό τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά οφέλη.        

Γνωρίζουμε ότι σήμερα η εκπαίδευση προσπαθεί να εναρμονιστεί με τις 

κοινωνικές ανάγκες και συνεπώς οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναπτύξουν δεξιότητες 

που θα τους επιτρέψουν να γνωρίζουν και να μεταδίδουν τις αξίες και τους κανόνες 

της κοινής ζωής, να μαθαίνουν τους μαθητές τους να εργάζονται σύμφωνα με αυτούς 

τους κανόνες, να τους προετοιμάζουν υπεύθυνα να σέβονται τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, τα πλουραλιστικά χαρακτηριστικά της δημοκρατικής κοινωνίας, να 

γνωρίζουν, να καταλαβαίνουν και να σέβονται τις κουλτούρες και τις διαφορές των 

ανθρώπων (Νικολάου, 2005. Πανταζής, 2005. Γεωργογιάννης, 2006. Πανταζής, 2008. 

Garcia & Lopez, 2005). Προβλήματα δημιουργούνται από την έλλειψη εμπειρίας, 

επαφής, τριβής με ξένους μαθητές κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών σπουδών 

όπου γεννιέται ανασφάλεια, αβεβαιότητα κι ένα είδος φόβου για τη στιγμή που θα 

κληθούν να διδάξουν. Είναι δικαιολογημένη η αγωνία για τις δυσκολίες που 

ενδέχεται να γεννά η εθνοπολιτισμική ποικιλία μιας τάξης, παρότι θεωρούν ότι τα 

οφέλη από αυτή τη συμβίωση είναι περισσότερα από τα προβλήματα. Ομοίως, έχουν 

επιφυλακτική στάση απέναντι σε ζητήματα πειθαρχίας που είναι πιθανόν να 

συναντήσουν και να κληθούν να αντιμετωπίσουν κι αυτό διότι δεν γνωρίζουν εάν θα 

είναι σε θέση να αντιδράσουν με τον καλύτερο τρόπο.   

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε επισημάνει ότι η αρχική κατάρτιση 

πρέπει να προχωρήσει βαθύτερα για να εξοικειώσει τους εκπαιδευομένους με θέματα 

φυλετικών σχέσεων, γλωσσικών αναγκών των μειονοτήτων, ποιότητα ζωής, 

ανθρώπινα δικαιώματα, διδακτικά προγράμματα κ.ά. Βελτιώνοντας το προφίλ του 

νέου δασκάλου στην αρχική του κατάρτιση, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί με 

διδακτικές δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα, 

εισάγοντας στα προγράμματα ενότητες και μαθήματα που να αφορούν τη διδασκαλία 

της ελληνικής και της μητρικής γλώσσας των αλλοδαπών μαθητών. Πρόσφατες 

μελέτες στην Ελλάδα συνάδουν με τα δικά μας ευρήματα και είδαμε ότι η 

συντριπτική πλειονότητα των τελειοφοίτων συμφωνεί με τη διδασκαλία της μητρικής 

γλώσσας των αλλοδαπών, σέβεται την κουλτούρα τους και το μορφωτικό τους 

υπόβαθρο και αντιτίθενται απέναντι σε οποιασδήποτε μορφής ομογενοποίησης της 

εκπαίδευσής τους (Σκούρτου, Βρατσάλης & Γκόβαρης, 2004. Kolaitis et al., 2003). 

Παράλληλα οι τελειόφοιτοι υποστηρίζουν και τη διδασκαλία της ελληνικής, ως 

δεύτερης «ξένης» γλώσσας, απαραίτητης για την ένταξη και την ομαλή προσαρμογή 
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στην ελληνική κοινωνία. Οι περισσότεροι δεν πιστεύουν ότι οι μαθητές που 

προέρχονται από διαφορετικές εθνικές μειονότητες θα προόδευαν περισσότερο αν 

φοιτούσαν σε «δικά» τους σχολεία, επειδή απομακρύνονται από ένα ενιαίο σχολικό 

περιβάλλον και περιχαρακώνονται σε ομάδες.  

Είναι πάντως γεγονός ότι όλο και περισσότεροι παραδέχονται πώς η 

διαφορετικότητα είναι πλέον γεγονός σε όλο το δυτικό κόσμο και στην Ελλάδα και 

αποτελεί επίσημα μία φυσιολογική πραγματικότητα στην οποία πρέπει να 

επικεντρωθεί ολόκληρη η εκπαιδευτική διαδικασία. Αντίθετα, δε φαίνεται να 

οδηγούμαστε σε κάποιου είδους ομοιογένεια την οποία κάποιοι, ευτυχώς μακριά από 

το χώρο του πανεπιστημίου, επικαλούνται και υποστηρίζουν με θέρμη, κυρίως τα 

τελευταία χρόνια. Για το σκοπό αυτό έχουν παρατηρηθεί ύποπτες και εσφαλμένες 

προσεγγίσεις, έχουν γίνει προσπάθειες επηρεασμού της κοινής γνώμης και έχουν 

εφαρμοστεί πρακτικές που τείνουν να μετασχηματίσουν τις στάσεις των ανθρώπων, 

να εναντιωθούν και να εγκαταλείψουν ή καλύτερα να αγνοήσουν τη 

διαφορετικότητα. Σε όλη την Ευρώπη τίθεται ο κίνδυνος εξάπλωσης ενός ακραίου 

εθνικισμού με τη βοήθεια πολιτικών κομμάτων και ΜΜΕ όπου αρέσκονται να 

περιγράφουν αποκλίνουσες μορφές συμπεριφοράς και εγκλήματα που διαπράττονται 

από μετανάστες, που συνήθως στερούνται νομίμων εγγράφων και πιστοποιητικών, 

προκαλώντας έτσι την οργή των πολιτών. Οι έννοιες του έθνους και του πολίτη 

πρέπει να αναθεωρηθούν για να αποσαφηνίσουν δικαιώματα και υποχρεώσεις και να 

αναπτύξουν κοινωνικά και δημοκρατικά πρότυπα για όλους τους πολίτες μιας χώρας. 

Κανένα είδος εκπαίδευσης δεν μπορεί να αποδώσει χωρίς ακριβείς, διαφανείς και 

κοινά αποδεκτούς κανόνες και περιορισμούς. Η ανάγκη των επερχόμενων γενεών να 

αναπτύξουν και να εκφράσουν την πολιτισμική τους διαφορετικότητα δεν μπορεί να 

αφεθεί στον αυθορμητισμό, την ανεκτικότητα ή το ρομαντισμό κάποιων 

εκπαιδευτικών.   

Αυτό που επείγει είναι να δώσουμε απεριόριστες ευκαιρίες στο σύνολο των  

υποψηφίων δασκάλων να εκφράσουν τις απόψεις τους και να ανανεώσει το 

εκπαιδευτικό σύστημα την εμπιστοσύνη απέναντι στις αντιλήψεις και τις προθέσεις 

τους. Δηλώνουν ότι είναι ανοιχτοί στο διάλογο, έτοιμοι να κινηθούν πέρα από 

στερεότυπα, να συγκρουστούν με ριζωμένες κοινωνικές προκαταλήψεις, να 

αναθεωρήσουν παρωχημένες απόψεις και να παραβλέψουν κάθε έκφραση 

ρατσιστικής συμπεριφοράς. 
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8.1.3. Σχεδιασμός και εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Η εκπαιδευτική έρευνα τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει πλήθος εργασιών 

που εστιάζουν στη σπουδαιότητα του πολυπολιτισμού στην εκπαίδευση (Cochran-

Smith, Davis & Fries, 2004. Gibson, 2004. Grossman, 2005). Ο τρόπος με τον οποίον 

οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί βοηθιούνται να καταλάβουν ή διδάσκονται να σχεδιάζουν 

και να εκτελούν τις ευθύνες τους στην τάξη μπορούν να ενισχύσουν αυτή την 

αντίληψη ώστε να μεγιστοποιηθεί η προοπτική όλων των παιδιών.  

Είναι γενικά παραδεκτό ότι μέσω του περιεχομένου των προγραμμάτων 

σπουδών και κατάλληλων παρεμβάσεων, το νέο εκπαιδευτικό προσωπικό των 

σχολείων θα πρέπει να είναι σε θέση να επιταχύνει την ένταξη των παλαιών 

μεταναστών και να ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες αποκλεισμού των νέων. Οι 

συνθήκες στην ελληνική εκπαίδευση είναι ώριμες, έτσι ώστε η πολυπολιτισμικότητα 

των σχολείων από πρόβλημα που χρειάζεται πυροσβεστικές λύσεις να γίνει πρόκληση 

για παιδαγωγική αξιοποίηση (Παπαναούμ, 2004). 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος στην έρευνά μας διάκεινται 

θετικά απέναντι στα προβλήματα της πολυπολιτισμικής μας κοινωνίας και σε γενικές 

γραμμές η διάθεση και το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν για να ασχοληθούν με αυτά 

είναι ενθαρρυντικά στοιχεία για την μελλοντική τους πορεία. Επιβεβαιώνοντας 

παλαιότερες έρευνες από το διεθνή χώρο των Bennet (1995), Cockrell, Placier, 

Cockrell, & Middleton (1999), Sleeter (2001), Appelbaum (2002) κ.ά. τόσο οι 

γνώσεις τους όσο και τα ενδιαφέροντά τους έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Έχει 

σημασία ότι αναγνωρίζουν κάποιου είδους προσπάθεια, εκ μέρους των σχολών τους, 

για να ενημερωθούν γύρω από την ιστορία και το μέλλον της πολυπολιτισμικής 

πραγματικότητας. Η μελέτη του φαινομένου της ραγδαίας αύξησης των 

μεταναστευτικών ροών προς τη χώρα μας, τις τελευταίες δεκαετίες, κρίνεται ιδιαίτερα 

χρήσιμη για την αντίληψη του ρόλου και της θέσης της  ως μέρους ενός ευρύτερου 

ενιαίου παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος. Η προσαρμογή των μεταναστών στις 

κοινωνίες δυτικού τύπου και η απόφασή τους να παραμείνουν και να ενταχθούν σε 

αυτές, με οποιοδήποτε κόστος, μας αναγκάζει πολλές φορές να τους φοβόμαστε όχι 

επειδή διαφέρουν, αλλά επειδή δεν διαφέρουν σε τίποτα από εμάς. Οι απόψεις τους 

για την επιβίωση και την ελπίδα ξεπερνούν τις στερεοτυπίες της διεπιστημονικής 

προσέγγισης και εμφανίζουν αλήθειες που διεισδύουν βαθύτερα στις επιδιώξεις και 

τα προβλήματά τους.  
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Η ίδια ενθαρρυντική, ως προς την εθνοπολιτισμική ετερότητα, εικόνα 

περιγράφεται και για κάποια τμήματα τα οποία διαθέτουν ομάδες διδασκόντων που 

ασχολούνται με διαπολιτισμικά θέματα. 

Δεν είναι όμως ίδιες οι αντιλήψεις των φοιτητών και για τις γνώσεις που τους 

παρέχονται στα προγράμματα σπουδών των τμημάτων τους και αποβλέπουν στο 

σχεδιασμό της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με γνώμονα τους παλιννοστούντες και 

αλλοδαπούς μαθητές και τις οικογένειές τους. Δε φαίνονται ικανοποιημένοι από τις 

απαντήσεις που δίνουν μιας και δεν έχουν πληροφορίες για το περιβάλλον στο οποίο 

ζουν οι μαθητές τους και το οποίο είναι σε συνάρτηση με την ομαλή προσαρμογή και 

ένταξή τους στο ελληνικό σχολείο. Κατά αναλογία με έρευνες στις ΗΠΑ των Graue 

και Brown (2003) και Graue (2005), υποστηρίχθηκε ότι οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί 

δεν διαθέτουν το επαρκές γνωστικό υπόβαθρο για να διαχειριστούν κατάλληλα τις 

σχέσεις σχολείου και οικογένειας και οι αντιλήψεις τους ως επί το πλείστον 

στηρίζονται στις υπάρχουσες προσωπικές εμπειρίες.  

Σήμερα, οι μέθοδοι ανατροφής των παιδιών είναι λιγότερο αυταρχικές και η 

οικογενειακή ζωή παρέχει στα μέλη της όλο και περισσότερες ελευθερίες. Έχει 

δειχθεί ότι η αποτελεσματική συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών έχει θετικές 

συνέπειες και συμβάλλει θετικά στη σχολική επίδοση των μαθητών, στη βελτίωση 

της συμπεριφοράς τους, στην ομαλή επικοινωνία και συμμετοχή τους στη σχέση 

σχολείου – οικογένειας αλλά και στην ικανοποίηση των γονέων για το ρόλο των 

εκπαιδευτικών (Πούλου & Ματσαγγούρας, 2008). Η μεγαλύτερη δυσκολία για την 

ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας είναι η έλλειψη γνώσεων 

τόσο από τη μεριά των εκπαιδευτικών όσο και από τη μεριά των γονέων. Οι γονείς 

επηρεάζονται από το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον που ζουν, πιέζονται 

συναισθηματικά και δεν είναι πάντοτε σίγουροι για τη στάση που πρέπει να 

κρατήσουν απέναντι στα παιδιά τους και το σχολείο (Χαρίτος, 2006). Έχουν ανάγκη 

την εποικοδομητική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι με τη σειρά τους δεν 

αρνούνται την προσφορά και τη συμμετοχή των γονέων στη σχολική κοινότητα αλλά 

δεν είναι σε θέση να μεγιστοποιήσουν μία επωφελή συνεργασία λόγω περιορισμένων 

δεξιοτήτων (Μπρούζος, 1999. Morris & Taylor, 1998). Δίνουν την εντύπωση ότι δεν 

γνωρίζουν τον τρόπο να επικοινωνούν με τους γονείς και τις οικογένειες των 

αλλοδαπών μαθητών, ενώ είναι πεπεισμένοι ότι θα χρειαστούν στο μέλλον τη 

βοήθειά τους για να επιλύσουν προβλήματα της καθημερινότητας όπως είναι η 

συνεργασία για την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών, παρακολούθηση και 
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βοήθεια στο σπίτι, διόρθωση και αποτροπή προβληματικής συμπεριφοράς κ.ά. Έχει 

καταδειχθεί στο παρελθόν ότι όλοι οι γονείς ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή τη 

φυλή τους, με συναίσθηση ευθύνης, εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία των 

παιδιών τους και είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν ενεργά και με άποψη στα θέματα 

του σχολείου (Hoover-Dempsey & Sandler, 1995). Ανάλογη γονεική συμπεριφορά 

προωθεί την κοινωνική, διανοητική και ακαδημαϊκή ικανότητα στα παιδιά και τους 

εφήβους (Κυπριωτάκη, 2005). 

Η καθημερινότητα στα σχολεία πολύ συχνά δημιουργεί εντάσεις και 

δυσκολίες όχι μόνο μεταξύ των μαθητών, αλλά και μεταξύ των δασκάλων και των 

μαθητών και των δασκάλων και των γονέων τους. Η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ 

τους αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για τα δημόσια σχολεία (Ζάχος, 2007). Από την 

άλλη οι γονείς των αλλοδαπών μαθητών δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσουν όσο 

θα επιθυμούσαν την πρόοδο των παιδιών τους επειδή δεν γνωρίζουν τη γλώσσα, 

εργάζονται πολλές ώρες καθημερινά και απουσιάζουν από το σπίτι. Κάποιοι από 

αυτούς δεν διαθέτουν έγγραφα νόμιμης διαμονής με συνέπεια να είναι επιφυλακτικοί 

έως και αρνητικοί ως προς τις σχέσεις τους με το σχολείο. Βλέπουν συχνά τον 

εκπαιδευτικό περισσότερο ως αντίπαλο παρά ως συνεργάτη (Γεωργίου, 2000. Lacey, 

2001). Στις περιπτώσεις αυτές η παρέμβαση και η καθοδήγηση του δασκάλου πρέπει 

να είναι σαφής και καθοριστική. Η στάση των γονέων των μαθητών και γενικά των 

οικογενειών τους απέναντι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τις προσπάθειες 

και τις πρωτοβουλίες του σχολείου είναι ένα γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τόσο 

την επίδοση του παιδιού σε επίπεδο μάθησης και συμπεριφοράς όσο και την ομαλή 

επαγγελματική προσαρμογή και πορεία των νέων δασκάλων στο εκπαιδευτικό 

σύστημα. 

Ένα άλλο σημείο που ενισχύει τις συμπερασματικές μας παρατηρήσεις είναι 

ότι υπάρχουν αρκετά προγράμματα συμβουλευτικής και οικογενειακού 

ενδιαφέροντος για αλλοδαπούς για τα οποία γνωρίζουν ελάχιστα οι φοιτητές. Η 

αναγκαιότητα εφαρμογής προγραμμάτων συμβουλευτικής παρέμβασης για μαθητές, 

γονείς και εκπαιδευτικούς, με στόχο την αποδοχή της ιδιαιτερότητας, το σεβασμό και 

τη συνεργασία στην τάξη, στο σχολείο και την οικογένεια προκύπτει και από 

παλαιότερη μελέτη των Χατζηχρήστου κ.ά. (2001). Ομοίως, ελάχιστα γνωρίζουν και 

για προγράμματα ενημέρωσης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Άγνοια επίσης 

καταγράφεται γύρω από τις διαδικασίες εμπλοκής γονέων, αλλοδαπών και 

παλιννοστούντων μαθητών, σε σχολικές δραστηριότητες των παιδιών τους, σε όλα τα 
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τμήματα, που δε βοηθάει στην υιοθέτηση ειδικών στάσεων, πρακτικών και μεθόδων 

που θα διασφαλίσουν τη συνεργασία με την οικογένεια και την αποτελεσματικότητα 

της εκπαίδευσης. Η άγνοια βέβαια δημιουργεί καχυποψία με συνέπεια οι δάσκαλοι να 

είναι επιφυλακτικοί και να βάζουν όρους στη συμμετοχή τους στα σχολικά κοινά 

παρόλο που οι γνώσεις που προσφέρονται στις σπουδές τους, στις παιδαγωγικές 

σχολές, είναι απαλλαγμένες από στερεότυπα και προκαταλήψεις (Phtiaka, 1999). Οι 

νέοι δάσκαλοι δεν αρκεί να γνωρίζουν σε βάθος για την πολυπλοκότητα μιας 

πολυπολιτισμικής κοινωνίας αλλά να διαθέτουν την απαιτούμενη ικανότητα, την 

επιδεξιότητα και τις θετικές αντιλήψεις για να δώσουν όταν χρειαστεί υπεύθυνες 

λύσεις και χρήσιμες κατευθύνσεις. Εδώ πρέπει να τονιστεί ο καθοδηγητικός ρόλος 

του εκπαιδευτικού ιδίως όταν πρέπει να αποδείξει με ειλικρίνεια ότι η ομαλή ένταξη 

των αλλοδαπών στον κοινωνικό ιστό της χώρας υποδοχής περνάει μέσα από μία 

δημοκρατικά δομημένη εκπαιδευτική διαδικασία. Πιστεύουμε ότι είμαστε 

υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα των αλλοδαπών, που εμπιστεύτηκαν τη 

χώρα μας, να κερδίσουν έναν αξιοπρεπή τρόπο ζωής. Ο βαθμός κατάρτισης των 

εμπλεκόμενων στην εκπαίδευση προσώπων, σε ανάλογα διδακτικά αντικείμενα, θα 

εκδηλωθεί και μέσα από τις σχέσεις που θα δημιουργήσουν και θα καλλιεργήσουν με 

τους γονείς και το οικογενειακό περιβάλλον των αλλοδαπών μαθητών, ως μέρος της 

καθημερινής σχολικής δραστηριότητας. Οι σχέσεις αυτές αλλά και οι αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό μέσα από την εμπειρία τους  και 

την καθημερινή επαφή με μεγάλο αριθμό παιδιών (Phtiaka, 1999). Η ανάληψη 

πρωτοβουλιών, η κινητοποίηση και η παιδαγωγική αναζήτηση είναι σε άμεση 

συνάρτηση με το βαθμό ικανοποίησης των επιδιώξεων των υποψήφιων δασκάλων, τις 

προτιμήσεις και τις φιλοδοξίες τους για το ρόλο και τη θέση που θα αναλάβουν στα 

σχολεία.  

Μέσα από αυτό το πρίσμα, για το σχεδιασμό της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να έχουν μάθει να αναλύουν τις 

στάσεις τους και τις αντιλήψεις τους πάνω στις πολιτισμικές διαφορές και μέσω μιας 

καθοδηγημένης ενδοσκόπησης. Οφείλουν να είναι στοχαστικοί και διαπολιτισμικά 

ευαίσθητοι αν θέλουν αποτελεσματικά να υποστηρίζουν τη μάθηση για όλους. Η 

διαπίστωση αυτή είναι σε πλήρη συμφωνία με τους Gay & Kirkland (2005) εφόσον 

χρειάζεται να διδαχθούν στο να γίνουν φορείς της αλλαγής με δεξιότητες που να 

περιλαμβάνουν κριτική αυτοανάλυση και αντίληψη της κουλτούρας της δικής τους 

και των άλλων. 
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Τόσο ο σχεδιασμός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με γνώμονα τους 

αλλοδαπούς μαθητές και τις οικογένειές τους όσο και η εφαρμογή της στην πράξη 

αντιμετωπίζονται από τους ερωτώμενους με τον ίδιο βαθμό δυσκολίας. Επισημαίνουν 

με ιδιαίτερη καυστικότητα και ομοιογένεια σε όλες σχεδόν τις σχολές ότι δεν είχαν 

την ευκαιρία μέσα από τα μαθήματά τους ή τις πρακτικές τους ασκήσεις να 

ενημερωθούν σχετικά με τα παιχνίδια, τη μουσική, τα έθιμα ή τις παραδόσεις παιδιών  

άλλων εθνοτήτων. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι τα παιχνίδια 

γνωριμίας, οι δραστηριότητες γύρω από τις παραδόσεις, τα ήθη ή τη μουσική δεν 

εντάσσονται σε μία συγκροτημένη, προσχεδιασμένη διδακτική στρατηγική που 

υπαγορεύεται από οργανωμένες και καλά συντονισμένες πρακτικές παιδαγωγικές 

δράσεις αλλά χρησιμοποιούνται αποσπασματικά και εφαρμόζονται ανάλογα με τις 

γνώσεις, την ευαισθητοποίηση και τη διάθεση του κάθε δασκάλου. Να 

υπενθυμίσουμε εδώ ότι ο δάσκαλός δεν απεμπολεί σε καμία περίπτωση την 

υποχρέωσή του να είναι δημιουργικός και να επινοεί εργαλεία και πρακτικές που θα 

εφαρμόζει στην τάξη. Για να επιλέξει όμως τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία τη 

στιγμή που θα τα χρειαστεί πρέπει να γνωρίζει την εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης 

και της διδακτικής μεθοδολογίας και να μην αρκείται στη διαισθητική επίλυση των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει χάρις σε μία συγκροτημένη προσωπικότητα που 

ενδεχομένως να διαθέτει (Καψάλης, 1996). Είναι σκόπιμο επίσης να τονίσουμε ότι 

ένα στοιχείο που θα πρέπει να παρέχεται στους φοιτητές, όταν είναι εφικτό κατά τη 

διάρκεια των σπουδών τους, είναι ο συγχρωτισμός με διαφορετικές εθνοπολιτισμικές 

ομάδες ο οποίος φέρνει στην επιφάνεια και τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα 

από αυτή τη σχέση κάτι που δεν βλέπουν όσοι φαινομενικά νομίζουν ότι ζουν σε 

μονοπολιτισμικές κοινωνίες. 

Σε συμφωνία με πρόσφατες έρευνες στην Ελλάδα διαπιστώσαμε παραπάνω, 

κατά την παρουσίαση των ευρημάτων μας, ότι η συντριπτική πλειονότητα των 

τελειοφοίτων συμφωνεί με τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των αλλοδαπών 

μαθητών  και υποστηρίζει τη διδασκαλία της ελληνικής, ως δεύτερης «ξένης» 

γλώσσας, απαραίτητης για την ένταξη και την ομαλή προσαρμογή στην ελληνική 

κοινωνία (Γεωργογιάννης, 2000. Νικολάου, 2000β. Σκούρτου, 1997. Σκούρτου, 

Βρατσάλης & Γκόβαρης, 2004). Αυτό που δεν έχουμε αποσαφηνίσει είναι ότι οι 

φοιτητές στα περισσότερα τμήματα έχουν περιορισμένη ενημέρωση για τους 

διαφορετικούς γλωσσικούς προσανατολισμούς των παιδιών στα σχολεία, για τη 

δίγλωσση εκπαίδευση όπως και για τη διδασκαλία των ελληνικών ως δεύτερης ή 
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ξένης γλώσσας. Παρά τις συνεχείς επισημάνσεις των ειδικών και τον επιστημονικό 

διάλογο που διεξάγεται στη χώρα μας για πάνω από μία δεκαετία, η μητρική γλώσσα 

των αλλοδαπών μαθητών, πέρα από τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τη σχετική 

νομοθετική πρόβλεψη, συνεχίζει να αγνοείται από το εκπαιδευτικό σύστημα. Οι 

υποψήφιοι δάσκαλοι δε βιώνουν μέσα από τις σπουδές τους το απαιτούμενο μέγεθος 

αυτής της αναγκαιότητας, διότι τα μαθήματα που αναφέρονται στη διγλωσσία και τη 

διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, αν δε διδάσκονται, είναι συνήθως 

επιλογής και δεν προτιμώνται από τους υποψηφίους, με αποτέλεσμα το κενό να 

παραμένει και μία διάσταση της διαπολιτισμικότητας να αγνοείται. Πάντως, έχουν 

γίνει κατά καιρούς σημαντικές ερευνητικές προσπάθειες για την καθιέρωση και 

προαγωγή διγλωσσικών προγραμμάτων και παρά ταύτα η προτεραιότητα δεν παύει 

να δίνεται στη διδασκαλία της επίσημης γλώσσας, μολονότι η μετανάστευση έχει 

πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Το ίδιο συμβαίνει και σε αρκετές χώρες του εξωτερικού 

όπου η εκπαιδευτική πολιτική επίσης δεν έχει ακόμη επηρεαστεί όσο θα έπρεπε από 

τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Σε ό,τι αφορά  την τοποθέτηση αλλοδαπών μαθητών σε τάξεις υποδοχής και 

φροντιστηριακά τμήματα η ενημέρωση επίσης δεν είναι σε ικανοποιητικό βαθμό. Οι 

ερωτώμενοι δε φαίνεται να γνωρίζουν κάποιο συγκεκριμένο πλάνο υποδοχής τους 

στη σχολική κοινότητα. Οι ΤΥ και τα ΦΤ άρχισαν να λειτουργούν για να βοηθήσουν 

την ομαλή προσαρμογή και ένταξη των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών. 

Έχουν στο παρελθόν χαρακτηριστεί ως χώροι εγκλεισμού των μαθητών, έχουν 

υποστεί κριτική για την απομάκρυνση των μαθητών από το οικείο περιβάλλον της 

τάξης, για το στιγματισμό και την κατηγοριοποίησή τους. Τα φροντιστηριακά 

τμήματα κουράζουν τα παιδιά, επειδή το μάθημα γίνεται μετά το τέλος του 

ημερήσιου προγράμματος ενώ το υλικό και η μέθοδος διδασκαλίας της ελληνικής 

γλώσσας που χρησιμοποιούνται παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Κατά συνέπεια οι 

επιφυλάξεις που διατυπώνονται για την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους δεν 

είναι χωρίς αιτία  Σε κάθε περίπτωση η κριτική μέχρι σήμερα δεν έχει οδηγήσει ούτε 

στην κατάργηση των ανωτέρω τμημάτων αλλά ούτε και στην αντικατάσταση ή τη 

βελτίωση της λειτουργίας τους. 

Τέλος, σε γενικές γραμμές οι ερωτώμενοι αισθάνονται ανέτοιμοι για την 

εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, εκφράζοντας έτσι την αγωνία τους για 

την ψυχοκοινωνική και μαθησιακή ωφέλεια των μαθητών. Εκτιμούν, όπως είδαμε, ότι 

παρουσιάζουν ελλείψεις στη θεωρητική τους κατάρτιση και έχουν μιας μορφής 
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ατομικιστική στάση απέναντι στην ένταξη, δηλαδή κάθε περίπτωση πρέπει να 

εξετάζεται χωριστά όταν προκύπτει θέμα και θα γίνεται η ανάλογη επέμβαση. Βέβαια 

είναι ενδεχόμενο ορισμένοι να μη θεωρούν ως ανεπαρκή την εκπαίδευσή τους, διότι 

θεωρούν ότι τα ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα σχολεία θα κληθούν να 

τα επιλύσουν κάποιοι ειδικοί. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι οι ίδιοι οι 

μελλοντικοί εκπαιδευτικοί θα έρθουν αντιμέτωποι με την παιδαγωγική και διδακτική 

αναζήτηση λύσεων στις σχολικές τάξεις και είναι αναγκαία τόσο η τυπική 

εμπεριστατωμένη γνώση όσο και η σφαιρική άποψη για την κοινωνική και πολιτική 

κατάσταση που επικρατεί. 

Ολοκληρώνοντας τα συμπεράσματα, η διαπολιτισμική εκπαίδευση αφορά 

όλους τους εκπαιδευτικούς και όλους τους μαθητές. Η εφαρμογή της δεν θα πρέπει να 

εξαρτάται ούτε από την έκταση της διαφορετικότητας στα σχολεία ούτε να βασίζεται 

στα προσωπικά, ειδικά ενδιαφέροντα κάποιων μεμονωμένων εκπαιδευτικών και 

βέβαια ούτε να περιορίζεται στα στενά περιθώρια κάποιων σχεδίων (project) που 

χωρίς να το θέλουν τονίζουν τις εθνοπολιτισμικές διαφορές. Η επιτυχημένη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση πραγματοποιείται με μία αναλυτική προσέγγιση που 

αναδεικνύει θέματα όπως τα ίσα δικαιώματα, η χειραφέτηση και η ισότιμη 

αντιπροσώπευση των εθνοπολιτισμικών ομάδων. Το όλο εγχείρημα πρέπει να 

περιλαμβάνει όλα τα μέλη αυτών των ομάδων που μέχρι τώρα μειονεκτούν στο 

εκπαιδευτικό μας σύστημα και απουσιάζουν από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

 
 
8.1.4. Οι απόψεις των διδασκόντων για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

στις παιδαγωγικές σχολές 

Μέσα από την απευθείας επικοινωνία και την προσωπική επαφή με τους 

διδάσκοντες μαθήματα που κινούνται στο χώρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για τις απόψεις και τις αντιλήψεις τους σχετικά 

με την εκτίμηση του εκπαιδευτικού έργου του αντικειμένου τους και πώς αυτό 

συνδέεται με το συνολικό έργο του κάθε τμήματος. 

Στην προσπάθειά μας να δούμε τι διδάσκεται στο πανεπιστήμιο σχετικά με 

την πολιτισμική ετερογένεια, το πώς διδάσκεται και τι κερδίζουν οι φοιτητές στο να 

γίνουν επαρκέστεροι και πιο ικανοί σε αυτά τα ζητήματα, καταλήξαμε στο 

συμπέρασμα ότι οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί βγαίνουν ουσιαστικά κερδισμένοι από 

την μορφωτική-εκπαιδευτική διαδικασία που εφαρμόζεται σε σχέση με μερικά χρόνια 
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πριν και τείνουν να είναι περισσότερο δραστήριοι, να επιζητούν να αναμίξουν τη 

θεωρία με την πράξη και να έχουν πλεονέκτημα ευκαιριών από διαφορετικές 

εμπειρίες. Έτσι θα λέγαμε ότι συνοψίζουν με μία γενική αρχική παρατήρηση οι 

διδάσκοντές τους,  την παρούσα εκπαιδευτική πραγματικότητα και οι οποίοι, όπως θα 

δούμε, δεν παραβλέπουν λάθη, παραλείψεις και δυσλειτουργίες. 

Είναι γενική εντύπωση ότι η περίοδος κατά την οποία διεξήγαμε την έρευνά 

μας βρήκε τους φοιτητές προβληματισμένους και ευαισθητοποιημένους στην 

πολιτισμική ετερότητα με αποτέλεσμα να υπάρχει ζήτηση και ενδιαφέρον για επιλογή 

ανάλογων μαθημάτων. Ομοίως και οι αλλοδαποί φοιτητές, αυτοί που δεν έχουν 

ελληνική υπηκοότητα ή οι φοιτητές με διαφορετικό θρήσκευμα, ήταν το ίδιο ή και 

περισσότερο ευαισθητοποιημένοι, έχουν προσαρμοστεί και συμπεριφέρονται άψογα 

σύμφωνα με τους καθηγητές τους. Όλοι οι ειδικοί διέγνωσαν αποστροφή των 

φοιτητών τους απέναντι σε στερεότυπα και προκαταλήψεις.  Η δραματική αλλαγή 

στη σύνθεση του πληθυσμού της χώρας, η οποία έχει λάβει μόνιμα χαρακτηριστικά, 

έχει οδηγήσει σε νομοθετικές παρεμβάσεις για την κατοχύρωση ατομικών και 

πολιτικών δικαιωμάτων έχει καταχωρήσει την Ελλάδα στον κατάλογο των χωρών με 

πολυπολιτισμική φυσιογνωμία.  

Το πανεπιστήμιο δεν οφείλει να παρακολουθεί απλά τις αλλαγές αλλά να 

προειδοποιεί για τις αλλαγές που έρχονται και οι εκπαιδευτικοί της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης χρειάζεται να συνεχίσουν να ερευνούν πώς οι πολυπολιτισμικές 

εμπειρίες επενεργούν στις δυνατότητες και τις προοπτικές των υποψηφίων 

εκπαιδευτικών για το σχεδιασμό πιο αποτελεσματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

(Spinthourakis, 2007).   

Συνεπώς, ενώ πριν από λίγα χρόνια η διαπολιτισμική εκπαίδευση ήταν σχεδόν 

ανύπαρκτη, αν εξαιρέσουμε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, σήμερα οι υποψήφιοι 

δάσκαλοι έχουν να επιλέξουν μέσα από τους οδηγούς σπουδών μία σειρά μαθημάτων 

για τη διασφάλιση της επαγγελματικής τους ικανότητας και προοπτικής. Το 

σημαντικό, σύμφωνα με τους διδάσκοντες είναι ότι το ενδιαφέρον δεν εξαντλείται 

στις πρώτες παρακολουθήσεις αλλά διαρκεί συστηματικά μέχρι το τέλος και 

αποτυπώνεται στα αποτελέσματα των εξετάσεων. Ωστόσο δεν πρέπει να μείνει 

ασχολίαστο και το ζήτημα της υποχρεωτικότητας των μαθημάτων το οποίο εύστοχα 

έθιξαν οι συνομιλητές μας. Συνηθίζεται, όπως είδαμε αναλυτικά και στους 

καταλόγους με τα μαθήματα που διδάσκονται ανά τμήμα, να υπάρχει υποχρεωτικό 

μάθημα με τον τίτλο Διαπολιτισμική Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση, Γλωσσική και 
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Πολιτισμική πολυμορφία κ.ά. και τα υπόλοιπα να είναι όλα επιλογής, με την έννοια 

ότι δεν δεσμεύονται οι φοιτητές να τα παρακολουθήσουν. Το πρόβλημα επομένως   

είναι ότι πέραν του υποχρεωτικού μαθήματος όσοι δεν ασχοληθούν και με κάποια 

παρεμφερή μαθήματα επιλογής κινδυνεύουν να μην έρθουν ποτέ σε ουσιαστική 

επαφή με το αντικείμενο που συζητούμε. Καταγράφεται βέβαια και η άποψη ότι η 

πληθώρα μαθημάτων επιλογής, διαφόρων αντικειμένων, που διαχέονται στα 

προγράμματα σπουδών διασπούν την προσοχή των σπουδαστών και τους 

αποπροσανατολίζουν από τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.   

Λάθη και καθυστερήσεις ασφαλώς και έγιναν, δεν απέτρεψαν πλήρως τον 

κοινωνικό αποκλεισμό και επέδρασαν αρνητικά στην ομαλή ένταξη των αλλοδαπών 

μαθητών αλλά η έκταση και ο ρυθμός εξάπλωσης των μεταναστευτικών ροών δεν 

είχε προηγούμενο και ήταν δύσκολο να προβλεφθεί. Το μονοπολιτισμικό και 

αφομοιωτικό μοντέλο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης δεν είχε το υλικό και τις 

υποδομές αλλά ούτε και τη διάθεση ως ένα βαθμό να μετασχηματιστεί και να 

προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Εδώ είμαστε αυστηροί διότι τα λάθη και οι 

παραλήψεις μπορούν να εξηγηθούν αλλά όχι να δικαιολογηθούν. Υπενθυμίζουμε ότι 

χώρες με παράδοση στη μετανάστευση που συνεχίζουν και σήμερα να υποδέχονται 

αλλοδαπούς πληθυσμούς, δεν επέδειξαν την απαιτούμενη ψυχραιμία, βρέθηκαν 

απροετοίμαστες, καθυστέρησαν και αντιμετώπισαν παρόμοια προβλήματα με τα δικά 

μας. Δεν παραδειγματιστήκαμε έγκαιρα, ενώ ήταν αναμενόμενο λόγω των ραγδαίων 

πολιτικοκοινωνικών μεταβολών και λόγω της γεωγραφικής μας θέσης ότι θα 

κληθούμε να αντιμετωπίσουμε ισχυρούς κλυδωνισμούς από μεγάλες μεταναστευτικές 

ροές. Ακόμη και σήμερα που η κατάσταση έχει κάπως ομαλοποιηθεί, οι διδάσκοντες 

στα πανεπιστήμια ανησυχούν διότι θα έπρεπε η πλειονότητα των προγραμμάτων να 

είναι περισσότερο στραμμένη στην πολιτισμική πολυμορφία και τη μαθητική 

ετερογένεια.  

Όμως παρά τις όποιες ενστάσεις τους δεν υπάρχει αμφιβολία για τις γνώσεις 

και την προετοιμασία των νέων εκπαιδευτικών πριν αναλάβουν δράση στα σχολεία. 

Όλοι σχεδόν θεωρούν ότι οι φοιτητές ανεξάρτητα από το πλαίσιο των ενδιαφερόντων 

τους δεν αποχωρούν από τις σχολές χωρίς έστω την υποψία για το πρόβλημα που θα 

διαχειριστούν, όταν αναλάβουν υπηρεσία. Και το πρόβλημα δεν είναι η 

εθνοπολιτισμική ετερογένεια των παιδιών αλλά η έλλειψη εξειδικευμένης πρακτικής 

άσκησης για τη διαχείριση μιας πολυπολιτισμικής τάξης και τη διδασκαλία της 

ελληνικής. Εδώ είναι ο κοινός τόπος των φοιτητών και των δασκάλων τους για μία 
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θεσμική δυσλειτουργία που παρατείνεται και μία ανησυχία που διογκώνεται. Ακόμη 

και όσοι υποστήριξαν ότι στα τμήματά τους οι πρακτικές ασκήσεις εφαρμόζονται με 

καλά αποτελέσματα, παραδέχτηκαν ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Οι πρακτικές 

ασκήσεις που υποστηρίζονται με ζήλο από όλους συνδυάζονται με την ενσωμάτωση 

μαθημάτων διαπολιτισμικής διδακτικής, με εργαστήρια, με την παρουσίαση project, 

με την επικοινωνία των φοιτητών με ειδικευμένους και έμπειρους δασκάλους καθώς 

και με την εμβάθυνση και την τριβή σε επιλεγμένες πολυπολιτισμικές τάξεις. Στους 

λόγους που οφείλεται αυτή η δυσλειτουργία αναφέρονται ενδεικτικά ο μεγάλος 

αριθμός φοιτητών που προκαλούν οργανωτικές αρρυθμίες στα τμήματα,  η απουσία 

συνοδών και μόνιμου βοηθητικού προσωπικού λόγω ελλείψεως κονδυλίων ή η 

συνεργασία με μεγάλο αριθμό σχολείων της έδρας του τμήματος και μάλιστα από 

περιοχές με έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Σημειώνουμε ότι εξαιτίας των 

περιορισμένων αποσπάσεων δασκάλων στα παιδαγωγικά τμήματα, λόγω ελλείψεως 

κονδυλίων και ανεπάρκειας διορισμών, για το έτος 2010, καθυστέρησαν οι πρακτικές 

ασκήσεις εκατοντάδων φοιτητών, δεν ολοκληρώθηκαν, με αποτέλεσμα να έχουν 

περατώσει τον κύκλο των σπουδών τους και να μην μπορούν να πάρουν το πτυχίο 

τους. Αν και τα πανεπιστήμια είναι πλήρως αυτοδιοικούμενα σύμφωνα με το 

Σύνταγμα (άρθρο 16, παρ.5), το υπουργείο επεμβαίνει σε ένα πλήθος θεμάτων που 

ανάγονται στη λειτουργία τους. Καθορίζει τον αριθμό των εισακτέων σε κάθε τμήμα 

παρά τις αντιρρήσεις των σχολών ότι ο αριθμός είναι ήδη μεγάλος, ρυθμίζει το θέμα 

των μετεγγραφών από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο, αποφασίζει για τις 

κατατακτήριες εξετάσεις των φοιτητών του εξωτερικού κ.ά.. Αποτέλεσμα, σύμφωνα 

με τους διδάσκοντες, οι δυσλειτουργίες και η αδυναμία παροχής σωστής εκπαίδευσης 

στους φοιτητές. Η αίσθηση που έχουμε από τα ευρήματα είναι ότι η θεωρητική 

κατάρτιση, στο μεγαλύτερο αριθμό των σχολών, μπορεί να προσφέρεται με ποικιλία 

μαθημάτων, έστω και επιλογής, αλλά δε συνδέεται με την πράξη. Στο ίδιο 

συμπέρασμα καταλήγουν και έρευνες στο εξωτερικό τη στιγμή που όλα τα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας διάκεινται θετικά απέναντι στη διαφορετικότητα και τον 

πολυπολιτισμό (Bakari, 2003. Garmon, 2004. Moliner & Garcia, 2005). 

Κατά τη διάρκεια της καταγραφής της ποικιλίας των προσφερόμενων 

μαθημάτων κατά τμήμα πήραμε πληροφορίες από τους διδάσκοντες σχετικά με τον 

τρόπο και το χρόνο διεξαγωγής των μαθημάτων. Σε γενικές γραμμές ο χρόνος είναι 

αρκετός για την ολοκλήρωση της ύλης στα υποχρεωτικά μαθήματα με κάποιες 

εξαιρέσεις στα μαθήματα επιλογής αλλά αυτό που συγκρατήσαμε και τονίζεται και με 
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έμφαση από τους φοιτητές είναι η διαθεματική προσέγγιση της ετερότητας στα 

προγράμματα σπουδών. Ο λόγος είναι ότι δεν αρκούν κάποια συγκεκριμένα 

μαθήματα, έστω και υποχρεωτικά, με την έννοια ότι θα τα παρακολουθήσουν όλοι 

ανεξαιρέτως, για να συνδεθεί και να διαχυθεί η διαπολιτισμικότητα έτσι ώστε να 

ενεργοποιήσει το σύνολο των εκπαιδευομένων. Από την άλλη οι σπουδές των 

εκπαιδευτικών σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι καθοριστικές για την 

προετοιμασία τους στη συνειδητοποίηση της πολυπολιτισμικότητας, πώς την 

αντιλαμβάνονται και πώς θα αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τη θεωρητική τους 

ενημέρωση (Λιακοπούλου, 2006). Αναφέρουμε ενδεικτικά μαθήματα 

κοινωνιολογίας, παιδαγωγικής ψυχολογίας, διδακτικής μεθοδολογίας και αναλυτικών 

προγραμμάτων στα οποία θα μπορούσαν να ενσωματωθούν θέματα ταυτοτήτων, 

ιστορίας της μετανάστευσης, κοινωνικών διακρίσεων και δικαιωμάτων, αλλαγής 

αναλυτικών προγραμμάτων, διδασκαλίας γλώσσας κ.ά.. Οι συντονισμένες 

συνεργασίες εκπαιδευτικών και φοιτητών στα παρεμφερή αντικείμενα με στόχο τη 

συνεκτικότερη διδασκαλία έχουν κατά τη γνώμη μας την ίδια αφετηρία και τους 

ίδιους στόχους με τα παραπάνω. Είναι μία κίνηση που τα αποτελέσματά της έχουν 

σχολιαστεί θετικά από τους ενδιαφερομένους, έχει βρει ανταπόκριση σε αρκετά 

τμήματα αλλά προϋποθέτει από όλες τις πλευρές αμοιβαίο οργανωτικό ζήλο.   

Στις συμπερασματικές παρατηρήσεις συγκαταλέγεται και ο τομέας της 

έρευνας που σύμφωνα με τους διδάσκοντες είναι ένας χώρος που θα έπρεπε να 

δώσουμε αυξημένη προτεραιότητα και να επενδύσουμε αναλόγως. Παράλληλα, με τις 

διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται με θέματα σχετικά με τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση υπάρχει ζήτηση και για προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών Α 

κύκλου. Μέσα από την έρευνα παράγεται διδακτικό υλικό, καθιερώνονται σύγχρονες 

διδακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, αποσαφηνίζονται τα πλαίσια διαπολιτισμικής 

επάρκειας και ικανότητας των εκπαιδευτικών, προτείνονται λύσεις για την 

αποτελεσματική διαχείριση προβλημάτων στις πολυπολιτισμικές τάξεις, 

αξιοποιούνται οι δημιουργικές σχέσεις με γονείς και μαθητές κ.ά.. Η έλλειψη 

χρηματοδότησης είναι ένας βασικός λόγος ανυπαρξίας και προώθησης 

προγραμμάτων στα πανεπιστήμια, δεδομένου του ενδιαφέροντος των φοιτητών και 

των αιτήσεων των διδασκόντων. Ασφαλώς διαπιστώσαμε συνεργασία με 

επιστημονικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμμετοχή σε συντακτικές 

ομάδες επιστημονικών περιοδικών, οργάνωση συνεδρίων και διασκέψεων, 

δραστηριότητες δηλαδή που πρέπει να αφορούν το σύνολο των διδασκόντων και 
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κυρίως σταθήκαμε στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ίδιοι να ενεργοποιήσουν 

φοιτητές τους να συμμετέχουν σε αυτά. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και θα 

επιθυμούσαμε την ίδια εικόνα σε όλες τις σχολές. Ανακοινώσεις και άρθρα για τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν απουσιάζουν από την ελληνική και διεθνή 

βιβλιογραφία. Μάλιστα, μια απλή ματιά στα δελτία εκπαιδευτικής αρθρογραφίας του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου επιβεβαιώνουν την άποψή μας. Γεγονός είναι τέλος, τόσο 

η συμμετοχή πανεπιστημιακών σε πλήθος επιστημονικών συναντήσεων στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό με ανάλογα θέματα, όσο και η οργάνωσή τους. 

Κλείνοντας, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε από κάποιους διδάσκοντες για την 

ορθή προσέγγιση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και την αποδοτικότερη 

διδασκαλία της. Υπάρχει τελευταία ένας προβληματισμός ότι λέγονται και γράφονται 

πολλά τα οποία δεν στέκονται θεωρητικά, από πολλούς οι οποίοι έχουν άποψη χωρίς 

να είναι ειδικοί του χώρου. Αυτό που απασχολεί το δημόσιο διάλογο είναι ο κίνδυνος 

να αναγορευτούν κάποιοι σε συνήγοροι των μεταναστών και των μειονοτήτων 

νομίζοντας ότι έτσι βοηθούν την ένταξη και προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Έχουμε την άποψη ότι η παρεχόμενη διαπολιτισμική εκπαίδευση και ο καθορισμός 

προτεραιοτήτων πρέπει να ξεκαθαρίσει την επιστήμη από την ιδεολογία. Η χορήγηση 

ιθαγένειας σε όλους ή στα παιδιά όλων των αλλοδαπών, τα πολιτικά δικαιώματα και 

το δικαίωμα της ψήφου, η αθρόα εισαγωγή όλων των γλωσσών των μεταναστών στα 

σχολεία είναι μερικές από τις σύγχρονες προτάσεις που ακούγονται από κάθε 

κατεύθυνση και που αν γίνουν πραγματικότητα χωρίς προηγουμένως να έχουν 

τεκμηριωθεί και μελετηθεί σε βάθος, θα δημιουργήσουν μεγαλύτερα προβλήματα από 

όσα θα λύσουν. 

 
 

8.2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Με βάση τα δεδομένα της ερευνητικής μας προσπάθειας επιχειρήσαμε να 

απεικονίσουμε όσο το δυνατόν πληρέστερα, το πλαίσιο στο οποίο κινούνται στις 

μέρες μας τα πανεπιστημιακά τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης σχετικά με τη 

διδακτέα ύλη που παρέχουν για θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή τον τρόπο με 

τον οποίον αντιμετωπίζουν γενικότερα την επιτακτική ανάγκη της κατάρτισης των 

φοιτητών τους στον τομέα αυτόν.  

Είναι αναγκαία η υιοθέτηση ιδεών και προτάσεων που θα βοηθήσουν το 

εκπαιδευτικό μας σύστημα να αντικαταστήσει το αυστηρά εθνοκεντρικό του πλαίσιο 
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και να κατανοήσει τα νέα δεδομένα που υπαγορεύουν η παγκοσμιότητα, η 

Ευρωπαϊκή ενοποίηση και η πολιτισμική διαφορετικότητα. Πιστεύουμε πως οι 

υποδείξεις στις οποίες κατέληξε η επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας που 

προηγήθηκε και παρουσιάζουμε στη συνέχεια, θα βοηθήσουν στην ανασυγκρότηση 

των προγραμμάτων σπουδών των ανεξάρτητων και πλήρως αυτοδιοικούμενων 

τριτοβάθμιων πανεπιστημιακών τμημάτων και θα διευκολύνουν ακόμη περισσότερο 

τους νέους αποφοίτους να συμβάλλουν στην πρόοδο και την ομαλή ενταξιακή πορεία 

της πλειονότητας των αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα, στοχεύοντας στην 

κατάργηση των στερεοτύπων και των αντιστάσεων και στην αποδοχή ενός 

πολιτισμικού πλουραλισμού. 

Κάποιες από τις απαντήσεις που αποπειραθήκαμε να δώσουμε στα ανωτέρω 

ζητήματα, θεωρούμε ότι θα χρησιμεύσουν ως αφετηρία για τη διενέργεια άλλων 

ερευνών στον ελληνικό και το διεθνή επιστημονικό χώρο και η εφαρμογή τους δεν 

είναι ούτε απλή ούτε ανώδυνη και κυρίως τίποτα δεν πραγματοποιείται από τη μία 

μέρα στην άλλη. Πάντως, πιστεύουμε σήμερα ότι ως χώρα πρέπει να προσπαθήσουμε  

να δούμε τις ίνες από τις οποίες θα υφάνουμε το διαπολιτισμικό μοντέλο στα 

προγράμματα των πανεπιστημίων και στην κοινωνία. 

 
 
8.2.1. Γενικές προτάσεις που θα ωφελήσουν τους φοιτητές των ΠΤ σε 

ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

 Ο υποψήφιος δάσκαλος έχει την υποχρέωση να απαιτεί και να αναπτύσσει 

μεθοδικά με τις παρεμβάσεις του, μηχανισμούς καταστολής ρατσιστικών 

φαινομένων, επιλέγοντας τη  διαπολιτισμική διάσταση στα προγράμματά 

σπουδών της αρχικής του κατάρτισης, καθιερώνοντας ουμανιστικά ιδεώδη, 

αμβλύνοντας τις ετερότητες και προασπίζοντας κάθε πολιτιστική κληρονομιά. 

Αν δεχθούμε ότι ο τελειόφοιτος των ΠΤ είναι θετικά διακείμενος απέναντι 

στην πολιτισμική ετερότητα και ο πολυπολιτισμός είναι ένα γεγονός που 

εξαπλώνεται στην κοινωνία και αφορά κατά συνέπεια το εκπαιδευτικό 

σύστημα δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με μελλοντικούς δασκάλους, έστω 

και αν είναι ελάχιστοι, οι οποίοι δεν ανέλαβαν κάποια δέσμευση να μυηθούν, 

κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στις αρχές του πολιτισμικού 

πλουραλισμού ή που δεν είχαν το παραμικρό ενδιαφέρον να επιλέξουν 

μαθήματα που να αναλύουν τα συγκεκριμένα ζητήματα. Αν η εκπαίδευση 
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μείνει έξω από τα παραπάνω τότε οι νομοθετικές πρωτοβουλίες των 

κυβερνήσεων που ενσωματώνουν κατά καιρούς τις σύγχρονες παγκόσμιες 

διαστάσεις του μεταναστευτικού προβλήματος θα είναι κενές περιεχομένου. 

 Ένα καλά δομημένο πρόγραμμα συνδυασμένης θεωρητικής και πρακτικής 

κατάρτισης υποψηφίων δασκάλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θα 

λαμβάνει υπόψη τις ατομικές και κοινωνικές ανάγκες των αλλοδαπών 

μαθητών είναι ιδανική λύση και το αποτελεσματικότερο μέσο για την 

επίτευξη της επιθυμητής διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Υπάρχει άμεση 

ανάγκη όλα τα τμήματα να εγκαταλείψουν την αφομοιωτική πλευρά της 

εκπαίδευσης και να στραφούν σε ένα διαπολιτισμικό διδακτικό σχήμα. 

Ελπίζουμε για παράδειγμα ότι τα λιγοστά εκπαιδευτικά προγράμματα που 

ενισχύουν την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας καθώς και η ανάπτυξη 

κατάλληλου εποπτικού υλικού θα διατηρηθούν και θα αυξηθούν στο μέλλον 

και θα συνεχιστούν και μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Σημαντικές επίσης είναι και οι ενέργειες για την εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας από τους αλλογενείς μαθητές, σε ικανοποιητικό βαθμό, 

αλλά όχι σε βάρος της μητρικής τους. Έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη 

επικοινωνία, ανταλλάσσονται μηνύματα και αναπτύσσεται εμπιστοσύνη 

μεταξύ των μελών, τόσο στα στενά πλαίσια του σχολείου όσο και στην 

ευρύτερη κοινωνία. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτής της παρέμβασης αν δεν 

υποσχεθούν εγγυημένη βελτίωση των διαπολιτισμικών ικανοτήτων μπορούν 

να διασφαλίζουν το μέσο που θα καταστήσει τους δασκάλους να 

συνειδητοποιήσουν την ανάγκη να επικοινωνούν με άτομα από διαφορετικούς 

πολιτισμούς καθώς και να αναζητήσουν, μέσω της συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης, να αναπτύξουν όσο καλύτερα γίνεται την ικανότητα αυτή. 

 Ο σχεδιασμός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και η διάρθρωση των 

προγραμμάτων σπουδών στις παιδαγωγικές σχολές πρέπει να γίνει από την 

αρχή, σε βάθος και με γνώμονα τις ανάγκες και τις προσδοκίες των 

αλλοδαπών μαθητών και των οικογενειών τους. Η αρχική εκπαίδευση των 

δασκάλων μπορεί να προσφέρει μαθήματα που να περιλαμβάνουν ειδικές 

γνώσεις και στρατηγικές αποτελεσματικής συνεργασίας με τους γονείς 

κατανοώντας τις κοινωνικές και εθνοπολιτισμικές διαφορές τους.   
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Να μπορέσουν δηλαδή οι νέοι να εισέλθουν ομαλά στο μέλλον και όσο το 

δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι, στην αγορά εργασίας και στο ευρύτερο 

κοινωνικό πλαίσιο. Στόχος είναι η κατανόηση, ο σεβασμός και η ευαισθησία 

στα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες των οικογενειών των μαθητών. Η 

παραγωγική συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας και ιδιαίτερα όταν 

υπάρχει ποικιλία εθνοφυλετικής καταγωγής, όπως συμβαίνει στις μέρες μας, 

προϋποθέτει εξάσκηση στην αποτελεσματική επικοινωνία με την οικογένεια, 

επιμορφωτικές συναντήσεις και μελέτες που να αποκωδικοποιούν τις 

αντιλήψεις των υποψηφίων και των εν ενεργεία εκπαιδευτικών και των 

αλλοδαπών γονέων για το περιεχόμενο, τα όρια και τις προσδοκίες μιας 

γόνιμης και παραγωγικής συνεργασίας. Οι συστηματικές παρεμβάσεις στις 

ατομικές στάσεις και εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών και στη συνέχεια ο 

αναστοχασμός τους, προσφέρουν από τη μία υψηλότερα επίπεδα 

εκπαιδευτικής αποδοτικότητας και από την άλλη εμπνέουν αμοιβαίο σεβασμό, 

δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους γονείς και εξασφαλίζουν στο 

μαθητή αρμονική σχολική ζωή. Μπορεί βέβαια η επαγγελματική ικανότητα 

των εκπαιδευτικών στον τομέα της συνεργασίας με τους γονείς να 

θεμελιώνεται στο πανεπιστήμιο καλλιεργείται όμως και βελτιώνεται με τα 

χρόνια υπηρεσίας, τη δια βίου μάθηση και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση. 

Προφανώς η συνεργασία επεκτείνεται και στη συμβουλευτική και τη 

διασύνδεση της σχολικής μονάδας με υπηρεσίες και φορείς που στηρίζουν τις 

συγκεκριμένες οικογένειες. Είναι λοιπόν αναγκαίος ο εμπλουτισμός της 

αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών με ύλη και γνώσεις που εστιάζουν σε 

θέματα που αφορούν αναλυτικά τις σχέσεις σχολείου και οικογένειας 

αλλοδαπού μαθητή και καλύπτουν κάθε παράμετρό της. 

 Τα παιδαγωγικά τμήματα οφείλουν να ενθαρρύνουν τους φοιτητές τους να 

εμπλέκονται με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση μέσω ελκυστικών 

σεμιναριακών μαθημάτων, επιστημονικών συναντήσεων και ανάπτυξης 

εργαστηρίων στα τμήματα που δεν υπάρχουν. Η εκπαίδευση που θα τους 

παρέχεται θα τους επιτρέπει στη συνέχεια να ευαισθητοποιήσουν τους 

αποδέκτες της διδασκαλίας τους, διαδίδοντας τις αρχές του σεβασμού των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποκλείοντας τα στερεότυπα και τις 

προκαταλήψεις απέναντι σε μαθητές που προέρχονται από διαφορετικές 

εθνοπιλιτισμικές ομάδες. 
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 Να ενισχυθεί το έργο του νέου δασκάλου και στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης με σειρά μαθημάτων, που θα εστιάζουν στη διαπολιτισμική 

διάσταση της εκπαίδευσης, θα προτρέπουν σε ειλικρινή γνωριμία μεταξύ των 

ετεροτήτων, έτσι ώστε να προωθείται η συνεργασία και να αποκτάται 

αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

υποστηρίζουμε ότι θα έπρεπε να ανατεθεί μόνο στα Πανεπιστήμια όπου 

γίνεται και η εκπαίδευση των φοιτητών, έτσι ώστε να δοθεί ένα τέλος στην 

αποσπασματοποίηση και συνεπώς στην ανακολουθία και την 

αναποτελεσματικότητα που διαπιστώνεται σ’ αυτόν τον τομέα. Με τη 

διασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων και κάτω από συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις  το πανεπιστήμιο θα ήταν χρήσιμο να αναλάβει αυτή τη δράση. 

Από την άλλη αφουγκράζεται διαρκώς τις δυσκολίες του εκπαιδευτικού στην 

τάξη, τις αλλαγές που συντελούνται στην κοινωνία και μπορεί άμεσα και 

στοχευμένα να μεταδίδει τη γνώση και να προβαίνει σε λύσεις. 

 Όλες όμως οι αλλαγές προϋποθέτουν επεμβάσεις και στον κοινωνικό τομέα, 

υπερασπίζοντας δασκάλους επαρκώς αμειβόμενους και με το σεβασμό που 

δικαιούνται για μία από τις πιο δύσκολες δουλειές-απασχολήσεις. Είναι 

αναγκαία η πλήρης οικονομική και ηθική υποστήριξη του κράτους, 

επιδεικνύοντας αποφασιστικότητα στη βελτίωση της εκπαίδευσης για όλους 

τους μαθητές και ιδιαίτερα για εκείνους που είναι σε δύσκολη θέση. 

 
8.2.2. Ειδικές προτάσεις που αφορούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

 Ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος για την κατάρτιση των δασκάλων στις 

παιδαγωγικές σχολές σε σχέση με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει τη 

μορφή των προαιρετικών μαθημάτων, τα οποία αφορούν είτε συγκεκριμένα 

ειδικά θέματα, όπως είναι οι γλωσσικές ανάγκες των εθνοπολιτισμικά 

διαφορετικών μαθητών, ο κοινωνικός και εκπαιδευτικός αποκλεισμός, οι 

κοινωνικές διακρίσεις, η προστασία της παιδικής ηλικίας ή πιο γενικά θέματα, 

όπως η διαπολιτισμική αγωγή και εκπαίδευση, η διαπολιτισμική διδακτική, οι 

φυλετικές σχέσεις κ.ά.. Όπως έχουμε δει από τη μελέτη των προγραμμάτων 

σπουδών των τμημάτων και από τα μαθήματα που περιγράφονται αναλυτικά 

σε προηγούμενο κεφάλαιο, τα μαθήματα επιλογής είναι συχνά η μοναδική 

απάντηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για τα ζητήματα της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης. Δηλαδή σε όλες σχεδόν τις σχολές υπάρχει μόνον ένα 
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υποχρεωτικό μάθημα και όλα τα υπόλοιπα είναι επιλογής. Σε κάποιες βέβαια 

σχολές δεν υπάρχει ούτε ένα υποχρεωτικό και πολλοί φοιτητές δεν έρχονται 

ποτέ σε επαφή με το αντικείμενο. Σε μια τέτοια κατάσταση, είναι δύσκολο να 

γίνει κατανοητό ότι τα μαθήματα επιλογής μπορούν μόνα τους να στηρίξουν 

αποτελεσματικά την κατάρτιση και ενημέρωση όλων των σπουδαστών πάνω 

στα θέματα πολιτισμικής ποικιλίας και ιδιαιτέρως των σπουδαστών εκείνων 

που ζητούν εστιασμένη και βαθύτερη ενημέρωση. Σε αυτό το περιβάλλον θα 

προτείναμε δέσμες επιλογών που να περιλαμβάνουν έναν ικανοποιητικό 

αριθμό, ένα ευρύ φάσμα, συναφών μαθημάτων, διαθεματικά δομημένων, όσο 

είναι εφικτό, ικανών να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος του πλαισίου της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή οι δέσμες επιλογής θα 

κατέχουν κεντρική θέση στο πρόγραμμα σπουδών και θα μπορούσαν 

αναλόγως να συνδυαστούν και με ξεχωριστές πρακτικές ασκήσεις ή ασκήσεις 

διδακτικής μεθοδολογίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις. Ωστόσο, κάποια δέσμη, 

εκτός της εισαγωγικής και της αναγκαίας κατάρτισης που θα προσφέρει, θα 

μπορεί να παρέχει και εμβάθυνση με κάποια μαθήματα που θα αφορούν 

κάποιους με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Σε κάθε περίπτωση ο συνδυασμός των 

μαθημάτων δεν θα είναι σταθερός, θα αξιολογείται και θα 

επαναπροσδιορίζεται από τις συνελεύσεις όταν κρίνεται αναγκαίο. Επομένως, 

οι υποψήφιοι δάσκαλοι αντιμέτωποι με τις προαναφερθείσες δέσμες επιλογής 

μαθημάτων θα μπορούν να αισθάνονται αφενός ασφάλεια για την 

κατοχύρωση της κατάρτισής τους αφετέρου ικανοποίηση για τη δυνατότητα 

επιλογής. 

 Η διαπολιτισμική εκπαίδευση εκτιμούμε ότι πρέπει να διαχέεται σε όλα 

σχεδόν τα μαθήματα ενός προγράμματος σπουδών και το ζήτημα της 

διαφορετικότητας να προσεγγίζεται από όλες τις πλευρές σε όλες τις 

κατευθύνσεις. Η διαπολιτισμική διάσταση  μπορεί να εισαχθεί στο πρόγραμμα 

σπουδών, χωρίς ριζικές αλλαγές με πρωτοβουλία των διδασκόντων. Αρκεί να 

προσαρμοστούν όλα τα μαθήματα στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες και 

προβλήματα. Η συνεργασία μεταξύ των διδασκόντων, η οργάνωση των 

προγραμμάτων, η σειρά των μαθημάτων, η εφαρμογή θεωρίας και πράξης 

είναι βασικές προϋποθέσεις. Στην ουσία, οι συντονισμένες συνεργασίες 

μεταξύ διδασκόντων παρεμφερών μαθημάτων είναι αρχικά ένα βήμα που 

μπορεί να οδηγήσει σε πιο συνεκτική διδασκαλία. Όλα τα μαθήματα θα 
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πρέπει να διαχέουν και να αντανακλούν θέματα σχετικά με την πληθώρα των 

πολιτισμών, θρησκειών και γλωσσών στη σημερινή κοινωνική 

πραγματικότητα. Τα περιεχόμενα των προγραμμάτων αρχικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης των υποψήφιων εκπαιδευτικών θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 

τα μαθήματα που προσφέρονται έχουν αυτή την πλουραλιστική προοπτική, 

ενσωματώνουν τις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και 

επιδιώκουν τη διαπολιτισμική επάρκεια και ικανότητά τους. 

 Η διαπολιτισμική εκπαίδευση σε όλα τα παιδαγωγικά τμήματα πρέπει να 

περιλαμβάνει κάποιες βασικές θεματικές ενότητες ώστε, ο μελλοντικός 

εκπαιδευτικός να είναι σε θέση να πορευτεί σε μία πολυπολιτισμική τάξη. 

Αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένες από τις ενότητες αυτές: Κριτική 

προσέγγιση της έννοιας του πολιτισμού και των ταυτοτήτων, διαφοροποίηση 

του οικείου και του ξένου, ευρωπαϊκή και διεθνής πραγματικότητα, συσχέτιση 

με την ελληνική. Περιγραφική προσέγγιση της σύγχρονης ελληνικής 

κοινωνίας όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, αλλά και στοιχεία, από την ιστορία 

της μετανάστευσης, που προηγήθηκαν, καθώς και τις ενέργειες της πολιτείας 

τις τελευταίες δεκαετίες γύρω από τις νομοθετικές ρυθμίσεις για τις 

μειονότητες και τους αλλοδαπούς πληθυσμούς. Η πορεία της εκπαιδευτικής 

πολιτικής για τους παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές, αναλυτικά 

προγράμματα για πολυπολιτισμικές τάξεις, σχολικά βιβλία, διαπολιτισμικό 

υλικό. Γνωριμία με τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους και πληροφορίες για 

το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν, συμβουλευτική γονέων και θεωρίες 

διγλωσσίας. Ενότητες που πραγματεύονται θέματα σχετικά με τα σύγχρονα 

μεταναστευτικά ρεύματα, τις βίαιες μετακινήσεις πληθυσμών, το θρησκευτικό 

φανατισμό, ολοκληρωτισμό και μισαλλοδοξία και τις επιπτώσεις τους, την 

κριτική προσέγγιση της έννοιας της ειρήνης. Θέματα που αφορούν την 

προέλευση, καταγωγή και εξέλιξη των διαφόρων εθνοτικών ομάδων που ζουν 

στη χώρα μας. Επιστημονική πληροφόρηση για το πώς δημιουργούνται τα 

στερεότυπα και οι διακρίσεις, για το τι σημαίνει ρατσισμός, νεορατσισμός, 

εθνοκεντρισμός, κοινωνικός αποκλεισμός, συνέπειες, μέθοδοι αντιμετώπισης, 

αντιρατσιστική αγωγή. Εξειδικευμένες διδακτικές μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις, μοντέλα εκπαίδευσης, ώστε να αποκτήσουν παράλληλα με την 

επιστημονική θεωρητική κατάρτιση, την απαραίτητη ευαισθητοποίηση και 

ειδική διδακτική ευχέρεια. 
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 Ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και ποικιλία κινήτρων 

όπως για παράδειγμα είναι οι υποτροφίες. Η έρευνα στο χώρο των επιστημών 

της αγωγής και στο πλαίσιο του πανεπιστημίου μπορεί να μας βοηθήσει να 

αναπτύξουμε μοντέρνες, αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές με την 

παραγωγή και τη χρήση του κατάλληλου διδακτικού υλικού. Όλο και 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό στάδιο είναι 

ανέτοιμοι να διδάξουν σε σχολεία αστικών περιοχών, παιδιά διαφορετικών 

εθνοτικών ταυτοτήτων. Η έρευνα πεδίου, υπό την αιγίδα συγκεκριμένων 

μαθημάτων, θα μπορούσε να απασχολήσει φοιτητές και εκπαιδευτικούς, με 

την έννοια της εφαρμογής και της βελτίωσης θεωρητικών κατασκευών σε 

πραγματικές καταστάσεις. Έρευνα πεδίου θα προτείναμε ακόμη και στο 

πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, στον πυρήνα των καθημερινών 

προβλημάτων, αφού βέβαια οργανωνόταν μεθοδικά από κατάλληλους φορείς 

που θα αναλάμβαναν αυτή τη δράση. 

 Είναι απαραίτητο οι μελλοντικοί δάσκαλοι να εφαρμόζουν τη θεωρητική τους 

κατάρτιση εμπλεκόμενοι σε πρακτικές ασκήσεις. Η εκπαίδευση των 

δασκάλων με διαπολιτισμικές διαστάσεις, για να εργαστούν αποτελεσματικά, 

περιλαμβάνει συγκεκριμένη διδακτική μεθοδολογία και ψυχοπαιδαγωγικές 

τεχνικές. Κατά την άσκησή τους θα πρέπει να συμμετέχουν σε διδασκαλίες σε 

πολυπολιτισμικές τάξεις, ως ακροατές και ως εκπαιδευτικοί, να επιδιώκουν το 

διάλογο και τον κριτικό σχολιασμό, με στόχο να ενημερωθούν και να 

βελτιώσουν τις ικανότητές τους. Όλοι μας έχουμε διαφορετικές εμπειρίες, 

αξίες και προτάγματα, αλλά με τη συνεργασία μαθαίνουμε να ζούμε και να 

λειτουργούμε με το διαφορετικό. Η οργάνωση και η πραγματοποίηση 

επισκέψεων και συστηματικών πρακτικών ασκήσεων και επαφής με 

αλλοδαπούς μαθητές θα τονώσει την αυτοπεποίθηση των φοιτητών και θα 

διευκολύνει στο μέλλον τη βελτίωση της εκπαιδευτικής και διδακτικής τους 

εικόνας. Σημαντικό θεωρούμε να δίνεται η δυνατότητα σε κάποιους που 

επιδεικνύουν ταλέντο στις πρακτικές ασκήσεις να σχεδιάζουν διδακτικές 

δράσεις προσαρμοσμένες σε άτομα ή ομάδες αλλοδαπών. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη θεμελίωση και την εφαρμογή των παραπάνω είναι η 

ανάπτυξη στενότερων δεσμών μεταξύ σχολείων και τμημάτων εκπαίδευσης 

των εκπαιδευτικών. Πρέπει να δημιουργήσουμε κυψέλες εφαρμοσμένης 
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παιδαγωγικής και συνεργασίας οι οποίες θα ταιριάζουν στα σχολεία όπου θα 

εκπαιδεύονται οι δάσκαλοι. Εδώ δεν θα παραλείπαμε να προτείνουμε και τη 

συνεργασία των τμημάτων με μέντορες σε συγκεκριμένα σχολεία, στα οποία 

θα αποστέλλονται οι φοιτητές για εξάσκηση. Περισσότερα λοιπόν 

συνεργαζόμενα σχολεία με ετερογενή μαθητικό πληθυσμό, ανάλογα με τις 

εκτιμήσεις των διδασκόντων, εκπαιδεύουν καλύτερα ένα μεγαλύτερο αριθμό 

φοιτητών. Παράλληλα, καλύτερα αποτελέσματα έχουμε όταν οι αποσπάσεις 

εν ενεργεία εκπαιδευτικών στα πανεπιστήμια, για να βοηθούν τους 

διδάσκοντες των εκπαιδευτικών στο έργο τους, είναι περισσότερες πράγμα 

βέβαια που σημαίνει και μεγαλύτερα κονδύλια για προσλήψεις εκπαιδευτικών 

από την πλευρά της πολιτείας. Είναι σημαντικός ο όγκος των εμπειριών των 

μάχιμων εκπαιδευτικών, που μπορούν να μεταδοθούν στους φοιτητές. 

Ομοίως, απαραίτητη στα νέα παιδιά είναι και η μετάδοση δεξιοτήτων και η 

καλλιέργεια μορφών συμπεριφοράς, ώστε να εργάζονται στο μέλλον 

παραγωγικά στις πολυπολιτισμικές αίθουσες διδασκαλίας. Στόχος των 

προγραμμάτων σπουδών είναι να εξασφαλιστεί ότι η εκπαίδευση που 

προσφέρεται λαμβάνει πλήρως υπόψη την κρατούσα κατάσταση της 

μαθητικής ετερογένειας και τη διδασκαλία σε πολυφυλετικό πλαίσιο. 

 Εφαρμογή εκπαιδευτικών-ερευνητικών προγραμμάτων στα παιδαγωγικά 

τμήματα, προγραμμάτων ενημερωτικών, με συνεργασία και ανταλλαγές 

μεταξύ φοιτητών με πανεπιστήμια του εξωτερικού  που ενθαρρύνουν 

μελλοντικούς δασκάλους να μάθουν περισσότερα για τους μαθητές που θα 

διδάξουν και τα πλαίσια μέσα στα οποία ζουν και να διαχειρίζονται τις 

κοινότητες και τις πολιτισμικές διαφορές τους. Προγράμματα που να 

αποβλέπουν στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη και 

εξειδίκευση, να επικεντρώνουν σε στόχους και παραμέτρους, που να έχουν 

σχέση με το υπάρχον μαθητικό δυναμικό των σχολείων και τα κοινωνικά, 

ψυχολογικά και εκπαιδευτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

 Ανάθεση στους φοιτητές σειρές εργασιών που να αφορούν την κουλτούρα και 

τον πολιτισμό διαφόρων εθνοτήτων, ώστε να διευρύνουν και να εμπλουτίσουν 

τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους. Η γνωριμία με τις αξίες, τις συνήθειες 

και τις ιδιαιτερότητες άλλων πολιτισμών βοηθάει στον αλληλοσεβασμό, την 

αλλαγή στάσης και την άρση επιφυλάξεων. Σύνδεση του ΠΤΔΕ με την τοπική 
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κοινωνία και κουλτούρα, όταν υπάρχουν προϋποθέσεις και ιδιαιτερότητες.  

Είναι μεγάλος ο αριθμός των μελλοντικών δασκάλων που έχουν τον 

ενθουσιασμό και τη διάθεση να διδάξουν μαθητές από διαφορετικό 

πολιτισμικό υπόβαθρο και πολλές φορές σε περιθωριοποιημένες, 

προβληματικές περιοχές. Χρειαζόμαστε ακαδημαϊκά δυνατούς σπουδαστές, 

καθώς επίσης και σπουδαστές με πλήθος εμπειριών, ώστε να μπορούν να 

βελτιώσουν τόσο τη δική τους μαθησιακή πορεία όσο και να φανούν στο 

μέλλον κατάλληλα καταρτισμένοι και χρήσιμοι στους δικούς τους μαθητές. 

 Μικρότερος αριθμός εισακτέων φοιτητών κάθε χρόνο ανάλογα με τις 

δυνατότητες και τις προτάσεις των σχολών, σε συνδυασμό με την ύπαρξη 

επαρκούς και μόνιμου βοηθητικού προσωπικού. Το κατάλληλα εκπαιδευμένο 

βοηθητικό προσωπικό, σε συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ, θα μπορούσε να 

αναλάβει δράση για να διαχειριστεί αποδοτικότερα τον όγκο των φοιτητών 

που παρακολουθούν τα παιδαγωγικά τμήματα. 

 Ενημέρωση και τεχνολογική οργάνωση και υποστήριξη όλων των 

βιβλιοθηκών - χώρων μελέτης. Η συστηματική ενασχόληση με ένα νέο 

σχετικά επιστημονικό πεδίο προϋποθέτει την πρόσληψη και επεξεργασία της 

πληροφορίας από πολλές και διαφορετικές πηγές. Το μεγαλύτερο μέρος της 

ενημέρωσης των νέων δασκάλων και φοιτητών δεν περιορίζεται στο 

διδακτικό εγχειρίδιο αλλά προέρχεται από το διαδίκτυο, τα βιβλία και τις 

βιβλιοθήκες, από άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά καθώς και από 

ενημερωτικές εκπομπές των ΜΜΕ. 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι όλοι θέλουμε το σχολείο ως μοχλό αλλαγής και 

εξανθρωπισμού της κοινωνίας μας, να έχει τη δυνατότητα να δώσει μία 

ισορροπημένη άποψη του κόσμου που οι σημερινές κοινωνικοοικονομικές και 

πολιτισμικές συνθήκες διαμορφώνουν. Να γίνει γέφυρα των πολιτισμών στα 

σύγχρονα κοινωνικά μορφώματα, χωρίς να χάσει το ανθρωπιστικό και ιδεαλιστικό 

υπόβαθρό του και να περιορίσει τις εθνικιστικές εξάρσεις και τους αποκλεισμούς.  

Οι  τρόποι με τους οποίους κάθε παιδαγωγική σχολή θα ανταποκριθεί σε 

αναγκαίες αλλαγές διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες, τους οικονομικούς πόρους 

και την οργάνωση. Στις προτεραιότητες μιας σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής 

εντάσσεται και η αναγκαιότητα του αναπροσανατολισμού της εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών, με γνώμονα τη διαπολιτισμική προσέγγιση. Η εφαρμογή 
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οποιασδήποτε στρατηγικής δεν θα έρθει από τη μία μέρα στην άλλη και κυρίως δε θα 

κατασταλάξει, αλλά θα διατηρήσει και θα αναζωπυρώσει το διάλογο μεταξύ των 

θεσμικών οργάνων. Στόχος είναι η δημιουργία ενός αυτόνομου λειτουργικού 

πλαισίου παιδαγωγικής και διδακτικής πρακτικής στη βάση μιας ιδιότυπης και 

απαιτητικής πολυπολιτισμικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας.  
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