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Πρώτο Κεφάλαιο: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
1.1 Η έννοια των όρων «πολιτισμός», «πολυπολιτισμικότητα»,
«διαπολιτισμικότητα»
1.1.1 Πολιτισμός
Ο όρος «πολιτισμός» έχει οριστεί από πολλούς επιστήμονες και έχει υποστεί
διαφοροποιήσεις μέσα στους αιώνες. Αν και η έννοια του πολιτισμού διαδραματίζει
στην εξέλιξη της παιδαγωγικής ένα σημαντικό ρόλο, εντούτοις σπάνια συναντάμε μια
συστηματική αποσαφήνιση του περιεχομένου και της σχέσης της με τους στόχους της
αγωγής. Για το περιεχόμενο της έννοιας του πολιτισμού διερευνήθηκαν οι ορισμοί
που έχουν δοθεί από έλληνες και ξένους μελετητές αλλά και διεθνείς οργανισμούς.
Η παγκόσμια Σύσκεψη Πολιτιστικής Πολιτικής της UNESCO, η οποία έγινε
στο Μεξικό το 1982 και η Οικουμενική Διακήρυξη της UNESCO για την πολιτισμική
ποικιλομορφία, η οποία έγινε στο Παρίσι (2001), έχει δώσει έναν ορισμό της έννοιας
πολιτισμός σύμφωνα με την οποία «ο πολιτισμός αποτελείται από ένα ολόκληρο
σύμπλεγμα πνευματικών, υλικών, διανοητικών και συναισθηματικών γνωρισμάτων
που χαρακτηρίζουν μια κοινωνία ή μια κοινωνική ομάδα. Δεν περιλαμβάνει μόνο τις
τέχνες και τα γράμματα, αλλά και τρόπους ζωής, τα θεμελιώδη δικαιώματα του
ανθρώπου, συστήματα αξιών, παραδόσεις και πεποιθήσεις».
Μελετώντας την ελληνική βιβλιογραφία παρατηρούμε ότι η έννοια του
πολιτισμού είναι πλατιά καθώς συμπεριλαμβάνει πολυποίκιλες εκφάνσεις της ζωής
μιας ομάδας. Ο εννοιολογικός πλούτος του όρου αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ως ένα
πολυδύναμο και πολύπλοκο σύνολο συστημάτων που εμπεριέχει γνώσεις,
πεποιθήσεις, τέχνες, ηθικούς κανόνες, έθιμα, γλωσσικούς κώδικες αλλά και την μη
λεκτική επικοινωνία. Ο πολιτισμός αφομοιώνεται και μεταδίδεται, είναι δυναμικός,
επιλεκτικός, συχνά εθνοκεντρικός (Παπάς, 2001). Στην περίπτωση των μεταναστών
μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι σχέσεις κοινωνικής ανισότητας και οι διαδικασίες
κοινωνικού αποκλεισμού, που νομιμοποιούνται κυρίως μέσα από τις κυρίαρχες
πολιτικές εθνοτικής διαφοροποίησης και διαχωρισμού, είναι αυτές που
διαμορφώνουν καταλυτικά την κοινωνική και πολιτισμική τους δράση και
συγκροτούν τις συνθήκες παραγωγής/αναπαραγωγής και νοηματοδότησης του
πολιτισμικού τους κεφαλαίου.
Ο πολιτισμός των μεταναστών δεν εξαντλείται απλά στην «αυτονόητη
συνέχεια» του πολιτισμού της χώρας καταγωγής, δηλαδή σε έναν «εθνοτικά διακριτό
πολιτισμό». Ο πολιτισμός των μεταναστών δεν είναι σε καμία περίπτωση ο
πολιτισμός των «ξένων» αλλά αντιθέτως όψη και διάσταση του πολιτισμού της χώρας
υποδοχής, αφού αντικατοπτρίζει κοινωνικά διαμεσολαβημένες και υποκειμενικά
βιωμένες διαδικασίες ένταξης και αποκλεισμού, οι οποίες προσδιορίζουν σε
σημαντικό βαθμό την επιλογή περιεχομένων και συμβόλων πολιτισμικού και
κοινωνικού αυτοπροσδιορισμού (Γκόβαρης, 2001).
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Οι συγκρούσεις και οι εντάσεις στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες πηγάζουν
τόσο από την εσωτερική λογική του εκάστοτε πολιτισμού, όσο και από τη διπλή του
διάσταση, την υποκειμενική και την αντικειμενική: «Ενώ δηλαδή ο πολιτισμός
νοείται ως ένα υπερατομικό σύστημα αυτονόητων σημασιών, παράγεται από
υποκείμενα και μεταβάλλεται από αυτά. Και ενώ τα άτομα αντιλαμβάνονται,
σκέφτονται και ενεργούν σύμφωνα με το υπερατομικό σύστημα, στα πλαίσια του
οποίου έχουν κοινωνικοποιηθεί, καλούνται κάποια στιγμή να ενεργήσουν ως άτομα
και να αντιληφθούν μεμονωμένες καταστάσεις, για τις οποίες δεν υφίσταται κάποια
αντιστοιχία, κάποιο σύστημα αναφοράς» (Κανακίδου-Παπαγιάννη 1994).
Στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία υποστηρίζεται ότι ο «πολιτισμός» δεν είναι
μια στατική οντότητα, ο πολιτισμός είναι δυναμικός, αλλάζει μέσα στο χρόνο. Ακόμα
πιο πέρα ένας πολιτισμός δεν είναι αντικειμενικός, κάθε περιγραφή του πρέπει να
λαμβάνει υπόψη και τον τρόπο με τον οποίο αυτός γίνεται αντιληπτός από τα άτομα
που ζουν μέσα σε αυτόν το συγκεκριμένο πολιτισμό. Η προσωπική εμπειρία μπορεί
κάλλιστα να υπαγορεύει μια διαφορετική στάση σε μια αντίληψη κάποιας
συγκεκριμένης όψης ενός κοινού πολιτισμού (Verma και Bagley 1984).
Άλλοι θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι ο πολιτισμός είναι μια υπερατομική αξία
και συγχρόνως μια νοηματική συνάφεια της πραγματικότητας, δηλαδή μέσω του
πολιτισμού οι άνθρωποι δίνουν νόημα και περιεχόμενο στην πραγματικότητα την
οποία βιώνουν άμεσα, την αντιλαμβάνονται όμως μέσα από τα συμβολικά συστήματα
του πολιτισμού και μόνο (Herkovits, 1984).
Επίσης o πολιτισμός νοείται ως σύστημα ενεργειών που αποκρυσταλλώνονται
σε ιδεολογικές φόρμες, φόρμες σκέψης, αίσθησης, ομιλίας, εκτιμήσεων, αντίληψης,
πίστης, αξιολόγησης (Rehbein 1985). Είναι ένα σύστημα αυτονόητων σημασιών.
Κατά τον Borelli (1986), ο πολιτισμός είναι συστήματα εξιδανικευμένων μοντέλων
συμπεριφοράς ως μέτρο για την αξιολόγηση άλλων ανθρώπων, με κύριο στόχο τη
διαμόρφωση της ατομικής ταυτότητας μέσα σε έναν τεράστιο κόσμο και την
απορρόφηση αποκλίσεων χάριν της ομαλότητας και της σταθερότητας.
Ο Banks (2000), ορίζει τον πολιτισμό ως «τρόπο και στάση ζωής, που
διαμορφώνεται κάτω από συγκεκριμένες ιστορικές, κοινωνικές, οικονομικές και
πολιτικές συνθήκες και αναφέρει ότι αποτελείται από σχήματα συμπεριφοράς,
σύμβολα, συνθήκες, αξίες, νόρμες, προοπτικές και άλλους παράγοντες που καθιστούν
την ομάδα μέλος της κοινωνίας και την ξεχωρίζουν από άλλες κοινωνικές ομάδες».
Τέλος σύμφωνα με τον Coehlo (2007), ο πολιτισμός του σχολείου σημαίνει
ολόκληρη τη ζωή του σχολείου και περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο μαθητές και
μαθήτριες και ενήλικοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, τους τρόπους με τους οποίους
αναμένεται ότι μαθαίνουν τα παιδιά, το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος
και τις περιστάσεις και τις επετείους ου γιορτάζονται στο σχολείο.
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1.1.2 Πολυπολιτισμικότητα και Διαπολιτισμικότητα
Ο όρος «διαπολιτισμικότητα» συχνά συγχέεται με τον όρο
«πολυπολιτισμικότητα», χωρίς όμως οι δύο έννοιες να ταυτίζονται ή να είναι
συνώνυμες. Κοινό σημείο των δύο όρων είναι ότι αντανακλούν ερμηνείες που είναι
στενά συνδεδεμένες με τη μετανάστευση. Δεν πρόκειται απλώς για μία
συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η κοινωνία γίνεται ολοένα και πιο
"πολυπολιτισμική" αλλά για συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι ο πολύμορφος αυτός
πολιτισμός είναι μία αξία, δηλαδή ένας δυναμικός πολιτιστικός πλούτος για όλους,
αφού κάθε πολιτισμός κατέχει τα δικά του χαρακτηριστικά, ικανά να εμπλουτίσουν
και να ολοκληρώσουν τον οικείο πολιτισμό.
Μερικοί ερευνητές χρησιμοποιούν τον όρο «διαπολιτισμικότητα» για να
αναλύσουν και να περιγράψουν αυτή την πολυπολιτισμική κατάσταση (αναλυτική
διάσταση του όρου) και για να διατυπώσουν τους στόχους της διαπολιτισμικής
αγωγής (κανονιστική διάσταση) (Porscher, 1979, στο Δαμανάκης 1997). Σε γενικές
γραμμές ο όρος διαπολιτισμικότητα είναι περισσότερο κανονιστικός ενώ ο όρος
πολυπολιτισμικότητα είναι κυρίως αναλυτικός.
Ο Hohmann (1989), αποδίδει με τον όρο «πολυπολιτισμικότητα» την
κοινωνική κατάσταση που προκύπτει από τη μετανάστευση, κατά την οποία οι
ισχύουσες διαδικασίες επηρεάζονται και από την ύπαρξη μειονοτικών ομάδων που
διαφέρουν πολιτισμικά από τον κυρίαρχο πληθυσμό. Ανάλογα ο όρος
«διαπολιτισμικότητα» συνδέεται με την ανάπτυξη παιδαγωγικών, πολιτισμικών και
κοινωνικών προγραμμάτων που στοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που
δημιουργεί η μετανάστευση, δηλαδή με τη διαπολιτισμική αγωγή. Η έννοια λοιπόν
της «πολυπολιτισμικότητας» χαρακτηρίζει την υφιστάμενη κατάσταση στις
σύγχρονες κοινωνίες, δηλαδή «το τί είναι», ενώ ο όρος «διαπολιτισμικότητα»
εκφράζει «το τί θα έπρεπε να είναι», δηλαδή το ζητούμενο.
Κατά τον Porscher (1989), ο όρος «διαπολιτισμικότητα» δεν σηματοδοτεί
απλά και μόνο μια πολυπολιτισμική κατάσταση με την έννοια της παράλληλης
διαβίωσης ατόμων που κατάγονται από διάφορες εθνότητες, αλλά πολύ περισσότερο
υποδηλώνει τους συσχετισμούς που αναπτύσσονται ανάμεσα στους διάφορους
πολιτισμούς σε μακροεπίπεδο.
Ανάλογες θέσεις εκφράζει και ο Dickopp (1984), επισημαίνοντας τις πιθανές
σημασίες της πρόθεσης ‘δια’, καθώς μπορεί να αναφέρεται α) στην αναγκαιότητα
διαμεσολάβησης της αγωγής μεταξύ των πολιτισμών για αμοιβαιότητα,
αλληλοκατανόηση και αλληλοαποδοχή, β) στην αποδοχή ότι μεταξύ των πολιτισμών
υπάρχουν κοινά στοιχεία, τα οποία πρέπει να καλλιεργηθούν μέσω της αγωγής, με
την ανάπτυξη όχι απλά της αλληλοκατανόησης αλλά και της αλληλεγγύης και γ) στην
αναγκαιότητα μιας αγωγής σε αρχές κοινές, παραδεκτές από όλους τους πολιτισμούς
και όχι στις πολιτισμικές διαφορές.
Ο όρος «διαπολιτισμικός» εξετάζει την πολύπλοκη διαδικασία της
κοινωνικοποίησης του ανθρώπου σε μια νέα κοινωνική πολυπολιτισμική
πραγματικότητα. Αυτήν την πραγματικότητα ο G. Hoff (1987), την περιγράφει ως μια
νέα μορφή συμβίωσης στην οποία η αποκλίνουσα συμπεριφορά γίνεται ανεκτή,
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ξένες συνήθειες αναγνωρίζονται, η πολυγλωσσία θεωρείται αυτονόητη, η άσκηση
των θρησκευτικών καθηκόντων αποτελεί ατομική υπόθεση των ανθρώπων και
επιδιώκεται η επαφή ανθρώπων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.
Επιπλέον, η έννοια του «διαπολιτισμικού» έτσι όπως δίνεται από τις
Κανακίδου & Παπαγιάννη (1994), έχει κεντρικό άξονα την αλληλεπίδραση, την
αμοιβαιότητα και την πραγματική αλληλεγγύη, ενώ αναφέρουν ότι ο στόχος της
διαπολιτισμικότητας είναι η διαμόρφωση κοινωνικών ατόμων ικανών να
αντιλαμβάνονται, να επεξεργάζονται και να ερμηνεύουν τα αντιφατικά και πολλαπλά
ερεθίσματα.
Ο Μάρκου (1997), διαφοροποιεί εννοιολογικά τους όρους και τονίζει ότι η
«πολυπολιτισμικότητα» περιγράφει συνήθως μια συγκεκριμένη κοινωνική
πραγματικότητα και τη διαδικασία εξέλιξής της, ενώ η «διαπολιτισμικότητα» δηλώνει
μια διαλεκτική σχέση, μια δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας
αναγνώρισης και συνεργασίας ανάμεσα σε άτομα διαφόρων εθνικών–
μεταναστευτικών ομάδων. Διαπολιτισμός δεν είναι ένα σύνολο περισσότερων
πολιτισμών, αλλά μία δυναμική κριτική ολοκλήρωση πολιτισμών που είναι πρόθυμοι
να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις, να δανειστούν αμοιβαίες λέξεις, ιδέες,
υποθέσεις, φαντασίες, ουτοπίες και να προσθέσουν στα οικεία σύμβολα άλλων
πολιτιστικών συστημάτων. Το να είναι κανείς φορέας διαπολιτισμού προϋποθέτει να
αναγνωρίζει και να καταπολεμά τη μισαλλοδοξία και τις εθνοκεντρικές και
γλωσσοκεντρικές αντιστάσεις (Μάρκου, 1996).
Σύμφωνα και με τον επικρατέστερο ορισμό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση
χαρακτηρίζεται ως απάντηση στην πολυπολιτισμική μετεξέλιξη των σύγχρονων
κοινωνιών. Η πολυπολιτισμικότητα θεωρείται ως δεδομένη κοινωνική
πραγματικότητα και η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί «μέσο» δημιουργίας
προϋποθέσεων συμμετρικής αλληλεπίδρασης των πολιτισμών (Γκόβαρης, 2001).
Ενώ λοιπόν ο όρος «πολυπολιτισμικότητα» αναφέρεται συνήθως σε μια
κοινωνική κατάσταση στην οποία άτομα διαφορετικής πολιτισμικής και εθνικής
προέλευσης συμβιώνουν και οι πολιτισμοί που εκφράζουν συνυπάρχουν, (Modgil,
Verma, Mallick, Modgil, 1997) ο όρος «διαπολιτισμικότητα» δηλώνει μια δυναμική
διαδικασία που βασίζεται στην αλληλεπίδραση, στην αμοιβαία αναγνώριση και
συνεργασία ανάμεσα σε άτομα διαφόρων εθνικών και μεταναστευτικών ομάδων
(Γεωργογιάννης, 1997, Μάρκου, 1989).
Συμπερασματικά η πολυπολιτισμικότητα είναι το δεδομένο και η
διαπολιτισμικότητα το ζητούμενο. Η διαπολιτισμικότητα προϋποθέτει την
πολυπολιτισμικότητα αλλά δεν απορρέει αυτόματα από αυτήν (Δαμανάκης 1989).
Με τον όρο «διαπολιτισμικός» χαρακτηρίζουμε τις παιδαγωγικές,
πολιτισμικές, κοινωνικές αντιλήψεις και προγραμματικούς εκπαιδευτικούς στόχους
και θεωρούμε ότι η κατάλληλη απάντηση της παιδαγωγικής επιστήμης σε μια
πολυεθνική και πολυπολιτισμική κοινωνία είναι η διαπολιτισμική εκπαίδευση.
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
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πολυπλοκότητα των πολιτισμών από
το να τους θεωρεί ως ανεξάρτητους
συνδυασμούς πολιτισμικών στοιχείων.
Μια πολυπολιτισμική κοινωνία μπορεί να αναπτυχθεί προς την κατεύθυνση
της διαπολιτισμικότητας, ή αντιθέτως να επιλέξει μια πολυπολιτισμικότητα που
αποβλέπει στην αυτόνομη συνύπαρξη των πολιτισμών. Σε αυτήν την τελευταία
περίπτωση αποδέχεται την παράθεση των πολιτισμών «εν είδει μωσαϊκού»,
ενθαρρύνοντας σχεδόν τη διατήρηση των διαφορών. Στο πλαίσιο διαπολιτισμικών
προγραμμάτων συνηθίζεται να δημιουργούνται ευκαιρίες συνάντησης πολιτισμών, με
πλήρη συνείδηση ότι τέτοιου είδους συναντήσεις και ανταλλαγές αλλοιώνουν ή και
επιφέρουν απώλεια ορισμένων μοναδικών πολιτιστικών χαρακτηριστικών. Θα
μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η διαπολιτισμική προσέγγιση κινείται σε σαφήνεια με
τη γενική αρχή ότι δεν είναι δυνατό να συμβιώνουν τα άτομα χωρίς να υπάρχουν
αλληλεπιδράσεις και επομένως πρέπει να σταθούμε και να μελετήσουμε πώς
μπορούμε να χειριστούμε όσο γίνεται καλύτερα αυτές τις αλληλεπιδράσεις. Το
πρόθεμα δια χρησιμοποιείται από τους μελετητές για να δώσει δύναμη στη διάσταση
της ανταλλαγής και αμοιβαιότητας (Pentini, 2005).

1.2 Η πολυπολιτισμικότητα των σύγχρονων σχολείων
Η μετακίνηση πληθυσμιακών ομάδων πέρα από τα γλωσσικά, πολιτισμικά
και πολιτικά τους σύνορα και συνακόλουθα οι πολιτισμικές επαφές αποτελούν
διαχρονικά γνωρίσματα της ανθρώπινης ιστορίας. Σε τέτοιου είδους επαφές
αναφέρεται ακόμη και η παλαιοντολογική έρευνα, χαρακτηρίζοντας τη μετανάστευση
ως σημαντικό παράγοντα ιστορικής εξέλιξης του ανθρώπου. Η έννοια
«πολυπολιτισμική κοινωνία» δεν μας παραπέμπει σε ένα ιστορικά νέο στάδιο
εξέλιξης των κοινωνιών, αφού πολυπολιτισμικές κοινωνίες συναντάμαι τόσο στην
αρχαιότητα όσο και στο μεσαίωνα. Ωστόσο οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες του
παρελθόντος διαφέρουν από τις σημερινές επειδή οι κοινωνικο-ιστορικοί παράγοντες
που επηρεάζουν τη διαμόρφωσή τους δεν είναι συγκρίσιμοι. Παρ’ όλες όμως τις
διαφορές, οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες φαίνεται να έχουν κοινά και διαχρονικά
γνωρίσματα (Γκόβαρης, 2001).
Έτσι λοιπόν, η πολυπολιτισμική μετεξέλιξη των σύγχρονων κοινωνιών
σηματοδοτεί και υπαγορεύει μια εντελώς νέα κατάσταση, με πολλά και διαφορετικά
δεδομένα, όπου πολιτισμοί και ομάδες διαπλέκονται και αλληλεπιδρούν στο πλαίσιο
μιας μεταμοντέρνας κατάστασης. Αυτή η δυναμική των αμοιβαίων και πολλά
υποσχόμενων ανταλλαγών πρωτοστατεί στη δημιουργία συγκρουσιακών
καταστάσεων πολιτικού, οικονομικού και πολιτισμικού περιεχομένου και έχει ως
αποτέλεσμα τον επαναπροσδιορισμό των αντιλήψεων για τη διαφορετικότητα υπό το
πρίσμα της ομαλής και παραγωγικής συμβίωσης και της καλλιέργειας της αποδοχής,
με τελικό ζητούμενο την ισορροπημένη και αρμονική συνύπαρξη (Νικολάου, 2005).
Η εντεινόμενη εισροή μεταναστών σε συνδυασμό με τη παλιννόστηση
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σημαντικού αριθμού Ελλήνων μεταναστών και ομογενών έχει καταστήσει τη φράση
«η ελληνική κοινωνία γίνεται μια κοινωνία πολυπολιτισμική» συνηθισμένη
διαπίστωση (Μάρκου, 1997, Δαμανάκης, 1998, Γκόβαρης, 2001). Ωσρόσο, ο
Δαμανάκης (2000), διαπιστώνοντας «ότι υπάρχει μια θεμελιώδης αντίφαση μεταξύ
της πολυπολιτισμικότητας της ελληνικής κοινωνίας ως αντικειμενικής
πραγματικότητας και της κοινωνικής συνείδησης σε σχέση με την
πολυπολιτισμικότητα», θεωρεί ότι «η ελληνική κοινωνία είναι πολυπολιτισμική
καθεαυτή αλλά όχι αφεαυτής. Είτε όμως η ελληνική κοινωνία γίνεται τώρα
πολυπολιτισμική είτε τώρα αναγνωρίζεται ο πολυπολιτισμικός της χαρακτήρας, ένα
είναι βέβαιο, η πολιτισμική και γλωσσική ποικιλία, έτσι όπως αποτυπώνεται στη
σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού, συνιστά μια νέα πρόκληση για το ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και την ευρύτερη κοινωνία.
Η αναδρομή στις εμπειρίες της μακράς αυτής ιστορίας των πολιτισμικών
επαφών αποδεικνύει ότι η ισότιμη διαπολιτισμική επικοινωνία αποτελεί την
εξαίρεση. Κατά κανόνα, οι πολιτισμικές συναντήσεις είχαν και συνεχίζουν να
λαμβάνουν ως ένα βαθμό μορφές όπως αυτές της κατάκτησης, της εκμετάλλευσης,
του διαχωρισμού, της αφομοίωσης ή της αδιαφορίας. Επίσης ο πλουραλισμός δεν
αναγνωρίστηκε ως δυνατότητα πολιτικής οργάνωσης της κοινωνικής τάξης.
Τουναντίον, κωδικοποιήθηκε και αντιμετωπίστηκε ως επικίνδυνος, ιδιαίτερα κατά τη
διαδικασία συγκρότησης των εθνικών κρατών (Γκόβαρης, 2001).
Στη σύγχρονη πραγματικότητα, η παρουσία των αλλοδαπών μαθητών στο
σχολείο, ως συνέπεια της υπάρχουσας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, φέρνει στην
επιφάνεια νέα θέματα που συνδέονται με το σχολείο και αφορούν τη διαπολιτισμική
εκπαίδευση σε μια νεα πολυπολιτισμική κοινωνία. Το σύγχρονο ελληνικό σχολείο
είναι πολύ διαφορετικό από ότι τις προηγούμενες δεκαετίες. Ως καθρέφτης της
κοινωνίας, αντανακλά τη σύγχρονη πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από τη
συνύπαρξη πολλών και διαφορετικών εθνών, πολιτισμών και γλωσσικών ομάδων. Η
πολυπολιτισμικότητα χαρακτηρίζει πλέον τη νεοελληνική κοινωνία και το σύγχρονο
σχολείο. Ταυτόχρονα συνιστά μία από τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, αφού
η αναγνώριση της γλωσσικής και πολιτισμικής ετερότητας από την πλευρά του
σύγχρονου σχολείου σημαίνει την εγκατάλειψη της αντίληψης ότι η κυρίαρχη
γλωσσική και πολιτισμική εκδοχή είναι η μοναδική και νόμιμη μορφή επικοινωνίας.
Ο πολυπολιτισμικός αυτός χαρακτήρας της ελληνικής κοινωνίας
αντικατοπτρίζεται στην εκπαίδευση. Στο ελληνικό σχολείο εκτός από τα παιδιά με
ελληνική καταγωγή φοιτούν παιδιά μεταναστών από διαφορετικές χώρες. Οι
αλλοδαποί μαθητές φέρουν την πολιτισμική τους ταυτότητα, τη γλώσσα τους, τα ήθη
και έθιμά τους, την θρησκεία τους, τις συνήθειές τους. Με άλλα λόγια η πολιτισμική
ετερογένεια των σχολικών τάξεων αποτελεί σήμερα ένα βασικό χαρακτηριστικό της
ελληνικής εκπαίδευσης.
Ο στόχος της εκπαίδευσης σε αυτόν τον τύπο κοινωνίας λαμβάνει έναν
ιδιαίτερο χαρακτήρα, αυτόν της διαμεσολάβησης μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών
που κουβαλούν οι μαθητές. Μια διαμεσολάβηση που δεν μειώνει τα διάφορα
πολιτισμικά αγαθά αλλά αντίθετα ενισχύει μια συνεχή και παραγωγική
αλληλεπίδραση ανάμεσα στα διάφορα εκπαιδευτικά μοντέλα.
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Η πραγματικότητα λοιπόν της παρουσίας των αλλοδαπών μαθητών κάνει
ιδιαίτερα επίκαιρη την ενασχόληση του σχολείου με τις θεματικές που αφορούν τη
διαπολιτισμική εκπαίδευση, όπως η δομή μίας «πολυπολιτισμικής κοινωνίας». Το
εκπαιδευτικό έργο σε ένα τέτοιο είδος κοινωνίας συνίσταται σε μία παρέμβαση
μεταξύ των πολιτισμών που φέρουν οι μαθητές. Παρέμβαση που θα προτρέπει τη
διαρκή δημιουργική σύγκριση ανάμεσα στα διαφορετικά υποδείγματα.
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση αποτελεί την
επίκαιρη εκδοχή του προβληματισμού κωδικοποίησης και διαχείρισης των
προκλήσεων αγωγής που σχετίζονται με την πολυπολιτισμικότητα των σύγχρονων
κοινωνιών. Οι σχολικές μονάδες καλούνται σήμερα να συμπεριλάβουν στη
φιλοσοφία, το προφίλ και το πρόγραμμα σπουδών τους παιδαγωγικές αρχές, στόχους
και πρακτικές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, προκειμένου να προετοιμάσουν τους
μαθητές με επιτυχία ενόψει των προκλήσεων που θέτει η πολυπολιτισμική κοινωνία.

1.3 Η αναγκαιότητα και οι βασικές αρχές της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης
Η αλλαγή στη σύσταση των ομοιογενών πολιτισμικά τάξεων του ελληνικού
σχολείου εξαιτίας της παρουσίας παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών αποτελεί
πραγματικότητα. Σε αυτή την πολυπολιτισμική πραγματικότητα είναι αναγκαίος ο
προβληματισμός όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας για την προώθηση καινοτόμων
αλλαγών οι οποίες θα εξασφαλίσουν την ομαλή ένταξη των μαθητών με διαφορετική
γλωσσική και πολιτισμική προέλευση και την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου.
Το σχολείο αναδεικνύεται σε οργανικό χώρο υποδοχής της όποιας «διαφοράς»
αλλά και του χειρισμού της, ώστε να πραγματώνεται με ίσους όρους η ενσωμάτωση
και η συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των μαθητών. Η εκπαιδευτική διαδικασία σ’
αυτό, γίνεται αντιληπτή ως μέσο σφυρηλάτησης της κοινωνικής συνοχής των
μαθητών. Ο χώρος του σχολείου ευρύτερα και της τάξης ειδικότερα, αποτελούν το
αναγκαίο πλαίσιο της αναγνώρισης και του σεβασμού της όποιας διαφορετικότητας,
της εξασφάλισης των ίσων ευκαιριών, της σχολικής ένταξης και της πραγμάτωσης
των προσωπικών στόχων, που θα επιτρέψει στους αυριανούς πολίτες με τις όποιες
πολιτισμικές διαφορές να ενταχθούν ομαλά στην ελληνική κοινωνία. Υπό το πρίσμα
της υπάρχουσας κατάστασης η αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι
επιτακτική.
Το 1996 ψηφίστηκε ο Νόμος 2.413 (ΦΕΚ 124/17-6-96), όπου ορίζεται ο
σκοπός και το περιεχόμενο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα στο
άρθρο 34 ορίζεται: «Σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η οργάνωση και η
λειτουργία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή
εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και μορφωτικές
ιδιαιτερότητες» (Γαργαλιάνος, 2007).
Στο επίκεντρο λοιπόν του παιδαγωγικού λόγου για την αντιμετώπιση της
υπάρχουσας κατάστασης της πολυπολιτισμικότητας, το ζητούμενο βρίσκεται στην
έννοια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η διαπολιτισμικότητα ορίζεται ως η
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αναγνώριση της ετερότητας και της συνεργασίας μεταξύ των ατόμων των
διαφορετικών πολιτισμών και αποτελεί την απάντηση στην δεδομένη
πολυπολιτισμική κατάσταση της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας σε
κοινωνικό αλλά και εκπαιδευτικό πλαίσιο (Parekh, 2000).
Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης η διαπολιτισμική εκπαίδευση
ορίζεται ως αρχή και προσέγγιση, αλλά και ως μέσο για την προώθηση της ισότητας
ευκαιριών στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Με βάση τον ορισμό αυτό, η ομάδα
των εμπειρογνωμόνων καταλήγει σε συγκεκριμένα πορίσματα. Οι κοινωνίες μας
γίνονται όλο και περισσότερο πολυπολιτισμικές, κάθε πολιτισμός έχει τις
ιδιαιτερότητές του που πρέπει να γίνονται σεβαστές, η πολυπολιτισμικότητα αποτελεί
εν δυνάμει πλούτο και ο πολυπολιτισμικός πλούτος συνίσταται και στην αμοιβαία
διείσδυση των πολιτισμών μέσα από μια διαδικασία επικοινωνίας και
αλληλεπίδρασης που ενεργοποιεί την πολυπολιτισμικότητα και τη διαμορφώνει σε
διαπολιτισμικότητα (Μάρκου, 1997).
Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (Intercultural Education), αποτελεί ένα
πλουραλιστικά προσανατολισμένο μοντέλο διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας
στο σχολείο. Το μοντέλο αυτό, όπως είναι γνωστό, σέβεται και αξιοποιεί την
πολιτισμική διαφορά, ενώ συμβαδίζει με μια συγκεκριμένη αντίληψη για την
κοινωνία, σύμφωνα με την οποία, η ομαλή ένταξη σε αυτήν ατόμων με διαφορετικό
γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο και, κατ΄ επέκταση, η απαιτούμενη κοινωνική
συνοχή θα επέλθουν, εάν όλα τα μέλη της, ανεξαρτήτως καταγωγής, έχουν τη
δυνατότητα για αλληλεπίδραση. Σύμφωνα με τις θεωρητικές αρχές της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η αλληλεπίδραση αυτή μπορεί να οδηγήσει στο
διαπολιτισμικό σεβασμό, στην ανεκτικότητα, στην αναγνώριση και την αποδοχή του
διαφορετικού, καθώς και στην όσμωση που δημιουργείται από τη συνύπαρξη ατόμων
και ομάδων με πολιτισμικές διαφορές (Κεσίδου, 2004).
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση λοιπόν, έχει στόχο την εξάλειψη των
διακρίσεων και του αποκλεισμού, καθώς αναγνωρίζει ότι οι διαφορετικοί πολιτισμοί
δεν στέκονται ο ένας πλάι στον άλλον αλλά έρχονται σε επαφή και έχουν ισότιμη
αξία, ταυτόχρονα προσπαθεί να προάγει την ένταξη των αλλοδαπών στο σχολικό
σύστημα της χώρας και να τους βοηθήσει να έχουν τις ίδιες δυνατότητες με όλους
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κοινωνικές και πολιτισμικές αυτών των
μαθητών. Διαπολιτισμική εκπαίδευση σημαίνει συναντήσεις και συγκρούσεις από
πολλές πλευρές αλλά και ανάπτυξη σε διάφορα επίπεδα.
Αναλυτικότερα, ο όρος διαπολιτισμική εκπαίδευση παραπέμπει σε δυο
διακριτά στάδια. Το πρώτο αναφέρεται στο εκπαιδευτικό σύστημα υπό την έννοια
των ρυθμίσεων αλλά και των πραγματικών γεγονότων (υλικοτεχνική υποδομή,
ποιότητα εκπαιδευτικών υπηρεσιών) μιας κοινωνίας, με αντικείμενο την εκπαίδευση.
Το δεύτερο στην διαδικασία και το αποτέλεσμα άσκησης αγωγής μέσα στο σχολείο.
Το εκπαιδευτικό σύστημα, ως ο κατεξοχήν θεσμός στήριξης μαθητών με διαφορετική
γλωσσική και πολιτισμική προέλευση, καλείται να κάνει πράξη την ισότητα των
εκπαιδευτικών ευκαιριών μέσα από τη θέσπιση των κατάλληλων προγραμμάτων που
θα διέπονται από τις αρχές της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής προσέγγισης. Έτσι, το
σύγχρονο σχολείο αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και
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διαμόρφωση προϋποθέσεων αποδοχής και αναγνώρισης της ετερότητας και της
ύπαρξης πλουραλισμού ως βασικών γνωρισμάτων του κοινωνικού και εκπαιδευτικού
γίγνεσθαι. Βέβαια, η εκπλήρωση του ρόλου αυτού δεν είναι εφικτή χωρίς την
αναπροσαρμογή του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος στα νέα πολυπολιτισμικά
δεδομένα (Δαμανάκης, 2005, Ζωγράφου, 2003).
Έτσι σύμφωνα με τον Γκόβαρη (2001), ο όρος διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν
παραπέμπει σε ένα συγκεκριμένο και κοινά αποδεκτό μοντέλο εκπαίδευσης, αλλά σε
ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών αναλύσεων σχετικά με τις επίκαιρες προϋποθέσεις
εκπαίδευσης και των αρχών που πρέπει να διέπουν τη διδασκαλία και μάθηση στο
πολυπολιτισμικό σχολείο. Η διαπολιτισμικότητα ορίζεται ως διαδικασία
αναστοχαστικής αντίληψης και εμπειρίας του πολιτισμικού πλουραλισμού,
αναγνώριση της ετερότητας και συνεργασίας μεταξύ ατόμων διαφορετικών
πολιτισμών. Ως αποδέκτες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ορίζονται όλοι οι
μαθητές ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους προέλευση.
Σημαντικές λοιπόν είναι οι εκπαιδευτικές ρυθμίσεις που κάνουν λόγο για
διαπολιτισμική εκπαίδευση και την αναγκαιότητα εφαρμογής της όχι μόνο στις
μειονοτικές πληθυσμιακές ομάδες αλλά και στους αλλοδαπούς που εισέρχονται στην
Ελλάδα ως μετανάστες και στην κυρίαρχη πληθυσμιακή ομάδα. Η εκπαίδευση
αποτελεί δικαίωμα για όλους και οφείλει να στοχεύει στην ισότιμη συμμετοχή όλων
των πληθυσμιακών ομάδων ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής, θρησκεύματος και
κοινωνικής τάξης. Όταν κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους βάση των παραπάνω
κριτηρίων θέτουμε τις βάσεις για ανισότητες και διακρίσεις που διαιωνίζονται στο
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και διαταρράσουν τη λειτουργικότητά του.
Κατά την εκπαιδευτική πράξη στο σχολείο οι βασικές αρχές της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις (Κανακίδου-Παπαγιάννη, 1997)
εφαρμόζονται με την επιδίωξη των παρακάτω στόχων.
Τόσο τα αναλυτικά προγράμματα όσο και οι μέθοδοι διδασκαλίας πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη το περιβάλλον της ζωής και μάθησης καθώς και το επίπεδο
μάθησης του κάθε μαθητή. Να συμβάλλουν στη διερεύνηση του γνωστικού και
συναισθηματικού ορίζοντα του παιδιού και στην ανταλλαγή πληροφοριών και
εμπειριών μεταξύ των μαθητών, να διευκολύνουν την επικοινωνία των παιδιών
μεταξύ τους και με το ευρύτερο περιβάλλον τους άμεσα και μακροπρόθεσμα στην
κοινωνία. Να αναβαθμίζουν τους πολιτισμούς και τις γλώσσες καταπολεμώντας
παράλληλα οποιοδήποτε είδος ρατσισμού προκύπτει με τη μορφή συμβόλου ή
συμπεριφοράς μέσα από ανάλογα πολιτιστικά και γλωσσολογικά στοιχεία. Επίσης να
εμπνέουν και να καλλιεργούν την ανθρώπινη ευαισθησία, την αλληλεγγύη και τη
συνεργασία και να αντισταθμίζουν την πολιτισμική στέρηση των παιδιών χωρίς
διακρίσεις.
Οι βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης όπως αυτές ορίζονται από
τον H. Essinger (Μάρκου, 1997) είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, η
διευκόλυνση της επικοινωνίας, η καταπολέμηση του ρατσισμού και του εθνικιστικού
τρόπου σκέψης, η καλλιέργεια ευαισθησίας, αλληλεγγύης, συνεργασίας, η
ενσυναίσθηση, η εκπαίδευση για διαπολιτισμικό σεβασμό, η εκπαίδευση για την
ειρήνη.
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Αναλυτικότερα οι παρακάτω τέσσερις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης αποτελούν ταυτόχρονα μια παιδαγωγική και ηθική στάση:
1. Ο σεβασμός προς κάθε άλλον άνθρωπο, ανεξάρτητα αν αυτός είναι αλλοδαπός,
γυναίκα ή μικρό παιδί. Τα δικαιώματα που ζητάει ο καθένας για τον εαυτό του πρέπει
να ισχύουν και για τους άλλους. Αυτός ο σεβασμός ισχύει και ασκείται σε όλα τα
επίπεδα της κοινωνικής μας ζωής, από τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς μέχρι το
αθλητικό ευ αγωνίζεσθε.
2. Η διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου είναι ένα μήνυμα που βοηθάει στην
αντιμετώπιση στερεότυπων σκέψεων και άρα την καταπολέμηση προκαταλήψεων. Η
διαφορετικότητα του καθενός αποτελείται από διάφορα στοιχεία, εκ των οποίων είναι
η πολιτισμική ταυτότητα.
3. Η αλλαγή οπτικών, δηλαδή το να προσπαθεί κανείς να υιοθετήσει την οπτική που
έχει ο άλλος για τον κόσμο, προκαλεί το ενδιαφέρον για άλλους ανθρώπους και
επιδρά ενισχυτικά στην απόκτηση ευελιξίας, στοιχείο σημαντικό στην συνύπαρξη
των ανθρώπων σε όλες τις κοινωνικές εκφάνσεις και ιδιαίτερα στον εργασιακό χώρο
4. Συνεργασία και επίλυση συγκρούσεων θεωρούνται ως σημαντική συνεισφορά στην
εκπαίδευση για την ειρήνη. Σε όλους τους κλάδους της ζωής μας είναι απαραίτητη
μια συνεργασία χωρίς να προϋποθέτει αυτόματα φιλικές σχέσεις. Πιο σημαντικό
σημείο αυτής της συνεργασίας είναι η ικανότητα αντιμετώπισης και επίλυσης
προσωπικών
και
πολιτισμικών
διαφωνιών
και
συγκρούσεων
(www.ergastirio.ppp.uoa.gr).
Σύμφωνα με τον Fuchs (2001), τα παρακάτω σημεία αποτελούν τις βασικές
αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης:
1. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στη βασική εκπαίδευση απευθύνεται κατά τον ίδιο
τρόπο σε παιδιά με ή όχι μεταναστευτικό υπόβαθρο. Για να ζήσει κάποιος σε μια
πολυπολιτισμική κοινωνία απαιτούνται ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες αφορούν
όλους τους ανθρώπους με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Μεταξύ αυτών
θεωρούνται: η επικοινωνιακή ικανότητα, η συναναστροφή με το «ξένο» και
δημιουργικές ικανότητες για τη σύνδεση διαφορετικών μεταξύ τους αντιλήψεων και
για την ενσωμάτωση διαφορετικών τρόπων σκέψεως και προσανατολισμών στις δικές
μας παραστάσεις.
2. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση εκφράζεται ως καθολική παιδαγωγική αρχή. Αυτό
σημαίνει ότι δεν μπορεί να εφαρμόζεται μόνο σε γιορτές ή οι μαθητές να γνωρίζουν
απλώς την κουλτούρα και την ιστορία άλλων «μεμονωμένων» εθνών και εθνοτικώνπολιτισμικών ομάδων, αλλά πρέπει να εμφανίζεται με μια ανάλογη παιδαγωγική θέση
σε όλους τους τομείς δράσης, οι οποίοι αφορούν το σύνολο των καθημερινών
δραστηριοτήτων των παιδιών.
3. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση θεωρεί ως αναγκαία αφενός την ένταξη στη γενική
αντίληψη ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος. Αυτό αφορά μεταξύ των άλλων τον
προσανατολισμό του εκπαιδευτικού ιδρύματος, την εργασία με τα παιδιά, τη
συνεργασία με τους γονείς, ζητήματα διαμόρφωσης χώρου, το ρόλο του
εκπαιδευτικού, την ομάδα εργασίας, το άνοιγμα του ιδρύματος τόσο προς τα «μέσα»
όσο και προς τα «έξω».
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4. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει αφετέρου τα δικά της κεντρικά σημεία. Σε αυτά
μεταξύ των άλλων ανήκουν: η προώθηση της γλώσσας- προώθηση της μητρικής και
της γλώσσας της χώρας υποδοχής, η συνεργασία με τους γονείς, τόσο με
μεταναστευτικό υπόβαθρο όσο και χωρίς, η διαμόρφωση της ταυτότητας και η
κοινωνική δράση- συναναστροφή με το ξένο, το διαφορετικό.
Σύμφωνα με τον Helmut Essinger οι βασικές αρχές της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης είναι τέσσερις:
1. Εκπαίδευση για την ενσυναίσθηση (empathy). Μέσω της ενσυναίσθησης
προσπαθούμε να κατανοήσουμε, να δούμε και να τοποθετήσουμε τον εαυτό μας
απέναντι στα προβλήματα και στις καταστάσεις που βιώνουν οι άλλοι. Στόχος της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η καλλιέργεια της συμπαράστασης και της
συμπάθειας στους προβληματισμούς και στις ιδιαιτερότητες των άλλων.
2. Εκπαίδευση για αλληλεγγύη, εννοώντας την προώθηση παροχής ίσων ευκαιριών
και την κατάργηση οποιονδήποτε διακρίσεων και κοινωνικών ανισοτήτων
(Νικολάου, 2000).
3. Εκπαίδευση για διαπολιτισμικό σεβασμό. Για την καλλιέργεια και υιοθέτηση του
διαπολιτισμικού σεβασμού απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί «η ισότιμη
αντιμετώπιση της πολιτισμικής παράδοσης της κάθε πολιτιστικής ομάδας»
(Ζωγράφου, 2003).
4.Εκπαίδευση εναντίον του εθνικιστικού τρόπου σκέψης. Μέσω του εποικοδομητικού
διαλόγου και της επικοινωνίας μεταξύ των λαών διαφορετικής προέλευσης
καταρρίπτονται στερεότυπα και προκαταλήψεις, οι οποίες αποτελούν τροχοπέδη στην
αμοιβαία αποδοχή, την ισοτιμία των διαφορετικών πολιτισμών και των λαών τους
(Νικολάου, 2000).
Προχωρώντας στην ανάλυση της διαπολιτισμικής προσέγγισης ο Δαμανάκης
αναφέρεται σε τρια αξιώματά της:
1. Αξίωμα ισοτιμίας πολιτισμών.
2. Αξίωμα ισοτιμίας διαφορετικού μορφωτικού κεφαλαίου των μαθητών. Στο
διαφορετικό μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι
μόνο ο πολιτισμός της χώρας προέλευσης τους και ο πολιτισμός της χώρας υποδοχής
αλλά και ο λεγόμενος «ενδιάμεσος πολιτισμός» ο οποίος «είναι προϊόν της
διαφοροποίησης και της μετεξέλιξης του πολιτισμού της χώρας προέλευσης λόγω των
επιδράσεων της χώρας υποδοχής» (Νικολάου, 2000). Επομένως, είναι σημαντικό να
λαμβάνεται υπόψη κατά την «πολιτισμοποίηση» (Ζωγράφου, 2003) των ατόμων και
να υιοθετούνται κοινές αποδεκτές αξίες που προάγουν την κοινωνική συνένωση και
αλληλεγγύη.
3. Αξίωμα παροχής ίσων ευκαιριών. Κάνοντας λόγο για παροχή ίσων ευκαιριών, η
διαπολιτισμική εκπαίδευση στοχεύει στην παροχή ίδιων δικαιωμάτων και ευκαιριών
σε όλα τα παιδιά τόσο στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο και στις κοινωνικές και
επαγγελματικές θέσεις. Επομένως, η διαπολιτισμική αγωγή μέσω των αρχών που την
διέπουν, εκτός από την παιδαγωγική κατοχύρωση των διαφορετικών εθνικοτήτων,
προωθεί τις αρχές της ισότητας και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο (Ζωγράφου,
1997).
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1.4 Μοντέλα εκπαιδευτικής προσέγγισης της πολυπολιτισμικότητας
Από τη δεκαετία του 1960 πολλοί θεωρητικοί εξέφρασαν διαφορετικές θέσεις
για την εκπαιδευτική διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας, οι οποίες σταδιακά
σχηματοποιήθηκαν σε συγκεκριμένες προσεγγίσεις- πρότυπα εκπαίδευσης:
αφομοιωτική προσέγγιση, ενσωμάτωση, πολυπολιτισμική, αντιρατσιστική και
διαπολιτισμική προσέγγιση (Mullard 1981, Μάρκου 1995, Παπάς 1998,
Γεωργογιάννης 1997, Νικολάου 2000, Γκόβαρης, 2001).

Το αφομοιωτικό μοντέλο
Το αφομοιωτικό μοντέλο αποτελεί τον κορμό της εκπαιδευτικής πολιτικής
στις κλασικές χώρες μετανάστευσης μέχρι τη δεκαετία του ΄60. Βέβαια η ιδεά της
αφομοίωσης είναι παλαιότερη. Όπως αναφέρει ο Bauman, η έννοια αυτή άρχισε να
χρησιμοποιείται ήδη από τον 17ο αιώνα με σκοπό να κωδικοποιηθεί, ως απόρροια
φυσικού νόμου, το γεγονός της βαθμιαίας εξάλειψης των πολιτισμικών διαφορών
στην περίπτωση συνάντησης ανθρώπων με διαφορετική προέλευση. Η ιδέα της
αφομοίωσης δεν ισοδυναμεί μόνο με κήρυξη πολέμου ενάντια στο ξένο, αλλά
αποτελεί και μέσο εξασφάλισης της κοινωνικής ιεραρχίας (Γκόβαρης, 2001).
Η αφομοιωτική προσέγγιση εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1950 με βασική
της θέση ότι το έθνος αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο από εθνική και πολιτισμική άποψη.
Επομένως η συγκεκριμένη προσέγγιση στοχεύει στην απορρόφηση των μεταναστών
από το γηγενή πληθυσμό και στη μη δυνατότητα συμμετοχής τους στην πρόοδο και
στην ανάπτυξη της κοινωνίας. Απαραίτητη είναι η εκμάθηση της επίσημης γλώσσας
της χώρας υποδοχής και η εγκατάλειψη της μητρικής γλώσσας των μεταναστών,
εφόσον δεν υπάρχει χρηστική ανάγκη. Αυτό σημαίνει ότι η μεταναστευτική ομάδα
ερχόμενη σε επαφή με την επικρατούσα κοινωνική ομάδα χάνει τα δικά της
πολιτισμικά στοιχεία και αναμειγνύεται (melting pot) σε τέτοιο βαθμό με την άλλη,
ώστε να μην μπορεί πλέον να διακριθεί ως ξεχωριστή (Παλαιολόγου-Ευαγγέλου,
2003).
Σύμφωνα με τον Μάρκου (1996), με τον όρο «αφομοίωση» εννοείται η
διαδικασία, μέσα από την οποία άτομα διαφορετικής εθνικής ή φυλετικής προέλευσης
αλληλεπιδρούν και συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή μιας ευρύτερης κοινωνίας
χωρίς να παίζει ρόλο η εθνική τους προέλευση. Μια ολοκληρωμένη μορφή
αφομοίωσης είναι ταυτόσημη με την ανυπαρξία εθνικών ή φυλετικών
χαρακτηριστικών που διακρίνουν τη δομή μιας πολυεθνικής- πολυφυλετικής
κοινωνίας.
Οι Park και Burgess, οι σημαντικότεροι θεωρητικοί υποστηρικτές της
αφομοιωτικής ιδέας, ορίζουν την αφομοίωση ως μια διαδικασία συγχώνευσης των
πολιτισμών κατά τη διάρκεια της οποίας πρόσωπα και ομάδες αποδέχονται
συναισθήματα, την ιστορική μνήμη και τις στάσεις των άλλων προσώπων και
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ομάδων, επιτυγχάνοντας έτσι την ενσωμάτωσή τους σε έναν κοινό πολιτισμό. Βέβαια
ο πολιτισμός αυτός δεν είναι άλλος από τον πολιτισμό της κυρίαρχης ομάδας. Στόχος
λοιπόν της πολιτικής αυτής είναι η συγχώνευση των ξένων πολιτισμών στον
κυρίαρχο πολιτισμό μέσα από διαδικασίες καθολικής επανα-κοινωνικοποίησης των
μεταναστών και των παιδιών τους στις αρχές και τις αξίες του πολιτισμού της χώρας
υποδοχής (Γκόβαρης, 2001).
Βασική θέση της αφομοιωτικής προσέγγισης είναι ότι το έθνος αποτελεί ένα
ενιαίο από πολιτισμική και πολιτική άποψη σύνολο. Οι όποιες πολιτισμικά και εθνικά
διαφορετικές ομάδες θα πρέπει να απορροφηθούν από τον ντόπιο ομοιογενή
πληθυσμό για να μπορέσουν να συμμετέχουν ισοδύναμα στη διαμόρφωση και
διατήρηση της κοινωνίας.
Το σχολείο στο αφομοιωτικό μοντέλο είναι μονογλωσσικό και
μονοπολιτισμικό και στόχος του είναι να βοηθά όλα τα παιδιά να αποκτήσουν
επάρκεια στην εθνική γλώσσα και πολιτισμό. Το πρόγραμμα του αντανακλά αυτή τη
θέση, δίνοντας έμφαση στη διατήρηση της παράδοσης και της εθνικής κληρονομιάς,
καλλιεργώντας την πίστη στη διαχρονική αξία του εθνικού κράτους. Μέσα στο
πλαίσιο αυτό η ένταξη παιδιών διαφορετικής
πολιτισμικής προέλευσης
αντιμετωπίζεται ως «παιδαγωγικό πρόβλημα», υπό την έννοια ότι οι μαθητές αυτοί
θα πρέπει να ξεπεράσουν το συντομότερο την αδυναμία τους στη χρήση της
γλώσσας.
Με δεδομένα τη «δυσλειτουργικότητα» του πολιτισμικού κεφαλαίου των
μεταναστών αφενός και το στόχο της κοινωνικής σταθερότητας αφετέρου, σύμφωνα
με τον Γκόβαρη (2001), προσδιορίστηκε ως θεμελιώδης στόχος της αφομοιωτικής
πολιτικής η αντιστάθμιση του «πολιτισμικού ελλείμματος» των ξένων παιδιών, έτσι
ώστε αυτά να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες και ικανότητες που είναι αναγκαίες
για την ισότιμη και λειτουργική συμμετοχή στα κοινωνικά υποσυστήματα της χώρας
υποδοχής. Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής η εθνική καταγωγή αξιολογείται ως
εμπόδιο στη διαδικασία πλήρους κοινωνικής ένταξης.
Η «υπόθεση του ελλείμματος» αποτέλεσε και αποτελεί αφετηρία και
ερμηνευτικό πλαίσιο μιας σειράς ερευνών αναφορικά με τις διαφορές στη σχολική
επίδοση μεταξύ γηγενών και ξένων μαθητών. Τα αίτια αποδίδονται στο «ελλιπές»
πολιτισμικό κεφάλαιο των μεταναστών και στο «δυσλειτουργικό» χαρακτήρα της
οικογενειακής κοινωνικοποίησής τους. Η αποδοχή της «υπόθεσης του ελλείμματος»
συνέβαλε ουσιαστικά στη νομιμοποίηση του θεσμικού ρατσισμού και στη συσκότιση
των ευθυνών του εκπαιδευτικού συστήματος για τα μεγάλα ποσοστά σχολικής
αποτυχίας των ξένων μαθητών. Συμπερασματικά η πολιτική της αφομοίωσης κάθε
άλλο παρά επιτυχής υπήρξε, καθώς οδήγησε το μεγαλύτερο αριθμό παιδιών από
ομάδες μεταναστών στη σχολική αποτυχία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Μια
τέτοια εξέλιξη ήταν αναπόφευκτη, αν λάβουμε υπόψη μας την αρνητική επιρροή που
ασκεί στην αυτοεικόνα των μαθητών η απαξίωση του πολιτισμικού και γλωσικού
κεφαλαίου τους, όπως και η βίαιαη αποκοπή από πολιτισμικά αγαθά που αποτελούν
για τα υποκείμενα βασικά στοιχεία της ταυτότητάς τους.
Το πρότυπο αυτό κατακρίθηκε διότι κατέχεται από εθνοκεντρικές θέσεις και
υπάρχει μια πλήρης εξάρτηση από τον επικρατούντα πολιτισμό. Επίσης ο μετανάστης
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καταδικάζεται σε μια συναινετική παρουσία στη ζωή και τον πολιτισμό του νέου
χώρου εγκατάστασης, χωρίς δυνατότητα αντίδρασης ή παρέμβασης και είναι
αναγκασμένος να εγκαταλείψει τον πολιτισμό της χώρας του και να αφομοιωθεί στα
νέα δεδομένα (Παλαιολόγου-Ευαγγέλου, 2003).

Το μοντέλο της ενσωμάτωσης
Τη δεκαετία του 1970 εμφανίζεται το πρότυπο της ενσωμάτωσης. Οι
αδυναμίες της αφομοιωτικής προσέγγισης οδήγησαν στην υιοθέτηση του μοντέλου
της ενσωμάτωσης, το οποίο θεωρητικά στηρίζεται στις αρχές της ισότητας των
ευκαιριών και της ανεκτικότητας, λαμβάνει υπόψη τους ιδιαίτερους πολιτισμούς των
μεταναστών και αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πολιτισμικά αρμονικής και ισόνομης
κοινωνίας.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει αποδοχή του πολιτισμικού στοιχείου
της μεταναστευτικής ομάδας, αλλά ταυτόχρονα και αποδοχή του status quo της
χώρας υποδοχής, όπου το νέο στοιχείο ενσωματώνεται χωρίς αναστατώσεις ή άλλες
συγκρούσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι εθνικές μειονότητες και οι μεταναστευτικές
ομάδες έχουν γίνει μέρος μιας ευρύτερης κοινότητας, χωρίς όμως να έχουν χάσει
εντελώς τη δική τους πολιτισμική ταυτότητα. Σύμφωνα με τον Habermas (1999)
υπάρχουν δυο επίπεδα ενσωμάτωσης α) η πολιτισμική ενσωμάτωση, δηλαδή η
αποδοχή των συνταγματικών αξιών μιας έννομης τάξης, η οποία μπορεί να απαιτηθεί
από τις εθνικές και πολιτισμικές μειονότητες και β) η ηθική ενσωμάτωση σε μια
συγκεκριμένη μορφή πολιτισμικής ζωής, η οποία δεν μπορεί να απαιτηθεί από τις
μειονότητες, διότι αυτό θα σημαίνει την απώλεια των συλλογικών τους ταυτοτήτων.
Αφετηρία του μοντέλου της ενσωμάτωσης είναι η «πολυεθνική ιδεολογία» και
συγκεκριμένα η θέση ότι οι πολιτισμοί της πλειοψηφίας και των μειονοτικών ομάδων
παρουσιάζουν διαφορετικά, αλλά και κοινά σημεία. Ένας βασικός στόχος αυτής της
προσέγγισης είναι η θετική αναφορά στον πολιτισμό των μειονοτικών μάδων, έτσι
ώστε τα παιδιά των μεταναστών να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν
να συμμετέχουν τόσο στο γενικό, όσο και στον ιδιαίτερο πολιτισμό της ομάδας τους.
Βέβαια η αναγνώριση των πολιτισμικών διαφορών έχει συγκεκριμένα όρια, αφού
περιορίζεται μόνο σε εκείνα τα πολιτισμικά στοιχεία που δε θέτουν σε αμφισβήτηση
τις κυρίαρχες πολιτισμικές αξίες της χώρας υποδοχής. (Γκόβαρης, 2001).
Ο όρος «ενσωμάτωση» σύμφωνα με τον Γεωργογιάννη (1997), υποδηλώνει
την αναγνώριση ότι «κάθε μεταναστευτική ομάδα είναι φορέας ενός πολιτισμού που
δέχεται επιδράσεις από τη χώρα υποδοχής ταυτόχρονα όμως ασκεί επίδραση σε
αυτήν και συμμετέχει στην αναδιαμόρφωσή της». Σε αντίθεση με την αφομοίωση
στην οποία σημειώνεται αποκοπή από τις ρίζες του παρελθόντος, στην ενσωμάτωση
η υπάρχουσα παράδοση της εθνικής ομάδας αποτελεί μέρος της νέας εθνικής
ταυτότητας.
Βασική αρχή του μοντέλου της ενσωμάτωσης είναι ότι η πολιτισμική
ετερότητα θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή στο μέτρο που δεν εμποδίζει την ένταξη
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των μειονοτήτων και δεν θέτει σε κίνδυνο τα πολιτισμικά γνωρίσματα και τα
δικαιώματα της κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας. Ως εκ τούτου η αναγνώριση των
πολιτισμικών διαφορών έχει συγκεκριμένα όρια αφού περιορίζεται μόνο σε εκείνα τα
πολιτισμικά στοιχεία που δεν θέτουν σε αμφισβήτηση τις κυρίαρχες πολιτισμικές
αξίες της χώρας υποδοχής. Αυτό σημαίνει ότι «η ανεκτικότητα στην πολιτισμική
ετερότητα υπαγορεύτηκε από την αντίληψη ότι ο στόχος της ενσωμάτωσης αρχικά
και της αφομοίωσης στη συνέχεια διευκολύνεται σημαντικά αν επιτραπεί στα μέλη
των ομάδων διαφορετικής γλωσσικής και εθνικής προέλευσης να διατηρήσουν
πλευρές των πολιτισμικών τους παραδόσεων και αν δημιουργηθούν συνθήκες
κοινωνικής ελευθερίας και ασφάλειας (Μάρκου, 1996).
Η ενσωμάτωση λοιπόν των παιδιών με διαφορετική γλωσσική και πολιτισμική
προέλευση στις κοινωνίες των χωρών υποδοχής γίνεται με τρόπο που να
διασφαλίζεται η γλωσσική και πολιτισμική ομοιογένεια των κοινωνιών αυτών. Αυτό
σημαίνει ότι εξαρτάται από τα ίδια τα παιδιά αν θα αλλάξουν και αν θα
προσαρμοστούν στις υπάρχουσες εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές, στις οποίες δεν
ασκούνται παρά ελάχιστες ή και καμία παρέμβαση για αλλαγή των υφιστάμενων
στάσεων και πρακτικών. Στα πλαίσια αυτής της αντίληψης η ισότητα εκπαιδευτικών
ευκαιριών ταυτίζεται με την ικανότητα των παιδιών των εθνικών, μεταναστευτικών
ομάδων να ανταποκριθούν στους στόχους και τις απαιτήσεις ενός σχολείου, το οποίο
έχει διαμορφωθεί για να ικανοποιήσει ενδεχομένως τις απαιτήσεις της κυρίαρχης
ομάδας αλλά αγνοεί και αδυνατεί να καλύψει τις δικές του ιδιαίτερες ανάγκες.
Βασικοί στόχοι του μοντέλου της ενσωμάτωσης είναι η διατήρηση των
γλωσσικών και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των αλλοδαπών μαθητών και η ένταξη
τους στην κοινωνία της χώρας υποδοχής. Το μοντέλο αυτό δεν επιδιώκει αρχικά την
αφομοίωση των μεταναστών. Τα διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία του πολίτη της
μειονότητας που αφορούν τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, τα ήθη, τα έθιμα, την
ενδυμασία και τις εθνικές εορτές γίνονται σεβαστά και η χώρα υποδοχής αποδέχεται
το διακίωμά του να τα διατηρήσει. Ο σεβασμός και η ανεκτικότητα στην πολιτισμική
ετερότητα των μεταναστών συνδέεται ταυτόχρονα με την υποχρέωσή τους να
γνωρίζουν τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής, να τον αποδέχονται και να τοβ
υιοθετούν στο βαθμό που μπορούν να δράσουν μέσα σε αυτόν ως υπεύθυνοι πολίτες.
Άλλωστε σκοπός της πολιτικής της ενσωμάτωσης δεν είναι η πλήρης υιοθέτηση των
πολιτισμικών στοιχείων της χώρας υποδοχής αλλά η αποδοχή εκείνων των πολιτικών,
οικονομικών και κοινωνικών αξιών και πεποιθήσεων στις οποίες στηρίζονται η
κοινωνία και οι βασικοί της θεσμοί. Το μοντέλο της ενσωμάτωσης προσπαθεί να
καταστήσει σαφές στα μέλη των διαφόρων μεταναστευτικών ομάδων ότι οι αξίες και
οι πεποιθήσεις που προσδιορίζουν τη δομή της κοινωνίας της χώρας υποδοχής είναι
αδιαπραγμάτευτες και ότι αν θέλουν να επιτύχουν οφείλουν να τις σεβαστούν και να
τις υιοθετήσουν (Πυργιωτάκης, 2000).
Και το μοντέλο αυτό κατακρίθηκε, διότι η επικαλούμενη ισότητα των
ευκαιριών είναι στην ουσία ανύπαρκτη, τα παιδιά των αλλοδαπών παρουσιάζουν το
στίγμα της υστέρησης καθώς η κατάκτηση του κυρίαρχου πολιτισμού και συναφών
ικανοτήτων και δεξιοτήτων δεν γίνεται με ίσους όρους σε σχέση με τους γηγενείς
συμμαθητές τους (Παλαιολόγου- Ευαγγέλου, 2003).
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Παρά το ενδιαφέρον του μοντέλου της ενσωμάτωσης για τον πολιτισμό των
μειονοτικών και μεταναστευτικών ομάδων, η έμφαση εξακολουθεί να δίνεται στην
ενσωμάτωση των παιδιών με διαφορετική γλωσσική και πολιτισμική προέλευση στις
κοινωνίες και στον πολιτισμό των χωρών υποδοχής με τρόπο που να διασφαλίζεται η
πολιτισμική και γλωσσική ομοιογένεια των χωρών αυτών (Κάτσικας & Πολίτου,
1999).
Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης η ισότητα των εκπαιδευτικών ευακιριών
ταυτίζεται με την ικανότητα των παιδιών διαφορετικής γλωσσικής και πολιτισμικής
προέλευσης να ανταποκριθούν στους στόχους και τις απαιτήσεις ενός σχολείου, το
οποίο έχει διαμορφωθεί για να ανταποκριθεί ενδεχομένως στις απαιτήσεις της
κυρίαρχης ομάδας αλλά αγνοεί και αδυνατεί να ανακαλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες
των παιδιών των μεταναστών. Ακόμα και στην περίπτωση που τα πολιτισμικά
στοιχεία των συγκεκριμένων ομάδων συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα του
επίσημου σχολείου (τυπικά ή άτυπα), δεν αξιολογούνται σύμφωνα με τα δικά τους
πολιτισμικά πρότυπα αλλά σύμφωνα με αυτά του κυρίαρχου πολιτισμού
(Νικολάου,2000).
Τέλος το μοντέλο της ενσωμάτωσης προϋποθέτει:
 Σεβασμό στη γλώσσα των μαθητών διαφορετικής γλωσσικής προέλευσης
 Σεβασμό στις διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις των αλλοδαπών
μαθητών
 Οργάνωση της εκπαίδευσης, χωρίς παρεμπόδιση των πολιτισμικών στοιχείων
των μαθητών διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης
 Δυνατότητα προσαρμογής των αλλοδαπών μαθητών στο εκπαιδευτικό
σύστημα και στην κοινωνία της χώρας υποδοχής μέσα από τη σύγκριση με
τους γηγενείς και την αλληλοαποδοχή (Παππάς, 1998).

Το πολυπολιτισμικό μοντέλο
Το πολυπολιτισμικό μοντέλο εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1970, όταν σε
πολλές χώρες (Η.Π.Α., Αυστραλία, Ευρώπη) έγινε αντιληπτό ότι ο εθνικός
διαχωρισμός αναπαράγεται από γενιά σε γενιά και ότι η αφομοίωση και η
ενσωμάτωση δεν έδιναν ουσιαστική λύση στα προβλήματα που αντιμετώπιζαν τα
παιδιά στο επίσημο σχολείο της χώρας υποδοχής αλλά αντίθετα συνέβαλαν στην
αναπαραγωγή των κοινωνικοπολιτισμικών ανισοτήτων και του εθνικού διαχωρισμού.
Για το λόγo αυτό έγινε μια μετατόπιση από τα εθνοκεντρικά μοντέλα προς τον
πολυπολιτισμικό πλουραλισμό η οποία είναι γνωστή στην παιδαγωγική επιστήμη ως
«πολυπολιτισμική εκπαίδευση».
Στο πρότυπο αυτό το κέντρο βάρους μετατοπίστηκε από τα στενά πλαίσια
των εθνοκεντρικών τάσεων στο πολιτισμικό στοιχείο και αναζητήθηκαν αυτά τα
στοιχεία του πολιτισμού που αυτοκαθορίζουν τη φυλετική ομάδα. Η κοινωνία
υποδοχής σέβεται και αποδέχεται αυτές τις πολιτισμικές λειτουργίες, οι πολιτισμοί
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τείνουν να ξεπεράσουν τα στεγανά συναισθήματά τους περί εθνικής υπεροχής και να
καταλήξουν σε μια συναινετική αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση, δηλαδή σε μια
ηθική αναγκαιότητα αναγνώρισης της ισοτιμίας των πολιτισμών. Το πρότυπο αυτό
κατακρίθηκε διότι δεν παρεμβαίνει διεκδικητικά στην ουσιαστική αλλαγή των
εξουσιαστικών και κοινωνικών δομών της χώρας υποδοχής (ΠαλαιολόγουΕυαγγέλου, 2003).
Σύμφωνα με τον Γκόβαρη (2001), ο όρος πολυπολιτισμική εκπαίδευση δεν
περιγράφει ένα συγκεκριμένο μοντέλο εκπαίδευσης, αλλά μια ευρεία ποικιλία
σχολικών πρακτικών, προγραμμάτων και υλικών που σχεδιάζονται για να βοηθήσουν
τα παιδιά από διαφορετικές ομάδες να βιώσουν την ισότητα. Η βασική συλλογιστική
είναι ότι η εφαρμογή ενός πλουραλιστικού αναλυτικού προγράμματος και η
διδασκαλία στοιχείων των ιδιαίτερων πολιτισμών θα βοηθήσουν τους «ξένους»
μαθητές να δομήσουν μια θετική αυτοεικόνα και να πετύχουν κατά συνέπεια
καλύτερες σχολικές επιδόσεις. Χωρίς να απορρίπτουν τη λογική της κοινωνικής
ένταξης, οι υποστηρικτές της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης θεωρούν ότι η
κοινωνική συνοχή προωθείται με την αναγνώριση των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων
των εθνικών/μεταναστευτικών ομάδων και τη διαμόρφωση ενός κοινωνικού πλαισίου
μέσα στο οποίο θα μπορούν να συνυπάρχουν και να αναπτυχθούν όλοι οι πολιτισμοί
χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ενότητα κα η συνοχή τους.
Σύμφωνα με τον Γεωργογιάννη (1997), οι υποστηρικτές του συγκεκριμένου
εκπαιδευτικού μοντέλου θεωρούν ότι η κοινωνική συνοχή προωθείται με την
αναγνώριση των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των μεταναστευτικών ομάδων και τη
διαμόρφωση ενός κοινωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο θα μπορούν να συνυπάρχουν
και να αναπτύσσονται όλοι οι πολιτισμό, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ενότητα και η
συνοχή του. Στον τομέα της εκπαίδευσης αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα της γνώσης
από το παιδί του εθνικού πολιτισμού και της εθνικής παράδοσης, προκειμένου να
βελτιωθεί η σχολική του επίδοση και να υπάρξουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για
όλα τα παιδιά. Ως εκ τούτου δημιουργούνται εκπαιδευτικά προγράμματα που
λαμβάνουν υπόψη τις γλωσσικές και πολιτισμικές δραστηριότητες των παιδιών των
μεταναστών και τα οποία έχουν ως στόχο την καλλιέργεια του σεβασμού και της
ανοχής των ατόμων με διαφορετική εθνική, πολιτισμική, θρησκευτική και φυλετική
προέλευση. Κριτήριο για τα κοινωνικά φαινόμενα δεν αποτελεί μόνο ο κυρίαρχος
πολιτισμός αλλά κάθε πολιτισμός χωριστά και όλοι μαζί ως σύνολο.
Ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές του πολυπολιτισμικού
μοντέλου, ο Αμερικανός James Banks ορίζει την πολυπολιτισμική προσέγγιση ως
ιδέα, ως κίνημα εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και ως διαδικασία. Ως ιδέα η
πολυπολιτισμική προσέγγιση δηλώνει ότι το σχολείο πρέπει να εξασφαλίζει σε όλους
τους μαθητές ίσες ευκαιρίες μάθησης ανεξάρτητα από την εθνική, φυλετική,
πολιτισμική και κοινωνική τους καταγωγή. Ως κίνημα εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης
υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί θεσμοί πρέπει να μετασχηματιστούν όχι μόνο
αναφορικά με τα προγράμματά τους αλλά ο μετασχηματισμός να αφορά σημαντικούς
παράγοντες του σχολικού περιβάλλοντος, όπως είναι οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
των μαθητών διαφορετικής γλωσσικής και πολιτισμικής προέλευσης, οι σχέσεις
εξουσίας καθώς και οι πεποιθήσεις και οι στάσεις μαθητών και εκπαιδευτικών.
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Τέλος, η πραγματοποίηση του βασικού στόχου του πολυπολιτισμικού μοντέλου
εκπαίδευσης που είναι η ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών απαιτεί μία συνεχή
διαδικασία μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων (Banks, 1997, Μάρκου, 1991).
Παρά τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στις απόψεις των
υποστηρικτών του πολυπολιτισμικού μοντέλου, όλοι φαίνετια να υιοθετούν τους
ακόλουθους στόχους (Μάρκου, 1991, Μάρκου 1997).








Μεταρρύθμιση του σχολείου, ώστε όλοι οι μαθητές να απολαμβάνουν ίσες
ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργούνται νέα σχολικά
προγράμματα που αποσκοπούν στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης και στην
ενίσχυση του αυτοσυναισθήματος και της αυτοεικόνας των αλλοδαπών
μαθητών.
Καλλιέργεια του σεβασμού και της ανεκτικότητας καθώς και θετικών
στάσεων απέναντι σε άτομα με διαφορετική εθνική, φυλετική, πολιτισμική
και θρησκευτική προέλευση.
Ενίσχυση της αυτοαντίληψης των μαθητών διαφορετικής γλωσσικής και
πολιτισμικής προέλευσης ώστε να επιτύχουν στον εκπαιδευτικό, οικονομικό,
κοινωνικό και πολιτικό τομέα της χώρας υποδοχής.
Ανάπτυξη στους μαθητές της ικανότητας να εξετάζουν εκπαιδευτικά και
κοινωνικά φαινόμενα και γεγονότα μέσα από την οπτική διαφόρων
πολιτισμών και όχι μόνο του κυρίαρχου πολιτισμού.

Το πολυπολιτισμικό μοντέλο θεωρήθηκε ότι αποτέλεσε μία τομή στην
εκπαίδευση σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα καθώς απέβλεπε όχι μόνο σε
παιδαγωγικές παρεμβάσεις αναφορικά με την εκπαίδευση των παιδιών των
μεταναστών αλλά και στην αλλαγή των στάσεων, συμπεριφορών και πρακτικών από
την πλευρά της πλειοψηφικής κοινωνίας απέναντι στις διάφορες μεταναστευτικές
μειονότητες (Κάτσικας & Πολίτου, 1999).

Το αντιρατσιστικό μοντέλο
Οι Pine και Hilliard (1990), περιγράφουν το ρατσισμό ως: Μια διανοητική
ασθένεια που χαρακτηρίζεται από στρεβλές αντιλήψεις, άρνηση της
πραγματικότητας, μεγαλομανία, προβολή μομφής και φοβικές αντιδράσεις στη
διαφορετικότητα.
Η αντιρατσιστική εκπαίδευση αναπτύχθηκε πρωταρχικά στη Μ. Βρετανία και
την Ολλανδία. Βασική αξίωση της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης είναι η διατύπωση
μιας εναλλακτικής παιδαγωγικής πράξης που να λαμβάνει υπόψη της τις εμπειρίες
των μειονοτήτων με τη «λευκή και ευρωκεντρική εκπαίδευση, η οποια νομιμοποιεί
συγκεκριμένες μορφές γνώσης και απαξιώνει ή περιθωριοποιεί κάποιες άλλες που δεν
προέρχονται από την Ευρώπη» (Γκόβαρης, 2001).
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Το πρότυπο αυτό προσπάθησε να περάσει απο τις ατομικές ανάγκες στις
θεσμικές και κοινωνικές δομές με στόχο την απάλειψη του ρατσισμού. Αναπτύχθηκε
αρχικά στη Μ. Βρετανία και την Ολλανδία τη δεκαετία του 1980 ως απάντηση στα
στερεότυπα και τις προκαταλήψεις της λευκής επικρατούσας τάξης. Εκείνη την εποχή
εφαρμόστηκαν προγράμματα ευαισθητοποίησης απέναντι στο ρατσισμό. Ωστόσο
δέχτηκε αυστηρή κριτική, γιατί οι στόχοι της κατάργησης των εκπαιδευτικών
ανισοτήτων και της υπεροχής και προνομιακής μεταχείρισης του γηγενούς
πληθυσμού, τους οποίους διατείνεται, απαιτούν πολλές προσπάθειες προκειμένου να
επιτευχθούν στην πράξη. Το αντιρατσιστικό πρότυπο προϋποθέτει εκτός από την
άρση των προκαταλήψεων, την εξάλειψη της αρνητικής συμπεριφοράς απέναντι στις
μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες και την καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσής
τους (Τσιάκαλος 2000, στο Παλαιολόγου- Ευαγγέλου 2003).
Το αντιρατσιστικό μοντέλο αναπτύχθηκε από τα μέσα της δεκαετίας του 1980
κυρίως στην Αγγλία και την Αμερική. Το μοντέλο αυτό ασκεί κριτική στο
πολυπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης για την τάση του να τονίζει περισσότερο
ατομικές στάσεις παρά κοινωνικές δυνάμεις. Οι υποστηρικτές του ασκούν κριτική
στο πολυπολιτισμικό μοντέλο θεωρώντας απλουστευτική τη θέση του ότι με τη
διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού των διαφόρων εθνικών και
μεταναστευτικών ομάδων προωθείται η ενίσχυση της αυτοαντίληψης τους, η
βελτίωση της σχολικής τους επίδοσης και ο περιορισμός των ρατσιστικών στάσεων
και συμπεριφορών, δεδομένου ότι οι υποστηρικτές του αντιρατσιστικού μοντέλου
εξετάζουν τον ρατσισμό ως κοινωνικό φαινόμενο και επικεντρώνουν την προσοχή
τους περισσότερο στους θεσμούς και στις κοινωνικές δομές και λιγότερο στα
χαρακτηριστικά των διαφόρων εθνικών και μεταναστευτικών ομάδων. Θεωρούν
δηλαδή ότι μέσα από τους νόμους και τις διατάξεις του κράτους εκδηλώνεται ο
θεσμικός ρατσισμός, που επεκτείνεται και σε άλλους ισχυρούς κοινωνικούς κανόνες,
οι οποίοι επιτρέπουν τη διαφορετική μεταχείριση των μελών των μεταναστευτικών
ομάδων (Ball, 1998).
Συγκλίνοντας στην άποψη ότι απαιτούνται ριζικές αλλαγές στη δομή της
κοινωνίας, οι υποστηρικτές του αντιρατσιστικού μοντέλου εκπαίδευσης θεωρούν ότι
η έμφαση δίνεται λανθασμένα στο άτομο ως φορέα προκαταλήψεων και ρατσιστικών
συμπεριφορών και πρέπει να μεταφερθεί στους νόμους του κράτους. Κατά τη γνώμη
τους η άποψη των υποστηρικτών του πολυπολιτισμικού μοντέλου ότι το πρόβλημα
είναι το άτομο και όχι οι δομές της κοινωνίας, διαιωνίζει την πεποίθηση ότι οι
μαθητές διαφορετικής γλωσσικής και πολιτισμικής προέλευσης έχουν «έλλειμμα»
που πρέπει να αντισταθμιστεί. Έτσι οι αδυναμίες της κοινωνίας και ο θεσμικός
ρατσισμός παραμένουν αδιερεύνητοι. Όπως αναφέρει ο Τσιάκαλος (2000), η ύπαρξη
αρνητικών αντιλήψεων και στάσεων ορισμένων ατόμων απέναντι σε άλλα άτομα δεν
οδηγεί απαραίτητα στην εκδήλωση ρατσιστικής συμπεριφοράς, όπως υποστηρίζει το
πολυπολιτισμικό μοντέλο.
Όπως αναφέρει ο Γκόβαρης (2001), η σημαντικότερη θεωρητική διαφορά του
αντιρατσιστικού μοντέλου με το πολυπολιτισμικό έγκειται στον ορισμό του
ρατσισμού. Για τους εκπροσώπους του αντιρατσιστικού μοντέλου, ο ρατσισμός είναι
συνυφασμένος με ρη «λευκή ηγεμονία» και γι’ αυτό αποτελεί καθολικό γνώρισμα
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των δομών και των θεσμών του κράτους. Για τη λύση του προβλήματος απαιτούνται
ριζικές θεσμικές και δομικές αλλαγές. Γι’ αυτό και οι θέσεις των αντιρατσιστών για
τους στόχους της εκπαίδευσης ξεπερνούν τα όρια δράσης της καθιερωμένης
παιδαγωγικής. Ο Mullard ορίζει την αντιρατσιστική εκπαίδευση ως εξής: «Αν έχουμε
αναλύσει σωστά το πρόβλημα της ανισότητας και της αδικίας, δηλαδή ως πρόβλημα
δομών, τότε μας μένει ένας μόνο δρόμος δράσης, αυτός της αντιπολίτευσης και της
ενεργούς αντίστασης. Αυτό είναι για μένα η αντιρατσιστική εκπαίδευση. Ο όρος
αυτός μας παραπέμπει σε μια εκπαίδευση που στοχεύει στη ριζική αναδιάρθρωση των
εθνοτικών και φυλετικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων» (Γκόβαρης, 2001).
Το αντιρατσιστικό μοντέλο εκπαίδευσης έχει ως βασικούς στόχους σύμφωνα
με τους Μάρκου (1996), και Νικολάου (2000):









Την ισότητα στην εκπαίδευς για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως της εθνικής ή
φυλετικής τους προέλευσης, κάτι που προϋποθέτει το ριζικό μετασχηματισμό
των δομών και των συστημάτων που παράγουν και διαιωνίζουν την
ανισότητα.
Τη δικαιοσύνη που το κράτος οφείλει να δείχνει σε όλους, παρέχοντας ίσες
ευκαιρίες ζωής, ανάπτυξης και συμμετοχής σε όσα η κοινωνία προσφέρει και
θεσπίζοντας ισχυρούς νόμους για την καταδίκη όλων των ρατσιστικών
τάσεων και των κοινωνικών παρεμβάσεων.
Τη χειραφέτηση και απελευθέρωση των καταπιεζόμενων και των
καταπιεστών από τις δομές της ρατσιστικής πρακτικής και από την κυριαρχία
του ρατσισμού.
Την καλλιέργεια κλίματος ισοπολιτείας και αναγνώρισης της συνεισφοράς
όλων των κοινωνικών ομάδων στην κοινωνική ευδαιμονία.
Το σαφή διαχωρισμό του σχολείου από τις πολιτικές θέσεις, για υπεροχή του
γηγενούς πληθυσμού και την προνομιακή μεταχείριση.

Αξιολογώντας την αντιρατσιστική προσέγγιση μπορούμε να ισχυριστούμε ότι
συνέβαλε στην αμφισβήτηση και αποδυνάμωση της μέχρι τότε κυρίαρχης
προσέγγισης και ερμηνείας των προβλημάτων στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες.
Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, οι συγκρούσεις και ο κοινωνικός αποκλεισμός
των μεταναστών οφείλεται στην «ανύπαρκτη ετοιμότητα» των ίδιων των μεταναστών
για πολιτισμική και κοινωνική ενσωμάτωση. Για τους εκπροσώπους της
αντιρατσιστικής προσέγγισης οι αιτίες των παραπάνω προβλημάτων πρέπει να
αναζητηθούν πρώτιστα στις στάσεις και στις συμπεριφορές των «ντόπιων» απέναντι
στους «ξένους» (Γκόβαρης, 2001).
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Το διαπολιτισμικό μοντέλο
Η Διαπολιτισμική Παιδαγωγική ορίζεται σύμφωνα με τον επικρατέστερο
σήμερα ορισμό, ως η απάντηση στην πρόκληση της σύγχρονης πολυπολιτισμικότητας
για διαμόρφωση κοινωνικών προϋποθέσεων που να επιτρέπουν τη συμμετρική
αλληλεπίδραση των «διαφορετικών πολιτισμών». Το διαπολιτισμικό μοντέλο
αναπτύχθηκε και συτό στη δεκαετία του 1980 κυρίως στην Ευρώπη. Το Συμβούλιο
της Ευρώπης, η UNESCO και η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζουν τη διαπολιτισμική
προσέγγιση ως αρχή που διαπερνά ολόκληρο το σχολικό πρόγραμμα αλλά και ως
στόχο και δράση για την επίτευξη της ισότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση και
την κοινωνία.
Το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης προβάλλει ως η πλέον σύγχρονη
παιδαγωγική πρόταση που αφορά στη διαχείριση των εθνοπολιτισμικών διαφορών, οι
οποίες χαρακτηρίζουν τις ομάδες που συνυπάρχουν στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες.
Το διαπολιτισμικό μοντέλο επιχειρεί να υπερβεί τις ανεπάρκειες των προηγούμενων ή
των διαφορετικών εκπαιδευτικών μοντέλων που επιχείρησαν να δώσουν απάντηση
στα προβλήματα που ανακύπτουν από την πολιτισμική ποικιλία των σχολικών
τάξεων.
Σύμφωνα με την τελική έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την
εκπαίδευση και την πολιτισμική ανάπτυξη των μεταναστών, τα βασικά
χαρακτηριστικά του διαπολιτισμικού μοντέλου εκπαίδευσης είναι τα εξής:
 Αποτελεί βασική αρχή και στόχο που διέπει κάθε σχολική δραστηριότητα.
 Έχει ως πεδίο αναφοράς την άμεση εμπειρία των παιδιών στις χώρες
υποδοχής
 Επανεξετάζει και αναθεωρεί τους εθνοκεντρικούς και μονοπολιισμικά
προσανατολισμένους στόχους του σχολείου.
 Δημιουργεί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την αποδοχή της νέας
πολιτισμικής πραγματικότητας στις χώρες υποδοχής.
 Αποτελεί το μέσον για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής κοινωνικής και
οικονομικής ένταξης των παιδιών των μεταναστών στη χώρα υποδοχής.
(Μάρκου, 1996).
Το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης διέπεται από τέσσερις βασικές αρχές
οι οποίες σύμφωνα με τον Helmut Essinger είναι η ενσυναίσθηση, δηλαδή η
κατανόηση των προβλημάτων των άλλων και της διαφορετικότητάς τους, η
αλληλεγγύη, η οποία ξεπερνά τα όρια των ομάδων κρατών και των φυλών και
παραμερίζει την κοινωνική ανισότητα και αδικία, ο σεβασμός στην πολιτισμική
ετερότητα που πραγματοποιείται με το άνοιγμα στους άλλους πολιτισμούς και τη
συμμετοχή αυτών στο δικό μας πολιτισμό και η εξάλειψη του εθνικιστικού τρόπου
σκέψης και η απαλλαγή από εθνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, ώστε οι
διαφορετικοί λαοί να μπορέσουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους (Μάρκου, 1996).
Το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης που αποτελεί την πιο πρόσφατη
εξέλιξη των παιδαγωγικών παρεμβάσεων στο θέμα της διαχείρισης της πολιτισμικής
ετερότητας στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες, καθιερώνεται ολοένα και
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περισσότερο ως επιθυμητή κατεύθυνση στη διαχείριση της πολυπολιτισμικής
πραγματικότητας, σε σχέση με τα προηγούμενα εκπαιδευτικά μοντέλα. Μέσα από την
κριτική, δημιουργική και διαλεκτική σκέψη, το διαπολιτισμικό μοντέλο φαίνεται να
καλύπτει τις προσδοκίες των κοινωνιών να συνυπάρξουν και να συνοικοδομήσουν
την ευρύτερη οικουμενική και παγκόσμια κοινωνία. Η διαπολιτισμική παιδαγωγική
προσέγγιση βασίζεται στην αρχή ότι κάθε πολιτισμός έχει τα δικά του ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά που πρέπει να αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά. Έτσι,
διασφαλίζει την αλληλεπίδραση των διαφορετικών πολιτισμών των μελών μιας
κοινωνίας μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και αλληλεγγύης, χωρίς να χάνει κανένα
μέλος την ιδιαίτερη ταυτότητά του σε μια προσπάθεια επικράτησης του κυρίαρχου
πολιτισμού, όπως συνέβαινε με τα προηγούμενα εκπαιδευτικά μοντέλα (Παπάς,
1998).
Σύμφωνα με τον Μπλουνά (1995), η διαπολιτισμική παιδαγωγική προσέγγιση
δεν απευθύνεται αποκλειστικά στα παιδιά των μεταναστών αλλά σε όλα τα παιδιά.
Άμεσοι στόχοι της είναι η γνωριμια από τα γηγενή παιδιά των παραδόσεων, του
τρόπου ζωής, του ιδιαίτερου πολιτισμού των διαφόρων εθνικών ομάδων που ζουν
στον τόπο τους, η σύγκριση των πολιτισμών αυτών με έμφαση στα κοινά σημεία και
τις ομοιότητές τους και ο αμοιβαίος εμπλουτισμός τους. Απώτεροι στόχοι της
διαπολιτισμικής προσέγγισης είναι να αναπτύξουν τα παιδιά στάσεις αποδοχής και
σεβασμού κάθε διαφορετικού πολιτισμού και να καταστούν ικανά να συνυπάρξουν
ειρηνικά και να συνεργαστούν αρμονικά με διαφορετικές εθνικές και πολιτισμικές
ομάδες.
Όπως αναφέρουν οι Κατσίκας και Πολίτου (1999), το διαπολιτισμικό μοντέλο
τείνει να συγκροτηθεί σε ιδιαίτερο παράδειγμα παιδαγωγικού λόγου, επιχειρώντας
ταυτόχρονα να συνθέσει τους προβληματισμούς που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια των
άλλων παιδαγωγικών προσεγγίσεων. Η διαπολιτισμική προσέγγιση που ουσιαστικά
κατά τη γνώμη τους είναι ένα ιδεώδες, στην πραγματικότητα προβάλλεται ως
μοντέλο εκπαίδευσης. Έτσι ο «διαπολιτισμικός λόγος» αποτελεί το επίκεντρο του
παιδαγωγικού ενδιαφέροντος και προβάλλεται ως μια αναγκαιότητα επιβεβλημένη
τόσο από τις διαμορφούμενες πολυπολιτισμικές συνθήκες των σύγχρονων κοινωνιών
όσο και από το ενδεχόμενο εξαφάνισης της ιδιαίτερης πολιτισμικής και εθνικής
ταυτότητας των παιδιών των μεταναστών.
Το διαπολιτισμικό μοντέλο επιχειρεί να αποφύγει τις συγκρούσεις των
πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών στο χώρο του σχολείου. Στοχεύει στη συνάντηση
των πολιτισμών, στον παραμερισμό των εμποδίων που παρεμβάλλονται σε μια τέτοια
συνάντηση και στη δρομολόγηση «πολιτισμικών ανταλλαγών» και του «πολιτισμικού
εμπλουτισμού» (Δαμανάκης, 1998). Θεωρεί την πολιτισμική ετερότητα πλούτο και
επιδιώκει την προβολή της αξίας της. Δίνει έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο
σεβασμό στο διαφορετικό και στην ίση κατανομή της δύναμης και του πλούτου
μεταξύ κοινωνικών και εθνικών ομάδων. Αποδέχεται επίσης τις επιλογές ζωής που
κάνουν οι άλλοι (Gollnick & Chinn, 1990). Εμπεριέχει την ιδέα ενός πολιτισμικά
προσανατολισμένου αναλυτικού προγράμματος στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού
σχολείου που προάγει την ανεκτικότητα, την αναγνώριση και το σεβασμό σε άλλους
πολιτισμούς, γλώσσες, παραδόσεις αλλά και τη δέσμευση σε αξίες όπως η κοινωνική
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δικαιοσύνη και η ισότητα (Hermans, 2002). Εν τέλει στόχος της είναι «να αφυπνίσει
και να καλλιεργήσει τη συνείδηση και τον αναστοχασμό για την κοινωνική
πολυμορφία, όπως αυτή εκφράζεται και γίνεται αντιληπτή στους χώρους εμπειρίας
των παιδιών και των νέων» (Γκόβαρης, 2001).
Η βιβλιογραφική έρευνα καταδεικνύει την ποικιλία προσεγγίσεων αναφορικά
με το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης και τους στόχους του. Είναι το μοντέλο
που αναφέρεται σε ένα πρόγραμμα ισότιμης αλληλεπίδρασης των πολιτισμών, με
στόχο την υπέρβαση των ορίων τους και τη συγκρότηση υπερπολιτισμικής
ταυτότητας (Rey von Almen, 1988).
Συμπερασματικά θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το διαπολιτισμικό
μοντέλο, συγκρινόμενο με άλλα εκπαιδευτικά μοντέλα, θεωρείται ένα ολοκληρωμένο
μοντέλο εκπαίδευσης, το οποίο θεωρεί σημαντική και αναγκαία την αλληλεπίδραση
και την αμοιβαία συνεργασία ανάμεσα σε άτομα διαφόρων μεταναστευτικών ομάδων
και στοχεύει στη «δημιουργία ανοιχτών κοινωνιών που θα χαρακτηρίζονται από
ισονομία, αλληλοκατανόηση και αλληλοαποδοχή» (Γεωργογάννης, 1999).
Θεωρητικό του υπόβαθρο αποτελεί η υπόθεση της διαφοράς των μειονοτικών
παιδιών, σύμφωνα με την οποία το μορφωτικό τους κεφάλαιο δεν θεωρείται
«ελλειμματικό» αλλά «διαφορετικό» και γι’ αυτό πρέπει να τύχει σεβασμού και
αποδοχής από τα μέλη της πλειονότητας (Δαμανάκης, 1998).

Δεύτερο Κεφάλαιο: Οι Διεθνείς Οργανισμοί
1.1 Ο ρόλος των Διεθνών Οργανισμών: UNESCO, Conseil de l’ Europe,
Ε.Ε, Ο.Ο.Σ.Α
Οι διεθνείς οργανισμοί στο σύγχρονο κόσμο αναδείχτηκαν σε σημαντικούς
παίκτες της διεθνούς σκηνής, όχι μόνο στα πολιτικά και οικονομικά θέματα αλλά και
στα θέματα της εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι διεθνείς οργανισμοί διαμορφώνουν την
εκπαιδευτική πολιτική τους βάσει αφενός των διατάξεων των Καταστατικών Χαρτών
τους, που ορίζουν τις αρμοδιότητές τους και αφετέρου των Αποφάσεων των
αντιπροσωπευτικών οργάνων τους, που αποτελούνται από τους εκπροσώπους των
κρατών μελών τους. Σημαντικό όμως ρόλο στη διαμόρφωση και την άσκηση της
πολιτικής τους διαδραματίζουν οι Γραμματείες τους, στις οποίες οι Καταστατικοί
Χάρτες παρέχουν σημαντική ανεξαρτησία στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Με δεδομένη την αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών κρατών να
καθορίζουν την εκπαιδευτική τους πολιτική, το ερώτημα που τίθεται είναι κατά
πόσον μπορούν οι Διεθνείς Οργανισμοί να αρθρώσουν και να εκφράσουν, μόνοι ή
από κοινού, μια δική τους ιδιαίτερη εκπαιδευτική πολιτική. Η απάντηση που
προκύπτει από τις αρμοδιότητες που προέρχονται από τον Καταστατικό τους Χάρτη
σε δυο από τους βασικότερους Διεθνείς Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην
εκπαίδευση σε επίπεδο κόσμου και Ευρώπης, την UNESCO και την Ευρωπαϊκή
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Ένωση, είναι αρνητική. Οι Διεθνείς Οργανισμοί δεν νομιμοποιούνται να επιβάλλουν
στις χώρες-μέλη μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική πολιτική. Η αναγνώριση από τις
Διεθνείς Οργανώσεις της αποκλειστικής αρμοδιότητας του εθνικού κράτους για τη
διαμόρφωση και την άσκηση της εθνικής του εκπαιδευτικής πολιτικής έχει ως
αποτέλεσμα η συμμετοχή ενός κράτους στην λήψη των αποφάσεων του ενός
Διεθνούς Οργανισμού να μη συνεπάγεται αυτόματα και τη μεταφορά τους στο
εσωτερικό του δίκαιο.
Το ενδιαφέρον των Διεθνών Οργανισμών για την εκπαίδευση χρονολογείται
από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή από τα μέσα στου 20 ου αιώνα και
εκφράστηκε αφενός με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και αφετέρου με την ίδρυση
της UNESCO, του ειδικευμένου οργανισμού του ΟΗΕ για την Εκπαίδευση και τον
Πολιτισμό. Η εκπαίδευση συνδυάστηκε από την πρώτη κιόλας στιγμή με την
οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη και εκδηλώθηκε με την παροχή της
λεγόμενης τεχνικής βοήθειας, η οποία έλαβε αρχικά δυο κυρίως μορφές, την παροχή
υποτροφιών και την αποστολή εμπειρογνωμόνων. Αργότερα προστέθηκε και η
χρηματοδότηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (Τσαούσης, 2007).

1.1.1 UNESCO
Η UNESCO (από τα αρχικά United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization που σημαίνει Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική
Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών) ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1945 και άρχισε τη
λειτουργία της το 1946, μετά τη θέση σε ισχύ της Ιδρυτικής της Πράξης. Με έδρα το
Παρίσι και 193 κράτη μέλη, η UNESCO αποτελεί μια από τις Ειδικευμένες
Οργανώσεις του Συστήματος των Ηνωμένων Εθνών με σκοπό που καλύπτει ένα ευρύ
φάσμα δραστηριοτήτων και με κύριο στόχο να συμβάλει στη διατήρηση της Ειρήνης
και της Ασφάλειας μέσω της σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των κρατών δια της
παιδείας/εκπαίδευσης, της επιστήμης, του πολιτισμού και των θεμελιωδών
ελευθεριών για όλους, χωρίς διακρίσεις. Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων έχουν
υπογραφεί, στα πλαίσιο της UNESCO, δεκάδες συμβάσεις, έχουν υιοθετηθεί
διακηρύξεις και έχουν ληφθεί αποφάσεις που τα κράτη οφείλουν να εφαρμόσουν
στην εθνική τους νομοθεσία. Πρωταρχικό μέλημα της UNESCO είναι η εκπαίδευση
που αποτελεί τη βάση για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, με κύριους
άξονες την στήριξη της στοιχειώδους εκπαίδευσης, την καταπολέμηση του
αναλφαβητισμού και την εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Υιοθετεί αρχές και
κατευθυντήριες οδηγίες για την εκπαίδευση που συνδέονται με θέματα όπως το
περιβάλλον, ο αφοπλισμός, η ειρήνη, η δημιουργία ειδικών προγραμμάτων για άτομα
με αναπηρίες και άλλα σχετικά ζητήματα. (ΈΔΡΑ UNESCO, Διαπολιτισμικής
πολιτικής
για
μια
δραστήρια
και
αλληλέγγυα
ιθαγένεια.
Στο:
http://afroditi.uom.gr/chaireunesco/index.php/i-unesco.html προσπελάστηκε στις
19/8/2013).
Τα Όργανα της UNESCO είναι:
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 Η Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελείται από τους αντιπροσώπους των
κρατών - μελών. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται κάθε δύο χρόνια με θέματα,
εκτός των άλλων, την κατάρτιση και έγκριση του προϋπολογισμού και
προγραμμάτων για την επίτευξη του έργου της UNESCO.
 Το Συμβούλιο, που αποτελείται από 51 κράτη μέλη, τα οποία εκλέγονται από
την Γενική Συνέλευση.
 Την Γραμματεία του Οργανισμού. Το προσωπικό της απαρτίζεται από άτομα
από 130 Εθνότητες.
 Ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος είναι ο ανώτατος αξιωματούχος της
UNESCO. (UNESCO, Όμιλος UNESCO για τον Πολιτισμό της Ειρήνης. Στο:
https://sites.google.com/site/omilosunesco/ προσπελάστηκε στις 19/8/2013).
Η UNESCO υποστηρίζει την εκπαίδευση ως το κλειδί για την κοινωνική και
οικονομική ανάπτυξη. Στοχεύει σε ένα αειφόρο κόσμο με δικαιοσύνη στις κοινωνίες,
όπου η γνώση θα αξιολογείται ως πολύτιμο αγαθό και θα προωθεί τον πολιτισμό, την
ειρήνη και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το όραμα αυτό επιδιώκεται
να υλοποιηθεί με το πρόγραμμα Εκπαίδευση για Όλους μέχρι το 2015. Το βασικό
όραμα της UNESCO στον τομέα της εκπαίδευσης αντανακλάται στους τρεις στόχους
που ακολουθούν:
 Προώθηση της εκπαίδευσης ως θεμελιώδους δικαιώματος σύμφωνα με την
Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης μέσω της διαφοροποίησης του
περιεχομένου και των μεθόδων της εκπαίδευσης και της προώθησης των
κοινών αξιών παγκοσμίως.
 Προώθηση του πειραματισμού, της καινοτομίας, της διάχυσης των
πληροφοριών και των ορθών πρακτικών, καθώς και του διαλόγου για τις
πολιτικές που αφορούν την εκπαίδευση. (Ελληνική Εθνική Επιτροπή
UNESCO. Στο: http://www.unesco-hellas.gr/gr/2_3_1_1.htm προσπελάστηκε
στις 20/8/2013).
Οι κοινωνίες που επιθυμούν την γνώση και προωθούν την εκπαίδευση για
όλους, προάγουν έναν πολιτισμό ειρήνης, αποδεχόμενες τη διαφορετικότητα και
προασπίζοντας τα δικαιώματα του ανθρώπου. Η εκπαίδευση αποτελεί πρωταρχικό
δικαίωμα του ανθρώπου, κατοχυρωμένο σε μια σειρά διεθνών πράξεων προστασίας
των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και προϋπόθεση κοινωνικής προόδου. Η
κατοχύρωση του δικαιώματος αυτού εξηγεί τη θεαματική ανάπτυξή της σε όλο τον
κόσμο, χωρίς ακόμη να έχει επιτευχθεί η παράλληλη εξάλειψη του αναλφαβητισμού,
ή του αναμενόμενου εκδημοκρατισμού της παιδείας. Ωστόσο θα χρειαστεί χρόνος για
να εξαλειφθούν οι ανισότητες που υπάρχουν, σε παγκόσμιο επίπεδο, στον σύγχρονο
κόσμο ανάμεσα σε κράτη (πλούσια - φτωχά) ανάμεσα στις κοινωνίες (ομοιογενείς ανομοιογενείς) ανάμεσα ακόμη και σε νοοτροπίες (προοδευτικές - φανατικές).
Η UNESCO προωθεί στρατηγικές ικανές να λάβουν υπόψη τους την
κοινωνική και πολιτιστική ιδιαιτερότητα κάθε χώρας, να αντισταθούν στην
ομοιομορφοποίηση του κόσμου, να βοηθήσουν στην ανάδειξη των χαρακτηριστικών
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των επιμέρους κοινωνικών ομάδων, και να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη μιας
κοινωνίας που αναδημιουργείται τρεφόμενη από συνειδητά αποδεκτές
ανομοιομορφίες και η οποία αφομοιώνει ή μετασχηματίζει επιρροές από το
εξωτερικό. Το σχολείο αποτελεί τον κατ' εξοχήν χώρο στον οποίο μεταδίδεται και
διαιωνίζεται η πολιτιστική κληρονομιά κάθε λαού και οι προσπάθειες προσαρμογής
της διδασκαλίας προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να είναι συνεχείς. ((ΈΔΡΑ
UNESCO, Διαπολιτισμικής πολιτικής για μια δραστήρια και αλληλέγγυα ιθαγένεια.
Στο: http://afroditi.uom.gr/chaireunesco/index.php/i-unesco.html προσπελάστηκε στις
19/8/2013).
Ταυτόχρονα η UNESCO δημιούργησε ένα Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων
(ASPnet) το οποίο ιδρύθηκε το 1953 και είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο σε 177 χώρες με
8.000 περίπου εκπαιδευτικά ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων νηπιαγωγείων,
σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και ινστιτούτων επιμόρφωσης
καθηγητών), τα οποία εργάζονται για την υποστήριξη της ποιοτικής εκπαίδευσης
στην πράξη. Εντάσσεται στο μεγαλύτερο Πρόγραμμα της UNESCO «Εκπαίδευση για
Όλους (EFA)». Συντονίζεται από το Διεθνή Συντονιστή σε επίπεδο UNESCO ενώ
αντίστοιχα υπάρχει ένας Εθνικός Συντονιστής σε κάθε χώρα.
Οι Εθνικές Επιτροπές UNESCO και τα Υπουργεία Παιδείας ιδρύουν εθνικό
δίκτυο σχολείων, τα οποία ενδιαφέρονται να διεξάγουν δραστηριότητες με στόχο τη
βελτίωση της ποιοτικής εκπαίδευσης, ειδικότερα την ηθική, πολιτιστική και διεθνή
διάσταση. Αυτό το δίκτυο σχεδιάστηκε για να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής στη
διάχυση της πληροφόρησης των αποτελεσμάτων που αποκτήθηκαν έτσι ώστε και
άλλα σχολεία της χώρας να διεξάγουν παρόμοιες δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο των ASPnet η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO έχει
αναπτύξει ένα δίκτυο το οποίο αριθμεί σήμερα 3 νηπιαγωγεία, 34 δημοτικά σχολεία
σε όλη την Ελληνική επικράτεια, 64 γυμνάσια, 39 λύκεια και 8 ΤΕΕ, δηλ. συνολικά
148 εκπαιδευτικές μονάδες διαφόρων βαθμίδων.
Tα Συνεργαζόμενα Σχολεία δεσμεύονται να προωθήσουν τα ιδανικά της
UNESCO υλοποιώντας πιλοτικά προγράμματα, που στόχο έχουν να καταστήσουν
τους νέους ανθρώπους ικανούς να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά της προκλήσεις
ενός περίπλοκου και συνεχώς αναπτυσσομένου κόσμου. Το καινούργιο Πλάνο
Δράσης και Στρατηγικής του ASPnet (2004-2009) δίνει έμφαση σε τέσσερεις
πυλώνες για τον 21ο αιώνα (μάθηση για γνώση, μάθηση για δράση, μάθηση για
επιβίωση, μάθηση για συνύπαρξη) και προωθεί την ποιοτική εκπαίδευση σύμφωνα με
το Πλαίσιο Δράσης του Dakar. Δάσκαλοι και μαθητές του ASPnet έχουν πολλές
ευκαιρίες για συνεργασία εκτός των ορίων της τάξης τους με στόχο την ανάπτυξη
καινοτομικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, μεθόδων και υλικών. Το ASPnet
υλοποιεί δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι στόχοι του μπορούν να
συνοψισθούν ως εξής:
Σε εθνικό επίπεδο:
Οι Εθνικές Επιτροπές για την UNESCO και τα Υπουργεία Εκπαίδευσης οργανώνουν
ένα δίκτυο από σχολεία που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την ποιότητα της
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εκπαίδευσης, ιδιαιτέρα τις ηθικές, πολιτιστικές και διεθνείς διαστάσεις της,
αναπτύσσοντας αποτελεσματικές διδακτικές προσεγγίσεις, μεθόδους και υλικά. Αυτό
το δίκτυο παράγει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα μέσα από τη διάχυση της
πληροφόρησης, έτσι ώστε και τα σχολεία εκτός δικτύου να μπορούν να
πραγματοποιούν στη συνέχεια παρόμοιες δραστηριότητες. Καταγράφονται δεκάδες
παραδείγματα όπου το ASPnet έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στην εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση και ανανέωση στα διάφορα κράτη μέλη της UNESCO.
Σε περιφερειακό επίπεδο:
Χώρες που ανήκουν στην ίδια γεωγραφική περιφέρεια συχνά μοιράζονται κοινούς
παρονομαστές όπως γλώσσα, θρησκεία και κουλτούρα. Για να ενισχυθούν αυτοί οι
δεσμοί κάθε γεωγραφική περιφέρεια ενθαρρύνεται να αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό
Πλάνο Δράσης, το οποίο περιλαμβάνει περιφερειακά σεμινάρια και εργαστήρια για
του Εθνικούς Συντονιστές και εκπαιδευτικούς, προγράμματα ανταλλαγών μαθητών
και καθηγητών καθώς και άλλες πρωτοβουλίες και ειδικές εκδηλώσεις (Flagship
Projects).
Σε διεθνές επίπεδο:
Καταβάλλονται πολλές προσπάθειες ώστε να διευκολυνθεί η ανταλλαγή
πληροφοριών εντός του δικτύου ASPnet σε όλα τα επίπεδα.. Υλοποιούνται διεθνή
προγράμματα, ειδικά γεγονότα, εκστρατείες ευαισθητοποίησης, διαγωνισμοί για να
ενθαρρυνθούν οι δεσμοί και η αλληλεγγύη ανάμεσα στα μέλη του δικτύου.
Θεματικοί άξονες:
 Τα σχολεία του Προγράμματος ASPnet δεσμεύονται να υλοποιήσουν πιλοτικά
προγράμματα με θεματικούς άξονες όπως: Παγκόσμιες Ανησυχίες και ο Ρόλος
του Συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, Ειρήνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα,
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Τα
πιλοτικά αυτά προγράμματα αποβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας της
εκπαιδευτικής διαδικασίας με την ανάπτυξη νέων αποτελεσματικών
διδακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων και τη δημιουργία πρωτοποριακού
εκπαιδευτικού υλικού. Τα σχολεία που συμμετέχουν στο ASPnet προέρχονται
από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (δημοτικά, γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)
και από όλη την Ελλάδα. (Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNESCO. Στο:
http://www.unesco-hellas.gr/gr/2_3_1_1.htm προσπελάστηκε στις 20/8/2013).
Ο ορισμός της UNESCO, όπως προαναφέρθηκε, για τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ –
CULTURE, υιοθετήθηκε παγκοσμίως στην 43η Διεθνή Συνδιάσκεψη της UNESCO
για την Παιδεία και τον Πολιτισμό στις 14 – 9 Σεπτεμβρίου 1992 στη Γενεύη,
σύμφωνα με τον οποίο:
«ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ = είναι ολόκληρο το πλέγμα των πνευματικών, υλικών, διανοητικών
και συναισθηματικών χαρακτηριστικών που διακρίνουν μια κοινωνία ή μια κοινωνική
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ομάδα και αποτελούν τα στοιχεία της πολιτισμικής ταυτότητάς της. Σ’ αυτά
περιλαμβάνονται τρόποι ζωής, παραδόσεις, αντιλήψεις, τέχνες και γράμματα, και ότι
στο σύστημα των ηθικών αξιών τους εντάσσονται τα θεμελιώδη Δικαιώματα του
Ανθρώπου. Περιλαμβάνει τόσο τον επίσημο όσο και τον λαϊκό πολιτισμό και δεν
περιορίζεται στην υπάρχουσα πολιτισμική κληρονομιά, αλλά εμπλουτίζεται συνεχώς
από τη Μνήμη και τη Δημιουργικότητα. Δεν είναι εσωστρεφής αλλά γονιμοποιείται
από τις έξωθεν πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις. Ακόμα ο πολιτισμός συνδέεται με μια
δυναμική σχέση με την Παιδεία, μέσω της «ελευθερίας της έκφρασης», της
ελευθερίας της συμμετοχής και της ελεύθερης διακίνησης προσώπων, επιστημονικών
γνώσεων και πολιτισμικών δημιουργημάτων».
Σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη της UNESCO για την Πολιτιστική
Ποικιλομορφία, τα κράτη-μέλη δεσμεύονται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την
ευρεία διάδοση της και να ενθαρρύνουν την αποτελεσματική εφαρμογή της, ιδίως
συνεργαζόμενα προκειμένου να επιτύχουν τους εξής στόχους:
1. Να εμβαθύνουν το διεθνή διάλογο περί ζητημάτων που άπτονται της πολιτιστικής
πολυμορφίας, ιδίως όσον αφορά τις διασυνδέσεις της με την ανάπτυξη και την
επίδρασή της στη χάραξη πολιτικής, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο,
εξετάζοντας ιδίως τη σκοπιμότητα διεθνούς νομικού κειμένου για την πολιτιστική
πολυμορφία.
2. Να προωθήσουν τον προσδιορισμό αρχών, προδιαγραφών και πρακτικών, τόσο σε
εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και μορφές ευαισθητοποίησης και πρότυπα
συνεργασίας, που συμβάλλουν τα μέγιστα στην προστασία και προώθηση της
πολιτιστικής πολυμορφίας.
3. Να καλλιεργήσουν την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών για τον
πολιτιστικό πλουραλισμό, προκειμένου να διευκολύνουν, σε πολυμορφικές
κοινωνίες, την ένταξη και συμμετοχή προσώπων και ομάδων από διαφορετικό
πολιτιστικό υπόβαθρο.
4. Να σημειώσουν περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά την κατανόηση και αποσαφήνιση
του περιεχομένου των πολιτιστικών δικαιωμάτων ως αναπόσπαστου μέρους των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
5. Να προστατεύουν τη γλωσσική κληρονομιά της ανθρωπότητας και να παρέχουν
στήριξη στην έκφραση, τη δημιουργία και τη διάδοση στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό
γλωσσών.
6. Να ενθαρρύνουν τη γλωσσική πολυμορφία – παράλληλα με το σεβασμό για τη
μητρική γλώσσα – σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, όπου αυτό είναι δυνατόν, και να
προωθούν την εκμάθηση περισσότερων της μίας γλωσσών από μικρή ηλικία.
7. Να προωθούν μέσω της εκπαίδευσης την ευαισθητοποίηση για τη θετική αξία της
πολιτιστικής πολυμορφίας και να βελτιώνουν, για το σκοπό αυτό, το σχεδιασμό των
προγραμμάτων σπουδών και την εκπαίδευση των διδασκόντων.
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8. Να ενσωματώνουν, όπου αρμόζει, παραδοσιακές παιδαγωγικές μεθόδους στην
εκπαιδευτική διαδικασία προκειμένου να διατηρούν και να αξιοποιούν πλήρως τις
πολιτιστικά πρόσφορες μεθόδους επικοινωνίας και μετάδοσης της γνώσης.
9. Να ενθαρρύνουν τον “ψηφιακό αλφαβητισμό” και να εξασφαλίζουν μεγαλύτερη
δεξιοτεχνία στις νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας, οι οποίες θα πρέπει
να θεωρούνται τόσο εκπαιδευτικοί τομείς όσο και παιδαγωγικά εργαλεία που
μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
10. Να προωθούν τη γλωσσική πολυμορφία στον κυβερνοχώρο και να ενθαρρύνουν
την οικουμενική πρόσβαση μέσω του παγκόσμιου δικτύου σε όλες τις πληροφορίες
που ανήκουν στο δημόσιο τομέα.
11. Να αντιμετωπίζουν το ψηφιακό χάσμα, σε στενή συνεργασία με τους αρμόδιους
οργανισμούς του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, βελτιώνοντας την πρόσβαση
των αναπτυσσόμενων χωρών στις νέες τεχνολογίες, βοηθώντας τις στην εκμάθηση
των τεχνολογιών πληροφοριών και διευκολύνοντας την ψηφιακή διάδοση ενδογενών
πολιτιστικών προϊόντων και την πρόσβαση αυτών των χωρών στους εκπαιδευτικούς,
πολιτιστικούς και επιστημονικούς ψηφιακούς πόρους που είναι παγκοσμίως
διαθέσιμοι.
12. Να ενθαρρύνουν την παραγωγή, προστασία και διάδοση διαφοροποιημένου
περιεχομένου στα μέσα και τα παγκόσμια δίκτυα πληροφοριών και, για το σκοπό
αυτό, να προωθούν το ρόλο των δημόσιων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
υπηρεσιών για την ανάπτυξη οπτικοακουστικών παραγωγών καλής ποιότητας, ιδίως
καλλιεργώντας τη δημιουργία συνεργατικών μηχανισμών για τη διευκόλυνση της
διανομής τους.
13. Να διαμορφώνουν πολιτικές και στρατηγικές για τη διατήρηση και την ενίσχυση
της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, ιδίως της προφορικής και της άυλης
πολιτιστικής κληρονομιάς, και για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης
πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών.
14. Να σέβονται και να προστατεύουν τις παραδοσιακές γνώσεις, ιδίως των
αυτοχθόνων λαών, να αναγνωρίζουν τη συμβολή των παραδοσιακών γνώσεων, ιδίως
όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των φυσικών
πόρων, και να καλλιεργούν συνέργιες μεταξύ της σύγχρονης επιστήμης και των
τοπικών γνώσεων.
15. Να καλλιεργούν την κινητικότητα των δημιουργών, των καλλιτεχνών, των
ερευνητών, των επιστημόνων και των διανοούμενων και την ανάπτυξη διεθνών
ερευνητικών προγραμμάτων και συμπράξεων, προσπαθώντας παράλληλα να
διατηρούν και να βελτιώνουν το δημιουργικό δυναμικό των αναπτυσσόμενων χωρών
και των χωρών σε μεταβατικό στάδιο.
16. Να διασφαλίζουν την προστασία των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων
προς όφελος της ανάπτυξης της σύγχρονης δημιουργικότητας και της δίκαιης αμοιβής
33

του δημιουργικού έργου, υποστηρίζοντας παράλληλα το δημόσιο δικαίωμα
πρόσβασης στον πολιτισμό, σύμφωνα με το Άρθρο 27 της Οικουμενικής Διακήρυξης
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
17. Να συνδράμουν στη δημιουργία ή την ενίσχυση πολιτιστικών βιομηχανιών στις
αναπτυσσόμενες χώρες και τις χώρες σε μεταβατικό στάδιο και, για το σκοπό αυτό,
να συνεργάζονται για την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών και δεξιοτήτων,
ενισχύοντας τη δημιουργία βιώσιμων τοπικών αγορών και διευκολύνοντας την
πρόσβαση στα πολιτιστικά προϊόντα αυτών των χωρών στην παγκόσμια αγορά και τα
διεθνή δίκτυα διανομής.
18. Να αναπτύσσουν πολιτιστικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων
επιχειρησιακής υποστήριξης και/ή των κατάλληλων ρυθμιστικών πλαισίων,
σχεδιασμένες για να προωθούν τις αρχές της παρούσας Διακήρυξης, σύμφωνα με τις
διεθνείς υποχρεώσεις κάθε κράτους.
19. Να συμπεριλαμβάνουν όλους τους τομείς της κοινωνίας των πολιτών στη χάραξη
δημόσιων πολιτικών που αποσκοπούν στην προστασία και την προώθηση της
πολιτιστικής πολυμορφίας.
20. Να αναγνωρίζουν και να ενθαρρύνουν τη συμβολή που μπορεί να έχει ο ιδιωτικός
τομέας στη βελτίωση της πολιτιστικής πολυμορφίας και να διευκολύνουν, για το
σκοπό αυτό, τη δημιουργία forum διαλόγου μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα.

1.1.2 Conseil de l’ Europe
Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ο Οργανισμός που "γέννησε" την
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (9/11/1950). Η Σύμβαση
αυτή δεν αναγνωρίζει με άμεσο τρόπο την ύπαρξη συγκεκριμένων γλωσσικών
δικαιωμάτων. Το κείμενο περιορίζεται στο να επιβεβαιώσει την αρχή της μη
διάκρισης: "τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που αναγνωρίζονται στο παρόν κείμενο
πρέπει να κατοχυρώνονται χωρίς καμία διάκριση, που θα στηρίζεται στη… γλώσσα
…στην ένταξη σε μια εθνική μειονότητα… ή σε οποιαδήποτε άλλη περίσταση". Η
Σύμβαση λοιπόν δεν παρέχει παρά έμμεση προστασία των ομιλητών μειονοτικών
γλωσσών. Μεταξύ των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στη Σύμβαση, τα
δικαιώματα της εκπαίδευσης και της υπεράσπισης του ατόμου στο δικαστήριο είναι
αυτά που μπορούν να έχουν συνέπειες γλωσσικής τάξης.
Ωστόσο η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου δεν επιβάλλει στα
κράτη-μέλη παρά ήπιους γλωσσικούς περιορισμούς. Από τη μια ο ρόλος της είναι να
διασφαλίζει τον σεβασμό απέναντι σε άλλα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σε
αυτήν· σε περίπτωση αδυναμίας επίκλησης ενός τέτοιου δικαιώματος, δεν μπορεί να
δεχτεί μια διάκριση που να αντίκειται στη Σύμβαση. Από την άλλη, το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο δέχεται ότι δεν υπάρχει διακριτική αντιμετώπιση παρά μόνο στην
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περίπτωση που η διαφορετική αντιμετώπιση στερείται αντικειμενικής ή λογικής
βάσης. Η ύπαρξη μιας τέτοιας βάσης θα πρέπει να εκτιμηθεί σε σχέση με τον νόμιμο
χαρακτήρα των στόχων που επιδιώκονται μέσω της λήψης ενός συγκεκριμένου
μέτρου και της ύπαρξης αντιστοιχίας ανάμεσα στα μέτρα και τους στόχους. Έτσι, το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην περίπτωση του Βελγίου, που αναφέρθηκε παραπάνω,
έκρινε ότι τα μέτρα του βελγικού κράτους με στόχο την πραγμάτωση της γλωσσικής
ενότητας στο εσωτερικό των δύο περιφερειών του ανταποκρίνονταν σε ένα νόμιμο
στόχο και συνεπώς η άρνησή του να ιδρύσει ή να χρηματοδοτήσει γαλλόφωνα
σχολεία στη φλαμανδική περιφέρεια δεν αποτελούσε πράξη διάκρισης. Η ερμηνεία
αυτή φαίνεται να μην αφήνει παρά περιορισμένο χώρο για περαιτέρω ανάπτυξη ενός
ευνοϊκότερου δικαίου για τα γλωσσικά δικαιώματα.
Έγιναν πολλές προσπάθειες για την υιοθέτηση ενός πρόσθετου πρωτοκόλλου
με στόχο την ενίσχυση της αρχής της μη διάκρισης και της ενσωμάτωσης στη
Σύμβαση διατυπώσεων που θα καθόριζαν με τρόπο ρητότερο ορισμένα γλωσσικά
δικαιώματα. Καθώς καμία από τις προσπάθειες αυτές δεν απέδωσε, άλλαξε η
στρατηγική του Συμβουλίου: προοδευτικά εγκαταλείφθηκε ο όρος εθνικές
μειονότητες και στη θέση του άρχισε να χρησιμοποιείται ο όρος περιφερειακές ή
μειονοτικές κουλτούρες και γλώσσες, ενώ το ζήτημα μετατέθηκε από τα κεντρικά
πολιτικά όργανα στις περιφερειακές και τοπικές αρχές, σε πλαίσιο περισσότερο
τεχνοκρατικό.
Ακολούθησαν δύο διακηρύξεις, οι οποίες αναφέρονται ρητά στα γλωσσικά
δικαιώματα. Η Διακήρυξη του Galway (1975) ζητά από τους ευρωπαϊκούς
οργανισμούς "να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και αποκατάσταση
της γλώσσας και του πολιτισμού των περιφερειακών εθνοτικών κοινοτήτων, που
απειλούνται συχνά από εξαφάνιση…" Η Διακήρυξη του Bordeaux (1978)
υπογραμμίζει την προσοχή που πρέπει να δοθεί στις περιφερειακές ή μειονοτικές
γλώσσες και κουλτούρες και προαναγγέλλει την επεξεργασία μιας ευρωπαϊκής
Χάρτας Πολιτισμικών και Γλωσσικών Δικαιωμάτων.
Οι διακηρύξεις αυτές δίνουν ώθηση σε νέες πρωτοβουλίες. Το 1981 το
Κοινοβούλιο υιοθετεί πρόταση που αφορά ζητήματα εκπαίδευσης και κουλτούρας.
Στην απόφαση αυτή απαιτείται "η προοδευτική υιοθέτηση της μητρικής γλώσσας
στην εκπαίδευση των παιδιών (προφορική χρήση της διαλέκτου σε προσχολικό
επίπεδο, χρήση της νόρμας της μητρικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
κατά τη διάρκεια της οποίας θα εισάγεται σταδιακά -παράλληλα με τη μητρική
γλώσσα- και η πλειονοτική γλώσσα του κράτους), …ο σεβασμός και η κρατική
βοήθεια υπέρ της τοπικής χρήσης των μειονοτικών γλωσσών και υπέρ της σταθερής
χρήσης τους στην ανώτερη εκπαίδευση και στα Μ.Μ.Ε…". Απαιτείται τέλος να
διερευνηθεί ηδυνατότητα χρήσης των τοπικών γλωσσών ως συν-επισήμων γλωσσών
σε τοπικό επίπεδο. Σε συνέχεια της σύστασης αυτής το Διαρκές Συμβούλιο των
Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών αποφάσισε την εκπόνηση ενός ευρωπαϊκού
Χάρτη των Περιφερειακών ή Μειονοτικών Γλωσσών.
Ακολούθησε η υιοθέτηση και άλλων προτάσεων που αφορούν το νομικό
καθεστώς των μεταναστών εργαζομένων και άπτονται των γλωσσικών δικαιωμάτων
κυρίως στους τομείς του εργατικού δικαίου, της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και της
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γλωσσικής εκπαίδευσης (εκμάθηση της γλώσσας της χώρας-υποδοχής και της
μητρικής τους γλώσσας).
Η συζήτηση περί γλωσσικών δικαιωμάτων ανανεώθηκε μετά από τις
πολιτικές αλλαγές στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης και τη συμμετοχή πολλών
από αυτές στις εργασίες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να
αναφερθεί το έργο του Συμβουλίου για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην
Ευρώπη και κυρίως η απόφασή του (Κοπεγχάγη, 1990) που υποχρεώνει τα κράτη που
την υπέγραψαν να προστατεύουν και να προάγουν την εθνοτική και γλωσσική
ταυτότητα των εθνικών τους μειονοτήτων (ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
Στο:http://www.greeklanguage.gr/greekLang/studies/guide/thema_c5/01.html
προσπελάστηκε στις 28/8/2013).
Συμπερασματικά η εκπαίδευση διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην
προώθηση των βασικών αξιών του Συμβουλίου της Ευρώπης: της δημοκρατίας, τα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, καθώς και στην πρόληψη των
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γενικότερα, η εκπαίδευση
αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο ως μέσο άμυνας ενάντια στην αύξηση της βίας,
του ρατσισμού, του εξτρεμισμού, της ξενοφοβίας, των διακρίσεων και της
μισαλλοδοξίας. Αυτή η αυξανόμενη συνειδητοποίηση αντικατοπτρίζεται στην
υιοθέτηση του Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της
Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα («EDC / HRE”) από
47 κράτη μέλη του Οργανισμού στο πλαίσιο της Σύστασης CM / Rec (2010) 7.
Αναγνωρίζοντας λοιπόν «το ρόλο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της
μέγιστης συμβολής του Συμβουλίου της Ευρώπης στη διατήρηση και την ανάπτυξη
της ενότητας και της διαφορετικότητας των ευρωπαϊκών μας κοινωνιών», ζητήθηκε
από το Συμβούλιο της Ευρώπης να ενισχύσει τη σημαντικότητα της εκπαίδευσης, και
να υιοθετήσει νέες στρατηγικές που θα παροτρύνουν τα κράτη- μέλη να εισάγουν
στις εκπαιδευτικές τους πολιτικές, τη διαπολιτισμική διάσταση, που θα επιτρέπουν
τον εντοπισμό των καλών πρακτικών σχετικά με τη δημοκρατική διαχείριση και την
εξασφάλιση της ποιότητας στο σχολείο, καθώς και την προετοιμασία των χρηστών
του.
Οι ακόλουθοι στόχοι και αρχές θα πρέπει να καθοδηγούν τα κράτη μέλη στη
χάραξη των πολιτικών, της νομοθεσίας και της πρακτικής τους.
α. Βασικός στόχος είναι να παρέχεται σε κάθε πρόσωπο εντός της επικράτειάς του, η
ευκαιρία της εκπαίδευσης στην παιδεία της δημοκρατίας και τα ανθρώπινα
δικαιώματα.
β. Η εκπαιδευτική διαδικασία της παιδείας της δημοκρατίας και της εκπαίδευσης στα
ανθρώπινα δικαιώματα είναι μια δια βίου διαδικασία. Η αποτελεσματική μάθηση
στον τομέα αυτό περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων,
συμπεριλαμβανομένων των φορέων χάραξης πολιτικής, επαγγελματιών της
εκπαίδευσης, μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εκπαιδευτικών αρχών,
δημόσιων υπάλληλων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, οργανώσεων νεολαίας, μέσων
ενημέρωσης και του ευρύτερου κοινού.
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γ. Όλα τα μέσα της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης, είτε πρόκειται για τυπική, μη
τυπική ή άτυπη εκπαίδευση ή επιμόρφωση, έχουν ένα ρόλο να διαδραματίσουν σε
αυτή την μαθησιακή διαδικασία και είναι πολύτιμα για την προώθηση των αρχών της
και την επίτευξη των στόχων της.
δ. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις νέων μπορούν να συμβάλουν
σημαντικά στην παιδεία της δημοκρατίας και την εκπαίδευση στα ανθρώπινα
δικαιώματα, ιδίως μέσω της μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης. Προκειμένου να
καταστεί δυνατή αυτή η συμβολή τους χρειάζονται ευκαιρίες και υποστήριξη.
ε. Οι διδακτικές και μαθησιακές πρακτικές και δραστηριότητες θα πρέπει να
ακολουθούν και να προωθούν τις δημοκρατικές αξίες και αρχές και τα ανθρώπινα
δικαιώματα.
Ιδιαίτερα, η διοίκηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων
των σχολείων, θα πρέπει να αντανακλά και να προάγει τις αξίες των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και να ενθαρρύνει την ενδυνάμωση και την ενεργό συμμετοχή των
μαθητών, του εκπαιδευτικού προσωπικού και των ενδιαφερόμενων μερών,
συμπεριλαμβανομένων των γονέων.
στ. Ένα σημαντικό στοιχείο του συνόλου της εκπαίδευσης για την παιδεία της
δημοκρατίας και της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η προώθηση
της κοινωνικής συνοχής και του διαπολιτισμικού διαλόγου καθώς και η αξιοποίηση
της διαφορετικότητας και της ισότητας, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των
φύλων. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν γνώσεις, προσωπικές
και κοινωνικές δεξιότητες και κατανόηση που μειώνουν τις συγκρούσεις, αυξάνουν
την εκτίμηση και την κατανόηση των διαφορών μεταξύ θρησκευτικών και εθνικών
ομάδων, χτίζουν τον αμοιβαίο σεβασμό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τις κοινές
αξίες, ενθαρρύνουν το διάλογο και προωθούν τη μη βία στην επίλυση προβλημάτων
και διαφορών.
ζ. Ένας από τους θεμελιώδεις στόχους της παιδείας της δημοκρατίας και της
εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι να εξοπλίσει τους εκπαιδευόμενους με
γνώση, κατανόηση και δεξιότητες, αλλά και να τους ενδυναμώσει έτσι ώστε να έχουν
την ετοιμότητα να αναλάβουν δράση στην κοινωνία, υπερασπίζοντας και
προωθώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.
η. Ζωτικό στοιχείο της διάδοσης και της βιωσιμότητας μιας αποτελεσματικής
εκπαίδευσης στις αρχές και στις πρακτικές της εκπαίδευσης για την παιδεία της
δημοκρατίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η συνεχής επιμόρφωση και
ανάπτυξη των επαγγελματιών της εκπαίδευσης και των επικεφαλής ομάδων της
νεολαίας (youth leaders), καθώς και των εκπαιδευτών τους. Συνεπώς, θα πρέπει η
εκπαίδευση αυτή να σχεδιάζεται και να χρηματοδοτείται επαρκώς.
θ. Οι συνεργασίες, μεταξύ του ευρέως φάσματος των ενδιαφερομένων που
εμπλέκονται στην εκπαίδευση για την παιδεία της δημοκρατίας και την εκπαίδευση
στα ανθρώπινα δικαιώματα (φορείς χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες της
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εκπαίδευσης, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις,
οργανώσεις νεολαίας, μέσα ενημέρωσης και το ευρύ κοινό) θα πρέπει να
ενθαρρύνονται τόσο σε κρατικό, όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, έτσι
ώστε να έχουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση.
ι. Δεδομένου του διεθνούς χαρακτήρα των αξιών και δεσμεύσεων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων που διέπουν τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, είναι σημαντικό τα
κράτη μέλη να συνεχίσουν και να ενθαρρύνουν τη διεθνή και περιφερειακή
συνεργασία όσον αφορά στις δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα
Χάρτη καθώς και τον προσδιορισμό και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στους εκπαιδευτικούς, στο λοιπό
εκπαιδευτικό προσωπικό, στους επικεφαλής ομάδων της νεολαίας (youth leaders) και
τους εκπαιδευτές, την απαραίτητη αρχική και συνεχή επιμόρφωση και ανάπτυξη στον
τομέα της παιδείας της δημοκρατίας και της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Αυτή η επιμόρφωση θα πρέπει να εξασφαλίζει τη βαθιά γνώση και κατανόηση των
στόχων και των αρχών του αντικειμένου και των κατάλληλων μεθόδων διδασκαλίας
και μάθησης του, καθώς και άλλων βασικών δεξιοτήτων κατάλληλων γι’ αυτόν τον
τομέα της εκπαίδευσης.
Επίσης τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν σε όλους τους τομείς της
εκπαίδευσης, εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και μεθόδους διδασκαλίας που στοχεύουν
στη διδασκαλία της αρμονικής συμβίωσης σε μια δημοκρατική και πολυπολιτισμική
κοινωνία. Επίσης, θα πρέπει να διευκολύνουν τους εκπαιδευόμενους έτσι ώστε να
αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την προώθηση
της κοινωνικής συνοχής, το σεβασμό στη διαφορετικότητα και την ισότητα και την
αποδοχή των διαφορών, ιδιαίτερα μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών και εθνικών
ομάδων. Τέλος, θα πρέπει να τους διευκολύνουν στην απόκτηση των δεξιοτήτων που
είναι απαραίτητες για την επίλυση των διαφωνιών και των συγκρούσεων με μη βίαιο
τρόπο, με σεβασμό στα δικαιώματα του άλλου, καθώς και για την καταπολέμηση
όλων των μορφών διακρίσεων και βίας, ιδίως του σχολικού εκφοβισμού και της
παρενόχλησης. (Χάρτης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της
Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Στο:
http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Source/Charter/Charterpocket_EL.pdf
προσπελάστηκε στις 21/8/2013).
Θεωρείται σημαντικό να αναφερθεί ότι στην τελική Έκθεση του Συμβουλίου
της Ευρώπης για την εκπαίδευση και την πολιτισμική ανάπτυξη των μεταναστών
(Project No 7) (Council of Europe, The CDCC’s Project No 7: The Education and
Cultural Development of Migrants, Strasburg 1986), η διαπολιτισμική προσέγγιση
ορίζεται με βάση τα παρακάτω τέσσερα βασικά στοιχεία:
 Στην πλειονότητά τους οι κοινωνίες μας είναι πολυπολιτισμικές με τάσεις
διεύρυνσης της πολυπολιτισμικότητας,
 Κάθε πολιτισμός έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να
αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά,
 Η πολυπολιτισμικότητας αποτελεί εν δυνάμει προνόμιο,
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 Για να αξιοποιηθεί το προνόμιο της πολυπολιτισμικότητας πρέπει να
διασφαλιστεί η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους διάφορους πολιτισμούς χωρίς
να εξαφανίζεται η ιδιαίτερη ταυτότητα κανενός και η μετατροπή της
πολυπολιτισμικής κατάστασης σε διαπολιτισμική.
Συμφώνα με την έκθεση η διαπολιτισμικότητα δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά
βασικό μέσο για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση και την
κοινωνία. Η διαπολιτισμική προσέγγιση κατανοείται ως αρχή και ως στόχος που
πρέπει και μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την επιστημονική ανάλυση και τη
δράση. Ως βασικά χαρακτηριστικά της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αναφέρονται
στην έκθεση ότι:
 Αποτελεί βασική αρχή και στόχο που διέπει κάθε σχολική δραστηριότητα,
 Πεδίο αναφοράς της είναι η άμεση εμπειρία των παιδιών στις χώρες
υποδοχής,
 Διευρύνει τους υφιστάμενους εκπαιδευτικούς στόχους του σχολείου,
 Προκαλεί την αμοιβαία επίδραση των πολιτισμών των χωρών καταγωγής και
υποδοχής,
 Δημιουργεί προϋποθέσεις για αποδοχή της νέας πολιτισμικής
πραγματικότητας και της δυναμικής της στις χώρες υποδοχής,
 Προξενεί επανεξέταση, αναθεώρηση και διεύρυνση των κοινωνικοκεντρικών
και εθνοκεντρικών κριτηρίων του σχολείου,
 Διευρύνει την οπτική μέσα από την οποία βλέπεται η εκπαίδευση, ο
πολιτισμός , τα παιδιά και οι ενήλικες,
 Αποτελεί μέσο για την αξιολόγηση των ευκαιριών στη ζωή και για την
επίτευξη της μέγιστης δυνατής κοινωνικής και οικονομικής ένταξης
(ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ).

1.1.3 Ευρωπαϊκή Ένωση
Σε αντίθεση με τους άλλους Διεθνείς Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται
στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μόνος Οργανισμός που διαθέτει
υπερεθνική, αποφαντική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία που της παρέχει τη
δυνατότητα να επιβάλει στα κράτη-μέλη της την επιβολή των κοινοτικών
αποφάσεων. Οι εξουσίες της Κοινότητας ασκούνται μέσω τεσσάρων οργάνων. Ένα
αντιπροσωπευτικό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένα διοικητικό, την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και ένα δικαστικό, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (Τσαούσης, 2007).
Αν και από τη δεκαετία του ’70 και μετά, στις περισσότερες χώρες μέλη της
Ε.Ε., ακολουθήθηκαν πολιτικές περιορισμού της μετανάστευσης, εν τούτοις, πολλοί
μετανάστες εξακολούθησαν να εισέρχονται στην Ευρώπη, νόμιμα ή παράνομα, σε
αναζήτηση εργασίας ή πολιτικού ασύλου. Στη συνέχεια, τα κράτη-μέλη, αναζήτησαν
μια κοινή μεταναστευτική πολιτική, στο πλαίσιο της ενοποίησης των νομοθεσιών
καθώς και με την προϊούσα συνειδητοποίηση ότι το φαινόμενο υπερβαίνει τα όρια
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ενός κράτους.
Ήδη, από τα μέσα της δεκαετίας του ΄80, την Ε.Ε. απασχολεί τόσο το ζήτημα
της κυκλοφορίας των προσώπων εντός των συνόρων της, όσο και εκείνο της
περιφρούρησης των εξωτερικών της συνόρων από τις μεταναστευτικές πιέσεις
ατόμων από τρίτες χώρες. Επιπλέον, τίθεται ως ζήτημα άμεσης προτεραιότητας η
ρύθμιση των θεμάτων που σχετίζονται με την παραμονή αυτών των ατόμων εντός
των συνόρων της Ε.Ε. Απόρροια των μεταναστευτικών πιέσεων αφενός και της
προβληματικής για τον έλεγχό τους αφετέρου, ήταν η Συνθήκη Σέγκεν που
υπογράφηκε το 1985 αρχικά από πέντε χώρες (Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο,
Γερμανία και Γαλλία) και αργότερα, το 1990, η σύμβαση εφαρμογής της. Στη
συνέχεια, προσχώρησαν στη συμφωνία και άλλες χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα
που προσχώρησε το 1992. Η Συμφωνία Σέγκεν υιοθετείται επίσημα από την Ε.Ε. στη
Σύνοδο Κορυφής του Άμστερνταμ το καλοκαίρι του 1997.
Στη Συνθήκη του Άμστερνταμ (άρθρο 63) ορίζεται ότι, μέχρι το Μάιο του
2004, το Συμβούλιο θα πρέπει να νομοθετήσει για τη λήψη μέτρων που αφορούν στο
άσυλο, στην παράνομη μετανάστευση και στην πολιτική επαναπατρισμού των
μεταναστών. Επιπλέον, δίνεται γενική κατεύθυνση (αρθ. 13) σχετικά με τις
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μειονοτικών ομάδων που διακρίνονται από
πολιτιστικές, εθνοτικές ή θρησκευτικέςιδιαιτερότητες. Η ρύθμιση αυτή υπαγορεύτηκε
από την αναγνώριση της έλλειψης τέτοιων ρυθμίσεων στις εθνικές νομοθεσίες και
ορίσθηκε ρητά η υποχρέωση των κρατών να ευθυγραμμισθούν με την κοινοτική
πολιτική. Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις που αφορούν στην «καταπολέμηση οποιασδήποτε
διάκρισης που βασίζεται στη ράτσα (race) ή στην εθνοτική καταγωγή ή στη
θρησκεία…» θεωρούνται βασικές και υπερισχύουν του εθνικού νομοθετικού
πλαισίου. Επίσης, οι παραπάνω ρυθμίσεις ορίζονται ως βασικές υποχρεώσειςπροϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες,
Σε συνέχεια αυτού του πλαισίου, τον Οκτώβριο του 1999, στην έκτακτη
Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ε.Ε. του Τάμπερε, παρουσιάστηκαν τα βασικά
σημεία μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής. Οι προτάσεις για μια κοινοτική
μεταναστευτική πολιτική κινούνται σε δύο βασικούς άξονες: ο πρώτος αφορά στην
υιοθέτηση ενός νομοθετικού πλαισίου για τις συνθήκες εισόδου και παραμονής
υπηκόων τρίτων χωρών και ο δεύτερος καθιερώνει μια διαδικασία συντονισμού
μεταξύ των κρατών, έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί η σταδιακή σύγκλιση των πολιτικών
που δεν καλύπτονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αποτέλεσμα αυτών των
διαδικασιών, ήταν η Ανακοίνωση στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
το Νοέμβριο του 2000, με την οποία η Επιτροπή υιοθετεί μια προσέγγιση της
διαχείρισης της μετανάστευσης, η οποία θα λαμβάνει υπ’ όψιν της τα εξής σημεία:
•Την οικονομική και δημογραφική ανάπτυξη της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης.
•Τη δυνατότητα υποδοχής του κάθε κράτους-μέλους καθώς και τους
ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς του με τις χώρες προέλευσης.
•Την κατάσταση στις χώρες προέλευσης
μεταναστευτικής πολιτικής σε αυτές τις χώρες.

και

την

επίπτωση

της
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•Την αναγκαιότητα ανάπτυξης ειδικών πολιτικών ένταξης, που θα βασίζονται
στην αμερόληπτη αντιμετώπιση των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα
στην Ε.Ε, στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού, του ρατσισμού και της
ξενοφοβίας και στο σεβασμό της διαφοράς.
Σε αυτό το γενικό πνεύμα λαμβάνονται αποφάσεις για τη λήψη μέτρων κατά
των διακρίσεων, με τις Οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ, που αφορούν στην
εφαρμογή της αρχής της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των ανθρώπων,
χωρίς εθνοτική ή ρατσιστική διάκριση. Παράλληλα, ορίζεται η προθεσμία
(19/7/2003) για την υποχρεωτική ένταξη των διατάξεων αυτών στο Σύνταγμα των
κρατών-μελών της Ε.Ε. τα οποία υποχρεούνται, επίσης, να αναλάβουν συγκεκριμένη
δράση για να εξαλείψουν κάθε διάκριση που πλήττει άτομα ή ομάδες, σε τομείς όπως
η παιδεία, η κοινωνική πρόνοια, η κοινωνική ασφάλιση και ιατρική περίθαλψη, τα
κοινωνικά προνόμια, καθώς και να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στα αγαθά και τις
υπηρεσίες. Επιπλέον, ορίζεται ότι η διάκριση μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση. Τα
ζητήματα της μετανάστευσης απασχόλησαν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου
τονίσθηκε η αναγκαιότητα μιας ισόρροπης και συνεκτικής προσέγγισης του θέματος,
που θα υπαγορεύει πολιτικές, που αφενός θα καταπολεμούν τη λαθρομετανάστευση
και αφετέρου θα αξιοποιούν τα οφέλη της νόμιμης μετανάστευσης. Επιπλέον,
επισημαίνεται ότι η μετανάστευση συνιστά βασικό στοιχείο των σχέσεων της Ε.Ε. με
πολλές τρίτες χώρες, ιδίως εκείνων που γειτνιάζουν με την Ένωση, δηλαδή των
ανατολικών και νοτιοανατολικών περιοχών καθώς και εκείνων της περιοχής της
Μεσογείου. Επίσης, τονίζεται η αναγκαιότητα χορήγησης των πόρων που
απαιτούνται για τη στήριξη των αναπτυξιακών προσπαθειών των χωρών καταγωγής
και διέλευσης μεταναστών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της
δέσμευσης της Ε.Ε. προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι γενεσιουργές αιτίες της
μετανάστευσης, σύμφωνα με το Πρόγραμμα της Χάγης.
Οι υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνης των κρατών μελών, από το 1994,
καθιέρωσαν τακτικές συναντήσεις, κάθε έξι μήνες, με αντικείμενο τη συζήτηση και
τη λήψη αποφάσεων σε ορισμένα σχετικά θέματα, όπως η αστυνομική και
τελωνειακή συνεργασία ή η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Επιπλέον, στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Επιτροπή θα διαδραματίζει ενεργό ρόλο
στην προώθηση της πρότερης διαβούλευσης με τα κράτη-μέλη και άλλους εταίρους
της κοινωνίας των πολιτών, με την αρωγή συμβουλευτικών «οργάνων», όπως: 1) η
Επιτροπή για τη μετανάστευση και το άσυλο, 2) το δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής
για τη μετανάστευση, και 3) το δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής για την ένταξη των
μεταναστών.
Κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε. στη Θεσσαλονίκη,
επισημάνθηκε η αναγκαιότητα θεσμοθέτησης μιας ενιαίας ευρωπαϊκής
μεταναστευτικής πολιτικής σε πέντε βασικούς άξονες: κοινές αποφάσεις που θα
αφορούν στην προστασία των συνόρων, ρυθμίσεις που θα ορίζουν τις προϋποθέσεις
για την υποδοχή των μεταναστών, καθορισμό προδιαγραφών για την πολιτική
ασύλου, αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των μεταναστών και όροι
μετακίνησης εντός των συνόρων της Ε.Ε.
Παράλληλα βέβαια, τίθενται τα θεμέλια μιας σκληρής μεταναστευτικής
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πολιτικής, που ουσιαστικά μετατρέπουν σταδιακά τον Ευρωπαϊκό χώρο σε
«Φρούριο», με την εδραίωση διατάξεων έλεγχου στην είσοδο της Ε.Ε. Η Ευρώπη, εν
τέλει, διαιρεί την κοινωνία στην πλειοψηφική εθνότητα τους «Ευρωπαίους», και τους
«Άλλους», τους μη κοινοτικούς υπηκόους, τους «λαθραίους», τους αιτούντες άσυλο,
που είναι άτομα του Νότου και του υπόλοιπου κόσμου και ιδιαίτερα τους
Μουσουλμάνους, εφόσον κυρίως αυτοί είναι που παρουσιάζονται ως φυσικό/
ιστορικό/ πολιτιστικό/θρησκευτικό σύνορο της Ευρώπης.
Σε ανάλογο πνεύμα με αυτό των Συμφωνιών και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις
που ανέλαβαν συλλογικά, οι χώρες-μέλη εναρμονίζουν τη σχετική νομοθεσία τους.
Γενικά, η εκπαιδευτική πολιτική της Ε.Ε. εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο του
δικαιώματος της διαφορετικότητας, της ίσης μεταχείρισης και των ίσων δικαιωμάτων.
Όμως, αν και οι περισσότερες χώρες της Ε.Ε. κινούνται στο πλαίσιο αυτό για την
ένταξη των παιδιών των μεταναστών, ωστόσο διακρίνονται σημαντικά μεταξύ τους.
Άλλες χώρες έχουν μεγάλη εμπειρία στον τομέα της πολιτικής για την ένταξη αυτών
των παιδιών και άλλες βιώνουν για πρώτη φορά αυτό το φαινόμενο και αναζητούν τις
απαραίτητες πολιτικές και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Άλλος σημαντικός
παράγοντας που επηρεάζει την πολιτική κάθε χώρας είναι ότι η κάθε μια έχει
διαφορετική ιστορία, πολιτισμό και ασκεί πολιτική υπό διαφορετικές κοινωνικές και
οικονομικές συνθήκες, ως εκ τούτου, η κοινή εκπαιδευτική πολιτική της Ευρώπης
έχει να αντιμετωπίσει τη δυσκολία σύνθεσης των διαφορετικοτήτων κάθε χώρας.
Η πρώτη βασική ρύθμιση της Ένωσης για την εκπαίδευση των παιδιών των
μεταναστών είναι η Οδηγία του Συμβουλίου, την 25η Ιουλίου 1977, η οποία
αφορούσε μόνο στα παιδιά εργατών μεταναστών από χώρες προέλευσης εντός των
συνόρων της. Σύμφωνα με αυτήν, εφαρμόζονται ειδικά μέτρα για την ένταξη των
παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής και παράλληλα
καθιερώνονται μαθήματα εκμάθησης της μητρικής γλώσσας και του πολιτισμού τους
εντός του σχολείου. Από το Νοέμβριο του 2003, διευρύνονται τα δικαιώματα και στα
παιδιά των μεταναστών που προέρχονται από τρίτες, εκτός της Ε.Ε. χώρες, αλλά υπό
όρους. Στη συνέχεια επιβάλλεται στις νέες χώρες, που εντάχθηκαν στην Ε.Ε. το 2004,
να προσαρμόσουν το εθνικό νομοθετικό τους πλαίσιο και την πολιτική τους σε ότι
αφορά στον τομέα της εκπαίδευσης των παιδιών των μεταναστών, στο γενικότερο
πνεύμα της διάταξης.
Όμως, σε γενικές γραμμές στην πολιτική της Ε.Ε., δεν περιλαμβάνονται άλλα
μέτρα για την ομαλή ένταξη των παιδιών των μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα
των χωρών υποδοχής, καθώς δεν αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα αναπροσαρμογής
του περιεχομένου του. Το όλο νομοθετικό πλαίσιο κρίνεται περιορισμένο στη
διατύπωση στόχων και μελλοντικών κατευθύνσεων, εφόσον ουσιαστικά προβάλλει
ως μελλοντικό στόχο και πρότυπο τον ευρωπαίο μαθητή, και κατ’ επέκταση
μελλοντικό πολίτη, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το διαχωρισμό ανάμεσα σε
«Αυτόν» και τον «Άλλον» τον μη ευρωπαίο μαθητή. Αγνοείται παντελώς η ιστορική
ανάγκη για ένα μοντέλο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που θα θέτει σε ίσους όρους τα
πολιτισμικά στοιχεία όλων των μαθητών ανεξαρτήτου θρησκεύματος, πολιτιστικής ή
εθνοτικής καταγωγής. Η τάση αυτή διαφαίνεται άλλωστε και στα προγράμματα, και
στα προβλεπόμενα μέτρα, για παράδειγμα στην αναπροσαρμογή και εναρμόνιση του
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μαθήματος τηςιστορίας, το οποίο θα δίνει έμφαση στην ευρωπαϊκή ιστορία, σε βάρος
προφανώς της ιστορίας και του πολιτισμού του κάθε κράτους και αγνοώντας τους
άλλους πολιτισμούς χωρών που είναι έξω από τους κόλπους της, θα προβάλλει τα
κοινά σημεία και τους κοινούς αγώνες, θέλοντας έτσι να προωθήσει την ευρωπαϊκή
ενότητα, κουλτούρα, ταυτότητα.
Το 1999, στη συνάντηση των αρχηγών κυβερνήσεων της Ε.Ε. στο Τάμπερε,
για τη χάραξη κοινής πολιτικής σε ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης, τέθηκαν σε
ισχύ αρκετές οδηγίες για τους μετανάστες που προέρχονται από χώρες εκτός της Ε.Ε.
και ειδικότερα για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Αν και οι συστάσεις αυτές δεν
έχουν μετατραπεί σε υποχρέωση των κρατών μελών της Ε.Ε., εφόσον δεν έχουν
υποχρεωτικό χαρακτήρα, έχουν το πλεονέκτημα ότι αφορούν και τα παιδιά των
παράνομων μεταναστών. Δηλαδή, αφορούν παιδιά που εισέρχονται σε χώρες μέλη
της Ε.Ε. με τους γονείς τους και παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής από
μετανάστες γονείς, χωρίς να προσδιορίζεται η νομιμότητα της παραμονής τους. Σε
αυτά τα κείμενα, περιλαμβάνονται συστάσεις προς τα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν
τα εκπαιδευτικά τους συστήματα στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των παιδιών, νa
εισάγουν μαθήματα γλώσσας και πολιτισμού των χωρών προέλευσης, στο πλαίσιο
του κανονικού σχολικού προγράμματος σπουδών και να προωθήσουν τη
διαπολιτισμική εκπαίδευση, που θα αφορά όλους τους μαθητές.
Το Μάιο του 2003 πραγματοποιείται στην Ελλάδα η Σύνοδος: «Εκπαίδευση,
Νεολαία και Πολιτισμός», κατά την οποία ορίσθηκαν τρεις βασικοί στόχοι που
αφορούν όλα τα παιδιά που διαμένουν και εκπαιδεύονται στις χώρες-μέλη της Ε.Ε
και ιδιαίτερα τα παιδιά των μεταναστών επειδή είναι εκείνα που έχουν ιδιαίτερες
δυσκολίες στο σχολείο, όπως για παράδειγμα ανεπαρκής γνώση της γλώσσας της
χώρας υποδοχής, η οποία είναι αρκετή για να προκαλέσει σε ένα πρώτο στάδιο
προβλήματα στη γραφή και την ανάγνωση, και, σε ένα δεύτερο στάδιο, ως
επακόλουθο του πρώτου, την εγκατάλειψη της εκπαίδευσης. Οι τρεις αυτοί στόχοι
που θα πρέπει να εκπληρώσει η κάθε χώρα της Ε.Ε. έως το 2010, είναι:
1) Ο μέσος όρος των νέων που διαρρέουν από το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό σύστημα
στην Ευρώπη δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 10%.
2) Τουλάχιστον το 85% των νέων της Ε.Ε. ηλικίας 22 ετών θα πρέπει να έχουν
τελειώσει το δεύτερο κύκλο σπουδών.
3) Το ποσοστό των νέων μέχρι 15 ετών που δεν αποδίδουν ικανοποιητικά στη γραφή
και την ανάγνωση, θα πρέπει να μειωθεί κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση με
τοποσοστό του 2000.
Οι στόχοι αυτοί που τίθενται για το χρονικό ορίζοντα 2010, θα πρέπει να
ευαισθητοποιήσουν τα κράτη-μέλη ώστε να λάβουν μέτρα για τα παιδιά που
αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εκπαίδευση, μεταξύ αυτών και τα παιδιά των
μεταναστών. Παράλληλα, ορίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τους ελεγκτικούς
θεσμούς της θα παρακολουθεί την πορεία των εθνικών πολιτικών μετανάστευσης που
υιοθετούνται από τα κράτη-μέλη και επιπλέον, θα προωθεί την ανταλλαγή
πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών σε ότι αφορά στα μέτρα ένταξης
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των μεταναστών από τρίτες χώρες. Επίσης, δεσμεύεται να συντάσσει κάθε χρόνο
έκθεση για την πορεία των πολιτικών μετανάστευσης και ένταξης των μεταναστών,
στην οποία θα αναφέρονται τα μέτρα που λαμβάνονται τόσο για την εκμάθηση της
γλώσσας της χώρας υποδοχής, όσο και για τη συμμετοχή των μεταναστών στην
κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ζωή της χώρας, ούτως ώστε, να δίνεται μια
γενική συνοπτική εικόνα της εξέλιξης των πολιτικών προς μια κοινή πορεία.
Επιπλέον, σχετικά με τη Διαπολιτισμική εκπαίδευση, από τη Μόνιμη
Σύσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας, στο πλαίσιο της 21ης συνάντησης,
που πραγματοποιήθηκε στις 10-12 Νοεμβρίου του ίδιου έτους στην Αθήνα,
υιοθετήθηκε κοινή δήλωση, ως συνέχεια της απόφασης του Γενικού Γραμματέα το
2002, για την ανάγκη να γίνει ο διαπολιτισμικός και διαθρησκευτικός διάλογος ένας
από τους σημαντικότερους άξονες της δράσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Τζωρτζοπούλου-Κοτζαμάνη, 2008).
Επίσης 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. Στο:
http://www.emil.ikk.lmu.de.
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).
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
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σκέψης. 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.

1.1.4 Ο.Ο.Σ.Α.
Ο πρώτος Οργανισμός που ιδρύθηκε μετά τον Πόλεμο, ο Οργανισμός
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΕΟΣ), περιελάμβανε τις χώρες της
Δυτικής Ευρώπης και σκοπό είχε αρχικά την προώθηση της ευρύτερης πολιτικής και
οικονομικής συνεργασίας τους, με σκοπό την ανασυγκρότησή τους. Στη συνέχεια στο
πλαίσιο του Δυτικού Συνασπισμού, που σχηματίστηκε την εποχή του ψυχρού
πολέμου και με δεδομένη την άμεση γειτνίαση της Δυτικής με την Ανατολική
Ευρώπη, η οποία είχε ενσωματωθεί στον Ανατολικό Συνασπισμό, θα στραφεί προς
την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής της ανάπτυξης. Στα μέσα
της δεκαετίας του 1950, θα στρέψει την προσοχή του προς την προώθηση της
εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στον τομέα των θετικών επιστημών με στόχο την
ανάπτυξη της τεχνολογίας. Με την εξέλιξη του ΟΕΟΣ στον σημερινό Οργανισμό
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης
θα συνενωθούν με τις αναπτυγμένες υπερατλαντικές χώρες της Δύσης και την
Ιαπωνία (Τσαούσης, 2007).
Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.)
(αγγλικά: Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) είναι
ένας διεθνής οργανισμός εκείνων των αναπτυγμένων χωρών που υποστηρίζουν τις
αρχές της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς.
Δημιουργήθηκε το 1948 ως Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας
(Organisation for European Economic Co-operation - OEEC), με πρώτο γενικό
γραμματέα τον Γάλλο Robert Marjolin, με σκοπό να διαχειριστεί το σχέδιο Μάρσαλ
(Marshall) για την ανοικοδόμηση της Ευρώπης μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Αργότερα η ιδιότητα μέλους της επεκτάθηκε και σε μη ευρωπαϊκά κράτη, και το 1960
μετασχηματίστηκε στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.
Ο οργανισμός παρέχει ένα περιβάλλον όπου οι κυβερνήσεις μπορούν να
συγκρίνουν εφαρμογές πολιτικής, να βρουν απαντήσεις στα κοινά προβλήματα, να
προσδιορίσουν τις καλές πρακτικές και να συντονίσουν τις εσωτερικές και διεθνείς
πολιτικές. Είναι φόρουμ όπου η όμοια πίεση μπορεί να ενεργήσει ως ισχυρό κίνητρο
για να βελτιώσει την πολιτική και να εφαρμόσει το «μαλακό νόμο» - μη δεσμευτικά
όργανα που μπορούν περιστασιακά να οδηγήσουν στις δεσμευτικές συνθήκες. Η έδρα
του Ο.Ο.Σ.Α. είναι στο Παρίσι. (ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ).
Ο Ο.Ο.Σ.Α έχει δημιουργήσει ένα Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση
των Μαθητών PISA (Programme for International Student Assessment) το οποίο
αποτελεί μια διεθνή έρευνα που διεξάγεται στο χώρο της εκπαίδευσης ανά τακτά
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χρονικά διαστήματα (κάθε τρία χρόνια) από το 2000 μέχρι σήμερα. Είναι
αποτέλεσμα συνεργασίας των χωρών μελών του ΟΟΣΑ και της Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ.
Σκοπός του προγράμματος PISA είναι η παρακολούθηση της
αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων των συμμετεχουσών χωρών
με όρους επίδοσης των μαθητών. Στη βάση ενός από κοινού διαμορφωμένου και
διεθνώς αποδεκτού πλαισίου εργασίας, οι συμμετέχουσες χώρες μπορούν να
συγκρίνουν τις επιδόσεις των μαθητών τους με τις επιδόσεις των μαθητών άλλων
χωρών. Με αυτόν τον τρόπο το PISA βοηθά κάθε χώρα όχι μόνο να κατανοεί αλλά
και να ενισχύει την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού της συστήματος και να
μαθαίνει από τις πρακτικές άλλων χωρών. Οι εργασίες για τον σχεδιασμό του
προγράμματος ξεκίνησαν στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και η επίσημη έναρξη
έγινε το 1997. Η διαδικασία υλοποίησης του Προγράμματος PISA είναι κοινή για
όλες τις συμμετέχουσες χώρες και καθορίζεται από διεθνή ερευνητικά ιδρύματα
(PISA Consortium) που έχουν επιλεγεί γι’ αυτό το σκοπό.
Για την υλοποίηση του PISA 2012 το PISA Consortium συγκροτείται από τα
ακόλουθα ερευνητικά ιδρύματα:
Australian Council for Educational Research (ACER)
cApStAn Linguistic Quality Control (Belgium)
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF, Germany)
Educational Testing Service (ETS, USA)
Institutt for Lærerutdanning og Skoleutvikling (ILS, Norway)
Leibniz - Institute for Science and Mathematics Education (IPN, Germany)
National Institute for Educational Policy Research (NIER, Japan)
The Tao Initiative: CRP - Henri Tudor and Université de Luxembourg EMACS
(Luxembourg)
Unité d'analyse des systèmes et des pratiques d'enseignement (aSPe, Belgium)
Westat (USA)
Εκτός από τον διεθνή φορέα, που έχει τη συνολική ευθύνη και εποπτεία για
την υλοποίηση του προγράμματος, ορίζεται για κάθε χώρα και ένας εθνικός φορέας
υλοποίησης του PISA, που έχει την ευθύνη και εποπτεία για την υλοποίηση του
προγράμματος στη συγκεκριμένη χώρα. Φορέας υλοποίησης του προγράμματος για
την Ελλάδα ήταν από την πρώτη διεξαγωγή του το 2000 και μέχρι 23/2/2012 το
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.). Από τις 24/2/2012 φορέας υλοποίησης του
προγράμματος είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (ΔΙΕΘΝΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Στο:
http://www.iep.edu.gr/pisa/index.php/2012-03-13-10-44-05/promoters
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προσπελάστηκε στις 27/8/2013).
Το πρόγραμμα PISA καθιερώθηκε μετά από αξίωση των κρατών – μελών του
Ο.Ο.Σ.Α. να έχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα αξιόπιστα στοιχεία για τις γνώσεις
και τις δεξιότητες των μαθητών τους αλλά και για την αποτελεσματικότητα των
εκπαιδευτικών τους συστημάτων. Το πρόγραμμα αξιολόγησης PISA χρηματοδοτείται
αποκλειστικά από τις εισφορές των χωρών που συμμετέχουν, μέσω του Υπουργείου
Παιδείας της κάθε χώρας.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα PISA στον πρώτο διαγωνισμό του 2000 έλαβαν
μέρος 43 χώρες, αλλά λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος συμμετοχής στο διαγωνισμό,
το 2009 οι χώρες αυξήθηκαν σε 65 (μέλη του ΟΟΣΑ και συνεργαζόμενες) και το
2012 θα λάβουν μέρος 67. Η σημασία των διαγωνισμών PISA είναι τεράστια και
συγκεντρώνει παγκόσμιο ενδιαφέρον διότι οι χώρες που παίρνουν μέρος σε αυτούς
παράγουν τα 9/10 της παγκόσμιας οικονομίας.
Σε όλους τους διαγωνισμούς που έγιναν, την πρώτη θέση μεταξύ των
ευρωπαϊκών κρατών καταλαμβάνει η Φινλανδία η οποία κατατάσσεται και στις
πρώτες θέσεις παγκοσμίως. Στον τελευταίο διαγωνισμό του 2009 η Κίνα (επαρχία της
Σαγκάης), έκανε τη μεγάλη έκπληξη, διότι έλαβε μέρος για πρώτη φορά και κατέλαβε
την πρώτη θέση. Τη δεύτερη και τρίτη θέση κατέλαβαν η Νότια Κορέα και η
Φινλανδία αντίστοιχα.
Η Ελλάδα συμμετέχει από την έναρξη του προγράμματος PISA. Η έρευνα του
προγράμματος για την αξιολόγηση των μαθητών είναι εστιασμένη στην αξιολόγηση
της ικανότητας των μαθητών να χρησιμοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες στην
καθημερινή τους κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή, παρά στην αξιολόγηση της
γνώσης ενός συγκεκριμένου αναλυτικού προγράμματος.
Σε όλους τους διαγωνισμούς η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις
μαζί με το Μεξικό και την Τουρκία. Το γεγονός αυτό προκάλεσε και προκαλεί
έντονες συζητήσεις σε όλη την ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα και όχι μόνο, διότι
είναι γνωστό σε όλους μας ότι οι Έλληνες μαθητές έχουν «βαρύ» σχολικό πρόγραμμα
και επιπλέον οι Έλληνες γονείς ξοδεύουν, συχνά από το υστέρημά τους, τεράστια
ποσά σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα.
Η πειστικότερη εξήγηση του φαινομένου αυτού είναι ότι οι κακές ελληνικές
επιδόσεις οφείλονται στο ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι επικεντρωμένο στην
πρόσληψη ακαδημαϊκών γνώσεων και όχι στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την επίλυση
προβλημάτων της καθημερινής ζωής.
Κατά άλλους η μορφή των ερωτήσεων δεν συμβαδίζει με το ελληνικό
εκπαιδευτικό πρότυπο το οποίο έχει πιο ακαδημαϊκό χαρακτήρα, ενώ ο διαγωνισμός
ταιριάζει καλύτερα στους μαθητές που εκπαιδεύονται με αγγλοσαξονικό
εκπαιδευτικό σύστημα.
Σε κάθε περίπτωση είναι γνωστό σε όλους μας, και πριν την έναρξη του
προγράμματος PISA, ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα εμφανίζει σοβαρά
προβλήματα όπως ο υπέρμετρος ακαδημαϊσμός-εγκυκλοπαιδισμός, η αποστήθιση, η
βαθμοθηρία, ο κατακερματισμός της γνώσης, η μη καλλιέργεια κριτικής συνδυαστικής σκέψης και η έλλειψη αξιολόγησης του. Σε όλα αυτά εάν προστεθεί
και η ελάχιστη σύνδεση της εκπαίδευσης μας με την αγορά εργασίας και την
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οικονομία τότε το πρόβλημα μεγιστοποιείται. Με τους διαγωνισμούς PISA όλα αυτά
τα προβλήματά μας ήλθαν απλώς στην επιφάνεια. Για τους λόγους αυτούς βγαίνει
αβίαστα το συμπέρασμα ότι ολόκληρο το εκπαιδευτικό μας σύστημα χρειάζεται
αναδιάρθρωση και επαναπροσανατολισμό.
Ποιές είναι όμως οι επιδόσεις των νέων μεταναστών; Το πρόγραμμα PISA του
Ο.Ο.Σ.Α. για την αξιολόγηση των μαθητών παρέχει μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία.
Σε τρεις από τις παραδοσιακές χώρες εγκατάστασης (Αυστραλία, Καναδάς και Νέα
Ζηλανδία) οι επιδόσεις των μεταναστών μαθητών ήταν εξίσου καλές με αυτές των
ημεδαπών μαθητών σύμφωνα με τις αξιολογήσεις του PISA 2006. Σε ορισμένες
άλλες χώρες, ιδιαίτερα στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία,
τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία, οι επιδόσεις τους ήταν αισθητά χαμηλότερες. Στη
Δανία μόνο το 1% περίπου της δεύτερης γενιάς μεταναστών αρίστευσε, έναντι του
7% των ημεδαπών.

Τρίτο Κεφάλαιο: Διαπολιτισμική Ετοιμότητα των
Εκπαιδευτικών

2.1 Η διαχείριση μιας πολυπολιτισμικής τάξης
Η πολιτισμική διαφορά είχε διαφορετική αντιμετώπιση σε άλλες εποχές και
περιοχές και διάφορες μεταφορές όπως «χωνευτήρι», «σαλατιέρα», ή «πολιτισμικό
μωσαϊκό» χρησιμοποιήθηκαν για να περιγράψουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις
διαχείρισης. Η πολιτισμική διαφορά γίνεται η νόρμα σε πολλές βιομηχανικές χώρες
και τα μεγάλα αστικά κέντρα, οι κυβερνήσεις και οι υπεύθυνοι εκπαίδευσης
κινούνται πάνω σε ένα συνεχές: με αφετηρία το διαχωρισμό, συνεχίζουν με την
αφομοίωση και με την πολιτισμική συγχώνευση ή τον πολιτισμικό πλουραλισμό ως
στρατηγική διαχείρισης της εθνοπολιτισμικής διαφοράς. Αυτές οι στρατηγικές ή
προσεγγίσεις δεν περιγράφονται πάντα ξεκάθαρα στην πράξη και έτσι συνήθως
συνυπάρχουν στοιχεία από κάθε προσέγγιση (Coehlo, 2007).
Η διερεύνηση της σχετικής βιβλιογραφίας (Μάρκου 1997, Νικολάου 2000,
Γκότοβος 2003) αποκαλύπτει ότι οι εκπαιδευτικές πολιτικές και οι επιστημονικές
αντιλήψεις για την αντιμετώπιση των αναγκών των μεταναστών έχουν συνδεθεί με
μοντέλα εκπαίδευσης τα οποία ήδη έχουν εφαρμοστεί σε διάφορες χώρες. Πρόκειται
για το αφομοιωτικό μοντέλο, το μοντέλο ενσωμάτωσης, το πολυπολιτισμικό μοντέλο,
το αντιρατσιστικό μοντέλο και το διαπολιτισμικό μοντέλο. Αν και τα μοντέλα αυτά
δεν ορίζονται με τον ίδιο τρόπο από τους θεωρητικούς της εκπαίδευσης και τις
κυβερνητικές αρχές των διαφόρων χωρών, οι βασικές τους αρχές είναι οι εξής:
Το αφομοιωτικό μοντέλο κυριάρχησε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960.
Βασική του αρχή είναι η αφομοίωση των μεταναστευτικών πληθυσμών στην
κοινωνία υποδοχής, έτσι ώστε να συμμετέχουν ισοδύναμα στη διαμόρφωση και τη
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συνοχή τoυ κοινωνικού ιστού. Ακόμη, ότι όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα από την
εθνοτική και θρησκευτική τους ταυτότητα, πρέπει να αποκτήσουν γνώσεις και
δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν στη διατήρηση του κυρίαρχου
(εθνικού) πολιτισμού. Το σχολείο οφείλει, στην περίπτωση αυτή, να εφαρμόζει μια
μονοπολιτισμική προσέγγιση.
Το μοντέλο ενσωμάτωσης, έχει ως βασική αρχή ότι η πολιτισμική ετερότητα
θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή στο μέτρο που δεν εμποδίζει την ένταξη των
μειονοτήτων και δεν θέτει σε κίνδυνο τα πολιτισμικά γνωρίσματα και τα δικαιώματα
της κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας.
Το πολυπολιτισμικό μοντέλο αναγνωρίζει τις πολιτισμικές (γλωσσικές,
θρησκευτικές κ.λπ.) ιδιαιτερότητες των μεταναστών και θεωρεί ότι ο σεβασμός και η
ανοχή αυτών των ιδιαιτεροτήτων επιτρέπει την κοινωνική ένταξη των μεταναστών.
Επιπλέον, οι υποστηρικτές του συγκεκριμένου μοντέλου πιστεύουν ότι μια
δημοκρατική, πλουραλιστική κοινωνία αναζητά την ισορροπία ανάμεσα στη
διατήρηση των συστατικών στοιχείων του πολιτισμού των εθνοτικών ομάδων από τη
μια μεριά, και τη γενικότερη αποδοχή των αξιών της κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας,
από την άλλη. Στην πράξη ωστόσο, το πολυπολιτισμικό μοντέλο αναχαιτίζει την
πλήρη ένταξη των μεταναστών διότι δεν εκχωρεί σε αυτούς τη δυνατότητα να
μετέχουν στη διαδικασία λήψης ουσιαστικών αποφάσεων στις χώρες υποδοχής.
Το αντιρατσιστικό μοντέλο ασκεί κριτική στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση
για την απροθυμία της να αμφισβητήσει το κοινωνικό σύστημα και υποστηρίζει ότι
πέρα από τις στάσεις των ατόμων, πρέπει να αλλάξουν και οι δομές της εκπαίδευσης,
ώστε να καταπολεμηθούν οι κοινωνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις σε βάρος των
μεταναστών. Το μοντέλο αυτό στοχεύει στην προσφορά ίσων ευκαιριών για
εκπαίδευση ανεξάρτητα από τα εθνοτικά και φυλετικά γνωρίσματα του ατόμου -, τη
χειραφέτηση και την απελευθέρωση από εθνοκεντρικά ιδεώδη τόσο των
καταπιεζόμενων όσο και των καταπιεστών. Στο μοντέλο αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη
η κοινωνική τάξη.
Το διαπολιτισμικό μοντέλο προκύπτει από την αμφισβήτηση της ηθικής και
δημοκρατικής νομιμοποίησης των προσεγγίσεων που δίνουν έμφαση στην
αφομοίωση των μεταναστών. Μπορεί να θεωρηθεί ως εξέλιξη του πολυπολιτισμικού
μοντέλου που επιφέρει αποτελέσματα αντίθετα από τις επιδιώξεις των μειονοτήτων,
οι οποίες διεκδικούν ισότιμη συμμετοχή, παρά περιχαράκωση, στην κοινωνική και
πολιτική ζωή των χωρών όπου εγκαθίστανται (Νικολάου 2000). Αναπτύσσεται τη
δεκαετία του ΄80, «υπόσχεται εναλλακτικές προτάσεις, ανατρέποντας το
μονοπολιτισμικό προσανατολισμό και διατυπώνει καινούρια άποψη για τις
διαδικασίες διαμόρφωσης ενός νέου πολίτη, ικανού να λειτουργεί και να επικοινωνεί
στη νέα πολυπολιτισμική πραγματικότητα και να διαπραγματεύεται αποτελεσματικά
και ειρηνικά τις νέες πολυσύνθετες σχέσεις του» (Κανακίδου Ε., Παπαγιάννη Β.
1994).
Όσο δύσκολο είναι να αλλάξει το σχολείο και να αποκτήσει έναν ενταξιακό
προσανατολισμό, εξίσου δύσκολο είναι να αλλάξουν οι εκπαιδευτικοί ώστε να
λειτουργούν αποτελεσματικά σε αυτό το πλαίσιο και να εξασφαλίζουν ότι η δουλειά
που γίνεται στην τάξη τους είναι σχετική με τα παιδιά και τα περιβάλλοντά τους, ότι
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σέβεται τον κόσμο τους και ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Οι
περισότεροι εκπαιδευτικοί είναι πρόθυμοι να αναλάβουν τη δέσμευση και την ευθύνη
που συνεπάγεται η εφαρμογή νέων διδακτικών στρατηγικών για να παρέχουν
ποιοτική εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά της τάξης τους. Ωστόσο για να μπορέσουν να
ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην πρόκληση μιας πολυπολιτισμικής τάξης οι
εκπαιδευτικοί χρειάζονται ενθάρρυνση και στήριξη για να διακινδυνεύσουν να
αλλάξουν μεθόδους και να αναπτύξουν πλήρως το δυναμικό τους. Συνήθως πολιτικές
αγκυλώσεις των εκπαιδευτικών αρχών και δύσκολες εργασιακές συνθήκες
απογοητεύουν τους εκπαιδευτικούς, απορρυθμίζουν τις καλές τους προθέσεις και
ανακόπτουν τον ενθουσιασμό και την ορμή τους για αλλαγές (Coehlo, 2007).
Συνεχίζοντας ο Coehlo (2007), τονίζει ότι οι ανάγκες και οι προκλήσεις του
σημερινού σχολείου υπαγορεύουν αλλαγές και στον τρόπο προετοιμασίας των
μελλοντικών εκπαιδευτικών. Ο εμπλουτισμός του περιεχομένου της βασικής
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών με μαθήματα που αντανακλούν τη σύγχρονη
πραγματικότητα και προάγουν επίκαιρους προβληματισμούς μοιάζει αυτονόητος. Η
ανάπτυξη της ερευνητικής διάθεσης, της κριτικής σκέψης, της ευαισθησίας και
εγρήγορσης στις πολλές και ποικίλες ανάγκες των μαθητών και μαθητριών που
πρόκειται να εξυπηρετήσουν, αποτελούν πια απαραίτητα συστατικά της
προετοιμασίας και κατάρτισης των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Οι ιδιαίτερες
συνθήκες ζωής και οι ανάγκες των παιδιών μειονοτήτων που έχουν στις τάξεις τους,
είναι συχνά άγνωστες στους εκπαιδευτικούς, που κατά κανόνα προέρχονται από την
κυρίαρχη ομάδα κάθε κοινωνίας. Το σχολείο σίγουρα δεν μπορεί να αλλάξει άμεσα
τις κακές συνθήκες της καθημερινότητας χιλιάδων παιδιών στον κόσμο, μπορεί όμως,
να αλλάξει τις προοπτικές και να αυξήσει τις ελπίδες τους για ένα καλύτερο μέλλον.
Στη διαχείριση μιας πολυπολιτισμικής τάξης, προγράμματα επιμόρφωσης των
μάχιμων εκπαιδευτικών είναι επίσης απαραίτητα για την ενημέρωσή τους στις
θεωρητικές και πρακτικές εξελίξεις στο πεδίο τους. Τέτοια προγράμματα συμβάλλουν
στον προβληματισμό και στη συνειδητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά με τις
ποικίλες ανάγκες των παιδιών προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της
σ΄τγχρονης τάξης. Μεγαλύτερη επίγνωση και ευαισθησία των εκπαιδευτικών όσον
αφορά τις καταβολές και τις πολιτισμικές αποσκευές που το καθένα από τα παιδιά
φέρνει στην τάξη, βοηθάει ώστε να αποκαλύπτονται οι διαφορετικές ανάγκες των
παιδιών και συμβάλλει σε πιο αποτελεσματική διδασκαλία στις πολυπολιτισμικές
τάξεις (Coehlo, 2007).
Το έργο των εκπαιδευτικών συνιστά στρατηγικό παράγοντα στη διαμόρφωση
της διαπολιτισμικής φυσιογνωμίας των σχολικών μονάδων, διότι έχουν τη
δυνατότητα να παρέμβουν και να μετασχηματίσουν την πολιτισμικά και γλωσσικά
μεικτή σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού. Επομένως, η επιμόρφωσή τους, ως
‘’επανειδίκευση’’ σε θέματα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο
κρίνεται απαραίτητη (Μηλίγκου 1997).
Τα προγράμματα επιμόρφωσης ευνοούν συνεργασίες και δημιουργούν
ασφαλή περιβάλλοντα για την ανάπτυξη πειραματισμών και καινοτόμων
προγραμμάτων. Η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε επιμορφωτές και εκπαιδευτικούς
διευρύνει τους ορίζοντες, εμπλουτίζει το ρεπερτόριο τους και δημιουργεί συμμαχίες
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που διευκολύνουν τις αλλαγές.
Όπως είναι γνωστό ο ρατσισμός και ο κοινωνικός αποκλεισμός εκμηδενίζουν
τις εκπαιδευτικές προοπτικές για πολλά παιδιά σε όλο τον κόσμο. Προκειμένου να
αρθούν οι κάθε τύπου αποκλεισμοί, ανισότητες και αδικίες, το σχολείο μπορεί να δρα
αντισταθμιστικά σε εκείνες τις δυνάμεις που διαχωρίζουν και αποκλείουν,
εξασφαλίζοντας για όλα τα παιδιά τις δεξιότητες που χρειάζονται για να γίνουν
ολοκληρωμένοι και ενεργοί πολίτες. Για να γίνουν τα σχολεία φορείς αλλαγής, τόποι
όπου όλα τα παιδιά αισθάνονται ότι ανήκουν, χρειάζεται να δουλέψουν για να
αλλάξουν τις υπάρχουσες καταπιεστικές δομές, που κάνουν κάποια παιδιά αόρατα
και ασήμαντα στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι εκπαιδευτικοί στα πολυπολιτισμικά σχολεία χρειάζονται γενικά βασική
πληροφόρηση για τις πηγές της πολιτισμικής διαφοροποίησης και για τις σύγχρονες
μεταναστευτικές πολιτικές και διαδικασίες, ώστε να καταλάβουν πως και γιατί στις
τάξεις τους αυξάνονται οι διαφορές. Οι εκαιδευτικοί χρειάζεται επίσης να
ενημερωθούν για τις κοινές αντιλήψεις για τον πλουραλισμό και για τη δημόσια
πολιτική που στοχεύει στη διαχείρισή της, γιατί αυτά έχουν αντίκτυπο στο πώς
βλέπουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τους εαυτούς τους και τους άλλους.
Εκπαιδευτικοί σε σχολεία που δέχονται παιδιά που έχουν έρθει πρόσφατα από άλλες
χώρες ή των οποίων οι γονείς είναι μετανάστες, χρειάζονται μια επίγνωση της
εμπειρίας της μετανάστευσης και του τρόπου που η εμπειρία αυτή μπορεί να
επηρεάσει τα παιδιά και τις οικογένειές τους.
Οι μετανάστες μαθητές και μαθήτριες και τα παιδιά των μεταναστών
προέρχονται από πολλά διαφορετικά υπόβαθρα και φέρνουν μαζί τους μια μεγάλη
ποικιλία εμπειριών. Οι νεοφερμένοι αντιμετωπίζουν μια περίοδο προσαρμογής με την
είσοδό τους στα καινούρια σχολεία. Για κάποια παιδιά αυτή είναι μια περίοδος
μεγάλου άγχους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, χρειάζονται την υοστήριξη
των εκπαιδευτικών τους και των συμμαθητών και συμμαθητριών τους. Το σχολείο
μπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας εξομάλυνσης παρέχοντας ένα καλωσόρισμα
και ένα ασφαλές και προβλέψιμο περιβάλλον για τα νεοφερμένα παιδιά. Εν τω
μεταξύ οι εκπαιδευτικοί που έχουν προσόντα στη διαπολιτισμική επικοινωνία και
γνωρίζουν σχετικά τις εμπειρίες και τις προσδοκίες των διαφορετικών πολιτισμικών
ομάδων στις κοινότητές τους, μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη και στους γονείς
που μεγαλώνουν τα παιδιά τους μέσα σε ένα καινούριο πολιτισμικό περιβάλλον.
Αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ του σπιτιού και του σχολείου και ανοιχτή
συζήτηση και διαπραγμάτευση των ρόλων και των καθηκόντων, είναι απαραίτητα αν
το σχολείο θέλει να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην πολυπολιτισμική κοινότητά
του (Coehlo, 2007).
Συνεχίζοντας ο Coehlo (2007), επισημαίνει ότι ένα σχολείο που εξυπηρετεί
μια πολύγλωσση, πολυπολιτισμική και πολυφυλετική κοινότητα μπορεί να
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο βοηθώντας όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους να
αισθανθούν ευπρόσδεκτα νέα μέλη της σχολικής κοινότητας. Για να βοηθηθούν τα
παιδιά να έχουν ένα θετικό ξεκίνημα στο νέο τους εκπαιδευτικό περιβάλλον, είναι
επίσης σημαντικό να εκτιμηθούν οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες, χρησιμοποιώντας
διαδικασίες ευαίσθητες στο γλωσσικό και πολιτιστικό τους υόβαθρο, έτσι ώστε να
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τοποθετηθούν στα κατάλληλα σχολικά προγράμματα. Μια θετική αρχική υποδοχή
και χρήσιμες υπηρεσίες προσανατολισμού μπορεί να έχουν μια πολύ θετική επίδραση
στην ένταξη των νέων μαθητών και μαθητριών στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα και την
κοινωνική ζωή του σχολείου. Από την πρώτη μέρα το παιδί θα διαμορφώσει τις
προσδοκίες του για το σχολείο και πόσο καλά θα προσαρμοστεί σε αυτό.
Ο Bowman (1993), τονίζει ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να συνδέουν τη νέα
μάθηση με τις προηγούμενες γνώσεις και τις εμπειρίες των παιδιών προκειμένου να
έχει η μάθηση νόημα. Οι εκπαιδευτικοί που δεν γνωρίζουν το υπόβαθρο και τις
εμπειρίες των μαθητών τους το βρίσκουν δύσκολο να κάνουν αυτή τη σύνδεση.
Η ύπαρξη λοιπόν πολυπολιτισμικών τάξεων αποτελεί μια πραγματικότητα, η
διαχείριση της οποίας θα πρέπει να κατευθύνεται προς μια ενταξιακή πολιτική. Είναι
ξεκάθαρο ότι τα παιδιά των μεταναστών έχουν ιδιαίτερες ανάγκες καθώς προσπαθούν
να ισορροπήσουν ανάμεσα σε δυο πολιτισμούς και διαμορφώνουν την ταυτότητά
τους ως διπολιτισμικά και δίγλωσσα άτομα μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό
περιβάλλον.
Πρέπει να μάθουν την κυρίαρχη γλώσσα και πολιτισμό, ώστε να επιτύχουν
ακαδημαϊκά και να ενταχθούν στην κοινωνική ζωή του σχολείου και της ευρύτερης
κοινότητας. Συγχρόνως έχουν ανάγκη την ασφάλεια και την αίσθηση ταυτότητας που
προσφέρουν η μητρική γλώσσα και ο πολιτισμός τους. Ένα σχολείο που υπηρετεί μια
πολύγλωσση, πολυπολιτισμική και πολυφυλετική κοινότητα έχει την ευθύνη να
εξασφαλίζει ότι οι πάντες στο σχολείο δίνουν αξία στην πολιτισμική ποικιλία και να
βοηθά τους μαθητές, τις μαθήτριες και τις οικογένειές τους να αισθάνονται ότι
ανήκουν στη σχολική κοινότητα και εκτιμώνται από αυτήν, χωρίς να πρέπει να
αποποιηθούν πλευρές του δικού τους πολιτισμού που είναι σημαντικές για αυτούς.
Για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να διαχειριστούν αποτελεσματικά μια
πολυπολιτισμική τάξη θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν και να
εφαρμόσουν ορισμένες στρατηγικές κάτι το οποίο απαιτεί έναν υψηλό βαθμό
εξειδίκευσης από τους ίδιους. Πολιτισμικά διαφορετικά παιδιά μπορεί να έχουν
προηγούμενες μαθησιακές εμπειρίες που τα προδιαθέτουν για μάθηση με τρόπους
που ίσως να μην είναι συμβατοί με κάποιες κοινώς χρησιμοποιούμενες μεθόδους
διδασκαλίας σε πολλές τάξεις. Γι’ αυτό οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να υιοθετήσουν
μια ενταξιακή και ευέλικτη προσέγγιση διδασκαλίας, παρατηρώντας την
ανταπόκριση των παιδιών και προσαρμόζοντας τη διδασκαλία τους ούτως ώστε να
ανταποκρίνεται τις ανάγκες των ατόμων και των ομάδων στην τάξη (Coehlo, 2007).
Τέλος μια ενταξιακή προσέγγιση στη διδασκαλία θα πρέπει να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των παιδιών. Για να αγγίξουν όλα τα παιδιά, ο
Banks (1993), συστήνει να υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί μια «δίκαιη παιδαγωγική» που
αποτελείται από «τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας που διευκολύνουν τα
ακαδημαϊκά επιτεύγματα παιδιών από ποικίλες φυλετικές και εθνικές ομάδες και από
λοκες τις κοινωνικές ομάδες».
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2.2 Η αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής διάστασης στην εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών
Στη νέα πολυπολιτισμική πραγματικότητα ο ρόλος του δασκάλου είναι
κομβικός. Είναι κοινός τόπος ότι το μεγαλύτερο μέρος ευθύνης για την πλήρη και
ισότιμη ένταξη της νέας γενιάς στο κοινωνικό γίγνεσθαι την έχει ο εκπαιδευτικός. Οι
εκπαιδευτικοί καλούνται σήμερα να είναι επαρκείς επιστήμονες αλλά και ικανοί
παιδαγωγοί, έτοιμοι να κοινωνικοποιήσουν επιτυχώς, πολιτικά, πολιτισμικά και ηθικά
τους μαθητές τους. Οφείλουν να προετοιμάσουν τους μαθητές γνωστικά, πνευματικά
και ηθικοκοινωνικά ώστε να διαδραματίσουν το δικό τους ρόλο σε ένα διαρκώς
μεταβαλλόμενο πλαίσιο κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών προκλήσεων
(Χατζηπαναγιώτου, 2001).
Κατά πόσο όμως ο εκπαιδευτικός κατέχει τα κατάλληλα εφόδια και γενικά
είναι προετοιμασμένος προκειμένου να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της σύγχρονης
πολυπολιτισμικής κοινωνίας;
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται σήμερα από μια
αντίφαση, λειτουργεί μονοπολιτισμικά και μονογλωσσικά, ενώ ο μαθητικός
πληθυσμός σε αρκετές σχολικές μονάδες δεν είναι πολιτισμικά ομοιογενής. Ακόμη
και οι εκάστοτε νομοθετικές προσπάθειες για την ένταξη και την εκπαίδευση των
παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό σχολείο δείχνουν να μην
έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα (Δαμανάκης, 2005). Ελλείψεις παρουσιάζονται
τόσο στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών αλλά και στον
τομέα της επιμόρφωσής τους (Γκότοβος, 1997).
Εξετάζοντας την κατάσταση της βασικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών
διαπιστώνεται ότι αυτή δεν είναι καθόλου ικανοποητική, αφού παρουσιάζει αρκετές
αδυναμίες στο πνεύμα, στους στόχους, στα περιεχόμενα σπουδών και στις πρακτικές
(Ξωχέλλης, 2001, Παπακωνσταντίνου, 1996). Η απόκτηση ενός πτυχίου δεν φαίνεται
να είναι επαρκής προϋπόθεση επιτυχίας του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη. Ο
εκπαιδευτικός τις περισσότερες φορές φτάνει στη σχολική πράξη χωρίς την αναγκαία
εμπειρία, εφοδιασμένος με μια κατάρτιση που αποκτήθηκε μακριά και έξω από το
σχολείο. Αυτό που ονομάζουμε βασική επιμόρφωση είναι στην πραγματικότητα μια
μόρφωση προκαταρκτική, προεπαγγελματική (Μαυροειδής, 2001).
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τους
εαυτούς τους ελάχιστα αποτελεσματικούς να ανταποκριθούν στα διδακτικά τους
καθήκοντα σε τάξεις με μαθητές γλωσσικά και πολιτισμικά διαφοροποιημένους,
καθώς ο βαθμός ενημέρωσης, κατάρτισης και επάρκειας από τις βασικές σπουδές
τους σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι μικρός (Unicef, 2001, Καρατζιά &
Σπινθουράκη, 2004).
Έρευνες έχουν δείξει ότι ακόμη και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διδάσκουν σε
τάξεις με αλλοδαπούς και παλιννοστούντες, ενώ φαίνεται να κατανοούν και να
αποδέχονται θεωρητικά τις αρχές της διαπολιτισμικής προσέγγισης και κατά
συνέπεια την σημασία της ένταξης των μη γηγενών μαθητών, εντούτοις
δυσκολεύονται να την εφαρμόσουν στην πράξη (Unicef, 2001). Έχοντας ως δεδομένο
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την υπαρκτή σχολική ανισότητα σε βάρος των μαθητών με μεταναστευτική εμπειρία,
μπορούμε να διατυπώσουμε τη θέση ότι μια σειρά εκπαιδευτικών συστημάτων,
ανάμεσά τους και το ελληνικό, δεν μπορούν να ανταποκριθούν, εξαιτίας και των
δομικών τους γνωρισμάτων και των παιδαγωγικών τους προσανατολισμών, σε μια
σχολική πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από διαφορές στα βιώματα, στις
ανάγκες και στα ενδιαφέροντα μάθησης του μαθητικού πληθυσμού. Αναζητώντας
κανείς τις αιτίες για τις χαμηλές επιδόσεις των μαθητών πρέπει να εστιάσει κυρίως σε
εκείνες τις διαδικασίες και σε εκείνους τους παράγοντες που παρουσιάζουν τη
μεγαλύτερη δυνατή εγγύτητα στις πραγματικές διαδικασίες μάθησης, όπως για
παράδειγμα στην ποιότητα του σχολικού κλίματος, της σχολικής κουλτούρας και του
περιβάλλοντος μάθησης, καθώς και στα δομικά γνωρίσματα και τις προτεραιότητες
της εκπαιδευτικής πολιτικής και των εκπαιδευτικών πρακτικών (Pentini, 2005).
Η αδυναμία των εκπαιδευτικών να αντιμετωπίσουν τις πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες των μαθητών, θέτει επιτακτικά το ζήτημα της εκπαίδευσης και της
ετοιμότητάς τους τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στην ελληνική πραγματικότητα.
Τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν είναι αν παρέχουν οι παιδαγωγικές
πρακτικές στους μαθητές ενός πολυπολιτισμικού σχολείου δυνατότητες ανίχνευσης
και εναλλακτικών τρόπων ηθικής οργάνωσης των κοινωνικών σχέσεων,
αξιοποιώντας τον πλουραλισμό των προοπτικών και των γνώσεων ή αν περιορίζονται
στην άκριτη αποδοχή και παρουσίαση των υφιστάμενων κοινωνικών καταστάσεων
και του αντίστοιχου συμβατικού προς αυτές τρόπου ζωής ως του μοναδικού;
Δημιουργούν οι πρακτικές του σχολείου τις απαραίτητες για την εξέλιξη της
υποκειμενικότητας των μαθητών γνωστικές και συναισθηματικές σχέσεις μέριμνας
και αλληλεγγύης; Δημιουργούν με άλλα λόγια ένα περιβάλλον με κεντρικά
γνωρίσματα αυτά της συμμετοχής, των δημοκρατικών δομών επικοινωνίας, της
ανοιχτής σχολικής κουλτούρας και του κλίματος εμπιστοσύνης; Παρέχει ευκαιρίες
και δυνατότητες στους «διαφορετικούς» μαθητές να ανακαλύψουν στα περιεχόμενα
διδασκαλίας στοιχεία της προσωπικής τους ταυτότητας και της οικογενειακής τους
κουλτούρας και να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι ευρύτερες κοινωνικές
σχέσεις επηρεάζουν τη ζωή τους;
Είναι το σχολείο αλληλέγγυο στις προσπάθειες των «διαφορετικών» μαθητών
να αντισταθούν και να ξεπεράσουν βιώματα διάκρισης και διαχωρισμού; Δίνονται
ευκαιρίες στους μαθητές να αντιπαρατεθούν σε θέματα αξιών και ηθικής; Ποιές
διαδικασίες αναπαραγωγής των κοινωνικών ανισοτήτων οφείλει να λάβει το σχολείο
υπόψη του και τι μπορεί να κάνει έτσι ώστε να συμβάλλει στην αποδυνάμωσή τους;
Πώς θα αποδομήσει το σχολείο την κυρίαρχη εικόνα του ξένου και τις πρακτικές που
συμβάλλουν στην κατασκευή της; Ποιές θεωρητικές σχέσεις περί διαφοράς,
ταυτότητας, πολιτισμού και πολυπολιτισμικότητας μπορούν να στηρίξουν τις
παιδαγωγικές πρακτικές ως προς το ζητούμενο της εμπέδωσης μιας δυναμικής
αντίληψης των κοινωνικών σχέσεων και των διαδικασιών που τις προσδιορίζουν;
Τέλος ποιές πολιτισμικές διαφορές οφείλει να λάβει υπόψη του το σχολείο και πώς
πρέπει να αναφερθεί σε αυτές έτσι ώστε αυτές να αναδειχθούν και να αναγνωριστούν;
(Pentini, 2005).
Από την διατύπωση των παραπάνω ερωτημάτων προκύπτει και διαφαίνεται η
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επιτακτικότητα της ανάγκης ύπαρξης της διαπολιτισμικής διάστασης στην
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν
αποτελεσματικά σε εκπαιδευτικά, πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, να είναι δηλαδή σε
θέση να αναπτύξουν τη διαπολιτισμική επικοινωνία, η οποία προϋποθέτει την
καλλιέργεια της διαπολιτισμικής δεξιότητας.
Το Συμβούλιο της Ευρώπης χρηματοδότησε ένα ερευνητικό πρόγραμμα από
το 1977 έως το 1983 με θέμα “The training of teachers in education for intercultural
understanding, notably in a context of migration”, του οποίου τα συμπεράσματα
υιοθετήθηκαν ως αποφάσεις από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της
Ευρώπης το Σεπτέμβριο του 1984. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις αποφάσεις
συνιστώνται, για την εκπαίδευση δασκάλων ικανών να διδάξουν διαπολιτισμικά,
μεταξύ άλλων τα εξής, η εκπαίδευση τους να τους καθιστά γνώστες των διάφορων
μορφών πολιτισμικής έκφρασης, που υπάρχουν στον οικείο εθνικό πολιτισμό και σε
κοινότητες μεταναστών. Επίσης να δίνεται η δυνατότητα να αναγνωρίζουν ότι
εθνοκεντρικές πράξεις και η διαμόρφωση στερεότυπων μπορούν να βλάψουν τα
άτομα και να τους δοθεί η ευκαιρία να αντιληφθούν ότι αυτοί μπορούν να
αποτελέσουν τους καταλύτες μιας διαδικασίας διαπολιτισμικής ανταλλαγής και
εξέλιξης (Δαμανάκης, 2001, Κανακίδου-Παπαγιάννη, 1994).
Ως εκ τούτου σε μια πολυπολιτισμική τάξη, αυτοί που καλούνται να είναι οι
αγωγοί των θεσμικών ρυθμίσεων και πρακτικών μεταρρυθμίσεων, για μια
διαπολιτισμική διάσταση της εκπαίδευσης, είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Αυτοί
καλούνται να μετουσιώνουν τις εξαγγελίες των θεσμικών ρυθμίσεων και του
Αναλυτικού Προγράμματος, μέσω του εκπαιδευτικού υλικού, σε πράξη (Δαμανάκης,
2001).
Οι εκπαιδευτικοί, καταρχήν, καλούνται να επιτελέσουν ένα ρόλο κοινωνικό,
πολιτικό, αλλά και πολλές φορές ιδεολογικό. Καλούνται όμως και ως παιδαγωγοί, να
αντιπαρέλθουν και να παρακάμψουν το ρόλο που ‘κρατικά’ τους έχει ανατεθεί, και να
λειτουργήσουν ως ουσιαστικοί παιδαγωγοί, γιατί αυτός είναι και αυτός πρέπει να
είναι ο ρόλος τους, παιδαγωγικός. Θα ήταν άδικο και απαισιόδοξο να υποβιβάζουμε
το ρόλο του εκπαιδευτικού σε έναν άχαρο διαμεσολαβητή και διεκπεραιωτή των
εκπαιδευτικοπολιτικών σχεδιασμών για την ισχυροποίηση και διαιώνιση της
κυρίαρχης κουλτούρας (Δαμανάκης, 2001).
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα προϋποθέτει
και υπαγορεύει για μια αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου την προϋπάρχουσα
διαπολιτισμική εκπαίδευση των ίδιων των εκπαιδευτικών. Ωστόσο σύμφωνα με τον
Δαμανάκη (2001), ακόμα και αυτοί, που ως φοιτητές είχαν την πολυτέλεια να
παρακολουθήσουν κάποια πανεπιστημιακά μαθήματα, σχετικά με τη διαπολιτισμική
παιδαγωγική, έχουν την ανάγκη διαρκούς επιμόρφωσης, για να μπορούν ως
εκπαιδευτικοί και παιδαγωγοί να ανταπεξέλθουν στις πολυσύνθετες και ιδιόμορφες
ανάγκες μιας πολυπολιτισμικής σχολικής τάξης, και αυτό γιατί η σύνθεση της μπορεί
να αλλάζει διαρκώς με την είσοδο μαθητών διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης,
αλλά κυρίως γιατί η εκπαιδευτική διαδικασία, όπως άλλωστε όλες οι κοινωνικές
διαδικασίες, αποτελεί μια δυναμική διαδικασία, που απαιτεί διαρκείς προσαρμογές,
αναπροσαρμογές, εμπλουτισμό, για τα οποία κύριος υπεύθυνος είναι ο δάσκαλος ως ο
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κατεξοχήν φορέας της αγωγής.
Αν σκεφτεί κανείς ότι η πλειονότητα των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών,
δεν έτυχε ποτέ κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους, να έχουν κάποια τριβή με τη
διαπολιτισμική παιδαγωγική, αντιλαμβανόμαστε πόσο αναγκαία και πόσο επείγουσα
είναι η απαίτηση οργανωμένων προσπαθειών ουσιαστικής επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών, τόσο σε θεωρητικά ζητήματα της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής, όσο
και σε πρακτικά θέματα, διδασκαλίας και μεθοδολογίας, που ενδεχομένως να τους
προβληματίζουν στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη στις πολυπολιτισμικές τάξεις,
στις οποίες διδάσκουν (Δαμανάκης, 2001).
Ωστόσο ο Watson (1984), υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί φέρουν μικρότερη
ευθύνη από τους εκπαιδευτικούς των ιδρυμάτων κατάρτισης των εκπαιδευτικών και
ότι μόνο αν οι τελευταίοι κινηθούν προς την κατεύθυνση της εισαγωγής
περισσότερων μαθημάτων στην πολυφυλετική-πολυπολιτισμική εκπαίδευση, υπάρχει
μια μικρή ελπίδα για αλλαγή. Σε ευθυγράμμιση με τη γενική θέση ως προς την
πολυπολιτισμική εκπαίδευση, η αρχή των πιέσεων για την προετοιμασία των
εκπαιδευτικών για μια πολυπολιτισμική κοινωνία μπορεί να ανιχνευτεί προς τη
δεκαετία του 1970. Το 1969 η Ειδική Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής των
Κοινοτήτων για τις Φυλετικές Σχέσεις και τη Μετανάστευση πίεσε την κυβέρνηση να
φροντίσει για την προετοιμασία όλων των εκπαιδευτικών για εργασία σε μια
πολυπολιτισμική κοινωνία. Ακόμη και σε αυτό το στάδιο το θέμα ήταν ότι όλοι οι
εκπαιδευτικοί έπρεπε να εφοδιαστούν, ώστε να προετοιμάσουν όλα τα παιδιά για μια
πολυπολιτισμική κοινωνία, όχι μόνο στα σχολεία όπου συναντούσαν μικτές τάξεις.
Επόμενες αναφορές και έρευνες (Schools Council, Immigrant Children in Infant
Schools, 1970, Townsend and Brittan, 1972, James Report, 1972, Select Committee
on Race Relations and Immigration, 1972/73, Commission for Racial Equality, 1974,
Bullock Report, 1975), έχουν συμμεριστεί αυτή την απαίτηση (Modgil, Verma,
Mallick, Modgil, 1997).
O Craft (1981), σχολιάζει ότι «οι ανεπάρκειες στην αρχική και στην
ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση επαναλαμβάνονται αυξανόμενες, την ευθύνη δεν έχει
μόνο η κεντρική και η τοπική κυβέρνηση που αποτυγχάνουν να δώσουν μια
καθοδήγηση ή να δημιουργήσουν διαθέσιμες πηγές αλλά ευθύνονται και οι άνθρωποι
που προετοιμάζουν τους εκπαιδευτικούς, τα πρόσωπα που παίζουν ρόλο στη
διαμόρφωση των προγραμμάτων αλλά ακόμη και τα σχολεία που δεν κατορθώνουν
να ανταποκριθούν περισσότερο εφευρετικά και με μεγαλύτερη συναίσθηση της
κατεπείγουσας ανάγκης να αντιμετωπιστούν τα αυξανόμενα φυλετικά προβλήματα»
(Modgil, Verma, Mallick, Modgil, 1997).
Ο Watson (1984), συμπεραίνει ότι «παρά τη ρητορική που υποστηρίζει την
προετοιμασία των εκπαιδευτικών για μια πολυπολιτισμική κοινωνία, η
πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Αγγλία
στο μεγαλύτερο μέρος της είναι κατά βάση εθνοκεντρική και πολύ πρακτική. Οι
ειδικοί αναμένεται να ασχοληθούν με τις πολυφυλετικές-πολυπολιτισμικές πλευρές
της εκπαίδευσης, οι οποίες δεν θεωρούνται πάντα ουσιώδεις για όλους τους
σπουδαστές. Η ιδέα της πολυπολιτισμικότητας που διαποτίζει το σύνολο του
αναλυτικού προγράμματος, όπως υποστηρίζεται από την αναφορά Rampton και την
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Επιτροπή για τη Φυλετική Ισότητα, είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Για την επίτευξη
της αλλαγής πρέπει όχι μόνο οι ίδιοι οι εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών να πειστούν
για την αξία, τη σημασία ή την ανάγκη της προετοιμασίας των εκπαιδευτικών για μια
σταδιοδρομία σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία αλλά η κυβέρνηση επίσης πρέπει α)
να επιμείνει ώστε τα ιδρύματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών να παρέχουν επαρκείς
κατευθύνσεις στην πολυφυλετική-πολυπολιτισμική εκπαίδευση και β) να εξεύρει
πρόσθετους πόρους για το προσωπικό και το διδακτικό υλικό (Modgil, Verma,
Mallick, Modgil, 1997).
Ο James Lynch, επιχειρεί να γενικεύσει με μια διαγραμματική τυπολογία τις
ανάγκες ανάπτυξης του προσωπικού προς χρήση των εκπαιδευτών που
προετοιμάζουν εκπαιδευτικούς, ως μια αναγκαία προϋπόθεση για την
αποτελεσματική εισαγωγή της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών.
Αναγνωρίζοντας τον φανερό λήθαργο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην
Αγγλία ως προς την εισαγωγή πολυπολιτισμικών προγραμμάτων, ο Lynch αξιοποιεί
ειδικά την εργασία του Gay στις ΗΠΑ για να δομήσει εξ επαγωγής, από
προτεινόμενα προγράμματα για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών τις επιπτώσεις ως
προς το απαιτούμενο προσωπικό που θα εφαρμόσει τέτοια προγράμματα. Η
τυπολογία αναγνωρίζει έξι μεγάλες διαστάσεις των αναγκών ανάπτυξης: πολιτισμική/
του ευρύτερου πλαισίου, ηθική/ συναισθηματική, γνωστική, παιδαγωγική,
επακόλουθη και εμπειρική. Στη διάσταση του ευρύτερου πλαισίου χρειάζεται ακόμη
να γίνουν πολλά, ώστε να καταστούν και το προσωπικό και οι σπουδαστές
«πολυπολιτισμικοί». Προγράμματα, δραστηριότητες και εμεπιρίες, που θα
βοηθήσουν το προσωπικό «να αναλύσει, να διευκρινήσει και κατά τον αρμόζοντα
τρόπο να μεταβάλει τις σχετικές με τη φυλή, το φύλο και την τάξη αξίες, στάσεις και
συμπεριφορές μέσα σε μια φιλελεύθερη δημοκρατική παράδοση», τονίζονται στην
ηθική διάσταση.
Ως προς τη γνωστική διάσταση, χρειάζεται να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος
στην αποσαφήνιση και τον ορισμό του περιεχομένου της εκπαίδευσης των
εκπαιδευτικών, μέσω της οποίας μπορούμε να διακρίνουμε τις επιπτώσεις για τους
εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών. Ο Lynch ισχυρίζεται ότι αυτό το περιεχόμενο
περιλαμβάνει γνώση των μικροπολιτισμών της κοινωνίας, επαγρύπνιση για την
προκατάληψη και το ρατσισμό, αντίληψη της εκπαιδευσιμότητας και της επιτυχίας ως
κοινωνικών δομήσεων που προέρχονται από συγκεκριμένες πολιτισμικές
προϋποθέσεις και τις συνέπειες της πολιτισμικής πολυμορφίας για το αναλυτικό
πρόγραμμα και τις μεθόδους διδασκαλίας των σχολείων (Modgil, Verma, Mallick,
Modgil, 1997).
Χρειάζονται παιδαγωγικοί τρόποι οι οποίοι κατηγορηματικά και εμφανώς
εκτιμούν την πολυμορφία και το δημοκρατικό λόγο και συνεπάγονται αλλαγή
συμπεριφοράς στην επαγγελματική δράση. Ως προς την εμπειρική διάσταση της
τυπολογίας, η αποδέσμευση του προσωπικού της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών
χρειάζεται να συνεχιστεί, ώστε να λαμβάνουν υπόψη την εμπειρία σε
πολυπολιτισμικά σχολεία και κοινοτικούς οργανισμούς οδηγώντας στην ανάπτυξη
της διαπολιτισμικής ικανότητας. Μπορεί κανείς να περιμένει η εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών να μετατοπιστεί μέσω ενός αριθμού σταδίων από την τωρινή κατά
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βάση εθνοκεντρική έμφαση, σε μια μελλοντική κατάσταση, όπου θεσμικά και
συστηματικά, φιλοσοφικά και πρακτικά, θα επιδείκνυε μια σαφή και δραστήρια
δέσμευση στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση ως έναν από τους κεντρικούς πυρήνες
αξιών της (Modgil, Verma, Mallick, Modgil, 1997).
Ο εκπαιδευτικός στα πλαίσια της διαπολιτισμικής διάστασης της εκπαίδευσης,
σύμφωνα με τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία είναι αναγκαίο να λαμβάνει υπόψη
του ορισμένες βασικές αρχές, για να ανταποκριθεί με επιτυχία σ' αυτή την
εκπαιδευτική πρόκληση της εποχής, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, όπως:
 Να θεωρεί τον εαυτό του δάσκαλο όλων των μαθητών της τάξης, διότι ο
κάθε μαθητής είναι μεν διαφορετική προσωπικότητα με διαφορές στο
γλωσσικό, πολιτισμικό και μορφωτικό επίπεδο, αλλά όλοι, γηγενείς και μη
μαθητές, έχουν το ίδιο δικαίωμα στη μάθηση.
 Να λάβει υπόψη του ότι ο «διαφορετικός» μαθητής, για να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις του νέου σχολείου, έχει ανάγκη από την εξασφάλιση ευνοϊκού
κλίματος στην τάξη και την εδραίωση της συναισθηματικής και ψυχολογικής
ασφάλειάς του.
 Να ενθαρρύνει την αναφορά σε γλωσσικά και πολιτισμικά δεδομένα της
χώρας προέλευσης των αλλοδαπών μαθητών, έτσι ώστε να επιδιώκεται μια
αλληλογνωριμία των μαθητών της τάξης.
 Να επιδιώκει μεθόδους διδασκαλίας και δραστηριότητες που ευνοούν
την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών (Νικολάου,
2000).
 Να ενθαρρύνει τους μαθητές να αισθάνονται υπερήφανοι για την πολιτισμική
τους κληρονομιά και σεβασμό για τους άλλους (Μπερερής, 2005).
 Να συνεργάζεται με τους γονείς των αλλοδαπών μαθητών του, έτσι ώστε οι
γονείς να στηρίζουν την εκπαίδευση των παιδιών τους και οι ίδιοι οι μαθητές
θα νιώθουν πολιτισμικά καταξιωμένοι όταν βλέπουν τους γονείς τους να
γίνονται αποδεκτοί από τους εκπαιδευτικούς (Γκόβαρης, 2001).
Στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη ορισμένοι παράγοντες, οι οποίοι στηρίζουν τη διαπολιτισμική
διάσταση στην εκπαίδευση. Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία η εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών στη διαχείριση της διαφορετικότητας, προκειμένου να είναι
αποτελεσματική, οφείλει να είναι συνεργατική και βιωματική (Batelaan 1998,
Zeichner 1996). Οι εκπαιδευτικοί ως άτομα που έχουν γεννηθεί και ζήσει μέσα σε μια
συγκεκριμένη κουλτούρα, έχουν διαμορφώσει τις αντιλήψεις και τις στάσεις τους
απέναντι στη διαφορετικότητα μέσα από τις δικές τους βιωματικές καταστάσεις,
καθώς και τις ευρύτερες κοινωνικές επιδράσεις που έχουν δεχθεί, τις αντιδράσεις
τους και την αντιμετώπιση των «διαφορετικών» μαθητών (Παλαιολόγου- Ευαγγέλου,
2003).
Επομένως το πρόγραμμα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών θα πρέπει να
αποτελεί ένα συνδυασμό θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής. Έχοντας υπόψη τη
διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
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στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, ο Banks (1989), θεωρεί οτι το σχολείο αποτελεί ένα
χώρο στον οποίο επιτελείται ένας αμοιβαίος επιπολιτισμός ανάμεσα στους
εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, οι οποίοι αλληλεπιδρούν μέσω της διδασκαλίας
και των μαθησιακών δραστηριοτήτων. Ο Banks (1988, 1989) υποστηρίζει ότι σε ένα
μοντέλο διαπολιτισμικής διδακτικής είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη η
πολιτισμική εμπειρία, η προσωπικότητα και το επίπεδο γνώσεων κάθε εκπαιδευτικού.
Για το λόγο αυτό, προτείνει ένα μοντέλο εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών το οποίο
αποτελείται από έξι στάδια εθνικής και πολιτισμικής ανάπτυξης μέσα από τα οποία το
άτομο εξελίσσεται και από το επίπεδο της πολιτισμικής ψυχολογικής εξάρτησης
φτάνει στο επίπεδο του οικουμενισμού και της οικουμενικής ικανότητας.
Ο Banks (1988), υποστηρίζει ότι μόνο οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν φτάσει
στο τρίτο στάδιο, στη διελεύκανση της δικής τους εθνικο-πολιτισμικής ταυτότητας,
είναι σε θέση να επωφεληθούν από τη διαπολιτισμική/ αντιρατσιστική διδασκαλία.
Η Gay (1985), πρότεινε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών το οποίο
περιλαμβάνει πέντε βασικές περιοχές: τη γνωστική/γνωσιακή, την πραξιακή, την
επακόλουθη, τη συναισθηματική και τη βιωματική. Ο Lynch (1986), λαμβάνοντας
υπόψη το μοντέλο Gay και ασκώντας κριτική σε αυτό, προχώρησε στην ανάπτυξη
μιας τυπολογίας για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, η οποία αποτελείται από
επτά στάδια: την εθνοκεντρική αιχμαλωσία, την ad hoc πολυπολιτισμικότητα, την
πολυπολιτισμικότητα του προγράμματος σπουδών, την πολυπολιτισμικότητα
ολιστικής πολιτικής, τη θεσμική πολυπολιτισμικότητα, την πλήρη θεσμική
πολυπολιτισμικότητα και τέλος τη συστημική πολυπολιτισμικότητα.
Η διαπολιτισμική ικανότητα σε συνδυασμό με την ετοιμότητα δηλώνουν ότι ο
εκπαιδευτικός έχει αποκτήσει την προσωπική του διδακτική θεωρία και ταυτότητα,
βάσει της οποίας παρεμβαίνει στη διαχείριση της διαφορετικότητας και θέτει την
προσωπική του σφραγίδα. Για το λόγο αυτό το πεδίο της εκπαίδευσης των
εκπαιδευτικών πρέπει να εμπλουτιστεί με διαπολιτισμικές αναζητήσεις και
προοπτικές, ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι κατάλληλα οπλισμένοι για να διδάξουν
αποτελεσματικά στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές τάξεις. Ειδικότερα για την Ελλάδα,
έχοντας ως πεποίθηση ότι η διαπολιτισμική παιδαγωγική αποτελεί μια νέα διάσταση
στα επιμέρους θεματικά αντικείμενα των Επιστημών της Αγωγής και μπορεί να
ενσωματωθεί στη διδασκαλία θεματικών ενοτήτων για τις κοινωνικές ανισότητες και
για την αναπαραγωγή των κοινωνικών διακρίσεων (Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
και Κοινωνική Παιδαγωγική). Στη συγκριτική θεώρηση των εκπαιδευτικών
συστημάτων διαφόρων χωρών και των εκπαιδευτικών πρακτικών που ακολουθούν σε
επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής (Συγκριτική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική
Πολιτική). Επίσης στη μελέτη ψυχοκοινωνικών προβλημάτων διαφορετικών
εθνοπολιτισμικών ομάδων (Ψυχοκοινωνιολογία Σχολικής Τάξης), στη διδακτική και
μεθοδολογική προσέγγιση της διδασκαλίας των ανθρωπιστικών και των θετικών
μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου, με ιδιαίτερη έμφαση στα μαθησιακά εμπόδια
που οφείλονται στην άγνοια της δεύτερης γλώσσας και στις προσαρμοστικές
δυσκολίες των διαφορετικών εθνοπολιτισμικών ομάδων. Ταυτόχρονα στη μελέτη
ειδικών προβλημάτων μαθητών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και τέλος εκτός
από την παροχή γνώσεων σχετικών με τα προηγούμενα θεματικά πεδία, ιδιαίτερη
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έμφαση πρέπει να δοθεί στην πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευτικών σε μια βάση
ενσυναίσθησης και αποδοχής της διαφορετικότητας, άρσης των προκαταλήψεων και
καταπολέμησης του ρατσισμού (Παλαιολόγου- Ευαγγέλου, 2003).
Σε αυτή την νέα πραγματικότητα, ο ρόλος του δασκάλου είναι καθοριστικός
καθότι από αυτόν εξαρτάται στην ουσία η ένταξη του μειονοτικού μαθητή, η ευθύνη
που του αποδίδεται είναι μέγιστη αλλά η εκπαίδευση και η κατάρτισή του είναι
ελλιπής.
Στόχοι της διδασκαλίας των ανωτέρω είναι οι φοιτητές και μελλοντικοί
εκπαιδευτικοί αλλά και οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί μέσα από επιμορφωτικά μέτρα
να ενημερωθούν για τις εκπαιδευτικές και ψυχοπαιδαγωγικές ανάγκες μαθητών με
διαφορετική εθνοπολιτισμική καταγωγή, να άρουν τις τυχόν δικές τους
προκαταλήψεις που φέρουν απέναντι στους διαφορετικούς μαθητές κάθε κατηγορίας
και να εξασκηθούν σε παιδαγωγικές πρακτικές και διδακτικές μεθόδους κατάλληλες
για την εκπαίδευση και ψυχοπαιδαγωγική στήριξη των διαφορετικών μαθητών. Η
διαπολιτισμική προσέγγιση συνιστά ένα γενικότερο παιδαγωγικό στόχο, για την
επίτευξη του οποίου απαιτούνται ειδικότερες μεθοδεύσεις, που σχετίζονται με ένα
ευρύ φάσμα δεξιοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα εκπαίδευσης
εκπαιδευτικών εστιάζει σε γενικότερες στάσεις, δεξιότητες, ιδεολογίες και
ευαισθησίες οι οποίες σχετίζονται με τη διάσταση του επαγγελματία και συνιστούν
την προσωπικότητά του. (Παλαιολόγου- Ευαγγέλου, 2003).

2.3 Στόχοι της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις αρχές της
διαπολιτισμικής θεωρίας
Ο εκπαιδευτικός στόχος της διαπολιτισμικής ετοιμότητας και επάρκειας των
εκπαιδευτικών είναι καταρχήν οι πληθυσμοί εκείνοι που διαφέρουν από τον ελληνικό
πληθυσμό στον πολιτισμό τους, στα ήθη και τα έθιμα, στην προέλευσή τους, τη
γλώσσα τους. Τέτοιοι πληθυσμοί στη χώρα μας είναι η μουσουλμανική μειονότητα
της Θράκης, οι Πομάκοι, που επίσης φοιτούν στα μουσουλμανικά σχολεία της
Θράκης, οι Αθίγγανοι, οι παλιννοστούντες Έλληνες μαθητές του εξωτερικού, οι
αλλοδαποί κάθε προέλευσης και γλώσσας. Είναι ακόμα οι οικονομικοί πρόσφυγες
από τις δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, καθώς επίσης και οι πολιτικοί
πρόσφυγες, κυρίως από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, που την τελευταία δεκαετία
έχουν εγκατασταθεί και εξακολουθούν να εγκαθίστανται στην Ελλάδα.
Είναι ακόμα ο απανταχού της γης Ελληνισμός, που ανεξάρτητα από το χρόνο
της μετανάστευσής του, διατηρεί και θέλει να εξακολουθήσει να διατηρεί την
ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική πολιτισμική του
ταυτότητα. Πέρα από αυτούς, είναι και οι ελληνόφωνοι αλλοδαποί του εξωτερικού
που, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, επιθυμούν να γνωρίσουν τον ελληνικό πολιτισμό,
επιδιώκοντας την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και τη στενότερη σχέση με τη
χώρα.
Σε όλους αυτούς θα μπορούσαμε να προσθέσουμε όλους τους αλλοδαπούς
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φοιτητές των κλασικών σπουδών, οι οποίοι, την τελευταία δεκαετία κυρίως,
συνδέουν τις σπουδές τους με την εκμάθηση της νέας ελληνικής γλώσσας.
Στο σημείο όπου όλες οι περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν αφορούν στην
ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό σε σχέση με άλλες γλώσσες και
πολιτισμούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αποτελούν ταυτόχρονα και
στόχο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της πολιτικής διάδοσης της ελληνικής
γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του
στόχου αποτελεί η διαμόρφωση της διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής επάρκειας των
εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και της διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής ετοιμότητάς
τους, για να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο εκπαιδευτικότους έργο με
τους πληθυσμούς αυτούς.
Βασικός λοιπόν στόχος είναι να διδαχθεί η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός
πολιτισμός και να διατηρηθεί η δική τους γλώσσα και οι δικές τους πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες.
Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε τις γνώσεις που πρέπει
να έχει ο εκπαιδευτικός, ώστε να διαθέτει διαπολιτισμική επάρκεια και
διαπολιτισμική ετοιμότητα, σύμφωνα με τις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής
θεωρίας έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο έργο του απέναντι στους
πληθυσμούς που προαναφέραμε.
Οι βασικές αρχές της διαπολιτισμικής θεωρίας είναι η αρχή της ισοτιμίας των
πολιτισμών, η ισοτιμία του μορφωτικού κεφαλαίου ατόμων διαφορετικής
πολιτισμικής προέλευσης, η αρχή της παροχής ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και
τη ζωή και η καλλιέργεια της αμοιβαίας κατανόησης, της αλληλεγγύης και της
ειρηνικής συμβίωσης των λαών.
Το αίτημα για συνάντηση και αλληλεπίδραση των διαφόρων πολιτισμικών
ομάδων στη βάση της πολιτισμικής ισοτιμίας και αμοιβαιότητας βασίζεται στην αρχή
της ισοτιμίας των πολιτισμών, η οποία προέρχεται από την εθνολογία. Η υιοθέτηση
αυτής της αρχής ωστόσο συνεπάγεται σοβαρές δυσκολίες δεδομένου ότι ο
πολιτισμικός ανταγωνισμός, οι συγκρούσεις και η ιεραρχία των πολιτισμών είναι
στοιχεία έντονα στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες (Δαμανάκης, 1999).
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αν και αναγνωρίζει την ύπαρξη αυτού του
πολιτισμικού ανταγωνισμού προωθεί την αμοιβαία αναγνώριση και την ισοτιμία των
πολιτισμών των χωρών καταγωγής, των χωρών υποδοχής και των πολιτισμικών
εκφράσεών των ίδιων των εθνικών και μεταναστευτικών ομάδων στις κοινωνίες των
χωρών υποδοχής.
Σύμφωνα με την δεύτερη αρχή, η αποδοχή της ισοτιμίας των πολιτισμών και
κατ’ επέκταση η αποδοχή του μορφωτικού κεφαλαίου των παιδιών διαφορετικής
πολιτισμικής προέλευσης, ανάγονται στη μετάβαση από την «υπόθεση του
ελλέιμματος» στην «υπόθεση της διαφοράς» (Μάρκου, 1989). Σύμφωνα με την
υπόθεση του ελλείμματος, το μορφωτικό κεφάλαιο των παιδιών των κατώτερων
κοινωνικών στρωμάτων είναι σε σύγκριση με αυτό των μεσαίων και των ανώτερων
στρωμάτων αποκλίνον ή ελλειμματικό. Έτσι σύμφωνα με την άποψη αυτή τα παιδιά
διαφορετικής γλωσσικής και πολιτισμικής προέλευσης έχουν «περιορισμένο»
γλωσσικό κώδικα που είναι ελλειμματικός σε σχέση με τον «επεξεργασμένο»
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γλωσσικό κώδικα των μαθητών της μεσαίας και ανώτερης κοινωνικής τάξης
(Δαμανάκης, 1999).
Σύμφωνα με την αντίθετη άποψη της «υπόθεσης της διαφοράς», τα
κοινωνικοπολιτισμικά και γλωσσικά στοιχεία που φέρουν τα παιδιά των κατώτερων
κοινωνικών στρωμάτων ή τα παιδιά των μεταναστών, δεν είναι ελλειμματικά αλλά
διαφορετικά από αυτά των ντόπιων παιδιών, ή των παιδιών των μεσαίων ή των
ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Με άλλα λόγια το πολιτισμικό κεφάλαιο των
παιδιών των μεταναστών δεν είναι κατώτερο ή ελλειμματικό αλλά διαφορετικό
(Δαμανάκης, 1999).
Στόχοι της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τους υποστηρικτές
της υπόθεσης της διαφοράς είναι η διατήρηση των διαφορετικών
κοινωνικοπολιτισμικών στοιχείων των παιδιών των διαφόρων εθνικών και
μεταναστευτικών ομάδων και η καλλιέργειά τους στο πλαίσιο ενός πλουραλιστικού
σχολικού και κοινωνικού συστήματος. Είναι προφανές ότι από παιδαγωγικής πλευράς
επιβάλλεται η αποδοχή των μορφωτικών κεφαλαίων των μαθητών και μάλιστα ως
ισότιμων μεταξύ τους. Όμως η αποδοχή των διαφορετικών πολιτισμικών κεφαλαίων
των παιδιών των μεταναστών προϋποθέτει την ισότιμη αποδοχή των πολιτισμών
προέλευσής τους.
Η αποδοχή της ισοτιμίας των μορφωτικών κεφαλαίων των μαθητών και η
αξιοποίηση αυτών των κεφαλαίων στο σχολείο, συνιστά μία θεμελιώδη διδακτική
αρχή, η οποία πρέπει να διέπει κάθε εκπαιδευτική διαδικασία. Η μη αποδοχή του
μορφωτικού κεφαλαίου του μαθητή ισοδυναμεί με απόρριψη του μαθητή, γεγονός
που λειτουργεί ανασταλτικά στη διαδικασία μάθησης και μειώνει σημαντικά τις
εκπαιδευτικές του ευκαιρίες (Μάρκου, 1989).
Η διαπολιτισμική θεωρία δίνει προτεραιότητα στην ισότητα των
εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους μαθητές διαφορετικής γλωσσικής και πολιτισμικής
προέλευσης. Η αναγνώριση του πολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών αυτών και η
προώθηση της γλώσσας και του πολιτισμού τους συμβάλλουν σημαντικά στη
βελτίωση των μορφωτικών ευκαιριών τους. Αντίθετα, η πολιτική της αφομοίωσης και
η αντιμετώπιση του μορφωτικού τους κεφαλαίου ως μειονεκτικού, μειώνουν τις
μορφωτικές τους ευκαιρίες και δυσχεραίνουν σημαντικά τη διαδικασία απόκτησης
της κοινωνικής και πολιτισμικής τους ταυτότητας (Πολίτου, 1994).
Το σχολείο οφείλει επομένως να αντιμετωπίσει τους μαθητές ισότιμα
ανεξάρτητα από την εθνική, φυλετική και πολιτισμική τους προέλευση και να τους
δώσει την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητες και την προσωπικότητά τους με
βάση τις κοινωνικοπολιτισμικές τους προϋποθέσεις και το δικό τους μορφωτικό
κεφάλαιο. Έτσι προκύπτει ότι η αρχή αυτής της παροχής ίσων ευκαιριών βρίσκεται
σε άμεση συνάρτηση με την αρχή της ισοτιμίας του μορφωτικού κεφαλαίου ατόμων
διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης (Μάρκου, 1989).
Στο πλαίσιο της αρχής της ισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών, η
διαπολιτισμική εκπαίδευση αναζητά νέους εκπαιδευτικούς στόχους, προτείνει νέα
θεσμικά μέτρα και αναπτύσσει νέα αναλυτικά προγράμματα που ανταπορίνονται
στην πολυπολιτισμικότητα που δημιουργήθηκε με τη μετανάστευση και αφορούν όλα
τα μέλη της κοινωνίας «ντόπιους» και «ξένους».
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Η διαπολιτισμική εκπαίδευση προωθεί την επικοινωνία, την κατανόηση, την
κατανόηση των προβλημάτων των άλλων, την αναγνώριση και την αποδοχή των
ιδιαιτεροτήτων τους. Η καλλιέργεια της ανεκτικότητας και της αλληλεγγύης,
αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στα πλαίσια των σύγχρονων πολυπολιτισμικών
κοινωνιών και διαμορφώνουν κοινωνικές συνειδήσεις που υπερβαίνουν τα όρια
ομάδων, κρατών, εθνών, φυλών και απαιτούν την κατάργηση της ανισότητας, των
διακρίσεων και της αδικίας (Μάρκου, 1989).
Έτσι λοιπόν, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να διαμορφώνεται
και να στηρίζεται στις παραπάνω αρχές προκειμένου να μπορούν οι ίδιοι οι
εκπαιδευτικοί να είναι διαπολιτισμικά έτοιμοι έτσι ώστε να ανταπεξέρθουν
αποτελεσματικά στις απαιτήσεις μιας πολυπολιτισμικής τάξης. Σύμφωνα με το Nieke
οι αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης συνοψίζονται στις ακόλουθες προτάσεις
(Κοσσυβάκη, 2002):








Ενσωμάτωση της διαπολιτισμικής μάθησης στο κανονικό μάθημα. Η
διαπολιτισμική μάθηση και αγωγή δεν είναι ένα ξεχωριστό μάθημα αλλά
συνιστούν τις κύριες αρχές του σχεδιασμού των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων στη βάση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Πρώθηση της πολλαπλής οπτικής. Με τον όρο αυτό περιγράφεται η
διδασκαλία που επικεντρώνει το ενδιαφέρον και στο άτομο και στον
πολιτισμό και στην αλληλεπίδραση, έτσι ώστε να αναδεικνύεται η οπτική από
όλες τις πλευρές.
Επιδίωξη της αλλαγής οπτικής. Βασική διαπολιτισμική απαίτηση είναι ο κάθε
μαθητής να αντιλαμβάνεται τον αλλοδαπό συμμαθητή του ως πολιτισμικά
διαφορετικό έτσι ώστε να απομακρύνεται από τη μονοπολιτισμική αντίληψη.
Οικοδόμηση πολιτισμικής γνώσης και όχι απλή πληροφόρηση.

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).
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
Ο μελλοντικός δάσκαλος μέσα από τα μαθήματα της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης θα πρέπει να μάθει να μετριάζει τα αρνητικά συναισθήματα από τις
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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.
Επίσης να 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, να 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), και να 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.
Οι θεμελωδεις αρχές για την διαπολιτισμική εκπαίδευση και για την υπέρβαση
των κοινωνικών ανισοτήτων συνοψίζονται σύμφωνα με τον Κυπριανό (2008), στις
παρακάτω τρεις:
Α.Αφορμώμενοι από το αξίωμα ότι κάθε παιδί αποτελεί μια ξεχωριστή
προσωπικότητα και ότι όλα πρέπει να εκκινούν από αυτό οι παιδαγωγοί
της Νέας Αγωγής και του Σχολείου Εργασίας προέκριναν την εξατομικευμένη
διδασκαλία. Βασική παραδοχή και παρεπόμενο της αντίληψης είναι η
γνώση των παιδιών. Ο εκπαιδευτικός εστιάζει πριν από όλα στους συνομιλητές του,
γνωρίζει τις δυνατότητές του και προσαρμόζει ανάλογα την εκπαιδευτική διαδικασία.
Η αποδοχή και μόνο αυτής της αρχής σημαίνει την απόρριψη της λογοκρατικής
παραδοσιακής παιδαγωγικής που θέλει τον εκπαιδευτικό μεταδότη της γνώσης και το
παιδί παθητικό δέκτη. Αντίθετα, η νέα αντίληψη θεμελιώνει την παιδαγωγική
διαδικασία στη διαρκή αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού/εκπαιδευομένων.
Β. Συμπληρωματική προς την προηγούμενη αρχή είναι μια δεύτερη σύμφωνα με
την οποία η παιδαγωγική διαδικασία και η μάθηση οφείλουν να στηρίζονται
στα βιώματα των παιδιών, να είναι βιωματικές. Με την τήρηση της αρχής
αυτής μπορεί να επιτευχθεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ο σεβασμός της ατομικότητας του παιδιού. Από
την άλλη πλευρά, η τήρηση της συγκεκριμένης αρχής καθιστά δυνατή την
υλοποίηση μίας άλλης βασικής αντίληψης ότι η ετερότητα και η διαφορά είναι
πηγές πλούτου και γνώσης.
Γ. Το σχολείο, τέλος, οφείλει να είναι όχι απλά μηχανισμός
προετοιμασίας για τη ζωή, αλλά, για να παραφράσουμε τις γνωστές ρήσεις του John
Dewey και του Ovide Decrοly, χώρος ζωής χώρος δηλαδή αναπόσπαστος από
την καθημερινότητα, γεμάτος ζωντάνια που παρέχει ευχάριστες και
δημιουργικές εμπειρίες στα παιδιά. Εκτός από το περιβάλλον και τον
κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο η επίτευξη του εν λόγω στόχου προϋποθέτει
ορισμένες παιδαγωγικές αρχές ανάμεσα στις οποίες τη δημιουργία συνεργατικού
πνεύματος στα παιδιά.
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Η συνεργασία και η ομαδική προσπάθεια είναι κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη
της διαπολιτισμικής αγωγής στη λογική που αναπτύξαμε. Εκτός από τη σύσφιξη
των σχέσεων ανάμεσα στα παιδιά και το συνακόλουθο παραμερισμό των κάθε
είδους διακρίσεων επιτρέπει την ενεργή και δημιουργική αποδοχή θεμελιωδών
αξιών όπως ο σεβασμός του άλλου και της διαφοράς και ο δημοκρατικός διάλογος ως
αρχής οργάνωσης κάθεκοινωνίας. Η συγκεκριμένη παιδαγωγική διαδικασία είναι
κρίσιμη όχι μόνο για τη συνύπαρξη παιδιών από διαφορετικούς πολιτισμικούς
ορίζοντες στη σχολική τάξη αλλά και τη συγκρότηση ενεργών πολιτών.
Βασικές προϋποθέσεις για μια αποτελεσματική διαπολιτισμική εκπαίδευση
είναι ο σεβασμός των ιδιατεροτήτων των διαφορετικών μαθητών, η αξιοποίηση των
πολιτισμικών στοιχείων των μαθητών, η αποδοχή του θρησκεύματος, της εμφάνισης,
των συνηθειών των εθνοτικών ομάδων, η εξατομικευμένη διδασκαλία με γνώμονα τις
ανάγκες του κάθε μαθητή και την εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.
Είναι χρήσιμο για το δάσκαλο της πολυπολιτισμικής τάξης να γνωρίζει ότι:
 Είναι καθοριστική και προηγείται στην τάξη η εδραίωση της συναισθηματικής
ψυχολογικής ασφάλειας του αλλοδαπού μαθητή.
 Πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στον επικοινωνιακό και όχι στον
ακαδημαϊκό λόγο.
 Αποτελεσματικότερες είναι οι διδακτικές τεχνικές που καλλιεργούν την
αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ μαθητών και μεταξύ εκπαιδευτικών
και μαθητών. Η αξιοποίηση των πολιτιστικών και γλωσσικών δεδομένων της
χώρας προέλευσης του μαθητή βοηθά και στην τόνωση της αυτοπεποίθησης
των μαθητών αλλά και στην αλληλογνωριμία τους (Νικολάου, 2000).
Ταυτόχρονα ο δάσκαλος στην πολυπολιτισμική τάξη οφείλει να:





Είναι διαλλακτικός, ευαίσθητος
Ενθαρρύνει την ειρηνική συμβίωση διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων
Καλλιεργεί την ανοχή και συνεργασία στους μαθητές
Καλλιεργεί στους μαθητές και να δείχνει σεβασμό στη διαφορετικότητα

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.
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2.4 Η έννοια του όρου «διαπολιτισμική ετοιμότητα»
Η αυξημένη ετερότητα και η πολιτισμική ποικιλία σε κοινωνικό και
εκπαιδευτικό επίπεδο επιβάλλει τον επαναπροσδιορισμό της εκπαίδευσης, το άνοιγμα
του σχολείου, την αλλαγή των προγραμμάτων και του προσανατολισμού του στις
νέες πολυπολιτισμικές συνθήκες, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επανεκπαίδευση
των εκπαιδευτικών. Επιβάλλει τη συνεχή επαφή λαών και ατόμων και μας
παραπέμπει στη διαμόρφωση ενός νέου ανθρωπιστικού ιδεώδους, που η
διαπολιτισμική εκπαίδευση καλείται να το υλοποιήσει στην πράξη, στο χώρο του
σχολείου και να αφορά όλους τους μαθητές, αφού η διαπολιτισμική αγωγή δεν μπορεί
και δεν πρέπει να περιορίζεται στους μετανάστες μαθητές αλλά απευθύνεται και
αφορά τόσο τους μαθητές της πλειονότητας όσο και αυτούς με διαφορετικά
πολιτισμικά, γλωσσικά και εθνοτικά χαρακτηριστικά από όπου και αν προέρχονται
(Πριοβόλου, 2001).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ιδιαίτερα την προετοιμασία των
εκπαιδευτικών να αντιμετωπίσουν την κοινωνική, πολιτισμική και εθνική
ποικιλότητα των μαθητών, στο πλαίσιο των στόχων για το 2010. Από το 1997 η Ε.Ε
προτρέπει για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα
διαπολιτισμικής παιδαγωγικής. Συνιστά την αποφυγή εθνοκεντρικής προσέγγισης της
διδασκαλίας και της στερεότυπης παρουσίασης των άλλων πολιτισμών, ενθάρρυνση
των μαθητών να συνειδητοποιούν την ύπαρξη των άλλων πολιτισμών, να κατανοούν
τις ιδιαιτερότητές τους, χωρίς όμως να θεωρούν τους πολιτισμούς τους κατώτερους ή
ανώτερους από εκείνον της χώρας υποδοχής (Επιτροπή των Περιφερειών, 1997).
Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν την αναγκαία ετοιμότητα σε
θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, να χρησιμοποιούν κατάλληλες παιδαγωγικές
μεθόδους και διδακτικές πρακτικές ώστε να κάνουν αποτελεσματικότερη τη
διδασκαλία τους για το σύνολο των μαθητών (Παπαχρήστος & Παλαιολόγου, 2002).
Για να γίνει κατανοητό τι εννοούμε με τον όρο διαπολιτισμική επάρκεια και
ετοιμότητα του εκπαιδευτικού θα πρέπει πρώτα να αναλύσουμε τι εννοούμε με τον
όρο εκπαιδευτική επάρκεια και εκπαιδευτική ετοιμότητα του εκπαιδευτικού της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με το λεξικό του Μπαμπινιώτη, οι λέξεις επάρκεια και ετοιμότητα
ορίζονται ως εξής:
Επάρκεια (διδασκαλίας), η βεβαίωση ικανότητας διδασκαλίας, που χορηγείται
από ανώτατο κρατικό φορέα (Υπουργείο Παιδείας) σε κατόχους ορισμένων
διπλωμάτων σε ορισμένο γνωστικό αντικείμενο (λ.χ. ξένες γλώσσες) και είναι
απαραίτητη για τη νόμιμη διδασκαλία του αντικειμένου αυτού. (Γ. Μπαμπινιώτης,
1998).
Ετοιμότητα, η ικανότητα άμεσης αντίληψης των ερεθισμάτων και κατάλληλης
αντιδράσεως σε αυτά (ως αποτέλεσμα συνήθως κατάλληλης προετοιμασίας) (Γ.
Μπαμπινιώτης, 1998).
Στην πραγματικότητα, εκπαιδευτική επάρκεια και εκπαιδευτική ετοιμότητα
θεωρούνται έννοιες ταυτόσημες. Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια των σπουδών του
αποκτά όλες εκείνες τις δεξιότητες, θεωρητική, επιστημονική και ερευνητική
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κατάρτιση, έτσι ώστε να θεωρείται εκπαιδευτικά επαρκής. Δε αποκτά όμως αρκετά
συχνά και την απαραίτητη ετοιμότητα ως εκπαιδευτικός λειτουργός.
Ενώ λοιπόν ο εκπαιδευτικός είναι τουλάχιστον εκπαιδευτικά επαρκής με την
απόκτηση ενός πτυχίου από οποιοδήποτε Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης μένει να δείξουμε αν αυτό ισχύει και με την εκπαιδευτική του
ετοιμότητα σε θέματα διδακτικής, εφαρμογής αναλυτικών προγραμμάτων καθώς και
θεμάτων που αφορούν τη σχολική κοινότητα (οργάνωση εκδρομών και άλλων
εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, αντιμετώπιση προβλημάτων με γονείς ή κηδεμόνες).
Η εκπαιδευτική επάρκεια εν γένει περιλαμβάνει, την κατάρτιση που αποκτά ο
υποψήφιος εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη διάρκειά των σπουδών
του και το παρεχόμενο πτυχίο. Από την άλλη μεριά ο εκπαιδευτικά έτοιμος
εκπαιδευτικός εκτός της επάρκειας που του προσφέρεται με τις βασικές του σπουδές
πρέπει να κατέχει γνώσεις αναφορικά τόσο με τη διδακτική όσο και με άλλες
παραμέτρους, όπως «η γνώση του σχολικού περιβάλλοντος, η γνώση των σχέσεων με
τους εκπαιδευτικούς συναδέλφους στο σχολικό περιβάλλον, οι σχέσεις με τον
διευθυντή του σχολείου, οι σχέσεις με τους σχολικούς συμβούλους, με τις σχολικές
υπηρεσίες, οι σχέσεις με τους συλλόγους των γονέων και κηδεμόνων» όπως και
γνώσεις σχετικά με την αντίστοιχη νομοθεσία που διαπερνά τόσο τις παραπάνω
παραμέτρους όσο και τα σχετικά αναλυτικά προγράμματα.
Συμφωνα με τον Γεωργογιάννη 2004, θεωρητικά, ο Έλληνας εκπαιδευτικός
που φοίτησε σε μια Παιδαγωγική Ακαδημία ή ένα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης και εφάρμοσε τα αντίστοιχα προγράμματα των Παιδαγωγικών
Ακαδημιών παλαιότερα ή των Παιδαγωγικών Τμημάτων θεωρείτο και θεωρείται
εκπαιδευτικά επαρκής για να ανταποκριθεί στο έργο του στο δημοτικό σχολείο σε
όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Αυτό σημαίνει πως η επάρκεια έπαιρνε διαφορετικό
περιεχόμενο ανάλογα με τις κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές συνθήκες.
Η εκπαιδευτική επάρκεια ενός εκπαιδευτικού πιστοποιείται με την απόκτηση
του πτυχίου ενός συγκεκριμένου τμήματος στο οποίο σπούδασε, στη συγκεκριμένη
περίπτωση, ενός Παιδαγωγικού Τμήματος. Η εκπαιδευτική επάρκεια και
εκπαιδευτική ετοιμότητα χρησιμοποιούνται συνήθως με ταυτόσημο περιεχόμενο. Και
αυτό γιατί ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της κατάρτισής του έπρεπε να έχει
αποκτήσει όλες εκείνες τις δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για να ασκήσει το
εκπαιδευτικό του έργο. Στην πραγματικότητα, οι έννοιες εκπαιδευτική επάρκεια και
εκπαιδευτική ετοιμότητα έχουν διαφορετικό περιεχόμενο, γιατί εκπροσωπούν
διαφορετικούς χώρους γνώσεων.
Η εκπαιδευτική επάρκεια περιλαμβάνει τις σπουδές, την κατάρτιση που
αποκτά ο υποψήφιος εκπαιδευτικός κατά τη διάρκειά τους και το παρεχόμενο πτυχίο,
το οποίο τελικά προσδιορίζει την επάρκειά του και μπορεί να θεωρηθεί ως ένα βαθμό
«πλήρης». Η πρακτική άσκηση και η μετουσίωση των γνώσεών του στην
εφαρμοσμένη εκπαιδευτική διαδικασία που ουσιαστικά καθορίζει και την
εκπαιδευτική ετοιμότητά του είναι ανεπαρκής ή παντελώς ανύπαρκτη.
Από τα όσα μέχρι τώρα λέχτηκαν γίνεται σαφές πως επαρκής είναι ο
εκπαιδευτικός που απέκτησε πτυχίο του τμήματος στο οποίο σπούδασε. Εάν λοιπόν ο
Έλληνας εκπαιδευτικός μετά την απόκτηση πτυχίου είναι εκπαιδευτικά επαρκής
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τίθεται το ερώτημα πότε ένας εκπαιδευτικός μπορεί να θεωρηθεί εκπαιδευτικά
έτοιμος;
Ενώ λοιπόν ο εκπαιδευτικός είναι, θεωρητικά τουλάχιστον, εκπαιδευτικά
επαρκής με την απόκτηση ενός πτυχίου από οποιοδήποτε Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης ή άλλο Πανεπιστημιακό Τμήμα που καταρτίζει
εκπαιδευτικούς, μένει να διερευνηθεί αν η εκπαιδευτική του ετοιμότητα
ανταποκρίνεται σε αυτό που πρέπει να κατέχει ο Έλληνας εκπαιδευτικός από πλευράς
κυρίως δεξιοτήτων και εφαρμογής της θεωρητικής επάρκειάς του στην πράξη, έτσι
ώστε να θεωρείται με την αποφοίτησή του και εκπαιδευτικά έτοιμος.
Μετά από αυτά τίθεται το ερώτημα: ο εκπαιδευτικά επαρκής αλλά και ο
εκπαιδευτικά έτοιμος εκπαιδευτικός για το ελληνικό σχολείο της Ελλάδας είναι και
διαπολιτισμικά επαρκής αλλά και διαπολιτισμικά έτοιμος;
Το ερώτημα της διαπολιτισμικής ετοιμότητας και επάρκειας προκύπτει τόσο
από την ύπαρξη της ομογένειας και τα αιτήματά της για διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού όσο και από την ύπαρξη παλιννοστούντων,
αλλοδαπών, οικονομικών προσφύγων και μειονοτήτων στην Ελλάδα και την επιθυμία
τους να ενταχτούν στην ελληνική κοινωνία, έτσι ώστε να γίνουν συναγωνιστικοί ως
μαθητές, ανταγωνιστικοί ως πολίτες και να συμβάλουν έτσι στη συνοχή αλλά και
στην πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας.
Στην προσπάθεια να σκιαγραφηθεί ο διαπολιτισμικά επαρκής εκπαιδευτικός
θα πρέπει να παρουσιαστούν κατ΄ αρχήν οι δυνατότητες που έχει ο εκπαιδευτικός
μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα να είναι και διαπολιτισμικά επαρκής. Όπως
αναφέρθηκε παραπάνω, ο Έλληνας εκπαιδευτικός που προορίζεται για το ελληνικό
δημοτικό σχολείο και για Έλληνες μαθητές αποκτά την επάρκειά του μέσα από τις
σπουδές του στα παιδαγωγικά τμήματα. Πώς, όμως, ο ίδιος εκπαιδευτικός θα
αποκτήσει και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και επάρκειά του για να μπορέσει να
ανταποκριθεί σε καταστάσεις διαπολιτισμικής πρακτικής και διδασκαλίας;
Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εμβαθύνουν σε
συγκεκριμένους γνωστικούς χώρους, κοινούς για τις δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών,
ενώ θα υπάρχουν και ειδικά μαθήματα για την κάθε κατηγορία.
Κοινοί γνωστικοί χώροι
1. Διεθνή Μεταναστευτικά ρεύματα
2. Ελληνικά Μεταναστευτικά ρεύματα: Αφρική – Λατινική Αμερική – Αυστραλία
3. Ελληνικά Μεταναστευτικά ρεύματα : Πόντος –Ε.Σ.Σ.Δ.
4. Ελληνικά Μεταναστευτικά ρεύματα: Αμερική – Δυτική Ευρώπη- Κάτω Ιταλία
5. Διγλωσσία και Δίγλωσση εκπαίδευση
6. Πολυπολιτισμική εκπαίδευση: μοντέλα και αναλυτικά προγράμματα
7. Διδακτικές μέθοδοι για τα Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα και βασικές
παράμετροι για τη συγγραφή διδακτικού υλικού
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8. Διδακτική της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας και μέθοδοι
διδασκαλίας – κριτική των μεθόδων και πρακτικές εφαρμογές
9. Κοινωνιογλωσσολογία
10. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και μοντέλα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
Μαθήματα για τους εκπαιδευτικούς του εσωτερικού:
1. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και σχολικό περιβάλλον
2. Εφαρμογές μοντέλων εκπαίδευσης μειονοτικών ομάδων μαθητών
3. Θέματα ταυτότητας σε πληθυσμούς μεταναστών και μειονοτικές ομάδες
4. Διαχρονική παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου για την εκπαίδευση αλλοδαπών
και παλιννοστούντων μαθητών στην Ελλάδα
5.Μέθοδοι διδασκαλίας της ελληνική γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας σε
πολυεθνικές ομάδες
6.Δυσκολίες των αλλοδαπών μαθητών για την εκμάθηση της νέας ελληνικής γλώσσας
7.Πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μειονοτήτων και των αλλοδαπών πληθυσμών
στην Ελλάδα
8.Μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εσωτερικό
Ωστόσο πέρα από αυτά που πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός για να είναι
διαπολιτισμικά επαρκής το ερώτημα που τίθεται είναι πότε ένας εκπαιδευτικός είναι
διαπολιτισμικά έτοιμος; Στο ερώτημα αυτό μπορούμε να απαντήσουμε αν
καταγράψουμε τι πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός θεωρητικά για το σκοπό αυτό
και ποιες δεξιότητες θα έπρεπε να έχει αποκτήσει για να είναι διαπολιτισμικά έτοιμος
και να μπορεί απρόσκοπτα να ασκήσει το έργο του σε αντίστοιχες ομάδες τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Αφού οι εκπαιδευτικοί αποκτήσουν την ανάλογη γνώση στα κοινά μαθήματα
αλλά και στα αντίστοιχα μαθήματα για την Ελλάδα και το εξωτερικό όπως
αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφαλαίο θα διαθέτουν το ανάλογο θεωρητικό και
επιστημονικό υπόβαθρο ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ότι διαθέτουν την απαιτούμενη
διαπολιτισμική επάρκεια στους διάφορους χώρους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Απομένει, λοιπόν, να ασκηθούν στο πρακτικό μέρος της θεωρητικής τους
εκπαίδευσης που είναι η πρακτική άσκηση στη διδασκαλία της γλώσσας και του
Πολιτισμού, ειδική διδακτική, δηλαδή, της γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης.
O εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει την εφαρμογή των διαφόρων μεθόδων
διδασκαλίας για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, τα
σχετικά αναλυτικά προγράμματα και τις σχετικές νομοθεσίες τόσο για τους
αλλοδαπούς της Ελλάδας όσο και τη νομοθεσία καταρχήν της Ελλάδας για τους
ομογενείς του εξωτερικού.
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Παράλληλα είναι αναγκαίο να αποκτηθούν γνώσεις για την ελληνόγλωσση
εκπαίδευση των χωρών διαβίωσης των ομογενών ανά την υφήλιο, αφού οι διάφορες
χώρες ασκούν διαφορετικές πολιτικές σχετικά με το θέμα των ξένων γλωσσών στη
χώρα τους αλλά και διαφορετικές πολιτικές σχετικά με τις γλώσσες μεταναστών σε
αυτές.
Η γνώση του σχολικού περιβάλλοντος τόσο για τους αλλοδαπούς στην
Ελλάδα και κατ΄ επέκταση στο ελληνικό σχολείο και στις διάφορες μορφές του, τους
τρόπους ή τα οργανωτικά σχήματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας για ένταξή
τους στις κανονικές τάξεις όσο και στο εξωτερικό, στην ομογένεια στις διάφορες
χώρες αλλά και σε διάφορες κατηγορίες και προγράμματα που εφαρμόζονται για τη
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού είναι μερικά μόνο
παραδείγματα (Γεωργογιάννης, 2004).
Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω η διαπολιτισμική επάρκεια
αναφέρεται στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από
τις βασικές τους σπουδές, στο χώρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, δηλαδή με
λίγα λόγια στη διδασκαλία της ελληνικής σε μαθητές που δεν την έχουν πρώτη ή
μητρική τους αλλά και στις εκπαιδευτικές προσπάθειες για μια ικανοποιητική
συνύπαρξη ελλήνων, αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών με στόχο την ομαλή
κοινωνικοποίηση όλων των μαθητών με τις όποιες ιδιαίτερες προσπάθειες που
απαιτούνται για τις ειδικές αυτές ομάδες μαθητών.
Αντιστοίχως, ο διαπολιτισμικά έτοιμος εκπαιδευτικός πρέπει καταρχήν «να
γνωρίζει την εφαρμογή των διαφόρων μεθόδων διδασκαλίας για τη διδασκαλία της
ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, τα σχετικά αναλυτικά προγράμματα και τις
σχετικές νομοθεσίες τόσο για τους αλλοδαπούς της Ελλάδας όσο και τη νομοθεσία
καταρχήν της Ελλάδας για τους ομογενείς του εξωτερικού», ενώ παράλληλα είναι
αναγκαίο να αποκτήσει γνώσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση των χωρών
διαβίωσης των ομογενών και τέλος κατέχει γνώσεις για το σχολικό περιβάλλον για
τους αλλοδαπούς στην Ελλάδα, τις μορφές διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας για
ένταξή τους στις κανονικές τάξεις αλλά και για τους ομογενείς στο εξωτερικό. Επίσης
να είναι σε θέση να εφαρμόζει τα αναλυτικά προγράμματα και τα μοντέλα
εκπαίδευσης, να γνωρίζει το γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών, να
οργανώνει εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, να αντιμετωπίζει προβλήματα και να μπορεί να
διαχειριστεί μια πολυπολιτισμική τάξη (Μπομπαρίδου, 2004).
Σύμφωνα με επισημάνσεις της Κοσσυβάκη (2003) η διδακτική ετοιμότητα του
εκπαιδευτικού συγκροτείται από δύο τρόπους: με τη βοήθεια των ικανοτήτων και των
πρακτικών που έχουν αποκτηθεί στην επαγγελματική πράξη και την καθημερινότητα
και 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).
Με άλλα λόγια, αρχικά προσλαμβάνει κάποιος τα ερεθίσματα και στη
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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.
Συμπερασματικά, ο όρος «διαπολιτισμική ετοιμότητα» συνδέεται άμεσα με
την επάρκεια των γνώσεων που έχει αποκτήσει ο εκπαιδευτικός και μπορεί να
χαρακτηρίζει τους μέλλοντες ή εν ενεργεία εκπαιδευτικούς. Ο όρος της
διαπολιτισμικής ετοιμότητας αναφέρεται στην εν δυνάμει δυνατότητα του
εκπαιδευτικού να διαχειριστεί τη διαφορετικότητα, η οποία εντούτοις χρειάζεται
κατάλληλα μορφωτικά εφόδια και κατάλληλη εκπαιδευτική εμπειρία και
ανατροφοδότηση, προκειμένου να διαμορφωθεί, να λάβει υπόσταση και να μπορεί να
εφαρμοστεί στην πράξη (Παλαιολόγου- Ευαγγέλου, 2003).
Με τον όρο «διαπολιτισμική ετοιμότητα» ορίζεται η επάρκεια σε θεωρητικό
επίπεδο, οι γνώσεις και η επιστημονική κατάρτιση που ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει
όσον αφορά στα θέματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής, αλλά και την ικανότητα να
κάνει πράξη τις βασικές αρχές, τα αξιώματα και τα παραδείγματα της
διαπολιτισμικής αγωγής. Πιο συγκεκριμένα, διαπολιτισμικά έτοιμος θεωρείται ο
εκπαιδευτικός που μπορεί να χειρίζεται με άνεση και ευχέρεια θέματα που αφορούν
τη διαφορετικότητα, όπως επίσης και τα όποια προβλήματα προκύπτουν από τη
συνύπαρξη και αλληλεπίδραση μεταξύ των εθνοπολιτισμικών ομάδων που ζουν σε
μια κοινωνία (Παπαχρήστος, 2007).
Οι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια της διαπολιτισμικής διάστασης της
εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, είναι αναγκαίο να
έχουν ξεκάθαρες και σαφείς δημοκρατικές στάσεις και αξίες, ικανότητα θέασης των
πραγμάτων από διάφορες πλευρές και ικανότητα λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα της
πολιτισμικής ταυτότητας.
Ο Ζωγράφου (2003), στη Διαπολιτισμική θεωρητική κατάρτιση αναφέρει τις
εξής βασικές γνώσεις που πρέπει οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν:
-γνώσεις σχετικά με τις χώρες προέλευσης
-γνώσεις σχετικά με τις γλώσσες προέλευσης και εμπειρίες στο εξωτερικό
-γνώσεις ιστορική επίδρασης, πολιτικές, κοινωνικο-οικονομικές δομές, πολιτισμικά
στάνταρ και ειδικά συλλογικά προβλήματα ταυτότητας της χώρας υποδοχής
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-γνώσεις σχετικά με τους υποπολιτισμούς των μεταναστών και τα διάφορα
ψυχοκοινωνικά πρότυπα αντίδρασης και στρατηγικές αντιμετώπισης των
προβλημάτων ένταξης και περιθωριοποίησης
-γνώσεις σχετικά με το ειδικό δίχτυ εφοδιασμού των μεταναστών και τα ειδικά
εμπόδια πρόσβασης στις κανονικές προσφορές των κοινωνικών και ψυχοκοινωνικών
υπηρεσιών
-γνώσεις σχετικά με την εσωτερική διαφοροποίηση των ομάδων μεταναστών και τη
διαστρωμάτωτή τους
-γνώσεις σχετικά με τη νομική, πολιτική και κοινωνική κατάσταση των μεταναστών
-γνώσεις σχετικά με τις μορφές εμφάνισης και τα αίτια του ρατσισμού
-γνώσεις σχετικά με θεωρητικές αρχές, στρατηγικές και μεθόδους διαπολιτισμικής
μάθησης και αντιρατσιστικής εκπαίδευσης.
Με τον όρο «διαπολιτισμική ετοιμότητα του εκπαιδευτικού» (intercultural
competence) περιγράφεται η ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες
απαιτήσεις που επιβάλλει η σύνθεση του μαθητικού δυναμικού μιας τάξης μέσα στην
οποία φοιτούν μαθητές με διαφορετικά γλωσσικά και κοινωνικο-πολιτισμικά
χαρακτηριστικά από εκείνα των Ελλήνων μαθητών Αυτές οι ιδιαίτερες απαιτήσεις
προκύπτουν από την περιγραφή των διαστάσεων μιας πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης
στη διεθνή βιβλιογραφία (Banks, 2004) σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται πέραν της
πολιτείας, και ο εκπαιδευτικός, να συμβάλλει:
1.στη διαπολιτισμοποίηση των περιεχομένων διδασκαλίας με τη χρήση αντίστοιχων
παραδειγμάτων από την κουλτούρα των χωρών καταγωγής των μαθητών
2.στην κατανόηση από τους μαθητές των τρόπων οικοδόμησης της γνώσης και των
διδακτικών ενεργειών που επιβάλλουν άρρητες πολιτιστικές προϋποθέσεις,
προκαταλήψεις καθώς και εκπαιδευτικές και κοινωνικές διακρίσεις,
3.στη μείωση των προκαταλήψεων μέσα από αντίστοιχα περιεχόμενα και
εναλλακτικά μοντέλα διδασκαλίας που επιτρέπουν την επικοινωνία, κατανόηση και
σεβασμό του άλλου,
4.στην ύπαρξη ευέλικτης σχολικής κουλτούρας που θα νομιμοποιεί την ουσιαστική
συμμετοχή στα σχολικά δρώμενα των μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό
υπόβαθρο, και τέλος
5.στη δίκαιη παιδαγωγική παρέμβαση με διαφοροποίηση της διδασκαλίας, έτσι ώστε
να διευκολύνει την επίδοση των μαθητών που διαφέρουν ως προς το φύλο, τη φυλή,
το πολιτιστικό υπόβαθρο.
Oι Goncalves et al (2006) χρησιμοποιούν επίσης τον ορισμό intercultural
competence (διαπολιτισμική ικανότητα ) και αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου
να μπορεί να επικοινωνεί πέρα από τη δική του κουλτούρα. «Η διαπολιτισμική
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ικανότητα δεν αναπτύσσεται υποχρεωτικά μέσα από ειδικά μαθήματα ή από μόνο μία
εμπειρία. Μπορεί να είναι αποτέλεσμα πλήθους ευκαιριών της ζωής, όπου όλες μαζί,
συμβάλλουν σε μια νέα άποψη της διαφορετικότητας , της θέλησης για μάθησης και
της ευχαρίστησης μέσα από τη συναναστροφή μα άτομα από διαφορετικά
πολιτισμικά περιβάλλοντα.
Συμπερασματικά σύμφωνα με τα παραπάνω η διαπολιτισμική ετοιμότητα
«αναφέρεται στην ικανότητα διαχείρισης αλλά και μετουσίωσης των γνώσεων της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε πρακτική εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Γενικά, η ετοιμότητα ορίζεται ως η ικανότητα άμεσης αντίληψης διαπολιτισμικών
ερεθισμάτων και κατάλληλης αντίδρασης σε αυτά, αντίδραση που είναι αποτέλεσμα
κατάλληλης προετοιμασίας και άσκησης» (Γεωργογιάννης, 2006).
Είναι λοιπόν φανερό ότι ο δάσκαλος δεν αρκεί να έχει αποκτήσει μόνο
κατάλληλες γνώσεις σε επίπεδο διδακτικών χειρισμών και ψυχοπαιδαγωγικών
παρεμβάσεων ή μια θετική προδιάθεση απέναντι στη διαφορετικότητα, χρειάζεται
διάθεση για αυτομόρφωση και συνεχείς ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης στο
συγκεκριμένο τομέα, για να αναπτύξει διαπολιτισμική ικανότητα. Αυτού του είδους η
«ικανότητα» υπονοεί και την εμεπιρία της επικοινωνιακής σχέσης με τους
διαφορετικούς μαθητές και την ολοκλήρωση της αποδοχής της διαφορετικότητας
μέσα από μια πραξιακή αντιμετώπιση και απαιτεί εμπειρία και βαθιά γνώση της
διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας. Η εμπειρία αυτή προκύπτει μέσα από
βιωματικές καταστάσεις και εφαρμογές με τις οποίες ο εκπαιδευτικός αυτοβελτιώνει
τη στάση και τη συμπεριφορά του απέναντι στη διαφορετικότητα των μαθητών του
(Gundara, 1994). Η αυξημένη ετερότητα και η πολιτισμική ποικιλία σε κοινωνικό και
εκπαιδευτικό επίπεδο επιβάλλει τον επαναπροσδιορισμό της εκπαίδευσης, τον
εκσυγχρονισμό του σχολείου, την αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων και του
προσανατολισμού του στις νέες πολυπολιτισμικές συνθήκες αλλά και τη
συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επανεκπαίδευση των εκπαιδευτικών.
Έρευνες έχουν δείξει τον κομβικό ρόλο των εκπαιδευτικών στις σύγχρονες
πολυπολιτισμικές τάξεις αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για μια
διαπολιτισμική ετοιμότητα έτσι ώστε μέσα από την χρήση κατάλληλων διδακτικών
μεθόδων και παιδαγωγικών πρακτικών να προκύψει μια αποτελεσματική διδασκαλία
η οποία θα απευθύνεται στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού (Ξωχέλλης, 2005,
Παπαχρήστος & Παλαιολόγου 2002).
Προκειμένου ο εκπαιδευτικός να φτάσει στο επίπεδο της διαπολιτισμικής
ικανότητας, απαιτείται κατάλληλη βιωματική δια βίου εκπαίδευση σε συνδυασμό με
τη διδακτική του εμπειρία στη σχολική τάξη (Gundara, 1994).
Η διαπολιτισμική ικανότητα προϋποθέτει τη διαπολιτισμική ετοιμότητα. Δεν
συμβαίνει όμως το αντίστροφο. Δηλαδή η διαπολιτισμική ετοιμότητα δεν εξελίσσεται
κατ’ ανάγκη σε διαπολιτισμική ικανότητα. Στην περίπτωση αυτή η ικανότητα
συνιστά μια πραξιακή αντιμετώπιση για τη διαχείριση της διαφορετικότητας με την
ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών από τη μεριά του εκπαιδευτικού. Η
διαπολιτισμική ετοιμότητα και ικανότητα συνδέονται με την ανάπτυξη
συγκεκριμένων στάσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες αναφέρονται σε συγκεκριμένους
τομείς: τον προσωπικό, τον γνωστικό, τον εμπειρικό και τον επαγγελματικό.
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(Παλαιολόγου- Ευαγγέλου, 2003).
Τα χαρακτηριστικά της διαπολιτισμικής ετοιμότητας και επάρκειας όσον
αφορά τους συγκεκριμένους γνωστικούς, εμπειρικούς, προσωπικούς και
επαγγελματικούς τομείς της διδακτικής θα προσδιοριστούν και θα οριοθετηθούν
λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα δεκαπέντε στοιχεία για την εκπαίδευση και
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τα οποία προτείνει ο Zeichner (1993, 1996, 1997), τα
συναφή δέκα στοιχεία σύμφωνα με τον Gorski (2000), και τις διαστάσεις που
προτείνει ο Gundara (1994) για τον διαπολιτισμικά ικανό δάσκαλο. Επίσης
λαμβάνονται υπόψη στοιχεία από τα μοντέλα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών κατά τους
Banks (1988, 1989), Gay (1985, 1988) και Lynch & Modgil (1992). Τα συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά μπορούν να αποτελέσουν τους άξονες ενός προγράμματος
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη διαχείριση της διαφορετικότητας
(Παλαιολόγου- Ευαγγέλου, 2003).
Τα χαρακτηριστικά της διαπολιτισμικής ετοιμότητας και επάρκειας.
1. Να έχει αναπτύξει κριτική αυτογνωσία σχετικά με τη δική του
εθνοπολιτισμική ταυτότητα, καθώς και κατανόηση της αξίας της ταυτότητας
των άλλων.
2. Να έχει αντιληφθεί τη δυναμική των προκαταλήψεων και του ρατσισμού και
να μπορεί να παρεμβαίνει σε επίπεδο σχολικής τάξης.
3. Να έχει επίγνωση των σχολικών πρακτικών οι οποίες συμβάλλουν στην
αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων για την πρόληψη των αρνητικών
αποτελεσμάτων τους και να είναι σε θέση να εφαρμόζει διδακτικές
παρεμβάσεις που να λειτουργούν αντισταθμιστικά.
4. Να προσεγγίζει με ενδιαφέρον και να λαμβάνει υπόψη του το μαθησιακό στυλ
και τις προηγούμενες εμπειρίες των διαφορετικών μαθητών του, να προσπαθεί
να κατανοήσει το ιδιαίτερο πολιτισμικό πλαίσιο από το οποίο προέρχονται και
να τους παρέχει κίνητρα μάθησης.
5. Να έχει αναπτύξει θετικές προσδοκίες για τις δυνατότητες όλων των μαθητών
του και να εφαρμόζει διδακτικές πρακτικές υψηλών γνωστικών στόχων.
6. Να δημιουργεί ένα κλίμα θετικής επικοινωνίας, μείωσης των παραδοσιακών
αντιλήψεων που δημιουργούν προκαταλήψεις και να συμβάλει στην ανάπτυξη
ενός γόνιμου αλληλεπιδραστικού-επικοινωνιακού και συνεργατικού
περιβάλλοντος μάθησης στη σχολική τάξη για όλους τους μαθητές του, το
οποίο θα προάγει την κοινωνική συνοχή των ανομοιογενών ομάδων.
7. Να αναπτύσσει την αποδοχή και την ενσυναίσθηση απέναντι στους μαθητές
του προσπαθώντας να κατανοήσει τις δικές τους πολιτισμικές αξίες και
κώδικες επικοινωνίας και να υιοθετεί σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις για
την προσέγγιση του μαθητή ως ξεχωριστού ατόμου που έχει τη δική του αξία.
8. Να αντιλαμβάνεται και να συναισθάνεται τα ψυχολογικά/ συναισθηματικά
προβλήματα και τις επικοινωνιακές δυσκολίες που μπορεί να εμφανίζουν οι
αλλόφωνοι μαθητές.
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9. Να γνωρίζει τι σημαίνουν οι έννοιες Διαπολιτισμική Παιδαγωγική,
Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση και Αντιρατσιστική Εκπαίδευση καθώς και τις
μεταξύ τους ομοιότητες και διαφορές.
10. Να γνωρίζει για τις διάφορες μορφές διγλωσσίας και τους μηχανισμούς
εκμάθησης μιας δεύτερης ή ξένης γλώσσας, επιπροσθέτως να μπορεί να
επιλέγει και να εφαρμόζει κατάλληλες μεθόδους και τεχνικές για τη
διδασκαλία των αλλόφωνων μαθητών του σχετικά με την εκμάθηση μιας
δεύτερης ή ξένης γλώσσας, ανάλογα με το επίπεδο διγλωσσίας στο οποίο
βρίσκονται.
11. Να γνωρίζει και να παρακολουθεί τις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους και
πρακτικές προκειμένου να διδάξει σε τάξεις με παλιννοστούντες ή
αλλοδαπούς μαθητές και να μπορεί να επιλέγει και να εφαρμόζει κατάλληλες
διδακτικές μεθόδους και στρατηγικές για τη γνωστική και ολόπλευρη
ανάπτυξη των μαθητών αυτών.
12. Να μπορεί να σχεδιάζει και να παράγει διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της
ανάγνωσης και γραφής της δεύτερης ή ξένης γλώσσας για αλλόφωνους
μαθητές.
13. Να μπορεί να αξιοποιεί τις Νέες Τεχνολογίες για τη διδασκαλία σε
πολυπολιτισμικές τάξεις.
14. Να αναπτύσσει δίκτυα συνεργασίας με άτομα ή φορείς για τη στήριξη
αλλόφωνων μαθητών του, οι οποίοι ενδεχομένως εμφανίζουν δυσκολίες στη
μάθηση και τη συμπεριφορά, καθώς και για την υποστήριξη των οικογενειών
τους, επιπλέον να αναγνωρίζει εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους θα
μπορεί να ανατρέξει σε πηγές ανεύρεσης πληροφοριών για την αντιμετώπιση
των αναγκών των διαφορετικών μαθητών του.
15. Να παρακολουθεί τα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τη μάθηση, τη
γλωσσική ανάπτυξη και τον πολιτισμό των διαφορετικών πολιτισμικών
ομάδων.
16. Να αναπτύσσει τη δική του προσωπική θεωρία με βάση τη βιωματική του
εμπειρία και επικοινωνία με τους μαθητές του.
Τη διαπολιτισμική εκπαιδευτική ετοιμότητα των Ελλήνων εκπαιδευτικών
μελέτησε στην έρευνά της «Η διαπολιτισμική ετοιμότητα του Έλληνα εκπαιδευτικού
και η σημερινή σχολική πραγματικότητα. Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση» η Φ.
Κοσσυβάκη (Κοσσυβάκη, 2001), ερευνώντας την ετοιμότητα αυτή σε σχέση με τη
συνεχή επιμόρφωση των δασκάλων και τους παράγοντες που την καθορίζουν (π.χ
επαγγελματική επιβάρυνση), τη στάση τους απέναντι στο επάγγελμά τους καθώς και
τις απόψεις τους σχετικά με την επιμόρφωση και τους στόχους του σύγχρονου
σχολείου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι εκπαιδευτικοί του δείγματος
φαίνεται στην πλειοψηφία τους να είναι ικανοποιημένοι από το επάγγελμά και την
αποτελεσματικότητά τους.
Συμπερασματικά ο διαπολιτισμικά έτοιμος εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει
την εφαρμογή των διαφόρων μεθόδων διδασκαλίας για τη διδασκαλία της ελληνικής
ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, τα σχετικά αναλυτικά προγράμματα και τις σχετικές
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νομοθεσίες τόσο για τους αλλοδαπούς της Ελλάδας όσο και τη νομοθεσία καταρχήν
της Ελλάδας για τους ομογενείς του εξωτερικού, καθώς και να έχει όλες εκείνες τις
ειδικές γνώσεις που αφορούν στη μετουσίωση από τον εκπαιδευτικό της θεωρίας σε
πρακτική εφαρμογή και στην ικανότητα αντίδρασής του σε δεδομένες εκπαιδευτικές
διαδικασίες που σχετίζονται με αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές (Λάγιος,
Β., Μπομπαρίδου, Χ., & Δασκαλάκη, Ε, 2005).
Ο διαπολιτισμικά έτοιμος εκπαιδευτικός θα μπορεί να αποδέχεται τον άλλον
πολιτισμό ως απλά διαφορετικό και όχι ως κατώτερο ή ανώτερο. Συνεπώς θα μπορεί
να εντοπίζει φαινόμενα ρατσισμού και να παρεμβαίνει κατάλληλα ώστε, όσο αυτό
είναι δυνατό, να τα αποτρέπει. Επίσης θα κατέχει γνώσεις θεωρητικές και
επιστημονικές αναφορικά με το θέμα της διγλωσσίας και ακόμα περισσότερο με τη
διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας στην πράξη. Να γνωρίζει και,
αν μπορεί, να επιλέγει τις κατάλληλες διδακτικές μεθόδους και στρατηγικές έτσι
ώστε να διδάξει σε τάξη με παλιννοστούντες ή αλλοδαπούς μαθητές. Να αναπτύσσει
δίκτυα συνεργασίας με άτομα ή φορείς για τη στήριξη μαθητών από διαφορετικά
πολιτισμικά περιβάλλοντα και των οικογενειών τους (Παλαιολόγου- Ευαγγέλου,
2003).

2.5 Η σημασία της διαπολιτισμικής ετοιμότητας των εκπαιδευτικών σε
πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
Το σχολείο είναι ένας θεσμός που λειτουργεί σε μία κοινωνία, στην οποία
διάφορες εθνοπολιτισμικές ομάδες συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν. Σε ένα τέτοιο
πολυπολιτισμικό σχολείο μπορεί η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών να οργανώνεται
με βάση διαχωριστικές λογικές και πρακτικές, έτσι ώστε να περιορίζεται στο
ελάχιστο η διαπολιτισμική αλληλεπίδραση, για την οποία απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η υπέρβαση της διαχωριστικής γραμμής και η οργάνωση των κοινωνικών
σχέσεων μεταξύ των μαθητών. Σχολεία στα οποία πραγματοποιείται η ένταξη ή ο
αποκλεισμός των ατόμων με κριτήριο την πολιτισμική και την κοινωνική τους
ταυτότητα είναι περιβάλλοντα που ενθαρρύνουν τη στερεοτυπική σκέψη, την
προκατάληψη και την κοινωνική διάκριση, ανεξάρτητα από το θετικό γεγονός ότι
είναι πολυπολιτισμικά σχολεία. Ο εθνοκεντρικός και μονοπολιτισμικός
προσανατολισμός των σχολείων αυτών όπως είναι επόμενο, εγείρει αντιδράσεις από
τις ομάδες οι οποίες αισθάνονται ότι η ιστορία, η γλώσσα και ο πολιτισμός τους
αποκλείονται από την κανονική εκπαιδευτική διαδικασία. Ένα τέτοιο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα συνιστά άρνηση της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής προσέγγισης που
αποτελεί το ζητούμενο στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες (Μίτιλης, 1998, Τσιάκαλος,
1994).
Έτσι λοιπόν το ελληνικό σχολείο τα τελευταία χρόνια βιώνει μια νέα
πραγματικότητα. Η σύσταση του μαθητικού πληθυσμού άλλαξε και η
πολυπολιτισμικότητα αποτελεί συνηθισμένο χατακτηριστικό σχεδόν κάθε σχολικής
τάξης. Τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπάρχει ένας
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μεγάλος αριθμός παιδιών για τα οποία η ελληνική είναι δεύτερη γλώσσα. Αρκετά από
αυτά τα παιδιά έχουν έρθει κατά την πρώτη τους παιδική ηλικία ή έχουν γεννηθεί στη
χώρα μας, ωστόσο το γεγονός ότι προέρχονται από δίγλωσσο περιβάλλον δημιουργεί
προβλήματα στη σχολική τους πρόοδο.
Τα παιδιά με διαφορετική γλωσσική και πολιτισμική προέλευση έχουν
ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς βρίσκονται ανάμεσα σε δυο κουλτούρες.
Πρέπει να μάθουν τη γλώσσα της κυρίαρχης ομάδας, τόσο για την ακαδημαϊκή τους
πρόοδο όσο και για να ενταχθούν στην κοινωνική ζωή του σχολείου αλλά και της
ευρύτερης κοινότητας. Παράλληλα χρειάζονται τη συναισθηματική ασφάλεια που
τους παρέχει η μητρική γλώσσα και το πολιτισμικό υπόβαθρο της οικογένειας για να
μπορέσουν να αναπτύξουν μια ισορροπημένη διαπολιτισμική ταυτότητα (Coelho,
1998).
Για να αποφευχθεί η στερεοτυπική αντιμετώπιση των μαθητών διαφορετικής
πολιτισμικής και γλωσσικής προέλευσης πρέπει οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν
γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε να παρεμβαίνουν βοηθώντας τους γηγενείς μαθητές
τους που είναι προκατειλημμένοι αρνητικά εναντίον των αλλοδαπών συμμαθητών
τους να αλλάξουν στάση απέναντί τους. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών έγκειται στην
προσπάθεια υποβοήθησης των μαθητών ώστε να αποκήσουν θετικές στάσεις και
αντιλήψεις έναντι των άλλων εθνοπολιτισμικών ομάδων Παπάς, 1998).
Το σχολείο επομένως, μπροστά στη νέα πολυπολιτισμική κατάσταση οφείλει
να προσαρμόσει τη διδασκαλία και τους όρους συμμετοχής των παλιννοστούντων και
των αλλοδαπών μαθητών στη σχολική ζωή έτσι ώστε να προσφέρεται ουσιαστική
βοήθεια στην κατηγορία αυτή των μαθητών, τα αποτελέσματα της οποίας πρέπει να
αντανακλώνται τόσο στην επίδοσή τους, όσο και στη γενικότερη παρουσία και
συμμετοχή τους στη σχολική κοινότητα (Γκότοβος, Μάρκου, Φέριγκ, 1987).
Οι μαθητές σε πολυπολιτισμικές τάξεις χρειάζονται εκπαιδευτικούς με θετική
στάση απέναντι στη γλωσσική και πολιτισμική ετερότητα. Αυτό σημαίνει την
υιοθέτηση μιας πολυπολιτισμικής προοπτικής, την καθιέρωση μιας διαπολιτισμικής
συμπεριφοράς στην τάξη και τη δημιουργία ενός θετικού ψυχολογικού κλίματος για
όλους τους μαθητές οι οποίοι έχουν ανάγκη από βαθιά κατανόηση, ηθική βοήθεια και
ψυχολογική στήριξη. Οι παράγοντες που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν
αποτελεσματικά ώστε να ενταχθούν αποτελεσματικά στο εκπαιδευτικό σύστημα και
την κοινωνία της χώρας υποδοχής, είναι πρωταρχικά το ίδιο το σχολείο με τους
εκπαιδευτικούς, οι γονείς των μαθητών και όλοι οι μαθητές του σχολείου
συμπεριλαμβανομένων και των γηγενών συμμαθητών αυτών των παιδιών.
Αυτό δηλαδή που πρέπει να γίνει αντιληπτό ώστε να επιτευχθεί η ομαλή
σχολική ένταξη των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών, είναι ότι τα παιδιά
αυτά έχουν κάθε δικαίωμα να είναι διαφορετικά ως προς τα βιώματα, τον τρόπο ζωής
και συμπεριφοράς, το πολιτισμικό και γλωσσικό τους υπόβαθρο και σε καμία
περίπτωση αυτά τα διαφορετικά στοιχεία της υπόστασής τους δεν πρέπει να
αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στη μόρφωση και τη σχολική τους εξέλιξη.
Αντίθετα πρέπει μέσω της καλλιέργειας της διαπολιτισμικής ιδέας να γίνει συνείδηση
σε όλους ότι τα παιδιά αυτά αξίζουν τον ίδιο σεβασμό και έχουν τα ίδια δικαιώματα
στη μόρφωση με τα γηγενή παιδιά. Για να επιτευχθεί όμως η ομαλή ένταξη των
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παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα,
πρέπει το ίδιο το σχολείο σιγά σιγά να απαλλαγεί από τη λογική της ομοιομορφίας
και της αφομοίωσης και να γίνει ένα σχολείο με πολιτισμική πολυφωνία, όπου ο
αλλοδαπός και ο Έλληνας μετανάστης που επαναπατρίζεται να μην πιέζονται να
συμμορφωθούν πολιτισμικά αλλά να μπορούν να χρησιμοποιούν το πολιτισμικό τους
κεφάλαιο, όχι μόνο για τη δημιουργία μιας θετικής αυτοαντίληψης αλλά και για να
δώσουν στους συμμαθητές τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα πολιτισμικά στοιχεία
της ταυτότητάς τους στην πραγματική τους διάσταση (Κάτσικας, 1998).
Για να μπορέσει αυτό να γίνει πραγματικότητα ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να
είναι διαπολιτισμικά έτοιμος και επαρκής προκειμένου να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις μιας πολυποιτισμικής τάξης. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ιδιαίτερα
σημαντικός αν λάβει κανείς υπόψη του ότι είναι αυτός που υλοποιεί την εκπαιδευτική
πολιτική. Η ικανότητα που έχει ο εκπαιδευτικός να μετουσιώνει τις γνώσεις του, να
μετατρέπει δηλαδή όλες τις γνώσεις που έλαβε από τη θεωρητική του εκπαίδευση σε
πρακτική εφαρμογή, ονομάζεται εκπαιδευτική ετοιμότητα. Ο εκπαιδευτικός μέσα από
την ετοιμότητά του πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται άμεσα τα ερεθίσματα
που δέχεται να τα αξιολογεί και να λειτουργεί αναλόγως.
Η εκπαιδευτική ετοιμότητα εκτός από την άμεση αντίδραση σε θέματα που
αφορούν την εκπαιδευτική πράξη θέλει τον εκπαιδευτικό να είναι σε θέση να αντιδρά
άμεσα σε θέματα που αφορούν το σχολικό περιβάλλον, τις σχέσεις του με τους
εκπαιδευτικούς- συναδέλφους καθώς και με τα όργανα του σχολείου όπως ο
σύλλογος γονέων και κηδεμόνων και τις λοιπές σχολικές υπηρεσίες όπως ο σχολικός
σύμβουλος (Γεωργογιάννης, 2006).
Ο όρος διαπολιτισμική εκαπιδευτική ετοιμότητα αναφέρεται στην εν δυνάμει
δυνατότητα του εκπαιδευτικού να διαχειριστεί τη διαφορετικότητα που συναντά
πλέον μέσα στη σχολική τάξη κάνοντας πράξη τις αρχές της Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης. Πέρα δηλαδή από το μορφωτικό κεφάλαιο που πρέπει απαραίτητα να
έχει είναι αναγκαία και η δεξιότητα μετουσίωσης της θεωρίας σε πράξη προκειμένου
να μπορεί να επιλέγει τις κατάλληλες στρατηγικές και διδακτικές μεθόδους για να
διδάξει σε αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές, να εντοπίζει τα φαινόμενα
ρατσισμού και να επεμβαίνει κατάλληλα, καθώς και να αναπτύσσει δίκτυα
συνεργασίας με άτομα ή φορείς για τη στήριξη των μαθητών αυτών και των
οικογενειών τους (Γεωργογιάννης, 2004).
Θεωρείται λοιπόν σημαντική η ικανότητα του εκπαιδευτικού να μετατρέψει
τις θεωρητικές γνώσεις που έλαβε κατά τη διάρκεια των σπουδών του, σε πράξη. Η
εφαρμογή της πρακτικής πλέον άσκησης κρίνει την τελική αξία του εκπαιδευτικού
καθώς και το βαθμό ικανότητας του να ασκήσει παιδαγωγικό έργο. Συγκεκριμένα θα
πρέπει ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει τους κανόνες διδακτικής που διδάχθηκε στο
Πανεπιστήμιο αναφορικά με τη γλώσσα και τα υπόλοιπα μαθήματα του αναλυτικού
προγράμματος, που διδάσκονται στο σχολείο και να μπορεί να εφαρμόζει αυτούς
τους κανόνες διδακτικής κατά την εκπαιδευτική διαδικασία στην τάξη. Επιπλέον ο
διδάσκων θα πρέπει να κατέχει γνώσεις αλλά και δεξιότητες και σε άλλους χώρους,
όπως η γνώση του σχολικού περιβάλλοντος, των σχέσεων με τους εκπαιδευτικούς
συναδέλφους, οι σχέσεις με το διευθυντή του σχολείου, με τους σχολικούς
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συμβούλους, με τις σχολικές υπηρεσίες και γνώσεις σχετικά με την αντίστοιχη
νομοθεσία που διαπερνά τόσο τις παραπάνω παραμέτρους όσο και τα σχετικά
αναλυτικά προγράμματα (Γεωργογιάννης, 2006). Η παιδαγωγική προσέγγιση της
ετοιμότητας θεωρείταο σημαντική για τις πολυπολιτισμικές τάξεις καθώς αφορά την
ικανότητα του εκπαιδευτικού να μετατρέψει σε πράξη όλες τις γνώσεις που έλαβε
κατά την φοίτησή του καθώς και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που αφορούν γνώσεις
διαχείρισης σχολικών θεμάτων.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού
θεωρείται κομβικός όσον αφορά την διδακτική του ετοιμότητα, το βαθμό
ανταπόκρισής του δηλαδή στα σύγχρονα προβλήματα που προκύπτουν στη διδακτική
πράξη από τη σύγχρονη πολυπολιτισμική πραγματικότητα. Από τις εθνοκεντρικές και
μονοπολιτισμικές λογικές που υποθάλπτουν τις προκαταλήψεις στην καθημερνή
πράξη της διδασκαλίας και εμποδίζουν την επικοινωνία εκπαιδευτικού και μαθητή, ο
εκπαιδευτικός πρέπει να περάσει στον πολιτισμικό πλουραλισμό, στον
επαναπροσανατολισμό των διδακτικών μεθόδων, σχέσεων και αξιών που θα
κατανοούν τις πολιτισμικές παραδόσεις των εθνοπολιτισμικών ομάδων.
Η ευχέρεια της διαχείρισης θεμάτων που σχετίζονται με τη διαφορετικότητα
όπως επίσης και των όποιων προβλημάτων που προκύπτουν από τη συνύπαρξη και
αλληλεπίδραση μεταξύ των εθνοπολιτισμικών ομάδων που ζουν σε μία χώρα,
καθιστούν τον εκπαιδευτικό διαπολιτισμικά έτοιμο. Η θεωρητική λοιπόν προσέγγιση
της επάρκειας από τη σκοπιά της γνώσης και της κατάρτισης διαμορφώνουν την
διαπολιτισμική ετοιμότητα.
Στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής ετοιμότητας ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη:
α) διαπολιτισμοποίηση των περιεχομένων της διδασκαλίας και στη συσχέτιση με τους
διαφορετικούς πολιτισμούς στην τάξη και β) στη μείωση των προκαταλήψεων, με τη
χρησιμοποίηση εναλλακτικών μοντέλων διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό, που
επιτρέπουν τη συνεργασία, την αυτοέκφραση και την ενεργοποίηση των μαθητών
(Κοσσυβάκη, 2002).
Είναι εύκολο να κατανοήσουμε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι σε
θέση να ανταποκριθεί στο ζητούμενο της εκπαιδευτικής ετοιμότητας. Η ένταξη των
αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία δεν μπορεί να θεωρηθεί ανώδυνη. Οι εκπαιδευτικοί
εφόσον δεν έχουν λάβει κατά την κύρια εκπαίδευσή τους γνώσεις διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης δεν είναι σε θέση να προσφέρουν διαπολιτισμικό έργο. Στη χώρα μας
που η ειδίκευση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης δεν έχει και πολλά χρόνια που
εντάχθηκε στα πανεπιστήμια οδηγεί στη μη επαρκή ετοιμότητα του εκπαιδευτικού
στην πράξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τονίζοντας έτσι τη σημασία και την
ανάγκη για μια διαπολιτισμική διάσταση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.
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Τέταρτο Κεφάλαιο: Το Κλίμα της Τάξης

3.1 Η έννοια του σχολικού κλίματος
Το σχολικό κλίµα είναι ένας από τους πολλούς παράγοντες που συµβάλλουν
στην αποτελεσµατικότητα των βασικών λειτουργιών του σχολείου και στην επιτυχία
του έργου των εκπαιδευτικών. Η κατάσταση που δηλώνεται με τον όρο «κλίμα» είναι
δύσκολη στο να οριστεί, απατηλή στο να μετρηθεί αλλά άμεσα αναγνωρίσιμη όταν
βιωθεί. Η έννοια του σχολικού κλίµατος περιλαµβάνει αόρατα, συµβολικά στοιχεία
όπως είναι οι αξίες, φιλοσοφίες και ιδεολογίες αλλά και ορατά στοιχεία όπως είναι τα
προγράµµατα, οι σκοποί του οργανισµού και η δοµή του. Είναι θα λέγαµε µια σειρά
εσωτερικών χαρακτηριστικών που βοηθούν να ξεχωρίσει το ένα σχολείο από το
άλλο. Ένα σύνολο δυναμικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών, των
περιβαλλοντικών και των ψυχολογικών χαρακτηριστικών του σχολικού
περιβάλλοντος, τα οποία επηρεάζουν τις στάσεις, τη συμπεριφορά, το εκπαιδευτικό
έργο των δασκάλων, το αίσθημα αυτοεκτίμησης δασκάλων και μα-θητών καθώς και
τη μάθηση και τη γενικότερη σχολική επίδοση των μαθητών. (Πασιαρδή, 2001).
Σε έναν άλλο ορισμό, οι Beare, Caldwell και Millikan (1989) αναφέρουν ότι
το σχολικό κλίμα ορίζεται με βάση τις αξίες, τις έννοιες, τις πρακτικές και τις
ιδεολογίες, όσο και τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τον τρόπο οργάνωσης, δομής
και λειτουργίας του σχολικού περιβάλλοντος, αντίστοιχα. Το σχολικό κλίμα
επηρεάζει τη μάθηση, όπως και τις γενικότερες ικανότητες των μαθητών, σύμφωνα
με τους Wang, Haertel και Walberg (1997), καθώς οι σχέσεις των μελών του
σχολικού περιβάλλοντος (δάσκαλος, μαθητής, συμμαθητής) είναι ιδιαίτερα
σημαντικοί παράγοντες. Σε συμφωνία με τους Wang, Haertel και Walberg (1997)
είναι οι απόψεις του Burden (1995), που υποστηρίζει ως βασικό στοιχείο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας τη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή, αλλά και των
μαθητών μεταξύ τους, καταγράφοντας και μελετώντας τις απόψεις τους, τις σχέσεις
τους, τη διαδικασία μάθησης, τον τρόπο εργασίας και τη συναισθηματική κατάσταση
των μελών, αλλά και το ψυχολογικό κλίμα το οποίο διακρίνει τη σχολική τάξη.
Με βάση όσα αναφέρθηκαν σχετικά με τον ορισμό του σχολικού κλίματος, οι
Wubbels και Levy (1993) υποστηρίζουν ότι οι λειτουργικές σχέσεις των μαθητών
μεταξύ τους, αλλά και των μαθητών με τους δασκάλους, αποτελούν κρίσιμο
παράγοντα για τη διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού περιβάλλοντος, όπου η έννοια
της υποστήριξης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η υποστήριξη, ωστόσο, μπορεί να είναι
είτε στενά σχολική (academic) είτε ευρύτερα κοινωνική(social).
Υπό το πρίσμα µιας διαφορετικής θεώρησης, το σχολικό κλίµα ορίζεται ως το
σύνολο των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των ψυχολογικών, ακαδηµαϊκών και φυσικών
παραµέτρων του σχολικού περιβάλλοντος (Μαρούδας και Μπελαδάκης, 2006). Το
κλίμα σε μια σχολική μονάδα μπορεί να είναι ευχάριστο, δημιουργικό ή καταθλιπτικό
και απωθητικό. Μπορεί να αποπνέει την αίσθηση έμπνευσης και αισιοδοξίας ή
απογοήτευσης. Μπορεί να δίνει την εικόνα εγρήγορσης ή μια εικόνα στατική. Μπορεί
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να αποπνέει αίσθηση έμπνευσης και αισιοδοξίας ή φθοράς και απογοήτευσης
(Δημητρόπουλος, 1999). Επιπλέον το σχολικό κλίμα έχει αναγνωριστεί ως µια
σηµαντική συνιστώσα των επιτυχηµένων και αποτελεσµατικών σχολείων (Brand &
Felner & Shim & Seitsinger, 2003).
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μαθησιακή εξέλιξη του μαθητή είναι η
ύπαρξη ενός θετικού κλίματος μέσα στην τάξη (Χατζηχρήστου, 2005). Το σχολικό
κλίµα θεωρείται για τη σχολική µονάδα ό,τι η προσωπικότητα για τον άνθρωπο
(Roueche & Baker, 1986). Το θετικό σχολικό κλίµα έχει θετική επίδραση τόσο στη
µάθηση όσο και στις σχέσεις εκπαιδευτικών και µαθητών και αυτό έχει ως
αποτέλεσµα την αύξηση τόσο της παραγωγικότητας όσο και της
αποτελεσµατικότητας του σχολείου (Πασιαρδή, 2001). Επιπροσθέτως, το σχολείο
στο οποίο επικρατεί θετικό κλίµα, δηλαδή πειθαρχία, κοινό όραµα και συνοχή,
µπορεί να εµπνεύσει τη θέληση για µάθηση στους µαθητές του (Roueche & Baker,
1986).
Σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Σχολικού Κλίματος (National School
Climate Center) που ιδρύθηκε στις Η.Π.Α. στοχεύοντας στη γεφύρωση του χάσματος
ανάμεσα στις έρευνες για το σχολικό κλίμα και στις πολιτικές και πρακτικές που
εφαρμόζονται στα σχολεία, «το σχολικό κλίμα εκφράζει την ποιότητα και το
χαρακτήρα της σχολικής ζωής, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τις εμπειρίες της
σχολικής ζωής και απεικονίζει τους κανόνες, τους στόχους, τις αξίες, τις
διαπροσωπικές σχέσεις, τη διδασκαλία, τη μάθηση, τις ηγετικές πρακτικές και τις
οργανωτικές δομές» (National School Climate Center, 2007).
Κάθε σχολικός οργανισμός έχει μια μοναδική ατμόσφαιρα, μια ξεχωριστή
αίσθηση και όπως προαναφέρθηκε μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι “το κλίμα σε μια
σχολική οργάνωση είναι ό,τι η προσωπικότητα στο άτομο” (Halpin & Groft, 1963,
Roueche & Baker, 1986). Με βάση την παραπάνω θεώρηση το κλίμα του σχολείου
εκλαμβάνεται ως “η προσωπικότητα του σχολικού οργανισμού” (Hoy & Miskel,
1996) και σχετίζεται άμεσα με όσους εμπλέκονται σε αυτόν.
Οι Hoy και Miskel (2005) χαρακτηρίζουν το σχολικό κλίμα ως την καρδιά και
την ψυχή του σχολείου. Αποτελείται από το σύνολο των εσωτερικών
χαρακτηριστικών που διακρίνουν ένα σχολείο από ένα άλλο και επηρεάζει τη
συμπεριφορά όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Ο Wooley (2006), θεωρεί
ότι οι όψεις του σχολικού περιβάλλοντος αλληλεπιδρούν με διάφορους τρόπους
μεταξύ τους δημιουργώντας το ανάλογο σχολικό κλίμα, το οποίο με τη σειρά του
επιδρά στα συναισθήματα και τη συμπεριφορά του προσωπικού του σχολείου, των
μαθητών καθώς και των γονέων. Οι Eller και Eller (2009) ορίζουν το σχολικό κλίμα
ως την άμεση αίσθηση που δημιουργείται από την καθημερινή σχολική εμπειρία και
η οποία λόγω αυτής της αμεσότητας μπορεί ανά πάσα στιγμή να επηρεαστεί και να
μεταβληθεί.
Ο Anderson (1982), όρισε το σχολικό κλίμα, μελετώντας, τους παράγοντες
που το διαμορφώνουν και κατέληξε στο ότι οι κυριότεροι από αυτούς, οι οποίοι είναι
και υπεύθυνοι για τη διαμόρφωσή του είναι η υλική υποδομή, οι κοινωνικές
αλληλεπιδράσεις των μελών της σχολικής κοινότητας καθώς και η κουλτούρα που
αυτοί φέρουν, δηλαδή οι πεποιθήσεις και το σύστημα αξιών που έχουν και
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μοιράζονται δεδομένου ότι είναι μέλη της ίδιας κοινότητας.
Σύμφωνα με μια άλλη άποψη το “κλίμα” στο χώρο της εκπαίδευσης ορίζεται
ως “το σύνολο των δυναμικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ψυχολογικών,
ακαδημαϊκών και φυσικών διαστάσεων του φυσικού περιβάλλοντος” (Hayes, 1994)
και ως “μια σειρά εσωτερικών χαρακτηριστικών που βοηθούν να ξεχωρίσει το ένα
σχολείο από το άλλο” (Πασιαρδή, 2001).
Υπάρχουν όμως και εκείνοι που ορίζουν το κλίμα σε μια σχολική μονάδα είτε
ως “την ατμόσφαιρα που επικρατεί σε κάθε σχολικό οργανισμό” (Sergiovanni &
Starratt, 1998) και ως “ένα σύνολο μετρήσιμων ιδιοτήτων του εργασιακού
περιβάλλοντος που βασίζονται στις συλλογικές αντιλήψεις των μελών της οργάνωσης
και οι οποίες πραγματικά επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους” (Litwin & Stringer,
1968) είτε ως “ένα σύνολο ιδιοτήτων και οργανωτικών πρακτικών του εργασιακού
περιβάλλοντος, καθορισμένο για κάθε οργανισμό που μπορεί να προσδιοριστεί από
τον τρόπο με τον οποίο η οργάνωση συναλλάσσεται με τα μέλη της, καθώς επίσης
και από τον τρόπο που αντιμετωπίζει το γενικό και το σχετιζόμενο με τη φύση του
έργου της περιβάλλον” (Szilagyi & Wallace, 1980).
Το σχολικό κλίµα και ιδιαίτερα το ψυχολογικό κλίµα της τάξης αποτελεί ένα
δυναµικό περιβάλλον το οποίο αντανακλά αλληλεπιδράσεις µεταξύ διδασκόντων και
µαθητών. Ο έλεγχος βρίσκεται κυρίως στα χέρια του δασκάλου. Για όλους τους
µαθητές και ιδιαίτερα για αυτούς µε µαθησιακές δυσκολίες, τα χαρακτηριστικά του
ψυχολογικού κλίµατος της τάξης συνδέονται µε τη συµπεριφορά και την απόδοσή
τους (Antoniou, Sideridis, 2008).
Ο Daar (2010) παρουσιάζει, βασιζόμενος στη σχετική βιβλιογραφία, έντεκα
παράγοντες διαμόρφωσης του σχολικού κλίματος με την εξής σειρά σπουδαιότητας:
1. Σχέσεις εκπαιδευτικών – μαθητών. Οι Deci και Ryan (2002) υποστηρίζουν
πως όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν αναπτύξει υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις με τους
μαθητές, τους καθοδηγούν σωστά στο πώς να μαθαίνουν και τους υποστηρίζουν στην
προσπάθειά τους αυτή, τότε τους οδηγούν στην παρώθηση και την αυτορρύθμιση που
έχουν ως αποτέλεσμα την επιτυχή ακαδημαϊκή τους επίδοση. Οι Reeve, Jang, Carrell,
Jeon & Barch (2004) αναφέρουν πως η επίδοση των μαθητών βελτιώνεται όταν αυτοί
παρωθούνται από εσωτερικά κίνητρα και παράλληλα οι δάσκαλοί τους στηρίζουν την
ικανότητά τους να αποκτούν ένα πιο ενεργό ρόλο στη μάθησή τους.
2. Αίσθημα ασφάλειας. Το αίσθημα ασφάλειας έχει δύο διαστάσεις. Η πρώτη
αναφέρεται στην ασφάλεια που πρέπει να νιώθουν οι μαθητές μέσα στο φυσικό
περιβάλλοντα χώρο του σχολείου. Η δεύτερη απαιτεί πιο μακροπρόθεσμες λύσεις και
περιλαμβάνει αποτελεσματικές και παιδαγωγικές, συγχρόνως, στρατηγικές
πειθαρχίας καθώς και κανόνες συμπεριφοράς που αποτρέπουν τη σωματική και
ψυχολογική βία ώστε οι μαθητές να νιώθουν συναισθηματικά ασφαλείς. Στις
ιδιαίτερες περιπτώσεις όπου οι μαθητές παρουσιάζουν έντονο φόβο και άγχος για
θέματα που σχετίζονται με το σχολείο η συναισθηματική στήριξη των παιδιών από το
σχολικό και το οικογενειακό περιβάλλον θεωρείται απαραίτητη και αποτελεσματική
(Μαριδάκη- Κασσωτάκη, 2009).
3. Διοίκηση. Ο σύγχρονος διευθυντής δεν αρκεί να είναι απλός διεκπεραιωτής
των σχολικών υποθέσεων και ο «πρώτος» τη τάξει ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς
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αλλά χρειάζεται να ηγείται δυναμικά, να θέτει υψηλούς στόχους για τους μαθητές και
τους εκπαιδευτικούς του σχολείου του, να ενισχύει τις διαπροσωπικές σχέσεις των
μελών της σχολικής κοινότητας και να είναι πάντα βοηθός, συνεργάτης και
εμψυχωτής όλων σε κάθε στιγμή της σχολικής ζωής.
4. Προσδοκίες ακαδημαϊκής επίδοσης. Είναι πολύ σημαντικό το σχολείο, όχι
μόνο να θέτει υψηλούς στόχους ακαδημαϊκής επίδοσης για τους μαθητές αλλά και να
δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις και αλληλεπιδράσεις για να επιτευχθούν
αυτοί οι στόχοι.
5. Συμπεριφορά μαθητών. Ο παράγοντας αυτός εστιάζει στην ικανότητα των
μαθητών να αυτοπειθαρχούν και να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους. Οι Deci και
Ryan (2002) υποστηρίζουν πως οι τακτικές των εκπαιδευτικών στοχεύουν στο να
οδηγήσουν τους μαθητές στην αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς τους και
συμπληρώνουν πως οι εκπαιδευτικοί προτιμούν να δουλεύουν με μαθητές που
καταφέρνουν χωρίς εξωτερικές ποινές ή αμοιβές να οριοθετούν τη συμπεριφορά τους.
6. Καθοδήγηση. Ο παράγοντας αυτός αναφέρεται στην ποιότητα της
ακαδημαϊκής και επαγγελματικής καθοδήγησης που προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί
στους μαθητές καθώς και στην προσωπική στήριξη και συμβουλευτική βοήθεια που
τους παρέχουν.
7. Σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους. Είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές να
έχουν υγιείς σχέσεις μεταξύ τους και να μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά για την
επίτευξη κοινών στόχων. Ο Li (1985) υποστηρίζει πως η ακαδημαϊκή επιτυχία των
μαθητών συνδέεται με τη σχέση που έχουν αναπτύξει μεταξύ τους ξεκινώντας από το
δημοτικό.
8. Σχέσεις σχολείου – οικογένειας. Η ποιοτική συνεργασία των γονέων με τα
μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας βοηθά στην καλύτερη επίδοση των μαθητών.
Στην Ελλάδα, σχετικές έρευνες έχουν αναδείξει τα εξής παράδοξα: αν και οι Έλληνες
γονείς πιστεύουν πως η συνεργασία σχολείου – οικογένειας παίζει αποφασιστικό
ρόλο στην ακαδημαϊκή και ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών τους, σπάνια
αναπτύσσουν μια ουσιαστική συνεργασία με το σχολείο, ακόμα κι αν τους παρέχεται
η ευκαιρία. Επίσης, ενώ αναγνωρίζουν ότι η συνεργασία με το σχολείο θα τους
βοηθήσει να καταλάβουν καλύτερα τις ψυχολογικές ανάγκες των παιδιών τους,
σπάνια έως ποτέ μιλάνε γι’αυτά τα θέματα με τους δασκάλους. Τέλος, αν και
θεωρούν τους δασκάλους φιλικά διακείμενους προς αυτούς στις εκάστοτε
συναντήσεις τους, εν τούτοις δεν εκμεταλλεύονται το ευχάριστο κλίμα (όχι μόνον
αυτοί αλλά και οι εκπαιδευτικοί) για να χτίσουν μια ειλικρινή και ουσιαστική σχέση
με αυτούς που θα οδηγήσει στην επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος για το παιδί
(Antonopoulou., Koutrouba,. & Babalis,. 2011).
9. Ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών. Ο παράγοντας αυτός αναφέρεται
στην ικανότητα και αποτελεσματικότητα του δασκάλου σε ότι αφορά στην οργάνωση
της τάξης του και της διδασκαλίας καθώς και στη σωστή διαχείριση του χρόνου.
Επίσης συμπεριλαμβάνονται και γενικά στοιχεία της προσωπικότητας του
εκπαιδευτικού όπως η κοινωνικότητά του, η ευελιξία του, η προσαρμοστικότητα που
επιδεικνύει στις διάφορες αλλαγές που προκύπτουν, η ικανότητα συνεργασίας με το
διευθυντή, τους συναδέλφους του και τους γονείς των μαθητών.
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10. Δραστηριότητες των μαθητών. Εδώ αναφερόμαστε σε δραστηριότητες
των μαθητών πέρα από το αυστηρό σχολικό πρόγραμμα που τους δίνουν τη
δυνατότητα να συνεργαστούν, να αναπτύξουν υπευθυνότητα και το συναίσθημα του
«ανήκειν» στο σχολείο τους.
11. Φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον. Ένα προσεγμένο φυσικό περιβάλλον
επιδρά θετικά σε όλα τα μέλη μιας σχολικής κοινότητας. Σύμφωνα με τον Anderson
(1982) η κατάσταση του σχολικού κτιρίου και των αιθουσών διδασκαλίας συνδέεται
στενά με την επίδοση των μαθητών.

3.2 Η σημαντικότητα του θετικού κλίματος στην εύρυθμη και
αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου
Η σημασία του σχολικού κλίματος για την καλή λειτουργία της σχολικής
μονάδας έχει αναγνωριστεί εδώ και εκατό χρόνια, αλλά η συστηματική μελέτη
ξεκίνησε στη δεκαετία του ’50 όταν οι μελετητές ενδιαφέρθηκαν για την έρευνα
στους οργανισμούς και τη σχολική αποτελεσματικότητα και ανέπτυξαν μεθόδους και
εργαλεία αξιολόγησης του σχολικού κλίματος που να βρίσκουν εφαρμογή σε όλα τα
σχολεία και των δύο βαθμίδων. Τα αποτελέσματα των ερευνών, οι οποίες έγιναν τις
τελευταίες δεκαετίες, επισήμαναν κάποιους παράγοντες των οποίων ο ρόλος είναι
σημαντικός για την επιτυχή έκβαση του έργου των εκπαιδευτικών και αποτελούν
χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε αποτελεσματικού σχολείου. Ένας από τους
παράγοντες αυτούς, που χαρακτηρίζει κάποιο σχολείο ως αποτελεσματικό, είναι το
θετικό – δημιουργικό κλίμα, γιατί όπως υποστηρίζεται από πολλούς μελετητές
επηρεάζει την ψυχική διάθεση, τον ενθουσιασμό, την παραγωγικότητα και την
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Επιπλέον το σχολικό κλίμα «ως ποιότητα του
σχολικού περιβάλλοντος ασκεί σημαντική επίδραση στην οργανωτική απόδοση
έχοντας συνέπειες στη συμπεριφορά, στο κίνητρο και στην απόδοση των
εκπαιδευτικών ενώ η βελτίωση του οργανωσιακού κλίματος της σχολικής μονάδας
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης»
(Θεοφιλίδης. 1999 ).
Η κουλτούρα και το σχολικό κλίμα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη
δημιουργία αλλαγών τόσο σε δομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο συμπεριφορών
(Shein, 1992). Έτσι λοιπόν σε ένα σχολείο δεν αρκεί μόνο να διαπιστωθεί ότι έχει
μεταβληθεί η σύνθεση του μαθητικού δυναμικού και να υιοθετηθούν δομικές αλλαγές
(π.χ. στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, στα σχολικά εγχειρίδια), αλλά χρειάζεται να
υιοθετηθούν συμπεριφορές που θα αποδέχονται το «διαφορετικό» και θα εκφράζουν
σεβασμό προς τον «άλλο» (Ρέππα, Λαζαρίδου & Lyman, 2005). Γίνεται σαφές λοιπόν
ότι αναζητούμε μια αγωγή που θα χρησιμοποιεί τη γνώση ως εργαλείο ανοιχτής
διαδικασίας και θα αφορά στη συνειδητοποίηση της ανθρώπινης ύπαρξης, ως ικανού
χειριστή του κόσμου της μεταβολής και της ετερότητας.
Η αίσθηση ασφάλειας, ισότητας και ισότιμης συμμετοχής όλων των
εμπλεκομένων στη σχολική μονάδα, σε θέματα που τους αφορούν συμβάλλει στη
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διαμόρφωση ενός υγιούς σχολικού κλίματος. Οι καλές επαγγελματικές σχέσεις και οι
καλές διαπροσωπικές σχέσεις, η κατανόηση και το προσωπικό ενδιαφέρον, ο
αλληλοσεβασμός και η εκτίμηση, η ανοιχτή επικοινωνία όλων με όλους (διευθυντής,
εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς και τοπική κοινωνία) καθιστούν το σχολείο πιο
αποτελεσματικό καθώς δημιουργείται το κατάλληλο εργασιακό κλίμα που οδηγεί
στην ανάπτυξη (Κούλα, 2011).
Επίσης η αποτελεσματικότητα των σχολικών οργανισμών, σε ό,τι αφορά τη
μάθηση και ανάπτυξη των μαθητών αλλά και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
επηρεάζεται σημαντικά από την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του οργανωσιακού
κλίματος. Παραπέρα, οι εκπαιδευτικοί στόχοι της σχολικής μονάδας έχουν μεγάλες
πιθανότητες υλοποίησής τους, αφού σε ένα τέτοιο σχολικό περιβάλλον κυριαρχεί η
συναδελφικότητα και η συνεργασία όχι μόνο μεταξύ των εκπαιδευτικών αλλά και
ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και στο διευθυντή του σχολείου. Γενικά, μια «θετική
σχολική ατμόσφαιρα επιδρά θετικά στην κοινωνική συμπεριφορά και τη
συναισθηματική βίωση του σχολικού τρόπου ζωής» (Κακαλέτρης, 1988-1989). Με
άλλα λόγια η ύπαρξη καλού σχολικού κλίματος σε ένα σχολείο εξαλείφει τα εμπόδια,
ενώ παράλληλα τονώνει το ηθικό και το επαγγελματικό ενδιαφέρον των
εκπαιδευτικών.
Από την άλλη, «το καταθλιπτικό και απωθητικό κλίμα αποπνέει αίσθηση
φθοράς και απογοήτευσης, επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της εργασίας που
προσφέρει ο εκπαιδευτικός και κατά συνέπεια ελαχιστοποιεί την αποτελεσματικότητα
της σχολικής μονάδας» (Σαΐτης, 2002). Στα σχολεία με θετικό κλίμα οι εκπαιδευτικοί
έχουν έναν κοινό σκοπό, διδάσκουν με την ψυχή τους, κυριαρχεί η συνεργασία, η
βελτίωση και η σκληρή δουλειά, τα επιτεύγματα των μαθητών συνδυάζονται με την
καινοτομία των εκπαιδευτικών και τη γονική αφοσίωση, επικρατούν η πληροφόρηση,
η υποστήριξη, η επιτυχία και η ικανοποίηση (Peterson and Deal, 1998). Από την άλλη
πλευρά, τα σχολεία στα οποία υπάρχει αρνητικό κλίμα είναι αντιπαραγωγικά και
επικίνδυνα. Οι εκπαιδευτικοί είναι αναποτελεσματικοί, ο σκοπός της αγωγής των
μαθητών έχει χαθεί, επικρίνονται οι νέες ιδέες, σαμποτάρονται οι προσπάθειες των
συναδέλφων για βελτίωση, κυριαρχούν αρνητικά πρότυπα (Peterson and Deal, 1998).
Με το σχολικό κλίμα συνδέεται άμεσα η αποτελεσματικότητα της σχολικής
τάξης, η οποία επηρεάζεται από την ποιότητα της διδασκαλίας, το χρόνο και τις
ευκαιρίες γιαμάθηση (Creemers, 1994). Έτσι, ένα θετικό κλίμα στην τάξη αυξάνει
την εσωτερική παρακίνηση του μαθητή, προωθεί τη σχολική μάθηση και την
αυτοεκτίμησή του και παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας στο εκπαιδευτικό
περιβάλλον επηρεάζοντας τη γενικότερη απόδοση του μαθητή (Freiberg, 2005).
Το σχολικό κλίμα χαρακτηρίστηκε ως ένας από τους λίγους κρίσιμους
παράγοντες που προάγουν την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία του σχολείου
(Roueche and Baker, 1986). Η επίτευξη των στόχων μιας σχολικής μονάδας, η
λειτουργία, η απόδοση και η παραγωγικότητά της διευκολύνονται όταν υπάρχουν
ξεκάθαροι και αποδεκτοί στόχοι, κάθετη και οριζόντια επικοινωνία, συνεκτικότητα
μεταξύ των μελών, υψηλό ηθικό, αυτονομία, προσαρμογή στις συνθήκες του
περιβάλλοντος και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων (Sergiovanni and Starratt,
1993). Η μέτρηση του σχολικού κλίματος μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι
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ήταν το σχολείο, τι είναι και τι μπορεί να γίνει (Freiberg, 1998) ή αλλιώς, το σχολικό
κλίμα καθορίζει τι είναι σχολείο και τι μπορεί να γίνει.
Η ενασχόληση των σύγχρονων μελετητών με το σχολικό κλίμα φανερώνει τη
σπουδαιότητα που αποδίδουν σε αυτό. Έτσι, ο Anderson (1982) περιέγραψε την
έρευνα του σχολικού κλίματος ως τον πρόγονο της έρευνας με αντικείμενο την
ψυχολογία της σχολικής τάξης. Οι Hoy (1990), και Hoy, Tarter και Bliss (1990),
υποστήριξαν ότι ένα «υγιές» και «θετικό» σχολικό περιβάλλον είναι περισσότερο
αποτελεσματικό, ενώ, παράλληλα, μέσω των ενεργειών μπορεί να επιτύχει τους
στόχους του και τα επιθυμητά εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Συγχρόνως, το σχολικό
κλίμα διακρίνεται από υψηλές προσδοκίες των δασκάλων για τη σχολική απόδοση
και επίδοση των μαθητών, καθώς επίσης και από ιδιαίτερα αποτελεσματικές και
λειτουργικές σχέσεις μεταξύ των δασκάλων και των μαθητών. Οι Wubbels,
Brehelmans και Hooymayers (1991), καθώς και οι Johnson και Johnson (1993),
μελέτησαν τους παράγοντες του σχολικού κλίματος και τις συνέπειές τους ως
μεμονωμένες έννοιες, ενώ άλλοι ερευνητές (Oser, Dick και Party, 1992) υποστήριξαν
τη σημασία της ταυτόχρονης μελέτης της αποτελεσματικής διδασκαλίας και των
μεθόδων αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, αλλά και ευρύτερα της
εκπαιδευτικής μονάδας.
Εν κατακλείδι όσα αναφέρθηκαν παραπάνω καθιστούν σαφές ότι η
πραγματική και δυναμική ισχύ του κλίματος δημιουργεί μέσα στα σχολεία ευχάριστα
και δυσάρεστα συναισθήματα, τα οποία επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την ψυχική
διάθεση των εκπαιδευτικών για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και κατ΄
επέκταση την επίδοση των μαθητών. Έτσι, τα σχολεία στα οποία επικρατεί ευνοϊκό
εργασιακό περιβάλλον και υπάρχει αποσαφηνισμένο πρόγραμμα δράσης λειτουργούν
αποτελεσματικά (Σαΐτης, 2002).
Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες διαμόρφωσης θετικού κλίματος
είναι ο τρόπος με τον οποίο ο εκπαιδευτικός χειρίζεται το μαθητικό δυναμικό της
τάξης του οποίου ηγείται και επικοινωνεί με αυτό.
Συμπερασματικά, το σχολείο είναι σκόπιμο να υποστηρίζει και να καλλιεργεί
την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών, να ικανοποιεί τις
αναπτυξιακές και μαθησιακές ανάγκες τους, να τους εφοδιάζει με τους απαραίτητους
και τους κατάλληλους προστατευτικούς παράγοντες, οι οποίοι θα συμβάλουν στην
εκπαιδευτική επιτυχία τους (Νικολόπουλος, 2008). Είναι, επίσης, σκόπιμο να παρέχει
με συνέπεια ασφάλεια και υποστήριξη στο σχολικό περιβάλλον, όπου διδάσκονται,
μαθαίνονται και εξασκούνται νέες γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες μέσω της
μάθησης νέων γνώσεων και της ανάπτυξης των σχέσεων του παιδιού με τους
συμμαθητές του, αλλά και ευρύτερα με τα μέλη της σχολικής μονάδας
(Ματσαγγούρας, 2003).
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3.3 Η έννοια του ψυχολογικού κλίματος
Οι κυριότεροι παράγοντες που διέπουν τη λειτουργία ενός αποτελεσµατικού
σχολείου είναι η εκπαιδευτική ηγεσία, οι υψηλές προσδοκίες, η έµφαση στη
διδασκαλία, η µέτρηση και αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών, η συνεργασία και
συµµετοχή της οικογένειας-σχολείου και τέλος το σχολικό κλίµα (Πασιαρδή, 2001).
Παρόµοια χαρακτηριστικά αλλά µε διαφορετική διάταξη και ταξινόµηση αναφέρει
και ο Καψάλης (2005). Εκεί οι παράγοντες που συµβάλλουν στη διαµόρφωση του
αποτελεσµατικού σχολείου διακρίνονται σε δυο οµάδες: α) Στα οργανωτικά
χαρακτηριστικά και β) στα χαρακτηριστικά της εσωτερικής ζωής του σχολείου. Τα
κυριότερα οργανωτικά χαρακτηριστικά είναι: Η διεύθυνση του σχολείου, η έµφαση
στη διδασκαλία, η σταθερότητα του συλλόγου των διδασκόντων, η διάρθρωση και
οργάνωση του αναλυτικού προγράµµατος, η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, η
συνεργασία των γονέων, η αναγνώριση των σχολικών επιδόσεων και τέλος, η
συνεργασία και στήριξη από εκπαιδευτικές αρχές.
Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (1999), το ψυχολογικό κλίμα αναφέρεται στον
συναισθηματικό τρόπο με βάση τον οποίο οι μαθητές μιας σχολικής τάξης αξιολογούν,
εκτιμούν και βιώνουν «τις ψυχοκοινωνιολογικές σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα στην
τάξη».
Η έρευνα για το ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τάξης εντάσσεται στον
ευρύτερο χώρο της έρευνας για το μαθησιακό περιβάλλον (learning environment). Η
σχολική τάξη ως πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι ψυχοκοινωνιολογικές
σχέσεις, συνιστά μια κοινωνική οντότητα, η οποία περικλείεται από ευρύτερα
πλαίσια, τα οποία ποικιλότροπα προσδιορίζουν τη φύση της. Οι σχολικές μονάδες,
μέσα στις οποίες είναι ενταγμένες οι τάξεις, η τοπική κοινωνία, η επαγγελματική
οργάνωση του διδακτικού προσωπικού, το αναλυτικό πρόγραμμα, η επίσημη
εκπαιδευτική πολιτική του κράτους, είναι μερικά από τα διακριτά, ευρύτερα και
αλληλένδετα πλαίσια μέσα στα οποία η κάθε σχολική τάξη μορφοποιείται. Την ίδια
στιγμή, η ίδια η τάξη αποτελεί το πλαίσιο για μια σειρά λειτουργιών της σχολικής
ζωής, όπως η διδασκαλία και η μάθηση (Hadjioannou, 2007).
Όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα παρέχουν στους μαθητές -θεωρητικά
τουλάχιστον- σημαντικές ευκαιρίες μάθησης. Ταυτόχρονα, το μαθησιακό
περιβάλλον, που κάθε φορά διαμορφώνεται, αποτελεί ένα -εν δυνάμει- πανίσχυρο
διδακτικό εργαλείο στη διάθεση του διδάσκοντα. Ο Fraser (1998) προτείνει τη
θεώρηση των μαθησιακών περιβαλλόντων ως ψυχολογικών-κοινωνικών πλαισίων ή
προσδιοριστικών παραγόντων (determinants) της μάθησης. Συνεπώς, κατά τη
διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης, το μαθησιακό περιβάλλον της τάξης
έχει δύο λειτουργίες: παρέχει τις προϋποθέσεις για τη μάθηση και την ίδια στιγμή
αποτελεί μέρος της διαδικασίας.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας
δημιουργούνται οι διαπροσωπικές, ψυχοκοινωνιολογικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων
που βιώνουν το συγκεκριμένο περιβάλλον, δηλαδή των μαθητών και των
διδασκόντων. Με βάση την κοινωνιογνωστική θεώρηση της γνώσης ως κοινωνικής
κατασκευής, οι διαπροσωπικές σχέσεις, που αναπτύσσονται μέσα στο μικρόκοσμο
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της τάξης, επηρεάζουν τόσο τις διαδικασίες μάθησης, όσο και τις διαδικασίες
ανάπτυξης της αυτοεκτίμησης των παιδιών (Raider-Roth, 2005).
Θεωρείται λοιπόν αναγκαία η παραδοχή ότι το ψυχολογικό κλίμα της τάξης
δεν είναι μια μονοδιάστατη έννοια, αλλά συγκροτείται μέσα στο εκ φύσεως σύνθετο
περιβάλλον της σχολικής τάξης, και συντίθεται από μια πληθώρα περίπλοκων
ψυχολογικών-κοινωνικών σχέσεων, και εκφράζεται, όπως στη συνέχεια θα
καταδειχτεί, μέσα από κρίσεις, απόψεις αυτό-αναφοράς των ατόμων που το βιώνουν.
Οι απόψεις αυτές αφορούν τις διάφορες διαστάσεις του ψυχολογικού κλίματος και
είναι δυνατό να υπαχθούν σε επιμέρους τομείς, όπως: ο ψυχολογικόςσυναισθηματικός τομέας, ο τομέας της κοινωνικής οργάνωσης και των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων (ακαδημαϊκός τομέας ή τομέας της εργασίας) και ο τομέας των
φυσικών χαρακτηριστικών του μαθησιακού περιβάλλοντος, όπως είναι για
παράδειγμα η υλικοτεχνική υποδομή (Dunn & Harris, 1998).
Το ψυχολογικό κλίμα του σχολικού περιβάλλοντος επηρεάζει με άμεσο τρόπο
την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και τη διαδικασία της παρακίνησης των μαθητών,
συνιστώντας παράλληλα αιτία της αρνητικής, αλλά και της θετικής συναισθηματικής
κατάστασής τους (Helms, 1985· Freiberg, 1999· Μπεζεβέγκης, 2001).
Το ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τάξης αναφέρεται στον τρόπο με τον
οποίο οι μαθητές ως άτομα αλληλεπιδρούν και βιώνουν τις σχέσεις τους με τον
εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές τους, καθώς και τη θέση ή και το ρόλο που έχουν
στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Ματσαγγούρας, 2000). Το κατάλληλο,
«θετικό» ή «παραγωγικό» ψυχολογικό κλίμα δημιουργεί ένα θετικό σχολικό κλίμα,
το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό παρακίνησης, αναπτύσσει στάσεις και
αξίες που ανάλο γα ενισχύουν ή αναιρούν τις επιδιώξεις του σχολείου, ωθεί τους
μαθητές στην άσκηση των κοινωνικο-γνωστικών δεξιοτήτων τους και, γενικά,
προάγει την ανάπτυξη, την καλλιέργεια και την πρόοδο των μαθητών. Από την άλλη
πλευρά, το αρνητικό ψυχολογικό κλίμα του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος διακρίνεται
από χαμηλά εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα, απουσία υποστηρικτικού
περιβάλλοντος, στοιχεία που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην εκπαιδευτική
διαδικασία (Creemers, 1994, Μαλικιώση-Λοϊζου).
Είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη των μαθητών ενισχύεται σε ένα
εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μπορούν να παρατηρούν, να συμμετέχουν
και να καθοδηγούνται από πρόσωπα (εκπαιδευτικούς, συμμαθητές) με τα οποία έχουν
αναπτύξει συναισθηματική σχέση. Με άλλα λόγια, το ψυχολογικό κλίμα της σχολικής
τάξης και η κοινωνικο-συναισθηματική προσαρμογή του μαθητή, τόσο η
ενδοπροσωπική όσο και η διαπροσωπική, επηρεάζονται από τις σχέσεις του με τα
άλλα μέλη του σχολικού πλαισίου (συνομήλικους, εκπαιδευτικούς), αλλά και η
μορφή της προσαρμογής του σχετίζεται με τις διαφορετικές μορφές διαπροσωπικών
σχέσεων (Howes, Phillipsen, και Peisner-Feinberg, 2000).
Οι τομείς που συνθέτουν το ψυχολογικό κλίμα είναι ο συναισθηματικός
τομέας, που αναφέρεται στις καταστάσεις που βιώνει ο μαθητής μέσα από τις
διαπροσωπικές σχέσεις με τους συμμαθητές και το δάσκαλό του, ο τομέας
κοινωνικής οργάνωσης, που αναφέρεται στις δημοκρατικές διαδικασίες που
τηρούνται στην τάξη, στην ανταγωνιστικότητα, στην ομοιογένεια ή ανομοιογένεια
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της τάξης και τέλος ο τομέας εργασίας, που αναφέρεται στον τρόπο εργασίας, στον
καθορισμό των στόχων, την υλικοτεχνική υποδομή.
Όπως προαναφέρθηκε, με τον όρο «ψυχολογικό κλίμα» της σχολικής τάξης
εννοούμε κυρίως το συναισθηματικό τρόπο με τον οποίο οι μαθητές μιας τάξης
βιώνουν και αντιλαμβάνονται τις ψυχοκοινωνιολογικές σχέσεις που αναπτύσσονται
μέσα στην τάξη. Αναλυτικότερα στον τομέα αυτό υπάγονται η συνοχή και η
συνεκτικότητα που έγγυται στην φιλικότητα, στην αλληλοβοήθεια και στη γνωριμία
των μαθητών. Επίσης στον τομέα αυτό υπάγεται και η διενεκτικότητα, η ύπαρξη
δηλαδή συγκρούσεων και εντάσεων μεταξύ των μαθητών και η ικανοποίηση ή η
αδιαφορία που προκαλεί στο μαθητή το μάθημα.
Ως προς τον τομέα της κοινωνικής οργάνωσης, υπάγονται η
δημοκρατικότητα, η ανταγωνιστικότητα και η ευνοιοκρατία που διέπουν τις σχέσεις
των μελών της τάξης καθώς και η ανομοιογένεια της σύνθεσης της τάξης.
Στον τομέα της εργασίας υπάγονται ο καθορισμός των στόχων, η υλική
υποδομή, η καθιέρωση κανόνων λειτουργίας, η δυσκολία του έργου και η ταχύτητα
εργασίας.
Σύµφωνα µε σχετικές έρευνες που διεξήχθησαν µε βάση ερωτηµατολόγια
εκτίµησης του ψυχολογικού περιβάλλοντος της σχολικής τάξης, το θετικό
ψυχολογικό κλίµα έχει τα εξής χαρακτηριστικά, στηρίζει ψυχολογικά τους µαθητές
και προκαλεί το ενδιαφέρον τους, εκφράζει υψηλές προσδοκίες για τους µαθητές,
επιλέγει µαθητοκεντρικές προσεγγίσεις σε θέµατα διδασκαλίας και οργάνωσης,
παρέχει άµεσες ανατροφοδοτήσεις σους µαθητές, δηµιουργεί οικογενειακή
ατµόσφαιρα, ενθαρρύνει τη διαπροσωπική επικοινωνία και συνεργασία, αποτιµά
θετικά την επιτυχία, διατυπώνει ξεκάθαρους κανόνες συµπεριφοράς, προσδίδει
ακαδηµαϊκό προσανατολισµό στη σχολική εργασία, εκφράζει έµπρακτα την
εµπιστοσύνη του προς τους µαθητές (Ματσαγγούρας, 2000).
Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2000), ο όρος «ψυχολογικό κλίμα» της τάξης
αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές, ως άτομα και υποομάδες, βιώνουν
τις σχέσεις τους με τον εκπαιδευτικό, με τους συμμαθητές τους και με το διδακτικό
αντικείμενο.
Ο όρος «Ψυχολογικό Κλίμα της Τάξης» αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο
οι εκπαιδευόμενοι ως άτομα και υποομάδες (αγόρια-κορίτσια, αδύναμοι-μέτριοιάριστοι) βιώνουν ψυχολογικά τις σχέσεις τους με τον εκπαιδευτικό (αποδοχήενθάρρυνση, απόρριψη-επίκριση), με τους συμμαθητές τους (συνεργατικότητα-κοινοί
στόχοι-ομοιογένεια-συνοχή ομάδας,ανταγωνιστικότητα-απόρριψη-εσωτερικές τριβές)
και με το διδακτικό αντικείμενο (ενδιαφέρον-εύκολο-ευχάριστο, δύσκολο-πληκτικόξένο προς τα ενδιαφέροντα των μαθητών) (Ματσαγγούρας, 2002). Οι σχέσεις στους
παραπάνω τομείς με τις επιμέρους αποχρώσεις τους συναπαρτίζουν το ψυχολογικό
κλίμα της τάξης όπως το βιώνει υποκειμενικά ο μαθητής, το οποίο η διδακτική
έρευνα συγκαταλέγει ανάμεσα στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την
ακαδημαϊκή και κοινωνική μάθηση.
Όπως αναφέρει ο Ματσαγγούρας (2002), τα βασικά σημεία του ψυχολογικού
κλίματος είναι η ικανοποίηση, η δυσκολία, η συνεργατικότητα, η διενεκτικότητα, τα
οποία διαμορφώνονται ανάλογα με τον τρόπο που ασκεί την εξουσία ο εκπαιδευτικός,
89

οι στάσεις αποδοχής ή απόρριψης που εκφράζει προς τους μαθητές, η ποιότητα των
προσδοκιών, καθώς και ο τρόπος κοινωνικής οργάνωσης της τάξης.
Η έννοια του ψυχολογικού κλίματος αποτελεί έναν ξεχωριστό παράγοντα που
επηρεάζει τη μαθησιακή διαδικασία, καθώς εμπεριέχει την έννοια της αντίληψης των
κοινωνικών δεσμών που υφίστανται σε μια τάξη, είτε αυτή είναι παραδοσιακή είτε
διαδικτυακή. Το ψυχολογικό κλιμα της τάξης είναι πολύ σημαντικό να
συνυπολογίζεται κατά τη φάση σχεδιασμού μαθησιακών περιβαλλόντων και είναι
δυνατόν να αποτιμηθεί με τη χρήση του εύχρηστου ερωτηματολογίου «My Class
Inventory» των Fraser, Anderson και Walberg όπως αυτό προσαρμόστηκε από τον
Ματσαγγούρα. Το ερωτηματολόγιο αυτό περιλαμβάνει 25 ερωτήσεις που ερευνούν
τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές βιώνουν τις 5 διαστάσεις του ψυχολογικού
κλίματος στην τάξη: ικανοποίηση-διενεκτικότητα-ανταγωνιστικότητα-δυσκολίασυνεργατικότητα.
Η έννοια του ψυχολογικού κλίματος της τάξης βρίσκει μεγάλη εφαρμογή στα
συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης, όπου οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν σχέσεις τόσο
ανάμεσά τους, όσο και με το διδακτικό υλικό.
Σύμφωνα με τους Καψάλης, Μούσιου και Νημά, (1997), το ψυχολογικό κλίμα
της τάξης αποτελεί βασικό παράγοντα, ο οποίος επηρεάζει τη σχολική μάθηση των
παιδιών, συμβάλλει στην ομαλή προσαρμογή τους στην σχολική και στην ευρύτερη
κοινωνική ζωή και άρα στην αποτελεσματική κοινωνικοποίηση και παράλληλα
διασφαλίζει την ψυχική υγεία των μαθητών. Το θετικό κλίμα αναγνωρίζεται ως ένα
σηµαντικό συστατικό των επιτυχηµένων και αποτελεσµατικών σχολείων. Είναι
αποτέλεσµα των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µαθητών αλλά και
µεταξύ των µαθητών και των δασκάλων τους και δέχεται επιρροές τόσο από
εκπαιδευτικές όσο και από κοινωνικές αξίες (Koth et al, 2008). Οι εκπαιδευτικοί
έχουν αναλάβει το διπλό ρόλο της βελτίωσης της σχολικής επίδοσης αλλά και την
καλλιέργεια της κοινωνικοποίησης των µαθητών. Οι δυο αυτοί ρόλοι είναι
συµπληρωµατικοί εκ φύσεως και µια τεράστια βιβλιογραφία αποδεικνύει την
σπουδαιότητα του θετικού κλίµατος της τάξης στην βελτίωση τόσο της σχολικής
επίδοσης όσο και της κοινωνικοποίησης των µαθητών (Brock et al, 2008).
Ως εκ τούτου, το ψυχολογικό κλίµα της τάξης αποτελεί µια πολυδιάστατη
κατασκευή που έχει εξεταστεί από πολλές θεωρητικές και µεθοδολογικές απόψεις.
Παλαιότερα η έρευνα είχε επικεντρωθεί στη µέτρηση του ψυχολογικού κλίµατος µε
βάση τις αντιλήψεις των διδασκάλων και του λοιπού διδακτικού προσωπικού στα
πλαίσια της διάκρισης µεταξύ αποτελεσµατικών και µη αποτελεσµατικών σχολείων.
Τελευταία η έρευνα έχει στραφεί στη διερεύνηση του κλίµατος µε βάση τις
αντιλήψεις των ίδιων των µαθητών.
Εξετάζοντας την πορεία της έρευνας, αξίζει να αναφερθεί η οµαδοποίηση των
ερευνών για το ψυχολογικό κλίµα της τάξης που παραθέτουν οι Καψάλης, Μούσιου
και Νηµά, (1997). Tο σώµα αυτό των ερευνών µπορεί κανείς να το χωρίσει σε επτά
οµάδες (Καψάλης, Μούσιου και Νηµά,1997 & Ματσαγγούρας, 2000):
α. Έρευνες οι οποίες συσχετίζουν το κλίµα της τάξης µε διάφορα
χαρακτηριστικά και µε τις σχολικές επιδόσεις των µαθητών. Tο ψυχολογικό κλίµα
της τάξης χρησιµοποιείται στην περίπτωση αυτή ως ανεξάρτητη µεταβλητή. O
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µεγαλύτερος όγκος της έρευνας ανήκει στην κατηγορία αυτή.
β. Tο ψυχολογικό κλίµα της τάξης χρησιµοποιήθηκε ως εξαρτηµένη
µεταβλητή κυρίως σε έρευνες αξιολόγησης αναλυτικών προγραµµάτων και
εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων.
γ. Ως εξαρτηµένη µεταβλητή επίσης εξετάζεται το κλίµα της τάξης σε σχέση
µε τους παράγοντες οι οποίοι το διαµορφώνουν (προσωπικότητα του εκπαιδευτικού,
το µέγεθος της τάξης, το επίπεδο της τάξης (A' ή B ή Γ' κλπ.), το ποσοστό αγοριών
και κοριτσιών, το αντικείµενο διδασκαλίας, ο τύπος του σχολείου κλπ.
δ. Mια άλλη κατηγορία ερευνών, που έγιναν στις HΠA, ασχολήθηκε µε την
µετάβαση από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο και την συνακόλουθη µεταβολή στην
βίωση του ψυχολογικού κλίµατος της τάξης από τους µαθητές. Oι έρευνες αυτές
έδειξαν χειροτέρευση του κλίµατος, όταν οι µαθητές µετακινούνται γενικώς από
µικρά δηµοτικά σχολεία σε µεγάλα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όπου τα
µαθήµατα γίνονται από πολλούς ειδικούς εκπαιδευτικούς.
ε. Κάποιες έρευνες ασχολούνται µε την σύγκριση της αντίληψης και της
βίωσης του κλίµατος της τάξης από µαθητές και εκπαιδευτικούς. ∆ιαπιστώνεται ότι
υπάρχει διαφορά µεταξύ του «υπαρκτού» κλίµατος και του κλίµατος που ο
εκπαιδευτικός νοµίζει ότι κυριαρχεί στην τάξη του. Συνήθως οι εκπαιδευτικοί
αξιολογούν πιο ευνοϊκά το περιβάλλον της (ίδιας) τάξης από ότι οι µαθητές.
στ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης µια σειρά από έρευνες, οι οποίες
χρησιµοποιούν διάφορες περιγραφικές κλίµακες για την καταγραφή του ψυχολογικού
κλίµατος της τάξης και µέσω της ερµηνείας των διαφορών, οι οποίες παρατηρούνται
στις τιµές των µετρήσεων, προσπαθούν να εντοπίσουν µαθητές µε διάφορες
δυσκολίες ή προβλήµατα.
ζ. Mια άλλη κατηγορία ερευνών, τέλος, είναι περισσότερο προσανατολισµένη
στην σχολική πράξη. Στην περίπτωση αυτή η έρευνα προσπαθεί να βοηθήσει τον
εκπαιδευτικό, προσφέροντάς του ερευνητικά δεδοµένα, ώστε να στοχασθεί για τα
σχετικά προβλήµατα και να καταστρώσει και εφαρµόσει στη συνέχεια στρατηγικές
παρέµβασης για τη βελτίωση του κλίµατος της τάξης του. Γενικότερα, του παρέχει
κατευθύνσεις και ανατροφοδότηση στην προσπάθειά του για την ποιοτική
αναβάθµιση της τάξης του.
Συμπερασματικά, με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών, το ψυχολογικό
κλίμα της σχολικής τάξης σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με τη σχολική επίδοση του
μαθητή, την ψυχική και ευρύτερη συναισθηματική του κατάσταση, τόσο εντός του
σχολείου όσο και ευρύτερα, καθώς και με την εν γένει συμπεριφορά του μαθητή,
αλλά και την εξέλιξη και πρόοδό του μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

3.4 Βασικές παράμετροι του ψυχολογικού κλίματος
Το ψυχολογικό κλίμα της τάξης δεν είναι μια μονοδιάστατη έννοια, αλλά
συγκροτείται μέσα στο σύνθετο περιβάλλον της σχολικής τάξης και συντίθεται από
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μια πληθώρα περίπλοκων ψυχολογικών-κοινωνικών σχέσεων. Οι διαστάσεις του
ψυχολογικού κλίματος είναι δυνατό να υπαχθούν σε επιμέρους τομείς, όπως: ο
ψυχολογικός-συναισθηματικός τομέας, ο τομέας της κοινωνικής οργάνωσης και των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (ακαδημαϊκός τομέας ή τομέας της εργασίας) και ο
τομέας των φυσικών χαρακτηριστικών του μαθησιακού περιβάλλοντος, όπως είναι
για παράδειγμα η υλικοτεχνική υποδομή.
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να γνωρίζει ότι ο «διαφορετικός» μαθητής, για να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νέου σχολείου, έχει ανάγκη από την εξασφάλιση
ενός ευνοϊκού κλίματος στην τάξη και την εδραίωση της συναισθηματικής και
ψυχολογικής ασφάλειάς του (Νικολάου, 2001).
Με βάση το πιο αντιπροσωπευτικό ερωτηµατολόγιο αποτίµησης του
ψυχολογικού κλίµατος, το Learning Environment Inventory (LEI) των Fraser,
Anderson and Walberg (1991), οι δεκαπέντε σηµαντικές διαστάσεις και παράμετροι
του ψυχολογικού κλίµατος της σχολικής τάξης είναι οι εξής:
1.Συνεκτικότητα (cohesiveness), η οποία αναφέρεται στη φιλικότητα, αλληλοβοήθεια
και γνωριµία των µαθητών.
2. ∆ιαφοροποίηση (diversity). Αυτή έχει σχέση µε τα διαφορετικά ενδιαφέροντα
µεταξύ των µαθητών και µε το βαθµό ικανοποίησης αυτών από τις εφαρµοζόµενες
διδακτικές πρακτικές.
3. Τυπικότητα (formality). Αναφέρεται στην ύπαρξη και εφαρµογή τυποποιηµένων
κανόνων συµπεριφοράς.
4. Ταχύτητα (speed), η οποία αναφέρεται στο ρυθµό διεξαγωγής του µαθήµατος.
5. Υλικοτεχνική υποδοµή (material environment). Πρόκειται για την υποδοµή του
σχολείου και τις δυνατότητες που έχουν οι µαθητές να αξιοποιήσουν τον υπάρχοντα
εξοπλισµό.
6. ∆ιενεκτικότητα (friction). Αναφέρεται στις προστριβές και εντάσεις που
αναπτύσσονται µεταξύ των µαθητών.
7. Προθετικότητα (goal direction). Αναφέρεται στη σαφήνεια των στόχων της
σχολικής εργασίας.
8. Ευνοιοκρατία (favoritism). Πρόκειται για τη µεροληπτικά ευνοϊκή αντιµετώπιση
από µέρος του εκπαιδευτικού µερικών µαθητών.
9. ∆υσκολία (difficulty). Αναφέρεται στο βαθµό που η σχολική εργασία δυσκολεύει
τους µαθητές.
10. Αποστασιοποίηση (apathy). Αναφέρεται στην αδιαφορία και στην έλλειψη
ταύτισης των µαθητών µε τη σχολική εργασία.
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11. ∆ηµοκρατικότητα (democracy). Αναφέρεται στη δυνατότητα συµµετοχής των
µαθητών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέµατα που αφορούν τη λειτουργία
της τάξης.
12. Φατριασµός (cliqueness). Αναφέρεται στην άρνηση µαθητών να αναµειχθούν µε
τους υπόλοιπους µαθητές της τάξης.
13. Ικανοποίηση (satisfaction). Αναφέρεται στην ικανοποίηση που προκαλεί στους
µαθητές η σχολική εργασία.
14. Αποδιοργάνωση (disorganization). Αναφέρεται στη σύγχυση και την έλλειψη
οργάνωσης στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της τάξης.
15. Ανταγωνιστικότητα (competitiveness). Αναφέρεται στις ανταγωνιστικές σχέσεις
που διέπουν τις µαθησιακές και κοινωνικές δραστηριότητες της τάξης
(Ματσαγγούρας, 2000).
Ως προς τα όργανα μέτρησης των παραμέτρων του ψυχολογικού κλίματος της
σχολικής τάξης, ένα αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης του ψυχολογικού κλίματος της
σχολικής τάξης για το δημοτικό σχολείο αποτελεί το γραπτό ερωτηµατολόγιο "My
Class Inventory" (MCI) των B. J. Fraser, G. J. Anderson & H. J. Walberg, του οποίου
έκανε µια πρώτη προσαρµογή στα ελληνικά δεδοµένα ο H. Mατσαγγούρας (1987) µε
τίτλο "Tο Ερωτηµατολόγιο της Τάξης µου" (TET). Tο TET προορίζεται για παιδιά
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (8-12 χρόνων), ωστόσο αποδείχθηκε πολύ χρήσιµο και
για παιδιά της κατώτερης βαθµίδας της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Καψάλης,
Μούσιου και Νηµά,1997). Το MCI αξιολογεί πέντε στοιχεία του ψυχολογικού
κλίµατος, που διαπιστώθηκε ότι αποτελούν καλούς δείκτες του όλου ψυχολογικού
κλίµατος της τάξης και συσχετίζονται άµεσα µε την αποτελεσµατικότητα της τάξης
στον ακαδηµαϊκό και συναισθηµατικό τοµέα (Ματσαγγούρας, 2000).
Το εν λόγω ερωτηµατολόγιο έχει µια ανεπτυγµένη µορφή µε 38 ερωτήσεις
και µια σύντοµη µε 25 ερωτήσεις. Από διάφορες έρευνες διαπιστώνεται ότι και η
συνεπτυγµένη µορφή παρουσιάζει υψηλή εσωτερική συνοχή και διακριτική
εγκυρότητα, ιδίως όταν χρησιµοποιείται, για την εξασφάλιση δεδοµένων τα οποία
αφορούν τις τάξεις ως µονάδες ανάλυσης και όχι τους επιµέρους µαθητές (Καψάλης,
Μούσιου και Νηµά, 1997). Mε πέντε κατηγορίες -από πέντε ερωτήσεις η καθεµιά- το
TET συλλαµβάνει πέντε σηµαντικές διαστάσεις του ψυχολογικού κλίµατος της τάξης
(Καψάλης, Μούσιου και Νηµά,1997 & Ματσαγγούρας, 2000)
1. Ικανοποίηση (Satisfaction).
2. ∆ιενεκτικότητα (Friction).
3. Ανταγωνιστικότητα (Competitiveness).
4. ∆υσκολία (Difficulty).
5. Συνεκτικότητα (Cohesiveness).
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α. Ικανοποίηση (Satisfaction). Είναι το ευχάριστο συναίσθηµα το οποίο αποκτούν οι
µαθητές από την συµβίωση και την εργασία τους στην τάξη, από τον δάσκαλο, τους
συµµαθητές, τα διδασκόµενα µαθήµατα και τις άλλες δραστηριότητες. Γενικώς η
ικανοποίηση αυτή είναι µεγάλη, όταν η εργασία και η συµβίωση στην σχολική τάξη
γίνεται σε ευχάριστο κλίµα, ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και δικαιώνει τις
προσδοκίες των µαθητών. Ο µεγάλος βαθµός ικανοποίησης ενεργοποιεί το µαθητή
και κατά συνέπεια, µεγιστοποιεί το βαθµό της σχολικής επίδοσής του.
β. ∆ιενεκτικότητα (Friction). Είναι σχεδόν το αντίθετο της συνεκτικότητας και
εκφράζεται µε διενέξεις, προστριβές, διαφωνίες, εντάσεις και συγκρούσεις ανάµεσα
στα µέλη της σχολικής τάξης. Μεταξύ διενεκτικότητας και σχολικής µάθησης
υπάρχει αρνητική συνάφεια, διότι µεγάλο µέρος της δυναµικότητας των µαθητών
καταναλώνεται στην «αλληλοεξόντωση».
γ. Ανταγωνιστικότητα (Competitiveness). Συναντάται σε όλες τις τάξεις σε
διαφορετικό βέβαια βαθµό και είδος (ατοµική ή οµαδική). Όσο µάλιστα ανεβαίνουµε
τις βαθµίδες της εκπαίδευσης και τις τάξεις, τόσο η ανταγωνιστικότητα γίνεται πιο
εµφανής. Πέρα από ακραίες περιπτώσεις και περιστασιακές συγκυρίες ο βαθµός της
ανταγωνιστικότητας εξαρτάται κυρίως από τον τρόπο οργάνωσης της σχολικής
εργασίας από τον εκπαιδευτικό και από την έµφαση την οποία δίνει ο ίδιος στον
ανταγωνισµό µεταξύ των µαθητών καθώς και από τις γενικότερες στρατηγικές µε τις
οποίες ο εκπαιδευτικός προλαµβάνει και αντιµετωπίζει τα προβλήµατα πειθαρχίας.
Όσον αφορά στην οργάνωση της σχολικής εργασίας, η σύγχρονη τάση είναι να
συνδυάζουµε συνεργατικότητα µεταξύ των ατόµων µε ήπιο ανταγωνισµό µεταξύ
ισοδύναµων οµάδων.
δ. ∆υσκολία (Difficulty). Πρόκειται για τον βαθµό δυσκολίας, τον οποίο παρουσιάζει
γενικά η σχολική εργασία στους µαθητές. O βαθµός δυσκολίας της σχολικής
εργασίας διαφέρει βέβαια από µαθητή σε µαθητή. Στην περίπτωση αυτή όµως
ενδιαφέρει η γενική αίσθηση και όχι οι ατοµικές δυνατότητες των επιµέρους
µαθητών. Mας ενδιαφέρει επίσης ο βαθµός της δυσκολίας που βιώνεται από το
σύνολο των µαθητών της τάξης και όχι της αντικειµενικής δυσκολίας. Η έρευνα έχει
εντοπίσει θετική συνάφεια βαθµού δυσκολίας και σχολικής µάθησης, όταν βέβαια η
δυσκολία της σχολικής εργασίας δεν είναι υπερβολικά µεγάλη. Χρειάζεται πάντως
προσοχή στη σύγκριση των βαθµών δυσκολίας, που δεν µπορεί να θεωρηθεί ούτε ως
θετικό ούτε ως αρνητικό στοιχείο του κλίµατος. Πολύ µεγάλη ή πολύ µικρή
∆υσκολία είναι αρνητικό στοιχείο, ενώ µετρίου βαθµού ∆υσκολία (80%) είναι θετικό
στοιχείο.
ε. Συνεκτικότητα (Cohesiveness). Είναι το αίσθηµα συνοχής το οποίο έχουν τα µέλη
της οµάδας, ένα αίσθηµα το οποίο αναπτύσσεται µεταξύ ατόµων τα οποία
επικοινωνούν και συνεργάζονται τουλάχιστον για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα,
επιδιώκοντας την επίτευξη κοινών σκοπών. Η κατηγορία αυτή λοιπόν µετράει την
έκταση κατά την οποία οι µαθητές γνωρίζουν και βοηθούν ο ένας τον άλλο και
εκδηλώνουν τα φιλικά αισθήµατα µεταξύ τους. Η συνεκτικότητα ενοποιεί τα µέλη
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µιας τάξης και τα ξεχωρίζει από τα µη µέλη. Η έρευνα έχει εντοπίσει ότι υπάρχει
θετική συνάφεια µεταξύ συνεκτικότητας και ακαδηµαϊκής µάθησης.
Το ερωτηµατολόγιο, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, αποτελείται από 25
προτάσεις. Στο τέλος της κάθε πρότασης υπάρχουν τα γράµµατα Σ και ∆ που
αντιστοιχούν στις λέξεις «συµφωνώ» και «διαφωνώ». Ο µαθητής κυκλώνει ένα από
τα δυο γράµµατα ανάλογα µε το αν συµφωνεί ή διαφωνεί µε το περιεχόµενο της
πρότασης. Tα "συµφωνώ" βαθµολογούνται µε τρία (3) και τα "διαφωνώ" µε ένα (1),
εκτός από τις ερωτήσεις µε υπογραµµισµένο αριθµό, στις οποίες η βαθµολογία
γίνεται αντίστροφα, δηλ. τα "διαφωνώ" µε τρία (3) και τα "συµφωνώ" µε ένα (1). Το
ΤΕΤ στην αγγλική του έκδοση έχει µεγάλο βαθµό αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Η
έρευνα µε την ελληνική προσαρµογή του έδωσε επίσης ικανοποιητικούς δείκτες.
Στην έρευνα του Η. Ματσαγγούρα (1987) η εσωτερική συνάφεια είχε δείκτη 0,612, ο
οποίος θεωρείται πολύ ικανοποιητικός, ενώ οι πέντε υποκλίµακες έχουν υψηλό
δείκτη διακριτικότητας µε τιµές οι οποίες δεν αποκλίνουν σηµαντικά από τις
αγγλικές και σε µερικές περιπτώσεις µάλιστα είναι πιο ικανοποιητικές από εκείνες.
Επίσης οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις δεν παρουσιάζουν διαφορές σε
σύγκριση προς εκείνες οι οποίες προέκυψαν από αγγλικά και αυστραλιανά δεδοµένα
(Ματσαγγούρας, 1987).
Συμπερασματικά τα κυριότερα στοιχεία που επηρεάζουν το ψυχολογικό κλίμα
είναι η φιλικότητα, η αλληλοβοήθεια, η ύπαρξη τυποποιημένων κανόνων
συμπεριφοράς, ο ρυθμός διεξαγωγής του μαθήματος, η υποδομή του σχολείου και η
δυατότητα αξιοποίησής της, οι προστριβές μεταξύ μαθητών, οι στόχοι της εργασίας,
η μεροληπτική στάση του δασκάλου απέναντι σε μερικούς μαθητές, η δυσκολία των
εργασιών, η συμμετοχή μαθητών στη λήψη αποφάσεων, η ικανοποίηση από την
σχολική εργασία, η έλλειψη οργάνωσης στις δραστηριότητες της τάξης, οι
ανταγωνιστικές σχέσεις και η συσχέτιση με μαθησιακά αποτελέσματα.

3.5 Το θετικό ψυχολογικό κλίμα της τάξης
Η σχολική τάξη είναι ο χώρος όπου υλοποιούνται οι στόχοι της μάθησης και
της αγωγής. Ταυτόχρονα η σχολική τάξη είναι και μια κοινωνική ομάδα, τα μέλη της
οποίας, ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές, αλληλεπιδρούν και αναπτύσσουν ένα δίκτυο
επικοινωνίας. Το επικοινωνιακό δίκτυο της σχολικής τάξης διαμορφώνεται με βάση
τις στάσεις και τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού και αντίστροφα, τη συμπεριφορά
των μαθητών και την επίδραση της συμπεριφοράς τους στον εκπαιδευτικό. Αποτελεί
λοιπόν το επικοινωνιακό δίκτυο της σχολικής τάξης ένα δυναμικό πεδίο διαρκών
αλληλεπιδράσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός
φορτίζονται συναισθηματικά. Ο συναισθηματικός τόνος που προκύπτει από τις
διαπροσωπικές επαφές εκπαιδευτικού-μαθητών είναι αυτό που ονομάζεται «κλίμα
της σχολικής τάξης» (Borich, 1999).
Ο Moos θεωρεί ότι οι τρείς κύριες διαστάσεις ή παράγοντες του ψυχολογικού
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κλίματος της τάξης είναι οι εξής: α) οι σχέσεις, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο τα
άτομα μέσα στο περιβάλλον της τάξης βοηθούνται και υποστηρίζονται μεταξύ τους,
β) η προσωπική ανάπτυξη, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο υφίσταται η βελτίωση του
κάθε ατόμου, γ) η συντήρηση και η αλλαγή μέσα στο σύστημα, δηλαδή ο βαθμός
στον οποίο το περιβάλλον της τάξης είναι ειρηνικό, διατηρεί την τάξη και έχει την
ικανότητα για αλλαγή (Evans, 2009).
Η παιδαγωγική Ψυχολογία χρησιμοποιεί τον όρο «ψυχολογικό κλίμα της
σχολικής τάξης», ένας όρος ευρύτερος που δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη
της σχολικής τάξης βιώνουν τις μεταξύ τους σχέσεις, τον τρόπο τα μέλη βιώνουν όλα
τα ερεθίσματα που δέχονται στο περιβάλλον της σχολικής τάξης καθώς και τα
συναισθήματα που απορρέουν από αυτά τα βιώματα. Ανάλογα με το είδος των
βιωμάτων και των συναισθημάτων μπορεί να δημιουργηθεί θετικό ή αρνητικό
ψυχολογικό κλίμα στη σχολική τάξη. Ορισμένα από τα στοιχεία του θετικού κλίματος
είναι: η αίσθηση των μαθητών ότι είναι αποδεκτοί και αρεστοί από τους συμμαθητές
τους και από τον εκπαιδευτικό, η συμπάθεια των μαθητών προς τον εκπαιδευτικό, η
θετική στάση και η διάθεση των μαθητών για μάθηση, η διάθεση και προθυμία των
μαθητών να ακολουθούν τις οδηγίες του εκπαιδευτικού, η αίσθηση ανανέωσης και
ολοκλήρωσης του εκπαιδευτικού, η αίσθηση ικανοποίησης του εκπαιδευτικού από το
προσφερόμενο έργο του (Αναγνωστοπούλου, 2005).
Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του αρνητικού κλίματος είναι: η αδιαφορία
των μαθητών για μάθηση και η τάση τους για εγκατάλειψη της προσπάθειας, η
διάθεση των μαθητών να είναι απείθαρχοι, η ρουτίνα και η πλήξη του εκπαιδευτικού,
η κόπωση, το άγχος και η έλλειψη ικανοποίησης του εκπαιδευτικού από το έργο του
(Walber, 1986).
Ο εκπαιδευτικός της τάξης επηρεάζει άμεσα και αποφασιστικά το κλίμα της
τάξης καθώς διαμορφώνει με αποκλειστικό τρόπο το στυλ της συμπεριφοράς του,
επηρεάζει τους μαθητές στην αυτοαντίληψή τους και συμβάλλει στη δημιουργία της
γενικότερης κουλτούρας του σχολείου.
Αρκετές έρευνες τις περασμένες δεκαετίες έχουν ασχοληθεί με το ψυχολογικό
κλίμα της τάξης και το πώς αυτό επηρεάζει τη μάθηση (Amens, 1988). Οι παράγοντες
του ψυχολογικού κλίματος των τάξεων ασκούν άμεση επιρροή στα εκπαιδευτικά
αποτελέσματα αλλά και έμμεση, μεσολαβώντας στα κίνητρα των μαθητών (Freiberg,
1999). Επιπλέον, το σχολικό περιβάλλον αποτελεί μία από τις πιο αγχογόνες πηγές
για τους μαθητές (Helms, 1985, Fimian, 1986, Μπεζεβέγκης, 2001).
Ο Mortimore (1988) και οι Levine και Lezotte (1990) αναφέρονται στο
ψυχολογικό κλίμα που ενισχύει την επίδοση των μαθητών, σαν «θετικό» ή
«παραγωγικό» κλίμα, κάτι που υποστηρίζει και ο Creemers (1994). Το κατάλληλο
κλίμα δημιουργεί κίνητρα, αναπτύσσει στάσεις και αξίες που ανάλογα ενισχύουν ή
αναιρούν τις επιδιώξεις του σχολείου, ωθεί τους μαθητές στην άσκηση των
κοινωνικο-γνωστικών δεξιοτήτων τους και γενικά προάγει την ανάπτυξη
(Μαλικιώση-Λοϊζου, 1993).
Ο Fraser (1989) αναλύοντας πολλές έρευνες σχετικά με το κοινωνικό κλίμα
της σχολικής τάξης διαπίστωσε ότι δυο παράγοντες είναι εξαιρετικά σημαντικοί, η
ταύτιση ( η επιθυμία των μαθητών να είναι μέλη της τάξης) και η συνοχή (η επιθυμία
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των μαθητών να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους. Τα δυο παραπάνω στοιχεία
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός κλίματος που ευνοεί τη μάθηση.
Σύµφωνα µε σχετικές έρευνες που διεξήχθησαν µε βάση ερωτηµατολόγια
εκτίµησης του ψυχολογικού περιβάλλοντος της σχολικής τάξης, το θετικό
ψυχολογικό κλίµα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. στηρίζει ψυχολογικά τους µαθητές και προκαλεί το ενδιαφέρον τους,
2. εκφράζει υψηλές προσδοκίες για τους µαθητές,
3. επιλέγει µαθητοκεντρικές προσεγγίσεις σε θέµατα διδασκαλίας και οργάνωσης,
4. παρέχει άµεσες ανατροφοδοτήσεις σους µαθητές,
5. δηµιουργεί οικογενειακή ατµόσφαιρα,
6. ενθαρρύνει τη διαπροσωπική επικοινωνία και συνεργασία,
7. αποτιµά θετικά την επιτυχία,
8. διατυπώνει ξεκάθαρους κανόνες συµπεριφοράς,
9. προσδίδει ακαδηµαϊκό προσανατολισµό στη σχολική εργασία,
10. εκφράζει έµπρακτα την εµπιστοσύνη του προς τους µαθητές. (Ματσαγγούρας,
2000).
Η εκπαιδευτική κοινότητα υποστηρίζει ότι η διαδικασία της διδασκαλίας και
της μάθησης θα πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες, στα ενδιαφέροντα, τις
νοητικές ικανότητες και τις φυσικές δυνατότητες των μαθητών, αν θέλουμε να
δημιουργήσουμε θετικό ψυχολογικό κλίμα και ένα σχολείο ευχάριστο, ελκυστικό και
δημιουργικό (Τσιπλητάρης, 1996).
Σε αντίθεση µε το σχολικό κλίµα, το κλίµα της τάξης αφορά τις δυναµικές
που αναπτύσσονται µέσα στην τάξη ή σε µικρότερα περιβάλλοντα από αυτό του
σχολείου. Περιλαµβάνει το πώς τα παιδιά νιώθουν και βιώνουν το περιβάλλον της
τάξης. Το κλίµα της τάξης βασίζεται στην κοινή αντίληψη των µαθητών σχετικά µε
τις εκπαιδευτικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και υλικές διαστάσεις του περιβάλλοντος
(Sink and Spencer, 2005). Το κλίµα της τάξης διαµορφώνεται µε βάση το φυσικό
περιβάλλον και το κοινωνικό περιβάλλον. Το φυσικό περιβάλλον αναφέρεται στη
διευθέτηση και διακόσµηση του χώρου της σχολικής τάξης έτσι ώστε αυτή να είναι
ευχάριστη και ελκυστική για µάθηση. Το φυσικό περιβάλλον είναι µέρος της
οικολογίας της τάξης και αφορά στην εµφάνιση και επίπλωση της τάξης, το µέγεθος,
τους φυσικούς πόρους, ακόµη και θέµατα όπως η θέρµανση και ο κλιµατισµός
(Evans et all, 2009). Το κοινωνικό περιβάλλον καθορίζεται από το βαθµό
αλληλεπίδρασης που αναπτύσσεται µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικών κατά τη
διαδικασία της µάθησης. Θα µπορούσε να είναι ανταγωνιστικό, συνεργατικό ή και
ατοµικό ανάλογα µε το βαθµό της αλληλεπίδρασης.
Το θετικό ψυχολογικό κλίμα είναι πολύ βασικό γιατί στηρίζει ψυχολογικά
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τους μαθητές, προκαλεί το ενδιαφέρον τους για την παρουσία τους στο σχολείο και
το μάθημα, βοηθάει στη μεγαλύτερη συμμετοχή των μαθητών, ενθαρρύνει τη
διαπροσωπική επικοινωνία, δημιουργεί οικογενειακή ατμόσφαιρα, δείχνει
εμπιστοσύνη στους μαθητές, επηρεάζει αποφασιστικά τη μάθηση και τη συμπεριφορά
και ενισχύει την αυτοεκτίμηση. Αντίθετα το αρνητικό ψυχολογικό κλίμα δημιουργεί
προβλήματα όσον αφορά την ψυχολογία του μαθητή, τη διάθεσή του απέναντι στο
σχολείο, τη μαθησιακή του ικανότητα και την κοινωνικότητά του.
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Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Αρχικό ερέθισμα για την εκπόνηση μιας διπλωματικής εργασίας η οποία θα
εστιάζει στην έρευνα θεμάτων που αφορούν τον τομέα της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης αποτέλεσε η μελέτη της σχετικής ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης
βιβλιογραφίας.
Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε η παρούσα μελέτη με σκοπό τη διερεύνηση
του ρόλου της διαπολιτισμικής ετοιμότητας των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε
διαπολιτισμικά δημοτικά σχολεία της χώρας ως παράγοντα ανάπτυξης και
διαμόρφωσης του ψυχολογικού κλίματος της τάξης αλλά και ο εντοπισμός της
γενικότερης άποψης των παιδιών που φοιτούν σε αυτά τα σχολεία σχετικά με το πώς
τα ίδια βιώνουν τις παραμέτρους του ψυχολογικού κλίματος της τάξης τους όπως
είναι η διενεκτικότητα, η συνοχή, η ανταγωνιστικότητα, η ικανοποίηση και η
δυσκολία. Η ύπαρξη μιας πιθανής συσχέτισης του παράγοντα «διαπολιτισμική
ετοιμότητα του εκπαιδευτικού» με τη δημιουργία ενός θετικού ψυχολογικού κλίματος
στην τάξη στην οποία διδάσκει αποτελεί τη βασική υπόθεση της συγκεκριμένης
έρευνας.

2.ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Έρευνες που διεξήχθησαν στην Ελλάδα με σκοπό να αξιολογήσουν το
ψυχολογικό κλίμα της τάξης έδειξαν ότι αποτελεί ένα βασικό παράγοντα ο οποίος
επηρεάζει τη σχολική μάθηση των παιδιών, συμβάλλει στην ομαλή προσαρμογή τους
στη σχολική και στην ευρύτερη κοινωνική ζωή και άρα και στην αποτελεσματική
κοινωνικοποίηση και παράλληλα διασφαλίζει την ψυχική υγεία των μαθητών
(Καψάλης, Μούσιου και Νήμα, 1997).
Ταυτόχρονα τα ευρήματα της διεθνούς βιβλιογραφίας περιγράφουν το θετικό
ψυχολογικό κλίµα ως ένα σηµαντικό συστατικό των επιτυχηµένων και
αποτελεσµατικών σχολείων, το οποίο είναι αποτέλεσµα τόσο των κοινωνικών
αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µαθητών όσο και µεταξύ των µαθητών και των
δασκάλων τους και δέχεται επιρροές τόσο από εκπαιδευτικές όσο και από κοινωνικές
αξίες (Koth, Bradshaw, Leaf 2008, Brock, Nishida, Chiong, Grimm, Rimm-Kaufman,
2008).
Έναυσμα για την εκπόνηση της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η διαπίστωση
ότι ενώ υπάρχει μια τεράστια βιβλιογραφία με έρευνες που έχουν διεξαχθεί σχετικά
με το ψυχολογικό κλίμα της τάξης, εντούτοις δεν έχει ερευνηθεί το ψυχολογικό κλίμα
σε τάξεις πολυπολιτισμικές. Το ερευνητικό αυτό κενό φιλοδοξεί να καλύψει η
παρούσα μελέτη. Για το λόγο αυτό σχεδιάστηκε η συγκεκριμένη έρευνα με σκοπό να
εξετάσει το ψυχολογικό κλίμα στις πολυπολιτισμικές τάξεις και να διερευνήσει την
επίδραση του παράγοντα της διαπολιτισμικής ετοιμότητας των εκπαιδευτικών στη
διαμόρφωση ενός θετικού ψυχολογικού κλίματος.
Η σύγχρονη σχολική τάξη αποτελεί ένα διαρκώς εξελισσόμενο και
μεταβαλλόμενο πολυπολιτισμικό περιβάλλον που ενσωματώνει και προϋποθέτει την
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έννοια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η αναγκαιότητα μιας διαφορετικής
εκπαιδευτικής και μεθοδολογικής προσέγγισης θεμάτων που αφορούν τον τομέα της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αποτέλεσε αφορμή για τη δημιουργία του βασικού
ερευνητικού μας ενδιαφέροντος.
Ως αρχικός, λοιπόν, προβληματισμός τίθεται το ερώτημα κατά πόσο οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να ανταποκριθούν στις αρχές και στους σκοπούς της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και κατά πόσο είναι σε θέση να καλύψουν τις
λειτουργικές και πρακτικές ανάγκες των μαθητών με γλωσσικές και πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες διαμορφώνοντας ταυτόχρονα ένα θετικό ψυχολογικό κλίμα στην τάξη
τους.
Ο γενικός σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθειας ήταν η
διερεύνηση της συσχέτισης των παραγόντων της «διαπολιτισμικής ετοιμότητας» των
εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε διαπολιτισμικά δημοτικά σχολεία της χώρας και του
«θετικού ψυχολογικού κλίματος» μεταξύ μαθητών που φοιτούν σε αυτά. Ποιά είναι τα
υπαρκτά εκείνα στοιχεία της διαπολιτισμικής ετοιμότητας του εκπαιδευτικού που
ευνοούν ή παρεμποδίζουν, ακυρώνουν ή αναδεικνύουν τις παραμέτρους που
διαμορφώνουν ένα θετικό ψυχολογικό κλίμα στις τάξεις των διαπολιτισμικών
σχολείων και πώς το ψυχολογικό κλίμα της τάξης νοηματοδοτεί με διαφορετική
σημασία τη δημιουργία ενός διαπολιτισμικά έτοιμου εκπαιδευτικού;
Ως επιμέρους στόχοι τέθηκαν οι ακόλουθοι:
1.Να καθοριστεί το είδος και ο βαθμός της διαπολιτισμικής ετοιμότητας των
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που διδάσκουν σε διαπολιτισμικά
δημοτικά σχολεία της χώρας.
2.Να διερευνηθούν οι απόψεις που έχουν οι ίδιοι οι μαθητές για το ψυχολογικό κλίμα
της τάξης τους και τις παραμέτρους που αυτό εκφράζει.
3.Να σκιαγραφηθεί η εικόνα του ψυχολογικού κλίματος στις τάξεις των
διαπολιτισμικών σχολείων της χώρας μας
3.Να καταγραφεί ο βαθμός επίδρασης του παράγοντα της «διαπολιτισμικής
ετοιμότητας» του εκπαιδευτικού στη δυναμική διαδικασία διαμόρφωσης ενός θετικού
ψυχολογικού κλίματος της τάξης στην οποία διδάσκει.

3.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Τα ερευνητικά ερωτήματα που μελετήθηκαν είναι:

 Ποιός είναι ο βαθμός της διαπολιτισμικής ετοιμότητας των εκπαιδευτικών της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που διδάσκουν σε τάξεις διαπολιτισμικών
σχολείων της χώρας μας;
 Ποιό είναι το ψυχολογικό κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των
διαπολιτισμικών σχολείων σύμφωνα με τις απόψεις των ίδιων των μαθητών;
 Ποιός είναι ο βαθμός συνάφειας της διαπολιτισμικής ετοιμότητας των
εκπαιδευτικών με τη διαμόρφωση θετικού ψυχολογικού κλίματος;
 Ποιά παράμετρος της διαπολιτισμικής ετοιμότητας των εκπαιδευτικών
επηρεάζει θετικότερα τη διαμόρφωση θετικού ψυχολογικού κλίματος στην
τάξη;
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 Με ποιόν τρόπο θα μπορούσε να εμπλουτιστεί η επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης;
Τα παραπάνω ερωτήματα αποτέλεσαν τον κεντρικό άξονα του ερευνητικού
σχεδιασμού στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης.

4.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ
4.1Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Στην παρούσα έρευνα έλαβαν μέρος εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε
Διαπολιτισμικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης και της
Αθήνας αλλά και οι μαθητές που φοιτούν σε αυτά. Η έρευνα απευθύνθηκε
αποκλειστικά σε δασκάλους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αποκλείοντας έτσι
εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων όπως γυμναστές, καθηγητές ξένων γλωσσών,
πληροφορικής και μουσικής.
Για τη διεξαγωγή της έρευνας στα Διαπολιτισμικά Δημοτικά Σχολεία και τη
συλλογή των δεδομένων της έρευνας με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές ακολουθήθηκε η διαδικασία αίτησης χορήγησης
αδειοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 6 Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
του Νομού Θεσσαλονίκης και 1 Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Νομού
Αττικής.
Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στις παραπάνω σχολικές μονάδες και
πιο συγκεκριμένα στις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ του Δημοτικού κατά το χρονικό
διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013. Ειδικότερα, το δείγμα της έρευνας
αποτελείται από 43 εκπαιδευτικούς και 615 μαθητές.
Αναλυτικότερα, στην έρευνα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν
στην Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού. Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες ήταν
από: 1) Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αμφιθέας Αθήνας, 2)
Διαπολιτισμικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, 3) 3ο
Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, 4) 5ο Δημοτικό
Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Μενεμένης Θεσσαλονίκης, 5) Δημοτικό
Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Νέων Επιβατών Θεσσαλονίκης, 6) 6ο
Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου Θεσσαλονίκης, 7) 6ο
Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού Θεσσαλονίκης. Οι
συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν στα 7 από τα 11 συνολικά διαπολιτισμικά
δημοτικά σχολεία που λειτουργούν στη χώρα μας.
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Γράφημα 1: Κατανομή των εκπαιδευτικών κατά φύλο

37%
63%

ΆΝΤΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Ως προς τα δημογραφικά στοιχεία το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 16
άνδρες (37%) και 27 γυναίκες (63%). Στο γράφημα 1 αποτυπώνεται η κατανομή των
εκπαιδευτικών κατά φύλο.

Γράφημα 2: Κατανομή εκπαιδευτικών κατά ηλικιακή ομάδα

17%

9%
20-30 ετών
30-50 ετών

74%

Άνω των 50

Σύμφωνα με την ηλικιακή κατανομή του δείγματος των εκπαιδευτικών, το
9,5% είναι 20-30 ετών, το 73,8% των εκπαιδευτικών που αποτελεί και την
πλειοψηφία του δείγματος είναι ηλικίας 30-50 ετών και το 16,7% είναι άνω των 50
ετών. Στο γράφημα 2 αποτυπώνεται η κατανομή των εκπαιδευτικών κατά ηλικιακή
ομάδα.
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Σχετικά με το δείγμα των μαθητών της έρευνας αξίζει αρχικά να σημειωθεί
ότι το ποσοστό συμμετοχής των σχολείων ήταν ιδιαίτερα υψηλό, καθώς τα
συγκεκριμένα σχολεία είναι τα 7 από τα 11 που λειτουργούν στη χώρας μας. Για τη
διεξαγωγή της έρευνας στα Διαπολιτισμικά Δημοτικά Σχολεία και τη συλλογή των
δεδομένων με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους μαθητές ακολουθήθηκε η
διαδικασία αίτησης χορήγησης αδειοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
Γράφημα 3: Τάξεις φοίτησης μαθητών

29%

22%
Γ' ΤΑΞΗ
Δ' ΤΑΞΗ

22%

27%

Ε' ΤΑΞΗ
ΣΤ' ΤΑΞΗ

Στην έρευνα πήραν μέρος 613 μαθητές, οι οποίοι φοιτούν στην Γ΄ τάξη
(22%), στην Δ΄ τάξη (27%), στην Ε΄ τάξη (22%) και ΣΤ΄ τάξη (29%) των
διαπολιτισμικών δημοτικών σχολείων της χώρας τα οποία βρίσκονται στους νομούς
Θεσσαλονίκης και Αττικής. Τα ποσοστά των μαθητών του δείγματος ανά τάξη
αποτυπώνονται στο γράφημα 3 που προηγείται.
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Γράφημα 4: Κατανομή των μαθητών κατά φύλο

47%

53%

ΑΓΟΡΙΑ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Ως προς το φύλο το 53% του δείγματος των μαθητών που συμμετείχαν στην
έρευνα ήταν αγόρια ενώ το 47% ήταν κορίτσια.
Ο Μ.Ο. ηλικίας των μαθητών είναι τα 9,5 χρόνια με τυπική απόκλιση 1,0.
Γράφημα 5: Χώρα καταγωγής γονιών

42%
58%

ΕΛΛΑΔΑ
ΆΛΛΗ ΧΩΡΑ

Από τους 613 μαθητές των διαπολιτισμικών σχολείων οι γονείς των 353
μαθητών (58%) του δείγματος έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, ενώ οι γονείς των 260
μαθητών (42%) του δείγματος έχουν γεννηθεί σε άλλη χώρα.
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Γράφημα 6: Χώρα γέννησης μαθητών

9%
ΈΛΛΑΔΑ
ΆΛΛΗ ΧΩΡΑ

91%

Αναφορικά με τη χώρα γέννησης των ίδιων των μαθητών, αξίζει να
σημειωθεί, όπως φαίνεται και στο παραπάνω γράφημα, ότι από το συνολικό δείγμα
των 613 μαθητών οι 54 (9%) του δείγματος έχουν γεννηθεί σε χώρες του εξωτερικού.
Στη συνέχεια ακολουθεί η κατανομή των μαθητών του δείγματος της
έρευνας με κριτήριο την καταγωγή τους ανά σχολική μονάδα και ανά τάξη:
1) Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης. Έλληνες: 13%,
Αλλοδαποί: 87%.
Ταξη * Χώρα_γεννησης_Καταγωγή

Χώρα_γεννησης_Καταγωγή
ΕΚΤΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Ταξη

ΕΛΛΑΔΑΣ

Σύνολο

Γ1

0

8

8

Δ1

0

6

6

Ε1

3

6

9

3

20

23

13

87

100

Σύνολο
Ποσοστό %

2) 6o Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου Θεσσαλονίκης.
Έλληνες: 76%, Αλλοδαποί: 24%.
Ταξη * Χώρα_γεννησης_Καταγωγή
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Χώρα_γεννησης_Καταγωγή
ΕΚΤΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Ταξη

ΕΛΛΑΔΑΣ

Σύνολο

Γ1

16

8

24

Γ2

15

7

22

Γ3

13

3

16

Δ1

13

7

20

Δ2

17

5

22

Δ3

18

5

23

Ε1

12

2

14

Ε2

11

3

14

Ε3

12

4

16

ΣΤ1

13

5

18

ΣΤ2

11

1

12

ΣΤ3

16

3

19

167

53

220

76

24

100

Σύνολο
Ποσοστό %

3) 6o Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού Θεσσαλονίκης.
Έλληνες: 38%, Αλλοδαποί: 62%.
Ταξη * Χώρα_γεννησης_Καταγωγή

Χώρα_γεννησης_Καταγωγή
ΕΚΤΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Ταξη

ΕΛΛΑΔΑΣ

Σύνολο

E2

2

5

7

Δ1

5

14

19

Δ2

7

8

15

Ε1

6

12

18

Ε2

7

4

11

ΣΤ1

10

13

23

ΣΤ2

7

15

22

44

71

115

38.26

61,74

100

Σύνολο
Ποσοστό %

4) Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Νέων Επιβατών Θεσσαλονίκης.
Έλληνες: 70%, Αλλοδαποί: 30%.
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Ταξη * Χώρα_γεννησης_Καταγωγή

Χώρα_γεννησης_Καταγωγή
ΕΚΤΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Ταξη

ΕΛΛΑΔΑΣ

Σύνολο

Γ1

15

7

22

Γ2

15

6

21

Δ1

17

5

22

Δ2

17

7

24

Ε1

15

5

20

Ε2

13

8

21

ΣΤ1

14

4

18

ΣΤ2

14

6

20

ΣΤ3

13

8

21

133

56

189

Ποσοστό %

70.37

29,63

100

Σύνολο

5) Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αμφιθέας Αθήνας. Έλληνες: 7%
Αλλοδαποί: 93%.
Ταξη * Χώρα_γεννησης_Καταγωγή

Χώρα_γεννησης_Καταγωγή
ΕΚΤΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Ταξη

ΕΛΛΑΔΑΣ

Σύνολο

Γ1

3

7

10

Γ2

0

9

9

Δ

1

9

10

Ε

0

8

8

ΣΤ1

0

10

10

ΣΤ2

0

10

10

Σύνολο

4

53

57

Ποσοστό %

7

93

100

Στις άλλες δυο σχολικές μονάδες, στο 3ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Μενεμένης Θεσσαλονίκης οι μαθητές είναι αμιγώς
τσιγγανόπαιδες.
Στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες το σύνολο των συμπληρωμένων
ερωτηματολογίων που καταφέραμε να πάρουμε και από τα δυο σχολεία ήταν μόλις 9.
Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι για τη διαδικασία συγκατάθεσης των γονιών
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των μαθητών για τη συμμετοχή τους στην έρευνα έπρεπε να ακολουθηθεί η
διαδικασία ενημέρωσής τους μέσω επιστολής με την οποία ζητούσαμε την άδεια από
τους ίδιους τους γονείς να επιτρέψουν στα παιδιά τους να συμμετέχουν στην έρευνα
με ενυπόγραφη δήλωση του ίδιου του κηδεμόνα.
Αναφορικά με τα χρόνια διαμονής των μαθητών στην Ελλάδα, η ελάχιστη
τιμή είναι 1,0, η μέγιστη 11,0 και ο Μ.Ο. ετών παραμονής 8,8. Τα χρόνια φοίτησης
των μαθητών σε ελληνικό σχολείο κυμαίνονται από 1,00 εώς 7,00 (Μ.Ο. = 5,2, Τ.Α =
1,4). Όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι μαθητές (58%) η γλώσσα επικοινωνίας με την
οικογένειά τους είναι η ελληνική, ενώ άλλη γλώσσα επικοινωνίας δηλώνει ότι
χρησιμοποιεί με την οικογένειά του, το (42%) του δείγματος των μαθητών.
4.2ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Για τη μέτρηση της διαπολιτισμικής ετοιμότητας των εκπαιδευτικών και του
ψυχολογικού κλίματος της τάξης αλλά και τη μεταξύ τους συσχέτιση
χρησιμοποιήθηκαν δυο διαφορετικά ερωτηματολόγια τα οποία απευθύνονταν στους
εκπαιδευτικούς και στους μαθητές αντίστοιχα. Αναλυτικότερα τα ερωτηματολόγια
που χρησιμοποιήθηκαν περιγράφονται παρακάτω.

4.2.1ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
Η διαπολιτισμική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε
Διαπολιτισμικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αξιολογήθηκε με την
σύνταξη και τη χρήση ενός αυτοσχέδιου ερωτηματολογίου το οποίο χρησιμοποιήθηκε
ως ερευνητικό εργαλείο για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας.
Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ένα εισαγωγικό σημείωμα στο οποίο
αναφερόταν ο σκοπός της έρευνας, διασφαλιζόταν η ανωνυμία του και πιστοποιούταν
ότι τα δεδομένα που θα προέκυπταν θα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά και μόνο για
την επεξεργασία της συγκεκριμένης έρευνας. Επιπλέον υπογραμμίσαμε πως η
συμμετοχή στη συγκεκριμένη έρευνα είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη για την επιτυχία της
και την εξαγωγή συμπερασμάτων που θα αντανακλούν την πραγματικότητα.
Πριν από τα βασικά μέρη της έρευνάς μας υπήρχαν ερωτήματα που
αφορούσαν τα δημογραφικά δεδομένα όπως η ηλικία και το φύλο. Ο βασικός κορμός
του ερευνητικού εργαλείου ήταν δομημένος σε τρεις θεματικούς άξονες και κάθε
άξονας συνδεόταν με τη διαπολιτισμική ετοιμότητα του εκπαιδευτικού σε θεωρητικό
και εμπειρικό επίπεδο. Αναλυτικότερα οι τρεις άξονες αφορούσαν το μορφωτικό
επίπεδο, τα έτη διδακτικής εμπειρίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις και την αντιληπτή
διαπολιτισμική προσέγγιση της διδασκαλίας, η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή του
αναλυτικού προγράμματος και των μοντέλων εκπαίδευσης, την προσέγγιση του
«διαφορετικού» και την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Η αντιληπτή
διαπολιτισμική προσέγγιση της διδασκαλίας εκτιμήθηκε με τις έξι ερωτήσεις όπως
φαίνεται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί.
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Πίνακας 1: Ερωτήσεις μέτρησης βαθμού αντιληπτής διαπολιτισμικής προσέγγισης
της διδασκαλίας
ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα
πολύ

Έχετε προσαρμόσει το περιεχόμενο της
διδασκαλίας στους μαθητές της τάξης σας με
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο

1

2

3

4

5

Χρησιμοποιείτε
εναλλακτικά
μοντέλα
διδασκαλίας κατάλληλα διαμορφωμένα για
πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

1

2

3

4

5

Θεωρείτε ότι οι στρατηγικές και διδακτικές
μέθοδοι που επιλέγετε είναι οι κατάλληλες για
πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

1

2

3

4

5

Θεωρείτε ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε στα
εκπαιδευτικά σας καθήκοντα σε τάξεις με
μαθητές
γλωσσικά
και
πολιτισμικά
διαφοροποιημένους

1

2

3

4

5

Θεωρείτε ότι μπορείτε να χειριστείτε με άνεση
και ευχέρεια θέματα που αφορούν τη
διαφορετικότητα

1

2

3

4

5

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι μπορείτε να
ανταποκριθείτε ικανοποιητικά στη διαχείριση
προβλημάτων και συγκρούσεων με μαθητές
διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων

1

2

3

4

5

Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου οι ερωτήσεις στόχευαν στην
εκτίμηση των εργασιακών παραγόντων των συμμετεχόντων ως προς τους λόγους
επιλογής να διδάξουν σε ένα διαπολιτισμικό σχολείο, τη συμμετοχή σε μελλοντικά
επιμορφωτικά προγράμματα που αφορούν θέματα διαχείρισης της πολυπολιτισμικής
τάξης, τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση να
παρακολουθήσουν ένα επιμορφωτικό πρόγραµµα στον τομέα της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης αλλά και τις σημαντικότερες μορφές επιμόρφωσής τους.
Ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε να σχεδιάσουμε ένα ερωτηματολόγιο που
απαρτίζεται από τις παραπάνω ερωτήσεις αφορά τη βιβλιογραφική μας μελέτη γύρω
από το θέμα της διαπολιτισμικής ετοιμότητας των εκπαιδευτικών.
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4.2.2ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Για το ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τάξης, χρησιμοποιήθηκε ένα αξιόπιστο
εργαλείο μέτρησης του ψυχολογικού κλίματος της σχολικής τάξης για το δημοτικό
σχολείο, το γραπτό ερωτηµατολόγιο "My Class Inventory" (MCI) των B. J. Fraser, G.
J. Anderson & H. J. Walberg (1982), του οποίου έκανε µια πρώτη προσαρµογή στα
ελληνικά δεδοµένα ο H. Mατσαγγούρας (1987), µε τίτλο "Tο Ερωτηµατολόγιο της
Τάξης µου" (TET).
Tο TET προορίζεται για παιδιά πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (8-12 χρόνων) και
αξιολογεί πέντε στοιχεία του ψυχολογικού κλίµατος, που διαπιστώθηκε ότι
αποτελούν καλούς δείκτες του όλου ψυχολογικού κλίµατος της τάξης και
συσχετίζονται άµεσα µε την αποτελεσµατικότητα της τάξης στον ακαδηµαϊκό και
συναισθηµατικό τοµέα.
Το εν λόγω ερωτηµατολόγιο έχει µια ανεπτυγµένη µορφή µε 38 ερωτήσεις
και µια σύντοµη µε 25 ερωτήσεις. Από διάφορες έρευνες διαπιστώνεται ότι και η
συνεπτυγµένη µορφή παρουσιάζει υψηλή εσωτερική συνοχή και διακριτική
εγκυρότητα, ιδίως όταν χρησιµοποιείται, όπως στην περίπτωσή µας, για την
εξασφάλιση δεδοµένων τα οποία αφορούν τις τάξεις ως µονάδες ανάλυσης και όχι
τους επιµέρους µαθητές (Καψάλης, Μούσιου και Νηµά,1997). Tο γεγονός αυτό σε
συνδυασµό µε την µεγάλη λειτουργικότητά της µας οδήγησε στην απόφαση να
χρησιµοποιήσουµε στην έρευνά µας το TET στην συνεπτυγµένη του µορφή.
Mε πέντε κατηγορίες, από πέντε ερωτήσεις η καθεµιά, το TET συλλαµβάνει
πέντε σηµαντικές διαστάσεις του ψυχολογικού κλίµατος της τάξης, την ικανοποίηση,
τη διενεκτικότητα, την ανταγωνιστικότητα, τη δυσκολία και τη συνεκτικότητα,
(Καψάλης, Μούσιου και Νηµά,1997 & Ματσαγγούρας, 2000).
Το ερωτηµατολόγιο, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, αποτελείται από 25
προτάσεις. Στο τέλος της κάθε πρότασης υπάρχουν τα γράµµατα Ν και Ο που
αντιστοιχούν στις λέξεις «Ναι» και «Όχι». Ο µαθητής κυκλώνει ένα από τα δυο
γράµµατα ανάλογα µε το αν συµφωνεί ή διαφωνεί µε το περιεχόµενο της πρότασης.
Tα "Ναι" βαθµολογούνται µε τρία (3) και τα "Όχι" µε ένα (1), εκτός από κάποιες
ερωτήσεις, στις οποίες η βαθµολογία γίνεται αντίστροφα, δηλαδή τα "Όχι" µε τρία
(3) και τα "Ναι" µε ένα (1).
Το ΤΕΤ στην αγγλική του έκδοση έχει µεγάλο βαθµό αξιοπιστίας και
εγκυρότητας. Η έρευνα µε την ελληνική προσαρµογή του έδωσε επίσης
ικανοποιητικούς δείκτες. Στην έρευνα του Η. Ματσαγγούρα (1987) η εσωτερική
συνάφεια είχε δείκτη 0,612, ο οποίος θεωρείται πολύ ικανοποιητικός, ενώ οι πέντε
υποκλίµακες έχουν υψηλό δείκτη διακριτικότητας µε τιµές οι οποίες δεν αποκλίνουν
σηµαντικά από τις αγγλικές και σε µερικές περιπτώσεις µάλιστα είναι πιο
ικανοποιητικές από εκείνες. Επίσης οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις δεν
παρουσιάζουν διαφορές σε σύγκριση προς εκείνες οι οποίες προέκυψαν από αγγλικά
και αυστραλιανά δεδοµένα (Ματσαγγούρας, 1987).
Το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου αποτελείται από ποιοτικά και ποσοτικά
χαρακτηριστικά και η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας πραγματοποιήθηκε
μέσω της εφαρμογής ενός κατάλληλου προγράμματος στατιστικής ανάλυσης SPSS.
110

4.3ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η επαφή με τους συμμετέχοντες, εκπαιδευτικούς και μαθητές, και η
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από μεριάς τους έγινε με τις επισκέψεις στα
σχολεία το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013, αφού εξασφαλίστηκε η έγκριση
διεξαγωγής έρευνας στα συγκεκριμένα σχολικά συγκροτήματα από το Υπουργείο
Παιδείας. Πριν από τις επισκέψεις στα σχολεία υπήρξε συνεννόηση με τους
Διευθυντές, τον Σχολικό Σύμβουλο και σε συνεργασία πάντα με το διδακτικό
προσωπικό, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην έρευνα ήταν πάντα προαιρετική και οι ίδιοι
συμμετείχαν εφόσον το επιθυμούσαν.
Για τη διεξαγωγή της έρευνας στους μαθητές προηγήθηκε ενημέρωση των
γονέων και των εκπαιδευτικών, ώστε να υπάρχει ενυπόγραφη-υπεύθυνη δήλωση των
γονέων έχοντας υπόψη ότι για όλες τις περιπτώσεις η συμμετοχή στην έρευνα δεν
είναι υποχρεωτική. Για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων οι μαθητές
απασχολήθηκαν 5 -10 λεπτά και πάντα παρουσία του εκπαιδευτικού της τάξης, ενώ η
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους εκπαιδευτικούς έγινε εκτός του
διδακτικού τους ωραρίου.

5.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Η επεξεργασία και η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων της έρευνας έγινε
μέσω του προγράμματος Στατιστικής Επεξεργασίας Δεδομένων (S.P.S.S., Statistical
Package for Social Sciences, 20.0) και προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα.
5.1ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Όσον αφορά το επίπεδο σπουδών των ερωτηθέντων, ο παρακάτω Πίνακας 2
δίνει τη σχετική εικόνα.
Πίνακας 2: Μορφωτικό επίπεδο δείγματος
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

N

Ποσοστό %

Πτυχίο Α.Ε.Ι. Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης

28

65,1

Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό στη
διαπολιτισμική εκπαίδευση

5

11,6

Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό σε
άλλο γνωστικό πεδίο

10

23,3

Σύνολο

43

100,0
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Από το σύνολο του δείγματος των εκπαιδευτικών της έρευνας το 65,1% είναι
κάτοχοι μόνο του βασικού πτυχίου Α.Ε.Ι. Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού
διπλώματος ανέρχονται σε 34,9%, από τους οποίους μόνον το 11,6% του δείγματος
κατέχει τίτλο σχετικό με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, γεγονός που αναδεικνύει
την ελλιπή εξειδίκευση σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης της συντριπτικής
πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα ελληνικά διαπολιτισμικά
δημοτικά σχολεία.
Όσον αφορά τη δια βίου επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ο Πίνακας 3 δίνει μια σαφή εικόνα των απαντήσεων.
Πίνακας 3: Δια βίου επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση
Ναι

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ

Όχι

Μη
απάντηση

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ν

Ποσοστό

Ν

Ποσοστό

Παρακολούθηση προπτυχ.
μαθημάτων στη διαπολιτισμική
εκπαίδευση

12

27,9

31

72,1

Παρακολούθηση επιμορφ.
σεμιναρίων για τη
διαπολιτισμική εκπαίδευση

39

90,7

4

9,3

Παρακολούθηση συνεδρίων για
τη διαπολιτισμική εκπαίδευση

22

51,2

21

48,8

Υλοποίηση ερευνών σχετικών
με τη διαπολιτισμική
εκπαίδευση

9

20,9

34

79,1

Οργάνωση εκπαιδ. εκδηλώσεων
για αλλοδαπούς, παλιννοστούντες
ή/και τσιγγανόπαιδες μαθητές

35

89,7

4

10,3

Ν

4

Στο ερώτημα αν οι εκπαιδευτικοί έχουν παρακολουθήσει προπτυχιακά
μαθήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης το 72,1% απάντησε αρνητικά, ενώ μόνο ένα
27,9% απάντησε θετικά, τονίζοντας, έτσι, την έλλειψη βασικής θεωρητικής
κατάρτισης σε προπτυχιακό επίπεδο. Ικανοποιητικό, ωστόσο, θεωρείται το γεγονός
ότι το 90,7% του δείγματος δηλώνει ότι έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά
σεμινάρια στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Το υψηλό αυτό ποσοστό ίσως μπορεί να
αποδοθεί στο γεγονός ότι η παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων στη
διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα κριτήρια που έχει θέσει το
Υπουργείο Παιδείας για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών στα συγκεκριμένα
σχολεία. Σχετικά με την παρακολούθηση συνεδρίων σε θέματα διαπολιτισμικής
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εκπαίδευσης, χαρακτηριστικό είναι ότι το 48,8% δηλώνει ότι δεν έχει
παρακολουθήσει κάποιο σχετικό συνέδριο, γεγονός που έχει αρνητικό αντίκτυπο
στην παιδαγωγική πράξη. Επίσης, στην ερώτηση αν οι εκπαιδευτικοί έχουν
υλοποιήσει έρευνες σχετικές με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση το 79,1% απαντά
αρνητικά, ποσοστό άκρως απογοητευτικό.
Τέλος, η μόνη θετική ένδειξη εμφανίζεται στο ποσοστό 89,7%, το οποίο έχει
οργανώσει εκδηλώσεις για αλλοδαπούς, παλιννοστούντες και τσιγγανόπαιδες
μαθητές, γεγονός ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για τα ευρήματα της έρευνας.
Στον Πίνακα 4 που ακολουθεί δίνεται μια εικόνα σχετικά με τη γλωσσική
επάρκεια των ερωτώμενων εκπαιδευτικών.
Πίνακας 4: Γλωσσική επάρκεια δείγματος
Ναι

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Επαρκής γνώση της
γλώσσας της πλειονότητας
των μαθητών σας

Όχι

Ν

Ποσοστό

Ν

Ποσοστό

9

20,9

34

79,1

Στην ερώτηση αν οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τη γλώσσα της πλειονότητας
των αλλοδαπών μαθητών της τάξης τους το 79,1% απαντά αρνητικά, γεγονός που
αντίκειται στη διαπολιτισμική παιδαγωγική προσέγγιση.
Στον Πίνακα 5 αποτυπώνεται η επαρκή γνώση περισσότερων της μιας
διεθνούς γλώσσας.

Πίνακας 5: Επαρκή Γνώση Περισσότερων της Μίας (1) Διεθνούς Γλώσσας
Ναι

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Επαρκής γνώση
περισσότερων της μια
διεθνούς γλώσσας

Όχι

Ν

Ποσοστό

Ν

Ποσοστό

10

27,0

27

73,0

Το 27% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα γνωρίζει
περισσότερες από μια διεθνείς γλώσσες, ενώ το 73% γνωρίζει μια ή και καμία από τις
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διεθνείς γλώσσες.
5.2ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
Στη συνέχεια διερευνήθηκε η διδακτική εμπειρία των εκπαιδευτικών σε
Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σε Τάξεις Υποδοχής και Φροντιστηριακά
τμήματα αλλά και Τάξεις γενικής εκπαίδευσης με υψηλά ποσοστά μεταναστών,
αλλοδαπών, παλιννοστούντων και τσιγγανόπαιδων μαθητών. Τα αποτελέσματα
αποτυπώνονται στον Πίνακα 6 που ακολουθεί.
Πίνακας 6: Έτη διδακτικής εμπειρίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ν

Ποσοστό %

1 έως 5 έτη

11

26,2

6 έως 10

15

35,7

11 έως 15

7

16,7

> 15

9

21,4

Σύνολο

42

100,0

Μη απάντηση

1

Σύνολο

43

Το 26,2% έχει από 1 έως 5 έτη, το 35,7% από 6 έως 10, το 16,7% από 11 έως
15, ενώ το 21,4% έχει πάνω από 15 έτη. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η
πλειονότητα των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα διαπολιτισμικά σχολεία της
χώρας έχουν αυξημένη διδακτική εμπειρια σε παρόμοιες σχολικές μονάδες, με
αρκετά έτη προϋπηρεσίας καθώς το 73,8% διαθέτει πάνω από 5 έτη, σε παρόμοιες
σχολικές μονάδες.
5.3ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΤΗΣ

Προκειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός αντιληπτής διαπολιτισμικής προσέγγισης
της διδασκαλίας για κάθε συμμετέχοντα, υπολογίστηκε ο μέσος όρος των
απαντήσεών του στις έξι ερωτήσεις που αφορούν την εφαρμογή του αναλυτικού
προγράμματος και των μοντέλων εκπαίδευσης αλλά και τη προσέγγιση του
«διαφορετικού» στις πολυπολιτισμικές τάξεις. Οι απαντήσεις δόθηκαν στην
πεντάβαθμη κλίμακα Likert.
Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των έξι ερωτήσεων που αφορούν την
αντιληπτή διαπολιτισμική προσέγγιση της διδασκαλίας, υπολογίστηκε ο δείκτης
Cronbach’s Alpha, οι τιμές του οποίου ήταν 0,80 και θεωρούνται υψηλές και,
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επομένως, πολύ ικανοποιητικές, καθώς αποτυπώνουν την υψηλή εσωτερική συνάφεια
και συνέπεια των στοιχείων του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου.

Πίνακας 7: Δείκτης Cronbach
Reliability Statistics
Πλήθος
Cronbach's Alpha

Ερωτήσεων

0.80

6

Παράλληλα, για να εκτιμηθεί ο βαθμός αντιληπτής διαπολιτισμικής
προσέγγισης της διδασκαλίας για κάθε συμμετέχοντα, υπολογίστηκε ο μέσος όρος
των απαντήσεών του στις έξι ερωτήσεις. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω Πίνακα
8, η ελάχιστη τιμή στις απαντήσεις είναι 2,50 και η μέγιστη 5,00, ενώ ο μέσος όρος
των απαντήσεων των 43 εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς την αντιληπτή
διαπολιτισμική προσέγγιση της διδασκαλίας τους είναι 3,79, τιμή που θεωρείται
αρκετά ικανοποιητική καθώς υποδηλώνει ότι οι περισσότεροι από τους
εκπαιδευτικούς θεωρούν τους εαυτούς τους αρκετά έως πολύ έτοιμους
διαπολιτισμικά.
Πίνακας 8: Βαθμός αντιληπτής διαπολιτισμικής ετοιμότητας δείγματος

Αντιληπτή διαπολιτισμική
ετοιμότητα

Ν

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

43

3,79

0,56

5.3.1ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

- Φύλο και Ηλικία
Όσον αφορά τους δημογραφικούς παράγοντες, δεν παρατηρήθηκε καμία
στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιμέρους ομάδες των εκπαιδευτικών συγκριτικά
με το βαθμό αντιληπτής διαπολιτισμικής προσέγγισης της διδασκαλίας ως προς το
φύλο [F(1,41) = 1,900, p=0,176] και την ηλικία [F(3,38) = 0445, p=0,722].
- Μορφωτικό επίπεδο
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Στη συνέχεια διερευνήθηκε η επίδραση του μορφωτικού επιπέδου του
δείγματος στον βαθμό αντιληπτής διαπολιτισμικής προσέγγισης της διδασκαλίας και
διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά [F(2,40)= 9,569, p= 0,000].
Συγκεκριμένα, διαφάνηκε πως όσο περισσότερο μορφωμένοι ήταν οι συμμετέχοντες
τόσο πιο πολύ θετικά αξιολογούσαν το βαθμό αντιληπτής διαπολιτισμικής
προσέγγισης της διδασκαλίας τους, με τις τιμές να κυμαίνονται από το αρκετά έως το
πολύ (Πίνακας 9).

Πίνακας 9: Διερεύνηση της σχέσης του βαθμού αντιληπτής διαπολιτισμικής
προσέγγισης της διδασκαλίας με το επίπεδο σπουδών

Ν

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

28

3,57

0,51

Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό
στη Διαπολ. Εκπαίδευση

5

4,40

0,36

Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό
σε άλλο γνωστικό πεδίο

10

4,12

0,38

Σύνολο

43

3,79

0,56

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πτυχίο ΑΕΙ Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης

F

P

9,569

0,000

Στις παραπάνω τρεις κατηγορίες του Πίνακα 9 παρατηρείται στατιστικά
σημαντική διαφορά, [F(2,40)=9,569, p=0,000], με τους κατόχους βασικού πτυχίου να
συγκεντρώνουν μέσο όρο 3,5 ως προς την αντιληπτή διαπολιτισμική προσέγγιση της
διδασκαλίας, τους κατόχους διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σε άλλο γνωστικό
αντικείμενο να συγκεντρώνουν μέσο όρο 4,1, και ο μέσος όρος των κατόχων
διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων στη διαπολιτισμική εκπαίδευση να ανέρχεται
στο 4,4. Χαρακτηριστικό, λοιπόν, είναι το γεγονός ότι ο βαθμός της αντιληπτής
διαπολιτισμικής προσέγγισης της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών αυξάνεται
προοδευτικά όσο αυξάνεται και το επίπεδο σπουδών τους κι ακόμη περισσότερο όταν
οι σπουδές αφορούν τον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς η εξειδίκευσή
τους σε θέματα που αφορούν την πολυπολιτισμικότητα φαίνεται να τους προσδίδει έναν
βαθμό υψηλής αυτοπεποίθησης έναντι των άλλων δύο κατηγοριών.
- Δια βίου επιμόρφωση σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
Οι εξεταζόμενοι παράγοντες της παρακολούθησης ή μη προπτυχιακών
μαθημάτων [F(1,41)= 3,368, p= 0,074], επιμορφωτικών σεμιναρίων [F(1,41) = 0,205,
p=0,653], και συνεδρίων [F(1,41)= 2,804, p=0,102], δεν παρουσιάζουν στατιστικά
σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δυο ομάδες των εκπαιδευτικών, σε συσχέτιση
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πάντα με το βαθμό αντιληπτής διαπολιτισμικής προσέγγισης της διδασκαλίας τους.
Με άλλα λόγια, εάν κάποιος παρακολούθησε προπτυχιακά μαθήματα, επιμορφωτικά
σεμινάρια ή συνέδρια, αυτό δεν επηρέασε τη διαπολιτισμική προσέγγιση της
διδασκαλίας του, γεγονός που κατά τη γνώμη μας, αποτελεί ένα αξιοπερίεργο
εύρημα, που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.
Αντίθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι στατιστικά σημαντική διαφορά
παρατηρείται ως προς την αντιληπτή διαπολιτισμική προσέγγιση της διδασκαλίας
[F(1,41) = 5,569, p= 0,023], ανάμεσα στην ομάδα α) των εκπαιδευτικών που δήλωσε
ότι έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση ερευνών για θέματα που αφορούν τον τομέα
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και με την ομάδα β) των εκπαιδευτικών που
απάντησε ότι δεν έχει υλοποιήσει παρόμοιες έρευνες. Η ύπαρξη, λοιπόν, του
κριτηρίου της υλοποίησης των ερευνών αυξάνει το βαθμό της αντιληπτής
διαπολιτισμικής προσέγγισης της διδασκαλίας ανάμεσα στις δύο ομάδες των
εκπαιδευτικών, όπως είναι αναμενόμενο και, όπως αποτυπώνεται και στον Πίνακα 10
που ακολουθεί.
Πίνακας 10: Διερεύνηση της σχέσης του βαθμού αντιληπτής διαπολιτισμικής
προσέγγισης της διδασκαλίας με την υλοποίηση ερευνών

Ν

Μέσος
Όρος

Τυπική Απόκλιση

Όχι

34

3,70

0,52

Ναι

9

4,17

0,56

Σύνολο

43

3,80

0,56

ΈΡΕΥΝΕΣ

F

P

5,569

0,023

- Διδακτική εμπειρία σε πολυπολιτισμικές τάξεις
Εξάλλου, μη στατιστικά σημαντικές διαφορές εντοπίστηκαν και από τις
συσχετίσεις που δημιουργήθηκαν με βάση τα έτη διδακτικής εμπειρίας σε
πολυπολιτισμικές τάξεις σε σχέση με το βαθμό της αντιληπτής διαπολιτισμικής
προσέγγισης της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών [F(3,38) = 1,958, p=0,137].
5.4 ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Σκόπιμο αλλά ταυτόχρονα και ενδιαφέρον θεωρήθηκε να συμπεριληφθούν
στην έρευνα για τη διαπολιτισμική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών και κάποια
στοιχεία που αφορούν τους εργασιακούς παράγοντες όπως είναι οι λόγοι επιλογής να
διδάξουν σ’ ένα διαπολιτισμικό σχολείο αλλά και τις επιμορφωτικές ανάγκες των
εκπαιδευτικών. Οι σχετικές απαντήσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι είχαν τη
δυνατότητα να δώσουν έως δύο απαντήσεις, αποτυπώνονται στο Γράφημα 7 που
ακολουθεί.
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Γράφημα 7: Λόγοι επιλογής διδασκαλίας σε διαπολιτισμικά σχολεία

35

30%
30
25

21%

20

17%

15
10

7%

6%

5

3%

0

1

2

3

4

5

6

1= για να συμβάλω στην ένταξη μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό
υπόβαθρο
2= για να αποκτήσω μια διαφορετική εκπαιδευτική εμπειρία
3= για να συμμετάσχω στην εφαρμογή των αρχών της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης σε μια πολυπολιτισμική τάξη
4= για να έρθω σε επαφή με διαφορετικούς ανθρώπους
5= για να γνωρίσω διαφορετικούς πολιτισμούς, ήθη και έθιμα
6= άλλοι λόγοι (προσδιορίστε)

- 30% για να συμβάλω στην ένταξη μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό
υπόβαθρο
- 21% για να αποκτήσω μια διαφορετική εκπαιδευτική εμπειρία
- 17% για να συμμετάσχω στην εφαρμογή των αρχών της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης σε μια πολυπολιτισμική τάξη
- 7% για να έρθω σε επαφή με διαφορετικούς ανθρώπους
- 6% για να γνωρίσω διαφορετικούς πολιτισμούς, ήθη και έθιμα
- 3% άλλοι λόγοι (προσδιορίστε)
Στον Πίνακα 11 που ακολουθεί αποτυπώνονται οι απαντήσεις των
εκπαιδευτικών στην ερώτηση αν θεωρούν χρήσιμο να συμμετάσχουν μελλοντικά σε
επιμορφωτικά προγράμματα που αφορούν θέματα διαχείρισης της πολυπολιτισμικής
τάξης. Ο μέσος όρος που συγκεντρώθηκε, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ίδιων των
εκπαιδευτικών για τη συγκεκριμένη ερώτηση, είναι 4,1, που σημαίνει αρκετά υψηλός,
αναδεικνύοντας, έτσι, την αναγκαιότητα για τη μελλοντική εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών που εργάζονται σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

118

Πίνακας 11: Χρησιμότητα συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα

Χρησιμότητα συμμετοχής σε
επιμορφώσεις

Ν

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

41

4,15

1,04

Στο Γράφημα 8 που ακολουθεί αποτυπώνονται οι παράγοντες που επηρεάζουν
την απόφαση των εκπαιδευτικών να παρακολουθήσουν ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα
στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ας ληφθεί υπόψη ότι και στην
περίπτωση αυτή οι ερωτώμενοι μπορούσαν να δώσουν έως και δύο απαντήσεις.

Γράφημα 8: Λόγοι συμμετοχής σε επιμορφωτικό πρόγραμμα διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης
25

23%

20

17%

17%

16%

15
10

7%

5

2%

1%

0

1

2

3

4

5

6

7

1= ενίσχυση των δεξιοτήτων μου για διδασκαλία σε πολυπολυτισμικές τάξεις
2= ανάπτυξη της κριτικής μου σκέψης σε σχέση με την πρακτική εφαρμογή της
3= ενίσχυση της θεωρητικής μου κατάρτισης και απόκτηση καλύτερων γνώσεων
4= ανάγκες της σχολικής μονάδας στην οποία εργάζομαι
5= ανάγκη για διαφοροποίηση της εργασίας μου
6= άλλοι (προσδιορίστε)
7= εισηγήσεις του διευθυντή/τριας

- 23% ενίσχυση των δεξιοτήτων μου για διδασκαλία σε πολυπολυτισμικές τάξεις
- 17% ανάπτυξη της κριτικής μου σκέψης σε σχέση με την πρακτική εφαρμογή της
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- 17% ενίσχυση της θεωρητικής μου κατάρτισης και απόκτηση καλύτερων
γνώσεων
- 16% ανάγκες της σχολικής μονάδας στην οποία εργάζομαι
- 7% ανάγκη για διαφοροποίηση της εργασίας μου
- 2% άλλοι (προσδιορίστε)
- 1% εισηγήσεις του διευθυντή/τριας
Τέλος, στην προσπάθεια να ιεραρχηθούν οι σημαντικότερες, κατά τη γνώμη
των εκπαιδευτικών, μορφές επιμόρφωσης διαμορφώνεται, σύμφωνα με τις
απαντήσεις τους, η εικόνα που αποτυπώνεται στο Γράφημα 9. Στην τελευταία αυτή
ερώτηση, οι εκπαιδευτικοί μπορούσαν να δώσουν έως και τέσσερις απαντήσεις.
Γράφημα 9: Σημαντικές μορφές επιμόρφωσης

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1= εργαστήρια
2= συμβουλευτικές υπηρεσίες και στήριξη στο διδακτικό έργο
3= συνεδριάσεις προσωπικού και ανταλλαγή απόψεων
4= σεμινάρια
5= προσωπική μελέτη και αναστοχασμός
6= εμπλοκή σε σχολικά προγράμματα
7= μεταπτυχιακές σπουδές
8= ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας
9= συμμετοχή σε ηλεκτρονικά δίκτυα για εκπαιδευτικούς
10= συνέδρια
11= άλλες μορφές
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-

28% εργαστήρια
28% συμβουλευτικές υπηρεσίες και στήριξη στο διδακτικό έργο
24% συνεδριάσεις προσωπικού και ανταλλαγή απόψεων
19% σεμινάρια
15% προσωπική μελέτη και αναστοχασμός
15% εμπλοκή σε σχολικά προγράμματα
12% μεταπτυχιακές σπουδές
11% ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας
9% συμμετοχή σε ηλεκτρονικά δίκτυα για εκπαιδευτικούς
5% συνέδρια
1% άλλες μορφές

6.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
Και για το ερωτηματολογίο των μαθητών υπολογίστηκε ο δείκτης
Cronbach’s ανά διάσταση ψυχολογικού κλίματος όπως φαίνεται στον Πίνακα 12 που
ακολουθεί.
Πίνακας 12: Δείκτες Cronbach’s ανά διάσταση ψυχολογικού κλίματος
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΛΙΜΑΤΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΕΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΥΣΚΟΛΙΑ
ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ CRONBACH’S ALPHA
0.67
0.65
0.72
0.43
0.72

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, οι τιμές του δείκτη Cronbach’s
Alpha στις τέσσερεις από τις πέντε διαστάσεις είναι αρκετά ικανοποιητικές.
Συγκεκριμένα για την ανταγωνιστικότητα και τη συνεκτικότητα ο δείκτης είναι
α=0.72 δηλαδή πάνω από 0,7 αποδεικνύοντας έτσι την επαρκή συνάφεια και
επομένως την καλή αξιοπιστία του ερωτηματολογίου για τις ερωτήσεις που αφορούν
τις συγκεκριμένες διαστάσεις. Για την ικανοποίηση και τη διενεκτικότητα ο δείκτης
είναι α=0,67 και α=0,65 αντίστοιχα, δηλαδή πάνω από 0,6 ο οποίος θεωρείται
ικανοποιητικός. Μόνο για τη δυσκολία ο δείκτης πέφτει κάτω από το 0,5,
συγκεκριμένα 0,43.
Συγκρίνοντας αυτές τις τιμές της έρευνας με των Καψάλη, Μούσιου και
Νήμα (1997) διαπιστώνουμε ότι κυμαίνονται στα ίδια περίπου επίπεδα με εξαίρεση
τη δυσκολία και εκεί όμως, ο δείκτης Alpha για τη δυσκολία έχει τη χαμηλότερη
τιμή. Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο δείγμα της έρευνας προήλθε από τα
διαπολιτισμικά σχολεία της χώρας, των οποίων οι μαθητές παρουσιάζουν σε ένα
μεγάλο ποσοστό μια ιδιαιτερότητα ως προς την πολιτισμική προέλευσή τους και σε
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κάποιες περιπτώσεις μια αναμενόμενη δυσκολία ως προς την γλωσσική κατανόηση
των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, οι τιμές για τις 5 διαστάσεις σε σχέση με τις
υπόλοιπες έρευνες θεωρούνται αρκετά ικανοποιητικές.
Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της ύπαρξης πιθανών
διαφορών στις πέντε διαστάσεις του ψυχολογικού κλίματος της τάξης (κριτήριο
ελέγχου), μεταξύ των μαθητών ελληνικής και μη ελληνικής καταγωγής
(μεταβλητότητα μεταξύ των δυο δειγμάτων). Για το λόγο αυτό θέλαμε να δούμε αν
προκύπτει κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά στις δυο ομάδες Ελλήνων και
ξένων μαθητών σχετικά με το ψυχολογικό κλίμα της τάξης. Ακολουθούν οι πίνακες
με τις αναλύσεις διακύμανσης για κάθε μια από τις πένετ διαστάσεις του
ψυχολογικού κλίματος.
6.1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ
ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Πίνακας 13: Η διάσταση της ικανοποίησης σε σχέση με την καταγωγή των μαθητών

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
N
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

M.O

Τ.Α

F

353

12,67

2,70

260

12,81

2,40

613

12,73

2,58

P

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

0,500

0,480

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
Σύνολο

Ως προς τον βαθμό ικανοποίησης τόσο οι Έλληνες όσο και οι ξένοι μαθητές
φαίνεται να είναι αρκετά θετικοί καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας
συγκεντρώνουν υψηλούς Μ.Ο. 12,6 και 12,8. Ωστόσο ως προς τη συγκεκριμένη
διάσταση της ικανοποίησης δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά
ανάμεσα στις δυο ομάδες μαθητών ελληνικής και μη ελληνικής καταγωγής [F(1,611)
= 0,500, p=0,480].
Πίνακας 14: Η διάσταση της διενεκτικότητας σε σχέση με την καταγωγή των
μαθητών
ΔΙΕΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
N
ΕΛΛΑΔΑ

M.O
353

11,0883

Τ.Α

F

P

3,09785
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ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

260

11,0146

2,97728

Σύνολο

613

11,0570

3,04505

0,087

0,767

Σε ό,τι αφορά τον παράγοντα της διενεκτικότητας στην τάξη όπως
παρατηρούμε και στον παραπάνω πίνακα 14 αξίζει να σημειωθεί ότι και πάλι οι Μ.Ο.
για τις δυο ομάδες είναι κοντά. Έτσι οι Έλληνες μαθητές συγκεντρώνουν Μ.Ο. 11,08
στη διάσταση της διενεκτικότητας ενώ οι ξένοι μαθητές έχουν για την ίδια διάσταση
Μ.Ο. 11,01. Η ανάλυση διακύμανσης που εφαρμόστηκε για τη συγκεκριμένη
διάσταση της διενεκτικότητας μεταξύ των μαθητών ελληνικής και μη ελληνικής
καταγωγής δεν έδειξε την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς [F(1,611) =
0,087, p= 0,767].
Πίνακας 15: Η διάσταση της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με την καταγωγή των
μαθητών

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
N

M.O

Τ.Α

ΕΛΛΑΔΑ

353

11,6022

3,24834

ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

260

11,4773

3,19504

Σύνολο

613

11,5492

3,22381

F

P

0,224

0,636

Σχετικά με την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των μαθητών παρατηρείται ότι
οι ελληνικής καταγωγής μαθητές τη βιώνουν σε λίγο μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση
με τους αλλοδαπούς μαθητές καθώς οι Μ.Ο. των δυο ομάδων είναι 11,6 και 11,4
αντίστοιχα. Ωστόσο οι δυο ομάδες μαθητών δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται
σημαντικά ως προς το βαθμό που συγκεντρώνουν για τη συγκεκριμένη διάσταση
της ανταγωνιστικότητας [F(1,611) = 0,224, p=0,636]. Αναφορικά με τη διάσταση
της ανταγωνιστικότητας δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά.
Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα της έρευνας ο παράγοντας της καταγωγής των
παιδιών δεν φαίνεται να διαφοροποιεί σημανικά τις 3 συγκεκριμένες διαστάσεις του
ψυχολογικού κλίματος της τάξης που προαναφέρθηκαν.
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Πίνακας 16: Η διάσταση της δυσκολίας σε σχέση με την καταγωγή των μαθητών

ΔΥΣΚΟΛΙΑ
N

M.O

Τ.Α

F

ΕΛΛΑΔΑ

353

6,4285

1,95990

ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

260

7,1405

2,14234

Σύνολο

613

6,7305

2,06778

P

18,252

0,000

Σχετικά με τη διάσταση της δυσκολίας, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 16 οι
Μ.Ο. μεταξύ των δυο ομάδων των μαθητών θεωρούνται αρκετά χαμηλοί, κάτι το
οποίο είναι θετικό για τη λειτουργία των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων. Με
ελάχιστη τιμή το 5 οι ελληνικής καταγωγής μαθητές συγκεντρώνουν Μ.Ο. 6,4 ενώ
αντίστοιχα οι αλλοδαποί μαθητές συγκεντρώνουν Μ.Ο. 7,1. Οι ξένοι μαθητές όπως
είναι αναμενόμενο φαίνεται να αντιμετωπίζουν ένα μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας
στην τάξη τους σε σχέση πάντα με τους Έλληνες συμμαθητές τους χωρίς ωστόσο ο
συγκεκριμένος μέσος όρος να θεωρείται ανησυχητικός.
Στατιστικά σημαντική επίδραση έχει ο παράγοντας της καταγωγής των
παιδιών στο βαθμό δυσκολίας που αντιμετωπίζουν στην τάξη τους καθώς p < 0,05.
Θετική κρίθηκε λοιπόν η συσχέτιση της δυσκολίας με την καταγωγή των μαθητών
καθώς οι μη ελληνικής καταγωγής μαθητές φαίνεται να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο
βαθμό δυσκολίας στην τάξη σε σχέση με τους Έλληνες μαθητές τους
[F(1,611)=18,25, p=0,000].
Πίνακας 17: Η διάσταση της συνεκτικότητας σε σχέση με την καταγωγή των
μαθητών
ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
N

M.O

Τ.Α

ΕΛΛΑΔΑ

353

10,9164

3,51885

ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

260

11,5115

2,85216

Σύνολο

613

11,1688

3,26361

F

P

5,012

0.026

Οι Μ.Ο. των μαθητών ελληνικής και μη ελληνικής καταγωγής ως προς τη
διάσταση της συνεκτικότητας της τάξης είναι 10,9 και 11,5 αντίστοιχα. Παρατηρούμε
ότι οι μη ελληνικής καταγωγής μαθητές φαίνεται να συγκεντρώνουν μεγαλύτερο
Μ.Ο. στη διάσταση της συνεκτικότητας, κάτι το οποίο δείχνει ότι έχουν δημιουργήσει
ευκολότερα φιλίες και συμπάθειες και μπορεί να ερμηνευτεί λόγω της
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διαπολιτισμικής διάστασης του σχολείου τους που πιθανότατα τους κάνει να νιώθουν
πιο αποδεκτοί, ενώ αντίθετα οι έλληνικής καταγωγής μαθητές συγκεντρώνουν
μικρότερο Μ.Ο. στην ίδια διάσταση και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αντιμετωπίζουν
πιο επιφυλακτικά τη συνεκτικότητα της τάξης τους.
Στατιστικά σημαντική διαφορά εντοπίστηκε κατά την ανάλυση συσχέτισης
ανάμεσα στους ελληνικής και μη ελληνικής καταγωγής μαθητές ως προς τη διάσταση
της συνεκτικότητας, όπου η ανάλυση διακύμανσης μεταξύ των συμμετεχόντων έδειξε
για τη συνεκτικότητα [F(1,611)=5,01, p=0,026].
7.ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
Επόμενος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν ο έλεγχος ύπαρξης πιθανής
συσχέτισης του ψυχολογικού κλίματος των μαθητών που φοιτούν στις
πολυπολιτισμικές τάξεις με τη διαπολιτισμική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών που
διδάσκουν σε αυτές.
Ειδικότερα διερευνήθηκε η σχέση του ψυχολογικού κλίματος με τους εξής
παράγοντες της διαπολιτισμικής ετοιμότητας: α) Επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας
της χώρας από την οποία προέρχεται το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών οι οποίοι
φοιτούν στα σχολεία αυτά, β) Μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης, γ) Μεταπτυχιακές σπουδές σε άλλο γνωστικό αντικείμενο, δ)
Διδακτική εμπειρία σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σε τάξεις υποδοχής ή
φροντιστηριακά τμήματα, ε) Επαρκή γνώση διεθνούς γλώσσας, στ) Βεβαιώσεις
παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν από φορείς του ΥΠΔΒΘΜ ή συνεργαζόμενους
με αυτό φορείς, ζ) Υλοποίηση ερευνών σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η)
Παρακολούθηση συνεδρίων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Βασικό ερώτημα της έρευνας ήταν αν υπάρχει σχέση μεταξύ της ύπαρξης
των συγκεκριμένων παραγόντων της διαπολιτισμικής ετοιμότητας με τη διαμόρφωση
θετικού ψυχολογικού κλίματος στην πολυπολιτισμική τάξη, δηλαδή να εξεταστεί
μεμονωμένα η συσχέτιση του κάθε παράγοντα με τις πέντε διαστάσεις του
ψυχολογικού κλίματος που είναι η ικανοποίηση, δηλαδή το ευχάριστο συναίσθημα το
οποίο αποκτούν οι μαθητές από την συμβίωση και την εργασία τους στην τάξη, η
διενεκτικότητα, δηλαδή οι διενέξεις, οι προστριβές, οι διαφωνίες , οι εντάσες και οι
συγκρούσεις ανάμεσα στα μέλη της σχολικής τάξης, η ανταγωνιστικότητα, δηλαδή ο
τρόπος οργάνωσης της σχολικής εργασίας από τον εκπαιδευτικό και η έμφαση που
δίνει ο ίδιος στον ανταγωνισμό μεταξύ των μαθητών, η δυσκολία, δηλαδή ο βαθμός
δυσκολίας της σχολικής εργασίας και η συνεκτικότητα, δηλαδή το αίσθημα συνοχής
μεταξύ των μελών μιας ομάδας.
Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν δυο ομάδες εκπαιδευτικών αυτοί που
πληρούν το κάθε ένα από τα κριτήρια και αυτοί που δεν το πληρούν έτσι ώστε να
συσχετιστούν οι δυο ομάδες με κάθεμια από τις πέντε διαστάσεις του θετικού
ψυχολογικού κλίματος έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί από τον κάθε εκπαιδευτικό για
τους μαθητές της τάξης του.
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Πίνακας 18: Διερεύνηση της σχέσης της επάρκειας γνώσης της γλώσσας των
αλλοδαπών μαθητών με τις 5 διαστάσεις του ψυχολογικού κλίματος

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Σύνολο_ικανοποίηση

N

M.O

Τ.Α

OXI

31

12,7779

1,63933

NAI

7

12,5858

,91170

Σύνολο

38

12,7425

1,52298

OXI

31

11,0884

1,43784

NAI

7

11,4265

1,02236

38

11,1507

1,36507

Σύνολο_ανταγωνιστικότητα OXI

31

11,3825

1,67690

NAI

7

12,2140

1,40227

Σύνολο

38

11,5357

1,64486

OXI

31

7,0679

,97580

NAI

7

6,1918

,71944

Σύνολο

38

6,9065

,98714

OXI

31

11,2117

1,52255

NAI

7

11,0803

1,57245

38

11,1875

1,51103

Σύνολο_διενεκτικότητα

Σύνολο

Σύνολο_δυσκολία

Σύνολο_συνεκτικότητα

Σύνολο

F

P

0,089

0,768

0,344

0,561

1,478

0,232

4,982

0,032

0,042

0,839

Ένας από τους παράγοντες της διαπολιτισμικής ετοιμότητας των εκπαιδευτικών
θεωρείται η επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας καταγωγής της πλειονότητας των
ξένων μαθητών της τάξης τους. Όπως προαναφέρθηκε βασικός στόχος της έρευνας ήταν
να εξεταστεί ο βαθμός συσχέτισης της επίδρασης των παραγόντων της διαπολιτισμικής
ετοιμότητας των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση των πέντε διαστάσεων του ψυχολογικού
κλίματος της τάξης. Στον Πίνακα 18 που προηγείται αποτυπώνεται η συσχέτιση της
επάρκειας γνώσης της γλώσσας των αλλοδαπών μαθητών από τους εκπαιδευτικούς με τις
διαστάσεις του ψυχολογικού κλίματος.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας στατιστικά σημαντική διαφορά δεν
εντοπίστηκε στις δυο ομάδες εκπαιδευτικών, στους κατόχους ή μη της επαρκής γνώσης
της ξένης γλώσσας της πλειονότητας των μαθητών ως προς τη διάσταση της
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ικανοποίησης, της διενεκτικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της συνεκτικότητας.
Ωστόσο τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής
διαφοράς ανάμεσα στις δυο ομάδες των εκπαιδευτικών ως προς τη διάσταση της
δυσκολίας [F(1,36)=4,99, p=0,032]. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δήλωσαν ότι διαθέτουν
επάρκεια ως προς τη γλώσσα της πλειονότητας των ξένων μαθητών της τάξης τους έχουν
μικρότερο μέσο όρο ως προς τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μαθητές της τάξης τους
σε σχέση με αυτούς που δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τη γλώσσα της πλειονότητας των
ξένων μαθητών της τάξης τους.
Πίνακας 19: Διερεύνηση της σχέσης Διδακτορικού/Μεταπτυχιακού στη
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση με τις 5 διαστάσεις του ψυχολογικού κλίματος

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Σύνολο_ικανοποίηση

N

M.O

Τ.Α

OXI

35

12,7243

1,57783

NAI

3

12,9548

,71737

Σύνολο

38

12,7425

1,52298

OXI

35

11,1538

1,31792

NAI

3

11,1139

2,22340

38

11,1507

1,36507

Σύνολο_ανταγωνιστικότητα OXI

35

11,4568

1,66922

NAI

3

12,4565

1,14250

Σύνολο

38

11,5357

1,64486

OXI

35

6,9067

,96072

NAI

3

6,9042

1,52857

Σύνολο

38

6,9065

,98714

OXI

35

11,1457

1,54949

NAI

3

11,6755

1,01766

38

11,1875

1,51103

Σύνολο_διενεκτικότητα

Σύνολο

Σύνολο_δυσκολία

Σύνολο_συνεκτικότητα

Σύνολο

F

P

0,062

0,805

0,002

0,962

1,021

0,319

0,000

0,997

0,334

0,567
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι
διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου στη διαπολιτισμική εκπαίδευση συγκεντρώνουν
καλύτερους Μ.Ο. ως προς τις διαστάσεις της ικανοποίησης που αποκτούν οι μαθητές από
την συμβίωση και την εργασία τους στην τάξη, της διενεκτικότητας και της συνεκτικότητας
της τάξης, ενώ οι εκπαιδευτικοί που δεν κατέχουν παρόμοιους τίτλους φαίνεται να
συγκεντρώνουν καλύτερους Μ.Ο. ως προς τη διάσταση της ανταγωνιστικότητας. Σχετικά με
τη διάσταση της δυσκολίας οι Μ.Ο. των δυο ομάδων δεν διαφοροποιούνται.
Ωστόσο σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας σε επίπεδο στατιστικής
σημαντικότητας δεν φαίνεται να προκύπτει στατιστικά σημαντική διαφορά στις δυο ομάδες
των εκπαιδευτικών, στους κατόχους και στους μη κατόχους διδακτορικών και
μεταπτυχιακών τίτλων που σχετίζονται με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, σε σχέση πάντα
με τις πέντε διαστάσεις του ψυχολογικού κλίματος της τάξης.
Πίνακας 20: Διερεύνηση της σχέσης Διδακτορικού/Μεταπτυχιακού σε άλλο γνωστικό
αντικείμενο με τις 5 διαστάσεις του ψυχολογικού κλίματος

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Σύνολο_ικανοποίηση

N

M.O

Τ.Α

OXI

29

12,7964

1,65103

NAI

9

12,5687

1,06881

38

12,7425

1,52298

OXI

29

11,1905

1,52630

NAI

9

11,0224

,66365

38

11,1507

1,36507

29

11,4543

1,74071

9

11,7979

1,34413

38

11,5357

1,64486

OXI

29

6,8825

,93306

NAI

9

6,9838

1,20452

38

6,9065

,98714

Σύνολ

F

P

0,150

0,701

0,102

0,752

0,294

0,591

0,071

0,792

ο
Σύνολο_διενεκτικότητα

Σύνολ
ο
Σύνολο_ανταγωνιστικότη OXI
τα
NAI
Σύνολ
ο
Σύνολο_δυσκολία

Σύνολ
ο
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Σύνολο_συνεκτικότητα

OXI

29

11,1398

1,61496

NAI

9

11,3412

1,18180

38

11,1875

1,51103

Σύνολ

0,119

0,732

ο

Η ανάλυση διακύμανσης, όπως φαίνεται στον πίνακα 20 που προηγείται έδειξε ότι
οι κάτοχοι διδακτορικού/μεταπτυχιακού σε άλλο γνωστικό αντικείμενο εμφανίστηκαν να
έχουν μικρότερο Μ.Ο. διενεκτικότητας στην τάξη τους (Μ.Ο.=11,02, Τ.Α.=0,66) σε σχέση
με τους μη κατόχους (Μ.Ο.=11,19, Τ.Α.=1,52). Και ως προς τη συνεκτικότητα οι κάτοχοι
των παραπάνω τίτλων εμφανίστηκαν με μεγαλύτερο Μ.Ο.=11,34, Τ.Α=1,51, σε σχέση με
τους μη κατόχους Μ.Ο.=11,13, Τ.Α.=1,61. Σε σχέση με τη διάσταση της ικανοποίησης οι
μη κάτοχοι φαίνεται να συγκεντρώνουν υψηλότερο Μ.Ο.=12,79, Τ.Α.=1,65 σε σχέση με
τους κατόχους Μ.Ο.=12,56, Τ.Α.=1,06. Ως προς τη δυσκολία δεν υπάρχει σημαντική
διαφοροποίηση καθώς οι κάτοχοι έχουν Μ.Ο.=6,9,Τ.Α.=1,20, και οι μη κάτοχοι
Μ.Ο.=6,88, Τ.Α.=0,93. Τέλος ως προς την ανταγωνιστικότητα οι μη κάτοχοι έχουν
Μ.Ο.=11,45, Τ.Α.=1,74 σε σύγκριση με τους κατόχους (Μ.Ο.=11,79, Τ.Α.=1,34).
Η συσχέτιση των δυο ομάδων των εκπαιδευτικών ως προς το κριτήριο της
κατοχής ή μη διδακτορικού/μεταπτυχιακού σε άλλο γνωστικό αντικείμενο δεν παρουσιάσε
στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τις πέντε διαστάσεις του ψυχολογικού κλίματος.
Πίνακας 21: Διερεύνηση της σχέσης διδακτικής εμπειρίας με τις 5 διαστάσεις του
ψυχολογικού κλίματος

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Σύνολο_ικανοποίηση

Σύνολο_διενεκτικότητα

N

M.O

Τ.Α

OXI

1

12,6206 .

NAI

37

12,7458

1,54385

Σύνολο

38

12,7425

1,52298

OXI

1

NAI

37

11,1698

1,37875

Σύνολο

38

11,1507

1,36507

Σύνολο_ανταγωνιστικότητα OXI

1

NAI

37

10,4444 .

9,8889 .
11,5802

F

P

0,006

0,937

0,269

0,607

1,030

0,317

1,64419
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Σύνολο
Σύνολο_δυσκολία

Σύνολο_συνεκτικότητα

38

11,5357

1,64486

OXI

1

6,2222 .

NAI

37

6,9250

,99406

Σύνολο

38

6,9065

,98714

OXI

1

9,6667 .

NAI

37

11,2286

1,51018

Σύνολο

38

11,1875

1,51103

0,487

0,490

1,042

0,314

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συσχέτιση των εκπαιδευτικών που έχουν διδακτική
εμπειρία σε διαποιτισμικά σχολεία και πολυπολιτισμικές τάξεις σε σχέσεις με αυτούς που
δεν διαθέτουν αντίστοιχη προϋπηρεσία. Έτσι, όπως φαίνεται και στον πίνακα 21 που
προηγείται, οι εκπαιδευτικοί που έχουν διδακτική εμπειρία σε παρόμοιες σχολικές μονάδες
παρουσιάζονται να έχουν καλύτερους Μ.Ο. ως προς τις θετικές διαστάσεις της
ικανοποίησης και της συνεκτικότητας της τάξης ενώ οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν
διδακτική εμπειρία σε παρόμοιες εκπαιδευτικές δομές φαίνεται να τα πάνε καλύτερα ως
προς τις αρνητικές διαστάσεις της διενεκτικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της
δυσκολίας.
Σε ότι αφορά τη σχέση της διδακτικής εμπειρίας των εκπαιδευτικών με τις πέντε
διαστάσεις του ψυχολογικού κλίματος σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης
διακύμανσης, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τη
συγκεκριμένη διάσταση της διαπολιτισμικής ετοιμότητας σε σχέση πάντα με τη
διαμόρφωση θετικού ψυχολογικού κλίματος.
Πίνακας 22: Διερεύνηση της σχέσης επαρκούς γνώσης περισσότερων της μίας διεθνούς
γλώσσας με τις 5 διαστάσεις του ψυχολογικού κλίματος

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Σύνολο_ικανοποίηση

Σύνολο_διενεκτικότητα

N

M.O

Τ.Α

OXI

5

13,6457

,71645

NAI

33

12,6056

1,57192

Σύνολο

38

12,7425

1,52298

OXI

5

9,7746

1,98689

F

P

2,084

0,157

6,762

0,013
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NAI

33

11,3592

1,14909

Σύνολο

38

11,1507

1,36507

OXI

5

10,5693

2,06237

NAI

33

11,6821

1,55840

Σύνολο

38

11,5357

1,64486

OXI

5

6,5977

1,00645

NAI

33

6,9533

,99143

Σύνολο

38

6,9065

,98714

OXI

5

11,8597

2,01244

NAI

33

11,0857

1,43263

Σύνολο

38

11,1875

1,51103

Σύνολο_ανταγωνιστικότητα

Σύνολο_δυσκολία

Σύνολο_συνεκτικότητα

2,044

0,161

0,557

0,461

1,144

0,292

Στον παραπάνω πίνακα 22 αποτυπώνονται οι εκτιμήσεις των συμμετεχόντων για τις
5 διαστάσεις του ψυχολογικού κλίματος σε σχέση με την επαρκή γνώση περισσότερων της
μίας διεθνούς γλώσσας από τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί που δήλωσαν ότι δεν
γνωρίζουν περισσότερες από μια διεθνής γλώσσες φαίνεται να έχουν καλύτερους Μ.Ο. ως
προς τις πέντε διαμορφωμένες διαστάσεις του ψυχολογικού κλίματος της ικανοποίησης,
της διενεκτικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της δυσκολίας και της συνεκτικότητας της
τάξης τους σε σχέση πάντα με τους εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν περισσότερες από μια
διεθνείς γλώσσες.
Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρείται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
έρευνας ανάμεσα στους κατόχους περισσότερων της μίας διεθνούς γλώσσας σε σύγκρισή
με τους μη κατόχους ως προς τη διάσταση της διενεκτικότητας. Έτσι οι εκπαιδευτικοί που
γνωρίζουν περισσότερες από μια διεθνείς γλώσσες φαίνεται να έχουν χαμηλότερο μέσο
όρο ως προς τη διενεκτικότητα σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που δεν γνωρίζουν
περισσότερες από μια διεθνείς γλώσσες.
Πίνακας 23: Διερεύνηση της σχέσης παρακολούθησης σεμιναρίων με τις 5
διαστάσεις του ψυχολογικού κλίματος

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Σύνολο_ικανοποίηση

N
OXI

M.O
4

13,6763

Τ.Α
,44857

F
1,713

P
0,199
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NAI

34

12,6326

1,56977

Σύνολο

38

12,7425

1,52298

OXI

4

10,3013

,59804

NAI

34

11,2506

1,39965

Σύνολο

38

11,1507

1,36507

Σύνολο_ανταγωνιστικότητα OXI

4

10,9190

,85920

NAI

34

11,6083

1,70730

Σύνολο

38

11,5357

1,64486

OXI

4

6,6636

,20454

NAI

34

6,9350

1,03960

Σύνολο

38

6,9065

,98714

OXI

4

11,8912

,61438

NAI

34

11,1047

1,56798

Σύνολο

38

11,1875

1,51103

Σύνολο_διενεκτικότητα

Σύνολο_δυσκολία

Σύνολο_συνεκτικότητα

1,767

0,192

0,622

0,435

0,265

0,610

0,969

0,332

Όπως φαίνεται στον πίνακα 23 που προηγείται οι μέσοι όροι μεταξύ των δυο ομάδων
των εκπαιδευτικών, των κάτοχων σεμιναρίων στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και των μη
κάτοχων δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα σημαντικές διαφορές. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της έρευνας οι εκπαιδευτικοί που δήλωσαν ότι δεν έχουν παρακολουθήσει
σεμινάρια στη διαπολιτισμική εκπαίδευση φαίνεται να συγκεντρώνουν υψηλότερους μέσους
όρους ως προς τις θετικές διαστάσεις της ικανοποίησης (Μ.Ο.=13,67) και της συνεκτικότητας
(Μ.Ο.=11,89) και χαμηλότερους μέσους όρους ως προς τις αρνητικές διαστάσεις της
διενεκτικότητας (Μ.Ο.=10,30), της ανταγωνιστικότητας (Μ.Ο.=10,91) και της δυσκολίας
(Μ.Ο.=6,66) σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που δήλωσαν ότι έχουν παρακολουθήσει
σεμινάρια στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η σχέση ανάμεσα στην εξαρτημένη
μεταβλητή που είναι η παρακολούθηση ή μη σεμιναρίων στη διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν
έδειξε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με τις πέντε διαστάσεις του
ψυχολογικού κλίματος της τάξης.
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Πίνακας 24: Διερεύνηση της σχέσης υλοποίησης ερευνών με τις 5 διαστάσεις του
ψυχολογικού κλίματος

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Σύνολο_ικανοποίηση

N

M.O

Τ.Α

Όχι

31

12,6743

1,63431

Ναι

7

13,0446

,90448

Σύνολο

38

12,7425

1,52298

Όχι

31

11,1955

1,38618

Ναι

7

10,9522

1,35175

38

11,1507

1,36507

Σύνολο_ανταγωνιστικότητα Όχι

31

11,4239

1,73849

Ναι

7

12,0306

1,10556

Σύνολο

38

11,5357

1,64486

Όχι

31

6,9110

,98231

Ναι

7

6,8863

1,08802

Σύνολο

38

6,9065

,98714

Όχι

31

11,1196

1,60655

Ναι

7

11,4884

1,02241

38

11,1875

1,51103

Σύνολο_διενεκτικότητα

Σύνολο

Σύνολο_δυσκολία

Σύνολο_συνεκτικότητα

Σύνολο

F

P

0,331

0,568

0,177

0,676

0,772

0,385

0,003

0,953

0,334

0,567

Συγκριτικά με τον παράγοντα της υλοποίησης ερευνών σχετικών με τον τομέα της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι οι έχοντες το συγκεκριμένο
κριτήριο συγκεντρώνουν μεγαλύτερους μέσους όρους ως προς τη διάσταση της ικανοποίησης
και της συνεκτικότητας έναντι των εκπαιδευτικών που δηλώνουν ότι δεν έχουν υλοποιήσει
σχετικές έρευνες, ενώ ταυτόχρονα χαμηλότεροι είναι οι μέσοι όροι των πρώτων στις διαστάσεις
της διενεκτικότητας και της δυσκολίας στην τάξη. Ωστόσο ούτε η συσχέτιση του παράγοντα της
υλοποίησης των ερευνών με τις πέντε διαστάσεις του ψυχολογικού κλίματος της τάξης δεν
έδειξε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά.
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Πίνακας 25: Διερεύνηση της σχέσης συνεδρίων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης με τις
5 διαστάσεις του ψυχολογικού κλίματος

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Σύνολο_ικανοποίηση

N

M.O

Τ.Α

ΌΧΙ

21

12,6814

1,73681

ΝΑΙ

17

12,8179

1,25786

Σύνολο

38

12,7425

1,52298

ΌΧΙ

21

11,0521

1,52273

ΝΑΙ

17

11,2724

1,17569

Σύνολο

38

11,1507

1,36507

Σύνολο_ανταγωνιστικότητα ΌΧΙ

21

11,3224

1,93136

ΝΑΙ

17

11,7992

1,20848

Σύνολο

38

11,5357

1,64486

ΌΧΙ

21

7,2165

1,04225

ΝΑΙ

17

6,5236

,78335

Σύνολο

38

6,9065

,98714

ΌΧΙ

21

11,2022

1,70881

ΝΑΙ

17

11,1694

1,27642

Σύνολο

38

11,1875

1,51103

Σύνολο_διενεκτικότητα

Σύνολο_δυσκολία

Σύνολο_συνεκτικότητα

F

P

0,074

0,788

0,240

0,627

0,785

0,381

5,148

0,029

0,004

0,948

Αναφορικά με τον παράγοντα της παρακολούθησης συνεδρίων διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι εκπαιδευτικοί που έχουν
παρακολουθήσει σχετικά συνέδρια φαίνεται να τα πηγαίνουν καλύτερα ως προς τις
διαστάσεις της ικανοποίησης, της δυσκολίας και της συνεκτικότητας, ενώ οι εκπαιδευτικοί
που δεν έχουν παρακολουθήσει σχετικά συνέδρια φαίνεται να τα πηγαίνουν καλύτερα ως
προς τις διστάσεις της διενεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο οι Μ.Ο. και
των δυο ομάδων είναι αρκετά κοντά και δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά.
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Η συσχέτιση της παρακολούθησης συνεδρίων στον τομέα της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης με τις πέντε διαστάσεις του ψυχολογικού κλίματος της τάξης παρουσίασε
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δυο ομάδων ως προς τη διάσταση της δυσκολίας.
Φαίνεται λοιπόν, ότι οι μαθητές των εκπαιδευτικών που δήλωσαν ότι έχουν παρακολουθήσει
συναφή συνέδρια έχουν μικρότερο βαθμό δυσκολίας στην τάξη τους σύμφωνα με τις
απαντήσεις των μαθητών τους και σε σχέση με τους μαθητές των εκπαιδευτικών που δεν
έχουν παρακολουθήσει κάποιο συνέδριο που να αφορά τον τομέα της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης. Ο παράγοντας της παρακολούθησης συνεδρίων από τους εκπαιδευτικούς
παρουσιάζει μία θετική συσχέτιση με τη διάσταση της δυσκολίας των μαθητών της τάξης
σύμφωνα με τις απαντήσεις των δυο ομάδων των συμμετεχόντων, εκπαιδευτικών και
μαθητών.

8.ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η παρούσα μελέτη ανήκει σε μια ευρύτερη κατηγορία ερευνών η οποία ασχολείται
με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και το ψυχολογικό
κλίμα της τάξης. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω έρευνα επιχείρησε να διερευνήσει τη σχέση
και την επίδραση της διαπολιτισμικής ετοιμότητας των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε
διαπολιτισμικά δημοτικά σχολεία στην ανάπτυξη θετικού ψυχολογικού κλίματος για τους
μαθητές των πολυπολυτισμικών τάξεων. Η συζήτηση που ακολουθεί επιδιώκει να
ερμηνεύσει τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αλλά και να επεξηγήσει κάποια
ζητήματα τα οποία ανέκυψαν και αξίζει να επισημανθούν.
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Πρώτος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση του βαθμού της διαπολιτισμικής
ετοιμότητας των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που διδάσκουν σε τάξεις
διαπολιτισμικών σχολείων της χώρας μας.
Συνυπολογίζοντας τα σημαντικότερα συστατικά στοιχεία της διαπολιτισμικής
ετοιμότητας των εκπαιδευτικών και λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό της έννοιας
«διαπολιτισμική ετοιμότητα» η οποία περιλαμβάνει από τη μια την επάρκεια σε θεωρητικό
επίπεδο, δηλαδή τις γνώσεις και την επιστημονική κατάρτιση που ο εκπαιδευτικός πρέπει
να έχει όσον αφορά στα θέματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής και από την άλλη την
ικανότητα να κάνει πράξη τις βασικές αρχές, τα αξιώματα και τα παραδείγματα της
διαπολιτισμικής αγωγής, καταλήξαμε στους τρεις άξονες μέτρησης της διαπολιτισμικής
ετοιμότητας που περιλαμβάνουν σε θεωρητικό επίπεδο το μορφωτικό κεφάλαιο και σε
εμπειρικό επίπεδο, τα έτη διδακτικής εμπειρίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις και την
αντιληπτή διαπολιτισμική προσέγγιση της διδασκαλίας.
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών θεωρείται κομβικός στη νέα πραγματικότητα τόσο
στην Ελλάδα όσο και διεθνώς (Παπάς, 1998, Ανδρέου, 1998, Ματσαγγούρας, 2002). Η
Ευπωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ιδιαίτερα την προετοιμασία των εκπαιδευτικών να
αντιμετωπίσουν την κοινωνική, πολιτισμική και εθνική ποικιλότητα των μαθητών, ενώ
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από το 1997 η Ε.Ε. προτρέπει για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε
θέματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής.
Σχετικές μελέτες που ασχολήθηκαν με τη διαπολιτισμική ετοιμότητα των
εκπαιδευτικών δείχνουν τις μεγάλες ελλείψεις και τα τεράστια προβλήματα, τα οποία
αντιμετωπίζουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί. Ενδεικτικά αναφέρονται οι έρευνες των
Δαμανάκη, 1997, Μάρκου, 1997, Νικολάου, 2000, Φραγκουδάκη, 1997, ΤριάρχηHermann, 2000, Unicef, 2001, Κοσσυβάκη, 2002, Σκούρτου, 2005, Γκόβαρη, 2005 κ.α.
Οι παραπάνω έρευνες δείχνουν τους εκπαιδευτικούς να διακατέχονται σε μεγάλο ή
μικρότερο βαθμό από εθνοκεντρικές και ξενοφοβικές απόψεις, να ομολογούν διακρίσεις
σε βάρος των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών, να μην έχουν σαφή προσανατολισμό
για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, να αντιλαμβάνονται τη διγλωσσία
ως εμπόδιο για τη μάθηση και να την αξιολογούν αρνητικά και αποδέχονται ότι οι
προκαταλήψεις και η μεροληπττική τους συμπεριφορά στο σχολείο επηρεάζει τη σχολική
επίδοση των μαθητών .
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού θεωρείται
κομβικός όσον αφορά τη διδακτική του ετοιμότητα, δηλαδή το βαθμό ανταπόκρισής του
στα σύγχρονα προβλήματα που προκύπτουν στη διδακτική πράξη από τη σύγχρονη
πολυπολιτισμική πραγματικότητα.
Από τις εθνοκεντρικές και μονοπολιτισμικές λογικές που υποθάλπτουν τις
προκαταλήψεις στην καθημερινή πράξη της διδασκαλίας και εμποδίζουν την επικοινωνία
εκπαιδευτικού και μαθητή, ο εκπαιδευτικός πρέπει να περάσει στον πολιτισμικό
πλουραλισμό, στον επαναπροσανατολισμό των διδακτικών μεθόδων, των σχέσεων και των
αξιών που θα κατανοούν τις πολιτισμικές παραδόσεις των εθνοπολιτισμικών ομάδων. Η
ανάγκη της διαχείρισης θεμάτων που σχετίζονται με τη διαφορετικότητα όπως, επίσης, και
των όποιων προβλημάτων που προκύπτουν από τη συνύπαρξη και την αλληλεπίδραση
μεταξύ των εθνοπολιτισμικών ομάδων που συνυπάρχουν σε μια σχολική τάξη, απαιτούν
από τον εκπαιδευτικό να είναι διαπολιτισμικά έτοιμος.
Αυτό που απορρέει από τα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με τη διαπολιτισμική
ετοιμότητα των εκπαιδευτικών είναι οτι ως προς τις βασικές σπουδές τους τα μαθήματα
που αφορούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και προσφέρονται στα εν λόγω
πανεπιστημιακά τμήματα είναι ελάχιστα έως ανύπαρκτα καθώς 7 στους 10 εκπαιδευτικούς
δήλωσαν ότι δεν έχουν παρακολουθήσει σχετικά μαθήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
σε προπτυχιακό επίπεδο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί που αποφοιτούν
από αυτά τα τμήματα δεν διαθέτουν τις βάσεις για την απόκτηση μιας διαπολιτισμικής
ετοιμότητας.
Επομένως αν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαθέτουν κάποια
διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα αυτό οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στις δικές
τους προσπάθειες αυτοκατάρτισης και αυτομόρφωσης.
Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι
κάτοχοι διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων στη διαπολιτισμική εκπαίδευση
διαθέτουν μεγαλύτερο βαθμό αυτοπεποίθησης για τη διαπολιτισμική τους ετοιμότητα
συγκριτικά μ’ αυτούς που δεν έχουν αντίστοιχες ακαδημαϊκές σπουδές.
Ακόμη, η συγκεκριμένη έρευνα ανέδειξε την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής
διαφοράς ως προς την αντιληπτή διαπολιτισμική επάρκεια στους εκπαιδευτικούς που
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δήλωσαν ότι έχουν συμμετάσχει στην υλοποίηση ερευνών για θέματα που αφορούν τον
τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης συγκριτικά με αυτούς που απάντησαν ότι δεν
έχουν υλοποιήσει παρόμοιες έρευνες. Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι η ύπαρξη του κριτηρίου
της υλοποίησης των ερευνών αυξάνει το βαθμό της αντιληπτής διαπολιτισμικής
ετοιμότητας των εκπαιδευτικών.
Σύμφωνα πάντα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο βασικότερος λόγος που οι
εκπαιδευτικοί διαλέγουν ένα διαπολιτισμικό σχολείο είναι για να συμβάλουν στην ένταξη
μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, ενώ θεωρούν πολύ χρήσιμο να
συμμετέχουν μελλοντικά σε επιμορφωτικά προγράμματα που αφορούν θέματα διαχείρισης
της πολυπολιτισμικής τάξης. Τέλος, ως την πιο σημαντική μορφή επιμόρφωσης θεωρούν
τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και της στήριξη στο διδακτικό τους έργο.
Επιπλέον τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας έδειξαν ότι η πλειονότητα των
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ασχολούνται με την άσκηση του
διαπολιτισμικού έργου στα ελληνικά σχολεία δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για
να ασκήσουν αυτό το έργο. Ταυτόχρονα αυτό το οποίο προκαλεί ενδιαφέρον είναι το
γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν αυξημένη, τουλάχιστον υπερπενταετή
διδακτική εμπειρία, ωστόσο, υπάρχει ελλιπής εξειδίκευση σε θέματα διαπολιτισμικής
ετοιμότητας σε επίπεδο σπουδών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, με αποτέλεσμα η
Δια Βίου επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης να
υστερεί σημαντικά.
Ωστόσο δεν θα περίμενε κανείς, μετά από τόσα χρόνια ύπαρξης μεταναστών στην
Ελλάδα, και μετά από τόσες δεκαετίες και εκατονταετίες ύπαρξης Ελλήνων στο
εξωτερικό, αλλά και με τα τόσα προγράμματα επιμόρφωσης για τους αλλοδαπούς και τους
παλιννοστούντες στην Ελλάδα, για τους τσιγγάνους, για τους ομογενείς του εξωτερικού,
που πραγματοποιούνται για πάνω από μία δεκαετία, και με τα κονδύλια που διατίθενται
και που ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, η εικόνα που δίνουν τα παραπάνω
αποτελέσματα της παρούσας έρευνας για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα
διαπολιτισμικά δημοτικά σχολεία της χώρας να είναι τόσο απογοητευτική.
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Δεύτερος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση του ψυχολογικού
κλίματος που επικρατεί στις τάξεις των διαπολιτισμικών σχολείων σύμφωνα με τις απόψεις
των ίδιων των μαθητών και των επιμέρους πέντε διαστάσεών του.
Σχετικές μελέτες που ασχολήθηκαν με το ψυχολογικό κλίμα της τάξης έχουν
επικεντρωθεί στη µέτρηση του ψυχολογικού κλίµατος µε βάση τις αντιλήψεις των
διδασκάλων και του λοιπού διδακτικού προσωπικού στα πλαίσια της διάκρισης µεταξύ
αποτελεσµατικών και µη αποτελεσµατικών σχολείων. Τελευταία η έρευνα έχει στραφεί στη
διερεύνηση του κλίµατος µε βάση τις αντιλήψεις των ίδιων των µαθητών. Αυτή την
ερευνητική οδό ακολουθήσαµε και εµείς.
Πολλές έρευνες κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι αντιλήψεις των µαθητών για το
περιβάλλον της τάξης τους επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τα αποτελέσµατα της µάθησης,
συχνά µάλιστα σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι τα χαρακτηριστικά του οικογενειακού
περιβάλλοντος (Fraser, 1989, Saavedra and Saavedra, 2007).
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Όπως προαναφέρθηκε στην έρευνα πήραν μέρος 613 μαθητές, οι οποίοι φοιτούν
στην Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη των διαπολιτισμικών δημοτικών σχολείων της χώρας τα
οποία βρίσκονται στους νομούς Θεσσαλονίκης και Αττικής. Το 58% των μαθητών έχουν
γονείς ελληνικής καταγωγής ενώ το 42% έχουν γονείς μη ελληνικής καταγωγής, ενώ αξίζει
να σημειωθεί ότι ένα ποσοστό 8,8% των μαθητών έχουν γεννηθεί οι ίδιοι στο εξωτερικό.
Ο έλεγχος συσχέτισης μεταξύ των δυο ομάδων των μαθητών ελληνικής και μη
ελληνικής καταγωγής ως προς το ψυχολογικό κλίμα της τάξης και σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της έρευνας έδειξε ότι ως προς το βαθμό ικανοποίησης τόσο οι Έλληνες όσο
και οι ξένοι μαθητές φαίνεται να είναι αρκετά θετικοί πάντα ως προς τη συγκεκριμένη
διάσταση χωρίς ωστόσο να παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δυο
ομάδες μαθητών ελληνικής και μη ελληνικής καταγωγής.
Αναφορικά με τη διερεύνηση του παράγοντα της διενεκτικότητας η ανάλυση
διακύμανσης έδειξε ότι η διαφορά μεταξύ των μαθητών ελληνικής και μη ελληνικής
καταγωγής δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Ούτε
ως
προς
τη
διάσταση
της
ανταγωνιστικότητας μεταξύ των μαθητών παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά.
Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα της έρευνας ο παράγοντας της καταγωγής των
παιδιών δεν φαίνεται να διαφοροποιεί σημανικά τις τρεις συγκεκριμένες προαναφερθείσες
διαστάσεις του ψυχολογικού κλίματος της τάξης.
Από την άλλη σε ό,τι αφορά τη βαθμολογία της διάστασης της δυσκολίας μεταξύ
των δυο ομάδων των μαθητών θεωρείται αρκετά χαμηλή, κάτι το οποίο μπορεί να θεωρηθεί
θετικό για τη λειτουργία των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων. Ωστόσο στατιστικά
σημαντική επίδραση έχει ο παράγοντας της καταγωγής των παιδιών στο βαθμό δυσκολίας
που αντιμετωπίζουν στην τάξη, έτσι οι μη ελληνικής καταγωγής μαθητές αντιμετωπίζουν
μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας στην τάξη τους σε σύγκριση πάντα με τους μαθητές
ελληνικής καταγωγής. Συχνά μπορεί να υπάρχει θετική συνάφεια του βαθµού δυσκολίας και
της σχολικής µάθησης, όταν βέβαια η δυσκολία της σχολικής εργασίας δεν είναι
υπερβολικά µεγάλη. Χρειάζεται πάντως προσοχή στη σύγκριση των βαθµών δυσκολίας,
που δεν µπορεί να θεωρηθεί ούτε ως θετικό ούτε ως αρνητικό στοιχείο του κλίµατος. Πολύ
µεγάλη ή πολύ µικρή δυσκολία είναι αρνητικό στοιχείο, ενώ µετρίου βαθµού δυσκολία
είναι θετικό στοιχείο. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης
θετική κρίθηκε η συσχέτιση της δυσκολίας με την καταγωγή των μαθητών που πήραν μέρος
στην έρευνα.
Επίσης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι οι μη ελληνικής
καταγωγής τα πάνε καλύτερα ως προς τη διάσταση της συνεκτικότητας, κάτι το οποίο
δείχνει ότι έχουν δημιουργήσει ευκολότερα φιλίες και συμπάθειες. Αυτό μπορεί να
ερμηνευτεί λόγω της διαπολιτισμικής διάστασης του σχολείου τους που πιθανότατα τους
κάνει να νιώθουν πιο αποδεκτοί, ενώ αντίθετα οι έλληνικής καταγωγής μαθητές θα
μπορούσαμε να πούμε ότι ίσως αντιμετωπίζουν πιο επιφυλακτικά τη συνεκτικότητα της
τάξης τους. Συνεπώς στατιστικά σημαντική διαφορά εντοπίστηκε και κατά την ανάλυση
συσχέτισης ανάμεσα στους ελληνικής και μη ελληνικής καταγωγής μαθητές ως προς τη
διάσταση της συνεκτικότητας σύμφωνα με την ανάλυση διακύμανσης μεταξύ των
συμμετεχόντων.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Τελευταίος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της πιθανής επίδρασης των
παραγόντων της διαπολιτισμικής ετοιμότητας των εκπαιδευτικών στις πέντε επιμέρους
διαστάσεις που διαμορφώνουν το ψυχολογικό κλίμα της τάξης όπως το βιώνουν οι ίδιοι οι
μαθητές.
Οι McLellan και Nicholl, 2008, σε έρευνά τους υποστηρίζουν ότι επειδή η αντίληψη
των µαθητών είναι αυτή που έχει σηµασία περισσότερο, θα πρέπει οι καθηγητές να
διερευνήσουν το κλίµα της τάξης τους, όπως το αντιλαµβάνονται αυτό οι µαθητές τους.
Εξάλλου όπως αναφέρουν, το κλίµα της τάξης είναι σε µεγάλο βαθµό στα χέρια των
καθηγητών. Ωστόσο, η αλλαγή του κλίµατος της τάξης δεν είναι εύκολο εγχείρηµα, διότι οι
τάξεις δεν είναι αποµονωµένες κοινότητες και διότι οι πεποιθήσεις και οι αξίες των
καθηγητών επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από την εκπαιδευτική κουλτούρα, µέρος της
οποίας είναι και οι ίδιοι.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας δεν εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική
διαφορά στις δυο ομάδες εκπαιδευτικών, στους κατόχους ή μη της επαρκής γνώσης της ξένης
γλώσσας της πλειονότητας των μαθητών ως προς τη διάσταση της ικανοποίησης, της
διενεκτικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της συνεκτικότητας. Ωστόσο ενδιαφέρον
παρουσιάζει το γεγονός ότι τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας ανέδειξαν την ύπαρξη
στατιστικά σημαντικής διαφοράς ανάμεσα στις δυο ομάδες των εκπαιδευτικών ως προς τη
διάσταση της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι μαθητές που φοιτούν στα διαπολιτισμικά
σχολεία.
Αναφορικά με τον επόμενο παράγοντα διαπολιτισμικής ετοιμότητας, βρέθηκε ότι οι
εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου στη διαπολιτισμική
εκπαίδευση φαίνεται να συγκεντρώνουν καλύτερους μέσους όρους ως προς τις διαστάσεις της
ικανοποίησης που αποκτούν οι μαθητές από τη συμβίωση και την εργασία τους στην τάξη,
της διενεκτικότητας και της συνεκτικότητας της τάξης, ενώ οι εκπαιδευτικοί που δεν
κατέχουν παρόμοιους τίτλους φαίνεται να συγκεντρώνουν καλύτερους μέσους όρους ως προς
τη διάσταση της ανταγωνιστικότητας. Σχετικά με τη διάσταση της δυσκολίας οι μέσοι όροι
των δυο ομάδων είναι πολύ κοντά. Ωστόσο σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας δεν
υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δυο ομάδες των εκπαιδευτικών, στους κατόχους και στους μη
κατόχους διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων που σχετίζονται με τη διαπολιτισμική
εκπαίδευση, σε σχέση πάντα με τις 5 διαστάσεις του ψυχολογικού κλίματος της τάξης.
Η ανάλυση διακύμανσης για τον επόμενο παράγοντα που ήταν η κατοχή
διδακτορικού/μεταπτυχιακού σε κάποιο άλλο γνωστικό αντικείμενο έδειξε ότι οι κάτοχοι
εμφανίστηκαν να έχουν μικρότερο μέσο όρο ως προς τη διάσταση της διενεκτικότητας στην
τάξη τους σε σχέση με τους μη κατόχους του συγκεκριμένου παράγοντα. Ως προς τη
συνεκτικότητα οι κάτοχοι των παραπάνω τίτλων εμφανίστηκαν με μεγαλύτερο μέσο όρο σε
σχέση με τους μη κατόχους. Σε σχέση με τη διάσταση της ικανοποίησης οι μη κάτοχοι
φαίνεται να συγκεντρώνουν υψηλότερο μέσο όρο σε σχέση με τους κατόχους. Ως προς τη
δυσκολία οι κάτοχοι δεν διαφοροποιούνται αισθητά από τους μη κατόχους ως προς τους
μέσους όρους. Τέλος ως προς την ανταγωνιστικότητα οι μη κάτοχοι έχουν μικρότερο μέσο
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όρο σε σύγκριση με τους κατόχους. Η συσχέτιση των δυο ομάδων των εκπαιδευτικών ως
προς τον παράγοντα της κατοχής ή μη Διδακτορικού/Μεταπτυχιακού σε άλλο γνωστικό
αντικείμενο δεν παρουσιάσε στατιστικά σημαντικές διαφορές στις 5 διαστάσεις του
ψυχολογικού κλίματος.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συσχέτιση των εκπαιδευτικών που έχουν διδακτική
εμπειρία σε διαπολιτισμικά σχολεία και πολυπολιτισμικές τάξεις σε σχέσεις με αυτούς που δεν
διαθέτουν αντίστοιχη προϋπηρεσία. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί που έχουν διδακτική εμπειρία σε
παρόμοιες σχολικές μονάδες παρουσιάζονται να έχουν καλύτερους μέσους όρους ως προς τις
θετικές διαστάσεις της ικανοποίησης και της συνεκτικότητας της τάξης ενώ οι εκπαιδευτικοί
που δεν έχουν διδακτική εμπειρία σε παρόμοιες εκπαιδευτικές δομές φαίνεται να τα πάνε
καλύτερα ως προς τις αρνητικές διαστάσεις της διενεκτικότητας, της ανταγωνιστικότητας και
της δυσκολίας. Συγκρίνοντας τη διδακτική εμπειρία των εκπαιδευτικών με τα αποτελέσματα
στις 5 διαστάσεις του ψυχολογικού κλίματος κάνοντας τον έλεγχο Anova, διαπιστώνουμε ότι
δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά και γι’ αυτό το κριτήριο πρόσληψης στα σχολεία.
Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
έρευνας ανάμεσα στους κατόχους περισσότερων της μίας διεθνούς γλώσσας σε σύγκρισή με
τους μη κατόχους ως προς τη διάσταση της διενεκτικότητας. Έτσι οι εκπαιδευτικοί που
γνωρίζουν περισσότερες από μια διεθνείς γλώσσες φαίνεται να έχουν χαμηλότερο μέσο όρο
ως προς τη διενεκτικότητα σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που δεν γνωρίζουν περισσότερες
από μια διεθνείς γλώσσες.
Ούτε η σχέση ανάμεσα στην εξαρτημένη μεταβλητή που είναι η παρακολούθηση ή μη
σεμιναρίων στη διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν έδειξε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά
σε σχέση με τις πέντε διαστάσεις του ψυχολογικού κλίματος της τάξης.
Συγκριτικά με τον παράγοντα της υλοποίησης ερευνών σχετικών με τον τομέα της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι οι έχοντες το συγκεκριμένο
παράγοντα συγκέντρωσαν μεγαλύτερους μέσους όρους ως προς τη διάσταση της
ικανοποίησης και της συνεκτικότητας έναντι των εκπαιδευτικών που δήλωσαν ότι δεν έχουν
υλοποιήσει σχετικές έρευνες, ενώ ταυτόχρονα χαμηλότεροι ήταν οι μέσοι όροι των πρώτων
στις διαστάσεις της διενεκτικότητας και της δυσκολίας στην τάξη. Ούτε η συσχέτιση του
παράγοντα της υλοποίησης των ερευνών με τις πέντε διαστάσεις του ψυχολογικού κλίματος
της τάξης δεν έδειξε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά.
Τέλος, αναφορικά με τον παράγοντα της παρακολούθησης συνεδρίων διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι εκπαιδευτικοί που πληρούν το
συγκεκριμένο κριτήριο φαίνεται να τα πηγαίνουν καλύτερα ως προς τις διαστάσεις της
ικανοποίησης, της δυσκολίας και της συνεκτικότητας, ενώ οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν
παρακολουθήσει σχετικά συνέδρια φαίνεται να τα πηγαίνουν καλύτερα ως προς τις διστάσεις
της διενεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας.
Σε ό,τι αφορά τη συσχέτιση της παρακολούθησης συνεδρίων στον τομέα της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με τις πέντε διαστάσεις του ψυχολογικού κλίματος της τάξης τα
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δυο ομάδων
ως προς τη διάσταση της δυσκολίας. Φαίνεται λοιπόν, ότι ο παράγοντας
της
παρακολούθησης συνεδρίων από τους εκπαιδευτικούς παρουσιάζει μία θετική συσχέτιση με
τη διάσταση της δυσκολίας των μαθητών της τάξης σύμφωνα με τις απαντήσεις των δυο
ομάδων των συμμετεχόντων, εκπαιδευτικών και μαθητών.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΩΣ «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ»
Ένα βασικό ζήτημα το οποίο προέκυψε από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης
έρευνας ήταν ο χαρακτηρισμός των σχολείων ως διαπολιτισμικά. Σχετικά με τους μαθητές
διαπιστώθηκε ότι σε αρκετά σχολεία του δείγματος της έρευνας (2 στα 5) το ποσοστό των
Ελλήνων μαθητών ήταν μεγαλύτερο από αυτό των αλλοδαπών μαθητών. Σύμφωνα με τον
Νόμο 2413/96 (Φ.Ε.Κ. 124 τ.Α/17.6.1996) και τις αρχές λειτουργίας των σχολείων
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, για να χαρακτηριστεί ένα σχολείο διαπολιτισμικό, θα πρέπει ο
αριθμός των παλιννοστούντων και/ ή αλλοδαπών μαθητών να πλησιάζει το 45% του
συνολικού αριθμού. Προφανώς κάποια από τα σχολεία αυτά χαρακτηρίστηκαν κάποτε ως
διαπολιτισμικά, η σύσταση του μαθητικού πληθυσμού τους άλλαξε και τα σχολεία συνέχισαν
να φέρουν τον τίτλο «διαπολιτισμικά» ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε να έχουν
αποχαρακτηριστεί καθώς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας.
Ταυτόχρονα υπάρχουν πολλές άλλες σχολικές μονάδες οι οποίες έχουν υψηλά
ποσοστά παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών που ωστόσο δεν χαρακτηρίζονται ως
διαπολιτισμικά σχολεία και οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται εκεί δεν είναι κατάλληλα
προετοιμασμένοι και εφοδιασμένοι για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες μιας
πολυπολιτισμικής τάξης.
Από την άλλη υπάρχει μια διαδικασία πρόσληψης εκπαιδευτικών σε διαπολιτισμικά
σχολεία τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρίζονται ως διαπολιτισμικά.
Είναι προφανές ότι θα πρέπει να υπάρχει μια διαρκής αξιολόγηση της σύστασης του
μαθητικού πληθυσμού της κάθε σχολικής μονάδας ξεχωριστά και ανά σχολικό έτος έτσι ώστε
να εξετάζεται ποιά από τα διαπολιτισμικά σχολεία πληρούν τις προϋποθέσεις να
χαρακτηριστούν ως διαπολιτισμικά και σε ποιά υπάρχει ανάγκη για εξειδικευμένο σε θέματα
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης προσωπικό.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Τέλος σκόπιμο θεωρείται να εστιάσουμε την προσοχή μας στο θέμα των κριτηρίων
πρόσληψης των εκπαιδευτικών στα διαπολιτισμικά σχολεία της χώρας. Το πρώτο κριτήριο
που απαιτείται στην ιεράρχηση είναι το πιστοποιητικό για τη γνώση ξένης γλώσσας κατά
προτεραιότητα της μητρικής γλώσσας της πλειοψηφίας των μαθητών. Ωστόσο σύμφωνα με
τα αποτελέσματα της έρευνας στην ερώτηση αν οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τη γλώσσα της
πλειονότητας των αλλοδαπών μαθητών της τάξης τους το 79,1% απάντησε αρνητικά.
Ένα άλλο βασικό ζήτημα είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις σχολείων που έχουν
χαρακτηριστεί ως διαπολιτισμικά τα ποσοστά των αλλοδαπών μαθητών είναι τόσο μικρά και
στις περισσότερες περιπτώσεις τα παιδιά δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα στην
ελληνική γλώσσα, λόγω του ότι γεννήθηκαν στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει
ουσιαστική ανάγκη για τη γνώση της ξένης γλώσσας και η προϋπόθεση κατοχής του
συγκεκριμένου κριτηρίου είναι εξαρχής αδόκιμη.
Παρατηρείται λοιπόν, ότι το κριτήριο της επαρκής γνώσης της ξένης γλώσσας της
χώρας από την οποία προέρχεται το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών οι οποίοι φοιτούν στα
σχολεία αυτά προτάσσεται έναντι βασικότερων κριτηρίων όπως είναι οι Μεταπτυχιακές
Σπουδές σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή κάποιας ακαδημαϊκής εξειδίκευσης σε
θέματα διαφορετικότητας. Σε μια εποχή όπου η διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
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κρίνεται απαραίτητη για την ποιοτική αναβάθμιση του διδακτικού έργου, με την πρόταξη του
συγκεκριμένου κριτηρίου υποβαθμίζεται η σημασία της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού
προσωπικού και ακυρώνονται οι προσπάθειες για την αναβάθμιση των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων του διδακτικού προσωπικού των διαπολιτισμικών σχολείων.

9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η παρούσα έρευνα αναδεικνύει το γεγονός ότι κάποιοι παράγοντες της
διαπολιτισμικής ετοιμότητας των εκπαιδευτικών μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο ως
προς τη διαμόρφωση των διαστάσεων που συνθέτουν το ψυχολογικό κλίμα μιας
πολυπολιτισμικής τάξης.
Η πρωτοτυπία της έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι εξετάζει το ψυχολογικό κλίμα
που επικρατεί στις τάξεις των Διαπολιτισμικών Σχολείων της χώρας αλλά ταυτόχρονα το
συσχετίζει με τη διαπολιτισμική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα
συγκεκριμένα σχολεία. Ένα σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι ότι παράλληλα
σκιαγραφείται η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και
αναδύεται η σημασία της ύπαρξης εκπαιδευτικών θεωρητικά, επιστημονικά αλλά και
πρακτικά καταρτισμένων προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες
μιας πολυπολιτισμικής τάξης.
Πιο συγκεκριμένα, η διαπολιτισμική ετοιμότητα αναφέρεται στην εν δυνάμει
δυνατότητα του εκπαιδευτικού να διαχειριστεί τη διαφορετικότητα που συναντά πλέον μέσα
στη σχολική τάξη, κάνοντας πράξη τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Πέρα,
δηλαδή, από το μορφωτικό κεφάλαιο που πρέπει απαραίτητα να διαθέτει, είναι αναγκαία και
η δεξιότητα μετουσίωσης της θεωρίας σε πράξη, προκειμένου να μπορεί να επιλέγει ο
εκπαιδευτικός τις κατάλληλες στρατηγικές και διδακτικές μεθόδους, για να διδάξει σε
πολυπολιτισμικές τάξεις.
Η παιδαγωγική προσέγγιση της ετοιμότητας θεωρείται επομένως σημαντική για τις
πολυπολιτισμικές τάξεις, καθώς αφορά την ικανότητα του εκπαιδευτικού να μετατρέψει σε
πράξη όλες τις γνώσεις που έλαβε κατά τις σπουδές του αλλά και κατά τη διάρκεια της δια
βίου μάθησής του, καθώς και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που αφορούν γνώσεις
διαχείρισης σχολικών θεμάτων.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας, προκύπτει ότι αν και η πλειονότητα των
εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα διαπολιτισμικά σχολεία της χώρας έχουν αυξημένη,
τουλάχιστον υπερπενταετή διδακτική εμπειρία, ωστόσο, υπάρχει ελλιπής εξειδίκευση σε
θέματα διαπολιτισμικής ετοιμότητας σε επίπεδο σπουδών και επιμορφωτικών
προγραμμάτων, με αποτέλεσμα η Δια Βίου επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στον τομέα της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης να υστερεί σημαντικά.
Από την άλλη η αυξημένη ανομοιογένεια και η πολιτισμική ποικιλία σε κοινωνικό
και εκπαιδευτικό επίπεδο, επιβάλλει τον επαναπροσδιορισμό της εκπαίδευσης, την αλλαγή
των σχολικών προγραμμάτων και του επαναπροσανατολισμού του σχολείου στις νέες
πολυπολιτισμικές συνθήκες, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την επανεκπαίδευση των
εκπαιδευτικών.
Τα παραπάνω αποτελέσματα περιγράφουν την πραγματικότητα της υπάρχουσας
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κατάστασης του εκπαιδευτικού προσωπικού που διδάσκει στα διαπολιτισμικά σχολεία της
χώρας και μάλιστα για αρκετά έτη χωρίς ωστόσο να υπάρχει η ανάλογη εξειδίκευση που
απαιτείται για τα συγκεκριμένα σχολεία και ταυτόχρονα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη
ύπαρξης της διαπολιτισμικής διάστασης στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Συγχρόνως,
δείχνουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθηθεί για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού που
αφορά τη συστηματική και εξειδικευμένη επιμόρφωση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών.
Εξάλλου, η ανεπάρκεια των εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
γίνεται παραδεκτή από τους ίδιους σύμφωνα με πορίσματα και άλλων παρόμοιων ερευνών.
Η σπουδαιότητα της έρευνας όμως δεν εξαντλείται εδώ καθώς η ερμηνεία και η
περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της προωθεί τη βελτίωση του προφίλ ενός
διαπολιτισμικά έτοιμου εκπαιδευτικού και του ψυχολογικού κλίματος που αυτός
διαμορφώνει για τους μαθητές της τάξης του. Επιπρόσθετα αναδεικνύεται η ανάγκη να
επικεντρωθεί το ερευνητικό ενδιαφέρον στην ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να διδάξουν σε
τάξεις πολυπολιτισμικές και στο αποτελέσμα που έχει αυτό στην πράξη και πιο
συγκεκριμένα στο διαμορφωμένο ψυχολογικό κλίμα της τάξης.
Αναμφίβολα η συγκεκριμένη έρευνα μπορεί να αποτελέσει αφορμή για μια
συστηματική διερεύνηση θεμάτων που αφορούν την επίδραση της διαπολιτισμικής
ετοιμότητας του εκπαιδευτικού στην επίτευξη θετικού ψυχολογικού κλίματος για τους
μαθητές, φιλοδοξώντας έτσι στην μελλοντική κάλυψη του συγκεκριμένου ερευνητικού
κενού.
Κλείνοντας, αυτό που είναι σημαντικό να τεθεί υπό σκέψη είναι πως τα
αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ουσιαστικά από τη μια στην
προσπάθεια να βελτιωθει η διαπολιτισμική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν
στα διαπολιτισμικά σχολεία είτε αυτά ανήκουν στην Πρωτοβάθμια είτε στην
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και από την άλλη να τονιστεί η σημασία της διαμόρφωσης ενός
θετικού ψυχολογικού κλίματος για όλους τους μαθητές που φοιτούν στις πολυπολιτισμικές
τάξεις.
Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα που
αφορούν τον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αλλά και σε θέματα που αφορούν τη
σημασία του θετικού ψυχολογικού κλίματος στις πολυπολιτισμικές τάξεις έχει πολλαπλά
οφέλη για όλα τα εμπλεκόμενα με την εκπαίδευση μέλη (εκπαιδευτικοί, Έλληνες μαθητές,
ξένοι μαθητές). Οι μαθητές σε πολυπολιτισμικές τάξεις χρειάζονται εκπαιδευτικούς με
θετική στάση απέναντι στη γλωσσική και πολιτισμική ετερότητα, κατάλληλα
επιμορφωμένους και εξειδικευμένους.
Αυτό σημαίνει την υιοθέτηση μιας πολυπολιτισμικής προοπτικής, την καθιέρωση
μιας διαπολιτισμικής συμπεριφοράς στην τάξη και τη δημιουργία ενός θετικού ψυχολογικού
κλίματος για όλους τους μαθητές οι οποίοι έχουν ανάγκη από βαθιά κατανόηση, ηθική
βοήθεια και ψυχολογική στήριξη.

10.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ
Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι η παρούσα έρευνα παρουσιάζει έναν περιορισμό
ο οποίος θα πρέπει να αναφερθεί. Ο περιορισμός αφορά τη συλλογή των δεδομένων της
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έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίου από τους μαθητές που ήταν ξένοι. Με τη βοήθεια του
εκπαιδευτικού της τάξης που ήταν πάντα παρών υπήρχε μια ουσιαστική καθοδήγηση για την
ερευνήτρια ως προς το αν κάποιο παιδί δεν είχε τη δυνατότητα να συμπληρώσει το
ερωτηματολόγιο λόγω της μη κατανόησης της ελληνικής γλώσσας έτσι ώστε να διασφαλιστεί
η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας. Επίσης κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης
του ερωτηματολογίου από τους μαθητές η ερευνήτρια ήταν παρούσα και η ανάγνωση των
ερωτήσεων γινόταν από την ίδια προς διευκόλυνση των παιδιών αλλά και για την ταυτόχρονη
επίλυση τυχόν δυσκολιών που μπορεί να προέκυπταν ως προς την κατανόηση. Ωστόσο λόγω
της διαφορετικής γλωσσικής προέλευσης των ξένων μαθητών, εύκολα συμπεραίνει κανείς
τους κινδύνους που ενέχει η μέθοδος αυτή στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων καθώς
είναι πολύ πιθανό κάποιοι μαθητές να είχαν ανυπέρβλητες δυσκολίες στην κατανόηση των
ερωτήσεων του ερωτηματολογίου.
11.ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ
Παρά τις όποιες αδυναμίες, η παρούσα έρευνα συνιστά ένα πρώτο βήμα για την
αξιολόγηση του βαθμού της διαπολιτισμικής ετοιμότητας των εκπαιδευτικών που διδάσκουν
σε διαπολιτισμικά δημοτικά σχολεία της χώρας και την καταγραφή του ψυχολογικού
κλίματος που έχει διαμορφωθεί στις πολυπολιτισμικές τάξεις όπως το βιώνουν και το
μεταφέρουν οι ίδιοι οι μαθητές, ταυτόχρονα συνιστά και μια συστηματική μελέτη του ρόλου
της διαπολιτισμικής ετοιμότητα των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση ενός θετικού
ψυχολογικού κλίματος στην τάξη.
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13.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικών
 Ερωτηματολόγιο Μαθητών
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ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Το παρόν ερωτηματολόγιο είναι αυστηρώς προσωπικό και ανώνυμο και
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τη διεξαγωγή επιστημονικής
έρευνας με αντικείμενο τη μελέτη του ρόλου της διαπολιτισμικής ετοιμότητας των
εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη θετικού ψυχολογικού κλίματος σε πολυπολιτισμικά
περιβάλλοντα.
Η συγκεκριμένη έρευνα υλοποιείται στο πλαίσιο Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο Τμήμα Εκπαιδευτικής
και Κοινωνικής Πολιτικής με επιβλέπουσα την κυρία Αθηνά Α. Σιπητάνου, Επίκουρη
Καθηγήτρια.
Η συνεργασία σας είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της έρευνας
και την εξαγωγή συμπερασμάτων που θα αντανακλούν την πραγματικότητα. Για το
λόγο αυτό παρακαλείσθε να απαντήσετε στις ερωτήσεις με προσοχή, ειλικρίνεια και
ακρίβεια.
Ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για τον πολύτιμο χρόνο σας!
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Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικών
Δημοτικό Σχολείο:……………………………………………………………
Τάξη: ……………………………….
Σημειώστε ένα “Χ” στο κουτάκι που αντιστοιχεί στη θετική σας απάντηση.
1. Δημογραφικά στοιχεία
1.1 Φύλο:
Άνδρας

Γυναίκα

1.2 Ηλικιακή ομάδα:
22-30 ετών

41-50 ετών

31-40 ετών

Πάνω από 50

2. Μορφωτικό επίπεδο
2.1 Επίπεδο σπουδών:
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος
Διδακτορικό: στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Μεταπτυχιακό: στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Διδακτορικό :σε άλλο γνωστικό πεδίο
Μεταπτυχιακό : σε άλλο γνωστικό πεδίο
2.2 Παρακολούθηση συνεδρίων-σεμιναρίων-μαθημάτων:
Προπτυχιακά μαθήματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Επιμορφωτικά Σεμινάρια Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Συνέδρια Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Τίποτα από τα παραπάνω
2.3 Υλοποίηση ερευνών:
Έρευνες που αφορούν θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Έχετε οργανώσει εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για αλλοδαπούς, παλιννοστούντες και
τσιγγανόπαιδες μαθητές
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2.4 Γνώση ξένων γλωσσών:
Επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας από την οποία προέρχεται
το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών, οι οποίοι φοιτούν στην τάξη σας
Επαρκή γνώση διεθνών γλωσσών
Μια
Περισσότερες από μια
3.Έτη Διδακτικής εμπειρίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις
Διδακτική εμπειρία σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης/ Τάξεις ΥποδοχήςΦροντιστηριακά τμήματα/ Τάξεις γενικής εκπαίδευσης με υψηλά ποσοστά
μεταναστών, αλλοδαπών, παλιννοστούντων και τσιγγανόπαιδων μαθητών:
Έτη: 1-5

6-10

11-15

Πάνω από 15

4.Αντιληπτή Διαπολιτισμική προσέγγιση της διδασκαλίας
Παρακαλώ να βάλετε σε κύκλο έναν αριθμό της ανιούσας κλίμακας 1-5 για να
δείξετε το βαθμό στον οποίο ισχύουν οι παρακάτω προτάσεις (όπου 1=καθόλου,
2=λίγο, 3=αρκετά, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ).
Έχετε προσαρμόσει το περιεχόμενο της διδασκαλίας στους
μαθητές της τάξης σας με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο
Χρησιμοποιείτε εναλλακτικά μοντέλα διδασκαλίας κατάλληλα
διαμορφωμένα για πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
Θεωρείτε ότι οι στρατηγικές και διδακτικές μέθοδοι που
επιλέγετε
είναι οι κατάλληλες για πολυπολιτισμικά
περιβάλλοντα
Θεωρείτε ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε στα εκπαιδευτικά
σας καθήκοντα σε τάξεις με μαθητές γλωσσικά και
πολιτισμικά διαφοροποιημένους
Θεωρείτε ότι μπορείτε να χειριστείτε με άνεση και ευχέρεια
θέματα που αφορούν τη διαφορετικότητα
Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε
ικανοποιητικά στη διαχείριση προβλημάτων και συγκρούσεων
με μαθητές διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

6. Εργασιακοί παράγοντες-Επιμορφωτικές ανάγκες
6.1 Για ποιούς λόγους επιλέξατε να διδάξετε σε ένα διαπολιτισμικό σχολείο;
(βάλτε Χ σε 2 απαντήσεις)
Για να έρθω σε επαφή με διαφορετικούς ανθρώπους
Για να συμβάλω στην ένταξη των μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό
υπόβαθρο
Για να συμμετέχω στην εφαρμογή των αρχών της διαπολιτισμικής
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εκπαίδευσης σε μια πολυπολιτισμική τάξη
Για να γνωρίσω διαφορετικούς πολιτισμούς, ήθη και έθιμα
Για να αποκτήσω μια «διαφορετική» εκπαιδευτική εμπειρία
Άλλοι λόγοι (προσδιορίστε)
6.2 Θεωρείτε χρήσιμο να συμμετέχετε
μελλοντικά σε επιμορφωτικά
προγράμματα που αφορούν θέματα διαχείρισης της πολυπολιτισμικής τάξης;
Πάρα πολύ

Πολύ

Μέτρια

Λίγο

Καθόλου

6.3 Ποιοί είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφασή σας
να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό πρόγραµµα στον τομέα της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης; ( βάλτε X σε 2 απαντήσεις)
Ανάγκες της σχολικής μονάδας στην οποία εργάζομαι
Ενίσχυση της θεωρητικής µου κατάρτισης και απόκτηση καλύτερων
προσόντων
Εισηγήσεις του Διευθυντή/τριας
Ενίσχυση των δεξιοτήτων µου για διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές τάξεις
Ανάπτυξη της κριτικής µου σκέψης σε σχέση µε την πρακτική εφαρμογή της
εκπαιδευτικής θεωρίας
Ανάγκη για διαφοροποίηση της εργασίας µου
Άλλοι (προσδιορίστε)
6.4 Ποιές μορφές επιμόρφωσης θεωρείτε τις πιο σημαντικές; (βάλτε X σε 4
απαντήσεις)
Εργαστήρια
Σεμινάρια
Συνέδρια
Μεταπτυχιακές σπουδές
Συνεδριάσεις προσωπικού και ανταλλαγή εμπειριών
Προσωπική μελέτη και αναστοχασμός
Συμβουλευτικές υπηρεσίες και στήριξη στο διδακτικό έργο
Εμπλοκή σε σχολικά προγράμματα (projects)
Ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας στην τάξη
Συμμετοχή σε ηλεκτρονικά δίκτυα για εκπαιδευτικούς
Άλλες μορφές (προσδιορίστε)
Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας!
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ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το ερωτηματολόγιο αυτό θέλει να μάθει πώς περνάς στην τάξη σου.
Γι’ αυτό η δική σου βοήθεια μας είναι χρήσιμη. Σε ορισμένες
ερωτήσεις μας ενδιαφέρει να δούμε αν συμφωνείς ή διαφωνείς.
Ανάλογα με τη γνώμη που έχεις κύκλωσε το “Ναι” ή το “Όχι”.

Σε ευχαριστούμε πολύ!
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Ερωτηματολόγιο Μαθητών
Δημοτικό Σχολείο:…………………………………………………………
Τάξη:……………………… Τμήμα: ……………………………………

Προσωπικά Στοιχεία:
1. Είσαι: Αγόρι

Κορίτσι

2. Πόσο χρονών είσαι;……………………………......................................
3. Σε ποια χώρα γεννήθηκες;……………………………............................
4. Σε ποια χώρα γεννήθηκαν οι γονείς σου;…………………….................
5. Πόσα χρόνια είσαι στην Ελλάδα;……………..…...................................
6. Πόσα χρόνια πηγαίνεις σε ελληνικό σχολείο;……..……........................
7. Σε ποια γλώσσα μιλάς με την οικογένειά σου;...………..........................
8. Ποιες γλώσσες γνωρίζεις εκτός από τα ελληνικά;...................................

Πώς περνάς στην τάξη σου:
Διάβασε προσεκτικά κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις και κύκλωσε
το “Ναι” ή το “Οχι”.
1
2
3
4
5
6
7
8

Tο µάθηµα περνάει ευχάριστα
Οι συμμαθητές μου τσακώνονται πολλές φορές µεταξύ τους
Συχνά οι συμμαθητές μου ανταγωνίζονται µεταξύ τους
H σχολική εργασία που κάνουµε στην τάξη είναι δύσκολη
Όλοι οι συµµαθητές µου είναι φίλοι µου
Mερικοί συμμαθητές μου δεν είναι ευχαριστηµένοι µε την
τάξη µας
Mερικοί συµµαθητές µου δεν είναι καλά παιδιά
Oι περισσότεροι συμμαθητές μου προσπαθούν να
ξεπεράσουν τους φίλους τους στις ασκήσεις και στις εργασίες

Nαι
Nαι
Nαι
Nαι
Nαι
Nαι

Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι

Nαι Όχι
Nαι Όχι

Oι περισσότεροι συμμαθητές μου τελειώνουν τις ασκήσεις Nαι Όχι
χωρίς βοήθεια
10 Mερικοί συμμαθητές μου δεν είναι φίλοι µου
Nαι Όχι
9
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11 Όλα τα παιδιά αγαπούµε την τάξη µας
12 Σε πολλούς συµµαθητές µου αρέσουν οι τσακωµοί
13 Mερικούς συµµαθητές µου τους κακοφαίνεται, όταν δεν τα
καταφέρνουν τόσο καλά όσο οι άλλοι
14 Mόνο οι έξυπνοι µπορούν να λύνουν τις ασκήσεις
15 Όλα τα παιδιά στην τάξη είµαστε στενοί φίλοι
16 Σε µερικούς συμμαθητές μου δεν αρέσει η τάξη µας
17 Mερικοί συμμαθητές μου θέλουν να γίνεται πάντα το δικό
τους
18 Mερικοί συμμαθητές μου προσπαθούν πάντα να κάνουν τις
εργασίες καλύτερα από τους άλλους
19 H σχολική δουλειά στην τάξη είναι δύσκολη
20 Όλοι οι συµµαθητές µου συµπαθιούνται µεταξύ τους
21 H τάξη µας είναι ευχάριστη
22 Oι συµµαθητές µου τσακώνονται συχνά
23 Mερικά παιδιά στην τάξη µου θέλουν πάντα να είναι πρώτα

Nαι Όχι
Nαι Όχι
Nαι Όχι
Nαι
Nαι
Nαι
Nαι

Όχι
Όχι
Όχι
Όχι

Nαι Όχι
Nαι
Nαι
Nαι
Nαι
Nαι

Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι

24 Τα περισσότερα παιδιά τα καταφέρνουν µόνα τους µε τις Nαι Όχι
ασκήσεις
25 Oι συμµαθητές της τάξης μου αισθάνονται µεταξύ τους σαν Nαι Όχι
καλοί φίλοι

Ευχαριστώ πολύ!
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