
 
 

i 
 

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

 

 

Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΤΟΥ JÜRGEN HABERMAS ΚΑΙ CHARLES TAYLOR 

 

της 

 

ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΚΑΠΑΚΤΣΗ 

 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του 

μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης 

στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης, 

με ειδίκευση στη Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία 

 

 

Απρίλιος 2019 

 

 

 



 
 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Έτος 2019 

Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ), η οποία εκπονήθηκε στα 

πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Επιστήμες της Εκπαίδευσης 

και της Διά Βίου Μάθησης, στην Κατεύθυνση: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία, 

και τα λοιπά αποτελέσματα αυτής αποτελούν συνιδιοκτησία του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας και του φοιτητή, ο καθένας από τους οποίους έχει το δικαίωμα 

ανεξάρτητης χρήσης και αναπαραγωγής τους (στο σύνολο ή τμηματικά) για 

διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, σε κάθε περίπτωση αναφέροντας τον τίτλο 

και το συγγραφέα και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου εκπονήθηκε η ΜΔΕ καθώς 

και τον Επιβλέποντα Καθηγητή και την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

 

 



 
 

iii 
 

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

 

Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΤΟΥ JÜRGEN HABERMAS ΚΑΙ CHARLES TAYLOR 

της 

ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΚΑΠΑΚΤΣΗ 

 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑΚΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ  

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

Μέλη 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΛΚΑΝΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

 

 

Απρίλιος, 2019 

  



 
 

iv 
 

                  Δεν αρκεί να είμαστε μόνο ίσοι απέναντι στους νόμους,     

        αλλά και να θεωρούμαστε ότι είμαστε οι συντάκτες των νόμων που μας 

δεσμεύουν. 

JÜRGEN HABERMAS   



 
 

v 
 

Πρόλογος 
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού 

προγράμματος «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης», με 

κατεύθυνση την «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» του τμήματος: Εκπαιδευτικής 

και Κοινωνικής Πολιτικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Με την εργασία αυτή θα 

προσπαθήσω να αναλύσω το ρόλο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ηγεσίας στην 

αλληλεπίδραση των ατόμων και των ομάδων με πολιτισμική πολυμορφία καθώς και 

να καταδείξω το γεγονός ότι η διαπολιτισμική παιδεία δεν περιλαμβάνει μόνο την 

αποδοχή των διαφορετικών πολιτισμικών αξιών και συμπεριφορών, αλλά και τη 

διασφάλιση των παιδαγωγικών προϋποθέσεων του τρόπου συγκρότησης της 

προσωπικής και κοινωνικής ταυτότητας, όπως πραγματικά υφίστανται υπο το πρίσμα 

ενός άλλου πολιτισμού, μέσω των θεωριών των φιλοσόφων Jürgen Habermas και 

Charles Taylor. Προτάσσεται περίληψη της εργασίας όπου παρουσιάζεται συνοπτικά 

το περιεχόμενο της εργασίας. 

Κλείνοντας το προλογικό σημείωμα, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις 

ιδιαίτερες ευχαριστίες μου στην επιβλέπουσα καθηγήτρια μου κυρία Βασιλική 

Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για την αμέριστη βοήθεια  

και την ουσιαστική καθοδήγηση που μου προσέφερε, στην ολοκλήρωση της 

διπλωματικής εργασίας μου. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου και 

τους φίλους μου για την υπομονή και την συμπαράσταση που επέδειξαν σε όλη τη 

διάρκεια του προγράμματος. 

                                                                                                       

 

 

                                                                                                Καπακτσή Ουρανία 

                                                                                                 Απρίλιος, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

 

 

Η άσκηση της ηγεσίας στη διαπολιτισμική εκπαίδευση μέσα από το 

διάλογο του Jürgen Habermas και του Charles Taylor  

Περίληψη   
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτέλεσε τον τρόπο αντιμετώπισης της πολιτισμικής 

πολυμορφίας των κρατών δίνοντας έμφαση στην αλληλοαναγνώριση και ανοχή. Με 

την πάροδο του χρόνου ισχυροποιήθηκε η άποψη ότι στο πεδίο της εκπαίδευσης, 

πρέπει να λαμβάνονται μέτρα που να παρέχουν επαρκείς ευκαιρίες για γνώση του 

πολιτισμού των μειονοτήτων που υπάρχουν στην επικράτεια τους. Σύμφωνα με τις 

θεωρίες που διαμορφώθηκαν εμφανίστηκε ο όρος της πολυπολιτισμικότητας που 

αφορά μια κοινωνική πραγματικότητα συνύπαρξης ατόμων από διαφορετικούς 

πολιτισμούς, ενώ ο όρος της διαπολιτισμικότητας περικλείει όλη τη διαδικασία που 

διαμορφώνει η συνύπαρξη αυτή. Η διαπολιτισμικότητα κατέδειξε τη δυναμική σχέση 

μεταξύ των υποκειμένων που δημιουργείται κατά το διαπολιτισμικό διάλογο, έχοντας 

ως αποτέλεσμα τη γέννηση νέων πολιτισμικών στοιχείων.  

Η εκπαιδευτική ηγεσία καλείται να λύσει ζητήματα διασφάλισης ίσων 

ευκαιριών και ισότιμης κοινωνικής συμμετοχής, μέσω της διαχείρισης των 

πολιτισμικών διαφορών. Ο πολιτισμικός σχετικισμός αντιμετωπίζει το θέμα αυτό 

μέσω ενός κανονιστικού παραδείγματος δικαιοσύνης υποστηρίζοντας τη δίκαιη 

κατανομή αγαθών και ζητώντας κοινωνική ισότητα. Ο πολιτισμικός οικουμενισμός 

αξιώνει την πλήρη εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη διασφάλιση της 

κοινωνικής ισότητας και την  αυτόνομη εξέλιξη των ατόμων.  

Η εργασία έχει ως βασικό σκοπό α) να τονίσει το ρόλο της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης και ηγεσίας στην αλληλεπίδραση των ατόμων και των ομάδων με 

πολιτισμική πολυμορφία β) να καταδείξει το γεγονός ότι η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση δεν περιλαμβάνει μόνο την αποδοχή των διαφορετικών πολιτισμικών 

αξιών αλλά και τη διασφάλιση των παιδαγωγικών προϋποθέσεων συγκρότησης της 

προσωπικής και κοινωνικής ταυτότητας όπως πραγματικά υφίσταται υπο το πρίσμα 

ενός άλλου πολιτισμού, μέσω των θεωριών του  Jürgen Habermas και του Charles 

Taylor. Στην παρούσα βιβλιογραφική έρευνα, καταδεικνύεται ότι οι έννοιες της 

αναγνώρισης και της ταυτότητας θα μπορούσαν να αποτελέσουν τις αφετηρίες 

στήριξης της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, προσεγγίζοντας κριτικά τις κοινωνικο 

πολιτισμικές προϋποθέσεις δόμησης της ατομικής ταυτότητας. Εν κατακλείδι, 

αναδύεται η περίπλοκη σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και δημοκρατίας  απαιτώντας 

έναν εκπαιδευτικό ηγέτη που κατανοεί τις υποκειμενικές νοηματοδοτήσεις των 

μαθητών στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.    

 

Λέξεις Κλειδιά: Ηγεσία, διαπολιτισμική εκπαίδευση, αναγνώριση, ταυτότητα, 

πολιτισμική πολυμορφία, ετερότητα   
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The exercise of leadership in the intercultural education through 

discourse by Jürgen Habermas and Charles Taylor  

Abstract  

Intercultural education has been the way of overcoming the cultural multiformity of 

the different states by giving emphasis on the identification of one another and 

tolerance. Through the years, the opinion that measures providing enough chances for 

getting to know the culture of the minorities that exist in these states must be taken 

into the field of education, has strengthened itself. According to the theories formed, 

the term of multiculturalism has been created. This term is connected with the social 

reality of the co-existence of some people stemming from different cultures. The term 

of inter-culturalism includes the whole process forming this co-existence. Inter-

culturalism has shown the dynamic relation between the objects that are created 

during the intercultural discourse. As a result new cultural data are created.  

Educational leadership has to step up and solve all issues regarding the assurance of 

equal chances and social participation through the management of cultural 

differences. Cultural relativism faces this issue though a regulatory example of justice 

supporting the fair distribution of goods and requesting social equality. Cultural 

ecumenism requests the full application of human rights in order to assure social 

equality and independent evolution. The paper’s main target is to: a) highlight the role 

of intercultural education and leadership in the interaction of people and groups with 

cultural multiformity, b) to show the fact that intercultural education does not only 

include the acceptance of the different cultural values but also the assurance of the 

educational conditions that form the personal and social identity as it actually exists 

on the basis of another culture through the theories of Jurgen Habermas and Charles 

Taylor. This paper showed that the terms of recognition and identity could eventually 

be the starting points for supporting the intercultural education by critically 

approaching the socio-cultural conditions of forming the personal identity. In 

conclusion, the complex relation between education and democracy has emerged. 

This relation craves for an educational leader that understands the subjective 

meanings of the students within the intercultural communication.  

Keywords: leadership, intercultural education, recognition, identity, cultural 

multiformity, alterity  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο καθοριστικός διακριτός ρόλος της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση της δομής της 

υποκειμενικότητας του ατόμου και το σχηματισμό των κοινωνικών σχέσεων και 

διαδικασιών, αποτελεί αντικείμενο πολλών θεωριών της Παιδαγωγικής. Το 

ζητούμενο της εκπαιδευτικής δικαιοσύνης είναι ένα μέρος του παιδαγωγικού 

προβληματισμού και ειδικότερα, όταν αφορά την παιδαγωγική διαχείριση των 

πολιτισμικών διαφορών έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι, διαφέροντες ή μη, να 

απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες. 

 Στην εκπαίδευση ετερογενών πληθυσμών, η ανάγκη της ισότητας ευκαιριών 

ικανοποιήθηκε αρχικά με τη θεωρία της πολυπολιτισμικότητας. Η θεωρία αυτή 

ουσιαστικά ανέδειξε ότι η κοινωνική ισότητα δεν αφορά μόνο το οικονομικό αλλά 

και το πολιτισμικό πεδίο. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αντιμετώπισε κυρίως την 

πληθυσμιακή ετερογένεια ως υπόθεση διαφοράς με σκοπό την επίτευξη ίσων 

εκπαιδευτικών ευκαιριών. Εμπειρικά διαφαίνεται ότι η παγκοσμιοποίηση και η 

μετανάστευση έχουν δημιουργήσει πολλαπλές αναφορές ταυτοτήτων που πρέπει να 

αναγνωρίζονται. Ζητήματα διασφάλισης ίσων ευκαιριών και ισότιμης κοινωνικής 

συμμετοχής απαιτούν αντιμετώπιση οδηγώντας μας σε προβληματισμούς 

παιδαγωγικής διαχείρισης των πολιτισμικών διαφορών, αναφορικά με τους σκοπούς 

της σύγχρονης εκπαίδευσης. 

Πολλοί θεωρητικοί αντιμετωπίζουν το θέμα της πολυπολιτισμικότητας και της 

πολιτισμικής ταυτότητας, μέσω ενός κανονιστικού παραδείγματος δικαιοσύνης και 

τοποθετούν το αίτημα της δίκαιης κατανομής αγαθών, στη θέση του αιτήματος για 

αναγνώριση διαφορετικών ταυτοτήτων. Αυτή η προσέγγιση είναι η αφετηρία του 

πολιτισμικού σχετικισμού και έχει δεχθεί επικρίσεις διότι θεωρείται ότι το αίτημα της 

κοινωνικής ισότητας, αντιμετωπίζεται από πρακτικές που αποδέχονται αναμφίβολα 

μια δεδομένη διαφορετικότητα υποκειμένων. Η αρνητική κριτική τονίζει τη 

στατικότητα του εννοιολογικού πλαισίου της ταυτότητας και του πολιτισμού. Οι 

πολυπολιτισμικές κοινωνίες είναι δυναμικά εξελισσόμενα σύνολα και βρίσκονται σε 

διαρκή κοινωνική και πολιτισμική διαφοροποίηση, γι’ αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψιν 

η εμπειρική πραγματικότητα που ανταποκρίνεται στο αίτημα ανάλυσης των 

παραπάνω διαδικασιών. Η διαφορετικότητα νοηματοδοτείται και μέσω της ατομικής 

συμμετοχής στον πολιτισμό, με τη συμβολή της υποκειμενικής κατανόησης, προς μια 

ανοιχτή διαπολιτισμική κατεύθυνση για όλους. 
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Σε μια αντίθετη κατεύθυνση κινείται ο πολιτισμικός οικουμενισμός που 

αξιώνει την πλήρη εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων, για τη διασφάλιση 

κοινωνικής ισότητας και την αυτόνομη εξέλιξη των ατόμων. Αυτή η κατεύθυνση, όσο 

αφορά τον διαπολιτισμικό διάλογο, αδυνατεί να λάβει υπόψιν της τα κοινωνικά 

δεδομένα, δημιουργώντας πολλές φορές συνθήκες κοινωνικής ανισότητας. Το 

γεγονός ότι οι εκπαιδευόμενοι παροτρύνονται να λειτουργούν και να επικοινωνούν 

ως εκπρόσωποι πολιτισμικών ομάδων, δεν διασφαλίζει την αποδοχή και την 

αναγνώριση, διότι η κυριαρχούσα ομάδα εστιάζει στην καταγωγή και όχι στη 

διαφορετική ταυτότητα που εσωτερικεύει και εκφράζει ο «άλλος». 

Μια διαφορετική κατεύθυνση παιδαγωγικής αντιμετώπισης της πολιτισμικής 

πολυμορφίας συναντάται στην προσπάθεια δυναμικής εννοιολόγησης των διαφορών. 

Στο πλαίσιο αυτό κατά τον Γκόβαρη 2013 «μια προσέγγιση της διαφορετικότητας 

βρίσκεται πολύ κοντά σ΄αυτό που ορίσαμε ως διαλεκτική της εξελικτικής σχέσης 

μεταξύ ατομικού και κοινωνικού, ιδιαίτερου και γενικού» (Γκόβαρης, 2013, σ. 23). Η 

διαφορετικότητα υπό τη μορφή της υποκειμενικής νοηματοδότησης οφείλει να 

βρίσκεται στο κεντρικό σημείο της παιδαγωγικής διαπολιτισμικής διερεύνησης και 

πράξης, με σκοπό τη στήριξη και την αναγνώριση της ταυτότητας του υποκειμένου 

που καθορίζει την αυτονομία του. 

Η συστημική ένταξη μας φέρνει αντιμέτωπους με τα ζητήματα της σημερινής 

σχολικής ανισότητας. Γίνεται κατανοητό, ότι η εκπαίδευση διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια κοινωνικής ένταξης των ατόμων. Ο χώρος της 

Κοινωνικής Φιλοσοφίας, αναλύει τις κοινωνικοί-ηθικές προϋποθέσεις δόμησης της 

προσωπικής ταυτότητας, η οποία οδηγεί στην επιτυχή ή μη ένταξη του ατόμου και 

τονίζει τη σημαντικότητα αυτών των προϋποθέσεων για την επίτευξη κοινωνικής 

ισότητας και αλληλεγγύης. Στη σύγχρονη εποχή η διαπολιτισμική εκπαίδευση διάγει 

μια πορεία κριτικού αναστοχασμού, με κεντρικό άξονα τη σχέση της πολιτισμικής 

προέλευσης και της ατομικής εξέλιξης. Οι πολιτισμικές διαφορές αποτελούν στοιχεία 

που νοηματοδοτούνται με συγκεκριμένο τρόπο στην οικοδόμηση της ταυτότητας των 

μειονοτήτων και στις δυνατότητες για επικοινωνιακές και κοινωνικές σχέσεις. Το 

ερώτημα που τίθεται είναι: οι εκατέρωθεν νοηματοδοτήσεις και οι προτεινόμενες 

παιδαγωγικές της διαπολιτισμικότητας, βοηθούν τη συγκρότηση της προσωπικής 

ταυτότητας και αυτονομίας των μαθητών;  

 Η παρούσα εργασία στοχεύει: α) να τονίσει το ρόλο της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης και ηγεσίας στην αλληλεπίδραση των ατόμων και των ομάδων με 
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πολιτισμική πολυμορφία  β) να καταδείξει το γεγονός ότι η διαπολιτισμική παιδεία 

δεν περιλαμβάνει μόνο την αποδοχή των διαφορετικών πολιτισμικών αξιών και 

συμπεριφορών, αλλά και τη διασφάλιση των παιδαγωγικών προϋποθέσεων του 

τρόπου συγκρότησης της προσωπικής και κοινωνικής ταυτότητας, όπως πραγματικά 

υφίστανται υπο το πρίσμα ενός άλλου πολιτισμού, μέσω των θεωριών των 

φιλοσόφων Jürgen Habermas και Charles Taylor. Θέτοντας την πολιτική της 

αναγνώρισης και την πολιτική της ισότητας στοχεύουμε μέσω της εργασίας, στην 

ανάδειξη της  συμμετοχής της εκπαιδευτικής ηγεσίας στην ισότιμη κοινωνική ένταξη 

του υποκειμένου σε μια πλουραλιστική κοινωνία. Η αναγνώριση της πολιτισμικής 

ταυτότητας που λαμβάνει χώρα τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια σφαίρα, 

αποτελεί το πεδίο έρευνας των φιλοσόφων. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας γίνεται μια θεωρητική 

προσέγγιση των εννοιών του πολιτισμού, της πολυπολιτισμικότητας και της 

διαπολιτισμικότητας διότι η κατανόηση τους βοηθά ενεργά, στην περεταίρω 

διερεύνηση των εκπαιδευτικών πρακτικών. Η αναφορά των μοντέλων 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αλλά και η ιστορική εξέλιξη της, αποτελούν μέρος της 

εργασίας λόγω της αναγκαιότητας παρουσίασης των θεμελιακών γνώσεων που θα 

οδηγήσουν στην κατανόηση των πολιτικών εκπαιδευτικής διαχείρισης της 

ετερότητας. 

Στη συνέχεια του πρώτου κεφαλαίου, γίνεται αναφορά στο θέμα της 

ετερότητας, ως συγκείμενο της σύγχρονης εποχής αλλά και ως αίτημα εξέλιξης της 

προσωπικής ταυτότητας. Ο χώρος της εκπαίδευσης δεν αποτελεί μόνο το μέρος που 

μαθαίνουμε να συμβιώνουμε με τους άλλους, είναι ο χώρος που κατασκευάζεται και 

νομιμοποιείται η πολιτισμική μας ταυτότητα. Η ανάγκη δημιουργίας ανοικτών χώρων 

διαβούλευσης, για την καθιέρωση του πλουραλισμού και την εξατομίκευση των 

κοινωνικών αγαθών, αντιμετωπίζεται με τον διαπολιτισμικό διάλογο. Οι στόχοι και 

τα αξιώματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθιστούν ένα μέρος ανάδειξης των 

μέχρι σήμερα ζητημάτων που απασχολούν την εκπαιδευτική πολιτική και 

αναδεικνύουν τα πλαίσια της. Στόχος της εκπαίδευσης είναι η μόρφωση ενός ενεργού 

πολίτη, που έχοντας τις κατάλληλες δεξιότητες και κριτικό αναστοχασμό 

επαναπροσδιορίζει την πολιτειακή του ταυτότητα. 

Το δεύτερο κεφάλαιο, ερευνά τον όρο του «σχολικού ηγέτη» και τα μοντέλα 

που προτείνονται για την άσκηση ηγεσίας στα πλαίσια των διαπολιτισμικών 

σχολείων. Πραγματεύεται τους παιδαγωγικούς σχεδιασμούς και πρακτικές 
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διδασκαλίας των διαπολιτισμικών δημοκρατικών σχολείων και θέτει ερωτήματα για 

τον ρόλο της εκπαιδευτικής και της πολιτικής ηγεσίας. Ακόμα, καταγράφονται 

αποτελέσματα ερευνών σχετικά με τη λειτουργία των διαπολιτισμικών σχολείων στη 

Ελλάδα και την Ευρώπη. Η έρευνα των Zembylas και Iasonos (2010) καταδεικνύει 

ότι τα διάφορα μοντέλα ηγεσίας, αλληλοεξαρτώνται στενά με τις ποικίλες 

προσεγγίσεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Τα σχολεία αυτά υποστηρίζουν και 

καθοδηγούν, τους διαφέροντες μαθητές που προσπαθούν να εντάξουν, με κριτική 

διάθεση, τις πολιτισμικές διαφορές τους στην διυποκειμενικά εξελισσόμενη 

ταυτότητα τους. Μια συγκεκριμένη ποιότητα σχέσεων αναγνώρισης, διασφαλίζει την 

παιδαγωγική δέσμευση στήριξης του διαφορετικού μαθητή να δράσει, να κρίνει και 

τελικά να λαμβάνει ορθές αποφάσεις. Η εκπαίδευση δεν ισοδυναμεί με μια πράξη 

πιστοποίησης του ιδιαίτερου και «δεδομένου πολιτισμικού εαυτού», αλλά με πράξη η 

οποία στηρίζει την εξαρχής οικοδόμηση του (Γκόβαρης, 2013, σ. 28). Οι μαθητές 

πρέπει να τύχουν κοινωνικής αναγνώρισης για να μπορέσουν να αναστοχαστούν τις 

πολιτισμικές διαφορές τους από τους άλλους και να ενεργήσουν επικοινωνιακά 

βρίσκοντας κοινές προσεγγίσεις σε κοινούς προβληματισμούς. Πολλές φορές οι 

κοινωνίες διαμορφώνουν μια κοινή σιωπηρή θεωρία ηγεσίας που επηρεάζεται από 

την οργανωτική τους κουλτούρα, ορίζοντας ένα αποδεκτό και αποτελεσματικό 

εκπαιδευτικό μοντέλο ηγεσίας (Walker & Yu-Kwong, 2010, pp. 826,827). 

 Η διαπολιτισμική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση του 

ζητήματος της διαφορετικότητας, είναι ένα ζήτημα που παρουσιάζεται στην εργασία, 

στην προσπάθεια ανάλυσης του ρόλου της εκπαιδευτικής ηγεσίας. Οι εκπαιδευτικοί 

έχοντας κατακτήσει διαπολιτισμικές ικανότητες θα διαμορφώσουν τους μελλοντικούς 

πολίτες που αποδέχονται όλους τους πολιτισμούς. Η αναφορά της εργασίας στην 

ιδιότητα του ενεργού πολίτη, επιχειρείται λόγω της άμεσης σύνδεσης της με την 

προώθηση της κοινωνικής συνοχής, καθώς επίσης και με θέματα ταυτότητας και 

αξιών, αποτελώντας τις προϋποθέσεις για ένα δημοκρατικό διάλογο. Στη συνέχεια, 

γίνεται αναφορά στην ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης καθώς η 

παγκοσμιοποίηση και οι σύγχρονες προκλήσεις, γέννησαν την ανάγκη προσδιορισμού 

μιας Ευρωπαϊκής κοινής ταυτότητας των πολιτών με πολυπολιτισμικό χαρακτήρα. Η 

ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων των πολιτών της καθώς και σε ένα αναδομητικό εξελικτικό ρόλο της 

κοινωνίας, που αναγνωρίζει όλους τους πολιτισμούς. 
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 Οι ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, μέσω της δημοκρατικής ηγεσίας των 

ιδρυμάτων αναφέρονται στην τελευταία ενότητα του δεύτερου κεφαλαίου. Μια 

διαδικασία δημοκρατικής μάθησης, περιλαμβάνει εμπλοκή των συμμετεχόντων με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται αίσθημα δέσμευσης και ευθύνης, αποτελώντας μια 

συλλογική απόφαση. Η ισότητα και η δικαιοσύνη αποτελούν τους θεμέλιους λίθους 

της εκπαιδευτικής ηγεσίας και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Οι αξίες αυτές 

επιτυγχάνονται μέσω της ανατροφοδότησης των παιδαγωγικών στόχων, 

διαμορφώνοντας μια σχολική κουλτούρα με γνώμονα το σεβασμό του άλλου, τη 

δημοκρατία και την αποφυγή εθνικιστικών συμπεριφορών. Οι ρίζες της δημοκρατίας 

στα σχολεία, είναι η συμμετοχή και η πρωτοβουλία διαμορφώνοντας άτομα που 

αισθάνονται και λειτουργούν ως μέλη μιας κοινότητας. 

Το τρίτο κεφάλαιο της εργασίας, αναφέρεται στη θεωρία του κοινοτιστή 

φιλόσοφου Charles Taylor, που τονίζει τη σημαντικότητα των προϋποθέσεων της 

δόμησης της προσωπικής ταυτότητας και την επίτευξη κοινωνικής ισότητας και 

αλληλεγγύης. Ο κοινοτισμός κατηγορεί τον φιλελευθερισμό, ως φιλοσοφική και 

ιδεολογική βάση της κοινωνίας, για την προώθηση του άκρατου ατομικισμού και την 

απόδοση αφηρημένων ιδεών περί δικαίου και ελευθερίας, τη διάλυση των 

παραδοσιακών κοινωνικών δεσμών που οδηγούν σε ανυπολόγιστα κοινωνικά 

προβλήματα.  

Ενάντια στις θέσεις του φιλελευθερισμού προτάσσουν τη θέση της 

«κοινότητας», υποστηρίζοντας ότι για την οικοδόμηση της ταυτότητας του ατόμου 

και την κατάκτηση της ελευθερίας του είναι αναγκαία, η συνοχή της πολιτισμικής 

ομάδας και η διατήρηση των κοινών στάσεων, πεποιθήσεων και δεσμών. Ο Charles 

Taylor ως κυρίως εκφραστής του «κοινοτισμού» προτείνει την εφαρμογή μιας 

τροποποίησης του φιλελευθερισμού, που ουσιαστικά είναι μια πολιτική αναγνώρισης 

των ιδιαίτερων ταυτοτήτων των πολιτισμικών ομάδων. Ο φιλόσοφος επισημαίνει την 

ανάγκη του ατόμου, για αναγνώριση της ταυτότητας του, τόσο σε διαπροσωπικό, όσο 

και στο ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο, για τη θετική ψυχική του εξέλιξη. 

Στον αντίποδα των κοινοτιστών βρίσκεται ο φιλόσοφος Jürgen Habermas, 

υποστηρικτής του μεταμεταφυσικού οικουμενισμού, υποστηρίζει μια θεώρηση περί 

δικαίου και ηθικής βασισμένη στο συγκεκριμένο επικοινωνιακό «εγώ». Για τον 

Habermas, οι ηθικοί κανόνες διαμορφώνονται μέσα από μια διαδικασία 

επικοινωνιακού «πράττειν», οδηγώντας μια συνεννόηση και ουσιαστική συναίνεση 

που καταλήγει στην πολιτισμική αναγνώριση των υποκειμένων. Μέσω αυτής της 
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αναγνώρισης διαμορφώνονται κανόνες και αναδεικνύονται εκείνες οι ηθικές κρίσεις 

που είναι ορθές. Ο φιλόσοφος συνδέει το επικοινωνιακό «πράττειν» με το 

περιεχόμενο μιας εποικοδομητικής μάθησης και ανάπτυξης του ατόμου μέσω του 

αναστοχασμού και των επιχειρημάτων, που μπορεί να ανατρέπουν ακόμα και τις ίδιες 

του τις θέσεις. Αμφισβητεί τη θεωρία των κοινοτιστών για τη δυνατότητα κατανομής 

ίσων ευκαιριών αποκλειστικά με την παροχή τυπικών δικαιωμάτων. Όσο αφορά τη 

δόμηση της προσωπικής ταυτότητας αποδυναμώνει την αξία της ιστορικής 

κοινότητας και τη σύνδεση με τις έννοιες των αξιών. Προτείνει τη συμμετοχή στο 

δημόσιο διάλογο, υποστηρίζοντας ότι αυτή κινεί εκ νέου τη συζήτηση για τις έννοιες 

των αξιών και των κανόνων. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης εφαρμογής των 

θεωριών που αναφέρθηκαν για τη διαμόρφωση μιας διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με 

στόχο, την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων απέναντι σε στερεότυπα αντίληψης 

του «άλλου» πολιτισμού. Ο Taylor επικεντρώνεται στην αναγνώριση της ταυτότητας 

στη δημόσια σφαίρα για να διακρίνει τις διαφορετικές πολιτικές αναγνώρισης. 

Συνδέει την πολιτική της αναγνώρισης με την αξία της έννοιας της ταυτότητας και 

στοχεύει μέσω του αιτήματος της καθολικής ισότητας, στην αναγνώριση της αξίας 

της ατομικότητας. Ο πολιτισμός των διαφέροντων ομάδων αποτελεί μια διάσταση του 

πολιτισμού της χώρας που εγκαθίστανται, καθώς αποτελεί έναν χώρο αντανάκλασης 

υποκειμενικά βιωμένων διαδικασιών ένταξης εσωπολιτισμικού πλουραλισμού. Η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση καλείται να αναλύσει την πολιτισμική ταυτότητα των 

μαθητών όχι μέσω της στείρας καταγραφής των διαστάσεων της, αλλά με τη 

σκιαγράφηση των ιδιαίτερων γνωρισμάτων τους άμεσα από την αφήγηση και την 

παρατήρηση των υποκειμένων. Ο Habermas αναγνωρίζει την αξία των ιδιαίτερων 

δεσμών και σχέσεων του ατόμου και τη σημασία της προστασίας της ολότητας του. Η 

αναγνώριση αυτή πάντα λαμβάνει χώρα στα πλαίσια της επικοινωνιακής πράξης και 

διυποκειμενικής αλληλεπίδρασης, χωρίς να εγκαταλείπεται ο οικουμενικός 

προσανατολισμός της.  

Ο προβληματισμός μας, αναφορικά με την διαφορετικότητα, εμπεριέχει τις 

έννοιες του «άλλου» και της «αναγνώρισης». Η ανάγκη διερεύνησης της κριτικής 

σχέσης αυτών των εννοιών με τις πολιτισμικές διαφορές, οδήγησε στην αναζήτηση 

των στοιχείων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν, την πρακτική εφαρμογή της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης από την ηγεσία. Οι ηγέτες της εκπαίδευσης καλούνται 

να συγκροτήσουν μέσω των ενεργειών τους, μια δίκαιη κοινωνική τάξη πραγμάτων 
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κατοχυρώνοντας τις απαραίτητες παιδαγωγικές προυποθέσεις διαμόρφωσης μιας 

σχολικής κουλτούρας, που παρέχει ευκαιρίες συμμετοχής και μάθησης. Η 

διαπολιτισμική μάθηση, ως απαραίτητο στοιχείο κατάκτησης γνώσεων, για την 

ισότιμη συνύπαρξη των ομάδων είναι στενά συνυφασμένη με τη διερεύνηση των 

διαδικασιών κοινωνικής ένταξης σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Το πεδίο της 

συστημικής κοινωνικής ένταξης αναφέρεται στις ατομικές και συλλογικές 

δυνατότητες πρόσβασης και συμμετοχής στα κοινωνικά υποσυστήματα (υγεία, 

εκπαίδευση κ.α.).  

Κεντρικό ερέθισμα για τη συγγραφή της εργασίας αποτέλεσε το ερώτημα εάν 

μπορεί να υπάρξει μια πολιτική αναγνώρισης, η οποία σέβεται την πληθώρα των 

πολιτισμικών ταυτοτήτων, αναλύοντας τις θεωρίες του Charles Taylor και Jürgen 

Habermas. Με κεντρικό άξονα την εξελικτική  εφαρμογή της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης  καταδεικνύεται η στενή σχέση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας με 

την πολιτική εξουσία. Στον εκπαιδευτικό τομέα, οι διαπολιτισμικές μεταρρυθμίσεις 

και καινοτομίες εκπορεύονται και συγκροτούνται από κοινωνικο-οικονομικά 

κριτήρια. Οι διαπολιτισμικές καινοτομίες επιβάλλουν αρχές στο πλαίσιο της 

αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, όπως η αμεροληψία, η αξιοκρατία, η αρχή της 

νομιμότητας, εννοώντας την ενεργό προώθηση συγκεκριμένων εκδοχών του χρηστού 

βίου. Φιλοδοξούμε ότι στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου η ανάλυση μας θα δείξει 

ότι η σύγκριση των θεωριών των παραπάνω φιλοσόφων, δύναται να αποτελέσει το 

έναυσμα διερεύνησης των δυνατοτήτων εφαρμογής της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

στην άσκηση της δίκαιης δημοκρατικής ηγεσίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

1. Οι έννοιες της πολυπολιτισμικότητας και της διαπολιτισμικότητας 

Η συγκρουσιακή σχέση κατοχύρωσης των ατομικών δικαιωμάτων με τα συλλογικά 

των μειονοτικών ομάδων, θέτει το ζήτημα των προϋποθέσεων και του εύρους της 

φιλελεύθερης εκπαιδευτικής θεωρίας. Στον αντίποδα αυτής προβάλλεται το αίτημα 

της κατοχύρωσης των συλλογικών δικαιωμάτων των μειονοτήτων και ο ρόλος της 

εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση των προβλημάτων (Σιούφα, 2013). Ζητήματα 

διασφάλισης ίσων ευκαιριών, ισότιμης κοινωνικής συμμετοχής και αναγνώρισης της 

ετερότητας απαιτούν αντιμετώπιση οδηγώντας μας σε προβληματισμούς 

παιδαγωγικής διαχείρισης των πολιτισμικών διαφορών, αναφορικά με τους σκοπούς 

της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η ετερότητα στα σχολεία γίνεται όλο και 

περισσότερο αισθητή γεννώντας ερωτήματα για το είδος και την ποιότητα 

διαχείρισης της (Γκότοβος, 2002). Οι εννοιολογικές αποσαφηνίσεις των όρων που 

διαμορφώνουν την αγωγή και τη μάθηση σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, 

καθίστανται απαραίτητες για την κατανόηση θεωριών της κοινωνικής φιλοσοφίας 

που προβάλλονται στη σύγχρονη εποχή.  

 

1.1. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

Εξετάζοντας την έννοια της πολυπολιτισμικότητας και της διαπολιτισμικότητας είναι 

απαραίτητο να αναφερθούμε στην έννοια του πολιτισμού, λόγω της αμφισημίας των 

όρων. Ο πολιτισμός ως έννοια περιλαμβάνει στα όρια του τη γλώσσα, την παράδοση, 

τις αξίες, και τον τρόπο αντίδρασης της κάθε κοινωνίας στην καθημερινότητα της. 

Δεν παραμένει αμετάβλητος παρα αλλάζει παίρνοντας μορφή σύμφωνα με τις 

κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις της κοινωνίας. Όλη αυτή η διαδικασία σχηματοποιεί 

την πολιτισμική μας ταυτότητα αποδίδοντας μας ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

(Δαμανάκης, 1997, σσ. 30,32). Ο πολιτισμός έχει στενή σχέση με τις αξίες. Η αξία 

κατανοείται ως μια συγκεκριμένη έννοια που είναι αποτέλεσμα της διεργασίας της 

ανθρώπινης συνείδησης,  καθορίζοντας ποιες ιδιότητες χαρακτηρίζουν μια οντότητα 

ή μια υπαρξιακή κατάσταση. Οι ιδιότητες αυτές προκύπτουν ως αποτέλεσμα μιας 

προτίμησης, επιθυμίας ή πρόθεσης της οντότητας (Chiriac & Pancuic). 

Σύμφωνα με θεωρίες που διαμορφώθηκαν, ο όρος πολυπολιτισμικότητα 

χαρακτηρίζει μια κοινωνία που περιλαμβάνει ανθρώπους από διαφορετικούς 

πολιτισμούς και είναι μια κοινωνική πραγματικότητα συνύπαρξης της σύγχρονης 
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εποχής. Ο όρος διαπολιτισμικότητα αναφέρεται όταν υπάρχει ανάγκη ανάδειξης της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των ομάδων που συνυπάρχουν με διαφορετικό πολιτιστικό 

υπόβαθρο. Η πολυπολιτισμικότητα αφορά απλά τη συνύπαρξη πολιτισμών ενώ η 

διαπολιτισμικότητα περικλείει όλη τη διαδικασία που διαμορφώνεται από αυτή τη 

συνύπαρξη. Η διαφορά από την έννοια της πολυπολιτισμικότητας, έγκειται στη 

δυναμική σχέση που δημιουργείται κατά τη διαπολιτισμική επικοινωνία και το 

διάλογο, με αποτέλεσμα τη γέννηση νέων πολιτισμικών στοιχείων μέσα από την 

αμοιβαιότητα και την πολιτισμική αλληλεξάρτηση. Σύμφωνα με αυτή την άποψη η 

πολυπολιτισμικότητα περιγράφει και αναφέρεται σε κάτι δεδομένο, ενώ ζητούμενα 

είναι η πορεία και η εξέλιξη της σε διαπολιτισμικότητα (Δαμανάκης, 2003, σ. 88). 

Ερευνώντας αυτή την εξέλιξη, η διαπολιτισμική αγωγή και η εκπαίδευση αποτελούν 

την απάντηση στη διαμόρφωση της πολύπλοκης διαδικασίας της κοινωνικοποίησης 

του ατόμου μέσα σε μια πολιτισμική πραγματικότητα (Σταυρίδου-Bausewien, 2014). 

Μέσα σε αυτή την ποικιλομορφία  είναι όροι που αναφέρονται στην κοινωνική δράση 

και στις πρακτικές όλων των ατόμων που συμμετέχουν άμεσα και έμμεσα στη αγωγή 

και την εκπαίδευση, γι’ αυτό και θα χρησιμοποιηθούν κατά τη συγγραφή της 

εργασίας.  

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η πρόθεση «δια» στην σύνθετη λέξη 

διαπολιτισμική θέλει να καταδείξει α) την κινητικότητα ανάμεσα στις διάφορες 

ομάδες ετερότητας β) την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους φορείς διαφορετικών 

(ακόμη και με την νομιμαλιστική χρήση του όρου) ταυτοτήτων γ) την πολιτισμική 

όσμωση που αναλόγως των συνθηκών μπορεί να επιτευχθεί. Οι μυητές του όρου στην 

Ελλάδα ήθελαν όχι μόνο να δηλώσουν αυτή την αλληλεπίδραση ή όσμωση, που 

προτάσσονταν από τις αλλαγές στην ελληνική κοινωνία αλλά και την προγραμματική 

θέση ότι η παιδαγωγική απευθύνεται σε περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από 

ετερότητα, και όχι μόνο σε αυτά, ότι είναι επιθυμητή η αμοιβαία ανίχνευση των 

μετεχόντων, η τοποθέτηση του υποκειμένου στον (πολιτισμικό) ρόλο του άλλου και η 

θέαση του κόσμου από αυτή την οπτική γωνία (Γκότοβος, 2002). 

  Στο ελληνικό ακαδημαϊκό περιβάλλον εμφανίζονται δύο διακριτές τάσεις που 

ανήκουν στο κανονιστικό πεδίο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η πρώτη θεωρεί 

την εκπαίδευση αυτή εργαλείο για την συνύπαρξη και αποδοχή διαφορετικών 

πολιτισμών στο σχολείο, μέσω της ισοτιμίας των πολιτισμών και της ελευθερίας της 

διαφορετικότητας. Οι ηγεσίες των εκπαιδευτικών οργανισμών οφείλουν να 

αναγνωρίσουν τους μαθητές ως μέλη συλλογικοτήτων και όχι μόνο ως φορείς 
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προσωπικής ταυτότητας. Κύριο μέλημα των ηγετών είναι να καθορίσουν ρυθμίσεις 

και ενέργειες ώστε η ετερότητα να νομιμοποιηθεί και να μην διαχωριστεί με 

αποδόσεις προνομίων ή προτεραιοτήτων. Η ελεύθερη ανταλλαγή πολιτισμικών 

στοιχείων με διαφορετική προέλευση, θα οδηγήσει στη διατήρηση όλων των 

συλλογικών ταυτοτήτων και στη δημιουργία όσμωσης αποφεύγοντας προσκρούσεις 

σε στερεότυπα και προκαταλήψεις. Το παιδαγωγικό αποτέλεσμα, από τις παραπάνω 

ενέργειες θα είναι η προστασία και αναπαραγωγή της ετερότητας και η παροχή ίσων 

ευκαιριών, σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού. Η δεύτερη τάση εστιάζει στα 

μαθησιακά αποτελέσματα των ατόμων και την αξιοποίηση αυτών για τον εαυτό τους 

και την κοινωνία.  

Στην παραπάνω τάση η ετερότητα αποτελεί σημείο ενδιαφέροντος χωρίς όμως 

να είναι στο επίκεντρο. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση θα οδηγήσει τον εκπαιδευτικό 

να διαμορφώσει τη σωστή εικόνα για τον μαθητή που ανήκει σε μια διαφορετική 

πολιτισμική ομάδα, έτσι ώστε να τον βοηθήσει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του 

και να προσφέρει τα απαραίτητα προσόντα και εφόδια για τη ζωή. Η εκπαιδευτική 

ηγεσία σε αυτή την περίπτωση, δεν ενδιαφέρεται τόσο για την προστασία της 

ετερότητας, όσο για τον βαθμό που μπορεί να αποτελέσει μορφωτικό κεφάλαιο για 

την κοινωνία. Στην πρώτη παραδοχή εάν αναφερθούμε στο κοινωνικό πεδίο, 

αντιλαμβανόμαστε ότι δημιουργείται μια κοινωνία με ομαδοποιημένες κοινότητες και 

διακριτά αξιακά συστήματα που αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, δημιουργώντας 

κοινούς χώρους που καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες. Στη δεύτερη παραδοχή, σε 

κοινωνικό επίπεδο οι συλλογικές ταυτότητες αφορούν την ιδιωτική σφαίρα, με την 

έννοια ότι η κοινωνική ζωή δομείται ιεραρχικά με λίγο ή πολύ ενιαίες αξίες και 

διαδικασίες. Στόχος αυτής της παραδοχής είναι οι αρχές της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης να μην καθοδηγούνται από επιμέρους εθνοτικές ή άλλες ταυτότητες.  

Συμπερασματικά η έννοια της διαπολιτισμικότητας στην παγκόσμια σχολική 

εκπαίδευση, χρησιμοποιείται για την αναγνώριση και την κατανόηση των διαφορών 

και των ομοιοτήτων των μαθητών, τους τρόπους να μάθουν να σέβονται τις αξίες, τις 

πρακτικές και τις στάσεις των ίδιων και των άλλων (Heidi , Tremion, & Dervin, 

2015).Έχει φτάσει ο όρος «διαπολιτισμικό» να συνεπάγεται μια ενεργά κρίσιμη 

διαδικασία πολιτιστικού προβληματισμού. Η λέξη «διαπολιτισμικό» προσπαθεί να 

αντιπροσωπεύσει μια εστίαση στη θέση του εκπαιδευόμενου που είναι "μεταξύ" 

πολιτισμών, απαιτώντας έρευνα και αναγνώριση του εαυτού καθώς και των «άλλων».  
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1.2. Η ιστορία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης  

Ερευνώντας ιστορικά την εξέλιξη της μετανάστευσης στην Ευρώπη τις δεκαετίες του 

1960, 1970 διαφαίνεται ότι αντιμετωπίστηκε ως ένα παροδικό φαινόμενο. Αρχικά η 

πρώτη αντίδραση στη διαχείριση του μεταναστευτικού, όσο αφορά την εκπαίδευση, 

ήταν η δημιουργία της Σύμβασης της Unesco (1960) κατά των Διακρίσεων στην 

εκπαίδευση που καταχωρήθηκε στη γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών. Η ανάγκη 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης δεν αναγνωρίστηκε εγκαίρως, με αποτέλεσμα να μην 

αντιμετωπιστούν κατάλληλα τα προβλήματα των μεταναστών. Η κοινωνιολογική 

ανάλυση που ακολούθησε ανέδειξε τη δημιουργία κοινωνιών που συντίθενται από 

διαφορετικές ομάδες με ιδιαιτερότητες. Η ανάδειξη αυτή δημιούργησε την 

ενθάρρυνση της διατήρησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ομάδων και μια 

τάση ενότητας της διαφορετικότητας, εδραιώνοντας μια κοινωνία με οριοθετημένες 

ομάδες. Οι επιστημονικές προσεγγίσεις, κατέδειξαν την ανάγκη χάραξης μιας 

εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία θα πρέπει να δίνει έμφαση στις σχέσεις μεταξύ των 

διαφερόντων πολιτισμών που συνυπάρχουν και όχι απλά στην αλληλοαναγνώριση 

και ανοχή (Τζωρτζοπούλου & Κοτζαμάνη, 2008). 

 Η Διακήρυξη για τα δικαιώματα προσώπων που ανήκουν σε εθνικές ή 

εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες υπογράφηκε στις 18 Δεκεμβρίου 

του 1992, αναφέροντας (άρθρο 4) ότι: τα κράτη ανάλογα με τις δυνατότητες τους 

πρέπει, να λαμβάνουν μέτρα στο πεδίο της εκπαίδευσης για να ενθαρρύνουν τη 

γνώση της ιστορίας, των παραδόσεων, της γλώσσας, του πολιτισμού των 

μειονοτήτων που υπάρχουν μέσα στην επικράτεια τους. Πρόσωπα που ανήκουν σε 

μειονότητες πρέπει να έχουν επαρκείς ευκαιρίες για γνώση της κοινωνίας στο σύνολο 

της (Γενική Συνέλευση Ηνωμένων Εθνών). Στη Διακήρυξη του Συμβουλίου της 

Ευρώπης στη Βαρσοβία το 2005 αποφασίστηκε: η κοινή προώθηση μιας Ευρωπαικής 

ταυτότητας και ενότητας με κοινές θεμελιώδης αξίες και σεβασμό στην κοινή 

κληρονομιά και την πολιτιστική πολυμορφία. Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε 

να εξασφαλίσει, ότι η ποικιλομορφία μέσα από ένα διαπολιτισμικό διάλογο θα 

αποτελέσει πηγή εμπλουτισμού όλων των μελών της. Η στήριξη των εθνικών 

μειονοτήτων θα συμβάλει στην ανάπτυξη δημοκρατικής σταθερότητας, 

οικοδομώντας μια Ευρώπη χωρίς διαχωριστικές γραμμές (Third Summit of Heads of 

State and Government of the Council of Europe) (Warsaw, 16-17 May 2005). 
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1.2.1 Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα 

Η ανάγκη διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αναγνωρίστηκε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 

1980 και αντιμετωπίστηκε με τη δημιουργία σχολικών δικτύων και ανταλλαγών, 

νομοθετώντας την ίδρυση Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών τμημάτων (Νόμος 

1404/83 άρθρο 45, Φ.Ε.Κ. 173/24-11-83). Το 1996 το ελληνικό κράτος αντιδρώντας 

στο κύμα μεταναστών και παλλινοστούντων, θεσμοθετεί την Ειδική Γραμματεία 

Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ν.2413/1996). Το 2001 

ιδρύει το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Ήταν μια 

προσπάθεια εκπαιδευτικής ένταξης των μεταναστών καθώς και των κοινωνικά 

ευάλωτων ομάδων. Το 2005 ψηφίζεται ο Νόμος 3386/2005(Φ.Ε.Κ. 191 τ.α΄/2-8-

2005) περί ίδρυσης σχολείου Ευρωπαικής Παιδείας.. 

Το 2006 η Ελλάδα με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοποίησε 

προγράμματα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ως μια ευρωπαϊκή χώρα του 21ου αιώνα, αποτελεί 

σημείο αναφοράς του πολιτισμού και της δημοκρατίας και καλείται εκ νέου να 

διαδραματίσει το ρόλο του υποδοχέα μεγάλων μεταναστευτικών ρευμάτων, υπό την 

πίεση δημοσιονομικών ελλειμμάτων και την αποδόμηση της κοινωνικής συνοχής. 

Παρόλα αυτά υποχρεούται να καλλιεργήσει την κουλτούρα της δημοκρατίας, στο 

ζήτημα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτισμικά διαφερόντων 

ατόμων (Γεωργογιάννης, 2009). 

Συμπερασματικά, η διαπολιτισμική εκπαίδευση διαχρονικά δεν λειτουργεί 

μόνο υπο την επίβλεψη των πολιτικών του εθνικού κράτους αλλά ρυθμίζεται από 

διακρατικές συμφωνίες, που ορίζουν συγκεκριμένες πολιτικές για τα δικαιώματα των 

διαφερόντων πληθυσμών και από το διεθνές δίκαιο δεσμεύοντας το κράτος σχετικά 

με τη χρήση του κανόνα της πλειοψηφίας. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι, η 

παγκοσμιοποίηση έπλασε τη διαπολιτισμική εκπαίδευση καθώς είναι ένα οικουμενικό 

φαινόμενο που άπτεται πολιτικοοικονομικών ζητημάτων. Κατά τους (Gundara & 

Jacobs, 2012) η πολυπλοκότητα της κοινωνικής διαφορετικότητας πρέπει να 

αναγνωρίζεται αλλά αυτό «δεν πρέπει να αφορά μόνο τις ομάδες μεταναστών και 

προσφύγων». 
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1.3. Μοντέλα εκπαίδευσης μειονοτικών πληθυσμών 

Για να αναφερθούμε στα μοντέλα εκπαίδευσης των μειονοτικών πληθυσμών είναι 

απαραίτητο αρχικά να σταθούμε στη νοηματοδότηση του όρου, όπως τον συναντάμε 

στη σχετική βιβλιογραφία. Ο όρος μειονότητα χρησιμοποιείται και αναφέρεται σε 

τέσσερεις διαφορετικές κατηγορίες ομάδων: 

α) αυτόχθονες ή αυτόχθονοι λαοί των οποίων η καταγωγή μπορεί να διερευνηθεί από 

τους κατοίκους της χώρας 

β) εδαφικές μειονότητες, ομάδες με μακρά πολιτιστική παράδοση 

γ) μη εδαφικές μειονότητες ή νομάδες, ομάδες με ιδιαίτερη προσκόλληση σε μια 

περιοχή  

δ) μετανάστες. 

Η παιδαγωγική ως επιστήμη προσπάθησε να προσεγγίσει τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες των μειονοτικών πληθυσμών, αναγνωρίζοντας τον πολιτισμικό 

πλουραλισμό. Τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 

των μεταναστών και αυτόχθονων πληθυσμών. Μεταξύ των εκπαιδευτικών ζητημάτων 

που πρέπει να εξεταστούν, είναι το πώς θα καλλιεργηθεί η πολιτισμική, κοινωνική 

και οικονομική βιωσιμότητα αυτών των κοινοτήτων μέσω αποτελεσματικών και 

επαρκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που βασίζονται στις πολιτισμικές 

προοπτικές και τους προσανατολισμούς των μαθητευόμενων και η εξασφάλιση 

απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους επιτρέπουν να συμμετέχουν πλήρως 

στην ευρύτερη κοινωνία (UNESCO , 2007, σσ. 16-17). 

Στην Αμερική και την Αυστραλία στα μέσα της δεκαετίας του 1960 άρχισε να 

συζητείται η ιδέα της διαπολιτισμικότητας της εκπαίδευσης στοχεύοντας όμως στην 

αφομοίωση των μειονοτήτων. Με το πέρασμα μιας δεκαετίας η ιδέα αυτή 

εγκαταλείφθηκε και ακολούθησε η πολιτική της ένταξης, με στόχο την απλή 

διατήρηση των πολιτισμών των μειονοτήτων και την ανοχή αυτών από την 

πλειοψηφούσα ομάδα. Το αφομοιωτικό μοντέλο στηρίζεται στην ιδέα ότι  στο κράτος 

πρέπει να υπάρχει μια πολιτισμική και πολιτική ομοιομορφία. Αυτό επιτυγχάνεται με 

την αφομοίωση των διάφορων ομάδων από το εγχώριο ομοιογενή πολιτισμό, 

δίνοντας τη δυνατότητα ισοδύναμης συμμετοχής στη διαμόρφωση και διατήρηση, 

ανεξάρτητα από θρησκευτική και εθνική ταυτότητα της κοινωνίας. Ειδικότερα στην 

εκπαίδευση, το μοντέλο αυτό πρότεινε τη γρήγορη εκμάθηση της επίσημης γλώσσας, 

έτσι ώστε όλοι οι μαθητές ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής τους να μπορέσουν να 
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συμμετέχουν στον εθνικό πολιτισμό αποκτώντας τις κατάλληλες γνώσεις και 

δεξιότητες. Οι μαθητές μέσω αυτού του μοντέλου, αντιμετωπίζονταν ως εμπόδιο που 

δυσχεραίνει την επίδοση των υπολοίπων μαθητών γι αυτό και παραμελούσε, τη 

διδασκαλία της μητρικής γλώσσας προωθώντας την επίσημη γλώσσα του κράτους, 

τουλάχιστον στους δημόσιους φορείς (Γεωργογιάννης, 1997). Η γλώσσα είναι μια 

από τις πιο καθολικές και ποικίλες μορφές έκφρασης του ανθρώπινου πολιτισμού και 

ίσως ακόμη η πιο σημαντική, αποτελεί την πηγή θεμάτων ταυτότητας, μνήμης και 

μετάδοσης γνώσης (UNESCO , 2007, p. 13). Η εκπαιδευτική πολιτική που βασίζεται 

στην αφομοιωτική λογική σχεδιάζει ένα μονογλωσικό, μονοπολιτισμικό σχολείο, 

έχοντας την ευθύνη της μετάδοσης γνώσεων και της καλλιέργειας ικανοτήτων σ΄ όλο 

το μαθητικό δυναμικό από όπου και αν προέρχεται (Καναβάκης, 2004).  

Μετά το αφομοιωτικό μοντέλο, εισήχθη στον εκπαιδευτικό χώρο το μοντέλο 

της ενσωμάτωσης που βασίστηκε στην αρχή ότι η πολιτισμική ετερότητα είναι 

αποδεκτή έως το σημείο, που δεν αποτελεί απειλή για τα δικαιώματα της κυρίαρχης 

ομάδας. Με τη λογική αυτή οι μειονοτικές ομάδες θα πρέπει να ενταχθούν στο 

σύνολο κατανοώντας και υιοθετώντας τις πολιτισμικές παραδοχές της 

πλειοψηφούσας ομάδας. Αυτό αυτομάτως σημαίνει την αδιαπραγμάτευτη αποδοχή 

των αξιών και των πεποιθήσεων της κοινωνίας που καθορίζονται από την 

κυριαρχούσα ομάδα. Ο στόχος της πολιτισμικής αρμονίας και σταθερότητας καθώς 

και η έννοια της ισότητας των ευκαιριών, που καταλαμβάνει κεντρική θέση στο 

μοντέλο αυτό, συντρίβεται μπροστά στην προϋπόθεση της συμμόρφωσης και 

αποδοχής του κυρίαρχου κοινωνικού συστήματος. Η ενσωμάτωση σαν όρος 

υποδηλώνει την αναγνώριση του πολιτισμού της κάθε ομάδας, ως φορέα γλώσσας και 

κουλτούρας, επιδρώντας στη δημιουργία μιας νέας πολιτισμικής όψης. Η εκπαίδευση 

που εφαρμόζει το μοντέλο αυτό καλείται να ενσωματώσει τους μαθητές με 

διαφορετική γλώσσα στην επίσημη, με αποτέλεσμα να διασφαλίσει τη πολιτισμική 

ομοιογένεια, αδυνατώντας να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες των διαφορετικών 

ομάδων καθώς οι πολιτισμικές πτυχές που προστίθενται στα αναλυτικά προγράμματα 

είναι αξιολογήσιμα σύμφωνα με τις αξίες της κυριαρχούσας ομάδας. Η κύρια έμφαση 

αυτής της παιδαγωγικής, δίνεται στην ενσωμάτωση των παιδιών αυτών στις 

κοινωνίες των χωρών υποδοχής, κατοχυρώνοντας έτσι μια ομοιογενή πολιτισμικά και 

γλωσσικά κοινωνία (Μάρκου, 1997). 

Το πολυπολιτισμικό μοντέλο δημιουργήθηκε από την ανάγκη εγκατάλειψης 

των προηγούμενων που θεωρήθηκαν αποτυχημένα μετά τη δεκαετία του 1970, γιατί 
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αλλοίωναν την πολιτισμική ταυτότητα των νεοεισερχόμενων ομάδων. Η ανάγκη 

εύρεσης ενός νέου μοντέλου οδήγησε στη δημιουργία του πολυπολιτισμικού που δεν 

απαιτούσε μια πολιτισμικά ομοιογενή κοινωνία. Το μοντέλο αυτό στηρίζει την 

ενότητα μέσα από τη διαφορετικότητα και ενθαρρύνει τη διατήρηση των 

πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων και παραδόσεων όλων των ομάδων. Κύριο 

χαρακτηριστικό του είναι η εδραίωση της πολιτισμικής κοινωνίας αλλά με πτυχές 

απομόνωσης της κάθε ομάδας αφήνοντας τη δημιουργία διαχωριστικών ομάδων. Τα 

διακριτά στοιχεία που εμφανίζονται εμποδίζουν την ανάπτυξη μιας βασικής 

οικονομικής και κοινωνικής δομής. Στον τομέα της εκπαίδευσης, αναγνωρίζεται η 

ανάγκη γνώσης του εθνοτικού πολιτισμού της κάθε μαθητικής ομάδας από όπου και 

αν προέρχεται για τη βελτίωση και ανάπτυξη των προσωπικοτήτων της, μαζί με την 

εξάλειψη των διακρίσεων. Στα πολυπολιτισμικά σχολεία καλλιεργήθηκαν η ανοχή 

και ο σεβασμός προς τα άτομα με διαφορετική κουλτούρα, γλώσσα, θρησκεία και τα 

εκπαιδευτικά αναλυτικά προγράμματα περιλάμβαναν δραστηριότητες που κάλυπταν 

τις γλωσσικές και πολιτισμικές ανάγκες όλων των μαθητών. Στο επίκεντρο του 

εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος μπαίνει κάθε πολιτισμός χωριστά και όλοι μαζί ως 

σύνολο, με σεβασμό προς όλους περιορίζοντας τις διακρίσεις και τις προκαταλήψεις. 

Με κύριο γνώμονα την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εμφανίστηκαν 

από την εφαρμογή των παραπάνω μοντέλων, οι σύγχρονοι παιδαγωγοί πρότειναν ένα 

μοντέλο αντιμετώπισης του ρατσισμού. Το αντιρατσιστικό μοντέλο, δημιουργήθηκε 

με στόχο την αλλαγή όχι μόνο των στάσεων και των πεποιθήσεων των μαθητών αλλά 

και την αλλαγή της κοινωνικής και εκπαιδευτικής δομής. Η θεώρηση ότι ο ρατσισμός 

δεν είναι μονοδιάστατος, καταδεικνύει την ανάγκη καταπολέμησης του σε όλους τους 

κοινωνικούς θεσμούς, με τη βοήθεια μιας πολιτικής που ενισχύει την αντιρατσιστική 

εκπαίδευση. Οι βασικοί στόχοι της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης που προτείνονται 

είναι: 

α) Ισότητα (equality) στην εκπαίδευση για όλους τους νέους ανεξαρτήτως εθνικής- 

φυλετικής προέλευσης. Αυτό απαιτεί ριζικές αλλαγές των δομών και των 

συστημάτων και όχι απλά μεταρρυθμίσεις. 

β) Δικαιοσύνη (justice) με την έννοια ενός κράτους δικαίου που διασφαλίζει ίσες 

ευκαιρίες συμμετοχής, σε κάθε κοινωνική και κρατική υπηρεσία και προσφορά,  

προϋποθέτοντας δράσεις σε όλα τα επίπεδα. 
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γ) Χειραφέτηση- απελευθέρωση (emancipation-liberation) των καταπιεζόμενων και 

των καταπιεστών από τις δομές ρατσιστικής πρακτικής και από την κυριαρχία του 

ρατσισμού. 

Οι αντιδράσεις των πολέμιων αυτού του μοντέλου κατηγορούν τους 

εμπνευστές του για πολιτικοποίηση της εκπαίδευσης, που επιφέρει σοβαρές 

επιπτώσεις στην κοινωνία. Επισημαίνουν ότι το αντιρατσιστικό μοντέλο, ισοπεδώνει 

τα προβλήματα των κοινωνικών τάξεων και δημιουργεί ανταγωνιστικό κλίμα στο 

πολιτικό πεδίο (Καναβάκης, 2004, σ. 8). 

 Ένας από τους ρόλους της εκπαίδευσης, είναι η διαμόρφωση των ατομικών 

αντιλήψεων των πολιτισμικά διαφέροντων μαθητών και ο σχεδιασμός μιας 

διδακτικής που αναδεικνύει όλους τους πολιτισμούς. Οι αλλαγές αφορούν και τις 

μεταρρυθμίσεις στο θεσμικό πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας. Το 

μοντέλο της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης μπορεί να εφαρμοσθεί κατά τη 

διδασκαλία στην τάξη μεταμορφώνοντας το σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών. 

Το αντιρατσιστικό μοντέλο δεν αντιμετωπίζει μόνο τα ζητήματα της διαφοράς, αλλά  

εξουσίας και κοινωνικής ανισότητας με μια τάση ενοποίησης, επιφέροντας αλλαγές 

στο θεσμικό επίπεδο. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι για να 

καλλιεργηθεί η πολιτιστική ποικιλομορφία, στο πλαίσιο όπου η διδασκαλία είναι μια 

πολιτική πράξη, το μοντέλο της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης είναι ενδεδειγμένο για 

την εφαρμογή μιας διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση (Shibao & Zenobia, 2007). 

Καταλήγοντας στο μοντέλο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης διατυπώνονται 

από τον Nieke (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003, σ. 76) οι εξής τέσσερεις θέσεις: 

α) είναι κοινωνική μάθηση και έχει ως προϋπόθεση την έλλειψη των διακρίσεων για 

τα άτομα με διαφορετικά βιώματα. 

β) είναι πολιτική Παιδεία διότι οφείλει να προετοιμάσει την πολυπολιτισμική 

κοινωνία ως μια μεταβλητή της πλουραλιστικής κοινωνίας, καλλιεργώντας την ανοχή 

και την έλλειψη συγκρούσεων και διακρίσεων απέναντι στους αλλοδαπούς  

γ) είναι αντιρατσιστική Παιδεία διότι αναφέρεται στον πολιτισμικό σχετικισμό.  

δ) είναι Παιδαγωγική της υποστήριξης διότι υποστηρίζει την ισότητα των ευκαιριών 

για τους αλλοδαπούς, τη σταθεροποίηση της πολιτισμικής ταυτότητας τους λόγω των 

επιδράσεων της κουλτούρας καταγωγής και της κουλτούρας της χώρας υποδοχής, με 

στόχο τη διατήρηση της διγλωσσίας.  
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Σχετικά με τα αναμενόμενα οφέλη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ο 

Schugurensky 2009 σημειώνει ότι, θεωρητικά η διαπολιτισμική εκπαίδευση 

αναμένεται να βοηθήσει τη διαδικασία ένταξης των μεταναστών και ταυτόχρονα να 

βοηθήσει την κοινωνία των μη μεταναστών να δεχθεί τη νέα ομάδα ισότιμα, με 

γενικό στόχο τη δημιουργία μιας πιο συμμετοχικής και δημοκρατικής κοινωνίας με 

ενεργό ιθαγένεια (Schugurensky, 2009). Μέχρι στιγμής στην πράξη, οι προσπάθειες 

συγκεντρώνονται σε αντισταθμιστικές διαπολιτισμικές παιδαγωγικές παρεμβάσεις 

που αφορούν μόνο τις μειονοτικές ομάδες, αποφεύγοντας τη δημιουργία 

προγραμμάτων για όλους. Συζητήσεις για το ποιες είναι οι κατάλληλες παιδαγωγικές 

στρατηγικές, αναφέρονται στην καλλιέργεια των δημοκρατικών συνηθειών. Πολλοί 

αναλυτές προτείνουν την αποφυγή των ανοικτών συζητήσεων, λόγω του κινδύνου 

πιθανών συγκρούσεων μεταξύ των ομάδων. Άλλοι ωστόσο πιστεύουν ότι για να 

καλλιεργηθούν οι δημοκρατικές αξίες στους πολίτες, πρέπει να υπάρξουν ανοικτές 

συζητήσεις σε όλα τα αμφιλεγόμενα θέματα.  

Ειδικότερα για τον όρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ο Γκότοβος 

(Γκότοβος, 2002, σ. 2) θεωρεί ότι χρησιμοποιείται πολλές φορές με διπλή 

σημασιολογία, εμπερικλείοντας την έννοια της Διαπολιτισμικής Αγωγής. Η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση μπορούμε να ισχυριστούμε ότι συνδέεται με φιλοσοφικά 

πεδία τα οποία αφορούν κοινωνικές αξίες και αρχές όπως της δικαιοσύνης και της 

ισότητας ευκαιριών για όλους. Η εκπαιδευτική ηγεσία μιας σχολικής μονάδας πρέπει 

να κατοχυρώνει αυτές τις αξίες και αρχές αντιλαμβανόμενη τις κοινωνικές μεταβολές 

μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, εισάγοντας νεωτεριστικές μεθόδους που 

βασίζονται στην παιδοκεντρική παιδαγωγική με διπλή προοπτική, αυτή της ισότητας 

και της αυτενέργειας. 

 

1.4. Πολιτισμική ετερότητα. Οι σύγχρονες όψεις της στο πολυπολιτισμικό 

εκπαιδευτικό περιβάλλον 

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στην έννοια της κοινωνικής ταυτότητας και 

της πολιτισμικής ετερότητας, βάζοντας στο επίκεντρο την εξέλιξη της έννοιας της 

ετερότητας στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Μια κοινωνιολογική 

προσέγγιση της έννοιας της ταυτότητας υποστηρίζει, ότι αυτή σχηματίζεται μέσω της 

σχέσης με τους «άλλους» όπως αυτοί την αποδέχονται. Στην κατεύθυνση των 

κοινωνικών αλλαγών, η άποψη για την ταυτότητα διαφοροποιείται και 
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μετασχηματίζεται λόγω της ανασύστασης των παραδοσιακών κοινωνικών δομών 

(McCrone, 2000, p. 91). Η ταυτότητα επομένως είναι κάτι μεταβλητό και ρευστό 

καθώς αυτή αλλάζει ανάλογα με τους χώρους και τις χρονικές στιγμές. Στο χώρο της 

κοινωνικής ψυχολογίας τονίζεται η σημαντικότητα του τρόπου που αντιλαμβάνονται 

τα άτομα τον εαυτό τους και το πώς αυτός ο τρόπος επηρεάζει τα συναισθήματα του 

και την συμπεριφορά του (Χρυσοχόου, 2011, σ. 94). Για τη διαμόρφωση των 

αντιλήψεων των ατόμων υπεύθυνα είναι τα κοινωνικά συστήματα κάθε πολιτισμού, 

κατευθύνοντας την συμπεριφορά τους. Ο παραπάνω συλλογισμός μας βοηθά να 

κατανοήσουμε το ρόλο των κοινωνικών συστημάτων, στην ταξινόμηση των ατόμων 

ανάλογα με τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται 

σε κατηγοριοποίηση συστημάτων προνομίων και διακρίσεων (Γκότοβος, 2002, σσ. 

83-84). Υπο αυτή την έννοια κατανοούμε ότι η ταυτότητα αποτελεί μια κοινωνική 

κατασκευή που διαμορφώνεται μέσα από μια σχέση αντιπαράθεσης με τους «άλλους» 

καθώς έρχεται σε επαφή. Μέσα από αυτή την αντιπαράθεση αναδύεται η έννοια της 

ετερότητας και η διαλεκτική της σχέση με την ταυτότητα. Μελετώντας τον «άλλο» 

τίθεται απευθείας το θέμα της ύπαρξης του υποκειμένου. Στη μελέτη αυτή υποβόσκει 

η ύπαρξη ενός οικείου, κανονικού που αποτελεί μέτρο σύγκρισης. Η ετερότητα λοιπόν 

συνιστά το διαλεκτικό έτερο της ταυτότητας και, στην ουσία μια κριτική ανασκόπηση 

των ζητημάτων που προκύπτουν…………… η ετερότητα εν γένει συγκροτείται μέσα από 

την σχέση της με την ταυτότητα (Κυριακάκης & Μιχαηλίδου, 2006, σ. 9).  

Η δόμηση της καθολικής ταυτότητας σχηματοποιείται μηδενός εξαιρουμένου 

στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, που κοινωνικοποιούν τα παιδιά μαθαίνοντας τους μέσω 

αναπαραστάσεων τη διαμορφούμενη κοινωνία, και τη θέληση για την ένταξη τους σ΄ 

αυτή. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας από τους κυριότερους μηχανισμούς 

κοινωνικοποίησης του ατόμου είναι η διαμόρφωση της ταυτότητας του, η διαδικασία 

πρόσκτησης του στην πολιτισμική σφαίρα που αναπτύσσεται και κινείται. Ο Max 

Weber θεωρεί το  «εθνικό κοινό πιστεύω» ως ένα βαθμό τεχνητό, που εξακολουθεί 

όμως να υφίσταται παρά τη «μόδα» του εξορθολογισμού της κοινωνικής ζωής, και 

ισχυρίζεται ότι η υποκειμενικότητα του είναι αποφασιστική, αφήνοντας παράλληλα 

ανοιχτό το ερώτημα του εξαντικειμενισμού κοινών σημείων, κοινών εμπειριών κ.λ.π. 

(Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1997, σ. 33). Ο εθνοκεντρισμός και ο φονταμενταλισμός 

είναι πολλές φορές εγγενής με την οργάνωση ομάδων και τη διαμόρφωση κοινής 

κουλτούρας, οδηγώντας στην αξιολόγηση των άλλων ομάδων ως ανώτερες ή 

κατώτερες. Η ταυτότητα δίνει στο άτομο την αίσθηση του «ανήκειν» και στη 
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διαμόρφωση της σημαντικό ρόλο παίζει η κοινωνικοποίηση, μέσω της 

διαπαιδαγώγησης που λαμβάνει το άτομο ως μέλος της ομάδας. Σε μια τέτοια 

κοινωνία ο ρόλος της εκπαίδευσης επαναοριοθετείται και μένει ανεπηρέαστος, από 

την εθνική ισχύ και ομοιογένεια, την εθνοκεντρική αντίληψη της κουλτούρας. Στόχος 

της είναι η μόρφωση ενός ενεργού πολίτη, που έχοντας τις κατάλληλες δεξιότητες και 

κριτικό αναστοχασμό επαναπροσδιορίζει την πολιτειακή του ταυτότητα. Αυτός ο 

αναστοχασμός χαρακτηρίζεται από την εντατικοποίηση της διαφορετικότητας σε όλα 

τα πεδία της κοινωνικής ζωής και συμβάλει στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό από τους 

ηγέτες της εκπαίδευσης και στην κατάκτηση γνώσης.  

 Ορίζοντας την πολιτισμική ετερότητα θα λέγαμε ότι αυτή αναφέρετε στα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ατόμου που είναι κοινά με άλλων ατόμων που 

ανήκουν στην ίδια εθνοτική, θρησκευτική, γλωσσική κατηγορία. Η ρευστότητα των 

σχέσεων της ετερότητας, μας αναγκάζει να εστιάσουμε στους μηχανισμούς και τις 

διαδικασίες που θεμελιώνεται, γιατί αυτές θα αναδείξουν τη δυναμική της σχέση με 

την ταυτότητα. Η σχέση αυτή προσεγγίστηκε με το θεωρητικό πρόταγμα του 

αναστοχασμού και καλύφθηκε κάτω από το πέπλο της πολιπολυτισμικότητας. Η τάση 

αυτή απέτυχε να διερευνήσει τους τρόπους που εδραιώνονται οι ορισμοί της και 

βιώνεται η πραγματικότητα του «άλλου» (Γκότοβος, 2002, σ. 57).  

Έχοντας αναλύσει σε προηγούμενη ενότητα τις έννοιες της ενσωμάτωσης και της 

ένταξης στην εκπαίδευση αντιλαμβανόμαστε ότι θεωρούνται πολλές φορές 

ταυτόσημες αλλά με διαφορετική σημασιολογία. Η ενσωμάτωση χρησιμοποιείται 

περισσότερο στην αναφορά των κρατικών ενεργειών ώστε οι διαφορετικές ομάδες 

που υπάρχουν να ομοιογενοποιηθούν και να υπάρξει μια πληθυσμιακή συνοχή στη 

χώρα. Η έννοια της ένταξης αναφέρεται στην αντίληψη του ατόμου για τις 

μαθησιακές διαδικασίες που ακολουθούνται στην εκμάθηση νέων πολιτισμικών 

πρακτικών. Οι έννοιες αυτές αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία μιας κοινωνικής 

ιθαγένειας των διαφορετικών ομάδων και το εργαλείο ανάπτυξης και οικοδόμησης 

κοινωνιών συνοχής. Το νέο κοινωνικό κεφάλαιο σχηματίζει μια ηθική δεοντολογία 

συμμετοχικότητας και εμπερικλείει κοινωνικές αξίες όπως ο σεβασμός και η 

εμπιστοσύνη με μια κοινή στοχοθεσία. Ο μετασχηματισμός του μπορεί να παράξει 

ένα διαπολιτισμικό κοινωνικό κεφάλαιο που βοηθά στη συμμετοχή όλων των 

πολιτών και στην οικοδόμηση μιας νέας ταυτότητας.  

Κατά την Αρβανίτη (2013) η δημιουργία του διαπολιτισμικού κοινωνικού 

κεφαλαίου, προκύπτει μέσα από το άνοιγμα των θρησκευτικών και εθνοτικών 
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ομάδων στη δημόσια σφαίρα, που αίρει περιθωριακές πρακτικές και εγκαινιάζει ένα 

νέο κοινωνικό ιστό αλληλεπίδρασης και ανάληψης κοινών στόχων. Σε παγκόσμιο 

επίπεδο η δημιουργία δικτύων και οργανισμών διαλόγου επέφερε αλλαγές και ένα νέο 

προγραμματισμό διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας και διαφορετικότητας. Η 

σύσταση της κοινωνίας των πολιτών, είναι η απάντηση στον εξτρεμισμό και το 

ρατσισμό που έχει τόσο μεγάλη έξαρση στην εποχή μας, είναι αυτή που προτάσσει 

την ιδέα ότι η αλλαγή μπορεί να γίνει και από κάτω προς τα πάνω. Οι πολίτες με 

διαφορετικές πολιτισμικές ταυτότητες, μπορούν να συμμετέχουν σε πολλαπλούς 

χώρους (διαδικτυακούς) εισάγοντας τον πλουραλισμό και την εξατομίκευση των 

κοινωνικών αγαθών (Αρβανίτη, 2013). 

 

1.5. Διαφορετικότητα. Η αντίληψη των εκπαιδευτικών για τους «άλλους». 

Ως εκπαιδευτικοί, ξεκινώντας μια κριτική αναθεώρηση των σκέψεων και 

πεποιθήσεων μας για τους «άλλους», τους διαφορετικούς μαθητές και την περιγραφή 

των διαφορών μας σε σχέση με αυτούς, παρατηρούμε ότι οι μαθητές αυτοί 

εσωκλείουν έναν οικογενειακό πολιτισμό που νοηματοδοτείται ως ο τρόπος ζωής που 

τους επιτρέπει να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται. Στην προσπάθεια μας να 

κατανοήσουμε τη σημασία των πολιτισμικών διαφορών πρέπει να θυμόμαστε ότι 

αυτοί οι μαθητές εκτός από τα ήθη και τα έθιμα που φέρουν και τους χαρακτηρίζουν 

ως διαφορετικούς, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη σημασία που αποδίδουν οι 

ίδιοι σ΄ αυτά τα χαρακτηριστικά όταν έρχονται σε επικοινωνία με τους συμμαθητές 

τους. Η εκπαίδευση δεν είναι απλά μια προέκταση του ευρύτερου κοινωνικού 

περιβάλλοντος, είναι χώρος μέσα στον οποίο κατασκευάζονται, νομιμοποιούνται, 

αναγνωρίζονται, ριζοσπαστικοποιούνται, μεταβιβάζονται και διαιωνίζονται ή 

αντίθετα μεταβάλλονται, υποτιμώνται και περιθωριοποιούνται οι διάφορες 

πολιτισμικές ταυτότητες (Νικολάου, 2008, σ. 2).  

Παρόλο που δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη διδακτικού υλικού από τους 

ηγέτες της εκπαίδευσης, με βάση τις μεθοδολογικές έννοιες στους διάφορους τομείς 

(γλώσσα, ιστορία) ένας τομέας που συνεχίζει να ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι οι τρόποι 

ανάπτυξης διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, των εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων 

προς την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων. Οι δεξιότητες που θα ορισθούν στο 

πλαίσιο εκπαίδευση στη διαφορετικότητα, μόλις αποκτηθούν και εφαρμοσθούν θα 

παρέχουν σε όλους τους εμπλεκόμενους ένα χρήσιμο εργαλείο ανάπτυξης της 



 
 

23 
 

κοινωνικο πολιτιστικής διαφορετικότητας. Η ποικιλομορφία εξ ορισμού, σημαίνει 

την ύπαρξη ανθρωπίνων διαφορών που είναι κοινωνικά ή πολιτισμικά 

κατασκευασμένες. Από κοινωνικο-πολιτισμική άποψη, γίνεται κατανοητό ότι η 

διαφορετικότητα δεν είναι ουδέτερη αλλά ελλοχεύει προβλήματα όπως οι διακρίσεις 

και οι ανισότητες που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα άτομα και οι κυβερνήσεις. 

Κοινωνικές και πολιτισμικές πτυχές της ποικιλομορφίας και προβλήματα ανισότητας 

μεταξύ ομάδων και ατόμων αντιμετωπίζονται με διαφορετικούς τρόπους, από την 

νομοθεσία και τους θεσμικούς κανονισμούς μέχρι κοινωνικές και πολιτικές 

στρατηγικές που ευνοούν την ενίσχυση της συμμετοχής και πρόσβασης σε κοινωνικά 

αγαθά, στην εκπαίδευση, στην εξουδετέρωση της περιθωριοποίησης και του 

αποκλεισμού. Κατά πόσο όμως οι θεσμικές πρακτικές και οι εκπαιδευτικές 

νομοθετικές ρυθμίσεις μπορούν να βοηθήσουν την εκπαίδευση να συγκροτήσει μία 

δημοκρατική αντιρατσιστική κοινωνία; Ειδικές διατάξεις που ορίζουν πολιτισμικές 

ταυτότητες και συγκεκριμενοποιούν διαδικασίες κατηγοριοποίησης και ταξινόμησης 

διαφοροποιώντας τους μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν 

ανισότητες. Η κατανόηση των εννοιών που ορίζουν την ατομικότητα και τη σύνθεση 

των ομάδων, δίνουν μια κατεύθυνση στο σχεδιασμό πολιτικών και πρακτικών 

διαχείρισης της πολιτισμικότητας. Το εννοιολογικό πλέγμα της κοινωνικο 

πολιτισμικής ποικιλομορφίας περιλαμβάνει διαστάσεις όπως οι μετανάστες, οι 

μειονότητες, η γλώσσα, ο πολιτισμός, η θρησκεία, το φύλλο, τα άτομα με ειδικές 

δεξιότητες. Όλες αυτές οι διαστάσεις έχουν σημείο εκκίνησης τους ανθρώπους που 

είναι διαφορετικοί μεταξύ τους. Τα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν ιστορική και 

κοινωνική διαδρομή, ακολουθώντας συγκεκριμένες προοπτικές, στάσεις, αξίες και 

κανόνες του κυρίαρχου πολιτισμού. Τα πλαίσια που ορίζονται δεν μπορεί να είναι 

στατικά και μετασχηματίζονται αλλάζοντας συνεχώς με γνώμονα τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. 

Διερευνώντας από τη σχετική βιβλιογραφία τη διαπολιτισμική ικανότητα και 

τη διαπολιτισμική επάρκεια των εκπαιδευτικών, ειδικότερα των διευθυντών σχολικών 

μονάδων, κατανοήθηκε η τεράστια σημασία του ρόλου του στη διαμόρφωση ενός 

πολυπολιτισμικού σχολείου. Η κουλτούρα που θα ενσταλάξει ο διευθυντής στο 

σχολείο απαιτεί την επιστημονική, θεωρητική γνώση αλλά και τη συνεχή κατάρτιση 

διαπολιτισμικότητας, όχι μόνο σαν αυτοσκοπό αλλά ως βασικό μέσο για την 

προώθηση της ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Η οικοδόμηση 

του διαπολιτισμικού διαλόγου για την επίτευξη συμφωνίας προϋποθέτει «μια 
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διαλεκτική διαδικασία στοχασμού, στην οποία οι συμμετέχοντες προσπαθούν να 

κρίνουν υπάρχουσες ηθικές αρχές και κανόνες για να ενσωματώσουν τα θετικά 

χαρακτηριστικά αυτών των αρχών και κανόνων σε νέους τρόπους και να 

δημιουργήσουν εντελώς νέους, ώστε να αντιμετωπίζουν ανόμοιες καταστάσεις 

αποτελεσματικά (Παπαχρήστος & Πανταζοπούλου, 2006, σ. 354). Η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση δεν μπορεί να εφαρμοσθεί εάν δεν εκπαιδευτούν τα άτομα από τα πρώτα 

στάδια της ζωής τους να εκφράζονται ως ατομικές και συλλογικές προσωπικότητες 

μέσα από τη διαμόρφωση της προσωπικής και κοινωνικής τους ταυτότητας. Αυτό θα 

σχηματοποιήσει μια κοινωνία με ανοιχτούς χώρους έκφρασης με απώτερο σκοπό την 

αποδοχή, την κατανόηση και την ισοτιμία όλων των μελών με εδραιωμένη 

πολιτισμική ταυτότητα. Η ελεύθερη έκφραση όλων των πολιτισμικών ομάδων μπορεί 

να ευοδώσει μια νέα δυναμική στη περαιτέρω εξέλιξη τους. Στόχος μιας τέτοιας 

κοινωνίας δεν είναι η αλλοτρίωση και ενδεχομένως η ενσωμάτωση των πολιτισμών 

αλλά το δικαίωμα στην επιλογή και την κριτική, για το τι θέλει η κάθε ομάδα να 

αισθάνεται να πιστεύει και να ανακαλύπτει, με ποιον ή ποιους πολιτισμούς μπορεί να 

ταυτιστεί. Ένα ηγετικό στέλεχος της εκπαίδευσης, όλων των βαθμίδων, πρέπει να 

είναι απαλλαγμένο από εσωτερικές αδυναμίες που το οδηγούν σε αρνητικές στάσεις, 

προκαταλήψεις και βιώματα των προηγούμενων ετών (Γεωργογιάννης, 2009 ).  

 

1.6. Στόχοι και αξιώματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Ιστορικά η διαπολιτισμική εκπαίδευση απασχολούσε έντονα τις κοινωνίες και 

γίνονταν επανειλημμένα προσπάθειες διαμόρφωσης μιας κοινής πολιτικής των 

κρατών χωρίς πάντα πλήρη επιτυχία. Κατά την νεωτερική εποχή, υπήρχαν 

περιπτώσεις κρατών που παρά την πολυπολιτισμική σύνθεση της κοινωνίας τους 

κατάφεραν και διαμόρφωσαν κοινό πεδίο επικοινωνίας, συνύπαρξης και πολιτικής 

δράσης. Η εκπαίδευση επηρέασε και επηρεάστηκε από πολιτικές τοποθετήσεις 

σχετικά με την διαχείριση της ετερότητας, αποτελώντας σημαντική συνιστώσα του 

κοινωνικού ιστού. Στο όνομα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης έχουν σχεδιαστεί και 

εφαρμοσθεί δεκάδες εκπαιδευτικές πολιτικές οι οποίες ξεκινούν από τα όρια της 

αφομοίωσης και καταλήγουν στις παρυφές του πολιτισμικού σχετικισμού (Νικολάου 

Γ. , 2011, σ. 7). 

Από την πλευρά του ο Pierrot σημειώνει χαρακτηριστικά: «… «Η πολιτισμική 

σχετικότητα οδηγεί πιο εύκολα και πιο λογικά στη νομιμοποίηση του εθνοκεντρισμού, 
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παρά στο ξεπέρασμά του…», όπως το δήλωσε προς μεγάλη έκπληξη όλων στην 

UNESCO,………Η γαλλική, ρατσιστική, Άκρα Δεξιά αισθανόταν πολύ άνετα με το 

ριζοσπαστικό πολιτισμικό σχετικισμό. Αποφασισμένη να αποκλείσει κάθε 

«διαφορετικό» ……………………..και κάνοντάς το αυτό, να ακολουθήσει και η 

«επιστροφή» στη χώρα καταγωγής τους» (Pierrot, 1995: 23). Στο ίδιο πνεύμα, οι G. 

Chauveau και Ε. Rogovas-Chaveau (1995: 14), διακρίνουν στο ριζοσπαστικό 

πολιτισμικό σχετικισμό θέσεις ακραίες………σε ευθεία αντίθεση με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τις αξίες του δυτικού πολιτισμού (Νικολάου Γ. , 2011, σσ. 11-12). 

Κατά τον Γκόβαρη 2013 ο πολιτισμικός οικουμενισμός ήταν μια δεύτερη 

τάση, που ακολούθησε και είχε ως κύριο αίτημα την κατάρρευση των πολιτισμικών 

διαφορών και την ανάδειξη των πολιτισμικών ομοιοτήτων με μια αναστοχαστική 

διάθεση. Η κεντρική ιδέα αυτής της τάσης στηρίχθηκε στην πιστή εφαρμογή των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εξασφαλίζουν δίκαιη συμμετοχή στα κοινά, δίκαιη 

πρόσβαση στην εκπαίδευση, αυτόνομη εξέλιξη των εμπλεκομένων. Η κριτική που 

ασκήθηκε στην ιδέα αυτή αφορούσε τα ανθρώπινα δικαιώματα που χαρακτηρίστηκαν 

ως πολιτισμικά κατασκευάσματα του δυτικού κόσμου καθώς δεν αντικατοπτρίζουν 

τις ανάγκες άλλων πολιτισμών. Ο αντίλογος στην κριτική αυτή περιλαμβάνει σαφώς 

την αποδοχή του δυτικού πολιτισμικού κατασκευάσματος αλλά και τονίζει, τις 

εσωτερικές διαφοροποιήσεις μέσω των πολιτισμικών δράσεων των εμπλεκομένων, 

την απεμπόληση των αντιλήψεων περι απολύτων διακριτών πολιτισμών, που 

υποβόσκουν στην άσκηση της κριτικής. Ο θεωρητικός σχεδιασμός του πολιτισμικού 

οικουμενισμού περιλαμβάνει την αναγνώριση της ατομικής ταυτότητας μέσα από μια 

διαδικασία στήριξης του πυρήνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο διαπολιτισμικός 

διάλογος θα ξεκινήσει με αφετηρία την κατανόηση του εαυτού μας, σε σχέση με τον 

άλλο τον «ξένο», μεγιστοποιώντας την αξία του συνόλου και την αποκόμιση οφελών 

τόσο για τους λίγους, όσο και για τους πολλούς. Το ζήτημα της πολιτισμικής 

ετερότητας μέσω της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης επαναπροσδιορίστηκε με την 

παραδοχή της και τη διαλεκτική της ένταξη μέσα σε ένα νέο κοινωνικό σύνολο με 

αρχές και πανανθρώπινες αξίες, προωθώντας την επικοινωνία και τη συναίνεση χωρίς 

αρνήσεις για μεταρρυθμιστικούς κανονισμούς, που ενδεχομένως επέλθουν.  

Οι θεμελιώδεις αξίες που αποτελούν βάση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Η 

σύγχρονη κοινωνία διαμορφώνει τις αρχές της με βάση τις ανθρώπινες αξίες όπως ο 

σεβασμός, η δικαιοσύνη, η αξιοπρέπεια, η υπευθυνότητα, η ενσυναίσθηση, η ειρήνη. 
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Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να συμπεριληφθούν για την εφαρμογή μιας 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και παιδείας είναι: α) ο πολιτισμός και η πολιτισμική 

ταυτότητα αναγνωρίζονται ως δυναμικά εξελισσόμενα φαινόμενα β) όλοι οι 

άνθρωποι είναι φορείς πολιτισμού και επιλέγουν ελεύθερα τον τρόπο πρόσληψης της 

ταυτότητας τους γ) η διαπολιτισμική εκπαίδευση στοχεύει σε αλληλεπιδράσεις, 

επικοινωνία, πολιτισμική εγγύτητα μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, προσιτών σε 

όλους (Chiriac & Pancuic). Κατά τον Gundara & Jacobs (2012) σ΄ ένα βαθμό τα 

εκπαιδευτικά συστήματα έχουν αποτύχει να αναπτύξουν ικανές δεξιότητες και 

δυνάμεις, που μπορούν να αποτρέψουν την ολίσθηση στην εθνοτική σύγκρουση και 

το χάος (Gundara & Sidney, 2012, p. 91). 

Τα κύρια σημεία του προβληματισμού της οικουμενικής πολιτισμικής ιδέας 

που δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς είναι οι κοινωνικές ανισότητες και οι διαμάχες 

που ενδεχομένως προκύπτουν κατά την προσπάθεια σχεδιασμού ενός 

διαπολιτισμικού διαλόγου. Η παραπάνω θεωρία θα πρέπει ίσως να εστιάσει στην 

εξελικτική πορεία της ατομικής ταυτότητας, επηρεαζόμενη από τις πολιτισμικές 

διαφορές της πολιτισμικής προέλευσης σχηματοποιεί ένα διαφορετικό εαυτό που 

καλείται να εκπροσωπήσει μια ομάδα. Η πολιτισμική πολυμορφία παίρνει τη μορφή 

μιας καινούργιας παιδαγωγικής προσέγγισης που εστιάζει στη διαφορετικότητα 

(έννοια που δεν είναι δυνατόν να διαχωριστεί από την υποκειμενική νοηματοδότηση 

και την κοινωνική διαμόρφωση του ατόμου) που συντίθεται από τα στοιχεία: α) της 

εξελιξιμότητας, β) της ανοιχτότητας (offenheit) έναντι των ακόμη άγνωστων στο 

παρόν, ωστόσο δυνητικών μελλοντικών αλλαγών και γ) της μη προσδιορισιμότητας 

(η διαφορετικότητα εμπεριέχει γνωρίσματα τα οποία δεν μπορούν πλήρως να 

διευκρινισθούν και να ορισθούν στη βάση ενός τελικού ορισμού) (Γκόβαρης, 2013, 

σσ. 22,23).  

Στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον η εκπαιδευτική ηγεσία θα πρέπει 

να διαχειρίζεται τις αλλαγές που συνεχώς κατακλύζουν τη σχολική μονάδα μέσα σε 

ένα κλίμα ενθάρρυνσης των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευομένων, προσφέροντας 

τους υποστήριξη και καθοδήγηση με την ενεργό συμμετοχή των γονέων. Αυτό το 

κλίμα δημιουργεί όχι μόνο ένα δημοκρατικό αλλά και ένα αντιρατσιστικό σχολείο 

που εκπαιδεύει αλληλέγγυους και όχι εθνοκεντρικούς πολίτες. Η διαμόρφωση μιας 

σχολικής τάξης που αποτελείται από διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες, δεν πρέπει να 

ξεκινάει με την απλή αναζήτηση των κοινών πολιτισμικών στοιχείων, γιατί αυτό 

τονίζει την διαφορετικότητα εστιάζοντας στην καταγωγή και όχι στην δομημένη 
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διαφορετική ατομική ταυτότητα, που διαμορφώνεται μέσα σε ένα πλουραλιστικό 

δημοκρατικό περιβάλλον.  Βεβαίως το κατά πόσο η παγκοσμιοποίηση είναι αρωγός 

της διαπολιτισμικότητας αυτό είναι κάτι που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση. 

Συμπερασματικά, η διαχείριση της πολιτισμικής ποικιλλομορφίας αποτελεί μείζων 

παιδαγωγικό θέμα καθώς αυτή εγγράφεται σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η 

κατανόηση των εννοιών που ορίζουν την διαπολιτισμικότητα καθώς και οι στόχοι για 

κοινωνική και εκπαιδευτική ισότητα αποτέλεσαν μέρος του πρώτου κεφαλαίου, για 

την περαιτέρω οικοδόμηση και ανάλυση των στοιχείων που συνθέτουν 

διαπολιτισμική εκπαιδευτική ηγεσία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2. Διαπολιτισμικά δημοκρατικά σχολεία και άσκηση ηγεσίας 

Σ΄αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθεί ο όρος του σχολικού ηγέτη και θα γίνει αναφορά 

των μοντέλων εκπαιδευτικής ηγεσίας που προτείνει η σύγχρονη βιβλιογραφία, ώστε 

να προσεγγίσουμε και να αναλύσουμε τους τρόπους και τις πρακτικές εφαρμογής της 

διαπολιτισμικότητας. Ειδικότερα θα αναφερθούμε στην επίδραση του πολιτισμού, για 

την άσκηση ηγεσίας ενός διαπολιτισμικού οργανισμού, εφόσον αυτός αποτελεί ένα 

απαραίτητο στοιχείο μελέτης της σχολικής διοίκησης. Συνεχίζοντας, θα γίνει 

αναφορά στον σχεδιασμό οργάνωσης σχολείων που λειτουργούν διαπολιτισμικά και 

στη σπουδαιότητα της διαπολιτισμικής ικανότητας των εκπαιδευτικών, για την 

αποδοχή και την κατανόηση των διαφορετικών πολιτισμών των μαθητών τους, 

βοηθώντας τους στην εξερεύνηση της προσωπικότητας τους και στην αμοιβαιότητα. 

Για την προσωπική εξέλιξη των μαθητών και για τη διαμόρφωση χαρακτηριστικών 

ενεργών συμμετοχικών πολιτών που κατανοούν την πολιτιστική πολυμορφία των 

κρατών, γίνεται απαραίτητη η αναφορά στην ιδιότητα του ενεργού πολίτη, στο ρόλο 

που διαδραματίζει γενικότερα η εκπαίδευση και ειδικότερα ο ευρωπαϊκός 

εκπαιδευτικός σχεδιασμός που επηρεάζει τη χώρα μας. Καταλήγοντας θα 

αναφερθούμε στην εκπαιδευτική ηγεσία που λειτουργεί δημοκρατικά, χωρίς 

προσκολλήσεις σε πολιτισμικά πρότυπα και εκπαιδευτικούς αποκλεισμούς 

μειονοτήτων, σχηματοποιώντας κάθε κοινωνία. 

 

2.1. Ο σχολικός ηγέτης και οι πρακτικές του 

Προσπαθώντας να αναλύσουμε το ρόλο του ηγέτη στον τρόπο εφαρμογής της 

διαπολιτισμικότητας στα σχολεία, θεωρούμε απαραίτητο να αποσαφηνιστεί ο όρος 

του ηγέτη και να αναφέρουμε τα μοντέλα ηγεσίας που προωθούν την έννοια της 

διαπολιτισμικότητας γενικότερα. Τα πρώτα χρόνια στη μελέτη κατανόησης του όρου 

«ηγέτης» η βασική υπόθεση ήταν ότι, οι μεγάλοι ηγέτες δεν γίνονται αλλά 

γεννιούνται. Οι έρευνες απέβλεπαν στο να προσδιορισθούν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, προσωπικά γνωρίσματα που ξεχώριζαν έναν ηγέτη. Ένα δεύτερο 

σημείο που επιχειρήθηκε να διερευνηθεί από τους ερευνητές ήταν η συμπεριφορά 

των ηγετών. Ερευνητές κατέληξαν ότι δεν ήταν εύκολο να απαντηθεί «ποιος είναι 

ηγέτης» και επικεντρώθηκαν να ανακαλύψουν «τι κάνει» ο ηγέτης. Σύμφωνα με τους 

Θεοφιλίδη και Στυλιανίδη (2000, σ.16-23) η αποτελεσματικότητα των σχολικών 

ηγετών αφορά: 
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α) στο όραμα, που πρέπει να διαμορφώνει ο σχολικός ηγέτης για το σχολείο που 

διευθύνει, 

β) στις ικανότητες μετασχηματισμού, δηλαδή η ικανότητα του διευθυντή 

σχολείου να παράγει συγκεκριμένο έργο μεταμορφώνοντας, μετασχηματίζοντας 

και αλλάζοντας τόσο τους στόχους όσο και τις πηγές και τους πόρους που είναι 

απαραίτητοι κάθε φορά, 

γ) στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μέσα από την εμπλοκή τους στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, ώστε να αποκτήσουν τη δύναμη που χρειάζονται 

για να δραστηριοποιηθούν, 

δ) στη σταθερότητα και η ενσυνείδητη δράση, οι οποίες συνδέονται με την 

ικανότητα του διευθυντή σχολείου να επιφέρει αλλαγές που θα ωφελήσουν την 

πορεία της σχολικής μονάδας, 

ε) στη δημιουργικότητα, που σχετίζεται με την επινόηση και εφαρμογή 

ριζοσπαστικών λύσεων για την αντιμετώπιση δίπτυχων καταστάσεων, 

στ) στην ευαισθησία, που εκφράζεται μέσα από την κατανόηση που δείχνει στα 

συναισθήματα, τις φιλοδοξίες αλλά και τις ανάγκες των υφισταμένων του και, 

ζ) στην επαγγελματική πληρότητα, δηλαδή η ικανότητα του διευθυντή να ασκεί 

σημαντική επίδραση στην εργασία του σχολείου (διδακτική και διοικητική). 

Οι παραπάνω θεωρήσεις, δεν μας δίνουν μια ομαδοποίηση γνωρισμάτων που 

διακρίνει έναν αποτελεσματικό σχολικό ηγέτη, διότι είναι πολλοί οι παράγοντες που 

οδηγούν στην αποτελεσματικότητα του σχολικού ηγέτη, μας βοηθάει όμως να 

κατανοήσουμε την ποιότητα της σχολικής ηγεσίας. Μια πιο συγκεκριμένη  θεώρηση  

ηγεσίας είναι αυτή του Πασιαρδή 2004 που αναφέρει ότι,  «ηγεσία είναι το πλέγμα 

εκείνων των συμπεριφορών που χρησιμοποιείς με τους άλλους όταν προσπαθείς να 

επηρεάσεις τη δική τους συμπεριφορά· πιο απλά, ο ηγέτης είναι αυτός που έχει την 

ικανότητα να επηρεάσει κάποιους ανθρώπους να κάνουν κάτι που αυτός θέλει» 

(Πασιαρδής, 2004, σ. 209). 

Ο ηγέτης συμπαρασύρει και κερδίζει την ισχυρή θέληση των συνεργατών του 

να τον ακολουθούν με διάθεση. Έτσι επιτυγχάνονται οι στόχοι της ομάδας και της 

σχολικής λειτουργίας. Η αίσθηση υποστήριξης και αυτοπεποίθησης καθώς και η 

επιβράβευση οδηγεί στην υλοποίηση του στόχου και στην επιτυχία. Θα λέγαμε ότι η 

ουσία της ηγεσίας είναι να βρεθεί η ισορροπία μεταξύ των ενδιαφερόντων των 

ατόμων και των εργασιών που καλείται να πράξει ο εκπαιδευτικός (Μπουραντάς, 

2005). Όπως γίνεται αντιληπτό από τις παραπάνω αναφορές ο διευθυντής μιας 
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σχολικής μονάδας, θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για το συντονισμό των ανθρώπινων 

και υλικών πόρων προκειμένου να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει, να συντηρεί 

και να βελτιώνει αυτούς τους πόρους, αλλά να προετοιμάζει και να διευκολύνει τη 

σχολική μονάδα στις όποιες αλλαγές (Νάκος, σ. 2). Όλες αυτές οι ικανότητες 

απαιτούν πρωτίστως την ύπαρξη ενσυναίσθησης τόσο για την αντιμετώπιση και 

κατανόηση του συναισθηματικού πεδίου των υποκειμένων που συνδιαλέγεται, όσο 

και για την αποδόμηση των αντιλήψεων ως προς την διαφορετικότητα που είναι 

δεδομένη σε κάθε σχολική μονάδα. Υπο αυτή την έννοια κάθε σχολική μονάδα 

αποτελεί χώρο διαπολιτισμικής εκμάθησης κατευθυνόμενης και οριζόμενης από την 

ηγεσία του.  

Οι πρακτικές των ηγετών σχολικών μονάδων είναι σε γενικές γραμμές κοινές 

αλλά εξαρτώνται και προσαρμόζονται σύμφωνα με τα θεσμικά πλαίσια. Η κατανόηση 

του τρόπου ηγεσίας των σχολείων με πολιτισμικά διαφέροντες μαθητές διερευνήθηκε 

σε εργασία με τίτλο: « Η διεθνής σχολική Διευθυντική επιτυχία» έχοντας κύριο στόχο 

τη σύγκριση μεταξύ των χωρών για το τι θεωρείται εκπαιδευτική επιτυχία και πως 

αυτή επηρεάζεται από τις ιδεολογίες και τις αρχές της κάθε κουλτούρας. Η μελέτη 

χωρίς να έχει ολοκληρωθεί απέδωσε αποτελέσματα σχετικά με τους τρόπους 

εκπαιδευτικής ηγεσίας σε επτά διαφορετικές κοινωνίες. Τα βασικά ερωτήματα που 

τέθηκαν αφορούν τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι ηγέτες των σχολείων, τα πλαίσια 

που τις διαμορφώνουν, τα χαρακτηριστικά μιας επιτυχημένης ηγεσίας, τις συνθήκες 

που βελτιώνουν ή υποβαθμίζουν τα αποτελέσματα αυτών των ηγετικών πρακτικών. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα ερωτήματα αποδεικνύουν ότι σχεδόν σε 

όλα τα περιβάλλοντα, και παρ' όλο που επηρεάζονται από διαφορετικές πολιτικές, 

είναι κοινές οι ηγετικές πρακτικές που εφαρμόζονται όπως το όραμα, η 

συνεργατικότητα, ο επιμερισμός των εργασιών και η εμπιστοσύνη προς τους 

υφισταμένους, για τη βελτίωση της σχολικής λειτουργίας. Η διαφορά που 

παρατηρήθηκε από τα τη μελέτη των αποτελεσμάτων, μεταξύ των χωρών που 

συμμετείχαν, έγκειται στην κατανόηση και την εφαρμογή των ηγετικών πρακτικών 

από τους εκπαιδευτικούς, καθώς αυτή διαμορφώνεται από τη διαφορετική κουλτούρα 

τους. Παράδειγμα αποτελεί η κινέζικη περίπτωση, που μελετήθηκε όσο αφορά την 

έννοια της συνεργασίας και του καταμερισμού της εργασίας και κατέδειξε ότι ο 

συγκεκριμένος πολιτισμός, επιδεικνύει μεγαλύτερο σεβασμό στην ιεραρχία, στη 

θέση, στην εξουσία και στην ηλικία αλλά και ότι οι εκπαιδευτικοί ηγέτες είναι αυτοί 

που ορίζουν περισσότερο τον τρόπο που επιλύονται τα προβλήματα της σχολικής 



 
 

31 
 

μονάδας. Οι μελέτες που έχουν διερευνήσει την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία 

των σχολικών ηγετών κατέληξαν ότι οι πολιτισμικές αξίες της κάθε κοινωνίας 

επηρεάζουν τη σχολική ηγεσία. Οι κοινωνίες διαμορφώνουν μια κοινή σιωπηρή 

θεωρία ηγεσίας που επηρεάζεται από την οργανωτική τους κουλτούρα ορίζοντας ένα 

αποδεκτό και αποτελεσματικό μοντέλο ηγεσίας (Walker & Yu-Kwong, 2010, pp. 

826,827). 

 

2.1.1. Μοντέλα ηγεσίας 

Οι ηγέτες των σχολικών μονάδων αναπτύσσονται και εξασφαλίζουν την επιτυχία 

τους καταστρώνοντας στρατηγικές και δράσεις. Η αποτελεσματική ηγεσία 

προϋποθέτει σωστό σχεδιασμό χρονοδιαγράμματος εργασιών, λειτουργώντας πάντα 

με γνώμονα τις γνώσεις των συνεργατών τους και το είδος της εργασίας. Ο 

κατάλληλος σχεδιασμός επιφέρει αποτελεσματική διδασκαλία και σπουδαστικά 

επιτεύγματα (Day & Sammons, 2013, p. 34).  

Όπως προαναφέρθηκε η ισορροπία ανάμεσα στις εργασίες του σχολικού 

οργανισμού και των ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών, καθοδηγείται και διατηρείται 

από τον ηγέτη του. Το όραμα του κατευθύνεται από τον σχεδιασμό του και βασίζεται 

στο εκπαιδευτικό μοντέλο ηγεσίας που έχει επιλέξει να διοικεί. Για το λόγο αυτό, 

θεωρείται αναγκαία η ανάλυση αυτών των μοντέλων που αλληλεξαρτώνται σε 

μεγάλο βαθμό με την επίτευξη των στόχων της διαπολιτισμικότητας του σχολείου, 

όπως έχουν αποδείξει έρευνες.  

α) το μοντέλο της μετασχηματιστικής ηγεσίας 

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο ηγεσίας, οι ηγέτες είναι άνθρωποι που 

προπορεύονται και είναι γενικά αφοσιωμένοι στη βαθιά αλλαγή του εαυτού τους και 

των οργανώσεων που ηγούνται. Αυτό προϋποθέτει μια καινοτομία και μια αλλαγή 

στην άσκηση της εξουσίας, που όμως συγχρόνως, λειτουργεί και αυτόνομα. Το 

μετασχηματιστικό μοντέλο εισήχθη από τον Burns ο οποίος αναφέρθηκε στην έννοια 

της εμπλοκής. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η αποφυγή της κάθετης διοίκησης 

από την κορυφή προς την βάση και η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του ηγέτη, που 

απορρέει από τους εκπαιδευτικούς που διαθέτουν τις ικανότητες να ακολουθήσουν 

την επίτευξη των κοινών στόχων. Για το λόγο αυτό η εφαρμογή της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας αντανακλά ένα συμμετοχικό πρότυπο, μεταξύ των 

εκπαιδευτικών καθώς αυξάνεται ο βαθμός προθυμίας και εμπλοκής σε όλα τα 

λειτουργικά ζητήματα της εκπαιδευτικής μονάδας. Σημαντική προϋπόθεση για την 
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εφαρμογή του μοντέλου, αποτελεί η διαμόρφωση κοινών δικτύων για την απόκτηση 

υγιών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μελών της. Το μετασχηματιστικό μοντέλο 

ηγεσίας, είναι αρκετά δύσκολο να εφαρμοσθεί στους ελληνικούς εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς, διότι η πολύπλοκη εκπαιδευτική νομοθεσία δεν αφήνει περιθώρια 

ευελιξίας και προώθησης των εκπαιδευτικών οραμάτων των ηγετών. 

β) το μοντέλο της κατανεμημένης ηγεσίας 

 Η κατανεμημένη ηγεσία προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον στις Η.Π.Α., συχνά 

εναλλακτικά ή από κοινού με την «ομαδική» και τη δημοκρατική ηγεσία. Μερικοί 

ερευνητές χρησιμοποιούν την κατανεμημένη ηγεσία για να δείξουν ότι η ηγεσία του 

σχολείου περιλαμβάνει πολλούς ηγέτες, ενώ άλλοι συμφωνούν ότι η κατανεμημένη 

ηγεσία πρέπει να έχει οργανωτική ποιότητα. Βάζοντας την πρακτική της ηγεσίας στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος, η κατανεμημένη ηγεσία αφορά κατά κύριο λόγο την 

πρακτική της ηγεσίας παρά τους ηγέτες, το ρόλο τους, τις λειτουργίες, τα 

προγράμματα, τις δομές.  

Η πρακτική της ηγεσίας θεωρείται ένα προϊόν αλληλεπίδρασης των ηγετών, 

των οπαδών και της περίπτωσης. Από το να βλέπουμε την πρακτική της ηγεσίας ως 

ένα προϊόν γνώσης και δεξιοτήτων του ηγέτη, η κατανεμημένη οπτική καθορίζει την 

πρακτική ως αλληλεπίδραση των ανθρώπων και της κάθε περίπτωσης. Η 

κατανεμημένη ηγεσία δίνει περισσότερο σημασία στους ανθρώπους και λιγότερο 

στην οργανωτική ιεραρχία (Spillane, 2005). Ο όρος χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον 

Αυστραλιανό ψυχολόγο Gibb (1954) στην προσπάθεια του να ερμηνεύσει την 

ενδοομαδική επίδραση τυπικών και άτυπων ομάδων. Μελετώντας τις μορφές 

επίδρασης σε μικρές ομάδες έκανε τη διάκριση μεταξύ εστιασμένης και 

κατανεμημένης ηγεσίας. «Στην περίπτωση της εστιασμένης ηγεσίας η ηγετική 

δραστηριότητα αναπτύσσεται από ένα άτομο, ενώ στην περίπτωση της 

κατανεμημένης ηγεσίας η ηγετική δραστηριότητα αναπτύσσεται από διαφορετικά 

άτομα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.» (Θεοφιλίδης, 2012, σ. 223) 

γ) το  μοντέλο της συναλλακτικής ηγεσίας 

Το συναλλακτικό μοντέλο είναι επικεντρωμένο στα εξωτερικά κίνητρα και 

ανάγκες. Σε αυτό επικρατεί ένα κλίμα ανταλλαγής για την επίτευξη των 

αντικειμενικών στόχων. Ο Bass (1985) καθόρισε τους συναλλακτικούς ηγέτες, ως 

αυτούς που καθορίζουν τις ανάγκες των υφισταμένων τους και προσπαθούν να τους 

εξασφαλίσουν εάν η απόδοση τους το αξίζει. Ανταλλάσσουν επίσης υποσχέσεις και 

ανταμοιβές, προκειμένου να επιτευχθούν ικανοποιητικά επίπεδα προσπάθειας από 
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τους υφισταμένους τους. Το συναλλακτικό μοντέλο έχει αρκετά στοιχεία που 

εφαρμόζονται στους ελληνικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς και «στηρίζονται στο 

μάνατζμεντ των εξαιρέσεων» (Κατσαρός, 2008, σ. 109). 

δ) το μοντέλο ηγεσίας που βασίζεται στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης 

Υπάρχει ένα ευρύ χάσμα ανάμεσα στις θεωρίες εκπαιδευτικής ηγεσίας και σε 

ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και ετερότητας καθώς αυτές περιορίζονται σε 

διερευνήσεις, που αφορούν την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

και την επίδοση των μαθητών τους. Οι διαδεδομένες εκπαιδευτικές θεωρίες ηγεσίας 

έχουν δεχθεί κατά καιρούς πολλαπλές επικρίσεις για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν 

τις πολλαπλές ταυτότητες των υποκειμένων, χωρίς όμως να φέρουν τροποποιήσεις 

και επιθυμητά αποτελέσματα. Η διαπολιτισμικότητα των σχολείων θα μπορούσε να 

υποστηριχθεί με το αντιρατσιστικό μοντέλο εκπαιδευτικής ηγεσίας, που αποτελεί μια 

εναλλακτική οπτική με συμπεριληπτικά και δημοκρατικά στοιχεία. Αυτό το μοντέλο 

εκπαιδευτικής ηγεσίας περιλαμβάνει τρόπους προαγωγής της κοινωνικής δικαιοσύνης 

μέσω της βελτίωσης της επίδοσης των μαθητών, τη βελτίωση των σχολικών δομών, 

την επανεξέταση και την προαγωγή της δύναμης του προσωπικού, την ενδυνάμωση 

της σχολικής κουλτούρας (Theoharis, 2007, p. 236). Η ηγεσία που στηρίζει την 

κοινωνική δικαιοσύνη αντιμετωπίζει ζητήματα αναγνώρισης και συμμετοχής. Ο 

Charles Taylor (1997) συνδέει την έννοια της αναγνώρισης με την ταυτότητα και 

επισημαίνει ότι η ορθή αναγνώριση δεν αποτελεί μόνο ζήτημα τήρησης ενός τυπικού 

ευγενείας αλλά μια ουσιαστική «ανθρώπινη ανάγκη» (Taylor C. , 1997, p. 73). Υπό 

την έννοια αυτή η αναγνώριση καθιερώνει το ανθρώπινο δικαίωμα για κοινωνική 

δικαιοσύνη, επιτρέποντας τη δημιουργία συλλογικών ταυτοτήτων για την επίτευξη 

αλληλεγγύης και συλλογικής δράσης χωρίς αποκλεισμούς των διαφέροντων ομάδων. 

Η Gewirtz επισημαίνει ότι, «μια πολιτική αναγνώρισης ή μια ηθική διαφορετικότητας 

εμπλέκει όχι μόνο την ανταπόκριση προς τους άλλους, τους έταιρους αλλά και την 

σταθερή αποφυγή της άσκησης δύναμης, επιρροής και ελέγχου στους άλλους.» 

(Gewirtz, 2006, p. 476). 

 

2.1.2. Η επίδραση του πολιτισμού στη άσκηση της εκπαιδευτικής ηγεσίας 

Ο Hoppe (2004) στο (Walker & Yu-Kwong, 2010) εξηγεί ότι η ανάπτυξη της 

διαπολιτισμικής αυτογνωσίας είναι περίπλοκη, επειδή ο πολιτισμός στην ουσία 

εγκαθιστά πρότυπα σκέψης και συμπεριφοράς δίνοντας στο άτομο την εικόνα μιας 

έμφυτης κατανόησης των καταστάσεων. Αυτό ενισχύεται όσο εξελίσσεται ο 
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πολιτισμός και η οικονομική ανάπτυξη των χωρών. Αυτή η παρατήρηση δείχνει τη 

διάχυση των πολιτισμικών ορίων μεταξύ εκπαίδευσης και κοινωνίας. Οι πολιτισμικές 

και κοινωνικές αξίες διαφέρουν ανάμεσα στα μέλη και διαχέονται στην εκπαίδευση. 

Οι διαφορετικές αξίες όμως πρέπει να γίνουν σεβαστές ακόμα και όταν δεν είναι 

κατανοητές από όλους. Για παράδειγμα, σε πολλές χώρες του κόσμου η πολιτισμική, 

κοινωνική και οικονομική διαστρωμάτωση συνεχίζει να νομιμοποιεί θεσμικά 

απαράδεκτες ανισότητες στην πρόσβαση της εκπαίδευσης μειονοτήτων. Το ερώτημα 

που δημιουργείται, όσο αφορά την άσκηση της εκπαιδευτικής ηγεσίας είναι ο βαθμός 

της επίδρασης του πολιτισμού σ’ αυτήν. Η απάντηση του ερωτήματος, σαφώς 

σχετίζεται με την παραπάνω ανάλυση, καθώς αναγνωρίζεται η σχέση μεταξύ των 

πολιτισμικών αξιών και της σχολικής κουλτούρας που διαμορφώνεται από τον ηγέτη 

του σχολείου. Σε έρευνα υποστηρίχτηκε ότι το πολιτισμικό στοιχείο είναι απαραίτητο 

και επιβεβλημένο στη μελέτη της εκπαιδευτικής διοίκησης. Αυτό που διαφάνηκε 

ήταν ότι σε Ασιατικές και Ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες, έχει παρατηρηθεί η 

πολιτισμική επίδραση στις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών στα 

σχολεία (Cheng, 1995a, p. 99). Σ’ αυτές τις χώρες η ηγεσία του σχολείου και οι 

εκπαιδευτικοί λειτουργούν με κύριο γνώμονα την ιεραρχία ακόμα και όταν η 

λειτουργία του σχολείου πρέπει να ευθυγραμμισθεί με το κοινό συμφέρον. Πολλές 

φορές οι εκπαιδευτικοί συναινούν στις συμπεριφορές των διευθυντών γιατί αυτές 

συμβαδίζουν με τα πολιτισμικά πρότυπα (Walker & Yu-Kwong, 2010, p. 828). Για 

την επικράτηση κάθε είδους κοινωνίας θα πρέπει να υπάρχει συμβατότητα μεταξύ της 

υπάρχουσας κουλτούρας και του θεσμικού πλαισίου που εγκαθιστούν κάποιες αξίες. 

Οι αξίες του σύγχρονου συστήματος είναι αυτές που πηγάζουν από τις βασικές αρχές 

της οργάνωσης του, δηλαδή την αρχή της ετερονομίας και την αρχή του ατομικισμού, 

οι οποίες είναι εγκατεστημένες στους θεσμούς της οικονομίας της αγοράς και της 

αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας (Φωτάκης, 2005). 

 

2.1.3. Η προώθηση της διαπολιτισμικότητας μέσω της εκπαιδευτικής ηγεσίας 

Η προώθηση της διαπολιτισμικότητας από τον σχολικό ηγέτη είναι ένα σημαντικό 

στοιχείο για την ανάπτυξη ενός θετικού ως προς την ετερότητα σχολικού κλίματος, 

καθώς αυτός δημιουργεί τις προυποθέσεις, για την πλήρη ανάπτυξη της ταυτότητας 

των μαθητών μέσα στην κοινότητα. Κατά τους Zembylas και Iasonos (2010) τα 

διάφορα μοντέλα ηγεσίας αλληλοεξαρτώνται στενά με τις ποικίλες προσεγγίσεις της 



 
 

35 
 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Οι συναρτήσεις εντοπίστηκαν μεταξύ της 

συναλλακτικής ηγεσίας και της συντηρητικής αφομοιωτικής πολυπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, της μετασχηματιστικής ηγεσίας και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

και τέλος της αντιρατσιστικής κριτικής με την ηγεσία που στηρίζεται στις αρχές της 

κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι ηγέτες που διοικούν σύμφωνα με το αφομοιωτικό 

μοντέλο, υιοθετούν συναλλακτικές πρακτικές, δίνοντας έμφαση στα διοικητικά 

ζητήματα που διατηρούν το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα. Αντιθέτως οι διευθυντές 

που διοικούν πολυπολιτισμικά ηγούνται αναπτύσσοντας ένα μετασχηματιστικό 

σχεδιασμό, στηρίζοντας ουσιαστικά τις διαφορές μεταξύ των εκπαιδευομένων και όχι 

τις ομοιότητες. Κύριο μέλημα τους είναι η οικοδόμηση μιας σχολικής κουλτούρας με 

κοινό όραμα μέσω του σεβασμού και της αυτονομίας (Zembylas & Iasonos, 2010, p. 

168). Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι ηγέτες των διαπολιτισμικών σχολείων θα 

πρέπει να προωθούν πρακτικές διερευνώντας και γνωρίζοντας τις σχέσεις μεταξύ 

εξουσίας και κοινωνικών ανισοτήτων, που προάγουν όλες τις αξίες της δημοκρατίας 

και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι δράσεις τους πρέπει να στοχεύουν στην 

αντιμετώπιση των πολιτιστικών διαφορών και στη δόμηση αναλυτικών 

προγραμμάτων που καλύπτουν το ελλειμματικό γνωστικό κενό των σπουδαστών. 

Προτείνουν ένα είδος «αντανακλαστικών» ιδρυμάτων, με την έννοια της αντίδρασης 

στην υπονόμευση των πολιτισμών και την ενίσχυση των περιθωριοποιημένων 

εκπαιδευομένων.  

Οι διαπολιτισμικοί ηγέτες έχουν το ρόλο των καθοδηγητών στη χάραξη της 

εκπαιδευτικής διαπολιτισμικής πολιτικής και το συνεργατικό κατανεμημένο μοντέλο 

ηγεσίας είναι το καταλληλότερο για τη λειτουργία αυτών των σχολείων. Οι 

Hatzisotiriou & Aggelidis 2014 προτείνουν την ενεργό συμμετοχή τους στη λήψη 

αποφάσεων και την πλήρη ένταξη, στις εκπαιδευτικές δομές, των γονέων και 

κηδεμόνων των μαθητών. Η έρευνα τους ανέδειξε την σχέση του τρόπου αντίληψης 

της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης των διευθυντών των σχολικών μονάδων με το 

μοντέλο ηγεσίας που επιλέγουν να εφαρμόζουν. Συγκεκριμένα οι διευθυντές των 

σχολείων που δεν είχαν διαπολιτισμική επάρκεια και διαπολιτισμικές δεξιότητες 

διοικούσαν με το συναλλακτικό μοντέλο ηγεσίας. Ο λόγος που επέλεγαν το 

συγκεκριμένο τρόπο ήταν η αφομοιωτική εκπαιδευτική πολιτική που προωθούσε το 

αρμόδιο Υπουργείο της Κύπρου για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείων, με 

κατευθυντήρια γραμμή τους πολιτιστικούς κανόνες της εγχώριας ομάδας. Οι 

διευθυντές που είχαν επιμορφωθεί διαπολιτισμικά υποστήριξαν ένα 
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μετασχηματιστικό μοντέλο ηγεσίας πιστεύοντας ότι αυτό θα λειτουργούσε ως μοχλός 

ανάπτυξης αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, έτσι ώστε να αντιμετωπισθεί η 

ποικιλομορφία στις σχολικές μονάδες. Οι συνεντεύξεις των διευθυντών 

καταδεικνύουν την σύγχυση που υπάρχει σε έννοιες που αφορούν την κοινωνική 

δικαιοσύνη, το θεσμικό κενό που υπάρχει στην εκπαίδευση των μεταναστών, τις 

ανισότητες και τη δύναμη που ασκεί η κεντρική εξουσία μέσω της εκπαιδευτικής 

πολιτικής, στη λειτουργία ενός διαπολιτισμικού σχολείου (Hatzisotiriou & Aggelidis, 

2014). Οι εκπαιδευτικοί ηγέτες θα πρέπει να επανεξετάσουν με κριτική διάθεση τις 

δομές και τα πρότυπα που ισχύουν και οδηγούν σε άνιση εκπαιδευτική πρόσβαση, 

υπερασπιζόμενοι εκπαιδευτικές πολιτικές που προάγουν την κοινωνική δικαιοσύνη. 

Αντιμετωπίζοντας τα θεσμικά εμπόδια θα πρέπει να είναι γνώστες του σχεδιασμού 

των αναλυτικών προγραμμάτων και της διαχείρισης των οικονομικών πόρων. Η 

Κυπριακή κυβέρνηση απαντώντας στο μεταναστευτικό ρεύμα ξεκίνησε τη 

δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, αφήνοντας τη 

διαμόρφωση και την εφαρμογή των προγραμμάτων στη θετική πρόθεση των 

διευθυντών των σχολείων. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην αποσπασματική 

αντιμετώπιση της πολυπολυτισμικότητας και στην ανεπαρκή επιμόρφωση 

διαπολιτισμικής ανάπτυξης των Κυπρίων εκπαιδευτικών ηγετών. Πρόταση των 

ερευνητών είναι η ανάληψη δράσης για την εφαρμογή στρατηγικών που ενισχύουν 

την οικοδόμηση σχέσεων μεταξύ σχολείων και κοινοτήτων (Hatzisotiriou & 

Aggelidis, 2012).  

Στη σύγχρονη εποχή ζούμε με κοινωνικούς θεσμούς που μεταβιβάζουν 

μηνύματα διακύβευσης των δικαιωμάτων των ανθρώπων. Οι μαθητές ενθαρρύνονται 

να σκέφτονται τον εαυτό τους, τους συμμαθητές τους, την κοινωνία, τις προοπτικές 

της ζωής τους μέσα σε μια ποικιλία δυνητικά ασυμβίβαστων τρόπων. Κατά την Costa 

(2011) ακόμα και αν η εκπαίδευση συμμετέχει στην εκμάθηση πολύτιμων πολιτικών 

ιδεωδών της δικαιοσύνης, του σεβασμού, της ελευθερίας και της ισότητας αυτό δεν 

έχει τα επαρκή αποτελέσματα γιατί αυτά έρχονται πολλές φορές σε αντίθεση με την 

κοινωνική ζωή των εφήβων. Οι μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να καταστήσουν 

τα σχολεία πιο αποτελεσματικά βρίσκονται σε πεδία εκτός εκπαίδευσης. 

Περιλαμβάνονται στο πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας όπως η καταπολέμηση της 

φτώχειας και της βίας γενικά η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Με τον τρόπο αυτό 

η εκπαίδευση καθίσταται πιο αποτελεσματική στην ωρίμανση της αίσθησης της 

δικαιοσύνης των πολιτών (Costa M, 2011, p. 126). Τα αποτελέσματα έρευνας σε μια 
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κοινότητα Αράβων και Εβραίων έδειξαν ότι οι ηγέτες της εκπαίδευσης που διοικούν 

πολυπολιτισμικά σχολεία και θέτουν ως προϋποθέσεις λειτουργίας τις αξίες της 

κοινωνικής δικαιοσύνης, ενθαρρύνουν τους μαθητές τους να αναπτυχθούν και να 

εξελιχθούν χτίζοντας τις προσωπικές τους αξίες. Εργάζονται συμμετοχικά και 

διδάσκουν τον τρόπο ανάπτυξης δεξιοτήτων ανεξαιρέτως σε όλους τους μαθητές. Η 

έρευνα είχε ως στόχο, την αποσαφήνιση των αντιλήψεων των διευθυντών 

πολυπολιτισμικών σχολείων του Ισραήλ σχετικά με την έννοια της κοινωνικής 

δικαιοσύνης και ανέδειξε ότι οι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις με τη χάραξη της 

εκπαιδευτικής πολιτικής τους, ουσιαστικά αναγκάζουν τους σχολικούς ηγέτες σε έναν 

σκληρό οικονομικό έλεγχο και σε έναν υπέρμετρο ανταγωνισμό. Αυτό λειτουργεί 

αρνητικά στην εκπαίδευση των μειονοτήτων και των περιθωριοποιημένων μαθητών 

και διευρύνει τα μεγάλα κενά ίσων ευκαιριών μεταξύ των πληθυσμών των 

απομακρυσμένων περιοχών της χώρας από αυτών που διαμένουν στα αστικά κέντρα 

(Arar, 2015, p. 180). Η κοινωνική δικαιοσύνη συμβάλλει στη διαχείριση της 

ετερότητας και εστιάζει στην ανατροπή των άνισων και άδικων δομών της κοινωνίας 

και στην αντικατάσταση τους από δίκαιες δομές, κυρίως για τις περιθωριοποιημένες 

ομάδες. Είναι μια έννοια που εξαρτάται από το τοπικό συγκείμενο καθώς γίνεται 

διαφορετικά αντιληπτή στα εθνικά και κοινωνικά πλαίσια που ερμηνεύεται (Τσιότρας 

& Κουτούζης, 2014, σ. 1638). Η έρευνα των Τσιότρα και Κουτούζη 2014 ανάδειξε 

ότι οι σχολικοί διευθυντές αντιλαμβάνονται την ηγεσία για κοινωνική δικαιοσύνη ως 

την προσπάθεια για την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ισότιμη 

πρόσβαση των μαθητών στην εκπαίδευση. Αντίστοιχα αντιλαμβάνονται τον σύνθετο 

ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο διευθυντής μέσα από δράσεις που εξαλείφουν 

κοινωνικές ανισότητες και ταυτόχρονα τη διαχείριση ανθρώπινων σχέσεων με 

ετερόκλητες προσωπικότητες (Τσιότρας & Κουτούζης, 2014, σ. 1639).  

 

2.2. Σχεδιασμός διαπολιτισμικών σχολείων  

Η διαπολιτισμικότητα αντιμετωπίζεται σαν πανάκεια που θα θεραπεύσει όλες τις 

ασθένειες της εκπαίδευσης σχετικά με την ποικιλομορφία των μελών των κρατών. 

Περιγράφοντας στις παραπάνω ενότητες για το τι είναι η διαπολιτισμικότητα 

κατανοούμε ότι, είναι μια έννοια που προσπαθεί να επιλύσει τα πολιτισμικά 

προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών (διότι λειτουργεί ως έκφραση της αυταξίας 

όλων των πολιτισμών και προσπαθεί να αντιμετωπίσει ολιστικά όλες τις πτυχές που 
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περικλείει το εννοιολογικό πλαίσιο) (Modgil, Verma, Mallick, & Modgil, 1997). Τα 

διαπολιτισμικά σχολεία δημιουργήθηκαν με τα δεδομένα ότι: α) υπάρχει ο 

απαιτούμενος οικονομικός σχεδιασμός, β) η διαπολιτισμική ικανότητα των μελών 

των εθνικών ομάδων είναι δεδομένη, επομένως υπάρχει η καλή θέληση για 

συνεργασία και αποδοχή γ) το πολιτικό και κοινωνικό σκηνικό του έθνους στηρίζεται 

στο φιλελεύθερο δημοκρατικό ιδεώδες. 

Όσο αφορά τον εκπαιδευτικό οργανισμό του εθνικού κράτους που εμφανίζει 

πληθυσμιακή ποικιλομορφία τα προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν είναι : α) η 

καθοδήγηση και διευκόλυνση των μαθητών για την προσαρμογή τους στο νέο 

περιβάλλον έτσι ώστε να έχουν μια ομαλή εκπαιδευτική πορεία και εξέλιξη β) οι 

πιέσεις για τα ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής των πολιτισμικά διαφερόντων 

ατόμων και τη δημιουργία πολιτισμικών πρακτικών που ενώ δεν είναι αποδέκτες από 

την πλειοψηφία των πολιτών, επικυρώνονται ως κατ’ εξαίρεση συστηματικά στοιχεία 

της εκπαιδευτικής πολιτικής του κράτους. Ο πολιτισμικός πλουραλισμός είναι ένα 

φαινόμενο που συναντάμε στους περισσότερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς καθώς 

αποτελεί τον κανόνα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Τα προβλήματα που 

προκύπτουν δημιουργούν προβληματισμό στο χώρο της εκπαιδευτικής ηγεσίας σε 

εθνικό ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Οι σχολικές τάξεις που απαρτίζονται από 

μαθητές με πολιτισμική ομοιογένεια συναντώνται κυρίως σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, λόγω της επιλογής τους από τις οικογένειες τους. Τα εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα δεν διαχειρίζονται αυτόνομα την πολιτισμική ετερότητα παρά 

λειτουργούν με την καθοδήγηση των πολιτικών εξουσιών. O Bryan Bullivant 

πιστεύει ότι οι κοινωνιολόγοι και οι παιδαγωγοί προσπαθούν να επικεντρωθούν στο 

πρόβλημα της εθνότητας και του πολιτισμού, χωρίς την επιρροή των πολιτικών 

δυνάμεων σχεδιάζοντας μια μορφή πλουραλιστικής εκπαίδευσης που θα βοηθάει όλα 

τα παιδιά όλων των φυλετικών ομάδων, αυτό θεωρεί ότι είναι άτοπο γιατί πως η 

εκπαίδευση « θα μπορούσε να μην συνδέεται με τη βιομηχανία της υγιούς έρευνας 

και της εξελικτικής ανάπτυξης που αυτό το ρεύμα έχει προκαλέσει» (Modgil, Verma, 

Mallick, & Modgil, 1997, σ. 68). Η ιδέα του πλουραλισμού στην παιδεία εγγράφεται 

στο σχεδιασμό των μεταρρυθμιστικών προοπτικών που αντιπροσωπεύονται από μια 

φιλελεύθερη αντίληψη. Η έρευνα και η ανάπτυξη ενός έθνους, καθώς και οι βιοτικές 

ανάγκες των ατόμων είναι σύμφυτες με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που 

διαμορφώνονται διαχρονικά. Το οικονομικό κέρδος κυριαρχώντας στη σύγχρονη 

εποχή «δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας αναφορικά με τη δυνατότητα της 
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παιδαγωγίας να καλλιεργήσει μια σφαιρική αντίληψη των προβλημάτων της 

ανθρωπότητας και ένα ειλικρινές ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση τους» (Παυλίδης, 

2006, σ. 191). 

 Το περιβάλλον που γεννιόμαστε καθώς και τα πολιτισμικά δεδομένα που το 

κατοχυρώνουν, καθορίζουν τον τρόπο ζωής μας και τις σκέψεις μας. Μέσα σε αυτό 

το περιβάλλον τα άτομα κοινωνικοποιούνται και εξελίσσονται. Μια διαπαιδαγώγηση 

που θα ενσωματώνει όλα τα πολιτισμικά περιβάλλοντα του κόσμου καλλιεργεί την 

αποδοχή και την υιοθέτηση ενός τρόπου ζωής που δεν επιβάλλεται από τον κυρίαρχο 

πολιτισμό. Καθώς ο φιλελευθερισμός ασπάζεται την μοναδικότητα του ατόμου και 

τον άκριτο σεβασμό στις επιλογές του, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση συμβαδίζει με την φιλελεύθερη ιδέα εφόσον στόχος της 

είναι να εκπαιδεύσει το άτομο να μάθει τρόπους να γνωρίσει την ταυτότητα του και 

ότι περιλαμβάνει αυτή, αξίες, πεποιθήσεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι σε ένα 

διαπολιτισμικό περιβάλλον, το ζητούμενο είναι η αξία της διαφορετικότητας των 

μελών του αλλά και ο σεβασμός προς όλες τις πολιτισμικές ομάδες που εμπεριέχει η 

πολιτική της ισότητας. Πως μπορούμε όμως να είμαστε σίγουροι ότι ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα παρέχει ίσες ευκαιρίες προς όλους; Αυτό απαιτεί μια νέα 

πρόταση παιδαγωγικής θεωρίας, που θα αναλύει όλες τις διαστάσεις της 

ποικιλομορφίας ξεκινώντας από τον τρόπο ζωής, σε γνωστικό και συναισθηματικό 

επίπεδο, όλων των εκπαιδευομένων και αποφεύγοντας την κυριαρχία των προτάσεων 

του 21ου αιώνα που παροτρύνουν τη μαζική κουλτούρα και τη μαζική εκπαίδευση. Ο 

στόχος αυτός προσεγγίζεται μέσω της εξατομικευμένης μάθησης, της διαλεκτικής 

ομαδοκεντρικής διδασκαλίας καταλήγοντας σε ισοδύναμα ή συγκρίσιμα αλλά όχι 

απαραίτητα ίδια αποτελέσματα. Η διαμόρφωση μιας διαπολιτισμικής τάξης 

προϋποθέτει πρακτικές διαπαιδαγώγησης με την ενεργή, συνειδητή γνώση και 

εμπειρία των μαθητών που αξιοποιούν τις μεταξύ τους διαφορές ως πηγές μάθησης. 

Η χρήση της τεχνολογίας αξιοποιείται για την ανταλλαγή και διερεύνηση μεθόδων, 

επικοινωνίας και ανατροφοδότησης των μαθητών. Η καινοτομία και η εφαρμογή 

νέων πρακτικών διδασκαλίας είναι το κλειδί μιας νέας προσέγγισης λειτουργίας ενός 

συνεργατικού, βιωματικού, διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (Kalantzis & 

Cope). 

Η διαπολιτισμική αντίληψη περικλείει την κοινωνικοποίηση του ατόμου μέσα 

από εμπειρίες που κωδικοποιούνται ως σύμβολα. Όμως η οργάνωση και η λειτουργία 

των διαπολιτισμικών σχολείων έχει επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα; Οι 
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έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε σχολεία της μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική 

Θράκη, που θεωρούνται πρότυπα δημοκρατικού πολυπολιτισμικού σχεδιασμού στην 

Ελλάδα, κατέδειξαν ότι μπορεί η σύσταση της σχολικής τάξης να λειτουργεί καλά 

αλλά ο πολυκεντρισμός των προγραμμάτων και των περιεχομένων δεν έχει αποδώσει 

σε ικανοποιητικό βαθμό. Η σύνθεση της σχολικής τάξης δεν αποτελεί παράγοντα 

δυσκολίας όταν τα περιεχόμενα των προγραμμάτων διαφοροποιούνται βάση 

επιστημονικών ερευνών και προβλέπουν την εξατομικευμένη διδασκαλία (Κανακίδου 

& Παπαγιάννη, 1997, σ. 54) Η εκπαίδευση πρέπει να προωθεί τους έφηβους να 

εξερευνούν τις αντιλήψεις για το καλό αφού αυτό βοηθά στην καλλιέργεια της 

λογικής και της αμοιβαίας κατανόησης. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών το 2015 

δεσμεύτηκε στην υιοθέτηση δεκαεπτά στόχων με μία απ΄αυτές την ποιότητα και την 

προσβασιμότητα στην εκπαίδευση που συνεχίζουν να αποτελούν πρόκληση για 

πολλά κράτη. Η συμφωνία αυτή περιέχει τη διασφάλιση των εκπαιδευομένων 

απόκτησης μέσω της εκπαίδευσης, των απαραίτητων δεξιοτήτων και ικανοτήτων για 

έναν βιώσιμο τρόπο ζωής που προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αναγνώριση 

της πολιτιστικής ποικιλίας (Πενταγιώτη, 2017, σ. 22).  

Η παγκοσμιοποίηση ανέδειξε τις ανισότητες στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες όχι 

μόνο στις χαμηλά οικονομικά αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και στις ισχυρές, τόσο 

στη πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Λόγω των μειώσεων των 

δημόσιων δαπανών η τυπική εκπαίδευση αντιμετωπίζει πρωτοφανείς 

μετασχηματισμούς στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ. Η ζήτηση για τριτοβάθμια 

εκπαίδευση αυξάνεται λόγω της οικονομικής ύφεσης και οι συνέπειες που 

δημιουργούνται έχουν ήδη εμφανισθεί (Yann, Ridley, & Lane, 2011, p. 445). 

2.3. Διαπολιτισμική ικανότητα εκπαιδευτικών  

Η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας συνιστά έναν μετασχηματισμό οπτικής 

(perspective transformation) προϋποθέτοντας την απόφαση του ατόμου να είναι 

ανοικτό στις διαβουλευτικές συζητήσεις για την σχετική ίση αξία των πολιτισμών, 

ομολογώντας ότι δεν πρόκειται για ένα προφανές γεγονός (Taylor C. , 1997, p. 131). 

Οι διαπολιτισμικές δεξιότητες είναι το εργαλείο κατανόησης όλων των πολιτισμών, 

της πολιτισμικής ιστορικής ανάλυσης και της παγκόσμιας ηθικής δεοντολογίας για 

την θέαση του «άλλου» του διαφορετικού. Αυτή η προσέγγιση επικεντρώνεται πέρα 

από τη φιλελεύθερη τάση της εκπαίδευσης στη γνώση (πως νοηματοδοτούνται οι 

πληροφορίες) για το «άλλο» και τις επιπτώσεις που προκύπτουν φτάνοντας μέχρι την 
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αυτογνωσία. Η εκπαίδευση αυτή δεν αποσκοπεί στο σχηματισμό ενός παγκόσμιου 

πολίτη, αλλά στην ιδιότητα ενός ενεργού πολίτη που είναι έτοιμος να ανταποκριθεί 

σε μια νέα παγκόσμια οικονομική τάξη. 

Σε έρευνα που διεξήχθη στη Φιλανδία, μια πρωτοπόρα χώρα στο σχεδιασμό 

εκπαιδευτικών θεμάτων, έγινε μια προσπάθεια αξιολόγησης της διαπολιτισμικής 

ικανότητας που εντάσσεται στο εκπαιδευτικό πλαίσιο της χώρας. Η διαπολιτισμική 

εθνική εκπαιδευτική πολιτική τους έχει διαμορφώσει ένα πρόγραμμα σπουδών που 

δείχνει ότι έχει σαν στόχο διαφορετικά μαθησιακά αποτελέσματα για τις μειονότητες 

από την εγχώρια πλειοψηφία. Το εθνικό πρόγραμμα σπουδών, στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση αδυνατεί να αναγνωρίσει την πολλαπλότητα των φοιτητών και σχεδιάζει 

με κύριο γνώμονα έναν ομοιογενή πληθυσμό. Η εκπαίδευση στην Φιλανδία δεν έχει 

τροποποιηθεί διαπολιτισμικά όσο αφορά τα προγράμματα σπουδών, παραμένει στον 

πολυπολιτισμικό μοντέλο προσέγγισης της διαφορετικότητας. Είτε πρόκειται για την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την υποχρεωτική εκπαίδευση, την ανώτερη 

εκπαίδευση, την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων, η ανάπτυξη των 

διαπολιτισμικών δεξιοτήτων είναι το εργαλείο που βοηθά στην εφαρμογή μιας 

εκπαίδευσης για όλους ανεξαρτήτως καταγωγής και προέλευσης. Αναγνωρίζοντας 

νέες οπτικές για το μέλλον της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η Φιλανδική έρευνα που 

έγινε σε εκπαιδευτικούς κατέδειξε ότι η ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων 

πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Την ενασχόληση του ατόμου σε διαδικασίες τοπικού ή παγκόσμιου επίπεδου 

μέσω μιας πολύπλευρης οπτικής για μια ολιστική κατανόηση της 

ανθρωπότητας χωρίς προκαταλήψεις. 

2. Την εξέταση του τρόπου νοηματοδότησης των σκέψεων-υποθέσεων, των 

αρχών και των πράξεων των «άλλων» 

3. Τη διαπραγμάτευση της αλλαγής, την εξέλιξη των σχέσεων, τον αποκλεισμό 

στερεοτύπων, την αντιμετώπιση των φόβων για το ξένο, την ηθική στάση 

ζωής με ενσυναίσθηση και την υπευθυνότητα χρήσης εξουσίας και 

προνομίων. 

4. Η εκμάθηση μεθόδων και τρόπων αποφυγής της βίας και της επιθετικότητας 

συμβιώνοντας ειρηνικά με το «διαφορετικό». 

5. Την αποδοχή του άλυτου και του ανεξήγητου που μας επιφυλάσσει η ζωή, 

αποκαλύπτοντας μας πολλές φορές ιδιαίτερα ευχάριστες εκπλήξεις. 
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6. Τη διαμόρφωση υγιών σχέσεων μεταξύ γλωσσολογικών, ιδεολογικών ορίων 

με κατανόηση και θέληση διαπραγμάτευσης με τον άλλο πολιτισμό. 

7. την απόλαυση της γνωριμίας με άλλους πολιτισμούς γιατί αυτοί σε οδηγούν 

σε συλλογικά ταξίδια, που «σε μαθαίνουν πώς να μαθαίνεις» (Fred Dervin, 

2012, p. 12). 

Είναι επιβεβλημένη η διερεύνηση του θέματος όχι μόνο ως προς το κοινωνικό 

οικονομικό πεδίο αλλά και ως προς το επιστημολογικό κριτικό και στόχος της 

έρευνας ήταν η προσέγγιση της διαπολιτισμικότητας με γνώμονα τη δικαιοσύνη. 

Η διαπολιτισμική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που παρακινεί και εμπνέει 

δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στο συντονισμό από πανεπιστήμια ή κολλέγια, 

διοργανώσεις ομιλιών και κοινοτικών προγραμμάτων, με στόχο τη διαπολιτισμική 

επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων. Θα ήταν προτιμότερο η επιλογή μαθημάτων 

που περιλαμβάνει στοιχεία κοινωνικής δικαιοσύνης ενσωματώνοντας μια 

πολυπολιτισμική προοπτική (Jenks, O.Lee, & Kanpol, 2001, p. 102). 

2.4. Η ιδιότητα του ενεργού πολίτη ως χαρακτηριστικό διαπολιτισμικής 

ικανότητας  

Η προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα 

εμπλεκόμενων φορέων και εξαρτάται από τη δημοκρατική διακυβέρνηση της 

πολιτιστικής πολυμορφίας. Η παρούσα ενότητα θα καταδείξει την ανάγκη της 

ενεργής συμμετοχικής δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη για την απόκτηση 

διαπολιτισμικών ικανοτήτων. Αυτές οι ικανότητες σχηματοποιούνται μέσα σε 

ανοιχτούς χώρους διαλόγου και επεκτείνονται μέχρι τις διεθνείς σχέσεις (Συμβούλιο 

της Ευρώπης, 2008, σ. 36). Στη σημερινή εποχή η έννοια της ιδιότητας του 

δημοκρατικού ενεργού πολίτη περιλαμβάνει τη συνειδητή επιλογή συμμετοχής των 

ατόμων σε μια ομάδα σχηματοποιώντας μια κοινή ταυτότητα και έναν πολιτισμό 

μέσα σε έναν κόσμο υπευθυνότητας. Αυτή η συμμετοχή των ατόμων δημιουργεί ένα 

δίκτυο δικαιωμάτων που καλύπτει όλες τις κοινωνικές ομάδες υπο την επίβλεψη και 

τη νομιμοποίηση ενός εθνικού κράτους. Εδώ βέβαια τίθεται το θέμα της υπηκοότητας 

καθώς η συμμετοχή των ατόμων δεν σημαίνει αυτομάτως και άσκηση δικαιωμάτων. 

Η παραπάνω έννοια περιλαμβάνει κυρίως την πρόσκτηση της σύνδεσης μεταξύ των 

ατόμων στην ομάδα που ανήκουν, αλλά και με τις υπόλοιπες κοινότητες στις οποίες 

μπορεί να συμμετέχουν. Συνεπώς η αρχή της ιδιότητας του ενεργού πολίτη είναι 

άμεσα συνδεδεμένη με την προώθηση της κοινωνικής συνοχής καθώς επίσης και με 
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ζητήματα ταυτότητας και αξιών, που αποτελούν το υπόστρωμα της συναισθηματικής 

διάστασης της ενεργού υπηκοότητας (Γκόβαρης & Ρουσσάκης, σ. 160). Η 

οικοδόμηση αυτής της αρχής πρέπει να βασιστεί στην απόδοση ίσων ευκαιριών προς 

όλους για την απόκτηση και ενίσχυση δεξιοτήτων συμμετοχής στα κοινά. Τα 

τελευταία χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα 

για την ενίσχυση μιας κοινής Ευρωπαϊκής ταυτότητας των πολίτων- μελών μέσω της 

προώθησης των επαφών τους, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα 

διαπολιτισμικό διάλογο.  

Ο P.Miller στο Kwack (2007), ορίζει τη φιλελεύθερη έννοια της πολιτειότητας ως 

ένα σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που δίνει σε κάθε πολίτη ίσο δικαίωμα 

συμμετοχής στην πολιτειακή κοινότητα. Υπο αυτή την έννοια δεν απαιτείται 

δραστηριότητα παρά υπεράσπιση των δικαιωμάτων μέσω των περιοδικών εκλογών 

(Kwack, 2007, p. 150) Ο συγγραφέας παραδέχεται ότι η βασική δυσκολία μιας 

φιλελεύθερης δημοκρατικής κοινωνίας όσο αφορά τις αξίες στην εκπαίδευση είναι 

μια ασταθής εννοιολογική σχέση μεταξύ της πολιτικής και της ηθικής. Ένας πολίτης 

που έχει ορθή πολιτική σκέψη δεν σημαίνει ότι είναι ηθικά σκεπτόμενος και το 

αντίθετο. Οι θεωρίες του Rawls διαχωρίζουν τη δημόσια από την προσωπική ηθική 

και υπερασπίζονται τη δημόσια ηθική για την συμμετοχή του πολίτη. Οι τρείς 

βασικές αξίες της δημόσιας εκπαίδευσης ικανοποιούν το αίτημα του πολίτη για 

προσωπική και για δημόσια ηθική στη συμμετοχή στα κοινά.  

Η πολειτιότητα είναι η ιδιότητα του να είναι κανείς πολίτης συνδέεται με την 

δημοκρατία, τα δικαιώματα, τις αξίες και παραπέμπει σε αντιφατικά νοήματα όπως 

είναι το κοινό όφελος, το εθνικό συμφέρον, η πολιτική δράση, η πολιτική αρετή και 

τα ατομικά συμφέροντα. Συμπορεύεται με δύο παραδόσεις, την πολιτική 

δημοκρατική που αφορά την «πόλη» και την δημοκρατία και την φιλελεύθερη 

κοσμοπολίτικη η οποία σχετίζεται με τον κόσμο, τον φιλελευθερισμό και τον 

κοσμοπολιτισμό (Μπάλιας, 2008). Κατά τον Rawls εκείνοι που δυσαρεστούνται 

πρέπει να καταδεικνύουν ποιοι θεσμοί είναι άδικοι ή πως άλλοι θεσμοί λειτούργησαν 

ώστε αυτοί να είναι αδικημένοι (Kwack, 2007, p. 157). Ο Kwack (2007) πιστεύει ότι 

ο Rawls δεν αναφέρεται απλά στην αδικία των θεσμών αλλά στο άδικο πολιτισμό που 

δημιουργήθηκε από τους θεσμούς. Αυτό σημαίνει ότι η αδικία είναι πάντα παρούσα 

μέσα στην κοινωνία αλλά και μπορεί να διαφεύγει ατιμώρητη. Για να γίνει διακριτό 

αυτό το φαινόμενο θα πρέπει να υπάρχει μια προσπάθεια συμμετοχής στην 

εκπαίδευση από τον καθένα πολίτη, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι τεράστιες 
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προκλήσεις. Ο Cavell είπε ότι η απάντηση στην κοινωνική αδικία είναι η αυτογνωσία 

μέσω ενός ριζοσπαστικού σκεπτικισμού. Αυτή η σκέψη σχεδιάστηκε για να δοθεί μια 

υπέρβαση στην ανθρώπινη σκέψη ώστε να κατανοήσουμε μια εξαναγκασμένη 

ενστικτώδη τάση προς συμμόρφωση που υπάρχει στον καθένα. Ο σύγχρονος πολίτης 

στην φιλελεύθερη κοινωνία δεν προσκολλάται εγωιστικά στα πιστεύω του αλλά 

συμμορφώνεται στη γενική άποψη για τον κόσμο. Συνηθίζει αυτά που ακούει χωρίς 

να αντιδρά με προσωπικές απόψεις. Η προσωπική σκέψη για την εξέλιξη, τον 

πολιτισμό, την ηθική διαμορφώνεται μέσα από την διδασκαλία της πολιτειότητας 

συμβάλλοντας στην αποκάλυψη της αυτογνωσίας (Kwack, 2007, p. 158). Η 

δημιουργία ενεργών πολιτών δίνει έμφαση στα χαρακτηριστικά που πρέπει να 

διαθέτει ο πολίτης, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. 

Η εκπαίδευση είναι πολλές φορές, ο τρόπος για τη διαμόρφωση του μοντέλου του 

ιδανικού πολίτη που συμμετέχει στα κοινά και λειτουργεί για το κοινό όφελος. 

 

2.5. Η ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης και ο ρόλος της στη διαμόρφωση 

του ενεργού πολίτη 

Τα αναγνώσματα που περιγράφουν την ιστορία της Ευρώπης, καταμαρτυρούν πως η 

πολιτισμική κληρονομιά της προέρχεται από ένα αέναο συνονθύλευμα φυλών που 

μεταναστεύοντας από τον ένα τόπο στον άλλο, αποτελούσαν φορείς δημιουργίας. 

Αυτός ο πολιτισμός που δημιουργήθηκε μέσα από μια μακροχρόνια πορεία απέκτησε 

κοινά χαρακτηριστικά ένωσε όλες τις φυλές και ευόδωσε μια ευρωπαϊκή κοινότητα. 

Η συνθήκη του Μαάστριχ το 1992 περιλάμβανε τον τομέα του πολιτισμού καθώς 

αυτός αποτελούσε άμεση ανάγκη έκφρασης των πολιτών των κρατών-μελών. Η ιδέα 

της ενωμένης Ευρώπης ξεκίνησε με πανανθρώπινες αξίες όπως η δημοκρατία, η 

ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το σεβασμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 

αποτελεί μόνο μια οικονομική δύναμη με κοινούς στόχους στα παγκόσμια γεγονότα 

αλλά ένα καινοφανές εμπνευσμένο δημιούργημα. Ο στενός δεσμός της συμμετοχής 

του πολίτη με την κοινωνία της γνώσης αναδεικνύουν το ρόλο της εκπαίδευσης στη 

διαμόρφωση μιας δια βίου παιδείας για τους πολίτες. Η παγκοσμιοποίηση και οι 

σύγχρονες προκλήσεις γέννησαν την ανάγκη προσδιορισμού μιας Ευρωπαϊκής κοινής 

ταυτότητας. Η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση στοχεύει στην απόκτηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων των πολιτών της καθώς και σε ένα αναδομητικό εξελικτικό 



 
 

45 
 

ρόλο της κοινωνίας. Πως απεικονίζεται σήμερα η τάση αυτή και κατά πόσο 

εφαρμόσιμη είναι; 

Μετά την συνθήκη του Μάαστριχ, όπου αποτέλεσε την έναρξη μιας κοινής 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής αποσκοπώντας στην σύγκλιση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, ακολούθησε η συνθήκη της Λισαβόνας όπου στόχευε στην ενίσχυση 

της Παιδείας μέσω της αύξησης των κονδυλίων σε όλες τις εκπαιδευτικές 

διαδικασίες. Ο νεωτερισμός εντοπίστηκε στη σύνδεση της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης με την κοινωνική πολιτική των κρατών μελών. Η στόχευση της 

κατευθύνθηκε προς την εξάλειψη των μαθητικών διαρροών, στην αύξηση της 

μαθητικής και εκπαιδευτικής κινητικότητας, στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, νέων 

τεχνολογιών, ενεργό συμμετοχή και ελεύθερη πρόσβαση δια βίου όλων των πολιτών 

στην εκπαίδευση, ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής. Η διαμόρφωση μιας 

δεσμευτικής εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 

είναι ακόμα εμφανής, ωστόσο η εκπαίδευση καλείται να διαδραματίσει ένα πολύ 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στη δημιουργία ενός 

κοινωνικού κράτους (Σιάκαρης, 2006). Ο ορισμός της Ευρωπαϊκής κοινής 

ταυτότητας καθόριζε μια συνεκτική αλληλέγγυα ευρωπαϊκή ένωση κρατών με 

πολυπολιτισμικό χαρακτήρα και κοινούς στόχους. Κατά πόσο είναι αποδεκτή αυτή η 

κοινή ταυτότητα εν μέσω μιας ευρωπαϊκής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης; Τα 

ευρωπαϊκά δημοκρατικά κράτη δεν μπορούν να χτίσουν μια κοινή ταυτότητα χωρίς 

την ικανότητα και την θέληση συμμετοχής σε έναν διαπολιτισμικό δημοκρατικό 

διάλογο. Ο δημοκρατικός διάλογος προϋποθέτει δημοκρατική κουλτούρα και 

συμπορευόμενοι απαιτούν τέσσερεις βασικές ικανότητες: α) αξίες β) γνώση και 

κριτική κατανόηση γ) συμπεριφορές δ) δεξιότητες, οι κατηγορίες αυτές εσωκλείουν 

πανανθρώπινες αξίες όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η πολιτική κριτική ικανότητα, 

η γνώση του δικαίου, η κριτική σκέψη. Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια πολλές 

φορές επικρίνονται γιατί δεν παρέχουν βιωματική γνώση παρά μόνο θεωρητική. Η 

διαμόρφωση ενός δημοκρατικού πολιτισμού προϋποθέτει συμμετοχή όλων των 

μελών της ομάδας. Η συμμετοχή της εκπαίδευσης σε πολιτικές δράσεις σε αρκετές 

κοινωνίες θεωρείται πολιτικός ακτιβισμός με αποτέλεσμα να παρερμηνεύεται ο ρόλος 

της. Σε έκθεση έρευνας του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αρχική εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών σχετικά με την κοινωνική πολιτισμική ποικιλομορφία καταγράφηκε 

ότι τα ιδρύματα διαπολιτισμικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών σχεδιάζουν: 
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 α) την εκπαιδευτική πολιτική κατάρτισης και τα προγράμματα σπουδών σε 

συνεργασία με τις κυβερνήσεις, 

 β) τα πλαίσια των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων δεν έχουν οριοθετεί και 

αξιολογηθεί από τις υπάρχουσες έρευνες αποτελώντας πρόβλημα για τη 

διαπολιτισμική κατάρτιση των μελλοντικών εκπαιδευτικών,  

γ) οι εκπαιδευτές διαπολιτισμικών δεξιοτήτων στις ευρωπαϊκές χώρες που 

συμμετείχαν τις περισσότερες φορές εκπαιδεύονται διαπολιτισμικά βάση των 

προσωπικών ερευνών τους (Arnesen, et al., p. 26).  

Οι αρμόδιοι εμπειρογνώμονες των δομών που συντονίζουν τις ενέργειες 

αυτού του δημοκρατικού διαπολιτισμικού διαλόγου στην εκπαίδευση, είναι αρωγοί 

μιας μελλοντικής ευδόκιμης κοινωνίας. Έχει υπολογιστεί ότι μέχρι το τέλος της 

δεκαετίας θα έχουν καταγραφεί τα πλαίσια των διαπολιτισμικών ικανοτήτων που 

απαιτούνται μέσω της αποτύπωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης στοχεύει στη διαμόρφωση 

δημοκρατικής κουλτούρας οριζόμενης από συμπεριφορές, που δίνουν έμφαση στο 

διάλογο και τη συνεργασία, στην επίλυση συγκρούσεων με ειρηνικά μέσα και στην 

ενεργό συμμετοχή στο δημόσιο χώρο.  

2.6. Η διαπολιτισμική και δημοκρατική ηγεσία στην εκπαίδευση 

Οι ηγέτες στο πλαίσιο της εκπαίδευσης πρέπει να σταθμίσουν μια σειρά θεμελιωδών 

στοιχείων προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των μαθητών λαμβάνοντας 

υπόψη τους όλο το πολιτικό και κοινωνικό σύνολο που συνδέεται με αυτούς. 

Θεμελιώδες ζήτημα αποτελεί οι προθέσεις των ηγετών και ο τρόπος που βλέπουν 

τους μαθητές και τον κοινωνικό περίγυρο. Συνήθως οι ηγέτες έχουν στραμμένη την 

προσοχή στην καθοδήγηση των μαθητών ως προς τις αντιπροσωπευτικές ανάγκες της 

κοινωνίας για να την αποφυγή των κοινωνικών και πολιτικών επιπτώσεων που μπορεί 

να προκύψουν στον εργασιακό τομέα. Είναι έτοιμοι οι εκπαιδευτικοί ηγέτες να 

αντιμετωπίσουν την πολιτισμική πολυμορφία στα εκπαιδευτικά ιδρύματα; Έρευνα για 

την διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των διευθυντών των μονάδων 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ανέδειξε ότι:  

α) οι διευθυντές με συνολική υπηρεσία άνω των 11 ετών διαθέτουν μεγαλύτερη 

επάρκεια στα διαπολιτισμικά μοντέλα εκπαίδευσης, 
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β) οι διευθυντές με συνολική προϋπηρεσία 6-10 έτη διαθέτουν αρκετή επάρκεια στη 

διοίκηση σχολικών μονάδων με αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές και στα 

διαπολιτισμικά μοντέλα μάθησης, 

γ) η πλειοψηφία των διευθυντών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

δήλωσε ότι διαθέτει σε αρκετό βαθμό ετοιμότητα στο ειδικό νομοθετικό πλαίσιο για 

αλλοδαπούς μαθητές ανεξαρτήτως της σχολικής τους προϋπηρεσίας ως διευθυντές 

(Μπούτσκου, 2011, σσ. 11-12).  

Η φιλοσοφία για τη λήψη αποφάσεων ενός ηγέτη που αφορά τους μαθητές 

πρέπει να κατευθύνεται προς την έννοια της αξιοπρέπειας και του σεβασμού του 

ατόμου. Προσεγγίζοντας τις ικανότητες των μαθητών σεβόμαστε την ατομική τους 

αξία και αναδεικνύουμε τα ταλέντα τους. Οι εκπαιδευτικοί ηγέτες πρέπει να 

επικεντρώνονται στο τι πραγματικά μπορεί να κάνει ο μαθητής και πως θέλει να 

ζήσει τη ζωή του. Η προσέγγιση αυτή αποδεικνύει ότι αν τα παιδιά λαμβάνουν 

εκπαιδευτική και υλική υποστήριξη μπορούν να είναι πλήρως ικανά για ατομική 

δράση και έκφραση (Αmy, Toson, Leonard, & Burrello & Gregory, 2013). Η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση θεωρείται ως ο πυλώνας της εκπαίδευσης κατά των 

διακρίσεων ή και το αντίστροφο, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι είναι οι δύο 

όψεις του ίδιου νομίσματος. Αυτές οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις αποτελούν δυο 

ξεχωριστούς χώρους, που ενώνονται αρμονικά σχηματοποιώντας έναν κύκλο που 

εσωκλείει διαδικασίες συνειδητοποίησης όλων των πολιτισμικών πτυχών και 

σημείων επαφής με τους «άλλους». Η συνύπαρξη αυτών των παιδαγωγικών θέσεων 

προωθεί τα άτομα στο να ανακαλύπτουν τους ανθρώπους σε έναν δυναμικά 

μεταβαλλόμενο κόσμο νεωτερικότητας. «Το να ζούμε μαζί σημαίνει να 

ανακαλύπτουμε τους «άλλους», να αντιστεκόμαστε στην υποδούλωση και να 

πετυχαίνουμε κοινούς στόχους» (Smoter, 2018, p. 78). 

Η εκπαίδευση είναι αναγκαία απαίτηση για να επεκτείνουμε τις ικανότητες 

των νέων και να αναπτύξουμε ευκαιρίες που θα τους οδηγήσει σε μια ζωή που τους 

αξίζει (Hart, 2009, p. 401). Έρευνες των (Toson, Burello, Knollman, & Gregory, 

2013) έδειξαν ότι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός που συμπεριλαμβάνει όλες τις 

ικανότητες των εκπαιδευομένων, οδηγεί σε κοινωνική συμμετοχή και ανάπτυξη 

αποφέροντας αυξημένα μαθησιακά αποτελέσματα. Αυτό οδηγεί με τη σειρά του στην 

ουσιαστική συμμετοχή όλων των ατόμων στον πολιτικό λόγο.  

Ο Robinson (2006) αναφέρει ότι οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που ζουν στο 

όριο της φτώχειας ή κάτω από αυτό αντιμετωπίζουν ανισότητες στην εκπαίδευση είτε 
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γιατί αναγκάζονται να διακόψουν το σχολείο είτε γιατί λόγω των συνθηκών που 

βιώνουν έχουν χαμηλές επιδόσεις με αποτέλεσμα να μην μπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης. Η ισότητα σαν αξία συνδέεται ισχυρά 

με την κοινωνική δικαιοσύνη. Η σχολική ηγεσία με στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη 

δεν αποτελεί στατικό σύνολο χαρακτηριστικών, αλλά μια σειρά εμπρόθετων 

παρεμβάσεων οι οποίες εκπορεύονται από τους ασκούντες της σχολικής ηγεσίας που 

επιδιώκουν την ανατροπή του κυρίαρχου παραδείγματος, τασσόμενοι υπέρ της 

ενίσχυσης των παραδοσιακά περιθωριοποιημένων και καταπιεσμένων μαθητικών 

ομάδων (Κουτούζης, 2011, σ. 7).  

Οι ηγέτες χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής θα πρέπει να σχεδιάσουν νέα 

ευέλικτα εκπαιδευτικά προγράμματα με διαπολιτισμικές κατευθύνσεις σε όλες τις 

βαθμίδες. Όπως υποστήριξε ο Ensign στο (Palaiologou & Faas, 2012, p. 581) οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να αναπτύξουν ένα διαπολιτισμικό προσανατολισμό με 

επίκεντρο την κοινωνική δικαιοσύνη, εάν θέλουν να είναι αποτελεσματικοί στο 

σύνολο του μαθητικού δυναμικού. Στις αναπτυσσόμενες κοινωνίες η ισότητα 

μεταφράζεται ως ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και την περαιτέρω εξέλιξη όλων 

των παιδιών (Robinson, 2006).  

Η αναπτυξιακή δημοκρατία του Mill έθεσε την ελευθερία στην υπηρεσία της 

ατομικής ανάπτυξης παρέχοντας στην κοινωνία την καλύτερη δυνατή χρήση του 

ανθρώπινου δυναμικού. Η άποψη του Mill βασίζονταν στην ιδέα της ελεύθερης 

αγοράς, όχι των ελεύθερων επιχειρήσεων του καπιταλιστικού συστήματος, αλλά στη 

δημοκρατία και την υλοποίηση της ατομικής ιδιοφυίας. Κατά την άποψη του η αξία 

του ατόμου υπερέβαινε κατά πολύ την αξία της κοινότητας. Ο Dewey και πιο 

πρόσφατα ο Habermas, παραμένοντας στην ηθική δημοκρατική παράδοση τονίζουν 

την αναγκαιότητα της κοινότητας και της επικοινωνίας για την ανάπτυξη του ατόμου 

και της κοινωνίας. Ο McPherson στο (Robinson 2006) περιγράφει το μοντέλο του 

20ου αιώνα ως μοντέλο ισορροπίας που παραμερίζει την ηθική της κοινοτικής 

φιλελεύθερης δημοκρατίας για μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση των σημερινών 

τεχνολογικά άμορφων, προηγμένων χωρών. Ο ίδιος περιγράφει τη σημερινή 

δημοκρατία, ως ένα μοντέλο που επιλέγει να εξουσιοδοτεί τις κυβερνήσεις για 

αποφάσεις, αποφεύγοντας τη διαμόρφωση μιας ηθικής κοινωνίας. Βλέποντας την 

έλλειψη κοινωνικής συνοχής τονίζει την αναγκαιότητα για μια ανάπτυξη της ηθικής 

πλευράς της δημοκρατίας. Σημαντικές πτυχές της δημοκρατίας είναι η ελευθερία, η 

αυτονομία, η ισότητα, η δικαιοσύνη και η ευκαιρία όλων μας για καλύτερη ζωή. Η 
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καλλιέργεια όλων των παραπάνω ίσως να οδηγεί σε ένα ριζοσπαστικό, εγωκεντρικό, 

εκφραστικό ατομικισμό καταλήγοντας σε ένα ακατάλληλο είδος δημοκρατικής 

κοινωνίας. Πολλές φορές η δημοκρατική έκφραση των αξιών της ισότητας, της 

δικαιοσύνης και των αξιών προάγει μόνο την αλληλεγγύη διαφόρων υποομάδων. 

Ο Sottis (1993) επισημαίνει ότι η σχέση δημοκρατίας και εκπαίδευσης είναι 

περίπλοκη και αδύναμη. Μια δημοκρατία αναπαράγεται και διατηρείται με πολλούς 

τρόπους που κάποιοι είναι εκπαιδευτικοί. Οι δημοκρατικές αρχές και αρετές 

μαθαίνονται στην οικογενειακή ζωή, στη συμμετοχή στην κοινοτική ζωή, μέσα από 

τα έντυπα και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Sottis, 1993). Εξίσου σημαντικό ρόλο στην 

εκπαίδευση της δημοκρατίας παίζει ο οδηγός προγράμματος σπουδών, η 

μοντελοποίηση των εκπαιδευτικών και η κοινωνική οργάνωση του ίδιου του 

σχολείου. Εκεί όπου τα σχολεία υποκύπτουν σε πιέσεις για υιοθέτηση μοντέλου 

διδασκαλίας μετάδοσης της γνώσης, μπορούμε να δούμε υπονόμευση του 

κοινωνικού, νοητικού και οργανωτικού κεφαλαίου και επομένως εξασθένιση της 

ικανότητας για αλλαγή και βελτίωση (Μπαγάκης, 2008, σ. 28). Μια διαδικασία 

δημοκρατικής μάθησης περιλαμβάνει εμπλοκή των συμμετεχόντων με αποτέλεσμα 

να δημιουργείται αίσθημα δέσμευσης και ευθύνης μιας συλλογικής απόφασης. 

Τα άτομα που βιώνουν μέσα σε μια κοινωνία δεν είναι απλά υποκείμενα αλλά 

όντα που λειτουργούν με μια διαδικασία κοινωνικοποίησης αφομοιώνοντας το 

υπάρχον θεσμικό πλαίσιο. Υπό αυτή την έννοια το άτομο δεν είναι εξ ολοκλήρου 

ελεύθερο να διαμορφώσει τις πεποιθήσεις του και τις αρχές του αφού επηρεάζεται 

από την προ υπάρχουσα κουλτούρα. Πολλές φορές υπάρχει μια αντίδραση των 

ατόμων σ΄αυτή τη διαδικασία κοινωνικοποίησης οδηγώντας σε θεσμική αλλαγή της 

κοινωνίας. Ο Robinson (2006) καταλήγει σε τρία σημαντικά αποτελέσματα. Πρώτον 

το εκπαιδευτικό σύστημα της εποχής του στόχευε στην προετοιμασία για το επόμενο 

στάδιο εκπαίδευσης και όχι στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης για την ολοκλήρωση 

του ατόμου. Οι πρακτικές γνώσεις που δεν συνδέονται με την θεωρία και δεν 

εξελίσσονται σε ακαδημαϊκές υποτιμούνται. Οι αλλαγές που πρέπει να επιτευχθούν 

είναι η καταγραφή των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ατόμου και όχι η διδασκαλία 

της στείρας γνώσης. Θα πρέπει να υπάρχει διασύνδεση της εκπαίδευσης με την 

τοπική κοινότητα να ανιχνευτούν οι ανάγκες της και να αναπτυχθεί το κατάλληλο 

υπόβαθρο για την αναδιάρθρωση της. Στις αστικές περιοχές πρέπει να στηρίζεται η 

βιομηχανική παραγωγή και οι υπηρεσίες ενώ στις αγροτικές να διδάσκεται η 

οικολογία και η γεωργία. Η εκπαίδευση θα πρέπει να ωθεί το άτομο να σκέφτεται τις 
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ανάγκες του σύγχρονου πολιτισμού για αυτό και πρέπει να ανήκει σε όλους. Πρέπει 

να διατίθεται δια βίου σε όλα τα άτομα για την ικανοποίηση των αναγκών τους και 

τον απεγκλωβισμό τους από τα όρια της κοινότητας. 

Καταλήγοντας γίνεται κατανοητό ότι, ο ρόλος του σχολικού ηγέτη και οι 

πρακτικές διαχείρισης της ποικιλομορφίας που εφαρμόζει στο σχολικό περιβάλλον 

συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη και ελεύθερη εξέλιξη της ταυτότητας των 

μαθητών. Εν κατακλείδι ο σχολικός ηγέτης ενός πολυπολιτισμικού ιδρύματος πρέπει 

να είναι διατεθειμένος για μια αλλαγή οπτικής επίλυσης των προβλημάτων. Αυτό 

μπορεί να γίνει όταν εξετάζει το κοινωνικό περιβάλλον και να αφουγκραστεί τις 

τυχόν προκλήσεις που δέχονται οι σπουδαστές και να διερευνήσει «θέματα 

ισότητας». Η κατανόηση των αξιών και των πεποιθήσεων των εκπαιδευομένων είναι 

πρωταρχικής σημασίας για την αντιμετώπιση προκλήσεων με δίκαιο τρόπο. Είναι 

πολύ σημαντικό να γνωρίζει τον τρόπο που νοηματοδοτεί τις διαφορετικές 

κουλτούρες των μαθητών και πως αυτές επηρεάζουν τις αποφάσεις του (Hozien, 

2017). Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός όλων των κρατών θα πρέπει να ξεκινά με 

γνώμονα την αναγνώριση των πολιτισμικών ομάδων, που στο παρελθόν και 

ηχηρότερα στο μέλλον διαμορφώνουν τις κοινωνίες μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3. Οι θεωρίες των Taylor και Habermas περί πολυπολιτισμικότητας 

Ο Charles Taylor είναι ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους του κοινοτισμού, 

(κατεύθυνση της σύγχρονης κοινωνικής φιλοσοφίας) έχει στο επίκεντρο της θεωρίας 

του την κοινότητα ως βασική προϋπόθεση δόμησης της προσωπικής ταυτότητας και 

επίτευξης κοινωνικής ισότητας. Η πολυπολιτισμικότητα για τον κοινοτιστή φιλόσοφο 

είναι μια διττή έννοια, διαφοροποιείται ως εμπειρική έχοντας στο περιεχόμενο της τη 

συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμικών ενοτήτων και ως κανονιστική, εμπεριέχοντας 

τον καθορισμό των όρων που κατοχυρώνουν στα άτομα το δικαίωμα στην ετερότητα. 

Πρόταση του Καναδού κοινοτιστή φιλόσοφου είναι η αποστασιοποίηση από τον 

υποκειμενισμό και την αξιακή απολυταρχία. Η μελέτη του σύγχρονου φιλόσοφου, 

σχετικά με την αναγνώριση των μειονοτήτων αφορά κυρίως τη διαπλοκή της έννοιας 

της ταυτότητας με την έννοια της αναγνώρισης. Η έννοια της καθολικής ταυτότητας 

περιλαμβάνει τον τρόπο που ως έλλογα όντα, αντιλαμβανόμαστε τα χαρακτηριστικά 

μας και το ποιοι είμαστε. Η ορθή αναγνώριση της ταυτότητας αποτελεί κατά τη 

γνώμη του ανθρώπινη ανάγκη διότι πολλές φορές η εσφαλμένη αναγνώριση που 

δεχόμαστε από τους άλλους, μας μεταδίδει μια μερικώς ή ολικώς περιοριστική ή 

μειωμένη εικόνα (Taylor C. , 1997, σ. 73).  

  Δυο είναι τα βασικά ζητήματα στην αναγνώριση της ίσης αξίας των 

διαφερόντων πληθυσμών. Πρώτον η αποτυχία αναγνώρισης της πολιτισμικής 

ταυτότητας που περιλαμβάνει όλο το σύνολο των παραδόσεων που συνθέτουν την 

ιστορία αυτών και δεύτερον η αποτυχία αναγνώρισης της σημασίας της πολιτισμικής 

τους ταυτότητας. Η αναγνώριση της αξίας και της σπουδαιότητας όλων των 

πολιτισμικών ενοτήτων είναι τόσο αναγκαία όσο και η επιβίωση τους. Η 

πολυπολιτισμικότητα μας βοηθά να αναστοχαστούμε το ποιοι είμαστε εμείς. Όταν 

μετά από αξιολόγηση των επιτευγμάτων ενός πολιτισμού προκύπτει όφελος για τους 

υπόλοιπους πολιτισμούς τότε αυτός αποτελεί πολύτιμο συστατικό για τους 

υπόλοιπους.  

Η ηθική θεώρηση του Taylor απέναντι στις προτάσεις του Rawls και Dworkin 

που θέτουν μια ηθικά ουδέτερη έννομη τάξη διασφάλισης ίσων ευκαιριών προς όλους 

για τη δημιουργία ιδεών περί αγαθού, αναμένει έστω και σωστικά την άμεση 

συμμετοχή του κράτους δικαίου για την ενεργό προώθηση συγκεκριμένων εκδοχών 

του χρηστού βίου (Habermas, 1994, σ. 52). 
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Ο Jurgen Habermas θεωρείται ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της λεγόμενης  

δεύτερης γενιάς της Σχολής της Φρανκφούρτης. Με τη συνολική κριτική του, ο 

Habermas εμπλουτίζει αλλά και διαφοροποιεί το έργο της Κριτικής Θεωρίας, καθώς 

ενοποιεί θεωρητικά μία ολόκληρη παράδοση δίνοντάς της τον τίτλο «φιλοσοφία του 

υποκειμένου». Όπως αναφέρει η Κόντου, ο Habermas «διακρίνει στη Διαλεκτική του 

Διαφωτισμού τη διάγνωση αφενός της παντοδυναμίας ενός διεφθαρμένου και 

ολοκληρωτικού λόγου που, αδυνατώντας να παράσχει πρόσβαση στη γνώση, 

ακρωτηριάζει ουσιαστικά τον θεωρητικό στοχασμό και, αφετέρου, της πανταχού 

παρούσας κυριαρχίας του υποκειμένου πάνω σε μία «αντικειμενοποιημένη εξωτερική» 

και σε μία «καταπιεσμένη εσωτερική φύση». Επιπλέον, ο Habermas ερμηνεύει την 

«αρνητική διαλεκτική» του Adorno ως γενικευμένη άρνηση της δυνατότητας που έχει 

το υποκείμενου να προβεί σε μία έγκυρη και θετική εννοιολόγηση τους αντικειμένου 

της γνώσης (Κόντου, 2012, σ. 20). Ως εκπρόσωπος του οικουμενισμού θεωρεί ότι το 

άτομο αναπτύσσεται μέσα από τον αναστοχασμό. Όσο αφορά την δόμηση της 

προσωπικής ταυτότητας αποδυναμώνει την αξία της ιστορικής κοινότητας και τη 

σύνδεση με τις έννοιες των αξιών. Προτείνει τη συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο 

υποστηρίζοντας ότι αυτή, κινεί εκ νέου τη συζήτηση για τις έννοιες των αξιών και 

των κανόνων.  

Ασθενές σημείο στην άποψη των μεταμοντερνιστών είναι ο ασαφής 

προσδιορισμός της διαφορετικότητας και η έλλειψη αναφοράς στις συνθήκες που την 

δημιουργούν, προβάλλοντας την γενικευμένη και απόλυτη. Κατά τον Habermas η 

ηθική μπορεί να συμμετέχει στη διατύπωση προϋποθέσεων κατά τη διαδικασία 

επίλυσης των διαφορών. Επισημαίνει, στην προσπάθεια ανάλυσης της θεωρίας του 

Charles Taylor, ότι η αφηρημένη ισοπέδωση των διαφορών μπορεί να επιφέρει 

προβλήματα στην εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Καταλήγοντας 

υπερθεματίζει τη σύνδεση της ιδιωτικής αυτονομίας των πολιτών με τη δημόσια 

αυτονομία που οδηγεί ένα σύστημα δικαιωμάτων προς μια δημοκρατική κατεύθυνση. 

 Οι αγώνες αναγνώρισης των πολιτισμικών μειονοτήτων που αμύνονται 

απέναντι στη καταπίεση και την περιθωριοποίηση επιδιώκουν την αναγνώριση των 

συλλογικών ταυτοτήτων  στα πλαίσια μιας πλειοψηφικής πολιτισμικής ομάδας. Οι 

αγώνες αυτοί ερμηνεύονται σε πολλά επίπεδα. Κοινωνιολογικά, οι πολιτισμικές 

μειονότητες αγωνίζονται για την υπέρβαση της παράνομης διχοτόμησης της 

κοινωνίας.  
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3.1. Πολιτική της αναγνώρισης και πολιτική της πολυπολιτισμικότητας 

Στην εισαγωγή του κεφαλαίου αναφερθήκαμε στην έννοια της ταυτότητας και στον 

τρόπο συγκρότησης της, πολλές φορές αυτή διαμορφώνεται από την εσφαλμένη 

αναγνώριση που μας αποδίδουν οι άλλοι. Η έλλειψη ή η λανθάνουσα αναγνώριση 

λειτουργεί μερικές φορές ως καταπίεση και αποδίδεται ως εγκλωβισμός της 

ανθρώπινης ύπαρξης. Το άτομο διαμορφώνει μια υποβαθμισμένη εικόνα για τον 

εαυτό του δημιουργώντας μια αίσθηση κατωτερότητας και μείωση αυτοεκτίμησης 

(Περπερίδης, 2008). Η εσφαλμένη αναγνώριση πέρα από έλλειψη σεβασμού αποτελεί 

σοβαρό πλήγμα για τα άτομα, διότι τους στερεί από μια ουσιαστικά ανθρώπινη 

ανάγκη που είναι η αποδοχή της προσωπικότητας τους από τους άλλους. 

 Η δημοκρατία οδήγησε μια πολιτική ίσης αναγνώρισης, η οποία έλαβε 

διάφορες μορφές με το πέρασμα του χρόνου και τώρα εκπροσωπείται από το αίτημα 

εξίσωσης των πολιτισμικών ομάδων και των φυλών (Taylor C. , 1997, σ. 75). Η 

εμφάνιση της δημοκρατικής κοινωνίας κατέρρευσε την ιδέα της ταυτότητας που ήταν 

εξαρτημένη από την κοινωνική θέση του ατόμου. Η πολιτική της αναγνώρισης 

ενδυναμώθηκε με τη σύλληψη της προσωπικής ταυτότητας. Ο λόγος περί 

αναγνώρισης, εμφανίζεται στο πλαίσιο ενός συνεχόμενου διαλόγου στη δημόσια 

σφαίρα και σηματοδοτεί την ισότητα όλων των πολιτών, ως προς τα ατομικά αλλά 

και τα κοινωνικοπολιτικά δικαιώματα. Η πολιτική της κατοχυρώνεται μέσα από την 

πολιτική της ισότητας στην αξιοπρέπεια καθώς ο καθένας είναι μοναδικός και μέσα 

απ’ αυτήν την μοναδικότητα δικαιούται την αναγνώριση της ταυτότητας του. Σε 

αντίθεση η πολιτική της διαφοράς επιδιώκει την κατανόηση της ξεχωριστής αξίας 

ενός ατόμου ή μιας ομάδας, που διαφέρει από αυτούς που περιβάλλεται. Όταν 

υποβαθμισθεί, αγνοηθεί ή αφομοιωθεί το στοιχείο αυτής της ξεχωριστής αξίας από 

την πλειοψηφούσα ταυτότητα τότε κινδυνεύει το ιδεώδες της αυθεντικότητας. Η 

αυθεντικότητα και η ηθική αίσθηση του ατόμου διείσδυσε στον πυρήνα της 

σύγχρονης συνείδησης και αποτέλεσε το έναυσμα του ιδανικού της γνησιότητας του 

εαυτού. Η έννοια της αυθεντικότητας αποτέλεσε το κάλεσμα ανακάλυψης της 

ύπαρξης που γεννιέται μέσα στο ίδιο το άτομο. Η συνειδητοποίηση της ταυτότητας 

και η κατανόηση της αυθεντικότητας, αποτελούν σημεία αναφοράς για την 

αποκήρυξη των διαστρεβλώσεων και της καταπίεσης. Κοινώς αποδεκτό αποτελεί και 

το γεγονός ότι όλες οι συμφωνίες στηρίζονται στο αρχικό ιδεώδες της αξιοπρέπειας. 

Η πολιτική της ισότητας στην αξιοπρέπεια συμπεριλαμβάνει ως κύριο συστατικό της 

τον σεβασμό, καθώς τα άτομα αποτελούν έλλογα όντα που κατευθύνουν τις πράξεις 
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τους μέσα από τη δημιουργία κανόνων. Αυτή η ικανότητα ενυπάρχει σε κάθε άτομο 

και δεν ανήκει μόνο σε αυτούς που την έχουν εκμεταλλευτεί γι’ αυτό και ο σεβασμός 

αποτελεί δικαίωμα όλων. Τα αξιακό φορτίο της έννοιας του σεβασμού είναι μεγάλο 

καθώς περιλαμβάνει την προστασία των ατόμων που αδυνατούν να 

πραγματοποιήσουν τις ικανότητες τους, λόγω κάποιων ιδιαίτερων καταστάσεων.  

Η πολιτική της διαφοράς εδράζει στην αξία της δυνατότητας που έχει το κάθε 

άτομο να διαμορφώνει και να ορίζει την ταυτότητα του, μεμονωμένα ή ως μέλος μιας 

ομάδας. Η φιλοσοφία της διαφοράς καταφάσκει τις διαφορές της ετερότητας 

απελευθερώνοντας τον ανθρώπινο βίο από την αρνητική αξία της σύγχρονης δυτικής 

αξιολογίας. (Καραβάκου & Κεφαλά, 2018, σ. 3). Σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον, 

το ζητούμενο είναι η αξία της πολιτικής της διαφοράς αλλά και ο σεβασμός προς όλες 

τις πολιτισμικές ομάδες που εμπεριέχει η πολιτική της ισότητας.  Η ισότητα 

σεβασμού επιβάλλει να αντιμετωπίζουμε όλα τα άτομα με τον ίδιο τρόπο αγνοώντας 

τις διαφορές τους. Κατά τον Taylor (1997) το υποθετικά ουδέτερο σύνολο αρχών 

όταν αγνοεί τις διαφορές που ενστερνίζεται η πολιτική της ισότητας στην 

αξιοπρέπεια, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αντανάκλαση των ιδεωδών μιας 

ηγεμονεύουσας πολιτισμικής ομάδας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι 

μειονοτικές ή οι καταπιεζόμενες πολιτισμικές ομάδες να λάβουν ξένες προς αυτές 

μορφές ταυτότητας (Taylor C. , 1997, σ. 93). Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η 

υποβάθμιση της σημασίας της ταυτότητας υποθάλπει με ένα σχεδιασμένο τρόπο την 

ύπαρξη διακρίσεων. Η πολιτική της διαφοράς στις ακραίες μορφές της θα μπορούσε 

να αποτελέσει μια σύλληψη για την κατοχύρωση μιας ιδιαιτερότητας συγκεκριμένων 

πολιτισμικών ομάδων καλυμμένη κάτω από το πέπλο της καθολικότητας. 

Πρωταρχικός ερευνητής και διαλογιστής της αναγνώρισης ίσων ικανοτήτων ήταν ο 

Rousseau, ο οποίος έλαβε υπόψη του τη σημασία του ίσου σεβασμού για την 

επίτευξη της ελευθερίας ίσων μεταξύ τους ατόμων. Οι κύριοι αδιαχώριστοι όροι που 

χρησιμοποιήθηκαν από τον φιλόσοφο ήταν η ελευθερία, (εννοούμενη ως απουσία 

κυριαρχίας) όμοιοι ρόλοι για όλους, κοινοί άρρηκτοι στόχοι. Η εξάρτηση από τη 

γενική βούληση, περιορίζει την αναγνώριση της διαφοράς και αυτό αποτέλεσε πολλές 

φορές στην ιστορία όπλο για την καθιέρωση ολοκληρωτικών καθεστώτων. Η κοινή 

κατεύθυνση της ισότητας ως προς την ελευθερία με την απουσία της διαφοροποίησης 

αποτέλεσε πόλο έλξης για πολλές πολιτικές θεωρίες. 
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3.1.1. Οι προτάσεις του Taylor περί πολυπολιτισμικότητας 

Η ιστορική αναδρομή του Taylor (1997), ξεκινά από τον Rousseau ο οποίος εισάγει 

την έννοια της εκτίμησης και σκιαγραφεί το ρεπουμπλικανικό πρότυπο, δίνοντας της 

περίοπτη θέση. Η σημασία της εκτίμησης απογυμνώνει την επιδίωξη των 

προτιμήσεων που οδηγεί στην εξάρτηση από τους άλλους και την αποδυνάμωση. Η 

κοινότητα που ενισχύει την εκτίμηση μεταξύ των πολιτών καθιστά δυνατή την 

ισότητα, την αμοιβαιότητα ως προς τον σεβασμό μιας ελεύθερης πολιτείας και την 

εφαρμογή κοινών στόχων. Η ισότητα όμως, για την επιτυχία μιας ελεύθερης 

πολιτείας αποκλείει κάθε μορφή διαφοροποίησης και αυτό αποτελεί πρόβλημα. Η μη 

αναγνώριση του διαφορετικού αποτελεί ιδέα του φιλελευθερισμού και έχει δεχθεί τα 

πυρά των οπαδών της πολιτικής της διαφοράς. Μια φιλελεύθερη κοινωνία μπορεί να 

έχει συλλογικούς στόχους εάν σέβεται τη διαφορετικότητα ακόμα και όταν έρχεται 

αντιμέτωπη με αυτούς που δεν την αποδέχονται, παρέχοντας τις απαραίτητες 

εγγυήσεις για την προάσπιση των βασικών δικαιωμάτων. Κατά τη γνώμη του η 

παραπάνω μορφή φιλελεύθερης κοινωνίας θα ήταν και η προτιμότερη αφού δεν 

εμμένει στο διαδικαστικό πρότυπο της ομοιόμορφης αντιμετώπισης. Μια τέτοια 

κοινωνία προθυμοποιείται να συγκρίνει την ομοιομορφία αντιμετωπίζοντας τους 

πολίτες που αιτούνται και απαιτούν πολιτισμική επιβίωση.  

Το ζήτημα της πολυπολιτισμικότητας ταλανίζει τη Δύση εδώ και πολλά 

χρόνια. Το αποικιοκρατικό παρελθόν της, θέτει το ζήτημα της επιβολής ενός 

πολιτισμού στον άλλο και της περιθωριοποίησης τμημάτων του πληθυσμού τους που 

ανήκουν σε διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες. Για τον Taylor το ζητούμενο είναι να 

αναγνωρίσουμε όλοι την ίση αξία διαφορετικών πολιτισμικών ενοτήτων. Όχι μόνο να 

τις επιτρέψουμε να επιβιώσουν αλλά να αναγνωρίσουμε τη σπουδαιότητα τους 

(Taylor C. , 1997, σ. 119). Για ποιο λόγο είναι τόσο σημαντικό αυτό; Οι πολιτισμικές 

κοινωνίες μπορεί να διαλυθούν εξαιτίας της έλλειψης αναγνώρισης ίσης αξίας της 

μιας ομάδας από την άλλη, αυτό αποδεικνύεται από την ανάγκη που δείχνουν κάποιες 

υποτιθέμενες κλειστές κοινωνίες για αναγνώριση από την παγκόσμια γνώμη (Διεθνής 

Αμνηστία, Ουνέσκο). Οι μειονοτικές ενότητες θα πρέπει να αποτινάξουν την εικόνα 

της υποτέλειας και να προχωρήσουν σε μια νέα αυτοαντίληψη κι αυτή, είναι μια ιδέα 

που διακατέχει πολλά φεμινιστικά ρεύματα αλλά δεσπόζει και στη σύγχρονη διαμάχη 

για την πολυπολιτισμικότητα. Στο πεδίο αυτής της διαμάχης, βρίσκεται και ο κόσμος 

της εκπαίδευσης με τις ανθρωπιστικές σπουδές στο επίκεντρο που επιδιώκουν το 

σχεδιασμό αλλαγών στα προγράμματα σπουδών, για την ευρύτερη καλλιέργεια του 
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καθένα αλλά και για τη δέουσα αναγνώριση των μέχρι πρότινος αποκλειόμενων. Ο 

πολιτισμός του καθένα σε μια ομάδα έχει την ίδια αξία με του άλλου και όπως 

απολαμβάνουν και οι δυο ίδια πολιτικά και ατομικά δικαιώματα πρέπει να 

απολαμβάνουν και ίσης πολιτισμικής μεταχείρισης. Πολλές φορές η πολιτική της 

πολυπολιτισμικότητας επικαλείται έμμεσα τα κριτήρια της πλειοψηφούσας ομάδας 

για να κρίνει τους υπόλοιπους πολιτισμούς ή πολιτισμικές ενότητες και αυτό μπορεί 

να αποβεί ισοπεδωτικό. Η πολιτική των εθνικιστικών κινημάτων, πολλές φορές 

εγείρουν την ανάγκη της πολιτικής της αναγνώρισης που σχετίζεται με την πολιτική 

της πολυπολιτισμικότητας. Κατά τον Roger Kimball ο πολιτισμός δεν είναι δώρο, 

είναι επίτευγμα- ένα εύθραυστο επίτευγμα που πρέπει συνεχώς να το στηρίζουμε και 

να το προστατεύουμε από κάθε εσωτερική ή εξωτερική επιβουλή (Tenured Radicals, 

N. Criterion, 1991) στο (Taylor C. , 1997). Στο μέσον μεταξύ της ισοπεδωτικής 

αναγνώρισης ίσης αξίας των πολιτισμικών ενοτήτων και μιας εθνοκεντρικής 

ρητορικής υπάρχει ο χώρος για την κατανόηση των διαπολιτισμικών μελετών που 

είναι αναγκαίες στη διαμόρφωση των απόψεων μας και τη διερεύνηση των οριζόντων 

μας που θα προκύψουν από την συγχώνευση τους. Κατά τον (Taylor C. , 1997) πάνω 

από όλα εκείνο που χρειάζεται είναι να ομολογήσουμε ότι απέχουμε πολύ από το 

οριακό εκείνο σημείο κατά το οποίο η σχετική αξία διαφορετικών πολιτισμών θα 

είναι προφανής. 

Κατά τον Steven Rockefeller, o Taylor προτείνει ένα διαπολιτισμικό διάλογο 

βασισμένο σε μια δημοκρατική ηθική που αποδέχεται το απόλυτο δικαίωμα της 

πολιτισμικής επιβίωσης αλλά ταυτόχρονα καθιστά επιβεβλημένη την 

αποστασιοποίηση από ηθικές αξίες που δεν συνδράμουν στα ιδεώδη της ελευθερίας 

και της από κοινού αναζήτησης της ισότητας. Αυτό αποτελεί μια ριζοσπαστική 

διαδικασία που αναγνωρίζει ο Taylor αλλά που αμφισβητεί ο Rockefeller, διότι 

πιστεύει ότι η κοινωνία δεν είναι ακόμη έτοιμη να το αποδεχθεί εάν προστατεύει μια 

πολιτισμική ομάδα, επιτρέποντας συγχρόνως στην κυβέρνηση να τη συντηρεί εις 

βάρος των ατομικών ελευθεριών. Η διαπολιτισμική κατανόηση είναι στενά 

συνυφασμένη με τον προοδευτικό μετασχηματισμό της κοινωνίας και στο πλαίσιο 

μιας φιλελεύθερης δημοκρατίας, οι πολίτες θα πρέπει να κινούνται με αμοιβαίο 

σεβασμό και αναγνώριση της πολιτισμικής αξίας όλων των ομάδων. Η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση ως απάντηση αναπτύσσεται μέσα σε ένα δημοκρατικό 

σχολείο, καθώς έχει τη δυνατότητα να καταγράφει τις προτεραιότητες των μαθητών 

και να διαμορφώνει ένα αναλυτικό πρόγραμμα βάση αυτών με την κατάλληλη 
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τεχνογνωσία (Leeman, 2003). Ο Charles Taylor επιχειρεί να πάρει θέση και να 

προσφέρει προτάσεις σε μια υπό εξέλιξη φιλοσοφική διαμάχη που στοχεύει στην 

εύρεση του τρόπου αντιμετώπισης των πολιτιστικά διαφέροντων ομάδων σε μια 

δημοκρατική κοινωνία. Αυτή η κοινωνία είτε θα προσπαθήσει να επιβάλει τις αξίες 

της, πράγμα που σημαίνει ότι θα ελέγξει με αυστηρά κριτήρια την αξία των 

παραδόσεων και των στάσεων των εν λόγω ομάδων, είτε θα παρακάμψει τις δικές της 

αξίες και θα αναιρέσει το δημοκρατικό χαρακτήρα της κοινωνίας ή θα υιοθετήσει μια 

σκεπτικιστική προοπτική ισορροπώντας ανάμεσα σε αντικρουόμενες ιδέες και 

στάσεις που θα κρίνουν την εξέλιξη του συνόλου. Ο Taylor προτείνει ουσιαστικά την 

πρώτη θέση, με την προϋπόθεση ότι οι κανονιστικές διαδικασίες της φιλελεύθερης 

δημοκρατίας οριοθετούνται και καθορίζονται από τις αρχές του σεβασμού και της 

αποδοχής.  

 

3.1.2. Η διαδικαστική προσέγγιση της θεωρίας του Habermas 

Ο Habermas διατυπώνει μια διαδικασία κοινωνικής διαφοροποίησης σημειώνοντας 

την πολυπλοκότητα του «συστήματος» και τον εξ ορθολογισμό του «βιόκοσμου» 

καθώς αυτά αποσυνδέονται μεταξύ τους. Εξετάζοντας τις αλλαγές των κανονιστικών 

δομών του βιότοπου, που συσχετίζονται με τον εξορθολογισμό και γενικότερα με τη 

συνολική διαδικασία του κοινωνικού εξορθολογισμού, αποκαλύπτεται η υποταγή 

του» βιόκοσμου» στο «σύστημα». Αυτή η γενική θεωρία της κοινωνικής εξέλιξης 

αναδεικνύει την αντικατάσταση των πτυχών της κοινωνικής συνοχής από την 

συστημική λογική, που διευρύνει την υλική αναπαραγωγή εντός του βιόκοσμου 

επιβάλλοντας τις επιταγές του συστήματος. Το φαινόμενο αυτό απαξιώνει και 

πληγώνει την αναπαραγωγή του βιόκοσμου, επιφέροντας αναταραχές και αποξένωση 

στο εσωτερικό του. Οι συγκρούσεις γίνονται αισθητές στις περιοχές της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης, της κοινωνικής πολιτικής, στο σχολείο, επηρεαζόμενες από τη 

συστημική ενσωμάτωση η οποία αποδυναμώνει τις κοινωνικές σχέσεις που 

συγκροτούν τον βιόκοσμο. Η εκπαίδευση καταλήγει να έχει κυρίως οργανωτικό ρόλο 

αποτελώντας μια κοινωνική λειτουργία. Ο φιλόσοφος προσεγγίζει και προτείνει τη 

λύση των συστημικών προβλημάτων μέσω της διόρθωσης της συστημικής 

ορθολογικότητας. Εξετάζοντας το κοινωνικό και εκπαιδευτικό πεδίο η τροποποίηση 

των συστημικών δομών θα αποτελούσε μια αποδεκτή λύση που δεν προτείνεται από 

τον φιλόσοφο (Περπερίδης, 2008). 
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Από τη συνύπαρξη πολλών ομάδων προκύπτουν οι πολιτισμικές κοινωνίες, 

αποτελούμενες από άτομα με διαφορετικές παραδόσεις και γνωρίσματα και επομένως 

πολιτισμών. Πολλές φορές μια ομάδα είναι επικρατούσα λόγω του πληθυσμού της 

ενώ οι λοιπές αποτελούν τις μειονότητες που ζουν μαζί με την κυριαρχούσα. Αυτό 

δημιουργεί πρόβλημα και πλήγμα στα δημοκρατικά επιτεύγματα της σύγχρονης 

κοινωνίας. Ο Habermas (1994) διερωτάται, πως μπορούν οι δημοκρατικές 

διαδικασίες σε ένα κράτος να διαφυλάξουν συλλογικά μειονοτικά συμφέροντα 

εφαρμόζοντας την αρχή της πλειοψηφίας; Πεποίθηση του είναι ότι τέτοια συλλογικά 

συμφέροντα καθώς περνούν στο κάθε επιμέρους μέλος της ομάδας, γίνονται και 

συμφέροντα του ατόμου (Habermas, 1994, σ. 15). Όπως επισημαίνεται και στη 

Λευκή Βίβλο για τον διαπολιτισμικό διάλογο η αρμονική αλληλεπίδραση μεταξύ 

ατόμων και ομάδων που έχουν διαφορετικές ταυτότητες είναι πρωτεύουσας σημασίας 

για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής (Habermas, 1994, σ. 16). Η αλληλεπίδραση 

αυτή προωθεί την κοινωνικοποίηση και την ανάγκη τους για πραγματοποίηση κοινών 

δράσεων και αγώνων. Μέσα από τα συλλογικά συμφέροντα της ομάδας 

πραγματοποιούνται και τα ατομικά συμφέροντα του κάθε μέλους. Η νομική 

κατοχύρωση των συλλογικών συμφερόντων κατοχυρώνει την απαγόρευση 

προσβολής τους χωρίς όμως αυτό να είναι επαρκές. Η ηθική και υλική ενίσχυση 

επιτυγχάνεται από τις αποφάσεις της εκάστοτε πλειοψηφίας μέσω των νομοθετικών 

διαδικασιών. Οι αξιολογήσεις των πολιτικών δυνάμεων για το τι είναι σωστό ή όχι 

γίνονται αφενός για το σύνολο της κοινωνίας αλλά από τη δική τους οπτική γωνία 

(Habermas, 1994, σ. 16) Μόνο εάν διαμορφωθούν ηθολογικά ουδέτεροι νομοθέτες 

που θα είναι αποδεσμευμένοι από τις πολιτισμικές μορφές ζωής που μεγάλωσαν θα 

μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι θα νομοθετήσουν δίκαια για όλους. Όσο 

γενικότερες και ελαστικότερες έννοιες χρησιμοποιούν οι συνταγματικοί κανόνες τόσο 

μεγαλύτερα τα περιθώρια ενστάλαξης των αντιλήψεων του ερμηνευτή στο 

περιεχόμενο τους (Habermas, 1994, σ. 21). Το πρόβλημα των μειοψηφικών ομάδων 

θα μπορούσε να λυθεί με μια κρατική αυτονόμηση είτε ως μια ομόσπονδη πολιτεία 

είτε ως μια χωριστή κρατική οντότητα. 

 Ο Habermas τονίζει ότι το πρόβλημα αυτών των ομάδων δεν μπορεί να λυθεί 

έτσι διότι μέσα στο νέο κράτος πιθανόν να προκύψουν νέες μειονότητες και οι 

αποσχίσεις να διαιωνίζονται. Το ζητούμενο της πληθυσμιακής καθαρότητας μετά την 

αυτονόμηση δεν επιτυγχάνεται και το πρόβλημα αναδομείται. Ακόμα και εάν ιδρυθεί 

ένα νέο κράτος, για την επίτευξη του ζητήματος, πως μπορεί η σύσταση του να 
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στηριχθεί στην αρχή της αυτοδιάθεσης των αυτονομούμενων ομάδων χωρίς να 

εξεταστούν οι προϋποθέσεις; Το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης ορίζει ότι όλοι οι λαοί 

είναι ελεύθεροι να επιλέξουν το πολιτικό καθεστώς τους και την κοινωνικο-

οικονομική τους ανάπτυξη. Η έννοια του λαού και η έννοια του έθνους 

περιλαμβάνονται στην αρχή της αυτοδιάθεσης και κατά τον Habermas πρέπει να γίνει 

ξεκάθαρο ότι θα ακολουθηθεί η αρχή της μη προσβολής της εδαφικής ακεραιότητας 

ενός κράτους. Η συγκρότηση νέου κράτους προϋποθέτει έδαφος και μόνο όσοι το 

διαθέτουν μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Εάν η άσκηση του 

δικαιώματος της αυτοδιάθεσης προκαλέσει μετακίνηση πληθυσμών ή βίαιη 

εγκατάλειψη της εστίας χάνεται η ηθική υπόσταση πάνω στην οποία στηρίζεται.  

Στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες η αρχή της αυτοδιάθεσης που έχει κάθε 

μειονότητα, κατοχυρώνεται από την οικουμενική διακήρυξη ως αυτονομία για τα 

εσωτερικά του θέματα χωρίς όμως να φτάνουν μέχρι την ίδρυση κράτους και κυρίως 

χωρίς προϋποθέσεις. Ουσιαστικά η ατομική και η συλλογική αυτοδιάθεση συνδέονται 

αφού η ατομική άσκηση ενός δικαιώματος όταν συμπίπτει να ασκείται από πολλούς 

σε ένα συγκεκριμένο τομέα, γίνεται συλλογική. Όσο όμως πληθαίνουν τα άτομα που 

έχουν κοινά ατομικά δικαιώματα τόσο οι νέοι στόχοι απομακρύνονται από την 

ατομική ανάγκη, αφού απαιτούν προϋποθέσεις που ξεπερνούν την ατομικότητα του 

καθένα. Η λύση που επιζητούν οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες, δεν επέρχεται από 

αποσχίσεις και δημιουργίες νέων κρατών που θεοποιούν την έννοια του κράτους, 

ειδικά τον 21ο αιώνα που είναι αναγκαία η φιλική συμβίωση των λαών και η 

απαξίωση των κρατικών συνόρων. Η πολυπολιτισμική κοινωνία και αναπόφευκτη 

τελικά είναι και μπορεί να γίνει ο καθρέφτης του σεβασμού στην πράξη των αξιών 

που θεωρητικά διακηρύσσονται (Habermas, 1994, σ. 32).  

Η φιλοσοφική σύλληψη του Habermas έγκειται στο ελλειμματικό κενό της 

δημόσιας αυτονομίας των πολιτών, σε μια δημοκρατική κοινωνία και τη θέτει υπό 

αμφισβήτηση. Ο φιλόσοφος απαντά μέσω της διαδικαστικής αντίληψης του δικαίου 

όπου οι πολίτες συμμετέχουν και εκφράζονται για τις ανάγκες και τις επιμέρους 

περιπτώσεις άνισης μεταχείρισης μέσα από δημόσιους διαλόγους και διαβουλεύσεις. 

Η ανταλλαγή των επιχειρημάτων και οι τοποθετήσεις των ομιλητών γίνεται με ίσους 

όρους προς όλους τους συμμετέχοντες, με δημόσια χρήση της λογικής που θα 

στηρίζεται στη άσκηση της αυτονομίας (ιδιωτικής και δημόσιας) των διαλεγομένων. 

Η συναίνεση όλων γι αυτή την επικοινωνιακή διαδικασία αποτελεί το ενοποιητικό 

στοιχείο των μελών σε μια δημοκρατική κοινωνία. Η παραπέρα συναίνεση σε αξίες 
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και ουσιαστικές έννοιες δεν είναι εφικτή, για αυτό και παραμένει μόνο στη 

διαδικαστική θέσπιση.  

Η συμμετοχή όλων στον ελεύθερο διάλογο είναι το ελάχιστο που μπορεί όλη 

η κοινωνία να συμφωνήσει, όποιος διαφωνεί χάνει την κοινωνικότητα του και 

περιθωριοποιείται. Αποδεχόμενοι συλλογικά σε μια κοινωνία τον ισότιμο ελεύθερο 

διάλογο, θέτουμε ευθύς εκτός επιμέρους ηθικές και φονταμενταλιστικές τάσεις που 

περιορίζουν τη δημοκρατική κατοχύρωση. Η διαδικαστική θεωρία του Ηabermas 

εμπεριέχει έννοιες όπως ελευθερία και ισότητα και αυτός είναι ο πυρήνας του 

συνταγματικού πατριωτισμού που αναφέρεται επανειλημμένα σε μελέτες του. Οι 

συνταγματικοί κανόνες μιας δημοκρατικής κοινωνίας ξεκινούν από τη γενική αρχή 

της αυταξίας του ατόμου και είναι θεμελιώδεις και μη αναθεωρήσιμοι. Ο Habermas 

διαιωνίζει το διάλογο και μας παροτρύνει να αναρωτηθούμε μαζί του με ποιο τρόπο 

μπορούμε να φτάσουμε σε μια καλώς νοούμενη δημόσια επικοινωνία. Οι ανοιχτές 

συζητήσεις, οι δημόσιες διαβουλεύσεις, οι υπάρχουσες δραστηριότητες και 

πρωτοβουλίες πολιτών έχουν φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο ώστε να ασκούν 

παρεμβάσεις και τοποθετήσεις στο πολιτικό σκηνικό;  

Ο ειλικρινής διάλογος και η κοινή νοηματοδότηση των δημοκρατικών αξιών 

είναι το ζητούμενο των σύγχρονων πολιτών, τόσο στις καθημερινές του εκδηλώσεις 

όσο και στις πολιτικές διαδικασίες που ακολουθούνται. Τα μέσα μαζικής 

επικοινωνίας είναι αυτά που πρέπει να συμβάλουν στην ανάγκη αυτή, αλλά δυστυχώς 

το μικρό βεληνεκές της προσφοράς και η παρουσία μέσων ολιγαρχικού τύπου στη 

σύγχρονη κοινωνία είναι εμφανής. Μια κοινή αφετηρία για την θεμελίωση των 

δικαιωμάτων των μειονοτικών ομάδων, αποτελεί η συμφωνία για ισότιμο ελεύθερο 

διάλογο παραγκωνίζοντας επιμέρους εθνικές ή πατερναλιστικές ηθικές που 

αξιολογούν τη δημοκρατία κατά το δοκούν. 

Στο ερώτημα εάν τα αιτήματα αναγνωρίσεων συλλογικών ταυτοτήτων 

ταυτίζονται με τα αιτήματα για ισότιμη μεταχείριση πολιτιστικών μορφών ζωής, ο 

Habermas επισημαίνει ότι απαιτείται ένα είδος συλλογικών δικαιωμάτων πέρα από τα 

υποκειμενικά δικαιώματα ενός ευθυγραμμισμένου, φιλελεύθερου δημοκρατικού 

κράτους δικαίου. Ο Charles Taylor δίνει την απάντηση του προσπαθώντας να 

διορθώσει τις θεμελιώδεις αρχές του φιλελευθερισμού και αμφισβητεί την 

ατομικότητα της ελευθερίας στον σύγχρονο στοχασμό. Όπως έγραψε, "Ορίζουμε την 

ταυτότητά μας πάντα σε διάλογο, μερικές φορές σε αγώνα ενάντια στα πράγματα που 

θέλουν να δουν σε μας οι σημαντικοί άλλοι. Ακόμη και όταν ξεπεράσουμε μερικούς από 
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αυτούς τους άλλους - τους γονείς μας, για παράδειγμα – ακόμα και όταν απουσιάζουν 

από τη ζωή μας, η συζήτηση μαζί τους συνεχίζεται μέσα μας όσο ζούμε» (Calhoun, 

2016). 

 

3.2. Ο διάλογος Habermas – Taylor 

O Habermas χαρακτηρίζει το σύστημα των δικαιωμάτων του φιλελευθερισμού Ι και 

ΙΙ του Taylor- διάκριση του δημοκρατικού κράτους δικαίου κατά τον Taylor- τυφλό, 

περιλαμβάνοντας όχι μόνο τις κοινωνικές μορφές ζωής αλλά και την πολιτισμική 

αναγνώριση. Προτείνει την θεωρία της πολιτικής της αναγνώρισης και βάζει στο 

επίκεντρο, την προστασία της ακεραιότητας του ατόμου. Τονίζει την σημασία της 

ανάπτυξης της προσωπικότητας καθώς αυτή καθοδηγείται από την ταυτότητα του 

ατόμου. Λόγω της σοβαρότητας που ενέχει η προστασία της ακεραιότητας, ο 

Habermas αντιπαραθέτει τη συνεπή εφαρμογή του συστήματος των δικαιωμάτων 

καθώς οι διορθωτικές νομικές δυνατότητες, που ενδεχομένως προτείνονται δεν θα 

επιτύχουν τους διαπολιτισμικούς στόχους. Σύμφωνα με τη θεωρία του, μια ηθολογική 

ουδετερότητα δεν μπορεί να στηρίζεται σε μια επιλεκτική ανάγνωση της ουσίας αλλά 

σε μια διαδικαστική σύλληψη. Διαφωνεί με την πρόταση των κοινοτιστών και 

αναζητά τη σύνδεση των υποκειμενικών δικαιωμάτων των ιδιωτών με τη δημόσια 

αυτονομία των πολιτών, που συμμετέχουν στη θέσπιση του δικαίου (Habermas, 1994, 

σ. 56). 

Η διαδικαστική αντίληψη περί δικαίου ισχυροποιείται από τη σύνδεση της 

ιδιωτικής αυτονομίας των πολιτών και επικυρώνεται μέσω της δραστηριοποίησης της 

δημόσιας αυτονομίας τους. O Habermas υποστηρίζει ότι το άτομο αυτονομείται μέσα 

από τον δημόσιο λόγο περί δικαίου και συμμετέχει στη διαμόρφωση ενός τρόπου 

ζωής με την παρουσίαση των εμπειριών του. Ο δημόσιος λόγος και το 

«επικοινωνιακό πράττειν» αποτελεί γι΄ αυτόν το στοιχείο εκείνο, που δομεί τον 

κοινωνικό ιστό και δίνει στο άτομο το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία 

διαμόρφωσης αξιών κανόνων και ρόλων. Υπογραμμίζει την άστοχη ταύτιση της 

ταυτότητας του ατόμου με τις αξίες, όπως υποστηρίζει ο κοινοτισμός και 

επιχειρηματολογεί καταδεικνύοντας τα βιώματα άνισης μεταχείρισης και 

αποκλεισμού των μεταναστών που λαμβάνουν τυπικής ισότητας, σε ουσιαστικούς 

τομείς όπως είναι της εκπαίδευσης και της εργασίας (Γκόβαρης, 2001). 
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Ο Habermas υποστηρίζοντας τον μεταμεταφυσικό οικουμενισμό θέτει στην 

αφετηρία της θεώρησης του, το συγκεκριμένο επικοινωνιακό «εγώ» και περιγράφει 

το λόγο ως έναν εν δυνάμει φορέα ορθολογισμού που συνδέει μέσω της μνήμης το 

παρελθόν με το μέλλον αποτελώντας το όχημα της εξελικτικής πορείας τους 

ανθρώπινου είδους. Μέσω της επικοινωνιακής δράσης, παράγεται μια αναστοχαστική 

γνώση που δημιουργεί σκέψεις αναζήτησης νέων ιδεολογιών και πρακτικών, για την 

συγκρότηση καινοτόμων δομών εξουσίας. Ο συναινετικός χαρακτήρας της 

επικοινωνίας που υποστηρίζει, δημιουργεί έναν ενιαίο Λόγο που αμφισβητείται από 

τους μεταμοντερνιστές λόγω των επιπτώσεων που δημιούργησε έναντι της 

διαφορετικότητας και του πλουραλισμού στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η 

ετερογένεια στις διάφορες μορφές Λόγου δεν προσφέρετε για συμβατότητα στους 

διαλόγους και η δημιουργία ενός μοντέλου ενιαίου λόγου καθίσταται αναξιόπιστη, 

επειδή ακριβώς στόχος δεν είναι να κατανοήσουμε τη διαφορά στο πρότυπο του 

ενιαίου, αλλά το ενιαίο στο πρότυπο της διαφοράς (Γκόβαρης, 2001, σ. 168). 

Το φαινόμενο της πολιτισμικής πολλαπλότητας δεν είναι ενιαίο, άλλες 

αξιώσεις δημιουργούνται από μειονότητες που προέρχονται από μεταναστεύσεις και 

άλλες από ενδογενής μειονότητες κρατών που προσπαθούν να κατανοήσουν την 

ταυτότητα τους. Στο επίπεδο της εθνικής κατανόησης οι πολίτες αναγνωρίζουν μια 

κοινή ιστορική και γλωσσική ταυτότητα, που δεν υπερτερεί ως καταγωγή σε σχέση 

με τις μειοψηφικές ομάδες, αλλά από πολιτική άποψη έχουν συγκροτηθεί σε κράτος. 

Εάν οι αγώνες αναγνώρισης εξεταστούν σε ένα διεθνές επίπεδο θα αναδυθεί το 

πρόβλημα του ευρωκεντρισμού και η θεώρηση ότι η επικράτηση του Δυτικού κόσμου 

αποτελεί απειλή για τους πολιτισμούς του Ανατολικού κόσμου. 

 Ένα ακόμα πεδίο καλύπτουν οι φιλοσοφικές συζητήσεις που προσπαθούν 

μέσα από τα εν λόγω φαινόμενα να φωτίσουν γενικότερα προβλήματα. Σχέσεις 

ανάμεσα στην ηθική και την αντικειμενική ηθικότητα, ερωτήματα που αφορούν την 

γλωσσική και πολιτισμική υπέρβαση από τις κοινωνίες και τον ρόλο της εκπαίδευσης 

ή την ορθολογικότητα των κοσμοεικόνων και παραδόσεων, αναζητούν απαντήσεις. 

Μέσα από μια ανοικτή συζήτηση αναδεικνύονται οι επιπτώσεις μιας πολιτικής της 

αναγνώρισης είτε είναι γνωστικού είτε κανονιστικού τύπου. 

Ο Taylor υπερασπίζεται τη διασφάλιση των συλλογικών ταυτοτήτων που 

υπερτερεί έναντι των υποκειμενικών ίσων ευκαιριών, ως κομουνιταριστής θέτει στον 

πυρήνα της προσωπικής ταυτότητας την αυτόνομη πρόσληψη περιεχομένων και 

ισχυρίζεται ότι η ταύτιση με συγκεκριμένες ομάδες είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
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συγκρότησης προσωπικής ταυτότητας. Τη θέση του αυτή την ισχυροποιεί 

ισχυριζόμενος ότι η παρτικουραλιστική ταύτιση του ατόμου το βοηθάει να ξεφύγει 

από τον εγωισμό και να κοινωνικοποιηθεί έχοντας ομαδικούς κοινούς στόχους. Η 

αναγνώριση της ταυτότητας που λαμβάνει χώρα τόσο στην ιδιωτική όσο και στη 

δημόσια σφαίρα ερευνάται και τίθεται η πολιτική της ισότητας και η πολιτική της 

διαφοράς έχοντας στόχο στην αναγνώριση της μοναδικής ταυτότητας του ατόμου. Η 

αξιακή απολυταρχία, ο υποκειμενισμός και η ναρκιστική ηθική αποτελούν απειλές 

για το δημοκρατικό πολίτη μιας πολιτισμικής κοινωνίας που καλείται να αξιολογήσει 

τα επιτεύγματα του κάθε πολιτισμού και να τα σεβαστεί λόγω της αξίας τους για όλη 

την ανθρωπότητα. Η λογική του αποκλεισμού ξεκινά από το φόβο του διαφορετικού 

που προσλαμβάνεται ως μια παθολογία (Καραβάκου & Κεφαλά, 2018). Η καθολική 

ισότητα του Habermas οδηγήθηκε από τον Taylor σε μια ανάγνωση μέσω της 

αντικειμενικής σημασίας των επιτευγμάτων των πολιτισμών. Ο Taylor επισημαίνει 

ότι: η διασφάλιση συλλογικών ταυτοτήτων αντιβαίνει προς το δίκαιο των ίσων 

υποκειμενικών ελευθεριών- το μοναδικό και πρωταρχικό ανθρώπινο δικαίωμα κατά 

τον Kant- με αποτέλεσμα να πρέπει, στην περίπτωση της σύγκρουσης, να κριθεί η 

προτεραιότητα του ενός ή του άλλου (Habermas, 1994, σ. 51).  

Αυτό που προκύπτει από τον συλλογισμό του, θέτοντας έστω και σαν μια 

αφηρημένη εκδοχή τις ιδιαιτερότητες της αρχής της ίσης μεταχείρισης των 

ταυτοτήτων, είναι η ανάδειξη μιας πολιτικής σεβασμού της ακεραιότητα του ατόμου 

αλλά ταυτόχρονα και τον σεβασμό της υποκειμενικής συλλογιστικής των 

δικαιωμάτων. Η πολλαπλότητα και η διαφορετικότητα κατά καιρούς 

αντιπροσωπεύτηκε, στο χώρο των αξιών, από πλουραλιστικές επιχειρηματικές 

πρακτικές οδηγώντας το μεταμοντέρνο υποκείμενο σε μια πολιτική αμφισημίας σε 

όλες τις μορφές αναζήτησης. Το αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι η απειλή των 

αρχών της δημοκρατίας, λόγω της αδυναμίας ιεράρχησης των αξιών και των 

διαδικασιών που προκύπτουν από αυτές. Η σύγχρονη πολιτική και ηθική φιλοσοφία 

πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα της συμβατότητας της καθολικότητας και του 

πλουραλισμού των αξιών, σχηματοποιώντας έναν πολιτισμό βασισμένο στις αρετές 

της μετριοπάθειας, της ανοχής και της αμοιβαίας αναγνώρισης. Ομοίως θα πρέπει να 

στηρίζει την αποφυγή ενός πολιτισμού ουδετερότητας που επιβεβαιώνει όλους τους 

τύπους αντιλήψεων, με γνώμονα την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και την 

πολιτισμική διαφορετικότητα. Η ουδετερότητα με την μορφή του αμοιβαίου 
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σεβασμού ισχύει μόνο για εκείνους οι οποίοι δεσμεύονται από τις βασικές αξίες που 

δεν είναι καθόλου ουδέτερες (Καραβάκου, 2010, σ. 47). 

 

3.3. Συμπερασματικές παρατηρήσεις των θεωριών Habermas και Taylor 

Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η κανονιστική εκδοχή του κοινοτιστή 

φιλόσοφου για τις πλουραλιστικές κοινωνίες έχει δογματικό χαρακτήρα, διότι στη 

σύγχρονη εποχή οι κοινότητες δεν αποτελούν χώρο δεδομένης αλληλεγγύης. Η θέση 

του Taylor ότι η κοινότητα μπορεί να λειτουργήσει ως συλλογικό όργανο που 

ανταποκρίνεται στις πολιτισμικές και κοινωνικές ανάγκες των μελών της, μάλλον 

είναι ανεφάρμοστη διότι αυτή αποτελεί και χώρο με ιδιαίτερες σχέσεις εξουσίας. Η 

αναγνώριση της συγκεκριμένης εθνοτικής ομάδας δεν επικυρώνει και την 

αναγνώριση της ιδιαίτερης ατομικής ταυτότητας των μελών. Η θεώρηση των 

παραδοσιακών κοινωνιών όριζε το περιεχόμενο της ταυτότητας μέσα από τους 

κοινωνικούς ρόλους, που απέδιδε η ομάδα προέλευσης πολλές φορές ερχόμενη σε 

σύγκρουση με τα προσωπικά ενδιαφέροντα. Η δόμηση της σύγχρονης προσωπικής 

ταυτότητας στηρίζεται στον τρόπο πρόσληψης των περιεχομένων μέσω μιας 

διαδικασίας μάθησης, καθιστώντας το άτομο σταθερό ακόμα και όταν αναθεωρεί 

ιδέες και στάσεις. Η υιοθέτηση της θέσης του Taylor περί αναγνώρισης, στη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση, ενέχει τον κίνδυνο συντήρησης «πολιτισμικών 

διαφορών» οι οποίες θα συμβάλλουν στη δημιουργία ομάδων που χαρακτηρίζονται 

από εσωτερικές ανισότητες, χωρίς τελικά να υπάρχει πρακτικό όφελος για τα μέλη. Ο 

Γκόβαρης (2001) προτείνει τον εκδημοκρατισμό ως μέσο στήριξης της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, που βασίζεται στην ισχύ των οικουμενικών πολιτικών 

δικαιωμάτων καθώς ο εθνοτικός αυτοπροσδιορισμός και η υπεράσπιση των 

ιδιαίτερων πολιτισμικών ταυτοτήτων, δεν βοηθούν τις ομάδες που εξοβελίζονται από 

δομικές ανισότητες στο κοινωνικό περιθώριο. Η πιθανότητα περιχαράκωσης της 

πλειοψηφούσας ομάδας είναι ορατή, στην περίπτωση που θα νομιμοποιηθεί άκριτα 

κάθε ιδιαίτερος πολιτισμός συγκροτώντας μια εθνοτική κοινότητα μεταναστών.  

Συμπερασματικά ο Taylor εξετάζει το πεδίο που συνδέεται το δίκαιο με την 

πολιτική γιατί σε μια πολύπλοκη κοινωνία, οι πολιτικές αποφάσεις χρησιμοποιούν το 

ρυθμιστικό δίκαιο που νομιμοποιείται μέσω μιας δημοκρατικής διαδικασίας. Το 

δημοκρατικό δίκαιο πρέπει να εγγυάται την αυτονομία όλων των πολιτών 

επιτρέποντας τους να συμμετέχουν στη σύνταξη των νόμων και παράλληλα να είναι 
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αποδέκτες του. Από κανονιστική άποψη ένα κράτος δικαίου θέτοντας την αρχή της 

λαϊκής κυριαρχίας κατοχυρώνει θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το δικαίωμα για ίσες 

ελευθερίες προϋποθέτοντας την πλήρη νομική προστασία του ατόμου.  

 Ο Habermas ονομάζει τη θεωρία του «διαδικαστική σύλληψη του δικαίου» 

που εξασφαλίζει ουδετερότητα, στην πραγμάτωση ίσων δικαιωμάτων των ατόμων 

που συνυπάρχουν και ανήκουν σε διαφορετικές πολιτιστικές ομάδες, αποτελώντας 

πολλές φορές και μειονότητες. Το Σύνταγμα μέσω του έλλογου δικαίου προσπαθεί 

και θεμελιώνει σχέσεις αναγνώρισης μεταξύ των πολιτών που επικυρώνονται στη 

συνέχεια από το κράτος. Η διαδικασία αυτή προσδίδει δικαιώματα στους πολίτες και 

εξασφαλίζει την ακεραιότητα τους που πολλές φορές προσβάλλεται. Αυτή η 

ατομοκεντρική θεωρία των δικαιωμάτων μπορεί να λάβει υπόψη της την αναγνώριση 

άλλων πολιτιστικών μορφών ζωής; Στο δημοκρατικό κράτος δικαίου, η άσκηση της 

πολιτικής εξουσίας είναι κωδικοποιημένη διττώς: η θεσμοθετημένη αντιμετώπιση 

των αναφυόμενων προβλημάτων και η διαδικαστικά ρυθμισμένη διαμεσολάβηση των 

εκάστοτε συμφερόντων, πρέπει να μπορούν να εννοούνται ως πραγματοποίηση ενός 

συστήματος δικαιωμάτων (Habermas, 1994, σ. 46). Πολλές φορές στο ισχύον δίκαιο 

πρέπει η ερμηνεία των νέων αναγκών των συλλογικών δρώντων να μεταβάλλεται 

εμφορούμενη από τα νέα πλαίσια αναφοράς. Πολιτικά καθεστώτα όπως ο 

φιλελευθερισμός και η σοσιαλδημοκρατία κατάφεραν την επικράτηση δικαιωμάτων 

σε μη προνομιούχες ομάδες και την παροχή ίσων ευκαιριών ζωής. Εκεί όπου 

επικράτησε ο ρεφορμισμός που δεν πιστεύει στις επαναστάσεις αλλά στις αλλαγές και 

στις μεταρρυθμίσεις του κοινωνικού συστήματος, στο δίκαιο καταμερισμό παροχών 

από το κράτος. Χρησιμοποιώντας το μοντέρνο δίκαιο για την εξέταση του 

προβλήματος της ίσης μεταχείρισης και ίσης αναγνώρισης συλλογικοτήτων που 

διακρίνονται από άλλες με σκοπό τη διατήρηση της ταυτότητας τους, προκύπτει η 

ανάγκη για ανάλυση των προϋποθέσεων της εφαρμογής του και αυτό σίγουρα 

δημιουργεί συνέπειες. Ένας εξισωτικός οικουμενισμός σε ένα κράτος δικαίου και 

δημοκρατίας θα ήταν εφικτός εάν τηρηθούν ίσοι όροι κοινωνικής ζωής ακόμα και 

όταν υπάρχουν πολιτισμικές διαφορές. Πολίτες που αξιώνουν υποκειμενικά 

δικαιώματα λαμβάνουν μια διυποκειμενική νοούμενη ταυτότητα. Εάν δεν συνδεθούν 

τα υποκειμενικά δικαιώματα των ιδιωτών με τη δημόσια αυτονομία των πολιτών που 

συμμετέχουν στην θέσπιση του δικαίου, η δικαιική πολιτική αιωρείται ανήμπορη 

ανάμεσα σε ένα φιλελεύθερο (με την έννοια που έδωσε ο Locke) παράδειγμα και σε 

ένα εξίσου κοντόφθαλμο κοινωνικοκρατικό παράδειγμα δικαίου (Kwack, 2007).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4. Αποτίμηση των θεωριών και η πιθανή εφαρμογή τους στην άσκηση της 

διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής ηγεσίας. 

Η συνύπαρξη διαφόρων πολιτισμών στις σύγχρονες κοινωνίες είναι πλέον δεδομένη. 

Ως αποτέλεσμα, όλες οι κοινωνίες και τα έθνη χαρακτηρίζονται από μεγάλες 

διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά την εθνική καταγωγή των πολιτών, το χρώμα του 

δέρματός τους, το γλωσσικό υπόβαθρο, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τις φυσικές και 

πνευματικές ικανότητες, καθώς και τις ατομικές εμπειρίες τους (Tiedt & Tiedt, 2002). 

Σε αυτό το πλαίσιο, τα σχολεία που «ως μικροκοινωνικά συστήματα τείνουν να 

παρουσιάζουν τις κυρίαρχες εντάσεις της ευρύτερης κοινωνίας» (Dimmock & 

Walker, 2005, p. 195), βρίσκονται αντιμέτωπα με δύο κύριες προκλήσεις: να 

μεταδώσουν αξίες στο πνεύμα της διαπολιτισμικότητας και να εκπαιδεύσουν ισότιμα 

όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως πολιτισμικής προέλευσης (Παπαναούμ, 2004). 

Ειδικότερα, ο ρόλος του διευθυντή σχολείου έχει πλέον αλλάξει. Καθήκον του είναι 

να διασφαλίζει ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που να είναι αποτελεσματικό για όλους 

τους μαθητές, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό τους, (Georgiou, Papayanni, Sannides, & 

Pashiardis, 2001) αλλά και να εφοδιαστεί με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες 

για να καταστεί ο ίδιος αποτελεσματικός εκπαιδευτικός ηγέτης σε σχολεία με 

πολυπολιτισμικό και διαφοροποιημένο περιβάλλον (Herity & Glasman, 1999, οπ. 

αναφ. οι Georgiou κ.ά., 2001). 

4.1. Πολιτισμική αυτονομία 

Η επίτευξη της αυτονομίας είναι μια αρχή που επικαλούνται οι μειονότητες ως 

συστατικό στοιχείο της διατήρησης της ταυτότητας μιας ομάδας. Η πολιτισμική 

αυτονομία συνεπάγεται μιας προσπάθειας διατήρησης των παραδόσεων μιας 

κοινότητας, που λειτουργεί σύμφωνα με το σύστημα αξιών προκύπτοντας από την 

ιστορική εξέλιξη της κοινότητας, από την εμπειρία της παράδοσης που συναντά 

άλλες παραδόσεις και τη γενική προσπάθεια εκσυγχρονισμού της κοινωνίας (Iftene, 

n.d., p. 217). Παράλληλα η πολιτισμική αυτονομία δεν πρέπει να συγχέεται με την 

διοικητική αυτονομία που βασίζεται σε εθνικά κριτήρια διότι μάλλον προϋποθέτει 

την εδραίωση των μειονοτήτων υπό τη μορφή κοινοτήτων, με κοινή ταυτότητα 

συγκροτούμενη από στοιχεία κοινής παράδοσης, υπό τη καθοδήγηση πολιτισμικών 

πολιτικών μιας σύγχρονης διακυβέρνησης. Οι υποστηρικτές της πολιτισμικής 

αυτονομίας υποστηρίζουν αρχές διοίκησης που εμφορούνται από την κεντρική 
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εξουσία. Επιδίωξη τους είναι να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις μόνο όταν δεν 

παραβιάζονται οι γενικοί κανόνες δικαίου. 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμού και 

η προώθηση συμμόρφωσης με αυτά είναι ένας στόχος που εξασφαλίζει τη 

συμφιλίωση της ποικιλομορφίας χωρίς να ακυρώνει την πολιτισμική ταυτότητα των 

ατόμων, αποτελώντας ένα καθολικό πρότυπο για την ανθρωπότητα. Η έννοια του 

πολιτισμού μπορεί να απεικονιστεί ως μια δομημένη πραγματικότητα που βιώνεται, 

μετασχηματίζεται σε γνώση και σχηματοποιεί μια κουλτούρα. Η κουλτούρα αυτή 

αποτελεί το προϊόν της δραστηριότητας του ατόμου, επηρεάζεται από την 

προσωπικότητα του, διαμορφώνοντας την άποψη του για την κοινωνία. Από 

ανθρωπολογική άποψη η έννοια του πολιτισμού προσεγγίζεται, ως μια διαδικασία 

κοινωνικής αναπαραγωγής προστατευόμενης από τους ανθρώπους, ως ένας ζωντανός 

οργανισμός. Επομένως ο πολιτισμός αποτελεί έναν παράγοντα επηρεασμού του 

ατόμου, αναφορικά με την κατανόηση της πραγματικότητας και την ανάπτυξη της 

εσωτερικής σύλληψης των δραστηριοτήτων του (Iftene, n.d., p. 218). 

Σε μια σύγχρονη κοινωνία που ορίζεται από τη δημοκρατία και τον 

πλουραλισμό, ο πολιτισμός δημιουργεί νέες πτυχές και μορφές που τονίζουν τη 

σημασία της προσωπικής αυτονομίας και καθορίζουν μια νέα ερμηνεία του οράματος 

για τον πολιτισμό και την αναγνώριση της πολυπολιτισμικότητας, ενισχύοντας την 

ισότητα στη διαφορετικότητα. 

 

4.2. Ο ρόλος της ατομικής αυτονομίας στην διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Μια βασική επισήμανση της θεωρίας της Παιδείας αποτελεί η αποφυγή από την 

κυρίαρχη ως σήμερα άποψη ότι ο «άλλος» αποτελεί τον εκπρόσωπο ενός εθνικά 

προσδιορισμένου πολιτισμού, που φέρει διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία. Η 

σύγχρονη θεωρητική προσέγγιση της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, προτάσσει την 

άποψη ότι ο «άλλος» εμφανίζεται με τη μορφή εκείνης της γνώσης που πρέπει να 

οικοδομηθεί χάριν διερεύνησης του προσωπικού ορίζοντα του υποκειμένου, της 

διερεύνησης δηλαδή του ανοίγματος στον κόσμο. Η παιδεία ολοκληρώνεται μέσα 

από τη δημιουργία νέων σχέσεων με τον κόσμο και νέων οπτικών (Γκόβαρης, 2013, 

σ. 25). 

Η διαφορετικότητα ως έννοια κοινωνικά και υποκειμενικά διαμορφωμένη, 

απασχολεί την παιδαγωγική πράξη στοχεύοντας στην κατάκτηση και την εξέλιξη της 
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αυτονομίας του εκπαιδευόμενου. Στη θεωρία της Παιδείας η αυτονομία ορίζεται ως 

«μια διαδικασία διαρκούς εξέλιξης και εμπλουτισμού των εμπειριών, οι οποίες 

καθιστούν εφικτή μια δυναμική σχέση με τον εαυτό και η οποία οδηγεί στη 

διαμόρφωση εκείνων των γνωρισμάτων της προσωπικότητας, που χαρακτηρίζουν τη 

μοναδικότητα του ατόμου» (Stojanov, 2006). Η αυτονομία είναι το δομικό στοιχείο 

της συγκρότησης της προσωπικής ταυτότητας και σχηματοποιείται μέσα από τις 

διυποκειμενικές σχέσεις αναγνώρισης.  

Η κατάκτηση της ατομικής αυτονομίας στηρίζεται στην αναγνώριση και 

υποβοηθείται από ένα κράτος δικαίου. Μια συγκεκριμένη ποιότητα σχέσεων 

αναγνώρισης διασφαλίζει την παιδαγωγική δέσμευση στήριξης του διαφορετικού 

μαθητή να δράσει, να κρίνει και τελικά να λαμβάνει ορθές αποφάσεις. Οι σχέσεις 

αυτές αποτελούν το θεμέλιο λίθο της εκπαιδευτικής δικαιοσύνης. Η διασφάλιση της 

αυτονομίας του ατόμου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ζήτημα της ισότητας των 

εκπαιδευτικών ευκαιριών. Λόγω της μη υλικής υπόστασης της Παιδείας η έννοια της 

δικαιοσύνης δεν μπορεί να υποδυθεί το ρόλο ενός διανεμητικού αγαθού καθώς 

απευθύνεται σε άτομα που προσπαθούν να αποκτήσουν την ικανότητα της έλλογης 

σκέψης. Η αναγνώριση παίρνει τη μορφή του ηθικού σεβασμού και της κοινωνικής 

εκτίμησης. Μια από τις διαστάσεις του ηθικού σεβασμού αντικατοπτρίζει την 

υπέρβαση από τις θέσεις και τις οπτικές του ατόμου, στο μετασχηματισμό 

νοηματοδοτήσεων με μεγαλύτερη αποδοχή και ισχύ. Η κοινωνική εκτίμηση 

συνδέεται με την αναγνώριση των ιδιαίτερων στοιχείων του ατόμου, ως σημαντικών 

για το κοινό καλό, προϋποθέτοντας την σύμπλευση τους με τις γενικά δόκιμες 

αξιακές έννοιες.  

Η κοινωνική εκτίμηση δίνει στο άτομο τη βεβαιότητα αποδοχής των 

ιδιαίτερων γνωρισμάτων του και της οικοδόμησης μιας αυταξίας που συμβάλλει στη 

διαμόρφωση της ταυτότητας. Η σύγκρουση που αναδύεται προκαλεί την κριτική 

συζήτηση των φιλοσοφικών θεωριών αναφορικά με τις αξίες, τα ιδανικά και τις 

προτεραιότητες που χαρακτηρίζουν την εκπαιδευτική πολιτική (Σιούφα, 2013, σ. 75). 

Νέες θεωρίες επιβεβαιώνονται ή διαψεύδονται μέσω των εκπαιδευτικών θεσμών, 

αναδεικνύοντας τον ενδυναμωτικό ρόλο της εκπαίδευσης. Ανατρέχοντας στην 

ιστορικότητα των πολιτισμικών ή θρησκευτικών κοινοτήτων, ανακαλύπτουμε την 

ανάγκη επιβίωσης τους και τη σημασία της διαμάχης μεταξύ των θεωριών που 

συνηγορούν υπέρ των ατομικών δικαιωμάτων και αυτών που προτάσσουν τη 

διατήρηση της κοινότητας για τη συγκρότηση της ατομικής ταυτότητας. Η 
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αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων μέσω της πολιτικής της διαφοράς είναι το πρόταγμα 

των κοινοτιστών. Η κριτική του φιλελευθερισμού έναντι των κοινοτιστών, σχετικά με 

τις φιλελεύθερες αρχές της ελευθερίας, της ισότητας και των ατομικών δικαιωμάτων, 

είναι το σημείο τριβής που προβληματίζει για τις κοινωνικές συνέπειες. Η ανταλλαγή 

επιχειρημάτων μεταξύ φιλελευθερισμού και κοινοτισμού, μπορεί να περιγραφεί ως 

διαμάχη μεταξύ μεθοδολογικά ατομιστικής και μεθοδολογικά ολιστικής προσέγγισης 

του κοινωνικού.  

Ο κοινοτισμός κατηγορεί το φιλελευθερισμό για την προτεινόμενη 

αφηρημένη κατασκευή της ανθρώπινης προσωπικότητας και τονίζει τη σημασία που 

διαδραματίζουν οι πεποιθήσεις και οι αξίες προερχόμενες από την κοινότητα. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά συγκροτούν το άτομο, αποτελούν την ιδιαιτερότητα της 

προσωπικότητας του. Η προτεραιότητα του εαυτού σε συγκερασμό με την 

προτεραιότητα των δικαιωμάτων της φιλελεύθερης ιδέας, αφαιρεί από το άτομο τις 

πολιτισμικές και άλλες ιδιαιτερότητες του. Ο κοινοτισμός μετατοπίζει το βάρος της 

αξίας των δικαιωμάτων στην αξία των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών προέλευσης του 

υποκειμένου. Εύστοχα τονίζει την ομογενοποίηση και τη ασαφή ουδετερότητα της 

πολιτικής της αξιοπρέπειας του κλασικού φιλελευθερισμού. Η λύση που προτείνει 

αναφορικά με το δίκαιο και την ηθική στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες στοχεύει στην 

απομόνωση της ηθικής από τον ορισμό των κανόνων που θα επιλύουν τις διαφορές. Η 

ανακάλυψη της ταυτότητας προκύπτει και από τη διαπραγμάτευση μέσω του 

διαλόγου, είτε αυτός είναι εξωτερικός είτε εσωτερικός που διεξάγεται με τους 

άλλους.  

Στη σύγχρονη εποχή πεδίο έρευνας δεν αποτελεί μόνο, η ανάγκη για 

αναγνώριση αλλά οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δεν καθίσταται υλοποιήσιμη. 

Σήμερα είναι σχεδόν αποδεκτή η σπουδαιότητα της αναγνώρισης καθώς η ταυτότητα 

μπορεί να σχηματιστεί μέσω των επαφών με τους άλλους. Η πολιτική της 

αναγνώρισης ισχυροποιήθηκε και σφυριλατήθηκε μέσω του ανοικτού διαλόγου των 

ταυτοτήτων και του κοινωνικού κώδικα που τις διαμορφώνουν. Είναι η πολιτική που 

στηρίζεται στην αρχή της πανανθρώπινης ισότητας, υπερισχύοντας της αξίας των 

γονιδιακών ικανοτήτων όλων των ατόμων. Όταν υποβαθμισθεί, αγνοηθεί ή 

αφομοιωθεί το στοιχείο αυτής της ξεχωριστής αρχής από την πλειοψηφούσα 

ταυτότητα, τότε κινδυνεύει το ιδεώδες της αυθεντικότητας. Η πολιτική της 

αξιοπρέπειας σε αντιδιαστολή με την πολιτική της διαφοράς αδιαφορεί για την 

ύπαρξη διαφορών των πολιτών και αγωνίζεται για την κατάργηση των διακρίσεων. Η 
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πολιτική της διαφοράς αναγνωρίζει και κατοχυρώνει τις διαφορές ως τη βάση για μια 

διαφορετική αντιμετώπιση.  

4.3. Η ετερότητα του «Άλλου».  

Αυτή η νέα πραγματικότητα εγείρει κάποια ερωτήματα, τόσο ως προς τον τρόπο 

διαχείρισης αυτής της συνύπαρξης των διαφορετικών πολιτισμών όσο και ως προς 

την κατεύθυνση του προσδιορισμού εννοιών όπως αυτών της διαφοράς, της 

ετερότητας, της πολιτισμικής ετερότητας κ.λπ. Όπως υποστηρίζει η Pagani, 

«Προφανώς, η έννοια και η «διαχείριση» της διαφορετικότητας συνδέονται στενά με 

θέματα όπως οι σχέσεις ανάμεσα στα μέλη των ενδο-ομάδων και των εξω-ομάδων, η 

κοινωνική συνοχή, η κοινωνική και πολιτική σύγκρουση, και οι κοινωνικές – 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής» 

(Pagani, 2014, p. 301). 

Όπως αναφέρει ο Γκότοβος «η ετερότητα ως έννοια και ως βίωμα 

προϋποθέτει σύγκριση, είτε η σύγκριση αυτή είναι συνειδητή είτε όχι», κάτι που 

«σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι κάποιος αφ’ εαυτού διαφορετικός, αλλά ότι είναι 

διαφορετικός σε σχέση με κάποιον άλλον» (Γκότοβος, 2002, σ. 16) Επομένως, «η 

κοινωνική τάξη, η δομή της και το νόημά της αναδεικνύουν τον «ξένο» αφού «ως 

«ξένος» προσδιορίζεται αυτός, που δεν προβλέπεται ως μέρος της καθιερωμένης 

πολιτισμικής πραγματικότητας και μπορεί να αμφισβητήσει τα αυτονόητα στοιχεία 

αυτής της πραγματικότητας» (Γκότοβος, 2002, σσ. 21-22). Μπορούμε επομένως να 

υποστηρίξουμε ότι η ετερότητα είναι περισσότερο μια κοινωνικά φορτισμένη και 

προσδιορισμένη έννοια, μια κοινωνική κατασκευή, παρά μία αυτόνομη και 

αναλλοίωτη οντότητα, κάτι που το επιβεβαιώνει και ο Γ. Νικολάου (2008, σ. 368) 

υποστηρίζοντας την άποψη ότι: «ανέκαθεν οι πάσης φύσεως «ομοιογένειες» ήταν 

περισσότερο κοινωνικές κατασκευές, παρά οικουμενικές φυσικές οντότητες, 

ανεξάρτητες από το χρόνο και το χώρο». 

Ο Taylor  μάλιστα χαρακτηρίζοντας τη μετανεωτερική κοινωνία ως ευέλικτη 

τονίζει ότι η διαφορετικότητα αποτελεί πηγή γνώσης γι' αυτήν, σε αντίθεση με την 

παραδοσιακή νεωτερική κοινωνία που προάγει την ενότητα και την ομοιότητα 

(Taylor B. , 2004, p. 119). Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και έτσι όταν τα άτομα 

συνδέονται μεταξύ τους, υπάρχουν ζητήματα ταυτότητας, με μοτίβα ταυτότητας και 

διακριτότητας. Ο τρόπος με τον οποίο ο εαυτός γίνεται κατανοητός και 

παρουσιάζεται και πώς ο ίδιος καταλαβαίνει και αναγνωρίζει τους άλλους είναι στην 
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καρδιά των δομών εξουσίας μέσα στον κοινωνικό ιστό. Η πρόκληση για τους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς είναι στο πώς μπορούν να αναπαραχθούν ή να 

αντισταθούν σε τέτοιες δομές που βλάπτουν τους ανθρώπους μέσω των ενεργειών 

των ανθρώπων. Η πρόσφατη ιστορία έχει δείξει μια απομάκρυνση από την τάση 

νομιμοποίησης μέσω εξωτερικών απαιτήσεων   προστασίας των δικαιωμάτων ως 

ίσων ευκαιριών, στην τάση διαχείρισης της διαφορετικότητας, με την κατάρτιση του 

προσωπικού στην εκτίμηση και τον σεβασμό όλων όσων συγκροτούν μια κοινότητα.  

Το πολιτικό πλαίσιο σε σχέση με την εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από ταχείες 

και αντιφατικές εξελίξεις και την αυξανόμενη επίδρασή τους στη φύση και την 

εμπειρία των σχολείων. Αντικατοπτρίζοντας με πολύπλοκο τρόπο την κοινωνία στην 

οποία βρίσκεται το σύστημα της εκπαίδευσης και της πρακτικής άσκησης, τα σχολεία 

διαφέρουν ως προς το βαθμό στον οποίο είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις των μεταβαλλόμενων οδηγιών και παρεμβάσεων πολιτικής (Lynch & 

Lodge, 2002). Οι άνισοι κοινωνικοοικονομικοί γεωγραφικοί παράγοντες 

αποδυναμώνουν ή συνθέτουν τους τρόπους με τους οποίους τα συγκεκριμένα σχολεία 

τοποθετούνται σε ένα ουσιαστικά ιεραρχικό σύστημα παροχής. Όλα τα επίπεδα του 

εκπαιδευτικού συστήματος επηρεάστηκαν σε διαφορετικό βαθμό από την επίδραση 

της εμπορευματοποίησης και της παγκοσμιοποίησης όσον αφορά τη διακυβέρνηση, 

τη χρηματοδότηση, το σκοπό και τη λειτουργία. Οι εξελίξεις αυτές μπορούν να 

εντοπιστούν τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, αν και η ιστορία, το 

πολιτισμό, το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο μιας χώρας, θα 

επηρεάσουν την έκταση και τους τρόπους με τους οποίους οι παράγοντες αυτοί 

κατανοούνται και βιώνουν (Poppleton & Williamson, 2004). 

Μια σημαντική κινητήρια δύναμη για την αλλαγή της εκπαίδευσης ήταν η 

θεώρηση της λήψης αποφάσεων που εκκινείτε από την οικονομία. Αυτή η αλλαγή 

έχει υποστηριχθεί και νομιμοποιηθεί από μια σειρά κριτικών, όπως: καταδίκη των 

υπερβολικά γραφειοκρατικών και πολιτικά εμπνευσμένων τοπικών αρχών, η έλλειψη 

επιλογής εκπαιδευτικών ιδρυμάτων απο τους γονείς και η έλλειψη σχετικών 

πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων · η μείωση των προτύπων του εκπαιδευτικού 

επιτεύγματος και της προσωπικής πειθαρχίας στα σχολεία, η έλλειψη σημαντικού 

μέσου λογοδοσίας εκ μέρους των εκπαιδευτικών και των σχολείων · τις αρνητικές 

συνέπειες των προοδευτικών μεθόδων διδασκαλίας και την ανάγκη μεγαλύτερης 

οικονομικής αποδοτικότητας σε ολόκληρο το σύστημα.  
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4.4. Προτάσεις άσκησης διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής ηγεσίας μέσω της 

παιδαγωγικής της αναγνώρισης του Charles Taylor. 

Ο προβληματικός χαρακτήρας του πολυπολιτισμικού μοντέλου δεν αφορά μόνο τις 

κοινωνικές διαφορές που προσδιορίζονται μέσω του πολιτισμού αλλά και την 

στρεβλή εκτίμηση της κοινωνικής δύναμης που διαφοροποιεί και ορίζει με τα εθνικά 

πρότυπα τους πολιτισμούς, διαχωρίζοντας τον κυρίαρχο πλειοψηφικό «δικό» μας 

πολιτισμό. Ευρισκόμενοι με κριτική διάθεση απέναντι στην εννοιολόγηση του όρου 

πολυπολιτισμός θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι αυτός χαρακτηρίζεται, ως μια 

ουδέτερη στάση «αναγνώρισης» και «σεβασμού» του διαφορετικού σε μια απόλυτη 

κοινωνική πραγματικότητα. 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση εξελίσσει την πολυπολιτισμικότητα 

αποδεχόμενη τις διαδικασίες της διαφορετικότητας με κατανόηση και ενίσχυση. Η 

μέχρι τώρα πορεία της έχει ευθυγραμμισθεί με πολιτικές που ερμηνεύουν τις 

κοινωνικές ανισότητες με κύριο γνώμονα τις πολιτισμικές διαφορές, αφήνοντας στη 

λήθη τις πραγματικές αιτίες δομικού χαρακτήρα των συγκρούσεων. Η συνεχόμενη 

αναφορά της διαφορετικότητας μέσω της «αναγνώρισης» ελλοχεύει τον κίνδυνο 

εθνικής διαφοροποίησης, στο εσωτερικό της κοινωνίας πυροδοτώντας πολιτισμικό 

ρατσισμό. Συνάμα ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν οι γνώσεις για τον διαφορετικό 

πολιτισμό σε αντιπαραθέσεις μεταξύ των ομάδων, γίνεται αισθητός προωθώντας 

τάσεις αποκλεισμού.  

 Η εξασφάλιση ενός ξεκάθαρου χειραφετικού ρόλου της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, στη βάση των κοινωνικών ανισοτήτων και αποκλεισμού δεν έχει 

επικυρωθεί. Στο ερώτημα εάν τα διαπολιτισμικά προγράμματα διαδραματίζουν έναν 

ρόλο αναπαραγωγής των κυρίαρχων σχέσεων εξουσίας, λόγω των ασύμμετρων 

δομών επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων, ταλανίζει πολλούς θεωρητικούς και 

εκπαιδευτικά εμπλεκόμενους. Κοινή πεποίθηση όλων είναι ότι η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση διάγει μια πορεία προβληματισμού, σχετικά με τις επίκαιρες κοινωνικο-

πολιτικές προϋποθέσεις, για την επανεξέταση των προγραμμάτων κοινωνικής 

ένταξης. 

Μια τέτοια προσέγγιση θα πρέπει να διερευνηθεί χωρίς όμως να αγνοηθούν οι 

πολιτισμικές ιδιαιτερότητες που καθορίζουν τον κοινωνικό-πολιτισμικό 

αυτοπροσδιορισμό των διαφέροντων ομάδων. Η συμμετοχή τους στην διαμόρφωση 

νέων προσανατολισμών της χώρας οφείλεται στη πρόσληψη και νοηματοδότηση του 

πολιτισμικού τους κεφαλαίου. Η αφομοίωση ή απαξίωση των περιεχομένων και 
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συμβόλων, συμβάλει στην ενίσχυση των συγκρούσεων και σε πολιτισμικό αδιέξοδο. 

Ο πολιτισμός των διαφέροντων ομάδων αποτελεί μια διάσταση του πολιτισμού της 

χώρας που εγκαθίστανται, καθώς αποτελεί έναν χώρο αντανάκλασης υποκειμενικά 

βιωμένων διαδικασιών ένταξης εσωπολιτισμικού πλουραλισμού.. Πως μπορεί μια 

φιλελεύθερη δημοκρατία να αντιμετωπίσει ισχυρά την ποικιλομορφία, όσο αφορά τον 

τρόπο έκφρασης στη δημόσια σφαίρα; 

 Ο Taylor προσπαθεί να παρουσιάσει ένα εννοιολογικό πολιτικό πλαίσιο 

ηθικών αρχών ώστε να καταστεί δυνατή η συζήτηση περί της ποικιλομορφίας των 

κρατών. Ο πυρήνας της πρότασης του εμπεριέχει τη σύνδεση των εννοιών της 

ταυτότητας, της αναγνώρισης και της αυθεντικότητας που διακρίνουν τη σύγχρονη 

κοινωνική ηθική. Επισημαίνει την ανάγκη αναγνώρισης λόγω της ολοένα 

αυξανόμενης έλλειψης εκτίμησης των μειονοτήτων. Ξεκινώντας τη θεωρία του 

ισχυρίζεται πως η νεωτερικότητα απαιτεί μια πολιτική διαφοράς καθώς πιστεύει ότι η 

ταυτότητα δεν μπορεί να διαχωριστεί από τις ρίζες της, από όπου προέρχεται. Η 

πολιτική αυτή αποτελεί ένα πλάνο παγκόσμιας ανθρώπινης αναγνώρισης ή τον 

ορισμό της ατομικής ή συλλογικής ταυτότητας, από την κεντρική εξουσία. Θέτει υπό 

αμφισβήτηση την ουδετερότητα της πολιτικής της ισότητας καθώς- το υποτιθέμενο 

ουδέτερο σύνολο διαφορών και οι τυφλές αρχές της πολιτικής της αξιοπρέπειας- είναι 

μια αντανάκλαση της πλειοψηφικής ηγεμονικής κουλτούρας. Στο όνομα αυτής της 

πολιτικής η ιδιαιτερότητα των μειονοτικών πολιτισμών καταπιέζεται και αναγκάζεται 

να ομογενοποιηθεί με τον εγχώριο πολιτισμό. O Taylor διακρίνει δυο τύπους 

φιλελευθερισμού, θεωρεί ότι ο διαδικαστικός φιλελευθερισμός καταδεικνύει τα 

ατομικά δικαιώματα καθιερώνοντας μέτρα κατά των διακρίσεων, προστατεύει την 

πολιτισμική επιβίωση, χωρίς να μεταβαίνει στο ζητούμενο του «ουσιαστικού» 

φιλελευθερισμού που οργανώνει πραγματικά την επιβίωση της «ξεχωριστής» 

κοινωνίας (De Wit, 2018). 

Ο Taylor εστιάζει τα επιχειρήματά του, στο επίπεδο της πολιτικής εφαρμογής 

της αρχής της αναγνώρισης, στην κριτική της φιλελεύθερης “πολιτικής της 

αξιοπρέπειας”. Η "πολιτική της διαφοράς" ορίζεται ως αντίποδας της κλασικής 

φιλελεύθερης "πολιτικής της αξιοπρέπειας", η οποία στηρίζεται στην αρχή της 

ουδετερότητας προς τις διαφορετικές ιδέες περί "ευ ζειν" και στην αρχή του ατομικού 

δικαίου. Η "πολιτική της αξιοπρέπειας", έχοντας ως αφετηρία το "αφηρημένο άτομο", 

οδηγεί ή στην ομογενοποίηση ή στην αδιαφορία για τις ιδιαιτερότητες αυτές (ο.π., 

93). Ο Taylor χαρακτηρίζει την "πολιτική της αξιοπρέπειας" ως οπισθοδρομική, 



 
 

74 
 

επειδή παραμένει τυφλή απέναντι στις ιδιαιτερότητες, αγνοώντας τις κοινωνικές 

δομές και τις σχέσεις εξουσίας που οδηγούν στο στιγματισμό και στον κοινωνικό 

αποκλεισμό. Η "πολιτική της διαφοράς" υποστηρίζει "ότι κάποιες καθολικές και 

αδιαφοροποίητες αρχές δικαίου" δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν όλες τις 

διαφορετικές ταυτότητες και τους τρόπους ζωής. Οι γυναίκες, για παράδειγμα, 

χρειάζονται διαφορετικά δικαιώματα από τους άντρες, προκειμένου να είναι 

ελεύθερες και ίσες. 

 Προσπαθώντας να διαμορφώσουμε ένα νέο διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό 

περιβάλλον που να εμφορείται από τη θεωρία του Taylor μπορούμε να 

καταγράψουμε τις παρακάτω θέσεις. Η σημασία της πολιτισμικής καταβολής για την 

συγκρότηση της καθολικής ταυτότητας θέτει το ζήτημα της σύγκρουσης μεταξύ των 

θεωριών που εμμένουν στη συνέχιση των παραδόσεων των μειοψηφικών ομάδων και 

των φιλελεύθερων θεωριών που ισχυροποιούν τα ατομικά δικαιώματα. Κύριο μέλημα 

της πολυπολιτισμικότητας πρέπει να είναι η σημασία της ιδιαιτερότητας της 

πολιτικής της διαφοράς και η αναδιαπραγμάτευση των προϋποθέσεων της ισότητας 

που προτείνει ο διαδικαστικός φιλελευθερισμός, προστατεύοντας τις πολιτισμικές 

ομάδες από την ομογενοποίηση και την κριτική των φιλελεύθερων προταγμάτων που 

είναι ευθυγραμμισμένα με τα ατομικά δικαιώματα. Η διαδικαστική προσέγγιση του 

μεταμεταφυσικού οικουμενισμού για την ελευθερία και την ισότητα που 

απολαμβάνουμε ως πολίτες, αποδέχεται την επιρροή των κοινών γνωρισμάτων για 

την κάλυψη βασικών αναγκών και παραγκωνίζει τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες που 

απαιτούν συλλογικότητα, ένα αγαθό που οδηγεί στον αυτοσεβασμό.  

Το ζήτημα του ρόλου της αυτονομίας του υποκειμένου, όπως τίθεται από τον 

θεωρητικό, μετασχηματίζεται για τον εκπαιδευτικό ηγέτη ως αξία στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, αποκαλύπτοντας ερωτήματα και προκλήσεις γύρω από τη σημασία της. Η 

εκπαιδευτική ηγεσία θα πρέπει να λάβει υπόψη τις αρχές που διέπουν την περιεκτική 

φιλελεύθερη αντίληψη υπερασπίζοντας τον σημαίνοντα ρόλο της αυτονομίας, ως 

αξίας που πρέπει να ορίζει τη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα. 

Για τους κοινοτιστές ο σεβασμός στην διαφορετικότητα είναι το σημαντικότερο 

πρόταγμα των πολυπολιτισμικών κοινωνιών του 21ου αιώνα. Η ύπαρξη πολλών και 

διαφορετικών απόψεων καθιστά άμεση την ανάγκη για ενθάρρυνση των ποικίλλων 

αξιών, με αμοιβαίο σεβασμό υπο την καθοδήγηση ορθολογικών κριτηρίων που 

διέπουν τον δημόσιο λόγο και αναγνωρίζουν τις διάφορες πολιτισμικές παραδόσεις. 
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Με προϋπόθεση ότι η πολιτισμική ταυτότητα αποτελεί συγκροτησιακό 

χαρακτηριστικό του εαυτού, η εκπαιδευτική ηγεσία πρέπει να επικεντρωθεί στην 

ενδυνάμωση των πολιτισμικών ταυτοτήτων και αξιών. Με την εμφύσηση 

φιλελεύθερων αρχών που εισάγουν τα ατομικά δικαιώματα, χωρίς την διαδικαστική 

προσέγγιση του πολιτικού φιλελευθερισμού που ορίζει καθολικούς και 

αδιαφοροποίητους κανόνες, κατευθύνει αντιρατσιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα.  

Για την επίτευξη των παραπάνω θέσεων σημαντικοί παράμετροι είναι η 

αλληλεπίδραση και η επικοινωνία μεταξύ των διαφέροντων κοινοτήτων, που 

διαμορφώνουν μια πλουραλιστική κοινωνία. Η αλληλεπίδραση αυτή δεν θα επιφέρει 

απλά την ανεκτικότητα μεταξύ των ομάδων αλλά την αναγνώριση και την κατανόηση 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, που μπορεί να αποτελέσουν ένα νέο πολιτισμικό 

κεφάλαιο για την πλειοψηφούσα ομάδα. Η εκπαιδευτική ηγεσία θα θεωρηθεί 

επιτυχημένη έχοντας διαμορφώσει ένα εκπαιδευτικό χώρο, όπου οι μαθητές θα 

έρχονται σε επαφή με τα φιλελεύθερα ιδανικά της αυτονομίας και τον 

επαναπροσδιορισμό των σκοπών του βίου.  

Σημαντική προϋπόθεση όλων των προαναφερθέντων θέσεων, αποτελεί η άσκηση 

της ιδιότητας του πολίτη που πηγάζει από την ικανότητα της κριτικής σκέψης και 

συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση. Σε μια εποχή βαθιάς κοινωνικής ανισότητας 

το πεδίο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι όλο και περισσότερο επίκαιρο. Μια 

πολιτική αναγνώρισης ή μια πολιτική της διαφοράς εφαρμοζόμενη σε εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα δεν περιλαμβάνει μόνο τη δέσμευση ανταπόκρισης στους άλλους τους 

«διαφορετικούς» αλλά και την αποφυγή άσκησης δύναμης, ελέγχου και επιτήρησης. 

Ο τρόπος αυτοπροσδιορισμού του εκπαιδευόμενου μπορεί να περιγραφεί ως μια 

διαδικασία μάθησης που πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ηγεμονικές πρακτικές. 

Βασιζόμενοι σε μια φουκωσιανή κριτική εξουσίας όπως εφαρμόζεται από 

διευθυντικά στελέχη, προτείνεται μια εναλλακτική πρακτική για τους ηγέτες της 

εκπαίδευσης ή για τους κοινωνικούς λειτουργούς, που αντιστέκεται στην αυστηρή 

πειθαρχία και επιτήρηση των αλλοδαπών μαθητών (Gewirtz, 2006, p. 476).  

Μπορούμε, λοιπόν, να υποστηρίξουμε ότι η κοινοτιστική εκδοχή της ταυτότητας 

έχει δογματικό χαρακτήρα και δεν αντιστοιχεί στις πραγματικές συνθήκες διαβίωσης 

στις σύγχρονες κοινωνίες. Το υποκείμενο σήμερα δε χαρακτηρίζεται από μια 

μοναδική και ενιαία ταυτότητα, αλλά από τη σύνθεση πολλών και εν μέρει 

αντιφατικών ταυτοτήτων. Συμπερασματικά, ο σημερινός άνθρωπος αναπτύσσει την 

ταυτότητά του σ΄ ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο πλαίσιο κοινωνικών σχέσεων, τόσο 
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χρονικά όσο και χωρικά. Κατά συνέπεια, το υποκείμενο της νεωτερικότητας δεν 

διακρίνεται για τη σταθερή και αμετάβλητη στο χρόνο ταυτότητά του. 

4.5. Προτάσεις άσκησης διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής ηγεσίας από την σκοπιά 

της επικοινωνιακής αναγνώρισης του Jürgen Habermas 

Η διερεύνηση της θεωρίας του Jürgen Habermas μας οδηγεί σε μια παιδαγωγική 

ανάγνωση όσο αφορά την συνεισφορά των εκπαιδευτικών πρακτικών στην ανάπτυξη 

της κοινωνικής συμμετοχής και της αμοιβαίας αναγνώρισης των υποκειμένων. Η 

σημαντικότητα της διυποκειμενικότητας, ως μιας εξελικτικής διαδικασίας 

εσωτερίκευσης των κοινωνικών σχέσεων απαιτεί συμμετοχή και κοινωνική 

αναγνώριση. Η εκπαίδευση καλείται να διανέμει το αγαθό της διυποκειμενικής 

αναγνώρισης των εκπαιδευμένων που βιώνουν σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες και 

βρίσκονται σε μια διαδικασία εξέλιξης της ταυτότητας τους. Ο φιλόσοφος τονίζει ότι 

η διαδικασία της κoiνωνικοποίησης δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται από την άκριτη 

αποδοχή των κοινωνικών ρόλων και προσδοκιών από τα υποκείμενα. Η καλλιέργεια 

κριτικής αντιπαράθεσης στηρίζει την έκφραση της ατομικότητας και οδηγεί στην 

αυτοπραγμάτωση. Αυτή η κριτική στάση μπορεί να θεωρηθεί αντιπαράθεση με όλες 

τις αυτονόητες αναπαραστάσεις του υποκειμένου και τις εσωτερικευμένες ηθικο-

κοινωνικές αξίες που στηρίζουν την ταυτότητα του (Habermas, 1973).  

Η ταυτότητα αποτελεί ζητούμενο και διάσταση μιας παιδαγωγικής κατηγορίας 

που προϋποθέτει σχέσεις αλληλεπίδρασης και αναγνώρισης, αποτελώντας πεδίο 

αναφοράς διαπολιτισμικής εκμάθησης. Ο Habermas σε συνδυασμό με τη θέση του 

περί ταυτότητας υπερτονίζει την ανάγκη ανάπτυξης επικοινωνιακών ικανοτήτων των 

υποκειμένων έτσι ώστε να είναι συμμετοχικά σε πρακτικούς διαλόγους 

μετασχηματίζοντας τους σε ηθικούς. Οι θέσεις αυτές αποτελούν πλαίσιο αναφοράς 

για την προσέγγιση εκείνων των διαστάσεων της επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης 

διαπολιτισμικών συναντήσεων που οδηγούν σε στόχους διαπολιτισμικής μάθησης. 

(Γκόβαρης, 2001, σ. 176). Ως θεμελιακά στοιχεία όλων των προαναφερθέντων ο 

Habermas ορίζει  την επικοινωνιακή ικανότητα, την ενσυναίσθηση, την κριτική 

στάση απέναντι στους ρόλους- η σημαντικότητα αυτής προαναφέρθηκε παραπάνω- 

την ανοχή αμφισημιών. Τα στοιχεία αυτά συνιστούν ικανότητες που πηγάζουν από 

διαμεσολαβημένες εμπειρίες και ορθολογικές ενέργειες κοινωνικής συμμετοχής των 

ατόμων. 
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Με αφετηρία την φιλοσοφική θεώρηση του Habermas  για το συγκεκριμένο 

επικοινωνιακό ¨εγώ¨, η ταυτότητα προκύπτει από τη δυνατότητα των ομάδων για 

συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο. Αυτό το υποστηρίζει αναφέροντας το χειραφετικό 

χαρακτήρα των επικοινωνιακών δράσεων καθώς αυτές συγκροτούν μια 

αναστοχαστική γνώση, που δίνει τη δυνατότητα στα υποκείμενα να ανατρέψουν 

δομές εξουσίας και να αμφισβητήσουν τις ιδεολογίες που τις στηρίζουν (Habermas, 

1968, p. 71). Ο διάλογος επιχειρημάτων είναι εκείνη η μορφή επικοινωνίας που 

αξιώνει την ανταλλαγή επιχειρημάτων δίνοντας τη δυνατότητα κριτικής 

αντιπαράθεσης με ισχύουσες αξίες και κανόνες. Σε συνθήκες πλουραλισμού ισχύ 

αποκτούν οι κανονισμοί και οι ρυθμίσεις που έχουν τη θετική αποδοχή όλων των 

ενδιαφερόμενων. Βασική προυπόθεση για την επίτευξη του διαλόγου, μέσω της 

Ηθικής του Διαλόγου, είναι η αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων των πολιτισμικών 

ομάδων καθώς αυτές αποτελούνται από άτομα που εξελίσσονται και δρουν ως μέλη 

μιας κοινότητας με συγκεκριμένους γλωσσικούς δεσμούς. Ο Habermas αναγνωρίζει 

την αξία των ιδιαίτερων δεσμών και σχέσεων του ατόμου και τη σημασία της 

προστασίας της ολότητας του. Η αναγνώριση αυτή πάντα λαμβάνει χώρα στα πλαίσια 

της επικοινωνιακής πράξης και διυποκειμενικής αλληλεπίδρασης, χωρίς να 

εγκαταλείπεται ο οικουμενικός προσανατολισμός της. Αντιτίθεται στην ιδέα 

απονομής ιδιαίτερων συλλογικών δικαιωμάτων και μεταθέτει τη σημασία της 

αναγνώρισης της αυτονομίας του υποκειμένου, στη σημασία της δράσης του για 

αναγνώριση των αποφάσεων του από τους συμπολίτες του στα πλαίσια του διαλόγου 

τους. Σημαντική θέση του φιλόσοφου είναι ο δυναμικός χαρακτήρας της 

πολυπολιτισμικής κοινωνίας που στηρίζει την ισότιμη συνύπαρξη των ιδιαιτεροτήτων 

των ομάδων αλλά ταυτόχρονα, αξιώνει μια κριτική αντιπαράθεση που θα βοηθήσει τη 

μετεξέλιξη της πολιτισμικής τους κληρονομιάς. Μέσα από αυτή τη νέα διάσταση της 

αναγνώρισης ο Habermas αναδεικνύει τις καταπιεσμένες μορφές λόγου που πολλές 

φορές εσωκλείονται εντός των πολιτισμικών ομάδων. Στην περίπτωση συνάντησης 

διαφορετικών πολιτισμών, αυτή η διάσταση της αναγνώρισης προϋποθέτει την 

αναγνώριση του ¨άλλου¨ πολιτισμού.  

Οι θέσεις του στην Κριτική του Διαλόγου στοχεύουν σε ηθικό επίπεδο στην 

απονομή της δικαιοσύνης,  όσο αφορά τη σημασία που εμπεριέχει η αναγνώριση του 

άλλου, σε θέματα δικαίου την εφαρμογή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε κοινωνικό 

επίπεδο αναφορικά με τη σημασία δημιουργίας προυποθέσεων συμμετοχής στο 

δημόσιο διάλογο. (Γκόβαρης, 2001, σ. 167). Αυτές οι τοποθετήσεις του ενδεχομένως 
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μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία εφαρμογής για την εξέλιξη της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης από τους ηγέτες της. Όπως προανέφερα η Ηθική του Διαλόγου δεν 

συνδέεται άμεσα με την απονομή κοινωνικών αγαθών αλλά με τις προϋποθέσεις  

πολιτισμικής αναγνώρισης και επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης οδηγώντας στην 

ανάπτυξη συνεννόησης επικυρώνει τη συγκρότηση της προσωπικής ταυτότητας εντός 

των πλαισίων της εκπαιδευτικής πολιτισμικής ένταξης των εκπαιδευομένων. Για να 

καταστεί η εκπαίδευση πιο δίκαιη θα πρέπει η εκπαιδευτική ηγεσία να λειτουργήσει 

ανθρωπιστικά κατανοώντας τη διαφορετικότητα. Αυτό επιτυγχάνεται όταν 

δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για αλλαγή των εκπαιδευτικών πρακτικών που 

αντιμετωπίζουν την διαφορετικότητα με ανοχή, στην κατανόηση των ομοιοτήτων και 

στη μείωση της έντασης των διαφορών μεταξύ των πολιτισμικών ομάδων 

(Blackmore, 2006). 

Ένα θεμελιακό στοιχείο επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης στις διαπολιτισμικές 

συναντήσεις για τον Habermas είναι η ενσυναίσθηση που θεωρείται ως η ικανότητα 

συναισθηματικής και γνωστικής τοποθέτησης του ¨εγώ¨ στη θέση του ¨άλλου¨. Αυτή 

η ικανότητα βοηθά το άτομο να αντιλαμβάνεται αντικειμενικότερα τις δυνατότητες 

και τους περιορισμούς που χαρακτηρίζουν τις συνθήκες διαβίωσης του ¨άλλου¨. Όταν 

οι κοινωνικές προυποθέσεις ενεργειών του ¨άλλου¨ κατανοηθούν και 

μετασχηματιστούν ως προυποθέσεις που αφορούν και τον τρόπο ζωής του ¨εγώ¨ τότε 

η επικοινωνία αποτελεί μέσον αναστοχασμού των κοινωνικών σχέσεων που 

επηρεάζουν τους συνομιλητές. Στη διαπολιτισμική εκπαίδευση κοινή αποδοχή 

αποτελεί η υπέρβαση των αντιλήψεων μας για το διαφορετικό και η σημαντικότητα 

της ενσυναίσθησης στην αποδόμηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων που 

κατασκευάζουν τους αλλοδαπούς εκπαιδευόμενους ως ¨ξένους¨. Αναλύοντας τον 

τρόπο κατασκευής του ξένου στην κοινωνία ανακαλύπτουμε τη δική μας συμμετοχή 

στη σχέση αυτή στα πλαίσια του διαπολιτισμικού διαλόγου. Στην ανακάλυψη αυτή η 

ενσυναίσθηση αποτελεί την ικανότητα κριτικής αντιπαράθεσης με τις κοινωνικές 

διαδικασίες που τελικά οδηγούν στην αναγνώριση των ¨άλλων¨ ως συγκεκριμένων 

προσώπων. Στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ανακαλύπτονται οι σχέσεις μεταξύ 

αναπαραστάσεων που κατηγοριοποιούν τους ¨ξένους¨ και των δομών κοινωνικής 

τάξης, αυτό συμβάλει στην ανάπτυξη της  ενσυναίσθησης. 

Η ανοχή αμφισημιών αποτελεί ένα ακόμα θεμελιακό στοιχείο επικοινωνιακής 

αλληλεπίδρασης κατά τον Habermas, διότι η ανοχή αντιφατικών καταστάσεων 

επιτρέπει στα υποκείμενα να αναγνωρίζουν την ίση αξία των πολιτισμών. Στην 
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περίπτωση σύγκρουσης των απόψεων τους απαιτείται η αποφυγή από τις στερεότυπες 

αντιλήψεις ερμηνείας των ¨άλλων¨. Η ικανότητα αντιπαραθέσεων προετοιμάζει την 

οδό δημιουργικής αντιπαράθεσης με διαφορετικούς πολιτισμικούς χώρους και την 

αναζήτηση στοχοθεσίας κοινών θέσεων. Αυτό προϋποθέτει μια ετοιμότητα μάθησης 

για την αντιμετώπιση όχι μόνο των συγκρούσεων των διαφορετικών πολιτισμών αλλά 

και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων που εμφανίζονται στις 

διαπολιτισμικές συναντήσεις. Η κατάκτηση της παραπάνω ικανότητας από τους 

εκπαιδευόμενους αποτελεί πρόκληση για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους ηγέτες 

τους γιατί μπορεί να τους βοηθήσει να αποδεσμευτούν από τα πρότυπα ιεράρχησης 

των κοινωνικών ομάδων και των πολιτισμών και να κατανοήσουν τις κοινωνικές 

διαστάσεις του περιορισμού και των ανισοτήτων των διαφέροντων εκπαιδευομένων. 

4.6. Συζήτηση-Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

 Η ανάκριση της ιδέας της ηγεσίας σε σχέση με την ποικιλομορφία και την ένταξη 

είναι προβληματική. Η ενσωμάτωση έχει γίνει κεντρική εστίαση για την εκπαιδευτική 

πολιτική σε σημαντικό αριθμό χωρών. Ωστόσο, οι έννοιες και οι ερμηνείες της 

διαφορετικότητας και της ένταξης εκθέτουν βαθιά πολιτικοποιημένες εντάσεις και 

διαφορές σχετικά με τη δημοκρατία, τη σχολική μεταρρύθμιση και την κοινωνική 

δικαιοσύνη.  

Η αρχή του ίσου σεβασμού επιβάλλει να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους μ’ 

έναν τρόπο που αγνοεί τις διαφορές τους. Οι επιμέρους διαφορές (φυλή, φύλο, 

εθνικότητα, κουλτούρα) δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά την παροχή των 

ίσων ευκαιριών στους πολίτες σύμφωνα με τη θεωρία του J. Habermas. Η άσκηση 

κριτικής στους κοινοτιστές, τονίζει την προτεραιότητα των ατομικών δικαιωμάτων, 

ως θεμέλιου λίθου της φιλελεύθερης δημοκρατίας,  θεωρώντας ότι η λύση για 

προστασία των συλλογικών δικαιωμάτων δίνεται μέσω της ενεργούς συμμετοχής 

όλων των πολιτών, στη συγκρότηση των κανόνων δικαίου. Μια άλλη εξίσου 

σημαντική διαφορά μεταξύ του (Habermas, 1994, σ. 175), και των κοινοτιστών 

διαπιστώνουμε και στον τρόπο που ορίζουν το χαρακτήρα της πολυπολιτισμικής 

κοινωνίας. Σε αντίθεση με τους κοινοτιστές, ο Habermas προτείνει μια δυναμική 

έννοια της πολυπολιτισμικής κοινωνίας, τονίζοντας ότι στο ρεύμα της εντεινόμενης 

μετεξέλιξης των μοντέρνων κοινωνιών είναι αδύνατη η διατήρηση στατικών μορφών 

πολιτισμού. Στη θεώρηση αυτή ίσως να ήταν σημαντικό να τονίσουμε, ότι οι 

πολιτισμικές σχέσεις πρέπει να αναγνωρίζουν την διαφορετικότητα και να στοχεύουν 
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ακριβώς στην αυτοδιάθεση και όχι στην πολιτισμική ταυτότητα των υποκειμένων. 

(Karavakou, 2005, p. 8). Η πολυπολιτισμική κοινωνία ταυτίζεται με την ισότιμη 

συνύπαρξη όλων των ιδιαίτερων τρόπων ζωής και τη διασφάλιση ευκαιριών για τη 

διατήρηση ή την κριτική αντιπαράθεση, τη μετεξέλιξη ή την ολοκληρωτική απόρριψη 

της πολιτισμικής κληρονομιάς. (Habermas, 1999, pp. 260-261). Οι πολιτισμοί 

διατηρούνται εν ζωή, όταν είναι σε θέση να αντλήσουν από την κριτική τη δύναμη 

για τη μετεξέλιξή τους (ο.π.,, 259): «Οι πολιτισμικές παραδόσεις, και οι σε αυτές 

εκφρασμένοι τρόποι ζωής, αναπαράγονται» όταν πείσουν τα υποκείμενα, τα οποία 

πρέπει να έχουν την ελευθερία να αποφανθούν θετικά ή αρνητικά για την αναπαραγωγή 

αυτών των παραδόσεων. Ζω σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία σημαίνει ότι έχω τη 

δυνατότητα να αντιπαρατεθώ και να μετασχηματίσω την κουλτούρα της προέλευσής 

μου ή και ακόμη να απομακρυνθώ από αυτή» (ο.π., 261). 

Στη θεωρία της αναγνώρισης της διαφοράς, σε συλλογικό επίπεδο προτείνεται 

ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας του πολίτη προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης 

της διακριτής εθνοπολιτισμικής, θρησκευτικής ή άλλης διαφοράς των ατόμων, προς 

μια «διαφοροποιημένη ιδιότητα του πολίτη». Σύμφωνα με τη δεύτερη θεώρηση, 

οφείλουμε όχι μόνο να αναγνωρίζουμε την ιδιαιτερότητα αλλά και να την 

κατοχυρώνουμε. Το νέο ιδανικό της αυθεντικότητας συνίσταται στο ότι υπάρχει κάτι 

το ξεχωριστό μέσα μου, στην ύπαρξή μου, και αυτό είναι ο εαυτός μου. Έτσι, πρέπει 

να ακολουθώ αυτό που μου υπαγορεύει ο εαυτός μου και ταυτόχρονα δεν  πρέπει να 

αποδυναμώνω το αξιακό φορτίο της κοινότητας που συμβάλει στη δόμηση της 

ταυτότητας μου.  

 Η αντίληψη της σχέσης μεταξύ υποκειμένου και πολυπολιτισμικής 

πραγματικότητας μας παραπέμπει ευθέως στις ευθύνες του σχολείου έναντι των 

μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο: πρωταρχικός παιδαγωγικός στόχος δεν 

μπορεί να είναι, όπως ήδη έχουμε επισημάνει και στην εισαγωγή του βιβλίου, η 

πιστοποίηση της πολιτισμικής προέλευσης του κάθε διαφορετικού μαθητή αλλά η 

εκπαίδευσή του κατά τέτοιο τρόπο που να μπορεί να αντιπαρατεθεί, αυτόνομα και 

εξελικτικά με την ιδιαίτερη πολιτισμική προέλευσή του. Εκείνο για το οποίο οφείλει 

να μεριμνήσει το σχολείο είναι η ανάπτυξη των απαραίτητων για την 

προαναφερόμενη αντιπαράθεση επικοινωνιακών ικανοτήτων. 

 Η διαπολιτισμική εκπαίδευση και ηγεσία καλείται να συμμετέχει στη  

συγκρότηση μιας δίκαιης κοινωνικής δομής, διαμορφώνοντας τις αναγκαίες 

παιδαγωγικές προϋποθέσεις συγκρότησης μια ακέραιης υποκειμενικότητας, η οποία 
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συνιστά και τη βάση μιας ουσιώδους συμμετοχής σε μια πλουραλιστική κοινωνία. Τα 

παραπάνω μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το σχολείο και οι σχεδιασμοί του δεν 

μπορούν να στοχεύουν απλά στην πιστοποίηση των «διαφορετικών» πολιτισμών, 

αλλά στη διαμόρφωση μιας σχολικής κουλτούρας που θα παρέχει νοηματοδοτήσεις 

και εμπειρίες του κάθε πολιτισμού, ως παράγοντα επηρεασμού των μαθητών, 

αναφορικά με την πραγματικότητα που βιώνουν. 

Παρόλα αυτά, δεν υφίστανται αρκετές έρευνες στον ελληνικό χώρο που να 

μελετούν την εφαρμογή των δύο θεωριών σε πρακτικό επίπεδο για τη δημιουργία 

ενός σχολείου υπό το πρίσμα μιας διαπολιτισμικής ηγεσίας. Ο Επαμεινώνδας 

Παναγόπουλος (2016) στην έρευνα του με τίτλο «Η έννοια της ηθικής στην 

επικοινωνία κατά τoν  Jürgen Habermas» σκοπεύει  να παρουσιάσει οι ιδέες του 

Jürgen Habermas αναφορικά με την επικοινωνία και πιο συγκεκριμένα, με το 

διάλογο…….. η διαδικασία της επικοινωνίας, όπως περιγράφεται από τον Habermas, 

είναι εφικτό, να δημιουργήσει έναν επικοινωνιακό δεσμό μεταξύ δύο υποκειμένων, 

βασισμένο στα ορθολογικά κίνητρα και επιχειρήματα των δρώντων (Παναγόπουλος, 

2016, σ. 15). Μέσω αυτών, ο ομιλητής προσπαθεί να πείσει τον ακροατή και να 

φανερώσει ότι οι δηλώσεις του είναι έγκυρες, ότι τα επιχειρήματά του έχουν ένα 

στέρεο υπόβαθρο. Ακόμα, στο άρθρο της με τίτλο «Κρίση και Εφαρμογή, η Ηθική 

του Διαλόγου στον Γιούργκεν Χάμπερμας και η πρόκληση του νεοαριστοτελισμού» η 

Γκόλφω Μαγγίνη (2006) αναφέρει τη θέση του φιλοσόφου για την ηθική του 

διαλόγου…..στις συνθήκες της νεωτερικότητας η φιλοσοφία δεν μπορεί να εκφέρει 

κρίση πάνω στην πολυπλοκότητα των ατομικών σχεδίων και των συλλογικών μορφών 

ζωής και, κατά συνέπεια, το πώς ζει κανείς ανάγεται σε μοναδική ευθύνη των ίδιων 

των κοινωνικοποιημένων ατόμων και κρίνεται στην προοπτική του εκάστοτε 

συμμετέχοντος (Μαγγίνη, 2006, σ. 243).  Ωστόσο, θα ήταν ενδιαφέρον να υπάρξουν 

έρευνες στην πράξη έτσι ώστε να μελετηθεί η πιθανή εφαρμογή των θεωριών του 

Τaylor  και του  Habermas στην άσκηση της διαπολιτισμικής  εκπαιδευτικής ηγεσίας. 
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 Επίλογος 

Σε αυτήν την εργασία, με όσα προαναφέρθηκαν κατανοούμε ότι το σχολείο 

συμβάλλει στην διαμόρφωση και στην ένταξη ή απόρριψη της ταυτότητας των 

μαθητών. Πρόταση μας είναι, έχοντας ως αφετηρία την έννοια της αναγνώρισης, ότι 

η διαπολιτισμική εκπαιδευτική ηγεσία: α) θα πρέπει να υποστηρίξει τις διαδικασίες 

δόμησης μιας αυτόνομης ταυτότητας όλων των μαθητών, μέσω της αναγνώρισης, 

όπως προτείνετε από το θεωρητικό Charles Taylor, αλλά και β) να ενισχύσει εκείνες 

τις διαδικασίες μάθησης που παρέχουν δυνατότητες κοινωνικής δράσης και 

επικοινωνίας, για την ενδυνάμωση της  πλουραλιστικής τους ταυτότητας, 

συμβάλλοντας σε μια παιδαγωγική συνάντηση με το «άλλο». Η ηγεσία των 

διαπολιτισμικών σχολείων θα πρέπει να αξιώνει την πλήρη εφαρμογή των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποφεύγοντας τη τήρηση αφηρημένων ιδεών περι δικαίου. 

Δεν είναι αποδεκτό να ξεχνάμε την ιδιαίτερη σημασία της πολιτισμικής καταβολής 

για τη συγκρότηση της ταυτότητας του εκπαιδευομένου που τον προστατεύει από την 

ομογενοποίηση και την ασαφή ουδετερότητα της πολιτικής της αξιοπρέπειας του 

κλασικού φιλελευθερισμού. Η αναγνώριση της διαφορετικότητας στα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα δεν επιτυγχάνεται μέσω συνεχόμενων αναφορών των πολιτισμικών 

διαφορών, αλλά μέσω της ανάπτυξης ενός κλίματος κατανόησης και συλλογικότητας, 

παίρνοντας τη μορφή του ηθικού σεβασμού και της κοινωνικής εκτίμησης στην 

εκπαιδευτική πράξη. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση καλείται να αναλύσει την 

πολιτισμική ταυτότητα των μαθητών όχι μέσω της στείρας καταγραφής των 

διαστάσεων της, αλλά με τη σκιαγράφηση των ιδιαίτερων γνωρισμάτων τους άμεσα 

από την αφήγηση και την παρατήρηση των υποκειμένων. Η συνεργατική 

συμπεριληπτική εκπαιδευτική ηγεσία προτείνεται ως η καταλληλότερη, διότι μπορεί 

να δημιουργήσει ένα δίκτυο που οδηγεί σε μια αποκεντρωμένη διεύθυνση σχολείου, 

λειτουργώντας με διαδικασίες διαβούλευσης και ανταλλαγής λήψης αποφάσεων, για 

την επίλυση των πολιτισμικών προβλημάτων μιας χώρας.  

    Στη σύγχρονη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι το μονογλωσσικά και 

μονοπολιτισμικά προσανατολισμένο σχολείο, εξορθολογίζει και νομιμοποιεί μέσω 

της παρεχόμενης γνώσης, ταυτότητες που αντλούν το προσωπικό και το κοινωνικό 

τους νόημα μέσα από στερεότυπες  κατασκευές του ταυτόσημου και του μη 

ταυτόσημου. Κι εδώ προκύπτει ένα θέμα που άπτεται της συνολικής προβληματικής 

αναγνώρισης των “ξένων” μαθητών. Αναγνώριση, με τη σημασία της παροχής 
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δυνατοτήτων κοινωνικής δράσης, σημαίνει, μεταξύ άλλων, δημιουργία χώρων και 

ευκαιριών ανάδειξης της πλουραλιστικής ταυτότητας των ξένων μαθητών. 

Κοινό μέλημα όλων των παιδαγωγικών θεωριών για την διαπολιτισμικότητα 

είναι η σχέση μεταξύ ισότητας και πολιτισμικών διαφορών. Όσο αφορά τον ελληνικό 

χώρο το αφομοιωτικό μοντέλο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης του παρελθόντος τείνει 

να εκλείψει μαζί με την επιδίωξη της εγκαθίδρυσης της ολοκληρωτικής ομοιομορφίας 

της κοινωνίας. Το παρόν της εκπαίδευσης δεν θέτει τη διαπίστωση κατηγορηματικών 

κρίσεων αναγνώρισης ίσης αξίας των πολιτισμών αλλά την άμεση ανάγκη έρευνας 

και μελετών που θα διευρύνουν τα οπτικά μας πεδία από τις συγχωνεύσεις που θα 

προκύψουν. Μια σειρά αλλαγών σε νομοθετικό επίπεδο αλλά και σε παιδαγωγικές 

πρακτικές αμφισβητούν την εθνοκεντρική ιδεολογία και δίνουν το στίγμα του 

σύγχρονου δυτικού κόσμου για την πολυπολιτισμικότητα και την αναγνώριση της 

προσωπικής αξίας του ατόμου. Η Σκούρτου στο (Cummins, 1999, σ. 32) συμφωνεί με 

την άποψη του συγγραφέα ότι η ακαδημαϊκή  επιτυχία των πολιτισμικά διαφέροντων 

μαθητών δεν επηρεάζεται από τις επιμέρους διδακτικές προσεγγίσεις αλλά από τη 

θεμελιώδη αρχή της επιβεβαίωσης της ταυτότητας αυτών των μαθητών. Αντιθέτως η 

εμπειρία της απόρριψης της ταυτότητας τους μπορεί να θεωρηθεί ο πιθανός λόγος 

αποτυχίας παρά τις εξελισσόμενες διδακτικές προσπάθειες. Οι πολιτισμικές διαφορές 

αποτελούν στοιχεία που νοηματοδοτούνται με συγκεκριμένο τρόπο στην οικοδόμηση 

της ταυτότητας των μειονοτήτων και στις δυνατότητες για επικοινωνιακές και 

κοινωνικές σχέσεις. Στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον η εκπαιδευτική 

ηγεσία θα πρέπει να διαχειρίζεται τις αλλαγές που συνεχώς κατακλύζουν τη σχολική 

μονάδα μέσα σε ένα κλίμα ενθάρρυνσης των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευομένων, 

προσφέροντας τους υποστήριξη και καθοδήγηση με την ενεργό συμμετοχή των 

γονέων. Αυτό το κλίμα δημιουργεί όχι μόνο ένα δημοκρατικό αλλά και ένα 

αντιρατσιστικό σχολείο που εκπαιδεύει αλληλέγγυους και όχι εθνοκεντρικούς 

πολίτες. Κύριο μέλημα αυτών των σχολείων είναι η στήριξη των διαφορετικών 

μαθητών στις προσπάθειες τους να ξεπεράσουν βιώματα διάκρισης και διαχωρισμού. 

Η ανάπτυξη κοινωνικής συνοχής προϋποθέτει την ανάπτυξη των ατομικών 

ικανοτήτων που επιτρέπουν στο άτομο να εκθέτει και να στηρίζει με επιχειρήματα τις 

απόψεις τους.  

 Η διαπολιτισμική εκπαίδευση θεωρείται ως ο πυλώνας της εκπαίδευσης κατά 

των διακρίσεων ή και το αντίστροφο, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι είναι οι 

δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Τον 20ο αιώνα τα περισσότερα δημοκρατικά κράτη  
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επέλεξαν να εξουσιοδοτούν τις κυβερνήσεις για αποφάσεις αποφεύγοντας τη 

διαμόρφωση μιας ηθικής κοινωνίας. Η έλλειψη κοινωνικής συνοχής τονίζει την 

αναγκαιότητα για μια ανάπτυξη της ηθικής πλευράς της δημοκρατίας και αξιών όπως  

είναι η ελευθερία, η αυτονομία, η ισότητα, η δικαιοσύνη και η ευκαιρία όλων μας για 

καλύτερη ζωή. Η σχέση μεταξύ δημοκρατίας και εκπαίδευσης είναι περίπλοκη και ο 

ρόλος του σχολικού ηγέτη απαιτεί, την κατανόηση των νοηματοδοτήσεων των 

διαφέροντων μαθητών στο πλαίσιο της διαδικασίας οικοδόμησης της ταυτότητας τους 

καθώς και στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής επικοινωνίας εκατέρωθεν. Η φιλελεύθερη 

προσέγγιση πρέπει να εστιάσει στην εξελικτική πορεία της ατομικής ταυτότητας, 

επηρεαζόμενη από τις πολιτισμικές διαφορές της πολιτισμικής προέλευσης, 

σχηματοποιώντας ένα διαφορετικό εαυτό που εκπροσωπεί μια ομάδα. 

Στην εργασία αναλύσαμε τις θεωρίες του Charles Taylor και του Jürgen 

Habermas για την πιθανή εφαρμογή τους στην άσκηση διαπολιτισμικής ηγεσίας και 

καταδείξαμε ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση στοχεύει σε μια παιδαγωγική 

συνάντηση με τις μειονοτικές ομάδες πέρα από τις πολιτισμικές διαφορές. Οι έννοιες 

της αναγνώρισης και της ταυτότητας ως αφετηρίες στήριξης της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε μια κριτική προσέγγιση των κοινωνικο 

πολιτισμικών  προϋποθέσεων δόμησης της ατομικής ταυτότητας. Καταλήγοντας  οι 

μέχρι τώρα αναφορές μας κατέστησαν σαφές ότι οι διαφέροντες μαθητές – το ίδιο 

ισχύει και για τους εγχώριους - έχουν ανάγκη ενός σχολείου που να στηρίζει την 

υπέρβαση ενός μοντέλου πρόσληψης και ερμηνείας του κόσμου που στηρίζεται 

ακόμη στη λογική του απόλυτου και ιδεολογικά φορτισμένου διαχωρισμού του “εγώ” 

από το “άλλο”. 
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