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Η ενασχόληση µε τη διαπολιτισµική εκπαίδευση ταυτίζεται τις περισσότερες 

φορές µε τον προβληµατισµό σχετικά µε την ανάγκη αλλαγών στο 

περιεχόµενο και στον τρόπο διδασκαλίας σε τάξεις µε εθνικά ή/και γλωσσικά 

µικτό µαθητικό πληθυσµό (βλ. σχετικά Γκόβαρης, 2001, Παλαιολόγου και 

Ευαγγέλου 2003). Στο πλαίσιο αυτό διαδεδοµένη είναι η άποψη ότι η 

εισαγωγή της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στο σχολείο έρχεται να απαντήσει 

αποκλειστικά στις συνέπειες του φαινοµένου της µετανάστευσης που από την 

τελευταία δεκαετία του εικοστού αιώνα προσέλαβε τεράστιες διαστάσεις, και 

µάλιστα µε κύριο στόχο την πρόληψη σχολικής αποτυχίας στην περίπτωση 

των παιδιών των µεταναστών. Η άποψη αυτή ανταποκρίνεται µόνο µερικώς 

στην αλήθεια και η ευρεία διάδοσή της είναι αποτέλεσµα του γεγονότος ότι 

πολλοί παρατηρητές άθελά τους επιλέγουν µια οπτική γωνία που περιορίζει 

το οπτικό πεδίο.  

Στην πραγµατικότητα η διαπολιτισµική εκπαίδευση αποτελεί συνέπεια βαθιών 

κοινωνικών αλλαγών που είχαν ως αποτέλεσµα τον πλουραλισµό των µορφών 
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διαβίωσης –τόσο εκείνων που συνυπάρχουν σε ένα χώρο και αναφέρονται σε 

διαφορετικούς ανθρώπους όσο και αυτών που συνυπάρχουν σε έναν και τον 

αυτόν άνθρωπο και εκφράζονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα- και τη 

διεθνοποίηση των συνθηκών ζωής. Οι διαφορετικοί πολιτισµοί των 

µεταναστών αποτελούν µια έκφανση αυτού του γενικότερου φαινοµένου, και 

µια διαπολιτισµική εκπαίδευση που θεµελιώνεται και προσανατολίζεται 

απλώς σε αυτή τη µερικότητα κινδυνεύει µε αποτυχία. Για το λόγο αυτό, στην 

παρούσα εργασία στην αρχή περιγράφω τα συµφραζόµενα της διαπολιτισµικής 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στη συνέχεια παρουσιάζω σε αδρές γραµµές το 

ευρύτερο πεδίο στο οποίο από τη φύση της αναφέρεται η διαπολιτισµική 

εκπαίδευση. 

 

Εκπαίδευση µειονοτήτων και διαπολιτισµική εκπαίδευση 

Οι µάχιµοι εκπαιδευτικοί οδηγούνται στην ενασχόληση µε τη διαπολιτισµική 

εκπαίδευση εξαιτίας ενός συγκεκριµένου γεγονότος: ότι στις τάξεις τους 

φοιτούν παιδιά που εξαιτίας της καταγωγής τους έχουν διαφορετική µητρική 

γλώσσα από εκείνη των εκπαιδευτικών και της πλειονότητας των ελλήνων 

συµµαθητών και των ελληνίδων συµµαθητριών. Στην ιδιαιτερότητα αυτή που 

είναι πολύ σηµαντική για την εκπαιδευτική διαδικασία, έρχονται να 

προστεθούν οι διαφορετικές συµπεριφορές σε πολλούς τοµείς, η διαφορετική 

ιεραρχία αξιών, τα διαφορετικά πρότυπα ζωής και οι διαφορετικές 

στρατηγικές επίλυσης προβληµάτων τόσο των παιδιών όσο και των γονέων 

τους. Επιπλέον, οι ευαίσθητοι/ες εκπαιδευτικοί προβληµατίζονται γύρω από 

τις σχέσεις των ντόπιων παιδιών µε τα παιδιά των µειονοτήτων και για τα 

ιδιαίτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα τελευταία σε ένα περιβάλλον 
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που δεν είναι οικείο και δεν χαρακτηρίζεται πάντοτε από τα γνωρίσµατα µιας 

ανοιχτής κοινωνίας. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους οι εκπαιδευτικοί αµφιβάλλουν για τις 

δυνατότητες που έχουν να ανταποκριθούν πλήρως στα καθήκοντά τους σε 

ό,τι αφορά την επιτυχία όλων ανεξαιρέτως των παιδιών, όταν διδάσκουν σε 

ένα παραδοσιακό πλαίσιο και µε ένα παραδοσιακό τρόπο, και γι’ αυτό 

αναζητούν νέες µορφές οργάνωσης της διδασκαλίας. Θεωρούν, δηλαδή, ότι 

στο παραδοσιακό σχολείο ελλοχεύει ο κίνδυνος να µείνουν πίσω τα παιδιά µε 

διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο ή/και να αντιµετωπίσουν πολλά ψυχικά 

προβλήµατα εξαιτίας της αγνόησης ή περιφρόνησης των πολιτισµικών 

ιδιαιτεροτήτων τους. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί αναζητούν µια δυνατότητα 

για να αντιµετωπίσουν την ιδιαίτερη κατάσταση και προσβλέπουν στη 

διαπολιτισµική εκπαίδευση ως µια τέτοια δυνατότητα. Στο πλαίσιο αυτής της 

αντίληψης, η διαπολιτισµική εκπαίδευση αποτελεί µια ειδική εκπαιδευτική 

διαδικασία στην οποία ενσωµατώνονται κάποια στοιχεία του πολιτισµού των 

«διαφορετικών» παιδιών, και αποσκοπεί στην ενίσχυση των µαθησιακών 

κινήτρων και της αυτοεικόνας των παιδιών των µειονοτήτων ως αποτέλεσµα 

της αναγνώρισης που απολαµβάνει ο ιδιαίτερος πολιτισµός τους από τα 

παιδιά της πλειονότητας. ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση αυτού του τύπου 

περιλαµβάνει κυρίως τη διδασκαλία στοιχείων της µουσικής παράδοσης, της 

ιστορίας, λογοτεχνίας και των θρησκευτικών τελετών των µειονοτήτων, τη 

χρήση της µητρικής γλώσσας στην προετοιµασία ένταξης, την αναγνώριση της 

σηµασίας των πολιτισµών καταγωγής στις σχολικές εορτές και άλλα παρόµοια 

που στόχο έχουν την ταύτιση των παιδιών µε τον κυρίαρχο πολιτισµό του 

σχολείου, χωρίς ρητή απόρριψη του πολιτισµού των γονέων. 
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Σε όλες πάντως τις προσεγγίσεις η διαπολιτισµική εκπαίδευση θεωρείται ότι 

αποτελεί κυρίως απάντηση στα προβλήµατα που συνεπάγεται η παρουσία 

παιδιών µε ιδιαίτερα πολιτισµικά χαρακτηριστικά στα µέχρι πρόσφατα 

οµοιογενή ως προς τον πολιτισµό σχολεία και ωφελεί κατά πρώτο λόγο τα 

παιδιά των µειονοτήτων και περιθωριακά µόνο τα παιδιά της πλειονότητας. 

Χαρακτηριστικές για τους σκοπούς και το περιεχόµενο της διαπολιτισµικής 

εκπαίδευσης στο πλαίσιο του ελληνικού σχολείου είναι οι απόψεις που 

διατυπώνονται στα σχετικά νοµοθετήµατα. Έτσι, στο νόµο για τη 

διαπολιτισµική εκπαίδευση (Ν. 2413, 17-6-1996) οι σκοποί και το πλαίσιο 

εφαρµογής περιγράφονται ως εξής: 

«1. Σκοπός της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης είναι η οργάνωση και λειτουργία 

σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για την 

παροχή εκπαίδευσης σε νέους µε εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή 

µορφωτικές ιδιαιτερότητες. 

2. Στα σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης εφαρµόζονται τα προγράµµατα 

των αντίστοιχων δηµόσιων σχολείων, τα οποία προσαρµόζονται στις 

ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή µορφωτικές ανάγκες 

των µαθητών». 

Περισσότερο αποκαλυπτική της σχετικής αντίληψης είναι η αιτιολογία της 

υπουργικής απόφασης της 7ης Σεπτεµβρίου 1999 µε θέµα «∆ιαπολιτισµική 

Εκπαίδευση –Ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών 

Τµηµάτων», στην οποία αναφέρεται ότι ιδρύονται «προκειµένου η εκπαίδευση 

των παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών να γίνει περισσότερο 

αποτελεσµατική και συµµετοχική-ενεργητική, ώστε οι µαθητές αυτοί να 

ενταχθούν οµαλά και ισόρροπα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα». 
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Προφανώς, υπάρχει µια διαλεκτική σχέση ανάµεσα στις απόψεις των 

εκπαιδευτικών, που είναι αποτέλεσµα των ανησυχιών τους µπροστά στο 

φαινόµενο της ανοµοιογένειας των τάξεών τους, και στις απόψεις των 

πολιτικών της εκπαίδευσης, που αντιλαµβάνονται τη διαπολιτισµική 

εκπαίδευση ως δέσµη µέτρων για την ένταξη παιδιών µε πολιτισµικές 

ιδιαιτερότητες στο υπάρχον σχολείο. Όµως, αυτή η αντίληψη για τη 

διαπολιτισµική εκπαίδευση περιορίζει τα πεδία στα οποία είναι απαραίτητη η 

εφαρµογή της και κατ’ αυτόν τον τρόπο υπονοµεύει τις δυνατότητες 

επιτυχίας της ακόµη και στον περιορισµένο τοµέα της ένταξης παιδιών µε 

πολιτισµικές ιδιαιτερότητες στο υπάρχον σχολείο. Στην πραγµατικότητα είναι 

πολύ βαθύτερες οι αιτίες που υποχρεώνουν τα εκπαιδευτικά συστήµατα του 

21ου αιώνα να υιοθετήσουν σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τοµείς του 

εκπαιδευτικού έργου µια διαπολιτισµική προσέγγιση (βλ. Wulf, 1995). 

 

Σύγχρονες µορφές διαβίωσης και σχολείο 

Οι βαθιές πολιτισµικές αλλαγές που άλλαξαν ριζικά την εικόνα των 

ευρωπαϊκών κοινωνιών στις τελευταίες δεκαετίες και απαιτούν τη 

µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος δεν συνδέονται αποκλειστικά, 

ούτε κυριαρχικά µε το φαινόµενο της µετανάστευσης –συνδέονται µε το, 

ευρύτερο, φαινόµενο του πλουραλισµού των µορφών διαβίωσης και της 

διεθνοποίησης των συνθηκών ζωής των ανθρώπων. Ο Perotti (1994: 23) 

αναρωτιέται για τους λόγους που εµπόδισαν τα εθνικά εκπαιδευτικά 

συστήµατα της Ευρώπης να αναγνωρίσουν έγκαιρα την ανάγκη 

προσανατολισµού τους στον «κοινωνικό και πολιτισµικό πλουραλισµό της 

κοινωνίας»: 
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«Ήταν πράγµατι αναγκαίο να περιµένουµε την εγκατάσταση στη ∆υτική 

Ευρώπη εκατοµµυρίων µεταναστών από άλλες ηπείρους στις δεκαετίες του 

1970 και του 1980 για να αναγνωρίσουµε την πολυπολιτισµική φύση της 

κοινωνίας; ∆εν υπήρχαν άνθρωποι που ήταν ‘διαφορετικοί’ πριν από την 

πρόσφατη άφιξη και εγκατάσταση των µεταναστών; Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες 

έγιναν πολυπολιτισµικές πολύ πριν από τις τελευταίες δεκαετίες. Η 

εγκατάσταση των µεταναστών απλώς πρόσθεσε νέες ‘µειονότητες’ στην 

κοινότητα της Ευρώπης και τόνισε τον κοινωνικό και πολιτισµικό 

πλουραλισµό που ήδη υπήρχε». 

Ο Perotti επισηµαίνει στη συνέχεια πως το γεγονός ότι στη σύγχρονη σκέψη 

ο πολυπολιτισµικός χαρακτήρας των σύγχρονων ευρωπαϊκών κοινωνιών 

καταγράφεται ως αποτέλεσµα των πρόσφατων µεταναστεύσεων και όχι ως 

χαρακτηριστικό του οποίου οι ρίζες χάνονται στην ιστορία της Ευρώπης, έχει 

σοβαρές επιπτώσεις στη διαχείριση του φαινοµένου: η ετερότητα συνδέεται 

µε τους µετανάστες και προσλαµβάνεται ως πρόβληµα ή/και απειλή. 

Συνέπεια της αντίληψης αυτής αποτελεί η διαµόρφωση µιας διαπολιτισµικής 

εκπαίδευσης περιορισµένου χαρακτήρα, όπως αυτή που περιέγραψα 

παραπάνω για την περίπτωση της Ελλάδας, συµπληρωµένη κατά περίπτωση 

µε προγράµµατα αντιµετώπισης αρνητικών στερεοτύπων και καλλιέργειας της 

ανεκτικότητας. Προγράµµατα, µε περιορισµένη κατά κανόνα επιτυχία (βλ. 

σχετικά Kongidou & Tsiakalos, 1992). 

Ξαφνιάζει η καθυστέρηση των εκπαιδευτικών συστηµάτων να προσαρµοστούν 

στην πολυπολιτισµικότητα των κοινωνιών, και εξηγείται µόνο µε την έµφυτη 

αδράνειά τους, καθώς πλουραλισµός των µορφών διαβίωσης γίνεται εύκολα 

αντιληπτός σε πολλούς τοµείς της καθηµερινότητας και πολλές πτυχές του 

έχουν περιγραφεί εκτενώς στην επιστηµονική βιβλιογραφία. Χαρακτηριστικά 
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παραδείγµατα αποτελούν οι νέες µορφές οικογενειακής οργάνωσης (βλ. 

Κογκίδου, 1995), τα ποικίλα πρότυπα ζωής, οι αποκλίνοντες µεταξύ τους 

τρόποι ψυχαγωγίας, οι διαφορετικές επιλογές στους τοµείς της διατροφής και 

της ενδυµασίας και πολλά άλλα που συνήθως χρησιµοποιούνται για να 

περιγράψουν και να ορίσουν τους ιδιαίτερους πολιτισµούς, και συνεπώς και 

τον πολιτισµό ενός ανθρώπου µε αντίστοιχη καταγωγή. Όµως, όπως εύκολα 

διαπιστώνεται, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι κοινωνίες µας όχι µόνο 

δεν χαρακτηρίζονται από οµοιογένεια αλλά αντίθετα χαρακτηρίζονται από 

έντονο και αυτονόητο, πλέον, πλουραλισµό. Επιπρόσθετα, η υπέρβαση των 

εθνικών συνόρων στην πολιτική και οικονοµική οργάνωση της Ευρώπης 

συνεπάγεται την εύκολη µετακίνηση των ανθρώπων και, συνεπώς, τη 

συµµετοχή τους σε διαφορετικές µορφές διαβίωσης ή/και την «εξαγωγή» των 

δικών τους «παραδοσιακών» µορφών διαβίωσης σε άλλους τόπους. Μάλιστα, 

µε βάση τις τάσεις που διαφαίνονται σε σχέση µε την οικονοµική και πολιτική 

ενοποίηση της Ευρώπης, µπορούµε βάσιµα να ισχυριστούµε ότι το φαινόµενο 

αυτό, της διεθνοποίησης των συνθηκών ζωής και του πλουραλισµού των 

µορφών διαβίωσης, θα γίνει ακόµη πιο έντονο στο µέλλον και θα αναδειχτεί 

σε αυτονόητο χαρακτηριστικό των κοινωνιών της Ευρώπης.  

Η σηµαντική διαφορά ανάµεσα στη σύγχρονη πολυπολιτισµικότητα και την 

παλαιότερη συνίσταται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι σήµερα, σε αντίθεση µε 

παλιότερες εποχές, «ανήκουν» σε κάποιο ιδιαίτερο πολιτισµό µόνον εν µέρει, 

και «σφραγίζονται» από αυτόν µόνον σε µερικούς τοµείς, ενώ έχει γίνει 

κανόνας η επιλογή και η εναλλαγή του πολιτισµού – γεγονός που αποτελεί 

τόσο αποτέλεσµα όσο και αφετηρία του πλουραλισµού των µορφών διαβίωσης 

και της διεθνοποίησης των συνθηκών ζωής. Συνεπώς, η διαπολιτισµική 

εκπαίδευση καλείται να προετοιµάσει τους νέους ανθρώπους για τη ζωή σε 
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µια τέτοια κοινωνία, γιατί σε αυτή την κοινωνία θα ζήσουν οι ίδιοι, και πρέπει 

να µπορούν να το κάνουν µε επιτυχία -προς ίδιον όφελος. Απότοκο αυτής της 

εκπαίδευσης, και µόνον αυτής, θα είναι και αυτό που επιδιώκει η 

παραδοσιακή διαπολιτισµική εκπαίδευση: η προθυµία και η ικανότητα 

ειρηνικής διαχείρισης της εθνικής ετερότητας και των πολιτισµικών 

στοιχείων που συνδέονται µε αυτήν.  

Στο πλαίσιο αυτών των κοινωνικών αλλαγών το σχολείο, αντίθετα µε τις 

απόψεις που το θέλουν να «περιθωριοποιείται όλο και περισσότερο από ένα 

µαζικό και τυποποιηµένο βιοµηχανικό πολιτισµό» (Μάρκου, 1996: 59) έχει 

να παίξει ένα σηµαντικό ρόλο. 
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