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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

Η παξνύζα εξγαζία είλαη απνηέιεζκα εθηελνύο αλαδήηεζεο θαη έξεπλαο. Θα ήζεια 

λα απεπζύλσ ζεξκέο επραξηζηίεο ζηoλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Γεώξγην 

Καξαηάζην, γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ άκεζε θαη νπζηαζηηθή βνήζεηα πνπ κνπ 

παξείρε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπόλεζεο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

Σέινο, δε κπνξώ λα κελ αλαθεξζώ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ πνπ ήηαλ δίπια κνπ ζε θάζε 

κνπ βήκα. Υξσζηάσ ζε όινπο έλα κεγάιν επραξηζηώ! 
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Πεξίιεςε 

 

Ζ εξγαζία απηή εμεηάδεη ην ξφιν ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο ζε δεηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζρεδηάζηεθε έλα εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν 

δφζεθε ζε 61 (εμήληα έλα) δηεπζπληέο πνπ ππεξεηνχζαλ θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2016 – 

2017 ζε ζρνιηθέο κνλάδεο (αζηηθέο θαη αγξνηηθέο) κέζεο θαη κέζεο ηερληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ηεο επαξρίαο Πάθνπ. Απφ ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ ζπλεληεχμεσλ πξνθχπηεη πσο νη δηεπζπληέο ελδηαθέξνληαη γηα ηνπο 

αιινδαπνχο καζεηέο, νη νπνίνη απνηεινχλ κέξνο ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπο, 

ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

αλαιακβάλνπλ πξνιεπηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηε δηαρείξηζε πξνβιεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Έηζη, ηα πεξηζηαηηθά πξνο επίιπζε πνπ πξνθχπηνπλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

αιινδαπνχο καζεηέο είλαη ειάρηζηα θαη επηιχνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Αλακθίβνια ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κπνξεί λα απνηειέζεη αθνξκή γηα κηα ζπζηεκαηηθή 

δηεξεχλεζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ επίδξαζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εηνηκφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηελ επίηεπμε ζεηηθνχ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο γηα ηνπο καζεηέο, 

θηινδνμψληαο έηζη ζηελ κειινληηθή θάιπςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ θελνχ. 

Σέινο, αλ θαη ε παξνπζία αιινδαπψλ καζεηψλ ζην ζρνιείν απμάλεη ηνλ φγθν ησλ 

δηνηθεηηθψλ επζπλψλ ηνπ δηεπζπληή, ην Τπνπξγείν ζηέθεηαη αξσγφο θαη ην ππάξρνλ 

δηνηθεηηθφ ζχζηεκα εμππεξεηεί γεληθά ηελ επίιπζε δεηεκάησλ δηνηθεηηθήο θχζεσο. 
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Abstract 

 

This paper examines the role of educational leadership in multicultural management issues. 

For this purpose, a questionnaire was prepared, which was given to 61 (sixty) directors 

who served during the school year 2016 - 2017 in schools (urban and rural) secondary and 

secondary technical and vocational education in the district of Paphos. From the qualitative 

analysis of the content of the interviews, managers are interested in foreign students who 

are part of their priorities, they are informed about developments in intercultural education 

and take preventive initiatives to manage problematic situations. Thus, the incidents that 

have to be resolved in relation to foreign students are minimal and resolved within the 

school unit. 

Undoubtedly this research may be a reason for a systematic investigation of issues related 

to the impact of the teacher's intercultural readiness on achieving a positive psychological 

climate for student‘s, thereby endeavoring to cover the specific research gap in the future. 

Finally, although the presence of foreign student‘s in the school‘s increases the volume of 

the manager's administrative responsibilities, the Ministry stands as a facilitator so that the 

existing administrative system resolve‘s all issues of an administrative nature. 
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Δηζαγσγή 

Απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νχ αηψλα θαη έπεηηα,  ε αλζξσπφηεηα έγηλε κάξηπξαο καδηθψλ 

κεηαθηλήζεσλ πιεζπζκψλ ζε παγθφζκην επίπεδν γηα νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο, θαη 

ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο, πνπ φπσο είλαη θπζηθφ, πξνθάιεζαλ δηεζλψο κηα κεγάιε 

αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ ράξηε. Ζ Κχπξνο, φπσο θαη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, 

βξίζθεηαη ζηε δίλε απηψλ ησλ εμειίμεσλ θαη βηψλεη ηηο ζπλέπεηεο ηνπο. Ζ νκνηνγέλεηα πνπ 

άιινηε έηεηλε λα ραξαθηεξίδεη ηελ θππξηαθή θνηλσλία απνηειεί ηα ηειεπηαία ρξφληα 

παξειζφλ. Σα λέα δεδνκέλα πνπ επηθέξεη ε θιηκάθσζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο 

πξνο ηελ Κχπξν, έρνπλ ηελ ηάζε κεηαμχ άιισλ λα κεηαβάινπλ ηελ εηθφλα ηεο 

αλεθηηθφηεηαο πνπ ίζσο απηάξεζθα είρε ζρεκαηίζεη ν Κχπξηνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Οη 

ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην παγθφζκην ζθεληθφ αιιά θαη ε καδηθή κεηαθίλεζε πιεζπζκνχ 

ηφζν κεηαμχ ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ φζν θαη απφ ηξίηεο πξνο ηελ Δπξψπε ρψξεο, έρνπλ 

ζπκβάιεη θαηαιπηηθά ζε κεηαβνιέο ησλ πνιηηηζκηθψλ αμηψλ. Έηζη, θαζψο ηα θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηηο κεηαθηλήζεηο, βηψλνληαη πνιχ εληνλφηεξα απφ 

ηα άηνκα θαη ηηο θνηλσληθέο νκάδεο, ηζρπξνπνηνχληαη νη ππνιαλζάλνπζεο ηάζεηο 

μελνθνβίαο, πνπ ζπλέβαιαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο 

εζσζηξέθεηαο (ρσξίο φκσο λα απνηεινχλ ηε κνλαδηθή ηνπ αηηία). Δμάιινπ, ην πξφβιεκα 

πνπ απαζρνιεί φιν θαη πεξηζζφηεξν δηάθνξεο θξαηηθέο αξρέο είλαη ε πνηφηεηα δσήο θαη νη 

ηξφπνη ζπκβίσζεο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ. 
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Κεθάιαην 1 

θνπόο ηεο Έξεπλαο 

Ζ αλαγθαηφηεηα λα αληηκεησπηζηεί ην κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, 

νδήγεζε πνιινχο εξεπλεηέο ζην ρψξν ηεο πνιππνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο λα επηζεκάλνπλ 

ηελ αλάγθε γηα πξνζθνξά ίζσλ επθαηξηψλ ζε φινπο ηνπο καζεηέο, αλεμάξηεηα ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο, έηζη ψζηε ηα παηδηά λα είλαη επηηπρεκέλα.  Όπσο πνιχ εχζηνρα επηζεκαίλεη ν 

Banks (2004), ν απψηεξνο ζθνπφο ηεο πνιππνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε 

κεηαξξχζκηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ ζηα ζρνιεία θαη ζε φια ηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε νη κεηαλάζηεο καζεηέο λα βηψζνπλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή ηζφηεηα. Ζ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ, ζηα πξψηα 

ρξφληα ζην ζρνιείν, δείρλεη νπζηαζηηθά ην πφζν επηηπρεκέλε είλαη ε ελζσκάησζε ηνπο 

ζην ζχζηεκα απηφ, δίλνληαο παξάιιεια ηελ επθαηξία γηα πξνυπνινγηζκφ ησλ 

επηηεπγκάησλ ηνπο ζην κέιινλ. Ζ αλάγθε γηα πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζην ρψξν ησλ 

καζεκάησλ, κε βάζε ηα πην πάλσ, γίλεηαη αθφκα πην επηηαθηηθή, αθνχ κεγάιε κεξίδα 

δηδαζθφλησλ, κέρξη θαη ηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα, δελ είραλ εκπεηξία κε ηε δηδαζθαιία ζε 

έλα πεξηβάιινλ κε πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο (Sparks, Butt & Pahnos, 1996). Πέξα απφ ηελ 

επηθείκελε αλάγθε γηα ελζσκάησζε, ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ηδξπκάησλ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, καζεκάησλ ηα νπνία ζα πξνεηνηκάδνπλ ηνπο κειινληηθνχο 

εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο επίζεο θαη ηελ αλάπηπμε παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

εξγαζηεξίσλ επηκφξθσζεο ησλ πθηζηάκελσλ δηδαζθφλησλ, νη εξεπλεηέο εηζεγήζεθαλ ηελ 

ζπκπεξίιεςε θαη δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ απφ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο (Sutliff, 1996) 

θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο κε έκθαζε ζηελ παξνπζίαζε ησλ θηλεηηθψλ θαη 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ρξεζηκνπνηψληαο ιεθηηθέο νδεγίεο, κε επίδεημε θαη επεμήγεζε 

ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ (Hall, 2007). 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ ησλ 

ζρνιείσλ κέζεο εθπαίδεπζεο σο πξνο ηελ παξνπζία αιινδαπψλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή 

ηνπο κνλάδα. πγθεθξηκέλα, ην θαηά πφζν ήηαλ ελήκεξνη γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζην 

ρψξν ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, αλ ην δήηεκα ηεο παξνπζίαο αιινδαπψλ καζεηψλ 

άλεθε ζηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο, αλ νη ίδηνη ήηαλ πξνλνεηηθνί γηα ηελ απνθπγή 

δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ, αλ έθηαλαλ ηειηθά πεξηζηαηηθά ζε απηνχο πξνο αληηκεηψπηζε 

θαη πνηνο είρε ηελ επζχλε επίιπζήο ηνπο. Δπίζεο, ζθνπφ απνηέιεζε ε δηεξεχλεζε γηα ην αλ 

νη εθπαηδεπηηθνί πξαγκαηνπνηνχζαλ παξεκβάζεηο δηαπνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ, πψο ηηο 

αμηνινγνχζαλ απηέο νη δηεπζπληέο θη αλ ηηο ελίζρπαλ θαη κε πνηνλ ηξφπν. Σέινο, φζνλ 
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αθνξνχζε ην δηνηθεηηθφ θνκκάηη ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή, επηρεηξήζεθε λα δηεξεπλεζεί 

αλ ε παξνπζία αιινδαπψλ καζεηψλ αχμαλε ην δηνηθεηηθφ φγθν ησλ επζπλψλ ηνπ, αλ ην 

Τπνπξγείν αληαπνθξηλφηαλ ζηελ επίιπζε ζρεηηθψλ δεηεκάησλ θη αλ ην ππάξρνλ 

δηνηθεηηθφ ζχζηεκα, φπσο ήηαλ δηακνξθσκέλν, εμππεξεηνχζε ή φρη αλάινγα δεηήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ παξνπζία αιινδαπψλ καζεηψλ. 

Ζ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαηέδεημε φηη παξφιε ηελ πιεζψξα εξεπλψλ γηα δηάθνξα 

ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ πεδίνπ ηεο εηεξφηεηαο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, 

δηαπηζηψλεηαη έιιεηςε ζρεηηθψλ εξεπλψλ γηα ηε γισζζηθή εηεξφηεηα θαη ην ξφιν ηεο 

δηεχζπλζεο ζηε δηαρείξηζή ηεο . 

Ζ έξεπλα απηή γίλεηαη  ζηα πιαίζηα νινθιήξσζεο  ηνπ κεηαπηπρηαθνχ κνπ πξνγξάκκαηνο 

πνπ αθνξά ηε Δθπαηδεπηηθή Ζγεζία θαη Γηνίθεζε. ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη: 

 Ζ Πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο γηα ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ζηελ Κχπξν αλαθνξηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο 

ζην πνιππνιηηηζκηθφ ζρνιείν. 

 Ζ Καηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ηδηαίηεξσλ πξνβιεκαηηζκψλ, δπλαηνηήησλ θαη 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί  

 Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζηελ άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ απηψλ, θαη  

 Οη ελέξγεηεο δεκνζηνπνίεζεο – επηθνηλσλίαο κε θνξείο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα 

χκθσλα κε ηελ θεληξηθή ππφζεζε ηεο έξεπλαο, φιεο νη θνηλσλίεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

πνιππνιηηηζκηθέο εμαηηίαο ησλ πνιπεπίπεδσλ επαθψλ, ησλ αληαιιαγψλ θαη ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπο ζην ρψξν θαη ην ρξφλν (Levi Strauss, 

1994). Δληνχηνηο, ηα θξηηήξηα γηα ηελ «πνιππνιηηηζκνπνίεζε» κηαο θνηλσλίαο δελ 

εμαληινχληαη ζηε θπζηθή παξνπζία κεηαλαζηψλ ή άιισλ «κεηνλνηήησλ» ησλ νπνίσλ ηα 

πνιηηηζκηθά γλσξίζκαηα (γιψζζα, ζξήζθεπκα, κλήκε, παξαδφζεηο θ.ιπ.) δηαθέξνπλ απφ 

εθείλα ηεο  «θπξίαξρεο» εζληθήο  νκάδαο. Πξνυπφζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

«πνιππνιηηηζκνπνίεζεο» είλαη ε ζπλνιηθφηεξε απνδνρή ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο, 

φπσο επίζεο, ε ζεζκνζέηεζε ησλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ 

ησλ «κεηνλνηήησλ», έηζη ψζηε λα κπνξνχλ  λα κεηέρνπλ δπλακηθά ζε θαίξηα πεδία ηεο 

δσήο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ηηο αθνξνχλ (Stolcke 1995, Modood & Werbner 1997, 

Petronoti 2008). Τπφ ηελ νπηηθή απηή, θαη ζην βαζκφ πνπ δελ έρεη σο ηψξα ζπγθξνηήζεη 

ζπζηεκαηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ πιήξε θνηλσληθή έληαμε κεηαλαζηεπηηθψλ θαη άιισλ 
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νκάδσλ πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηα εζληθά εδάθε, ε Διιάδα δελ κπνξεί λα νξηζζεί σο 

πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία. 

Καη‘ επέθηαζε, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαία, ε αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απέλαληη ζηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ ή ησλ παιηλλνζηνχλησλ, αιιά θαη ζηηο ζρέζεηο πνπ 

ηα παηδηά απηά δηαηεξνχλ κε Διιελνθχπξηνπο καζεηέο, ζα πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ λέεο 

επηκνξθσηηθέο δξάζεηο, θπξίσο φκσο λα γίλνπλ  ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο 

εθδεκνθξαηηζκνχ ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ θαη ησλ αμηψλ, ψζηε λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ, 

θαηά ην δπλαηφλ, νη ζπιινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηελ εηεξφηεηα θαη ηνλ Άιινλ. 

Αθξηβψο δηφηη ην ζρνιείν δελ ιεηηνπξγεί σο κνλάδα απνθνκκέλε απφ ην επξχηεξν 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, αιιά ζπληζηά αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ, επηθπξψλεη ή ακθηζβεηεί 

πξφηππα, ηδέεο, ζθέςεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα θπζηθά φξηα ηνπ ζρνιείνπ ή ηεο ηάμεο.  
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Κεθάιαην 2 

Δθπαίδεπζε θαη Γηαπνιηηηζκηθόηεηα 

Σν ζρνιείν έρεη αλαδπρζεί ζε νξγαληθφ ρψξν ππνδνρήο ηεο φπνηαο «δηαθνξάο» αιιά θαη 

ηνπ ρεηξηζκνχ ηεο, κε απνηέιεζκα λα πξαγκαηψλεηαη κε ίζνπο φξνπο ε ελζσκάησζε θαη ε 

ζπκκεηνρή φισλ αλεμαηξέησο ησλ καζεηψλ. Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζ‘ απηφ, γίλεηαη 

αληηιεπηή σο κέζν ζθπξειάηεζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ησλ καζεηψλ. Δπξχηεξα 

ινηπφλ, ν ρψξνο ηνπ ζρνιείνπ θαη εηδηθφηεξα ν ρψξνο ηεο ηάμεο, απνηεινχλ ην αλαγθαίν 

πιαίζην ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο φπνηαο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηεο 

εμαζθάιηζεο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ, ηεο ζρνιηθήο έληαμεο θαη ηεο πξαγκάησζεο ησλ 

πξνζσπηθψλ ζηφρσλ, πνπ ζα επηηξέςεη ζηνπο απξηαλνχο πνιίηεο κε ηηο φπνηεο πνιηηηζκηθέο 

δηαθνξέο λα εληαρζνχλ νκαιά ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Τπφ ην πξίζκα ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο ε αλαγθαηφηεηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη επηηαθηηθή. 

Ο ζρνιηθφο νξγαληζκφο, ν νπνίνο απνηειεί κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο, δέρεηαη επηδξάζεηο 

απφ ηηο δηάθνξεο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη (Day, 2003). Σαπηφρξνλα, γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξναλαθεξφκελεο 

αιιαγέο, πξνζιακβάλεη πνιππνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα, ν νπνίνο εκπεξηέρεη δηάθνξεο 

κνξθέο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο , φπσο είλαη ε γισζζηθή, ε εζληθή, ε εζλνηηθή, ε 

ζξεζθεπηηθή θαη ε θπιεηηθή (Γθφηνβνο, 2002) 

Ζ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ηφζν ηηο αλάγθεο, φζν ηηο πξννπηηθέο 

θαη ηα δηαθνξεηηθά κνξθσηηθά θεθάιαηα πνπ θέξνπλ καδί ηνπο νη καζεηέο, αιιά θαη νη 

νηθνγέλεηεο ηνπο (Johnson, 2007). Σν δηεζλέο ελδηαθέξνλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο 

ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο απμάλεηαη ζπλερψο, αθνχ ζεσξείηαη φηη ζπκβάιεη ζεηηθά ζηε 

ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ζρνιηθή βειηίσζε. Γηα απηφ ην ιφγν, νη δηεπζπληέο 

νθείινπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηε δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο φρη κφλν σο πξφβιεκα, αιιά 

θαη σο πξφθιεζε (Basset – Jones, 2007· Γεκεηξηάδνπ, 2008). Δηδηθφηεξα ε γισζζηθή 

εηεξφηεηα ζηνπο ζρνιηθνχο νξγαληζκνχο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θη απηφ επεηδή 

ην ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ βαζίδεηαη ζηε γιψζζα. Αμίδεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη 

ε δίγισζζε εθπαίδεπζε δελ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ κφλν ηεο επνρήο καο, αιιά έρεη ηηο 

ξίδεο ηεο ζε πξνγελέζηεξνπο αηψλεο, πνιχ πξηλ απφ ηνλ εηθνζηφ αηψλα. Ζ αμία ηεο είλαη 

ηεξάζηηα ζε θνηλσληθφ θαη αηνκηθφ επίπεδν (Baker, 2001), αθνχ ε ζσζηή δηαρείξηζε ηεο 

δηγισζζίαο, αιιά θαη ε γισζζηθή θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη, 

δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ηφζν ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

καζεηψλ, φζν θαη ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Μνπκηδίδνπ, 2008). 
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Ζ πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε πξνζδίδεη ηδηαίηεξε αμία ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ζηηο 

ζεηηθέο πξννπηηθέο ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηιφηεηαο. θνπφο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο είλαη λα απμάλεη: α) ηελ επίγλσζε ηεο έθηαζεο ησλ ζθέςεσλ, αμίσλ θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο καο σο πξντφλ ηνπ δηθνχ καο πνιηηηζκνχ, β) ηελ ηθαλφηεηα θαη δεμηφηεηα 

γηα αιιειεπίδξαζε κε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο αμίεο, ζθέςεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο θαη γ) ηελ ηθαλφηεηα καο ζην έιεγρν  ηεο ζπκπεξηθνξάο καο, 

κεγηζηνπνηψληαο έηζη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ αηφκσλ κε 

δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα (Triandis, 1986· Santrock, 2001). 

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζθνπνχο ηεο πνιππνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε 

πξναγσγή ησλ δεκνθξαηηθψλ ηδεψλ ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο 

κέζα ζην ζρνιείν (Banks, 2002). Σν ζρνιείν, σο έλαο απφ ηνπο πξψηνπο θνξείο 

θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ, νθείιεη λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηνλ αγψλα 

κείσζεο θαηλνκέλσλ μελνθνβίαο θαη ξαηζηζκνχ πνπ δεκηνπξγνχληαη. 

Μέζα απφ ηελ νξγάλσζε θαη ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ θαζψο θαη ησλ 

ζρέζεσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ δηδάζθεη ζηάζεηο θαη πξνζδνθίεο ηφζν γηα ηνπο 

γεγελείο φζν θαη γηα ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο. Οη εθπαηδεπηηθνί, σο δηακνξθσηέο 

ραξαθηήξα, νθείινπλ λα ειεπζεξψλνπλ ηα παηδηά απφ ηα κνξθσηηθά ηνπο ζχλνξα θαη λα 

ηνπο πξνζθέξνπλ έλα κε πξνθαηεηιεκκέλν κνξθσηηθφ πεξηβάιινλ ζπκβάιινληαο έηζη 

ζηελ θαηαλφεζε θαη εθηίκεζε ησλ δηαθνξψλ θνπιηνχξαο κέζα ζε κηα πινπξαιηζηηθή 

θνηλσλία (Κνχιε & Παπατσάλλνπ, 2006). Απφ απηή ηελ άπνςε είλαη απαξαίηεηε ε 

χπαξμε δαζθάισλ πνπ ζα γλσξίδνπλ ηνπο άιινπο πνιηηηζκνχο, ζα επηζπκνχλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία κε καζεηέο πνηθίιεο πξνέιεπζεο θαη ζα δηαζέηνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο εκπεηξίεο θαη ην ελδηαθέξνλ λα ηνπο δηδάμνπλ (Chepyator-Thomson, You & 

Russell, 2000). Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ζε πνιππνιηηηζκηθά δεηήκαηα 

θαη λα ζεσξήζνπλ ηελ θαηάξηηζε ζρεηηθά κε απηά ηα δεηήκαηα σο κέξνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπο επζπλψλ (Banks, 2002). Αλ θαη ππάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ 

παίδνπλ ξφιν ζηηο δηαθνξεηηθέο επηδφζεηο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθά καζεηψλ, ε γλψζεηο 

θαη δεμηφηεηεο ηνπ δηδάζθνληα ζρεηηθά κε πινπξαιηζηηθέο νπηηθέο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο 

δηθαηνζχλεο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο (Choi & Chepyator-Thomson, 

2011). 

Γπζηπρψο, ζχκθσλα κε ηνπο McAllister & Irvine (2000), δελ έρεη δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ζηε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο νη δηδάζθνληεο αλαπηχζζνπλ δηαπνιηηηζκηθέο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ αζθνχλ επίδξαζε ζε απηή ηελ αλάπηπμε. 
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Οη έληνλεο αιιά θαη ξαγδαίεο εμειίμεηο πνπ έρεη επηθέξεη ε παγθνζκηνπνίεζε ζηε 

ζεκεξηλή θνηλσλία έρνπλ νδεγήζεη ζε έληνλεο αλαθαηαηάμεηο θαη κεηαβνιέο ζηε θχζε ηεο 

θνηλσληθήο δνκήο θαη ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ. Κάζε επξσπατθή θπξίσο θνηλσλία, 

κεηαηξέπεηαη ζε «πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία». Όκσο παξαηεξείηαη ε ηάζε γηα απνθπγή 

ηνπ μέλνπ ηξφπνπ δσήο, ησλ μέλσλ παξαδφζεσλ θαη εζίκσλ. Θεσξείηαη  δειαδή πσο φ,ηη 

είλαη μέλν, είλαη ζηνηρείν κε γφληκν, αξλεηηθφ θαη επνκέλσο δε κπνξεί λα πηνζεηεζεί 

(Taguieff, 2002). Παξφιν πνπ νη «δηαθνξεηηθνί» παιηλλνζηνχληεο, αιινδαπνί θαη 

κεηνλνηηθνί καζεηέο, απνηεινχλ κέξνο ηεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζηηθήο δσήο 

ελφο θξάηνπο, πνιιέο θνξέο πθίζηαληαη δηαθξίζεηο φζνλ αθνξά απιέο αιιά θαη ζχλζεηεο 

αλάγθεο ή δηθαηψκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο (Σξηκηθιηληψηεο & Γεκεηξίνπ, 2010). 

Ηδηαίηεξα ηα «δηαθνξεηηθά» παηδηά, σο κέξνο ηνπ «δηαθνξεηηθνχ», βηψλνπλ πην έληνλα 

απηέο ηηο δηαθξίζεηο. Πνιιέο θνξέο ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηνλνηηθέο νκάδεο, 

ππνθέξνπλ απφ αηζζήκαηα αζεκαληφηεηαο θαη νίθηνπ πξνο ηνλ εαπηφ ηνπο, κε 

απνηέιεζκα λα απνκνλψλνληαη, θάηη πνπ ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο μελνθνβίαο ζηνπο 

γεγελείο καζεηέο. Ζ εθπαίδεπζε ππνηίζεηαη φηη θαιιηεξγεί ζηάζεηο θαη αμίεο πνπ 

αλαγλσξίδνπλ ηα ηδεψδε ηεο ειεπζεξίαο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο αλεμάξηεηεο 

ζθέςεο, ηεο ηζφηεηαο θαη ησλ ίζσλ επθαηξηψλ αιιά ζε πξαθηηθφ επίπεδν δηδάζθεη θαη κπεί 

ηνπο καζεηέο ηνπ ζηελ θπξίαξρε θνπιηνχξα (Παηζηανχξαο, 2008; Parekh, 1986). 
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Κεθάιαην 3 

Γηαρείξηζε ηεο πνιππνιηηηζκηθόηεηαο ζην ζρνιείν. Η πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ 

Κύπξν θαη ζηελ Δπξώπε 

Ζ δηνίθεζε είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ, αθνχ κέζσ 

απηήο ελαξκνλίδνληαη φιεο νη επηκέξνπο πξνζπάζεηεο ησλ αηφκσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ (ή ζηφρσλ). χκθσλα κε ηνλ Brandie (1967 : 9-12) ε 

δηνίθεζε είλαη κία ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη πέληε επηκέξνπο ελέξγεηεο : 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηε δηεχζπλζε, ην ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν.  

Καηά ηνπο Georges et al (1998 : 32), δηνίθεζε νξίδεηαη ε επίηεπμε νξγαλσζηαθψλ 

επηδηψμεσλ θαη ζηφρσλ κε ηε ζπλεξγαζία ή θαη ηελ επνπηεία αηφκσλ ή νκάδσλ.  

Ζ δηνίθεζε έρεη νξηζηεί επίζεο σο ν ηξφπνο εξγαζίαο κε άιινπο θαη κέζσ άι-ισλ γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηνπ νξγαληζκνχ αιιά θαη ησλ κειψλ ηνπ (Montana 

& Charnov, 1993 : 19).  

 

Γηνηθεηηθή δξαζηεξηόηεηα δηεπζπληή  

Ο δηεπζπληήο σο νξγαλσηήο  

Αξρηθά, έλαο δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα είλαη θαιφο νξγαλσηήο, δειαδή λα κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Απφ ηε 

δηακφξθσζε ηνπ γξαθείνπ ηνπ, κέρξη ηελ αλάζεζε εμσδηδαθηηθνχ δηνηθεηηθνχ έξγνπ ζην 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ (Α. Θενδσξίδεο &  Α. Κπζξαηψηεο, 2011). 

Ο δηεπζπληήο σο επφπηεο  

Ζ επνπηεία ζρεηίδεηαη κε ηελ επίβιεςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην 

ζρνιείν. Δίηε απηφ αθνξά ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ κηαο 

απφθαζεο ή ηεο ηήξεζεο ησλ εληνιψλ ηνπ, είηε ζηελ επηζήκαλζε πξνβιεκάησλ θαη ηεο 

αλάγθεο γηα ιήςε κέηξσλ γηα ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζή ηεο (Α. Θενδσξίδεο &  Α. 

Κπζξαηψηεο, 2011)..  

Ο δηεπζπληήο σο εθπαηδεπηήο  

ην επίθεληξν ηίζεηαη ε αηνκηθή αλάπηπμε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Απηφ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε θαζεκεξηλή θαζνδήγεζε, ππνζηήξημε, ελζάξξπλζε, επηκφξθσζε. Δπίζεο, κε 

ηελ εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο πθηζηακέλνπο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη 
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δεμηνηήησλ. Κάηη άιιν πνπ ρξεηάδεηαη λα δηδάμεη ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε αιιειεγγχεο 

θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ πθηζηακέλσλ, ψζηε λα πξνσζεζεί ε απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ ελεκέξσζε ηνπ δηεπζπληήο θαη ε θαζνδήγεζε ζηελ 

θαηάξηηζε ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο είλαη κηα ηερληθή εμίζνπ ζεκαληηθή πνπ επηηξέπεη ζηνπο 

πθηζηακέλνπο λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο (Α. Θενδσξίδεο &  Α. 

Κπζξαηψηεο, 2011)..  

Ο δηεπζπληήο σο ζπληνληζηήο  

Ο δηεπζπληήο, φπσο ελδείθλπηαη λα κνηξάδεη ηηο αξκνδηφηεηεο ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ, ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε θαη λα ζπληνλίδεη ηηο επηκέξνπο ελέξγεηέο ηνπο θαη λα ηηο 

επαλελψζεη ζε κηα νιφηεηα. Ο ζπληνληζκφο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ πξνζσπηθή 

επηθνηλσλία ηνπ δηεπζπληή κε ηνπο πθηζηακέλνπο ή κε ηαθηέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ 

(Α. Θενδσξίδεο &  Α. Κπζξαηψηεο, 2011).  

Ο δηεπζπληήο σο ξπζκηζηήο ιεηηνπξγηθψλ δεηεκάησλ  

Ο δηεπζπληήο νθείιεη λα γλσξίδεη ηε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηε ξχζκηζε ηεο νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. Αλαθνξηθά ηέηνηα δεηήκαηα είλαη νη πξφζζεηεο απαζρνιήζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε αλαπιήξσζε έθηαθηεο απνπζίαο εθπαηδεπηηθνχ, ε απεξγία θαη 

ζηάζε εξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ, νη εγγξαθέο/κεηεγγξαθέο καζεηψλ, ε θνίηεζε θη ε 

αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ή ε ιεηηνπξγία ζπζηεγαδφκελσλ ζρνιείσλ (Α. Θενδσξίδεο &  Α. 

Κπζξαηψηεο, 2011). 

 

Η έλλνηα ησλ όξσλ «πνιηηηζκόο», «πνιππνιηηηζκηθόηεηα», «δηαπνιηηηζκηθόηεηα» 

Πνιηηηζκφο 

Ο φξνο «πνιηηηζκφο» αλέθαζελ δηαδξακάηηδε ζπνπδαίν ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο 

παηδαγσγηθήο θαη ν νξηζκφο ηνπ έρεη ππνζηεί δηαθνξνπνηήζεηο κέζα ζηνπο αηψλεο. Δμ 

αηηίαο φκσο ηνπ εχξνπο ηνπ φξνπ απηνχ, ζπάληα ζπλαληάκε κηα ζπζηεκαηηθή 

απνζαθήληζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο ζρέζεο ηεο κε ηνπο ζηφρνπο ηεο αγσγήο. Γηα ην 

πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο ηνπ πνιηηηζκνχ δηεξεπλήζεθαλ νη νξηζκνί πνπ έρνπλ δνζεί απφ 

έιιελεο θαη μέλνπο κειεηεηέο αιιά θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο. Ζ παγθφζκηα χζθεςε 

Πνιηηηζηηθήο Πνιηηηθήο ηεο UNESCO, ε νπνία έγηλε ζην Μεμηθφ ην 1982 θαη ε 

Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ηεο UNESCO γηα ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία, ε νπνία έγηλε 

ζην Παξίζη (2001), έρεη δψζεη έλαλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο πνιηηηζκφο ζχκθσλα κε ηελ νπνία 
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«ν πνιηηηζκφο απνηειείηαη απφ έλα νιφθιεξν ζχκπιεγκα πλεπκαηηθψλ, πιηθψλ, 

δηαλνεηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ γλσξηζκάησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα θνηλσλία ή κηα 

θνηλσληθή νκάδα. Γελ πεξηιακβάλεη κφλν ηηο ηέρλεο θαη ηα γξάκκαηα, αιιά θαη ηξφπνπο 

δσήο, ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, ζπζηήκαηα αμηψλ, παξαδφζεηο θαη 

πεπνηζήζεηο». 

Μειεηψληαο ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία παξαηεξνχκε φηη ε έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ είλαη 

πιαηηά θαζψο ζπκπεξηιακβάλεη πνιππνίθηιεο εθθάλζεηο ηεο δσήο κηαο νκάδαο. Ο 

ελλνηνινγηθφο πινχηνο ηνπ φξνπ αλαθέξεηαη, κεηαμχ άιισλ, σο έλα πνιπδχλακν θαη 

πνιχπινθν ζχλνιν ζπζηεκάησλ πνπ εκπεξηέρεη γλψζεηο, πεπνηζήζεηο, ηέρλεο, εζηθνχο 

θαλφλεο, έζηκα, γισζζηθνχο θψδηθεο αιιά θαη ηελ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία. Ο πνιηηηζκφο 

αθνκνηψλεηαη θαη κεηαδίδεηαη, είλαη δπλακηθφο, επηιεθηηθφο, ζπρλά εζλνθεληξηθφο 

(Παπάο, 2001). ηελ πεξίπησζε ησλ κεηαλαζηψλ κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη ζρέζεηο 

θνηλσληθήο αληζφηεηαο θαη νη δηαδηθαζίεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, πνπ λνκηκνπνηνχληαη 

θπξίσο κέζα απφ ηηο θπξίαξρεο πνιηηηθέο εζλνηηθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη δηαρσξηζκνχ, 

είλαη απηέο πνπ δηακνξθψλνπλ θαηαιπηηθά ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ηνπο δξάζε 

θαη ζπγθξνηνχλ ηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο/αλαπαξαγσγήο θαη λνεκαηνδφηεζεο ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ. 

Ο πνιηηηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ δελ εμαληιείηαη απιά ζηελ «απηνλφεηε ζπλέρεηα» ηνπ 

πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο, δειαδή ζε έλαλ «εζλνηηθά δηαθξηηφ πνιηηηζκφ». Ο 

πνιηηηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε ν πνιηηηζκφο ησλ «μέλσλ» αιιά 

αληηζέησο φςε θαη δηάζηαζε ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο ππνδνρήο, αθνχ εθπξνζσπεί 

θνηλσληθά δηακεζνιαβεκέλεο θαη ππνθεηκεληθά βησκέλεο δηαδηθαζίεο έληαμεο θαη 

απνθιεηζκνχ, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ επηινγή πεξηερνκέλσλ θαη 

ζπκβφισλ πνιηηηζκηθνχ θαη θνηλσληθνχ απηνπξνζδηνξηζκνχ (Γθφβαξεο, 2001). 

ηηο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο, νη ζπγθξνχζεηο θαη νη εληάζεηο πεγάδνπλ ηφζν απφ ηελ 

εζσηεξηθή ινγηθή ηνπ εθάζηνηε πνιηηηζκνχ, φζν θαη απφ ην δηπιφ ηνπ ραξαθηήξα, ηνλ 

ππνθεηκεληθφ θαη ηνλ αληηθεηκεληθφ: «Δλψ δειαδή ν πνιηηηζκφο λνείηαη σο έλα 

ππεξαηνκηθφ ζχζηεκα απηνλφεησλ ζεκαζηψλ, παξάγεηαη απφ ππνθείκελα θαη αιιάδεη απφ 

απηά. Καη ελψ ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη, ζθέθηνληαη θαη ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ην 

ππεξαηνκηθφ ζχζηεκα, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ θνηλσληθνπνηεζεί, θαινχληαη θάπνηα 

ζηηγκή λα ελεξγήζνπλ σο άηνκα θαη λα αληηιεθζνχλ κεκνλσκέλεο θαηαζηάζεηο, γηα ηηο 

νπνίεο δελ πθίζηαηαη θάπνηα αληηζηνηρία, θάπνην ζχζηεκα αλαθνξάο» (Καλαθίδνπ-

Παπαγηάλλε 1994). 
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ηελ μελφγισζζε βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεηαη φηη ν «πνιηηηζκφο» δελ είλαη κηα ζηαηηθή 

νληφηεηα αιιά φηη ν πνιηηηζκφο είλαη δπλακηθφο θαη αιιάδεη κέζα ζην ρξφλν. Αθφκα πην 

πέξα έλαο πνιηηηζκφο δελ είλαη αληηθεηκεληθφο, θάζε πεξηγξαθή ηνπ πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππφςε θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφο γίλεηαη αληηιεπηφο απφ ηα άηνκα πνπ δνπλ κέζα 

ζε απηφλ ην ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζκφ. Ζ πξνζσπηθή εκπεηξία κπνξεί θάιιηζηα λα 

ππαγνξεχεη κηα δηαθνξεηηθή ζηάζε ζε κηα αληίιεςε θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο φςεο ελφο 

θνηλνχ πνιηηηζκνχ (Verma θαη Bagley 1984). 

Μηα ζπκπιεξσκαηηθή άπνςε πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ άιινπο ζεσξεηηθνχο είλαη φηη ν 

πνιηηηζκφο είλαη κηα ππεξαηνκηθή αμία θαη ζπγρξφλσο κηα λνεκαηηθή ζπλάθεηα ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, δειαδή κέζσ ηνπ πνιηηηζκνχ νη άλζξσπνη δίλνπλ λφεκα θαη 

πεξηερφκελν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία βηψλνπλ άκεζα, ηελ αληηιακβάλνληαη φκσο 

κέζα απφ ηα ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη κφλν (Herkovits, 1984). 

Παξάιιεια o πνιηηηζκφο λνείηαη σο έλα ζχζηεκα πξάμεσλ πνπ απνθξπζηαιιψλνληαη ζε 

ηδενινγηθέο θφξκεο, θφξκεο ζθέςεο, αίζζεζεο, νκηιίαο, εθηηκήζεσλ, αληίιεςεο, πίζηεο, 

αμηνιφγεζεο (Rehbein 1985). Δίλαη έλα ζχζηεκα απηνλφεησλ ζεκαζηψλ. Καηά ηνλ Borelli 

(1986), ν πνιηηηζκφο είλαη ζπζηήκαηα εμηδαληθεπκέλσλ κνληέισλ ζπκπεξηθνξάο σο κέηξν 

γηα ηελ αμηνιφγεζε άιισλ αλζξψπσλ, κε θχξην ζηφρν ηε δηακφξθσζε ηεο αηνκηθήο 

ηαπηφηεηαο κέζα ζε έλαλ ηεξάζηην θφζκν θαη ηελ απνξξφθεζε απνθιίζεσλ ράξηλ ηεο 

νκαιφηεηαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο. 

Ο Banks (2000), ζεσξεί ηνλ πνιηηηζκφ σο «ηξφπν θαη ζηάζε δσήο, πνπ δηακνξθψλεηαη 

θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο θαη 

αλαθέξεη φηη απνηειείηαη απφ ζρήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ζχκβνια, ζπλζήθεο, αμίεο, λφξκεο, 

πξννπηηθέο θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ ηελ νκάδα κέινο ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ 

μερσξίδνπλ απφ άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο». Σέινο ζχκθσλα κε ηνλ Coehlo (2007), ν 

πνιηηηζκφο ηνπ ζρνιείνπ ζεκαίλεη νιφθιεξε ηε δσή ηνπ ζρνιείνπ θαη πεξηιακβάλεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζεηέο θαη καζήηξηεο θαη ελήιηθνη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο αλακέλεηαη φηη καζαίλνπλ ηα παηδηά, ην πεξηερφκελν ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηηο επεηείνπο νπ γηνξηάδνληαη ζην 

ζρνιείν. 

 

 

 



16 
 

Πνιππνιηηηζκηθόηεηα θαη Γηαπνιηηηζκηθόηεηα 

Ο φξνο «δηαπνιηηηζκηθφηεηα» ζπρλά αληηθαζίζηαηαη θαη ζπγρέεηαη κε ηνλ φξν 

«πνιππνιηηηζκηθφηεηα», ρσξίο φκσο νη δχν έλλνηεο λα ηαπηίδνληαη ή λα είλαη ζπλψλπκεο. 

Ζ νκνηφηεηα ησλ δχν φξσλ είλαη φηη αληαλαθινχλ εξκελείεο πνπ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο 

κε ηε κεηαλάζηεπζε. Γελ πξφθεηηαη απιψο γηα κία ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ν 

θφζκνο καο γίλεηαη νινέλα θαη πην "πνιππνιηηηζκηθφο" αιιά γηα ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ν πνιχκνξθνο απηφο πνιηηηζκφο είλαη κία αμία, δειαδή έλαο δπλακηθφο 

πνιηηηζηηθφο πινχηνο γηα φινπο, αθνχ θάζε πνιηηηζκφο θαηέρεη ηα δηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά, ηθαλά λα εκπινπηίζνπλ θαη λα νινθιεξψζνπλ ηνλ νηθείν πνιηηηζκφ. 

Μεξηθνί επηζηήκνλεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν «δηαπνιηηηζκηθφηεηα» γηα λα αλαιχζνπλ θαη 

λα πεξηγξάςνπλ απηή ηελ πνιππνιηηηζκηθή θαηάζηαζε (αλαιπηηθή δηάζηαζε ηνπ φξνπ) θαη 

γηα λα δηαηππψζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο (θαλνληζηηθή δηάζηαζε) 

(Porscher, 1979, ζην Γακαλάθεο 1997). ε γεληθέο γξακκέο ν φξνο δηαπνιηηηζκηθφηεηα 

είλαη πεξηζζφηεξν θαλνληζηηθφο ελψ ν φξνο πνιππνιηηηζκηθφηεηα είλαη θπξίσο 

αλαιπηηθφο. 

Γηα λα ραξαθηεξηζηνχλ θάπνηα πξνγξάκκαηα σο «Γηαπνιηηηζκηθά» πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο 

παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:  

• λα απεπζχλνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζηνπο ληφπηνπο θαη ζηνπο κεηαλάζηεο,  

• λα αλαθέξνληαη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο κηαο πνιππνιηηηζκηθήο ρψξαο,  

• λα κελ μεθηλνχλ απφ ηε ζέζε φηη νη ‗‗άιινη‘‘ ζηηο ρψξεο ππνδνρήο απνηεινχλ πξφβιεκα, 

αιιά λα ζέηνπλ ζην επίθεληξφ ηνπο ηνλ πινχην ησλ κεηαλαζηψλ θαη φρη ηα ‗‗ειιείκκαηά‘‘ 

ηνπο,  

• λα κελ απαηηνχλ δει. ηελ πξνζαξκνγή ησλ ‗‗άιισλ‘‘ ζην ζχζηεκα αμηψλ θαη θαλφλσλ 

ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο, αιιά λα επηηξέπνπλ ηε «δηαπξαγκάηεπζε»,  

• λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηε δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο αιινδαπψλ 

θαη ληφπησλ καζεηψλ φρη ηνπο πνιηηηζκνχο ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο, αιιά ηνπο δσληαλνχο 

πνιηηηζκνχο ησλ κεηαλαζηψλ.  

χκθσλα κε ηηο Καλαθίδνπ & Παπαγηάλλε (1997) σο Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί εθείλν ην είδνο Αγσγήο/ Δθπαίδεπζεο πνπ:  

• απνξξέεη απφ ηελ πεπνίζεζε φηη φινη νη άλζξσπνη είλαη ίζνη,  
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• ζεσξεί φηη νη πνιηηηζκηθέο θαη γισζζηθέο δηαθνξέο δελ απνηεινχλ απνδηνξγαλσηηθφ 

παξάγνληα, αιιά αληίζεηα εθηηκψληαη σο εκπινπηηζκφο θαη πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα πεξηερφκελα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ,  

• πξνζαλαηνιίδεηαη θαη απνζθνπεί ζηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ γηα φινπο είλαη ελάληηα ζε 

θάζε είδνπο δηαθξίζεηο»  

Ο Hohmann (1989), απνδίδεη κε ηνλ φξν «πνιππνιηηηζκηθφηεηα» ηελ θνηλσληθή 

θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαλάζηεπζε, θαηά ηελ νπνία νη δηαδηθαζίεο πνπ 

ηζρχνπλ αιιάδνπλ θαη απφ ηελ χπαξμε κεηνλνηηθψλ νκάδσλ πνπ δηαθέξνπλ πνιηηηζκηθά 

απφ ηνλ θπξίαξρν πιεζπζκφ. Αλάινγα ν φξνο «δηαπνιηηηζκηθφηεηα» 

ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε παηδαγσγηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ 

πνπ ζηνρεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ε κεηαλάζηεπζε, 

δειαδή κε ηε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή. Ζ έλλνηα ινηπφλ ηεο «πνιππνιηηηζκηθφηεηαο» 

ραξαθηεξίδεη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, δειαδή «ην ηί είλαη», 

ελψ ν φξνο «δηαπνιηηηζκηθφηεηα» εθθξάδεη «ην ηί ζα έπξεπε λα είλαη», δειαδή ην 

δεηνχκελν. 

Καηά ηνλ Porscher (1989), ν φξνο «δηαπνιηηηζκηθφηεηα» δελ ζεκαηνδνηεί απιά θαη κφλν 

κηα πνιππνιηηηζκηθή θαηάζηαζε κε ηελ έλλνηα ηεο παξάιιειεο δηαβίσζεο αηφκσλ πνπ 

θαηάγνληαη απφ δηάθνξεο εζλφηεηεο, αιιά θπξίσο παξνπζηάδεη ηνπο ζπζρεηηζκνχο πνπ 

αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο ζε καθξνεπίπεδν. 

Αλάινγεο ζέζεηο εθθξάδεη θαη ν Dickopp (1984), επηζεκαίλνληαο ηηο πηζαλέο ζεκαζίεο ηεο 

πξφζεζεο ‗δηα‘, θαζψο κπνξεί λα αλαθέξεηαη α) ζηελ αλαγθαηφηεηα δηακεζνιάβεζεο ηεο 

αγσγήο  κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ γηα ακνηβαηφηεηα, αιιεινθαηαλφεζε θαη 

αιιειναπνδνρή, β) ζηελ απνδνρή φηη κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ ππάξρνπλ θνηλά ζηνηρεία, ηα 

νπνία πξέπεη λα θαιιηεξγεζνχλ κέζσ ηεο αγσγήο, κε ηελ θαιιηέξγεηα φρη απιά ηεο 

αιιεινθαηαλφεζεο αιιά θαη ηεο αιιειεγγχεο θαη γ) ζηελ αλαγθαηφηεηα κηαο αγσγήο ζε 

αξρέο θνηλέο, παξαδεθηέο απφ φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο θαη φρη ζηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο. 

Ο φξνο «δηαπνιηηηζκηθφο» εμεηάδεη ηελ πνιχπινθε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ 

αλζξψπνπ ζε κηα λέα θνηλσληθή πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα.  

Απηήλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν G. Hoff (1987), ηελ πεξηγξάθεη σο κηα λέα κνξθή 

ζπκβίσζεο ζηελ νπνία ε απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά γίλεηαη αλεθηή, μέλεο ζπλήζεηεο 

αλαγλσξίδνληαη, ε πνιπγισζζία ζεσξείηαη απηνλφεηε, ε άζθεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ 
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θαζεθφλησλ απνηειεί αηνκηθή ππφζεζε ησλ αλζξψπσλ θαη επηδηψθεηαη ε επαθή 

αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν. 

Δπηπιένλ, ε έλλνηα ηνπ «δηαπνιηηηζκηθνχ» έηζη φπσο δίλεηαη απφ ηηο Καλαθίδνπ & 

Παπαγηάλλε (1994), έρεη θεληξηθφ άμνλα ηελ αιιειεπίδξαζε, ηελ ακνηβαηφηεηα θαη ηελ 

πξαγκαηηθή αιιειεγγχε, ελψ αλαθέξνπλ φηη ν ζηφρνο ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο είλαη ε 

δηακφξθσζε θνηλσληθψλ αηφκσλ ηθαλψλ λα αληηιακβάλνληαη, λα 

επεμεξγάδνληαη θαη λα εξκελεχνπλ ηα αληηθαηηθά θαη πνιιαπιά εξεζίζκαηα. 

Ο Μάξθνπ (1997), δηαθνξνπνηεί ελλνηνινγηθά ηνπο φξνπο θαη ηνλίδεη φηη ε 

«πνιππνιηηηζκηθφηεηα» πεξηγξάθεη ζπλήζσο κηα ζπγθεθξηκέλε  θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ηε δηαδηθαζία εμέιημήο ηεο, ελψ ε «δηαπνιηηηζκηθφηεηα» δειψλεη κηα 

δηαιεθηηθή ζρέζε, κηα δπλακηθή δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο θαη ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο 

θαη ζπλεξγαζίαο     αλάκεζα ζε     άηνκα δηαθφξσλ     εζληθψλ– κεηαλαζηεπηηθψλ 

νκάδσλ. Γηαπνιηηηζκφο δελ είλαη έλα ζχλνιν πεξηζζφηεξσλ πνιηηηζκψλ, αιιά κία 

δπλακηθή θξηηηθή νινθιήξσζε πνιηηηζκψλ πνπ είλαη πξφζπκνη λα ζπλαληεζνχλ θαη λα 

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

νπηνπίεο θαη λα πξνζζέζνπλ ζηα νηθεία ζχκβνια άιισλ πνιηηηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Σν λα 

είλαη θαλείο θνξέαο δηαπνιηηηζκνχ πξνυπνζέηεη λα αλαγλσξίδεη θαη λα θαηαπνιεκά ηε 

κηζαιινδνμία θαη ηηο εζλνθεληξηθέο θαη γισζζνθεληξηθέο αληηζηάζεηο (Μάξθνπ, 1996). 

χκθσλα θαη κε ηνλ επηθξαηέζηεξν νξηζκφ, ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ραξαθηεξίδεηαη 

σο απάληεζε ζηελ πνιππνιηηηζκηθή κεηεμέιημε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Ζ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα ζεσξείηαη      σο      δεδνκέλε      θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε απνηειεί «κέζν» δεκηνπξγίαο πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηξηθήο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ πνιηηηζκψλ (Γθφβαξεο, 2001). Δλψ ινηπφλ ν φξνο 

«πνιππνιηηηζκηθφηεηα» αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζε κηα θνηλσληθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

άηνκα δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο θαη εζληθήο πξνέιεπζεο ζπκβηψλνπλ θαη νη πνιηηηζκνί 

πνπ εθθξάδνπλ ζπλππάξρνπλ, (Modgil, Verma, Mallick, Modgil, 1997) ν φξνο 

«δηαπνιηηηζκηθφηεηα» δειψλεη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε, ζηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε θαη ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε άηνκα δηαθφξσλ 

εζληθψλ θαη κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ (Γεσξγνγηάλλεο, 1997, Μάξθνπ, 1989). 

πκπεξαζκαηηθά ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα είλαη ην δεδνκέλν θαη ε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα ην     δεηνχκελν. Ζ δηαπνιηηηζκηθφηεηα πξνυπνζέηεη     

ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα αιιά δελ απνξξέεη απηφκαηα απφ απηήλ (Γακαλάθεο 1989). 
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Με ηνλ φξν «δηαπνιηηηζκηθφο» ραξαθηεξίδνπκε ηηο παηδαγσγηθέο, 

πνιηηηζκηθέο, θνηλσληθέο αληηιήςεηο θαη πξνγξακκαηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη 

ζεσξνχκε φηη ε θαηάιιειε απάληεζε ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο ζε κηα πνιπεζληθή θαη 

πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία είλαη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Πξφθεηηαη γηα κία 

νινθιεξσκέλε εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο θαη ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε άηνκα δηαθφξσλ      

εζλνπνιηηηζκηθψλ πξνειεχζεσλ. Έλαο εθπαηδεπηηθφο ζε έλα δηαπνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδεη ηελ πνηθηιία θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ 

πνιηηηζκψλ απφ ην λα ηνπο ζεσξεί σο αλεμάξηεηνπο ζπλδπαζκνχο πνιηηηζκηθψλ 

ζηνηρείσλ. 

Μηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία κπνξεί λα αλαπηπρζεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, ή αληηζέησο λα επηιέμεη κηα πνιππνιηηηζκηθφηεηα πνπ απνβιέπεη 

ζηελ απηφλνκε ζπλχπαξμε ησλ πνιηηηζκψλ. ε απηήλ ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε 

απνδέρεηαη ηελ παξάζεζε ησλ πνιηηηζκψλ «ελ είδεη κσζατθνχ», ελζαξξχλνληαο ζρεδφλ ηε 

δηαηήξεζε ησλ δηαθνξψλ. ην πιαίζην δηαπνιηηηζκηθψλ πξνγξακκάησλ ζπλεζίδεηαη λα 

δεκηνπξγνχληαη επθαηξίεο ζπλάληεζεο πνιηηηζκψλ, κε πιήξε ζπλείδεζε φηη ηέηνηνπ είδνπο 

ζπλαληήζεηο θαη αληαιιαγέο αιινηψλνπλ ή θαη επηθέξνπλ απψιεηα νξηζκέλσλ κνλαδηθψλ 

πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Θα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ε δηαπνιηηηζκηθή 

πξνζέγγηζε θηλείηαη ζε ζαθήλεηα κε ηε γεληθή αξρή φηη δελ είλαη δπλαηφ λα ζπκβηψλνπλ 

ηα άηνκα ρσξίο λα ππάξρνπλ αιιειεπηδξάζεηο θαη επνκέλσο πξέπεη λα ζηαζνχκε θαη λα 

κειεηήζνπκε πψο κπνξνχκε λα ρεηξηζηνχκε φζν γίλεηαη θαιχηεξα απηέο ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο. Σν πξφζεκα δηα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο κειεηεηέο γηα λα δψζεη 

δχλακε ζηε δηάζηαζε ηεο αληαιιαγήο θαη ακνηβαηφηεηαο (Pentini, 2005). 

 

Η πνιππνιηηηζκηθόηεηα ησλ ζύγρξνλσλ ζρνιείσλ 

Ζ κεηαθίλεζε πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ πέξα απφ ηα γισζζηθά, πνιηηηζκηθά θαη πνιηηηθά 

ηνπο ζχλνξα θαη ζπλαθφινπζα νη πνιηηηζκηθέο επαθέο απνηεινχλ δηαρξνληθά γλσξίζκαηα 

ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο. ε ηέηνηνπ είδνπο επαθέο αλαθέξεηαη αθφκε θαη ε 

παιαηνληνινγηθή έξεπλα, ραξαθηεξίδνληαο ηε κεηαλάζηεπζε σο ζεκαληηθφ παξάγνληα 

ηζηνξηθήο εμέιημεο ηνπ αλζξψπνπ. Ζ έλλνηα «πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία» δελ 

καο παξαπέκπεη ζε έλα ηζηνξηθά λέν ζηάδην εμέιημεο ησλ θνηλσληψλ, αθνχ 

πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο ζπλαληάκε ηφζν ζηελ αξραηφηεηα φζν θαη ζην κεζαίσλα. 

Χζηφζν νη πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο ηνπ παξειζφληνο δηαθέξνπλ απφ ηηο ζεκεξηλέο 
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επεηδή νη θνηλσληθν-ηζηνξηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζή ηνπο δελ είλαη 

ζπγθξίζηκνη. Αλ θαη ππάξρνπλ βέβαηα αξθεηέο δηαθνξέο, νη πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο 

θαίλεηαη λα έρνπλ θνηλά θαη δηαρξνληθά γλσξίζκαηα (Γθφβαξεο, 2001). 

Έηζη ινηπφλ, ε πνιππνιηηηζκηθή κεηεμέιημε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ ζεκαηνδνηεί θαη 

ππαγνξεχεη κηα εληειψο λέα θαηάζηαζε, κε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά δεδνκέλα, φπνπ 

πνιηηηζκνί θαη νκάδεο δηαπιέθνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ ζην πιαίζην κηαο κεηακνληέξλαο 

θαηάζηαζεο. Απηή ε δπλακηθή ησλ ακνηβαίσλ θαη πνιιά ππνζρφκελσλ      αληαιιαγψλ      

πξσηνζηαηεί      ζηε      δεκηνπξγία      ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ πνιηηηθνχ, 

νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ αληηιήςεσλ γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα ππφ ην πξίζκα ηεο νκαιήο 

θαη παξαγσγηθήο ζπκβίσζεο θαη ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο απνδνρήο, κε ηειηθφ δεηνχκελν ηελ 

ηζνξξνπεκέλε θαη αξκνληθή ζπλχπαξμε (Νηθνιάνπ, 2005).  

Ο Γακαλάθεο (2000), δηαπίζησζε «φηη ππάξρεη κηα ζεκειηψδεο αληίθαζε κεηαμχ ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο θαη  ζρνιηάδνπκε εκείο θαη πξνζζέηνπκε 

θαη ηεο θππξηαθήο  θνηλσλίαο σο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

θνηλσληθήο ζπλείδεζεο      ζε      ζρέζε κε ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα», ζεσξεί φηη «ε 

ειιεληθή θνηλσλία είλαη πνιππνιηηηζκηθή θαζεαπηή αιιά φρη αθεαπηήο. Δίηε φκσο ε 

θππξηαθή  θνηλσλία γίλεηαη ηψξα πνιππνιηηηζκηθή είηε ηψξα αλαγλσξίδεηαη ν 

πνιππνιηηηζκηθφο ηεο ραξαθηήξαο, έλα είλαη βέβαην, ε πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή πνηθηιία, 

έηζη φπσο απνηππψλεηαη ζηε ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, ζπληζηά κηα λέα 

πξφθιεζε γηα ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αιιά θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία. 

Ζ αλαδξνκή ζηηο εκπεηξίεο ηεο καθξάο απηήο ηζηνξίαο ησλ πνιηηηζκηθψλ επαθψλ 

απνδεηθλχεη φηη ε ηζφηηκε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία απνηειεί ηελ εμαίξεζε. Καηά 

θαλφλα, νη πνιηηηζκηθέο ζπλαληήζεηο είραλ θαη ζπλερίδνπλ λα ιακβάλνπλ σο έλα βαζκφ 

κνξθέο φπσο απηέο ηεο θαηάθηεζεο, ηεο εθκεηάιιεπζεο, ηνπ δηαρσξηζκνχ, ηεο 

αθνκνίσζεο ή ηεο αδηαθνξίαο. Δπίζεο ν πινπξαιηζκφο δελ αλαγλσξίζηεθε σο δπλαηφηεηα 

πνιηηηθήο νξγάλσζεο ηεο θνηλσληθήο ηάμεο. Σνπλαληίνλ, θσδηθνπνηήζεθε θαη 

αληηκεησπίζηεθε σο επηθίλδπλνο, ηδηαίηεξα θαηά ηε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ησλ εζληθψλ 

θξαηψλ (Γθφβαξεο, 2001). 

ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα, ε παξνπζία ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζην ζρνιείν, σο 

ζπλέπεηα ηεο ππάξρνπζαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο, θέξλεη ζηελ επηθάλεηα λέα ζέκαηα 

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

πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία. Σν ζχγρξνλν θππξηαθφ ζρνιείν είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ 
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φηη ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο. Χο θαζξέθηεο ηεο θνηλσλίαο, αληαλαθιά ηε ζχγρξνλε 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλχπαξμε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ εζλψλ, 

πνιηηηζκψλ θαη γισζζηθψλ νκάδσλ. Ζ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ραξαθηεξίδεη πιένλ ηε 

ζχγρξνλε θνηλσλία θαη ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Σαπηφρξνλα ζπληζηά κία απφ ηηο κεγάιεο 

πξνθιήζεηο ηεο επνρήο καο, αθνχ ε αλαγλψξηζε ηεο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο 

εηεξφηεηαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ ζεκαίλεη ηελ εγθαηάιεηςε ηεο 

αληίιεςεο φηη ε θπξίαξρε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή εθδνρή είλαη ε κνλαδηθή θαη λφκηκε 

κνξθή επηθνηλσλίαο. Ο     πνιππνιηηηζκηθφο     απηφο     ραξαθηήξαο     ηεο    θνηλσλίαο 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ εθπαίδεπζε. ην ζρνιείν εθηφο απφ ηα παηδηά κε ειιεληθή 

θαηαγσγή θνηηνχλ παηδηά κεηαλαζηψλ απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Οη αιινδαπνί καζεηέο 

θέξνπλ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα, ηε γιψζζα ηνπο, ηα ήζε θαη έζηκά ηνπο, ηελ 

ζξεζθεία ηνπο, ηηο ζπλήζεηέο ηνπο. Με άιια ιφγηα ε πνιηηηζκηθή εηεξνγέλεηα ησλ 

ζρνιηθψλ ηάμεσλ απνηειεί ζήκεξα έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εθπαίδεπζεο. 

Ο ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο ζε απηφλ ηνλ ηχπν θνηλσλίαο ιακβάλεη έλαλ ηδηαίηεξν 

ραξαθηήξα, απηφλ ηεο δηακεζνιάβεζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ πνπ θνπβαινχλ 

νη καζεηέο. Μηα δηακεζνιάβεζε πνπ δελ κεηψλεη ηα δηάθνξα πνιηηηζκηθά αγαζά αιιά 

αληίζεηα, εληζρχεη κηα ζπλερή θαη παξαγσγηθή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηα δηάθνξα 

εθπαηδεπηηθά κνληέια. 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα ινηπφλ ηεο παξνπζίαο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ θάλεη ηδηαίηεξα 

επίθαηξε ηελ ελαζρφιεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο ζεκαηηθέο πνπ αθνξνχλ ηε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε, φπσο ε δνκή κίαο «πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο». Σν εθπαηδεπηηθφ έξγν ζε 

έλα ηέηνην είδνο θνηλσλίαο ζπλίζηαηαη ζε κία παξέκβαζε κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ πνπ 

θέξνπλ νη καζεηέο. Παξέκβαζε πνπ ζα πξνηξέπεη ηε δηαξθή δεκηνπξγηθή ζχγθξηζε 

αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά ππνδείγκαηα. 

Θα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη ε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε απνηειεί ηελ επίθαηξε 

εθδνρή ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ θσδηθνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ πξνθιήζεσλ αγσγήο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Οη ζρνιηθέο κνλάδεο 

θαινχληαη ζήκεξα λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηε θηινζνθία, ην πξνθίι θαη ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηνπο παηδαγσγηθέο αξρέο, ζηφρνπο θαη πξαθηηθέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο καζεηέο κε επηηπρία ελφςεη ησλ 

πξνθιήζεσλ πνπ ζέηεη ε πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία.  
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Η αλαγθαηόηεηα θαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

Ζ αιιαγή ζηε ζχζηαζε ησλ νκνηνγελψλ πνιηηηζκηθά ηάμεσλ ηνπ ζρνιείνπ εμαηηίαο ηεο 

παξνπζίαο παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα. Έρνληαο 

απηήλ ηελ πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη αλαγθαίνο ν πξνβιεκαηηζκφο φιεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηελ πξνψζεζε θαηλνηφκσλ αιιαγψλ νη νπνίεο ζα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ νκαιή έληαμε ησλ καζεηψλ κε δηαθνξεηηθή γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή 

πξνέιεπζε θαη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Σν ζρνιείν αλαδεηθλχεηαη ζε 

νξγαληθφ ρψξν ππνδνρήο ηεο φπνηαο «δηαθνξάο» αιιά θαη ηνπ ρεηξηζκνχ ηεο, ψζηε λα 

πξαγκαηψλεηαη κε ίζνπο φξνπο ε ελζσκάησζε θαη ε ζπκκεηνρή φισλ αλεμαηξέησο ησλ 

καζεηψλ. Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζ‘ απηφ, γίλεηαη αληηιεπηή σο κέζν ζθπξειάηεζεο 

ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ησλ καζεηψλ. Ο ρψξνο ηνπ ζρνιείνπ επξχηεξα θαη ηεο ηάμεο 

εηδηθφηεξα, απνηεινχλ ην αλαγθαίν πιαίζην ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο 

φπνηαο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηεο εμαζθάιηζεο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ, ηεο ζρνιηθήο έληαμεο θαη 

ηεο πξαγκάησζεο ησλ πξνζσπηθψλ ζηφρσλ, πνπ ζα επηηξέςεη ζηνπο απξηαλνχο πνιίηεο κε 

ηηο φπνηεο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο λα εληαρζνχλ νκαιά ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Τπφ ην 

πξίζκα ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ε αλαγθαηφηεηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

είλαη επηηαθηηθή. 

ην επίθεληξν ινηπφλ ηνπ παηδαγσγηθνχ ιφγνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, ην δεηνχκελν βξίζθεηαη ζηελ έλλνηα ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ δηαπνιηηηζκηθφηεηα νξίδεηαη σο ε αλαγλψξηζε ηεο 

εηεξφηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ αηφκσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ θαη 

απνηειεί ηελ απάληεζε ζηελ δεδνκέλε πνιππνιηηηζκηθή θαηάζηαζε ηεο 

ζχγρξνλεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζε θνηλσληθφ αιιά θαη εθπαηδεπηηθφ πιαίζην 

(Parekh, 2000). 

χκθσλα κε ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε νξίδεηαη σο αξρή 

θαη πξνζέγγηζε, αιιά θαη σο κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσλία. Με βάζε ηνλ νξηζκφ απηφ, ε νκάδα ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ 

θαηαιήγεη ζε ζπγθεθξηκέλα πνξίζκαηα. Οη θνηλσλίεο καο γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

πνιππνιηηηζκηθέο, θάζε πνιηηηζκφο έρεη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ πνπ πξέπεη λα γίλνληαη 

ζεβαζηέο, ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα απνηειεί ελ δπλάκεη πινχην θαη ν πνιππνιηηηζκηθφο 

πινχηνο ζπλίζηαηαη θαη ζηελ ακνηβαία δηείζδπζε ησλ πνιηηηζκψλ κέζα απφ κηα 

δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο πνπ ελεξγνπνηεί ηελ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη ηε δηακνξθψλεη ζε δηαπνιηηηζκηθφηεηα (Μάξθνπ, 1997). 
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Ζ Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε (Intercultural Education), απνηειεί έλα πινπξαιηζηηθά 

πξνζαλαηνιηζκέλν κνληέιν δηαρείξηζεο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ζην ζρνιείν. Σν 

κνληέιν απηφ, φπσο είλαη γλσζηφ, ζέβεηαη θαη αμηνπνηεί ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξά, ελψ 

ζπκβαδίδεη κε κηα ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε γηα ηελ θνηλσλία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε 

νκαιή έληαμε ζε απηήλ αηφκσλ κε δηαθνξεηηθφ γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν θαη, 

θαη΄ επέθηαζε, ε απαηηνχκελε θνηλσληθή ζπλνρή ζα επέιζνπλ, εάλ φια ηα κέιε ηεο, 

αλεμαξηήησο θαηαγσγήο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα αιιειεπίδξαζε.  

χκθσλα κε ηηο ζεσξεηηθέο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ε 

αιιειεπίδξαζε απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζην δηαπνιηηηζκηθφ ζεβαζκφ, ζηελ 

αλεθηηθφηεηα, ζηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνχ, θαζψο θαη ζηελ 

φζκσζε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε ζπλχπαξμε αηφκσλ θαη νκάδσλ κε πνιηηηζκηθέο 

δηαθνξέο (Κεζίδνπ, 2004). 

Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ινηπφλ, έρεη ζηφρν ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ 

απνθιεηζκνχ, θαζψο αλαγλσξίδεη φηη νη δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί δελ ζηέθνληαη ν έλαο πιάη 

ζηνλ άιινλ αιιά έξρνληαη ζε επαθή θαη έρνπλ ηζφηηκε αμία, ηαπηφρξνλα πξνζπαζεί λα 

πξνάγεη ηελ έληαμε ησλ αιινδαπψλ ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο θαη λα ηνπο βνεζήζεη 

λα έρνπλ ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο κε φινπο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θνηλσληθέο 

θαη πνιηηηζκηθέο απηψλ ησλ καζεηψλ. Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζεκαίλεη ζπλαληήζεηο 

θαη ζπγθξνχζεηο απφ πνιιέο πιεπξέο αιιά θαη αλάπηπμε ζε δηάθνξα επίπεδα. 

Αλαιπηηθφηεξα, ν φξνο δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε παξαπέκπεη ζε δπν δηαθξηηά ζηάδηα. 

Σν πξψην αλαθέξεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ππφ ηελ έλλνηα ησλ ξπζκίζεσλ αιιά θαη 

ησλ πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ (πιηθνηερληθή ππνδνκή, πνηφηεηα εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ) 

κηαο θνηλσλίαο, κε αληηθείκελν ηελ εθπαίδεπζε. Σν δεχηεξν ζηελ δηαδηθαζία θαη ην 

απνηέιεζκα άζθεζεο αγσγήο κέζα ζην ζρνιείν. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, σο ν 

θαηεμνρήλ ζεζκφο ζηήξημεο καζεηψλ κε δηαθνξεηηθή γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή 

πξνέιεπζε, θαιείηαη λα θάλεη πξάμε ηελ ηζφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ κέζα απφ 

ηε ζέζπηζε ησλ θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο. Έηζη, ην ζχγρξνλν ζρνιείν αλακέλεηαη λα 

δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία θαη δηακφξθσζε πξνυπνζέζεσλ απνδνρήο 

θαη αλαγλψξηζεο ηεο εηεξφηεηαο θαη ηεο χπαξμεο πινπξαιηζκνχ σο βαζηθψλ 

γλσξηζκάησλ ηνπ θνηλσληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ γίγλεζζαη. Βέβαηα, ε εθπιήξσζε ηνπ 

ξφινπ απηνχ δελ είλαη εθηθηή ρσξίο ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηα λέα πνιππνιηηηζκηθά δεδνκέλα (Γακαλάθεο, 2005, Εσγξάθνπ, 2003). 
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Έηζη ζχκθσλα κε ηνλ Γθφβαξε (2001), ν φξνο δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε δελ παξαπέκπεη 

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θαη θνηλά απνδεθηφ κνληέιν εθπαίδεπζεο, αιιά ζε έλα επξχ θάζκα 

ζεσξεηηθψλ αλαιχζεσλ ζρεηηθά κε ηηο επίθαηξεο πξνυπνζέζεηο εθπαίδεπζεο θαη ησλ 

αξρψλ πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ζην πνιππνιηηηζκηθφ ζρνιείν.  

Ζ δηαπνιηηηζκηθφηεηα νξίδεηαη σο δηαδηθαζία αλαζηνραζηηθήο     αληίιεςεο     θαη    

εκπεηξίαο ηνπ πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ, αλαγλψξηζε ηεο εηεξφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ αηφκσλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ. Χο απνδέθηεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

νξίδνληαη φινη νη καζεηέο αλεμάξηεηα απφ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο πξνέιεπζε. 

εκαληηθέο ινηπφλ είλαη νη εθπαηδεπηηθέο ξπζκίζεηο πνπ θάλνπλ ιφγν γηα δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε θαη ηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο φρη κφλν ζηηο κεηνλνηηθέο πιεζπζκηαθέο 

νκάδεο αιιά θαη ζηνπο αιινδαπνχο πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Κχπξν σο κεηαλάζηεο θαη ζηελ 

θπξίαξρε πιεζπζκηαθή νκάδα. Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί δηθαίσκα γηα φινπο θαη νθείιεη λα 

ζηνρεχεη ζηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ ησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ αλεμαξηήησο εζληθήο 

θαηαγσγήο, ζξεζθεχκαηνο θαη θνηλσληθήο ηάμεο. Όηαλ θαηεγνξηνπνηνχκε ηνπο 

αλζξψπνπο βάζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ ζέηνπκε ηηο βάζεηο γηα αληζφηεηεο θαη 

δηαθξίζεηο πνπ δηαησλίδνληαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν θαη δηαηαξάδνπλ ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ. 

Καηά ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε ζην ζρνιείν νη βαζηθέο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηηο (Καλαθίδνπ-Παπαγηάλλε, 1997) εθαξκφδνληαη κε ηελ 

επηδίσμε ησλ παξαθάησ ζηφρσλ. 

Σφζν ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα φζν θαη νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

ππφςε ην πεξηβάιινλ ηεο δσήο θαη κάζεζεο θαζψο θαη ην επίπεδν κάζεζεο ηνπ θάζε 

καζεηή. Να ζπκβάιινπλ ζηε δηεξεχλεζε ηνπ γλσζηηθνχ θαη ζπλαηζζεκαηηθνχ νξίδνληα 

ηνπ παηδηνχ θαη ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ, λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία ησλ παηδηψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ην επξχηεξν πεξηβάιινλ 

ηνπο άκεζα θαη καθξνπξφζεζκα ζηελ θνηλσλία. Να αλαβαζκίδνπλ ηνπο πνιηηηζκνχο θαη 

ηηο γιψζζεο θαηαπνιεκψληαο παξάιιεια νπνηνδήπνηε είδνο ξαηζηζκνχ πξνθχπηεη κε ηε 

κνξθή ζπκβφινπ ή ζπκπεξηθνξάο κέζα απφ αλάινγα πνιηηηζηηθά θαη γισζζνινγηθά 

ζηνηρεία. Δπίζεο λα εκπλένπλ θαη λα θαιιηεξγνχλ ηελ αλζξψπηλε επαηζζεζία, ηελ 

αιιειεγγχε θαη ηε ζπλεξγαζία θαη λα αληηζηαζκίδνπλ ηελ πνιηηηζκηθή ζηέξεζε ησλ 

παηδηψλ ρσξίο δηαθξίζεηο. 



25 
 

Οη βαζηθέο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηνλ H. 

Essinger (Μάξθνπ, 1997) είλαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ, ε δηεπθφιπλζε 

ηεο επηθνηλσλίαο, ε θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηνπ εζληθηζηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο, ε 

θαιιηέξγεηα επαηζζεζίαο, αιιειεγγχεο, ζπλεξγαζίαο, ε ελζπλαίζζεζε, ε εθπαίδεπζε γηα 

δηαπνιηηηζκηθφ ζεβαζκφ, ε εθπαίδεπζε γηα ηελ εηξήλε. Αλαιπηηθφηεξα νη παξαθάησ 

ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο απνηεινχλ ηαπηφρξνλα κηα 

παηδαγσγηθή θαη εζηθή ζηάζε: 

1. Ο ζεβαζκφο πξνο θάζε άιινλ άλζξσπν, αλεμάξηεηα αλ απηφο είλαη αιινδαπφο, γπλαίθα 

ή κηθξφ παηδί. Σα δηθαηψκαηα πνπ δεηάεη ν θαζέλαο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ 

θαη γηα ηνπο άιινπο. Απηφο ν ζεβαζκφο ηζρχεη θαη αζθείηαη ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

θνηλσληθήο καο δσήο, απφ ηνπο θαλφλεο νδηθήο ζπκπεξηθνξάο κέρξη ην αζιεηηθφ επ 

αγσλίδεζζε. 

2. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θάζε αλζξψπνπ είλαη έλα κήλπκα πνπ βνεζάεη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ζηεξεφηππσλ ζθέςεσλ θαη άξα ηελ θαηαπνιέκεζε πξνθαηαιήςεσλ. Ζ 

δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θαζελφο απνηειείηαη απφ δηάθνξα ζηνηρεία, εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε 

πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα. 

3. Ζ αιιαγή νπηηθψλ, δειαδή ην λα πξνζπαζεί θαλείο λα πηνζεηήζεη ηελ νπηηθή πνπ έρεη ν 

άιινο γηα ηνλ θφζκν, πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ γηα άιινπο αλζξψπνπο θαη επηδξά 

εληζρπηηθά ζηελ απφθηεζε επειημίαο, ζηνηρείν ζεκαληηθφ ζηελ ζπλχπαξμε ησλ αλζξψπσλ 

ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο εθθάλζεηο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 4. πλεξγαζία θαη 

επίιπζε ζπγθξνχζεσλ ζεσξνχληαη σο ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ 

εηξήλε. ε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο δσήο καο είλαη απαξαίηεηε κηα ζπλεξγαζία ρσξίο λα 

πξνυπνζέηεη απηφκαηα θηιηθέο ζρέζεηο. Πην ζεκαληηθφ ζεκείν απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο 

είλαη ε ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο θαη επίιπζεο πξνζσπηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ δηαθσληψλ 

θαη ζπγθξνχζεσλ (www.ergastirio.ppp.uoa.gr). 

χκθσλα κε ηνλ Fuchs (2001), ηα παξαθάησ ζεκεία απνηεινχλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο: 

1. Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε απεπζχλεηαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν 

ζε παηδηά κε ή φρη κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν. Γηα λα δήζεη θάπνηνο ζε κηα 

πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία απαηηνχληαη ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, νη νπνίεο αθνξνχλ 

φινπο ηνπο αλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν. Μεηαμχ απηψλ ζεσξνχληαη: 

ε επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα, ε ζπλαλαζηξνθή κε ην «μέλν» θαη δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο 
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γηα ηε ζχλδεζε δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο αληηιήςεσλ θαη γηα ηελ ελζσκάησζε 

δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ ζθέςεσο θαη πξνζαλαηνιηζκψλ ζηηο δηθέο καο παξαζηάζεηο. 

2. Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε εθθξάδεηαη σο θαζνιηθή παηδαγσγηθή αξρή. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί λα εθαξκφδεηαη κφλν ζε γηνξηέο ή νη καζεηέο λα γλσξίδνπλ απιψο 

ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ ηζηνξία άιισλ «κεκνλσκέλσλ» εζλψλ θαη εζλνηηθψλ-πνιηηηζκηθψλ 

νκάδσλ, αιιά πξέπεη λα εκθαλίδεηαη κε κηα αλάινγε παηδαγσγηθή ζέζε ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο δξάζεο, νη νπνίνη αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

παηδηψλ. 

3. Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζεσξεί σο αλαγθαία αθελφο ηελ έληαμε ζηε γεληθή 

αληίιεςε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο. Απηφ αθνξά κεηαμχ ησλ άιισλ ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο, ηελ εξγαζία κε ηα παηδηά, ηε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο γνλείο, δεηήκαηα δηακφξθσζεο ρψξνπ, ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηελ νκάδα 

εξγαζίαο, ην άλνηγκα ηνπ ηδξχκαηνο ηφζν πξνο ηα «κέζα» φζν θαη πξνο ηα «έμσ». 

4. Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε έρεη αθεηέξνπ ηα δηθά ηεο θεληξηθά ζεκεία. ε απηά 

κεηαμχ ησλ άιισλ αλήθνπλ: ε πξνψζεζε ηεο γιψζζαο- πξνψζεζε ηεο κεηξηθήο θαη ηεο 

γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο, ε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο, ηφζν κε κεηαλαζηεπηηθφ 

ππφβαζξν φζν θαη ρσξίο, ε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ε θνηλσληθή δξάζε- 

ζπλαλαζηξνθή κε ην μέλν, ην δηαθνξεηηθφ. 

χκθσλα κε ηνλ Helmut Essinger νη βαζηθέο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη 

ηέζζεξηο: 

1. Δθπαίδεπζε γηα ηελ ελζπλαίζζεζε (empathy). Μέζσ ηεο ελζπλαίζζεζεο πξνζπαζνχκε 

λα θαηαλνήζνπκε, λα δνχκε θαη λα ηνπνζεηήζνπκε ηνλ εαπηφ καο απέλαληη ζηα 

πξνβιήκαηα θαη ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπλ νη άιινη. ηφρνο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ζπκπαξάζηαζεο θαη ηεο ζπκπάζεηαο ζηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ άιισλ. 

2. Δθπαίδεπζε γηα αιιειεγγχε, ελλνψληαο ηελ πξνψζεζε παξνρήο ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηελ 

θαηάξγεζε νπνηνλδήπνηε δηαθξίζεσλ θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ (Νηθνιάνπ, 2000). 

3. Δθπαίδεπζε γηα δηαπνιηηηζκηθφ ζεβαζκφ. Γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη πηνζέηεζε ηνπ 

δηαπνιηηηζκηθνχ ζεβαζκνχ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί «ε 

ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ηεο πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο ηεο θάζε πνιηηηζηηθήο νκάδαο» 

(Εσγξάθνπ, 2003). 
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4.Δθπαίδεπζε ελαληίνλ ηνπ εζληθηζηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο. Μέζσ ηνπ επνηθνδνκεηηθνχ 

δηαιφγνπ θαη ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ιαψλ δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο 

θαηαξξίπηνληαη ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ 

ακνηβαία απνδνρή, ηελ ηζνηηκία ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ θαη ησλ ιαψλ ηνπο 

(Νηθνιάνπ, 2000). 

Πξνρσξψληαο ζηελ αλάιπζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο ν Γακαλάθεο αλαθέξεηαη 

ζε ηξηα αμηψκαηά ηεο: 

1. Αμίσκα ηζνηηκίαο πνιηηηζκψλ. 

2. Αμίσκα ηζνηηκίαο δηαθνξεηηθνχ κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ ησλ καζεηψλ. ην δηαθνξεηηθφ 

κνξθσηηθφ θεθάιαην ησλ καζεηψλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φρη κφλν ν πνιηηηζκφο 

ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπο θαη ν πνιηηηζκφο ηεο ρψξαο ππνδνρήο αιιά θαη ν ιεγφκελνο 

«ελδηάκεζνο πνιηηηζκφο» ν νπνίνο «είλαη πξντφλ ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο κεηεμέιημεο 

ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ιφγσ ησλ επηδξάζεσλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο» 

(Νηθνιάνπ, 2000). Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ 

«πνιηηηζκνπνίεζε» (Εσγξάθνπ, 2003) ησλ αηφκσλ θαη λα πηνζεηνχληαη θνηλέο απνδεθηέο 

αμίεο πνπ πξνάγνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλέλσζε θαη αιιειεγγχε. 

3. Αμίσκα παξνρήο ίζσλ επθαηξηψλ. Κάλνληαο ιφγν γηα παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ, ε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηνρεχεη ζηελ παξνρή ίδησλ δηθαησκάησλ θαη επθαηξηψλ ζε 

φια ηα παηδηά ηφζν ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα φζν θαη ζηηο θνηλσληθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο ζέζεηο. Δπνκέλσο, ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή κέζσ ησλ αξρψλ πνπ ηελ 

δηέπνπλ, εθηφο απφ ηελ παηδαγσγηθή θαηνρχξσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ, 

πξνσζεί ηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη ζηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ ρψξν (Εσγξάθνπ, 1997). 

Η επξσπατθή εκπεηξία  - Η θππξηαθή  πξαγκαηηθόηεηα 

ε επξσπατθφ πιαίζην, ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο 

ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο απνηειεί ζηξαηεγηθφ ζηφρν θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

παξαθνινχζεζεο επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο, παηδαγσγηθήο θαη 

επηζηεκνινγηθήο θχζεο. 

 Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, έρνληαο σο ζηφρν ηελ εηζαγσγή ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ θαη ηεο Γεκνθξαηίαο, ηεο αλνρήο, ηνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ, ηνπ Κξάηνπο 

Γηθαίνπ θαη ηεο εηξεληθήο επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηηο θαζεκεξηλέο εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο, πξνηείλεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηειέρε ηεο 

εθπαίδεπζεο. Ζ ζεκαληηθφηεξε ίζσο δξαζηεξηφηεηα (Μάξθνπ 1997, 82) ηνπ 
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πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζπλδέεηαη κε ην Πξφγξακκα Νν 7 (1980-1985) γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ πνιηηηζκηθή αλάπηπμε ησλ κεηαλαζηψλ. ην Πξφγξακκα απηφ 

πηνζεηείηαη κηα επξχηεξε νπηηθή, ε νπνία ηαπηίδεη ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε κε 

ηελ αλαγλψξηζε απφ φιν ην καζεηηθφ πιεζπζκφ ηεο πνιππνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο ησλ 

ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ.  

 Ζ UNESCO, κε αθεηεξία ηε Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, απνβιέπεη 

ζηελ εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ θαη ζεσξεί ηελ εθπαίδεπζε σο δηθαίσκα θάζε 

αλζξψπνπ, αιιά θαη σο ππνρξέσζε ησλ δεκνθξαηηθψλ θνηλσληψλ. 

 Ζ Δπξσπατθή ΄Δλσζε αζρνιείηαη κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ ΄70, φηαλ θαηέζηε εκθαλέο φηη ε εγθαηάζηαζε κεηαλαζηψλ ζηηο 

επξσπατθέο ρψξεο δελ απνηειεί παξνδηθφ θαηλφκελν. ε απηφ ην πιαίζην, 

πξνσζνχληαη, κεηαμχ άιισλ, πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. ηελ Διιάδα ην ΄Ηδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (ΗΚΤ) νξίζηεθε σο 

Δζληθή Μνλάδα γηα ηα Σνκεαθά Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα, φπσο ην Comenius θαη ην 

Grundtvig πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ζηελ παηδεία, 

ελψ ελζαξξχλνπλ ζπλεξγαζίεο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

Δηδηθφηεξα: 

 Ζ δξάζε Comenius-Δλδνυπεξεζηαθή Καηάξηηζε Δθπαηδεπηηθψλ ζηνρεχεη 

ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο δίδνληαο ζην   

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε επηκνξθσηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο δηάξθεηαο 6 εβδνκάδσλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε άιιε 

επξσπατθή ρψξα απφ εθείλε ζηελ νπνία δηδάζθεη. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο 

εκπινπηίδνπλ ηηο δηδαθηηθέο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπξχλνπλ 

ηε γλψζε ηνπο γχξσ απφ ηελ επξσπατθή δηάζηαζε ηεο ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο. 

 Ζ δξάζε Grundtvig αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη νξγαλψλεη 

ζεκηλάξηα ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο γηα ηε δεκηνπξγία 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεδίσλ πξνηείλνληαο, κεηαμχ  άιισλ, ζρέδηα 

δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο. 

Δλδεηθηηθά ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κεηαλαζηψλ είλαη ηα 

παξαδείγκαηα ηεο Γαιιίαο θαη ηεο νπεδίαο: 

(Α) Μέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70 ε Γαιιία αθνινπζεί πνιηηηθή ελζσκάησζεο, 

εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή ηεο ζηε γισζζηθή επάξθεηα πνπ απνθηνχλ ηα παηδηά ησλ 
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κεηαλαζηψλ κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ηάμεσλ ή ηάμεσλ ππνδνρήο 

θαη ζηε ζπλέρεηα, ηεο έληαμεο ζε ηάμεηο θαλνληθψλ ζρνιείσλ. Χζηφζν, ε γαιιηθή γιψζζα 

δελ δηδάζθεηαη σο δεχηεξε γιψζζα νχηε ιακβάλεηαη ππφςε ην γισζζηθφ ππφβαζξν απηψλ 

ησλ καζεηψλ. ηα ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ, εθαξκφδνληαη κέηξα πνπ εληζρχνπλ ηελ 

εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ κε ηελ πξννπηηθή λα 

επηζηξέςνπλ ζηηο ρψξεο πξνέιεπζήο ηνπο, ελψ ηε δεθαεηία 1975-1985 πξνσζνχληαη νη 

εμήο ξπζκίζεηο πνπ επλννχλ ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε: 

α. Σα Κέληξα Δπηκφξθσζεο θαη Δλεκέξσζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ησλ 

κεηαλαζηψλ αλαπηχζζνπλ ζπλεξγαζίεο κε εξεπλεηηθά θέληξα θαη Παλεπηζηήκηα, 

ππνζηεξίδνπλ πνιππνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα αιιαγέο ζηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα, 

θαηαδηθάδνπλ ηε «ζρνιεηνπνίεζε» ηεο γλψζεο, βνεζνχλ ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ λα 

απνθηήζνπλ λέα πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, αιιά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ππεξβνχλ ηα 

εζλνθεληξηθά ζηεξεφηππα. 

β. Οη Εψλεο Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο ζηεξίδνληαη ζηελ παξαδνρή φηη ηα θνηλσληθά, 

νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζκηθά πξνβιήκαηα επζχλνληαη γηα ηε ζρνιηθή απνηπρία. Έηζη, 

επηιέγνληαη ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη εθπαηδεπηηθά 

θαη θνηλσληθά πξνγξάκκαηα εζηηαζκέλα ζηελ άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ. Μεηά ην 1985 ν 

ζεζκφο εγθαηαιείπεηαη θαη ελεξγνπνηνχληαη πξνγελέζηεξεο κνξθέο αληηκεηψπηζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ (Μάξθνπ 1997, 126-128).    

γ. Σα καζήκαηα κεηξηθήο γιψζζαο νξγαλψλνληαη εμ νινθιήξνπ απφ θνξείο ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο κε βάζε δηκεξείο ζπκθσλίεο θαη πινπνηνχληαη ππφ ηελ επνπηεία ησλ γαιιηθψλ 

αξρψλ (θνχξηνπ, Βξαηζάιεο & Γθφβαξεο 2004, 39). 

(Β) Ζ νπεδία αλαγλσξίδεηαη επίζεκα σο πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία θαη ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ΄70 εγθαηαιείπεη ηελ πνιηηηθή ηεο αθνκνίσζεο ησλ κεηαλαζηψλ, 

πξνβαίλνληαο ζε νξηζκέλεο δνκηθέο αιιαγέο: πιήξεο ηζφηεηα αλάκεζα ζε φινπο ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο ρψξαο αλεμάξηεηα απφ ηα εζλνηηθά ηνπο γλσξίζκαηα θαη ζπκκεηνρή ησλ 

ζπιιφγσλ ησλ κεηαλαζηψλ ζε φια ηα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο ηεο νπεδηθήο θνηλσλίαο. 

Θεσξψληαο φηη ν απνθιεηζκφο απφ ηε κεηξηθή γιψζζα ζπλεπάγεηαη ηε ρακειή 

απηνεθηίκεζε ησλ παηδηψλ θαη επεξεάδεη δπζκελψο ηελ έληαμή ηνπο, ε νπεδία πηνζεηεί 

ηελ ελεξγεηηθή δηγισζζία κε πξναηξεηηθή αιιά πξνηεηλφκελε θνίηεζε (Κεζίζνγινπ 2007, 

32) ελψ πνιινί ηνπηθνί θνξείο νξγαλψλνπλ δίγισζζεο ηάμεηο γηα παηδηά νπεδψλ θαη 

κεηαλαζηψλ κε αλαινγία 50%, φπσο επίζεο, ηάμεηο κεηξηθήο γιψζζαο γηα ηα λεαξά κέιε 

ηεο ίδηαο εζλνηηθήο νκάδαο. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία απηψλ 

ησλ ηάμεσλ, νη Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο ηεο ρψξαο νξγαλψλνπλ απφ ην 1977 ζεκηλάξηα 
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γηα ηε δηδαθηηθή ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ θαη απφ ην 1988 

θαζηεξψλνπλ ηελ  ηεηξαεηή θνίηεζε (ζηηο Αθαδεκίεο) φζσλ δηδάζθνπλ κεηξηθέο γιψζζεο 

θαη ηελ παξάιιειε εηδίθεπζή ηνπο ζηε δηδαζθαιία ελφο αθφκε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

(Μάξθνπ 1997, 145-148).   

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ε παξνπζίαζε ηεο εγρψξηαο θαη επξσπατθήο εκπεηξίαο ζηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε δελ είλαη εμνλπρηζηηθή: ζηφρνο ηεο είλαη λα ζθηαγξαθήζεη ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο δξάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζήκεξα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

ζηελ Κχπξν θαη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. 

Παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη, νη επηζπκεηέο αιιαγέο ζηηο επηκνξθσηηθέο δξάζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ζε εκβξπαθφ ζηάδην. Οη αμηνινγήζεηο 

ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νξηζκέλνη θνξείο, έρνπλ αλαδείμεη κηα ζεηξά 

απφ ειιείςεηο θαη αλεπάξθεηεο ζπλαθείο κε: ηε ζηήξημε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηηο αξρέο, ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, ηηο ζηξαηεγηθέο ζπλέρηζεο 

ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

Θα πξέπεη, ηέινο, λα επηζεκαλζεί φηη νη αλαθαηαηάμεηο θαη νη δπζθνιίεο πνπ επηθέξεη ε 

«κεηαηξνπή» ηεο θνηλσλίαο καο ζε πνιππνιηηηζκηθή, δελ είλαη δπλαηφ λα αληηκεησπηζηνχλ 

κφλν ζην ζρνιείν: απαηηνχληαη θαιά ζρεδηαζκέλεο θαη ζπληνληζκέλεο δξάζεηο ζε 

πνιηηηθνχο, θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ηνκείο. Δπηπιένλ, νη ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία κηαο ηδενινγίαο γηα ηελ εηεξφηεηα ε νπνία ζα 

ππεξβαίλεη ηελ απιή κεηάδνζε γλψζεσλ θαη ζα ππεηζέξρεηαη ζε κηα άιιε ζθαίξα, απηή 

ηεο παηδείαο.  
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Κεθάιαην 4 

Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε θαη Κνηλσληθή Έληαμε  

 

Σα παηδηά ησλ δηαθφξσλ γισζζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ βξίζθνληαη αληηκέησπα κε 

κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο, ηα νπνία αλάγνληαη ηφζν 

ζηελ πεξίνδν θνηλσληθνπνίεζήο ηνπο ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο φζν θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ζρνιηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ρψξαο ππνδνρήο (Μάξθνπ 1995). 

Κάζε άηνκν, αλάινγα κε ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη, θαζψο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, 

κπνξεί ζε νξηζκέλεο ρξνληθέο θάζεηο ηεο δσήο ηνπ λα εκθαλίδεη δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο. 

Οη αιινδαπνί θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηα παηδηά ηνπο εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ δηφηη ζπρλά έξρνληαη αληηκέησπνη κε κηα εληειψο άγλσζηε γηα απηνχο πνιηηηζκηθή 

θαηάζηαζε (Παιαηνιφγνπ θαη Δπαγγέινπ 2003). 

Έλαο καζεηήο έρεη δπζθνιίεο ζρνιηθήο πξνζαξκνγήο, φηαλ νη δπζθνιίεο απηέο 

εκπιέθνληαη ζε έλαλ πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαθάησ ηνκείο: ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, ζηε ζρνιηθή επίδνζε ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ θαη ζηε κεηέπεηηα αλάπηπμε θαη 

εμέιημε ηνπ παηδηνχ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθδειψλεηαη ε παξαπάλσ δπζθνιία, ηδηαίηεξα 

ζηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ, εθδειψλεηαη κε δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο. Γηα παξάδεηγκα, 

εκθαλίδνπλ δηαηαξαρή ηεο πξνζνρήο, δπζθνιεχνληαη λα δηεθπεξαηψζνπλ κηα εξγαζία, 

νλεηξνπνινχλ, έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε, παξνπζηάδνπλ λεπξηθφηεηα θαη έρνπλ άγρνο, 

κηινχλ ζπάληα, ελψ αξλνχληαη λα απαληνχλ ζε εξσηήζεηο θαη δελ ζπκκεηέρνπλ εχθνια ζε 

ζπδεηήζεηο (Παιαηνιφγνπ θαη Δπαγγέινπ 2003). 

Απηή ε δπζθνιία πξνζαξκνγήο έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζε έλα ζπλδπαζκφ παξαγφλησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη ηφζν κε ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ην ίδην ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ησλ 

καζεηψλ φζν θαη κε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο. πγθεθξηκέλα, φηαλ θάπνηνο καζεηήο πξνέξρεηαη απφ έλα πνιηηηζκηθά 

δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ θαη ε κεηξηθή ηνπ γιψζζα δελ είλαη ε ίδηα κε απηή πνπ κηινχλ νη 

ππφινηπνη ζπκκαζεηέο ηνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε, είλαη πηζαλφ, εμαηηίαο απηήο ηεο γισζζηθήο 

ηνπο κεηνλεμίαο, λα εκθαλίζεη δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο νη νπνίεο ζε κεγάιν βαζκφ 

νθείινληαη ζηελ έιιεηςε κηαο ηθαλνπνηεηηθήο επηθνηλσλίαο κε ηα άηνκα ηνπ πεξίγπξνχ 

ηνπ (Παιαηνιφγνπ θαη Δπαγγέινπ 2003). 



32 
 

Δπηπιένλ, ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ απηψλ πξνέξρεηαη απφ ρψξεο ησλ νπνίσλ ην 

πνιηηηζκηθφ παξάδεηγκα είλαη ηδηαίηεξα ππνηηκεκέλν ζηηο ρψξεο φπνπ κεηαλαζηεχνπλ. Ζ 

πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηά ζπρλά απαμηψλεηαη θαη φηαλ ε ππνδνρή ηνπο ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ είλαη ερζξηθή ή αληηκεησπίδεηαη κε εηξσλείεο θαη θνξντδίεο, κπνξεί λα 

επεξεαζηεί θαη ε ζηάζε ηνπ παηδηνχ απέλαληη ζηε γιψζζα (Νηθνιάνπ 2000) θαη θαη‘ 

επέθηαζε θαη ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο. Σν γεγνλφο απηφ εληείλεηαη θαη απφ ηελ 

πηζαλφηεηα νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ έρεη απνθηήζεη ζηε ρψξα θαηαγσγήο λα κελ ηνπ 

είλαη ρξήζηκεο ζην λέν απηφ πεξηβάιινλ, φπνπ ηα πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά (Νηθνιάνπ 

2000). 

Έλα ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο θαη ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηε 

δπζθνιία πξνζαξκνγήο ηνπο, είλαη θαη ε μαθληθή δηαθνπή ηεο δηδαζθαιίαο ηεο κεηξηθήο 

ηνπο γιψζζαο, ε νπνία επηθέξεη πξνβιήκαηα θαη ζηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο. Καηά ηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο κηαο δεχηεξεο γιψζζαο κία απφ ηηο ζεκαληηθέο 

ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδεηαη απφ ην καζεηή είλαη ε κεηαθνξά, ε δηαδηθαζία, δειαδή, 

θαηά ηελ νπνία ν καζεηήο ρξεζηκνπνηεί πξνεγνχκελε γλψζε ή δεμηφηεηα γηα λα 

αληηκεησπίζεη έλα πξφβιεκα. Όηαλ, ινηπφλ, δηαθφπηεηαη ε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο, ν αιινδαπφο καζεηήο ράλεη ηελ παξαπάλσ δπλαηφηεηα θαη, ζπλεπψο, 

παξεκπνδίδεηαη ζηελ εθκάζεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο (Λάγηνο et al 2007). 

Αθφκα, νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά δελ γλσξίδνπλ ηελ θνηλσληθνπνιηηηζηηθή 

πξνέιεπζε ησλ παηδηψλ, νχηε ηηο δηαθνξεηηθέο βηνγξαθίεο ηνπο. Σν απνηέιεζκα είλαη λα 

κελ θεξδίδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ παηδηψλ, ελψ πνιιέο θνξέο δηαθαηέρνληαη θαη νη ίδηνη 

απφ πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα ζε βάξνο ησλ παηδηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, φκσο, ηα 

παηδηά ράλνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη βιέπνπλ ηηο ειπίδεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο λα 

δηαςεχδνληαη (Κνηζηψλεο Π. (1993): ζην Καινχηζε Α. 1993). Ζ θαηάζηαζε 

δπζρεξαίλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν, φηαλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη θαη ην δηδαθηηθφ πιηθφ 

θξίλεηαη αθαηάιιειν θαη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ, αθνχ 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ζπγγξαθήο δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα 

αιινδαπνχο θαη γεγελείο καζεηέο, επεηδή είλαη ζε κεγάιν βαζκφ εζλνθεληξηθφ ρσξίο 

αλαθνξέο ζε άιινπο πνιηηηζκνχο (Λάγηνο et al 2007). 

Σέινο, κειεηψληαο θαλείο ην πξφβιεκα ηεο έληαμεο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ δελ κπνξεί 

λα αγλνήζεη ην δήηεκα ησλ κεησκέλσλ ή αλχπαξθησλ πξνζδνθηψλ απφ κέξνπο ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηα παηδηά απηά. Απηφ πξνθχπηεη σο ζπλέπεηα ησλ 

δχζθνισλ ζπλζεθψλ δσήο ησλ αιινδαπψλ νηθνγελεηψλ, ηεο αδπλακίαο ηνπο λα θαιχςνπλ 
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βαζηθέο κνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηεο πξνδηαγξαθήο απφ κέξνπο ηνπο 

ελφο κέιινληνο πνπ ζα ηα ζηξέθεη πεξηζζφηεξν ζε ρεηξσλαθηηθά ή ππνβηβαζκέλα 

επαγγέικαηα σο ηε κφλε επαγγεικαηηθή δηέμνδν πνπ ζεσξνχλ εθηθηή γη‘ απηά. Ζ 

παξαπάλσ αληίιεςε, βέβαηα, ηείλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα λα μεπεξαζηεί θαη ε αδηαθνξία 

ησλ αιινδαπψλ νηθνγελεηψλ γηα ηε κφξθσζε ησλ παηδηψλ ηνπο απνδίδεηαη ζηε 

δηαθνξεηηθή λννηξνπία ηνπο, αθνχ νη πεξηζζφηεξεο πξνέξρνληαη απφ θαζεζηψηα ζηα 

νπνία ην θξάηνο ξχζκηδε ηα πάληα θαη, επνκέλσο, ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ (Νηθνιάνπ 

2000). 

Όινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο ζπληείλνπλ, ψζηε ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ λα 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο φρη κφλν πξνζαξκνγήο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη 

θνηλσληθήο έληαμεο, φηαλ απνθνηηνχλ απφ απηφ. 

Ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ ζηα ζρνιεία 

ην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ, ε έλλνηα ηεο 

ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ θαηαιακβάλεη νινέλα θαη κεγαιχηεξν ρψξν, ελψ έρεη γίλεη πιένλ 

απνδεθηφ φηη ηελ επζχλε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ηελ έρεη ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα 

(Παιαηνιφγνπ θαη Δπαγγέινπ 2003). 

«Σξεηο δηαζηάζεηο δηαθξίλνληαη, φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ, πνπ 

αθνξνχλ: α) ζηελ αξρηθή πξφζβαζε ζηηο δηάθνξεο βαζκίδεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, β) ζηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

επθαηξίεο γηα νινθιήξσζε ηεο θάζε βαζκίδαο εθπαίδεπζεο θαη γ) ζηα καθξνρξφληα 

απνηειέζκαηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη γεληθφηεξα ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη 

ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα» 

(Παιαηνιφγνπ θαη Δπαγγέινπ 2003 ζει. 39). 

Ωζηφζν, γηα λα ππάξρεη πξαγκαηηθή ηζφηεηα ζηηο επθαηξίεο γηα ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ 

πξέπεη λα πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, νη βαζηθφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη νη 

εμήο: Καη‘ αξράο, ε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ ρξφλσλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηε ρψξα ππνδνρήο, ελψ 

ε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο πξέπεη λα δηδάζθεηαη απφ ηελ αξρή σο δεχηεξε γιψζζα, κε 

ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ επαξθή γλψζε θαη λα κελ εκπνδίδεη ηελ πξφνδν ζηα 

ππφινηπα καζήκαηα. Δπηπιένλ, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

καζήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ πνιηηηζκφ ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ έηζη, ψζηε νη 

καζεηέο λα κε ζηεξνχληαη ηε δηθή ηνπο θιεξνλνκηά θαη λα ληψζνπλ φηη ν πνιηηηζκφο ηνπο 
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αλαγλσξίδεηαη κέζα ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ην ζχζηεκα αμηψλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο 

(Παιαηνιφγνπ θαη Δπαγγέινπ 2003). 

Δθηφο απηνχ, ε γιψζζα, ε ηζηνξία θαη ν πνιηηηζκφο ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο πξέπεη λα 

δηδάζθνληαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, ρσξίο λα εθιακβάλνληαη σο καζήκαηα 

ρακεινχ θχξνπο ή σο δεπηεξεχνληα, γηα λα κπνξνχλ λα έρνπλ ίζε αμία κε ηε γιψζζα, ηε 

ινγνηερλία θαη ηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Αληίζεηα, πξέπεη λα δίλεηαη ζεηηθή 

έκθαζε ζηα παξαπάλσ καζήκαηα, ζαλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ 

καζεηψλ θαη φρη κφλν ησλ κεηαλαζηψλ. Σέινο, πξέπεη λα επηδηψθεηαη εμάιεηςε απφ φια 

ηα καζήκαηα ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ ππνβηβάδνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ησλ κεηνλνηήησλ θαη 

είλαη θαηάινηπα παιαηφηεξσλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ (Παιαηνιφγνπ θαη Δπαγγέινπ 2003). 

 

Η ζπκβνιή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ 

πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθώλ καζεηώλ 

Γηα ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο ην ζρνιείν δελ είλαη απιψο ν ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν 

έξρνληαη γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηελ γιψζζα θαη παηδεία ηεο ρψξαο πνπ ηνπο 

ππνδέρεηαη. Δίλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ν ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν βηψλνπλ θαη ηελ 

πξψηε επαθή κε ηελ θνηλσλία. Γη‘ απηφ ην ιφγν ε έληαμε ησλ παηδηψλ απηψλ ηφζν κέζα 

ζηελ ηάμε φζν θαη ζηελ θνηλσλία είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα θάζε θξάηνο (Νηθνιάνπ 

2000). 

Γεληθά επηθξαηεί ε άπνςε φηη «ε ζρνιηθή έληαμε απνηειεί ηε βαζηθή πξνυπφζεζε θαη 

ζπλζήθε ψζηε λα επηηεπρζεί θαη ε θνηλσληθή έληαμε» (νχιεο 2002 ζει. 114). Πξάγκαηη, 

απηφ θαίλεηαη λα ηζρχεη, αθνχ ην παηδί πνπ έρεη εληαρζεί νκαιά ζηελ ζρνιηθή ηάμε θαη 

έρεη γίλεη απνδεθηφ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ σο ηζφηηκν έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο 

λα ηχρεη θαη κηαο νκαιήο θνηλσληθήο έληαμεο. ‘ απηφ ζπκβάιεη ζεηηθά ε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ ιάβεη ηφζν ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζηελ θπξίαξρε θνηλσληθή νκάδα 

φζν θαη ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζηε κεηνςεθία. 

πγθεθξηκέλα, εθφζνλ ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε απνδέρεηαη φηη ην κνξθσηηθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ησλ καζεηψλ είλαη ίζν θαη κάιηζηα πξνσζεί απηή ηελ ηζφηεηα, ην 

κεηνλνηηθφ παηδί καζαίλεη απφ κηθξφ λα εθηηκά ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ηεο θπιήο θαη ηεο 

θνπιηνχξαο ηνπ, ζρεκαηίδεη ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, δεκηνπξγεί θηιηθέο ζρέζεηο 

κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη εμειίζζεηαη ζε ζπλεξγαηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ 

κέινο ηεο θνηλσλίαο. Απηφ είλαη δπλαηφλ λα ζπκβεί, δηφηη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαηδεπηηθή 
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πξαθηηθή επηηξέπεη ζην πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθφ παηδί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο βαζηθέο 

θνηλσληθέο αλάγθεο ηνπ κέζα απφ γεγνλφηα θαη εθδειψζεηο ηεο δηθήο ηνπ θνπιηνχξαο 

(Καηέβαο 1998). 

Δπηπιένλ, κέζσ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη δπλαηή ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

πνπ βνεζνχλ ζηελ επηθνηλσλία. Οη δεμηφηεηεο απηέο πξνζθέξνπλ ςπρνινγηθή ζηήξημε θαη 

βνήζεηα ζηνπο καζεηέο. Γηα παξάδεηγκα, ε δηεπθφιπλζε ησλ καζεηψλ λα δηεγεζνχλ ηελ 

ηζηνξία ηνπο δεκηνπξγεί κηα ζρέζε θαηαλφεζεο θαη ζεβαζκνχ κε ην δάζθαιφ ηνπο θαη 

ζπληειεί ζηε δηεχξπλζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Δάλ ν δάζθαινο πξνρσξήζεη θαη ζηηο 

εκπεηξίεο ηνπ καζεηή, ηφηε δεκηνπξγείηαη έλα θιίκα κεγαιχηεξεο εκπηζηνζχλεο θαη 

θαηαλφεζεο θαη νη αιινδαπνί καζεηέο έρνπλ θαιή ςπρηθή πγεία (Καξαληδίλεο θαη 

Μαξγάξα 2006). Ζ ζεηηθή απηή εκπεηξία πνπ έρεη ν καζεηήο ζην ζρνιείν ηνπ δίλεη ην 

θνπξάγην θαη ηα εθφδηα λα επηηχρεη θαη ηελ νκαιή θνηλσληθή ηνπ έληαμε. 

ηε ζρνιηθή θαη κεηέπεηηα θνηλσληθή έληαμε ησλ καζεηψλ πνπ είλαη παηδηά κεηαλαζηψλ 

ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ν εθπαηδεπηηθφο. Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ αλαπηχζζεη ηθαλφηεηεο 

φπσο ε επίγλσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αιινδαπνχ καζεηή, ε αλαγλψξηζε 

θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ κε βάζε ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην ζην νπνίν 

αλαπηχρζεθε ν καζεηήο, ε ρξήζε ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ηαηξηάδεη ζηελ 

θνπιηνχξα ηνπ, ε ελζπλαίζζεζε φζνλ αθνξά ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ εκπεηξίεο θαη ε 

απνδνρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ έθθξαζεο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ έληαμή ηνπ. 

Δθηφο απηνχ, ην πλεχκα επηθνηλσλίαο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε πνπ πηνζεηεί ν 

εθπαηδεπηηθφο γηα ηνλ αιινδαπφ καζεηή θαη κεηαδίδεηαη θπξίσο κε κε ιεθηηθφ ηξφπν 

εληζρχεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πξνο απηνχο ηνπο καζεηέο κε ζπλέπεηα ζε κεγάιν βαζκφ 

απηέο αζπλείδεηα λα κεηαβηβάδνληαη θαη λα εθπιεξψλνληαη (Καξαληδίλεο θαη Μαξγάξα 

2006). Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν ν αιινδαπφο καζεηήο αθελφο δελ αηζζάλεηαη απνθιεηζκέλνο 

ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπ θαη αθεηέξνπ δηαπηζηψλεη φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, κηα δηαπίζησζε πνπ επηδξά ζεηηθά θαηά ηε δηαδηθαζία 

θνηλσληθνπνίεζήο ηνπ κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ απφ ην ζρνιείν. 

Παξάιιεια, νη δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηεο 

πξνψζεζεο ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, φπσο ε εμαηνκίθεπζε ησλ 

καζεκάησλ αλάινγα κε ηελ εκπεηξία ηνπ καζεηή, ε ελζσκάησζε πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ 

ζηα καζήκαηα θαη νη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, ηδηαίηεξα κεηαμχ 

ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ θαη ησλ γεγελψλ, κεηψλνπλ ην άγρνο πνπ αηζζάλνληαη ηα παηδηά 

απηά ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηνπο πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ, πξνσζνχλ ηελ θαηαλφεζε ηεο 
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δηαθνξεηηθφηεηαο, πξνάγνπλ ηελ ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά φισλ ησλ καζεηψλ θαη 

βειηηψλνπλ ηηο δηνκαδηθέο πνιηηηζκηθέο ζρέζεηο (Καξαληδίλεο θαη Μαξγάξα 2006). Έηζη, 

φηαλ ηα παηδηά σο ελήιηθνη πιένλ θαινχληαη λα εληαρζνχλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, έρνπλ 

ήδε κάζεη λα ζπκβηψλνπλ αξκνληθά θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη 

νη πεξηπηψζεηο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ αιινδαπψλ. 

Σέινο, φπσο έρεη απνδεηρηεί απφ κειέηε πνπ έγηλε ζηελ Ηηαιία ην 1994, ηα άηνκα πνπ 

πεξλνχλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απνθηνχλ κηα επαξθέζηεξε γλψζε ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ θαη θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν 

κεηψλνληαη νη πξνθαηαιήςεηο πνπ κπνξεί λα είραλ εηο βάξνο απηψλ ησλ νκάδσλ. Δθηφο 

απηνχ, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο κεηαδίδνληαη αμίεο, φπσο ε ηζφηεηα, ε πξνζσπηθή ειεπζεξία 

θαη ε αλνρή απέλαληη ζηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δσήο 

(Hagendoorn θαη Nekuee 1999). Έηζη, νη νκάδεο κε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά γίλνληαη επθνιφηεξα απνδεθηέο θαη εληάζζνληαη νκαιφηεξα. 

Ζ θνηλσλία νθείιεη λα είλαη πινπξαιηζηηθή θαη αλνηρηή ζην δηαθνξεηηθφ. «Σελ 

πξαγκαηηθφηεηα απηή ηα παηδηά θαη νη έθεβνη δελ κπνξνχλ λα ηελ αλαθαιχςνπλ πνπζελά 

αιινχ θαη ζε θαλέλαλ άιινλ ζεζκφ ηφζν πεηζηηθά φζν κέζα ζην ζρνιείν, δηφηη απηφ δελ 

είλαη έλαο θιεηζηφο θαη πξνζσπηθφο ρψξνο, φπσο ε νηθνγέλεηα, αιιά παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ζην άηνκν λα πεηξακαηίδεηαη ζε λέα δεδνκέλα, λα απνθηά λέεο εκπεηξίεο» 

(νχιεο 2002 ζει. 118) θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηεί κειινληηθά γηα ηελ νκαιή έληαμή ηνπ 

ζηελ θνηλσλία 
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Κεθάιαην 5 

Ο δηεπζπληήο ζρνιείνπ θαη ην έξγν ηνπ  

Οη αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπληειεζζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο θαη ε θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ ξπζκίζεσλ ζε φ,ηη αθνξά ζηηο κεηαθηλήζεηο ησλ 

πιεζπζκψλ, επέηξεςαλ ζε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο νκνγελείο απφ ηηο ρψξεο ηεο πξψελ 

νβηεηηθήο Έλσζεο λα κεηεγθαηαζηαζνχλ ζηελ Διιάδα. Δπηπιένλ, γηα πνιινχο 

κεηαλάζηεο απφ ηηο γεηηνληθέο βαιθαληθέο ρψξεο, ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ηεο 

Μεζνγείνπ, ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο, ε Διιάδα απνηειεί ελδηάκεζν ζηαζκφ ή κφληκν 

πξννξηζκφ. Σαπηφρξνλα, αλ θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα πνιηηηθή, αζπιία ρνξεγείηαη κε 

κεγάιε θεηδψ ζηνπο αηηνχληεο, νη πθηζηάκελεο θνηλσληθέο αμίεο θαζηζηνχλ ηελ Διιάδα 

ηφπν θηινμελίαο αηφκσλ ηα νπνία δεηνχλ  άζπιν απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο γηα λα 

απνθχγνπλ ην δησγκφ, ηελ θαθή κεηαρείξηζε ή λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή θαη 

ηε δσή ησλ νηθείσλ ηνπο.  

Σν ζρνιείν, σο πξσηαξρηθφ θχηηαξν ηεο θνηλσλίαο, δηαδξακαηίδεη θαίξην ξφιν ζηελ 

νκαιή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα. Δίλαη θνηλφο ηφπνο πιένλ, φηη ηα παηδηά ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη ησλ παιηλλνζηνχλησλ πξψηεο θαη δεχηεξεο γεληάο αλαδεηνχλ κέζα απφ 

ηελ εθπαίδεπζε ηνπο δξφκνπο ηεο πιήξνπο έληαμήο ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

Χο βαζηθφο θνηλσληθφο ζεζκφο, ε εθπαίδεπζε βξίζθεηαη δηαξθψο αληηκέησπε κε ηελ 

αλάγθε πξνζαξκνγήο ζηηο θνηλσληθέο αιιαγέο, ε δε Πνιηηεία ζηξέθεηαη ζηελ επηκφξθσζε 

θαη ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε ζηφρν ηελ πξνζαξκνγή ηεο γλψζεο 

ηνπο ζηε ζεκεξηλή ηζηνξηθή θαη θνηλσληθή ζπγθπξία. Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην 

θαηλφκελν ηεο πνιηηηζκηθήο θαη γισζζηθήο πνιπκνξθίαο δελ εγγξάθεηαη κφλν ζηε 

κεηαλάζηεπζε, αιιά θαη ζε θάζε είδνπο κεηαθίλεζε αηνκηθή ή νκαδηθή, εζεινληηθή ή κε, 

πξφζθαηξε ή κφληκε, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ιφγνπο επαγγεικαηηθνχο, πνιηηηθνχο, 

εθπαηδεπηηθνχο, ηνπξηζηηθνχο, πεξηβαιινληηθνχο, πξνζσπηθνχο (κεηθηνί γάκνη) θ.ά. 

Σν έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπληζηά ζηξαηεγηθφ παξάγνληα ζηε δηακφξθσζε ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο θπζηνγλσκίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, δηφηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

παξέκβνπλ θαη λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηελ πνιηηηζκηθά θαη γισζζηθά κεηθηή ζχλζεζε ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Δπνκέλσο, ε επηκφξθσζή ηνπο, σο «επαλεηδίθεπζε» (Μειίγθνπ 

1997, 150) ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ζην ζρνιείν θξίλεηαη 

απαξαίηεηε.   
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Σα παξαπάλσ απαζρφιεζαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα απαζρνινχλ γισζζνιφγνπο, 

παηδαγσγνχο θαη εξεπλεηέο ησλ Δπηζηεκψλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ιεηηνπξγνχλ σο ηζρπξφ 

θίλεηξν γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο - ζε εζληθφ φζν θαη ζε 

επξσπατθφ επίπεδν. Έρνπλ ηεζεί θαη εμαθνινπζνχλ λα ηίζεληαη εξσηήκαηα θαη λα 

δηακνξθψλνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ δηδαζθφλησλ ζε ζέκαηα 

πνιπκνξθίαο, αιιά θαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ νη 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζε ηάμεηο φπνπ νη καζεηέο έρνπλ αλφκνην πνιηηηζκηθφ θαη γισζζηθφ 

ππφβαζξν. 

Ζ δηνίθεζε είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ, αθνχ κέζσ 

απηήο ελαξκνλίδνληαη φιεο νη επηκέξνπο πξνζπάζεηεο ησλ αηφκσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ (ή ζηφρσλ). ηελ πεξίπησζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

θαηλνκέλνπ ε επηζηήκε ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ ηέρλε, άξα ε δηνίθεζε είλαη επηζηήκε θαη 

ηέρλε. Δπηζηήκε γηαηί δηέπεηαη απφ νξηζκέλεο αξρέο θαη ρξεζη-κνπνηεί επηζηεκνληθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη ηέρλε γηαηί παξέρεη ζε απηνχο πνπ ηελ αζθνχλ ηε δπλαηφηεηα επειημίαο 

θαη πξσηνβνπιίαο.  

χκθσλα κε ηνλ Brandie (1967 : 9-12) ε δηνίθεζε είλαη κία ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία πνπ 

πεξηιακβάλεη πέληε επηκέξνπο ελέξγεηεο : ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηε 

δηεχζπλζε, ην ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν  

Καηά ηνπο Georges et al (1998 : 32), δηνίθεζε νξίδεηαη ε επίηεπμε νξγαλσζηαθψλ 

επηδηψμεσλ θαη ζηφρσλ κε ηε ζπλεξγαζία ή θαη ηελ επνπηεία αηφκσλ ή νκάδσλ.  

Ζ δηνίθεζε έρεη νξηζηεί επίζεο σο ν ηξφπνο εξγαζίαο κε άιινπο θαη κέζσ άι-ισλ γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηνπ νξγαληζκνχ αιιά θαη ησλ κειψλ ηνπ (Montana 

& Charnov, 1993 : 19). 

Δπνκέλσο, ε αλεχξεζε ελφο θνηλά απνδεθηνχ νξηζκνχ πνπ λα ηθαλνπνηεί πιήξσο ηφζν 

ηνπο ζεσξεηηθνχο φζν θαη ηνπο επαγγεικαηίεο managers είλαη κία δχζθνιε ππφζεζε 

(Dawson, 1993 : 5).  

Γηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο  

Ζ δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο νξίδεηαη σο έλα ζχζηεκα δξάζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ 

νξζνινγηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ –αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ– γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ επηδηψθνληαη απφ ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο εθ-

παηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ (γεληθφηεξα) θαη ηδξπκάησλ (εηδηθφηεξα).  
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Σν έξγν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο απνβιέπεη ζηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, ζηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ, ζηε δεκηνπξγία θαη 

δηαηήξεζε ηνπ θαηάιιεινπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ζηελ θαιχηεξε δπλαηήαμηνπνίεζε 

ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ - αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ.  

Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο απνηεινχλ ε θαηάιιειε 

νξγάλσζε, ε πξνζδηνξηζκέλε δνκή θαη ζχζηεκα εγεζίαο, νη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλνη 

ζηφρνη, ην κέηξν ζηαζεξφηεηαο αιιά θαη επειημίαο ζηηο ηαθηηθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα, ε 

ζπλεξγαζία, ν θαηάιιεινο κεραληζκφο ζρεδηαζκνχ θαη ιήςεο απνθάζεσλ θαη ν 

αληηθεηκεληθφο ηξφπνο πεξηνδηθήο αμηνιφγεζεο. 

ρεδηαζκόο – Πξνγξακκαηηζκόο  

Ο ζρεδηαζκφο (planning) αλαθέξεηαη ζηε γεληθή ζχιιεςε ησλ ζηφρσλ κίαο κειινληηθήο 

πξνζπάζεηαο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα κία επηδίσμε ηνπ ηη ζέινπκε λα πεηχρνπκε ζην κέιινλ 

ζε ζρέζε κε ηα κέζα πνπ έρνπκε απνθαζίζεη λα δεζκεχζνπκε γηα ην ζθνπφ απηφ.  

Ο πξνγξακκαηηζκφο (programming) αλαθέξεηαη ζην γεληθφ πιαίζην δξαζηεξηφηεηαο ή ζην 

ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ κέζσλ θαηάξηηζεο, εθηέιεζεο θαη πξνζαξκνγήο 

ελαιιαθηηθψλ πξνγξακκάησλ δξάζεο.  

Πξνυπνζέζεηο ελφο θαινχ ζρεδηαζκνχ - πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ν ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ 

ζηφρσλ θαη ηεο εμνπζίαο, ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, ηα αληηθεηκεληθά, 

ζαθή θαη επέιηθηα ζρέδηα-πξνγξάκκαηα, ε νξζή ιήςε απνθάζεσλ θαη ν θαιφο 

ζπληνληζκφο.  

ρεδηαζκόο – Πξνγξακκαηηζκόο ζηελ εθπαίδεπζε  

ην ρψξν ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, ν ζρεδηαζκφο-πξνγξακκαηηζκφο δηαθξίλεηαη ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο εξγαζίαο πνπ πξέπεη λα εθηειεζηεί γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ.  

Ο ζρεδηαζκφο-πξνγξακκαηηζκφο ζηα πιαίζηα ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη: 
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 ζε εζληθφ επίπεδν κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

(ζηξαηεγηθφο, καθξνπξφζεζκνο)  

 ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν κέζσ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ θαη ησλ 

Γξαθείσλ Δθπαίδεπζεο (ιεηηνπξγηθφο, βξαρππξφζεζκνο)  

 ζε ζρνιηθφ επίπεδν κέζσ ησλ δηεπζπληψλ / δηεπζπληξηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ησλ ζρνιείσλ (θαηακεξηζκφο εξγαζίαο, νξγάλσζε ζρνιηθήο δσήο)  

Λήςε απνθάζεσλ  

χκθσλα κε εξεπλεηέο, απφθαζε είλαη ε δηαδηθαζία επηινγήο κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ 

ιχζεσλ γηα ηελ επίηεπμε θάπνηνπ ζηφρνπ (Simon, 1976; Εεπγαξίδεο, 1973; Drucker 1998).  

Άιινο νξηζκφο είλαη απηφο πνπ ζεσξεί ηε ιήςε απνθάζεσλ σο ηε δηαδηθαζία πνπ 

απνβιέπεη ζηε ιχζε πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο 

ελφο νξγαληζκνχ (Kosiol 1962). 

Λήςε απνθάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο  

Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, δειαδή, ην ζχλνιν ησλ επηινγψλ, 

ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ κέζσλ πνπ γίλνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην θξάηνο γηα ηελ 

επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ.  

Παξάγνληεο επηξξνήο θαη δηακφξθσζεο κηαο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κπνξεί λα είλαη 

πνιηηηθνί, ζξεζθεπηηθνί, νηθνλνκηθνί ή θνηλσληθν-πνιηηηζηηθνί.  

Γηεύζπλζε θαη Ηγεζία  

Γηεχζπλζε είλαη ε ελεξγνπνίεζε θαη θαζνδήγεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ψζηε λα 

ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ. Δίλαη ε δπζθνιφηεξε, ίζσο, 

δξαζηεξηφηεηα ηεο δηνίθεζεο, γηαηί έρεη λα αληηκεησπίζεη ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, ηνπ 

νπνίνπ ε ζπκπεξηθνξά είλαη δχζθνιν λα ζηαζκηζηεί θαη λα θαζνξηζηεί. 

ην πιαίζην ηεο δηεχζπλζεο, νη δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα είλαη ε 

εθρψξεζε εμνπζίαο, ε παξψζεζε (ή ππνθίλεζε), ε επηθνηλσλία, ν ζπληνληζκφο θη ν 

ρεηξηζκφο δηαθνξψλ.  

Οη ηξφπνη πνπ κπνξεί λα αζθεζεί ε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ είλαη 

είηε κε ηνλ θιαζζηθφ, κέζσ επηβνιήο ηνπ δηεπζπληή ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ, είηε κε ην 

ζχγρξνλν, κέζσ ζειεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, κηιάκε γηα έλαλ 

δηεπζπληή-εγέηε. 
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 «Ζ εγεζία εθιακβάλεηαη γεληθά σο ε επηξξνή ή ηέρλε ή δηαδηθαζία επεξεαζκνχ ησλ 

αηφκσλ έηζη, ψζηε λα εξγαζηνχλ πξφζπκα γηα ηελ επίηεπμε ησλ νκαδηθψλ ζηφρσλ» 

(Koontz & O‘ Donnell, 1982:91). Ζ εγεζία, δειαδή, επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

αηφκσλ κηαο νκάδαο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ηα κέιε ηεο λα δξάζνπλ κε πξνζπκία γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ.  

Ζ εγεζία δελ ηαπηίδεηαη κε ηε δηνίθεζε, αιιά απνηειεί κέξνο απηήο, θαζψο εθηφο απφ ηελ 

αμηνπνίεζε αλζξψπσλ θαη πιηθψλ κέζσλ γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, έρεη σο 

ζηφρν ηελ αλάγθε γηα αιιαγή ζηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο θαη λννηξνπίαο ησλ αλζξψπσλ. 

Γειαδή, θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα είλαη δηεπζπληήο ρσξίο λα είλαη εγέηεο, θάπνηνο ζα 

κπνξνχζε λα είλαη εγέηεο ρσξίο λα αζθεί εμνπζία, αιιά γηα λα ζεσξεζεί έλαο δηεπζπληήο 

ηθαλφο, ζα πξέπεη λα είλαη εγέηεο. ην εμήο, ν φξνο εγέηεο ζα αλαθέξεηαη ζην δίπηπρν 

εγέηε-δηεπζπληή. 

Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ φξνπ εγεζία είλαη ε χπαξμε εγέηε, ε χπαξμε κειψλ νκάδαο, ε 

χπαξμε απνηειεζκαηηθήο δξάζεο θαη ε επίηεπμε επηδησθφκελσλ ζηφρσλ.  

Όζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ηεο εμνπζίαο απφ έλαλ εγέηε, δηαθξίλνληαη νη εμήο ηξφπνη 

εγεζίαο (Koontz et al., 1980; Θενθηιίδεο, 1994; Μάλνο, 1997; Εαβιαλφο, 2003; Κέθεο, 

2005; Ράπηεο & Βηηζηιάθε, 2007)  

 απηαξρηθή: πξφθεηηαη γηα ηνλ εγέηε πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ εμνπζία ζην πξφζσπφ 

ηνπ θαη είλαη ν κνλαδηθφο ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ ελεξγεηψλ ησλ πθηζηακέλσλ, δίλνληαο εληνιέο θαη επηβάιινληαο θπξψζεηο θαη 

θαζηζηψληαο ην θφβν σο ην θίλεηξν εξγαζίαο γηα ηνπο πθηζηακέλνπο.  

 δεκνθξαηηθή ή ζπκκεηνρηθή: είλαη ε εγεζία θαηά ηελ νπνία νη απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη απφ θνηλνχ, έπεηηα απφ ζπδήηεζε ηνπ εγέηε κε ηνπο πθηζηακέλνπο.  

 ραιαξή ή εμνπζηνδνηηθή: ζε απηφλ ηνλ ηξφπν εγεζίαο ε εμνπζία θη ν έιεγρνο 

κεηαβηβάδεηαη απφ ηνλ εγέηε ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ θαη ν ίδηνο ιεηηνπξγεί σο 

θνξέαο γλψζεο θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο πθηζηακέλνπο λα 

δξάζνπλ.  

Γηα λα θαζνξηζηεί έλα ζχζηεκα εγεζίαο ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν απηαξρηθφ/ δεκνθξαηηθφ/ 

εμνπζηνδνηηθφ ππάξρνπλ θάπνηα θξηηήξηα θη απηά είλαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ εγέηε, ε 

πνηφηεηα θαη σξηκφηεηα ηεο νκάδαο, ε θαηάζηαζε θαη ην πεξηβάιινλ. 
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Η απνηειεζκαηηθόηεηα ζηε δηεύζπλζε ζρνιείνπ  

Έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο θαηαδεηθλχνπλ 

νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα ππάξρνπλ ψζηε λα εθπιεξψλνληαη νη ζηφρνη 

ηεο νκάδαο. Απηέο είλαη:  

 ζσζηή θαηαλνκή ηνπ έξγνπ, λα κνηξάδνληαη δειαδή νη επηκέξνπο αξκνδηφηεηεο γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ έξγνπ απηνχ ζηα θαηάιιεια άηνκα.  

 παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δειαδή ζπλερή ελζάξξπλζε θαη ζεηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε γηα ην απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ ησλ αηφκσλ ηεο νκάδαο.  

 αλνηθηή επηθνηλσλία, ηφζν ελδνζρνιηθά, φζν θαη κε θνξείο εθηφο ζρνιηθήο 

κνλάδαο.  

 δηνηθεηηθή αλάπηπμε, δειαδή ηθαλφηεηα δηεπζέηεζεο δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο 

δηνίθεζεο.  

 ρεηξηζκφο δηαθνξψλ, δειαδή ε εμπγίαλζε θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθαινχλ έληαζε θαη 

ζπγθξνχζεηο ζηα κέιε ηεο νκάδαο κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη ε απνδνηηθφηεηά 

ηνπο.  

 έγθαηξε αληίιεςε ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ ζεκαίλεη φηη ε εγεζία γλσξίδεη 

αλά πάζα ζηηγκή ηη ζπκβαίλεη ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ηη ηάζεηο ππάξρνπλ εληφο θη 

εθηφο ηεο.  

 θαηάιιεινο ρεηξηζκφο εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, αλαπηχζζνληαο θαιέο ζρέζεηο 

κε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ θαη κε άιινπο θνξείο ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ 

επηθνπξηθά ρσξίο λα παξεκπνδίδεηαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί.  

Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο (Μάξθνπ 1997, Κεζίζνγινπ 2007, Νηθνιάνπ 

2000, Γθφηνβνο 2003) απνθαιχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη νη επηζηεκνληθέο 

αληηιήςεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ησλ κεηαλαζηψλ έρνπλ ζπλδεζεί κε 

κνληέια εθπαίδεπζεο ηα νπνία ήδε έρνπλ εθαξκνζηεί ζε δηάθνξεο ρψξεο. Πξφθεηηαη γηα 

ην αθνκνησηηθφ κνληέιν, ην κνληέιν ελζσκάησζεο, ην πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν, ην 

αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν θαη ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν. 

Αλ θαη ηα κνληέια απηά δελ νξίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηηο θπβεξλεηηθέο αξρέο ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ, νη βαζηθέο ηνπο αξρέο είλαη 

νη  εμήο: 

 Σο αθομοιυηικό μονηέλο θπξηάξρεζε κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. Βαζηθή 

ηνπ αξρή είλαη ε αθνκνίσζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πιεζπζκψλ ζηελ θνηλσλία 
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ππνδνρήο, έηζη ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ηζνδχλακα ζηε δηακφξθσζε θαη ηε ζπλνρή ηoπ 

θνηλσληθνχ ηζηνχ. Αθφκε, φηη φινη νη καζεηέο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εζλνηηθή θαη 

ζξεζθεπηηθή ηνπο ηαπηφηεηα, πξέπεη λα απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα 

ηνπο επηηξέςνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ θπξίαξρνπ (εζληθνχ) 

πνιηηηζκνχ. Σν ζρνιείν νθείιεη, ζηελ πεξίπησζε απηή, λα εθαξκφδεη κηα 

κνλνπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε. 

 Σο μονηέλο ενζυμάηυζηρ, έρεη σο βαζηθή αξρή φηη ε πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη απνδεθηή ζην κέηξν πνπ δελ εκπνδίδεη ηελ έληαμε ησλ κεηνλνηήησλ 

θαη δελ ζέηεη ζε θίλδπλν ηα πνιηηηζκηθά γλσξίζκαηα θαη ηα δηθαηψκαηα ηεο θπξίαξρεο 

θνηλσληθήο νκάδαο. 

 Σο πολςπολιηιζμικό μονηέλο αλαγλσξίδεη ηηο πνιηηηζκηθέο (γισζζηθέο, ζξεζθεπηηθέο 

θ.ιπ.)  ηδηαηηεξφηεηεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ζεσξεί φηη ν ζεβαζκφο θαη ε αλνρή απηψλ 

ησλ ηδηαηηεξνηήησλ επηηξέπεη ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ. Δπηπιένλ, νη 

ππνζηεξηθηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ πηζηεχνπλ φηη κηα δεκνθξαηηθή, 

πινπξαιηζηηθή θνηλσλία αλαδεηά ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζηε δηαηήξεζε ησλ 

ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ εζλνηηθψλ νκάδσλ απφ ηε κηα κεξηά, θαη 

ηε γεληθφηεξε απνδνρή ησλ αμηψλ ηεο θπξίαξρεο θνηλσληθήο νκάδαο, απφ ηελ άιιε. 

ηελ πξάμε σζηφζν, ην πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν αλαραηηίδεη ηελ πιήξε έληαμε ησλ 

κεηαλαζηψλ δηφηη δελ εθρσξεί ζε απηνχο ηε δπλαηφηεηα λα κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο νπζηαζηηθψλ απνθάζεσλ ζηηο ρψξεο ππνδνρήο. 

 Σο ανηιπαηζιζηικό μονηέλο αζθεί θξηηηθή ζηελ πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ 

απξνζπκία ηεο λα ακθηζβεηήζεη ην θνηλσληθφ ζχζηεκα θαη ππνζηεξίδεη φηη πέξα απφ 

ηηο ζηάζεηο ησλ αηφκσλ, πξέπεη λα αιιάμνπλ θαη νη δνκέο ηεο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα 

θαηαπνιεκεζνχλ νη θνηλσληθέο, θπιεηηθέο ή άιιεο δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ 

κεηαλαζηψλ. Σν κνληέιν απηφ ζηνρεχεη ζηελ πξνζθνξά ίζσλ επθαηξηψλ γηα 

εθπαίδεπζε - αλεμάξηεηα απφ ηα εζλνηηθά θαη θπιεηηθά γλσξίζκαηα ηνπ αηφκνπ -, ηε 

ρεηξαθέηεζε θαη ηελ απειεπζέξσζε απφ εζλνθεληξηθά ηδεψδε ηφζν ησλ 

θαηαπηεδφκελσλ φζν θαη ησλ θαηαπηεζηψλ. ην κνληέιν απηφ δελ ιακβάλεηαη ππφςε 

ε θνηλσληθή ηάμε. 

 Σο διαπολιηιζμικό μονηέλο πξνθχπηεη απφ ηελ ακθηζβήηεζε ηεο εζηθήο θαη 

δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ αθνκνίσζε 

ησλ κεηαλαζηψλ. Μπνξεί λα ζεσξεζεί σο εμέιημε ηνπ πνιππνιηηηζκηθνχ κνληέινπ 

πνπ επηθέξεη απνηειέζκαηα αληίζεηα απφ ηηο επηδηψμεηο ησλ κεηνλνηήησλ, νη νπνίεο 
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δηεθδηθνχλ ηζφηηκε ζπκκεηνρή, παξά πεξηραξάθσζε, ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 

δσή ησλ ρσξψλ φπνπ εγθαζίζηαληαη (Νηθνιάνπ 2000, 129). Αλαπηχζζεηαη ηε 

δεθαεηία ηνπ ΄80, «ππφζρεηαη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο, αλαηξέπνληαο ην 

κνλνπνιηηηζκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη δηαηππψλεη θαηλνχξηα άπνςε γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο ελφο λένπ πνιίηε, ηθαλνχ λα ιεηηνπξγεί θαη λα επηθνηλσλεί 

ζηε λέα πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη λα δηαπξαγκαηεχεηαη απνηειεζκαηηθά 

θαη εηξεληθά ηηο λέεο πνιπζχλζεηεο ζρέζεηο ηνπ» (Καλαθίδνπ Δ., Παπαγηάλλε Β. 1994, 

9). Ζ άπνςε απηή παξαπέκπεη ζην δηάινγν θαη ηε δηακφξθσζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα 

ζε δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο νκάδεο. Ο φξνο δηαπνιηηηζκηθφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη 

αξρηθά απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ηελ UNESCO ζε θείκελα γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ εζλνηηθψλ/κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ θαη δειψλεη κηα δπλακηθή 

δηαδηθαζία ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ νκάδσλ απηψλ. Ο 

Helmut Essinger αλαθέξεηαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο: 

 ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ θαηαλφεζε δει., ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Δαπηνχ ζηε ζέζε ηνπ ΄Αιινπ, 

 ηελ αιιειεγγχε θαη ηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε, πνπ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ησλ 

νκάδσλ θαη ησλ θξαηψλ θαη θαηαπνιεκνχλ ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα, 

 ην ζεβαζκφ ζηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα κε άλνηγκα πξνο ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο, θαη 

 ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εζλνθεληξηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ ζηεξενηχπσλ. 

Σν δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν εκθαλίδεηαη σο ην πιένλ δεκνθξαηηθφ δηφηη απνδέρεηαη θαη 

εληζρχεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ, επλνεί ηε 

ζπλεξγαζία ηνπο θαη ζρεδηάδεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο (Μάξθνπ 1995, 150-173). Δπηπιένλ, ε πξνζέγγηζε απηή δελ αθνξά 

κφλν ζρνιεία κε παξνπζία παηδηψλ κεηαλαζηψλ, νχηε είλαη ζπλπθαζκέλε κε έλα κφλν 

γλσζηηθφ αληηθείκελν. Αθνξά θάζε καζεηή, αλεμάξηεηα απφ ην γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

ηνπ ππφβαζξν, δηφηη ζπλδέεηαη κε ηελ αγσγή ζηε δεκνθξαηία. Αληίζεηα, ε 

κνλνπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ φπσο ε Ηζηνξία, ε Λνγνηερλία ή ε 

Γιψζζα, θάζε άιιν παξά βνεζά ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ θξηηηθέο ηθαλφηεηεο ή λα 

πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηελ πξννπηηθή ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο.  
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Ζ Γεκηνπξγία Φπιεηηθήο θαη Δζληθήο Σαπηφηεηαο ζηνπο Μεηαλάζηεο Μαζεηέο 

 Ζ δεκηνπξγία θπιεηηθήο θαη εζληθήο ηαπηφηεηαο γηα ηνπο κεηαλάζηεο καζεηέο απνηειεί 

ζίγνπξα κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία. Σα παηδηά έξρνληαη αληηκέησπα κε ηελ επηξξνή ησλ 

γνλέσλ ζην ζπίηη, νη νπνίνη πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ ζπλήζσο ηελ εζληθή ηαπηφηεηα 

θαη ηελ θνπιηνχξα. Έμσ απφ ην ζπίηη, ην ζρνιείν ή ηε γεηηνληά, ην παηδί έξρεηαη 

αληηκέησπν κε κεγάιεο πξνθιήζεηο ζε ζρέζε κε ηα άιια παηδηά, ιφγσ ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ. Μήπσο ε γξεγνξφηεξε έληαμε ηνπ ζην ζχλνιν ζα θάλεη ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ιηγφηεξν νξαηή ζηα κάηηα ησλ άιισλ θαη θαη‘ επέθηαζε, ιηγφηεξν 

δχζθνιε ηελ θαζεκεξηλφηεηα; Ζ κία φςε ηνπ λνκίζκαηνο ινηπφλ, δίλεη ηελ επηινγή 

δηαηήξεζεο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ησλ γνλέσλ ηνπο, ησλ ιεγφκελσλ «Black immigrants», 

ελψ ε άιιε φςε, δίλεη ηελ επηινγή φξσλ φπσο «Americans», «Black Americans» θαη 

«Ethnic Americans» (James, 1997). 1.3 Ζ Αθαδεκατθή Δπίδνζε ησλ Μεηαλαζηψλ 

Μαζεηψλ Όπσο ζπκβαίλεη ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, έηζη θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

Ακεξηθήο, ε δηαθνξεηηθφηεηα ζε θάζε ηάμε δηεπξχλεηαη. Ο πιεζπζκφο ησλ κεηαλαζηψλ 

παηδηψλ ππνινγίδεηαη φηη ζα απμεζεί κέζα ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο, κε αθήμεηο λέσλ 

κεηαλαζηψλ θαη γελλήζεηο απφ ηνπο πθηζηάκελνπο κεηαλάζηεο (Hernandez, 2004). 

Δπηπιένλ, ε πνιηηηζκηθή απφζηαζε κεηαμχ δηδαζθφλησλ θαη καζεηψλ ζηα Ακεξηθαληθά 

ζρνιεία απμήζεθε θαη ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη (Ladson-Billings, 1999), αθνχ νη 

κειινληηθνί δηδάζθνληεο-θνηηεηέο ζηα δηάθνξα Σκήκαηα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, δελ 

έρνπλ κεγάιε γλψζε θαη εκπεηξία ζηελ πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε (Sleeter, 2001). Ζ 

αλάγθε ινηπφλ γηα πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηα ζρνιεία, ηδηαίηεξα γηα λεναθηρζείο 

κεηαλάζηεο καζεηέο, θαζίζηαηαη επηηαθηηθή, αθνχ, αλ βηψζνπλ ζεηηθέο αθαδεκατθέο θαη 

κε αθαδεκατθέο εκπεηξίεο, ζα κπνξέζνπλ λα εληαρζνχλ πην νκαιά ζην ζχλνιν θαη λα 

πηνζεηήζνπλ θαιχηεξα ζηνηρεία ηα νπνία «απαηηνχληαη» ζηελ λέα θαζεκεξηλφηεηα. Αλ δε, 

ζπλνδεπηεί κε έλα αζθαιέο θαη επράξηζην πεξηβάιινλ, ηφηε ε αθαδεκατθή επηηπρία θαη φρη 

κφλν ησλ παηδηψλ απηψλ, ζα είλαη κεγαιχηεξε (Heikinheimo & Shute, 1986). Ζ 

αθαδεκατθή επίδνζε ησλ καζεηψλ απηψλ θαίλεηαη φηη επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο 

παξάγνληεο. Ο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε έιιεηςε γλψζεο ηεο Αγγιηθήο 

γιψζζαο, αθφκα θαη γηα παηδηά πξψηεο θαη δεχηεξεο γεληάο (Glick & Hohmann-Marriot, 

2007). Ο δεχηεξνο παξάγνληαο αθνξά νηθνγελεηαθνχο παξάγνληεο φπσο ε ζηήξημε απφ 

ηνπο γνλείο, ε δηάξθεηα παξακνλήο ζηε λέα ρψξα, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζηάηνπο θαη νη 

πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ (Glick & White, 2003, Kao, 2004, Lutz, 2007). Ο ηξίηνο 

παξάγνληαο έρεη λα θάλεη κε ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα παηδηά, 

φπσο ε θαηάζιηςε, ε ρακειή απηνεθηίκεζε, ην άγρνο θαη ε κνλαμηά (James, 1997), ελψ ν 
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ηέηαξηνο έρεη λα θάλεη κε ηα πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ζηελ ηνπηθή θνπιηνχξα, ζε ζρέζε 

κε ηελ θνπιηνχξα ησλ γνλέσλ ηνπο, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ (Din, 

2006). χκθσλα κε ηνλ (2006), ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ γλψξηδαλ θαιχηεξα ηελ 

Αγγιηθή γιψζζα, ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ αιιειεπίδξαζε 

κε ληφπηνπο καζεηέο θαη θίινπο ηνπο. Αληίζεηα, νη γνλείο παξέκελαλ ζηαζεξνί ζηηο θηιίεο 

θαη ηηο γλσξηκίεο ηνπο κε άηνκα απφ ηελ ίδηα ρψξα πξνέιεπζεο. ε κηα πξνζπάζεηα λα 

επηβηψζνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο ζην ζρνιείν, νη κεηαλάζηεο καζεηέο επηζηξαηεχνπλ 

δηάθνξνπο κεραληζκνχο αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ. Έκαζαλ λα αγλννχλ 

δηάθνξα γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο, θξαηνχλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ζπλαηζζήκαηα θαη 

θαηαζηάζεηο, ελψ ςάρλνπλ γηα θνηλσληθή ππνζηήξημε, ή ζηεξίδνληαη ζην νηθνγελεηαθφ 

ηνπο πεξηβάιινλ γηα λα βξνπλ ππνζηήξημε θαη θαηαλφεζε. Γηα παξάδεηγκα ν Traore 

(2006) αλέθεξε δχν ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. Μεξηθνί καζεηέο αγλννχζαλ δηάθνξα γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο θαη 

θξαηνχζαλ θάπνηα πξάγκαηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ελψ άιινη επηθεληξψλνληαλ ζηνλ 

πξσηαξρηθφ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πήγαηλαλ ζην ζρνιείν, ρσξίο λα επηηξέπνπλ ζην 

νπνηνδήπνηε εκπφδην λα κπεη ζην δξφκν ηνπο. Άιινη εξεπλεηέο ζην ρψξν (Yea & Inose, 

2002),δήισζαλ φηη νη κεηαλάζηεο καζεηέο έςαρλαλ θνηλσληθή ππνζηήξημε, ή ζηεξίδνληαλ 

ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. εηξά εξεπλψλ (Ogbu, 1991, Trueba, 1988) πξνζπάζεζε λα δψζεη 

εμήγεζε ζηελ αθαδεκατθή απνηπρία ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ ζην ζρνιείν. Οη έξεπλεο 

απηέο έδεημαλ φηη νη καζεηέο απνηπγράλνπλ ζην ζρνιείν, επεηδή ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο 

δαζθάινπο ζην ζρνιείν, κε βάζε ηελ θνπιηνχξα, δελ έρεη λφεκα γη απηά ηα παηδηά. Οη 

δάζθαινη επηκέλνπλ ζηελ ηζρχνπζα θνπιηνχξα ηεο ρψξαο, ηελ νπνία πνιιέο θνξέο 

έξρνληαη λα επηβάινπλ, ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ θνπιηνχξα θαη ην παξειζψλ ησλ 

παηδηψλ. ε έλα πνιππνιηηηζκηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, ν δηδάζθνληαο ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππφςε κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηφζν ηελ πξνζαξκνγή 

ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ ζην λέν γη‘ απηά πεξηβάιινλ, φζν θαη ηελ αθαδεκατθή ηνπο 

επίδνζε (Gay, 2000). 

ε έλα ηέηνην πιαίζην, βαζηθφ ξφιν παίδνπλ νη δηαπνιηηηζκηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαη είλαη ελδηαθέξνλ φηη ε έξεπλα ησλ Sparks, Butt & Pahnos (1996) 

έδεημε φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε αζηηθέο θαη ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ζρεηηθά κε ην πψο πξνζεγγίδνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. Έηζη, νη 

πξψηνη θαίλεηαη λα θαηαλννχλ θαιχηεξα ηε ζεκαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ εζληθή πνηθηιφηεηα, ελψ νη δεχηεξνη, αλ 
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θαη εθηηκνχζαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ εθείλα ηα έζηκα θαη ηηο παξαδφζεηο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ ηα νπνία ζπλέβαιιαλ ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ καζεηψλ 

δηαθνξεηηθήο εζληθήο πξνέιεπζεο, δελ είραλ ζην κπαιφ ηνπο θάπνην ζπγθεθξηκέλν πιάλν 

γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξναγσγή ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ζηα πιαίζηα ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Παξφκνηα ήηαλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ 

Harrison, Carson & Burden (2010). ε κηα άιιε έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο θαη ηηο 

ζρεηηθέο γλψζεηο εθπαηδεπηηθψλ πνπ δνχιεπαλ κε κεμηθαληθήο πξνέιεπζεο καζεηέο (Tabb 

& Joonkoo, 2005) θάλεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί δηέζεηαλ ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζρεηηθά 

πςειά επίπεδα γλψζεηο ζρεηηθά κε ηνλ κεμηθαληθφ πνιηηηζκφ, ελψ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

απνηειεζκαηηθή δηδαθηηθή πξάμε έπαηδε ε ιεηηνπξγηθή γλψζε ηεο ηζπαληθήο εθ κέξνπο 

ησλ δηδαζθφλησλ. Δμάιινπ, ε έξεπλα ησλ Harrison θ.ά. (2010) έδεημε φηη νη έγρξσκνη 

εθπαηδεπηηθνί είλαη πην επαξθείο ζε δηαπνιηηηζκηθφ επίπεδν απ‘φ,ηη νη ιεπθνί ζπλάδειθνί 

ηνπο. ηελ έξεπλα ησλ Chepyator θ.ά. (2000) θάλεθε φηη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζρεηηθά κε ηελ πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζρεκάηηδαλ έλα ζπλερέο ζην έλα άθξν ηνπ 

νπνίνπ αλήθαλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δε δεζκεχνληαλ λα ηελ εθαξκφζνπλ θαη ζην άιιν 

απηνί πνπ εθάξκνδαλ ηελ εθπαίδεπζε ηεο ζπκπεξίιεςεο. Δπηπιένλ, ε έξεπλα έδεημε φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί είραλ ειιηπείο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνιππνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

εμέθξαδαλ ηελ αλάγθε γηα ζρεηηθή εθπαίδεπζε θαη πξνγξάκκαηα πξνεηνηκαζίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηα νπνία ζα ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα  δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ζα πξνάγνπλ 

ηε δηάρπζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηα δεκφζηα ζρνιεία. 

Γεληθφηεξα, νη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί Φπζηθήο Αγσγήο έρνπλ ζεηηθέο 

ζηάζεηο απέλαληη ζηελ πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε αιιά φρη θαη θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

πιάλν γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξναγσγή ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ζηα πιαίζηα ηεο 

Φπζηθήο Αγσγήο (Choi & Chepyator-Thomson, 2011). 

Σφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν πξέπεη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη θαηάιιειεο κέζνδνη θαη ηα κέζα ψζηε λα πεξλνχλ ηα αλάινγα 

κελχκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ πξνζέγγηζε απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο λα θαιιηεξγήζεη ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα αλάπηπμεο 

ησλ καζεηψλ ηνπ ζπζηεκαηηθά θαη πξνγξακκαηηζκέλα κέζα απφ ην κάζεκα ηνπ. Μεξηθέο 

απφ απηέο ηηο δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο Danish, Petitpas & Hale (1992), 

είλαη δεμηφηεηεο δσήο. Αο κε μερλάκε φηη νη δεμηφηεηεο απηέο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ 

ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο φρη κφλν κέζσ εηδηθψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

πξνγξακκάησλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο αιιά θαη κέζσ ηνπ θαηάιιεινπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο θαη ηνπ ζρνιείνπ γεληθφηεξα (Patrick, Ward & Crouch, 1998). 
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Γπζηπρψο, ζχκθσλα κε ηνλ Strand (1996), ηα πεξηζζφηεξα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

εζηηάδνπλ ζηελ θπξίαξρε πνιηηηζκηθά νκάδα, κε απνηέιεζκα λα κελ έρνπλ λφεκα θαη αμία 

ηα αξθεηνχο καζεηέο. Δπηπιένλ, ηα ζπγθεθξηκέλα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα δε δίλνπλ 

ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ επηπιένλ εκπεηξίεο θαη γλψζεηο ζρεηηθά κε 

νκάδεο δηαθνξεηηθέο απφ απηή ζηελ νπνία αλήθνπλ θαζψο θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ νπηηθή 

ησλ άιισλ νκάδσλ (Butt & Pahnos, 1995). Δλλνείηαη φηη ζε πξαθηηθφ επίπεδν, δελ αξθεί 

λα ιέκε γεληθά φηη ζα ζέιακε έλα πνιππνιηηηζκηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα Φπζηθήο 

Αγσγήο πνπ λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα κάζνπλ λα ζπλππάξρνπλ αξκνληθά 

αθφκα θη αλ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο εζληθέο ή θνηλσληθέο, ή δηαθνξεηηθά 

εθπαηδεπηηθά ππφβαζξα (Chepyattor-Thomson θ.ά., 2008) αιιά θαη λα ην πεξηγξάςνπκε 

κε αθξίβεηα (Banks, 2002). Πεξίπησζε εθαξκνγήο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηέηνηνπ 

πξνγξάκκαηνο απνηειεί ην πξφγξακκα δεκνηηθψλ (ethnic) ρνξψλ πνπ εθάξκνζαλ νη 

McGreevy-Nichols & Scheff (2000), ελψ ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε κειέηε ηνπ Prevots 

(1991), ε νπνία, αλαδεηθλχνληαο ηηο ζρέζεηο θαη ηηο ακνηβαίεο επηδξάζεηο κεηαμχ 

θαιιηηερλψλ ηνπ δπηηθνχ θαη κε θφζκνπ, ζπλέβαιε  ζηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα 

έλα πνιππνιηηηζκηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπκπεξίιεςεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ρνξνχ ή ηεο 

Φπζηθήο Αγσγήο γεληθφηεξα. 

Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο αλάπηπμεο δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ αθνξά ζε επηθνηλσληαθέο, 

επαγγεικαηηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη άιιεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε, ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη πνιπθσλία πνπ ππάξρεη ζηα ζρνιεία καο, θαη 

ηελ αλάγθε λα αληηιεθζνχκε φηη άηνκα απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ππφβαζξα έρνπλ 

δηαθνξεηηθά πνιηηηζηηθά πξφηππα, πξαθηηθέο θαη πξνζδνθίεο. Γεδνκέλνπ φηη ν πνιηηηζκφο 

επεξεάδεη θάζε πηπρή ηεο δσήο καο—απφ ην ληχζηκν κέρξη ηηο ζπλαιιαγέο καο—

ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμνπκε νξηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο θαη δεμηφηεηεο γηα λα επηηχρνπκε σο 

παγθφζκηνη πνιίηεο, ζηελ ρψξα καο ή ζην εμσηεξηθφ. Απηέο νη δεμηφηεηεο θαζηζηνχλ ηα 

άηνκα ηθαλά λα αιιειεπηδξνχλ απνηειεζκαηηθά θαη κε απνδεθηφ ηξφπν ζε κηα νκάδα ηεο 

νπνίαο ηα κέιε έρνπλ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ππφβαζξα, ηξφπνπο ζθέςεο θαη πξάμεο, 

πξνζέγγηζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζπκπεξηθνξέο. Ο φξνο δηαπνιηηηζκηθφηεηα είλαη 

παξεμεγεκέλνο θαη απηφ γηαηί ζπλδέζεθε κε ηελ ζχγρξνλε ηδέα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο—

σο φξνο ν νπνίνο έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηνπο ιίγνπο θαη ηνπο δπλαηνχο θαη αλαθέξεηαη ζε 

κηα ζπγθεθξκέλε εθδνρή δηεζλνχο νηθνλνκηθήο ελνπνίεζεο γηα εμππεξέηεζε ηδίσλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ παξά σο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζπλέλσζε ησλ αλζξψπσλ 

θαη ζηελ πξνψζεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ (Chomsky, 2002). ε απηφ ην πιαίζην 

ππάξρεη ε ηάζε ηζνπέδσζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ε αίζζεζε φηη απεηινχληαη ηα 
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δηαθξηηά πνιηηηζκηθά, ζξεζθεπηηθά θαη εζληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ησλ 

αλζξψπσλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν δηαπνιηηηζκφο εθαξκφζηεθε, ή επηβιήζεθε, κέζα απφ 

ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ηεο νπνίαο ηα θίλεηξα ζηηο κέξεο ήηαλ θαζαξά νηθνλνκηθά, έθαλε 

ηηο δηάθνξεο νκάδεο αλζξψπσλ λα ληψζνπλ φηη παξαβηάδεηαη ε πνιηηηζκηθή ηνπο 

ππφζηαζε, ηα ήζε, ηα έζηκα θαη νη αμίεο ηνπο. Μέζα ζε απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

εμαθαλίδνληαη ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ φξνπ δηαπνιηηηζκφο. Πξφθεηηαη γηα ζηνηρεία ηα 

νπνία κπνξνχλ λα θέξνπλ ηνπο αλζξψπνπο, αθφκα θαη κε ηελ ίδηα θνπιηνχξα, πην θνληά 

θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο ε ηθαλφηεηα λα ζεβφκαζηε ηνπο άιινπο 

αλζξψπνπο θαη ην πνηνη είλαη, καθξηά απφ ηελ αίζζεζε φηη θηλδπλεχεη ν έλαο απφ ηελ 

χπαξμε ηνπ άιινπ, αθξηβψο γηαηί θαη νη άιινη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζεβαζηνχλ ηε δηθή 

καο χπαξμε, ηα ήζε, ηα έζηκα θαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα. Ζ δηαπνιηηζκηθή ηθαλφηεηα κπνξεί 

λα ζπκβάιεη ζηελ ελζπλαίζζεζε, ζηελ εκπάζεηα, ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ αιιειεγγχε 

κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Δλψ επηθαλεηαθά νη πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο θαίλεηαη λα 

εμαθαλίδνληαη κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε, νη ππνθξππηφκελεο αμίεο κηαο θνηλσλίαο 

παξακέλνπλ (Cross-cultural communication, 2007b). Ζ ζεκαζία ηεο πνιηηηζηηθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο θαη ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ δελ ειαρηζηνπνηείηαη κε ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε. Αληίζεηα, ε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ ζε δηεζλέο επίπεδν 

θαζηζηά ηηο δηαπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο δσηηθήο ζεκαζίαο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην 

θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. Αο αλαινγηζηνχκε πφζν ζπρλά ιέκε ηελ θξάζε ‗δελ μέξσ 

ηη ελλνείο‘ (Prigent, 2013). Ζ αλάγθε λα κηινχκε ηελ ίδηα γιψζζα, ηφζν θπξηνιεθηηθά φζν 

θαη κεηαθνξηθά, είλαη κεγάιε. Πξφθεηηαη γηα ηελ αλάγθε λα θαηαιαβαίλνπκε ην άιιν 

άηνκν αθφκα θαη αλ απηφ πξνέξρεηαη απφ ηελ ίδηα θνπιηνχξα θαη πνιηηηζκηθή νκάδα κε 

ηελ δηθή καο. Οη δηαπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο θαη νη δηαζηάζεηο ηνπο Ζ πνιηηηζκηθή 

λνεκνζχλε (cultural intelligence) είλαη έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ δηαπνιηηηζκηθή 

δεμηφηεηα. Ζ αλάπηπμε ηεο πνιηηηζκηθήο λνεκνζχλεο θαη ε απφθηεζε δηαπνιηηηζκηθψλ 

δεμηνηήησλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ην άηνκν λα αλαπηχμεη ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο γηα 

επηηπρία ζηνλ ηφπν ηνπ θαη ζε κηα άιιε ρψξα (Cross-cultural communication, 2007a). Γηα 

λα γίλεη θαηαλνεηή ε έλλνηα δηαπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο θαη ε αλάγθε γηα θαιιηέξγεηα ησλ 

δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ πξέπεη λα νξηνζεηεζνχλ θάπνηεο ζπλαθείο έλλνηεο φπσο είλαη 

ν πνιηηηζκηθφο θαθφο, ν πνιηηηζκφο, ε θνπιηνχξα θαη ε λννηξνπία. Ο ‗πνιηηηζκηθφο 

θαθφο‘ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη βιέπνπλ ηνλ θφζκν. 

πγθεθξηκέλα, νη 91 άλζξσπνη βιέπνπλ ηνλ θφζκν κέζα απφ ηνλ δηθφ ηνπο θαθφ, δειαδή 

κέζα απφ ηηο δηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. Απηφο ν θαθφο επεξεάδεη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη ζπλαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπο θαη επηιχνπλ 

πξνβιήκαηα. ην πην βαζηθφ επίπεδν, ε εξκελεία ηνπ θάζε αηφκνπ γηα ηνλ θφζκν είλαη 
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δηαθνξεηηθή, αιιά κε βάζε ηηο νκάδεο ζηηο νπνίεο αλήθνπκε—εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο, 

ηνπηθέο, επαγγεικαηηθέο, νηθνγελεηαθέο— κνηξαδφκαζηε θάπνηεο εξκελείεο κε ηνπο 

άιινπο. Ο πνιηηηζκφο αλαθέξεηαη ζην ζχζηεκα πεπνηζήζεσλ θαη αμηψλ ην νπνίν 

ζπκκεξίδεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα αλζξψπσλ. Πνιηηηζκφο ζεκαίλεη φηη εκείο θαη νη 

άιινη αλακέλεηαη λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε νξηζκέλα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο σο ζπλέπεηα 

ηνπ φηη αλήθνπκε ζε νξηζκέλεο νκάδεο. Δλψ ν φξνο θνπιηνχξα πνιιέο θνξέο 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπλψλπκν ηνπ φξνπ πνιηηηζκφο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

ππνζχλνιφ ηνπ. Αλαθέξεηαη ζηελ ηδέα ηεο κνλαδηθφηεηαο θαη ηεο ελφηεηαο κηαο 

δεδνκέλεο θνηλσλίαο. εκαίλεη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πλεχκαηνο, ηελ παηδεία αιιά θαη ην 

ζχλνιν ηεο πλεπκαηηθήο παξάδνζεο θαη δεκηνπξγίαο ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

Γηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο κπνξεί λα ππάξρνπλ φρη κφλν κεηαμχ ησλ εζλψλ, αιιά αθφκε 

θαη αλάκεζα ζηα κέιε κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο, κηαο νηθνγέλεηαο, αθφκα θαη αλάκεζα ζηα 

άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην εξγαζηαθφ ρψξν. Οη δηαθνξέο κπνξεί λα είλαη εζηθέο, 

εζληθέο, γεσγξαθηθέο, ηζηνξηθέο, πνιηηηθέο ή ζξεζθεπηηθέο. Ζ λννηξνπία αλαθέξεηαη ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην κπαιφ ηνπ θάζε αλζξψπνπ, δειαδή ζηνλ ηξφπν ζθέςεο. 

Ο ηδηαίηεξνο ηξφπνο ζθέςεο ελφο αηφκνπ, κηαο νκάδαο, ελφο ιανχ είλαη ην ζχλνιν ησλ 

πεπνηζήζεσλ, ησλ θνβηψλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ πνπ ηειηθά θαζνξίδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηε δξάζε ησλ αηφκσλ ή ησλ νκάδσλ. Οη δηαπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο 

είλαη έλα ζχλνιν απφ γλσζηηθά, ζπκπεξηθνξηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

επηηξέπνπλ ζηα άηνκα λα πξνζαξκνζηνχλ απνηειεζκαηηθά ζε δηαπνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα (Abbe, Gulick, & Herman, 2007). Πξφθεηηαη γηα ηελ ηθαλφηεηα λα 

επηθνηλσλνχκε επηηπρψο κε ηνπο αλζξψπνπο ησλ άιισλ πνιηηηζκψλ θάηη πνπ πξνυπνζέηεη 

ηελ θαηαλφεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ηξφπσλ ζθέςεο ησλ άιισλ αλζξψπσλ θαη ηελ 

ηθαλφηεηα έθθξαζεο ηνπ δηθνχ καο ηξφπνπ ζθέςεο. Έλα άηνκν πνπ έρεη δηαπνιηηηζκηθέο 

δεμηφηεηεο θαηαλνεί, ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, ηηο 

πνιηηηζκηθά ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο, ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη δξάζεηο ηνπο. Ζ γλψζε 

γηα άιινπο πνιηηηζκνχο θαη γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ άιισλ αλζξψπσλ, ε ελζπλαίζζεζε, 

δειαδή ε θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ άιισλ αλζξψπσλ, ε 

απηνπεπνίζεζε, δειαδή ε γλψζε ησλ δηθψλ καο επηζπκηψλ, δπλαηψλ ζεκείσλ θαη 

αδπλακηψλ θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα, θαζψο επίζεο θαη ε πνιηηηζηηθή 

ηαπηφηεηα, δειαδή ε γλψζε ηεο θνπιηνχξαο ελφο αηφκνπ, απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά θαη 

βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ. Μηα ζεηξά απφ δπλαηφηεηεο ησλ 

αλζξψπσλ, εθφζνλ απηέο κεηαηξαπνχλ ζε δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο, φπσο είλαη νη πην θάησ, 

κπνξεί λα δηεπθνιχλνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο αλαιφγσο ηνπ 

ηχπνπ ηεο αιιειεπίδξαζεο (INCA, 2004). Πξψηνλ, είλαη ε αλνρή ηεο ακθηζεκίαο, ε νπνία 
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αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δερηεί έιιεηςε ζαθήλεηαο θαη λα είλαη ζε ζέζε 

λα αζρνιεζεί κε δηθνξνχκελεο θαηαζηάζεηο επνηθνδνκεηηθά. Γεχηεξνλ, ε επειημία ζηε 

ζπκπεξηθνξά αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα πξνζαξκφδεη ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ ζε δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο θαη θαηαζηάζεηο. Σξίηνλ, ε επηθνηλσληαθή ζπλαίζζεζε 

αλαθέξεηαη ζηελ δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα πξνζδηνξίζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

επηθνηλσληαθέο ζπκβάζεηο ησλ αλζξψπσλ δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο θαη λα 

ηξνπνπνηήζεη ηηο δηθέο ηνπ κνξθέο έθθξαζεο αληίζηνηρα. Σέηαξηνλ, ε αλαθάιπςε ηεο 

γλψζεο αλαθέξεηαη ζηελ δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα απνθηήζεη λέεο γλψζεηο ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο πξαθηηθήο θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηε γλψζε ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο. Πέκπηνλ, ν ζεβαζκφο ηεο 92 

δηαθνξεηηθφηεηαο αλαθέξεηαη ζηελ πεξηέξγεηα θαη ζηε δηαθάλεηα, θαζψο θαη ζηελ 

πξνζπκία ηνπ αηφκνπ λα αλαζηείιεη ηε δπζπηζηία γηα ηνπο άιινπο πνιηηηζκνχο θαη ηελ 

πίζηε γηα ηε δηθή ηνπ. Σέινο, ε ελζπλαίζζεζε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

θαηαλνεί δηαηζζεηηθά ηη ζθέθηνληαη άιινη άλζξσπνη θαη πψο αηζζάλνληαη ζε δεδνκέλεο 

θαηαζηάζεηο. Κάπνηα άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ βηβιηνγξαθία είλαη ε 

πνιηηηζκηθή εκπεηξία, ε εμππλάδα, ε αλαγλψξηζε / εθηίκεζε, ν αιθαβεηηζκφο, ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα, ην ππφβαζξν, ε εκπεηξία, νη ηθαλφηεηεο, ε ζπλαίζζεζε, ε επθπΐα θαη 

ε θαηαλφεζε (Selmeski, 2007). Πνιιέο απφ απηέο ηηο δεμηφηεηεο ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο. Με βάζε ηε βηβιηνγξαθία έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί πεξίπνπ νγδφληα-έμη εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο δηαπνιηηηζηηθήο ηθαλφηεηαο 

(Fantini, 2006). Απφ κηα ιίζηα δέθα έγθπξσλ θαη αμηφπηζησλ πνζνηηθψλ εξγαιείσλ (Abbe, 

Gulick, & Herman, 2007), κέζα απφ δνθηκέο θαη παξαηεξήζεηο, έρνπλ εληνπηζηεί ηα 

αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά σο ζεκαληηθά γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

ηθαλφηεηαο, είηε σο πθηζηάκελε είηε σο δπλάκεη ηθαλφηεηα: ε αλνρή ηεο ακθηζεκείαο, ην 

λα είκαζηε αλνηθηνί λα γλσξίζνπκε άιινπο αλζξψπνπο, ε επειημία ζηε ζπκπεξηθνξά, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα, ε παξαθίλεζε γηα λα θάλνπκε θάηη, ε ελζπλαίζζεζε, ε 

κεηα-επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα θαη ε πνιπθεληξηθφηεηα. Ζ αλάπηπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

ηθαλφηεηαο ζηεξίδεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζηηο εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ, θαζψο ην άηνκν 

επηθνηλσλεί κε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο. Καηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε αλζξψπνπο απφ 

άιινπο πνιηηηζκνχο, ην άηνκν βηψλεη νξηζκέλα εκπφδηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο 

δηαθνξέο ζηελ πνιηηηζηηθή θαηαλφεζε κεηαμχ ησλ δχν αλζξψπσλ απφ δηαθνξεηηθέο 

θνπιηνχξεο. Απηά ηα εκπφδηα θαη νη εκπεηξίεο κπνξεί λα παξαθηλήζνπλ ην άηνκν λα 

απνθηήζεη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζα ην βνεζήζνπλ λα επηθνηλσλήζεη ηελ άπνςή ηνπ ζε άηνκα 

κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν θαη εζληθφηεηα. Ζ δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα δελ 

δηελεξγείηαη ζην θελφ αιιά αιιεινζπλδέεηαη θαη αιιεινδηαπιέθεηαη κε δχν άιιεο 
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μερσξηζηέο ηθαλφηεηεο, απηέο ηεο γισζζνκάζεηαο θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο γλψζεο (φπσο 

δείρλεη ν Πίλαθαο 1). Τηνζεηψληαο ηε ζεσξία ηεο ζηνρνζεζίαο ηνπ Benjamin Bloom γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ ζηνλ γλσζηνινγηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα (Bloom, 1956; 

Krathwohl, Bloom, & Masia, 1973), κπνξεί λα αληηιεθζνχκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζε 

εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα ελψ αξρηθά νη ηξεηο θχθινη, ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο, 

ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο θαη ηεο ηνπηθήο γλψζεο εκθαλίδνληαη ζρεδφλ αλεμάξηεηνη, 

αθνινχζσο απηνί αξρίδνπλ λα ζπκπίπηνπλ. Καζψο δηεπξχλνπκε θαη εκβαζχλνπκε ζηηο 

γλψζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά καο πεξλψληαο απφ ηα δηάθνξα ζηάδηα ηνπ γλσζηηθνχ θαη 

ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ηνκέα, ηφζν πεξηζζφηεξν εζσηεξηθεχνπκε ζηνηρεία ηεο άιιεο 

θνπιηνχξαο θαη ηελ ζπκπεξηιακβάλνπκε ζην δηθφ καο αμηνινγηθφ ζχζηεκα θαη 

παξάιιεια απμάλεηαη ε (γλσζηηθή) θαηαλφεζε θαη ε (ζπλαηζζεκαηηθή) ελζπλαίζζεζή καο 

πξνο ηελ άιιε θνπιηνχξα.  

 

Οη δηαπνιηηηζκηθέο δεμηόηεηεο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Κύπξνπ  

Οη δηαπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο είλαη κέξνο ελφο επξχηεξνπ θάζκαηνο θαη πιέγκαηνο 

δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ αλζξσπηζηή, επέιηθην, εθεπξεηηθφ, θαηλνηφκν, 

επηρεηξεκαηηθφ, ζηνραζηηθφ, αθηηβηζηή, δεκνθξαηηθφ θαη κε θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή 

ζθέςε κειινληηθφ πνιίηε θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ κέζα απφ ηα δηάθνξα 

καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην ζρνιείν. Σέηνηεο επξχηεξεο δεμηφηεηεο 

πξνζπαζνχλ λα επηηεπρζνχλ, γηα παξάδεηγκα, κέζα απφ καζήκαηα φπσο είλαη ε 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

γλψζεηο θαη ζηάζεηο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, 

κεηαμχ άιισλ.  

ηα Νέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα (ΝΑΠ) (ΤΠΠ, 2010) ηεο Κχπξνπ εληνπίδνπκε ζε 

δηάθνξα ζεκεία ιέμεηο, έλλνηεο θαη θξάζεηο, νη νπνίεο είηε παξαπέκπνπλ άκεζα ζηελ 

δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα είηε θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αλάπηπμήο ηεο. Οη 

πνιίηεο καο πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ φια ελεξγνί δεκνθξαηηθνί πνιίηεο πνπ εκπλένληαη 

απφ ζεβαζκφ γηα ηελ αμία ηνπ αλζξψπνπ θαζαπηή θαη θνηλσληθή αιιειεγγχε. Απηνί νη 

κεγάινη ζηφρνη πξέπεη λα επηηεπρζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ αλζξψπηλνπ θαη δεκνθξαηηθνχ 

ζρνιείνπ φπνπ νη καζεηέο ζέινπλ θαη ραίξνληαη λα καζαίλνπλ θαη καζαίλνπλ πψο θαη γηαηί 

πξέπεη λα είλαη ελεξγνί πνιίηεο. ε απηφ ην ζρνιείν νη πνιίηεο απνθηνχλ έλα ζπλεθηηθφ 

θαη επαξθέο ζψκα γλψζεσλ, ψζηε λα θαηαλννχλ θαη λα εξκελεχνπλ ην γχξσ ηνπο θφζκν, 

λα επηθνηλσλνχλ ηζφηηκα θαη δεκηνπξγηθά κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο, λα δηακνξθψλνπλ 
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ηε δσή ηνπο κε ηε βνήζεηα ησλ επηζηεκνληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ επηηεπγκάησλ ηεο 

αλζξσπφηεηαο θαη λα ζέινπλ λα ζπκβάινπλ ζην λα γίλεη ν θφζκνο θαιχηεξνο, ν θαζέλαο 

φπνπ επηιέγεη. (Γεκεηξίνπ, 2010, ζ. 3).  

Μηιψληαο ινηπφλ γηα ελεξγνχο θαη δεκνθξαηηθνχο πνιίηεο, νη νπνίνη δηέπνληαη απφ 

ζεβαζκφ πξνο ηελ αμία ηνπ αλζξψπνπ, ηελ αλάγθε θαηαλφεζεο, παξαηήξεζεο θαη 

εξκελείαο ηνπ θφζκνπ γχξσ καο, ηελ ηζφηκε θαη δεκηνπξγηθή επηθνηλσλία κε ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο καο θαη ηελ αηνκηθή ζπκβνιή θαη επζχλε ηνπ θαζελφο καο ζηε βειηίσζε 

ηνπ θφζκνπ καο αμηνπνηψληαο ηα επηζηεκνληθά θαη πνιηηηζηηθά επηηεχγκαηα ηεο 

αλζξσπφηεηαο.  

Σα ζηνηρεία πνπ καο επηηξέπνπλ λα δήζνπκε ζε κηα ζχγρξνλε θαη πνιππνιηηηζκηθή 

θνηλσλία είλαη ε επηζηεκνληθή, δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή ζθέςε, ε αλνηθηνκπαινζχλε, ε 

ζπλεξγαζία, ε ζπκβίσζε θαη ν ζεβαζκφο ηνπ δηαθνξεηηθνχ. Ο Κχπξηνο θαη ν Δπξσπαίνο 

πνιίηεο ηνπ 21νπ αηψλα ζα πξέπεη λα είλαη επηζηεκνληθά ζθεπηφκελνο θαη δεκηνπξγηθφο, 

λα δηαζέηεη θξίζε θαη αλνηθηφ κπαιφ, λα έρεη θαιή γλψζε θαη λα θάλεη ζπλεηή ρξήζε ησλ 

ηερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο, λα κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα 

ζπκβηψλεη, λα αλαγλσξίδεη θαη λα ζέβεηαη ην δηαθνξεηηθφ θαη ηέινο λα αληιεί απφ ηε δηθή 

ηνπ παξάδνζε ηελ απηνπεπνίζεζε πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δεη ζε κηα ζχγρξνλε θαη 

πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία. (Γεκεηξίνπ, 2010, ζζ. 3-4). Σα ίδηα ηα Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα δηαπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο θαζψο νξίδνπλ 

σο ζηφρνπλ πσο νη καζεηέο πξέπεη ―λα θαηαλννχλ θαη λα εξκελεχνπλ ηα θαηλφκελα ηνπ 

θνηλσληθνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληφο ηνπο θαη λα ηα κεηαβάιινπλ πξνο φθεινο ηεο 

θνηλσλίαο‖, ―λα επηθνηλσλνχλ ηζφηηκα θαη δεκηνπξγηθά κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο θαη λα 

δηακνξθψλνπλ ηε δσή ηνπο κε ηε βνήζεηα ησλ επηζηεκνληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

επηηεπγκάησλ ηεο αλζξσπφηεηαο‖, ―λα ραξαθηεξίδνληαη απφ δεκνθξαηηθφηεηα, 

αγσληζηηθφηεηα, παξξεζία θαη θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα θαη λα εκθνξνχληαη απφ ηηο αμίεο 

ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο αιιειεγγχεο‖, ―λα δηακνξθψλνπλ θαη βηψλνπλ 

ζπλζήθεο ηζφηεηαο αλάκεζα ζηα δχν θχια θαη λα δηαρεηξίδνληαη κε γλψζε θαη επαηζζεζία 

ηα θαηλφκελα εηεξφηεηαο ησλ ζεκεξηλψλ πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ‖, ―πξνζπκία θαη 

ηθαλφηεηα γηα ζπιινγηθή εξγαζία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ‖ θαη ―ελζπλαίζζεζε θαη 

ηηο δεμηφηεηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο‖ (ΤΠΠ, 2010, ζζ. 5-6).  

Δπίζεο ε ρξήζε ησλ φξσλ δεκνθξαηηθφ θαη αλζξψπηλν ζρνιείν παξαπέκπεη ζηελ 

ζπκπεξίιεςε φισλ ησλ αλζξψπσλ, ζηελ έληαμή ηνπο, ζηνλ ζεβαζκφ ηεο αμηνπξέπεηαο, 

ζηελ απνδνρή, ζηελ αιιειεγγχε, ζηε ζπκθηιίσζε θαη ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα φισλ 
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ησλ παηδηψλ θαη ησλ πνιηηψλ. Σα πην πάλσ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ελφο 

αλζξψπηλνπ θαη δεκνθξαηηθνχ ζρνιείνπ. Με ηνλ φξν ‗αλζξψπηλν‘ ελλννχκε εθείλν ην 

ζρνιείν ζην νπνίν θαλέλα παηδί δελ απνθιείεηαη, δελ πεξηζσξηνπνηείηαη, δε ζηηγκαηίδεηαη, 

δελ πεξηθξνλείηαη θαη δε δπζηπρεί εμαηηίαο θάπνηαο ηδηαηηεξφηεηαο. Δίλαη έλα ζρνιείν 

απφιπηνπ ζεβαζκνχ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, θαη επηπιένλ έλα ζρνιείν ζην νπνίν ηα 

παηδηά κπνξνχλ λα είλαη ραξνχκελα θαη επηπρηζκέλα. Με ηνλ φξν ‗δεκνθξαηηθφ‘ ελλννχκε 

εθείλν ην ζρνιείν ζην νπνίν φια ηα παηδηά, αλεμάξηεηα απφ ηδηαηηεξφηεηεο, ζα απνθηνχλ 

φια εθείλα ηα εθφδηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ζήκεξα ην κνξθσκέλν άλζξσπν˙ έλα ζρνιείν 

πνπ ζα πξνζθέξεη κνξθσηηθά αγαζά πξνζαξκνζκέλα ζηε ‗δψλε επηθείκελεο αλάπηπμεο‘ 

ηνπ θάζε παηδηνχ, αξλνχκελν λα ηα θαηαηάμεη ζε θαηεγνξίεο θαη αληηζέησο απνδερφκελν 

ηε ζεκειηψδε αξρή φηη θάζε παηδί είλαη δηαθνξεηηθφ θαη ζπλεπψο ρξεηάδεηαη αλάινγε 

αληηκεηψπηζε. (ΤΠΠ, 2010, ζ. 6).  

Δθηφο απφ ην ζρνιείν ε θαιιηέγεηα ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ πξέπεη λα είλαη πιένλ 

επηδίσμε θαη ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ παλεπηζηεκίσλ. Με κηα νινέλα 

απμαλφκελε ηάζε γηα θηλεηηθφηεηα ζηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο, ε αλάγθε γηα δηαπνιηηηζκηθή 

επηθνηλσλία θαη πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε είλαη κεγαιχηεξε απφ πνηέ. Οη δηαπνιηηηζκηθέο 

δεμηφηεηεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνπο απνθνίηνπο ησλ παλεπηζηεκίσλ νη νπνίνη 

εηζέξρνληαη ζην ‗παγθφζκην ρσξηφ‘, ζην νπνίν πξέπεη λα κπνξνχλ λα δνπλ, λα εξγάδνληαη 

θαη λα επηθνηλσλνχλ κε άιινπο αλζξψπνπο. Ζ δηεζλνπνίεζε πνιιψλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ είλαη κηα επθαηξία λα αλαπηχμνπλ νη θνηηεηέο ηηο δηαπνιηηηζκηθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο ζην παλεπηζηήκην (Intercultural skills, 2009). Κάπνηα πξνγξάκκαηα 

δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην πξφγξακκα Erasmus ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, έρνπλ αλαπηπρζεί γηα λα παξέρνπλ ζηήξημε θαη θαιχηεξν 

πεξηβάιινλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζηνπο θνηηεηέο θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπο. Δπίζεο, 

ππάξρνπλ πνιιά πξνγξάκκαηα πνπ ζρεδηάδνληαη βάζεη θαιψλ πξαθηηθψλ δηαπνιηηηζκηθήο 

θνηλσληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην EXCELL Intercultural 

Skills Programms, πνπ παξέρνπλ ζε λενεηζεξρφκελα άηνκα ζε κηα θνπιηνχξα ηα εθφδηα 

γηα ηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθήο δηαπνιηηηζκηθήο θνηλσληθήο ζρέζεο γηα ζθνπνχο 

εθπαηδεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο (Butts, 2001).  

 

Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη γισζζηθή εηεξόηεηα  

Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, φπσο είλαη γλσζηφ, ραξάδεηαη ζε δηεζλέο επίπεδν, αιιά θαη ζε 

ηνπηθφ – θξαηηθφ (Εκαο, 2007). ε δηεζλέο επίπεδν νξγαληζκνί, φπσο ν ΟΟΑ, ε 
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ΟΤΝΔΚΟ, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο αλαδηακνξθψλνπλ ηνλ 

ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ πξνσζνχλ θαη παξάιιεια 

ζηξέθνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηηο γιψζζεο (Σζανχζεο, 2007). Όζνλ αθνξά ζηελ Κχπξν - 

θξαηηθφ επίπεδν- έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, θπξίσο απφ ην 2004 θαη 

εμήο, γηα ηε ζπζηεκαηηθή δηαρείξηζε ηεο γισζζηθήο εηεξφηεηαο ζηνπο ζρνιηθνχο 

νξγαληζκνχο απφ κέξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ. Απφ απηέο 

μερσξίδνπλ ην «Πξφγξακκα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο θαη ην «Πξφγξακκα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα παηδηά 

επαλαπαηξηζζέλησλ, παιηλλνζηνχλησλ θαη άιια αιιφγισζζα παηδηά» γηα καζεηέο 

δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο (Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, 2008), θαζψο επίζεο ην 

«Πξφγξακκα έληαμεο αιιφγισζζσλ καζεηψλ ζηα ζρνιεία κέζεο εθπαίδεπζεο» 

(Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, 2009), φπσο θαη ην «Πξφγξακκα ηαρχξξπζκεο 

εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο» ζε δεκνηηθά, γπκλάζηα, ιχθεηα θαη 

ηερληθέο ζρνιέο (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2009). Ο ζσζηφο ζπλδπαζκφο ησλ 

πξνζπαζεηψλ απηψλ ζε δηεζλέο θαη ηνπηθφ επίπεδν δχλαηαη λα νδεγήζεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ζρνιηθή βειηίσζε (Huber & Pashiardis, 2008). 

1.2 Μνξθέο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη γισζζηθή εηεξφηεηα Σα ηειεπηαία ρξφληα 

εμαηηίαο ηεο έκθαζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ην 

εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηελ εγεζία θαη ζηελ επίδξαζή ηεο ζηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα (Kythreotis, Pashiardis & Kyriakides, 2010· Brauckmann & Pashiardis, 

2010). Τπάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηηο νπνίεο εάλ πηνζεηήζνπλ νη 

δηεπζπληέο, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζεηηθά ζηε δηαρείξηζε ηεο γισζζηθήο εηεξφηεηαο. 

Σέηνηεο είλαη ε εγεζία γηα θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ε εγεζία πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε 

κάζεζε, ε θαηαλεκεκέλε ή επηκεξηζηηθή εγεζία, ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία θαη ε 

ζπλαιιαθηηθή εγεζία. 

Σε δεθαεηία ηνπ 1980 νη εξεπλεηέο ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο έζεζαλ λέεο βάζεηο ζην 

πεδίν ηεο εγεζίαο θαη ηε ζεκειίσζαλ, αλάκεζα ζε άιια, ζε ζεσξίεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, αιιά θαη θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο (Brooks & Miles, 2008). 

Δπηπξφζζεηα, νη κειεηεηέο ζπλέδεζαλ ηελ εγεζία ηφζν κε ηε δηδαζθαιία, φζν θαη κε ηε 

κάζεζε (MacBeath, 2002). ηελ θαηαλεκεκέλε εγεζία ε εθρψξεζε εμνπζίαο 

παξνπζηάδεηαη λα επηδξά ζεηηθά ζηε ζρνιηθή βειηίσζε (Blase & Anderson, 1995), ζηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ αιιαγή ησλ ζρνιηθψλ νξγαληζκψλ, αιιά θαη ζηα καζεζηαθά 

επηηεχγκαηα φισλ αλεμαηξέησο ησλ καζεηψλ (Harris a.o., 2007). Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή 

εγεζία ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ ζηηο εζηθέο αξρέο, ζηα θίλεηξα θαη ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο 
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ησλ πθηζηακέλσλ, ελψ ε κνξθή απηή εγεζίαο εμεηάδεηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλαιιαθηηθή εγεζία ππνζηεξίδνληαο φηη ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν απηψλ 

κνξθψλ ζην πξφζσπν ελφο εγέηε ηνλ θαζηζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξν (Γεσξγαληά & 

Ξεληθνχ, 2007). ηε ζπλαιιαθηηθή εγεζία κε ηηο ζπλαιιαγέο επηηπγράλεηαη ε νκαιή θαη 

απνηειεζκαηηθή νξγαλσηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Shields, 2009). 1.3 

Γηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο θαη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο Σν 

δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο θαη 

δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε δίγισζζε εθπαίδεπζε. ηε βηβιηνγξαθία εληνπίδνληαη 

δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο γεληθφηεξα θαη ηεο γισζζηθήο 

εηεξφηεηαο εηδηθφηεξα, νη νπνίεο πξνηείλνληαη θαη απφ κέξνπο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

δηδαθηηθήο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν. Σέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο είλαη ηα ζρέδηα εξγαζίαο 

(projects) θαη ε ρξήζε νκαδνζπλεξγαηηθψλ δνκψλ θαη ηερληθψλ (Νηθνιάνπ, 2005· 

Γεκεηξηάδνπ, 2008· Παπαγξεγνξίνπ & Μαιηγθνχδε, 2008· Μνπκηδίδνπ, 2008). Δπηπιένλ 

ζηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο (Κεζίδνπ 2008· 

Γεκεηξηάδνπ, 2008· Παπαγξεγνξίνπ & Μαιηγθνχδε, 2008), ε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία θαη ηα παηρλίδηα ξφισλ (Νηθνιάνπ, 2005· Κεζίδνπ 2008· ). Ζ δηαπνιηηηζκηθή 

δηδαθηηθή πξνηείλεη, επίζεο, ηελ εκπινθή καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηελ αλάζεζε 

πξσηαγσληζηηθνχ ξφινπ ζε απηνχο, ηελ παξαηήξεζε/πξνζεθηηθή αθξφαζε, αιιά θαη ηε 

ρξήζε γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ (Μνπκηδίδνπ, 2008). Αθφκε, σο 

θαηάιιειεο κέζνδνη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο αλαθέξνληαη ε εμαηνκηθεπκέλε 

κάζεζε θαη νη ζπλδηδαζθαιίεο εθπαηδεπηηθψλ (Κεζίδνπ 2008· Μνπκηδίδνπ, 2008). Δπίζεο 

ε δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε δηαρείξηζε ηεο 

εηεξφηεηαο (Γεκεηξηάδνπ, 2008· Παπαγξεγνξίνπ & Μαιηγθνχδε, 2008). 1.4 Δπηκφξθσζε 

δηεπζπληψλ θαη γισζζηθή εηεξφηεηα Οη αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ 

επηβάινπλ θαη ηελ αλάινγε επηκφξθσζε ησλ δηεπζπληψλ ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη εηεξφηεηαο. Οη δηεπζπληέο πξνθεηκέλνπ λα αζθνχλ ην έξγν ηνπο φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξα ρξεηάδνληαη πέξα απφ ηε ζπζηεκαηηθή βαζηθή ζπνπδή θαη ηε ζπλερή 

επηκφξθσζε (Παπαλανχκ, 2003). Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμή ηνπο απνηειεί κία 

παξάκεηξν πνπ ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο βειηίσζεο ζηνπο 

ζρνιηθνχο νξγαληζκνχο (Bubb & Earley, 2007). Όζνλ αθνξά ζην θππξηαθφ ζπγθείκελν νη 

επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νξγαλψλνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Ηδηαίηεξα απφ ην 2008 

αλαπηχρζεθαλ δηάθνξεο επηκνξθσηηθέο δξάζεηο γηα ηε ζηήξημε ηνπ «Πξνγξάκκαηνο 

ηαρχξξπζκεο εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο» (Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, 

2009), ελψ ζην πξφγξακκα επηκφξθσζεο δηεπζπληψλ θαη βνεζψλ δηεπζπληψλ πνπ 
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αλαπηχζζεη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 

2010). 
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Κεθάιαην 6 

Μεζνδνινγία πινπνίεζεο ηεο Έξεπλαο 

Πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο Α 

Σνλ πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ νη 61 (εμήληα έλα) δηεπζπληέο πνπ ππεξεηνχζαλ 

θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2016 – 2017 ζε ζρνιηθέο κνλάδεο (αζηηθέο θαη αγξνηηθέο) κέζεο 

θαη κέζεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ηεο επαξρίαο Πάθνπ, ε νπνία 

παξνπζηάδεη ςειφηεξα πνζνζηά αιιφγισζζσλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 

ειεχζεξεο επαξρίεο ηεο Κχπξνπ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο 

Κχπξνπ.  

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο κε ηε 

ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο αθνινπζήζεθε 

ε δηαδηθαζία αίηεζεο ρνξήγεζεο αδεηνδφηεζεο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ. 

Με ηε ζηξσκαηνπνηεκέλε βνιηθή δεηγκαηνιεςία πξφεθπςε δείγκα ηξηάληα έμη (36) 

δηεπζπληψλ, ην 59% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Δπηζηξάθεθαλ ηξηάληα δχν (32) 

εξσηεκαηνιφγηα, απφ ηα νπνία δεθαηξία (13) ζπκπιεξψζεθαλ απφ άληξεο θαη ηα 

δεθαελλέα (19) απφ γπλαίθεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 56 εηψλ θαη άλσ, 

ελψ ππήξρε κηθξφο αξηζκφο δηεπζπληψλ κεηαμχ ησλ ειηθηψλ 36 – 45. Οη πεξηζζφηεξνη απφ 

ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ζπνχδαζαλ ζηελ Κχπξν ή ηελ Διιάδα θαη έρνπλ απνθηήζεη 

επηπιένλ αθαδεκατθά πξνζφληα πέξαλ απφ ηε βαζηθή ηνπο εθπαίδεπζε. ρεδφλ φινη νη 

δηεπζπληέο (96,9%) παξαθνινχζεζαλ καζήκαηα ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο. 

Ο ζπλνιηθφο καζεηηθφο πιεζπζκφο ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ 

ελλέα ρηιηάδεο εμαθφζηνη είθνζη ελλέα καζεηέο (9629), εθ ησλ νπνίσλ νη ρίιηνη νθηαθφζηνη 

πελήληα έλαο (1851) είλαη αιιφγισζζνη, πνζνζηφ 19,2%. 

Δξεπλεηηθό Δξγαιείν 

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κέξε κε θιεηζηέο θαη αλνηθηέο εξσηήζεηο κε θιίκαθα Likert. Σν 

πξψην κέξνο απνηειείηαη απφ κία ζεηξά δεκνγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ. Σν δεχηεξν κέξνο 

πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ επηκφξθσζε κεηά ηελ πξναγσγή ζηε ζέζε 

δηεπζπληή, ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, εηεξφηεηαο ή/θαη γισζζηθήο 

εηεξφηεηαο, ηνπο θνξείο πνπ νξγαλψλνπλ επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηα πξφζσπα ζηα 
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νπνία πξέπεη λα απεπζχλνληαη ηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν 

πξαγκαηνπνίεζεο επηκνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηε ζπρλφηεηα δηαρείξηζεο κνξθψλ 

γισζζηθήο εηεξφηεηαο, ηελ πεξηγξαθή πεξηζηαηηθνχ θαη ηξφπνπ δηαρείξηζεο ηνπ, ηελ 

ηεξάξρεζε ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο εηεξφηεηαο, ηε ζεκείσζε ησλ απνηειεζκαηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ εηεξφηεηαο θαη 

εηδηθφηεξα γισζζηθήο εηεξφηεηαο. Σν ηξίην κέξνο βαζίζηεθε ζην εξγαιείν ‗Traits and 

Behaviors of Good and Bad Leaders‘ ησλ Zepp R., Eckstein D., Khalid M. and Li C. 

(2009). Σέινο, ην ηέηαξην κέξνο πεξηειάκβαλε ηελ πεξηγξαθή δέθα πεξηπηψζεσλ, νη 

νπνίεο ζπλνδεχνληαλ απφ πέληε επηινγέο, πνπ ε θάζε κία αληηπξνζψπεπε κία εγεηηθή 

ζπκπεξηθνξά (ηελ εγεζία πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε κάζεζε, ηελ εγεζία γηα θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε, ηελ θαηαλεκεκέλε εγεζία, ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία θαη ηε ζπλαιιαθηηθή 

εγεζία). 

Γηαδηθαζία πιινγήο Γεδνκέλσλ 

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν ρνξεγήζεθε ζηνπο δηεπζπληέο/ηξηεο ησλ ζρνιείσλ ζηνπο νπνίνπο 

δφζεθαλ πιεξνθνξίεο γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη γηα άιιεο παξακέηξνπο πνπ 

αθνξνχζαλ ζηελ έξεπλα (π.ρ. πεξηερφκελν θαη ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ερεκχζεηα, αλσλπκία, δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ, δπλαηφηεηα 

απνρψξεζεο θ.α.). Κάζε ζπκκεηέρνληαο καδί κε ην εξσηεκαηνιφγην έιαβε έλα ζχληνκν 

ζεκείσκα, ηε ζρεηηθή άδεηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θη έλαλ απαληεηηθφ θάθειν. 

Αλάιπζε απνηειεζκάησλ 

Μεηά ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, αθνινχζεζε ε θαηαρψξεζε θαη ε επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ. Αξρηθά θσδηθνπνηήζεθαλ θαη θαζνξίζηεθαλ νη κεηαβιεηέο θαη ζηε 

ζπλέρεηα θαηαρσξήζεθαλ ζην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS Statistics 20 (Statistical 

Package for the Social Sciences). ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε επεμεξγαζία θαη ε αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ. Καηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δελ πξνέθπςε νπνηαδήπνηε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά θαη δηαπηζηψζεθε φηη νη κεηαβιεηέο είλαη αλεμάξηεηεο, πηζαλφλ, φκσο, 

απηφ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηήζεθε κηθξφο αξηζκφο δείγκαηνο ζηελ ελ 

ιφγσ έξεπλα. 
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Πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο Β 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εηνηκφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ ςπρνινγηθνχ 

θιίκαηνο ηεο ηάμεο αιιά θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζπζρέηηζε  ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

δπν δηαθνξεηηθά εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία απεπζχλνληαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο 

καζεηέο αληίζηνηρα.  

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ 

Ζ δηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ζε ρνιεία ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αμηνινγήζεθε κε ηελ ζχληαμε θαη ηε ρξήζε ελφο 

απηνζρέδηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα ηε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε έλα εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ζην νπνίν αλαθεξφηαλ ν 

ζθνπφο ηεο έξεπλαο, δηαζθαιηδφηαλ ε αλσλπκία ηνπ θαη πηζηνπνηνχηαλ φηη ηα δεδνκέλα 

πνπ ζα πξνέθππηαλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Δπηπιένλ ππνγξακκίζακε πσο ε ζπκκεηνρή ζηε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα είλαη ηδηαηηέξσο ρξήζηκε γηα ηελ επηηπρία ηεο θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

πνπ ζα αληαλαθινχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Πξηλ απφ ηα βαζηθά κέξε ηεο έξεπλάο καο 

ππήξραλ εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα φπσο ε ειηθία θαη ην 

θχιν. Ο βαζηθφο θνξκφο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ ήηαλ δνκεκέλνο ζε ηξεηο ζεκαηηθνχο 

άμνλεο θαη θάζε άμνλαο ζπλδεφηαλ κε ηε δηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε 

ζεσξεηηθφ θαη εκπεηξηθφ επίπεδν. Αλαιπηηθφηεξα νη ηξεηο άμνλεο αθνξνχζαλ ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν, ηα έηε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ζε πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο θαη ηελ 

αληηιεπηή δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ κνληέισλ εθπαίδεπζεο, ηελ πξνζέγγηζε 

ηνπ «δηαθνξεηηθνχ» θαη ηελ αλάπηπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο. Ζ αληηιεπηή 

δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο εθηηκήζεθε κε ηηο έμη εξσηήζεηο φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί. 
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Πίλαθαο 1: Δξσηήζεηο κέηξεζεο βαζκνχ αληηιεπηήο δηαπνιηηηζκηθήο 

πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο 
 

ΑΝΣΗΛΖΠΣΖ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ 

ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ 

 

 

Καζφινπ 
 

 

Λίγν 
 

 

Αξθεηά 
 

 

Πνιχ 
 

Πάξα 

πνιχ 

 
Έρεηε πξνζαξκφζεη ην πεξηερφκελν ηεο 

δηδαζθαιίαο ζηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο ζαο κε 

δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν 

 

 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

 

5 
 

Υξεζηκνπνηείηε ελαιιαθηηθά κνληέια 

δηδαζθαιίαο θαηάιιεια δηακνξθσκέλα γηα 

πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα 

 

 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

 

5 
 

Θεσξείηε φηη νη ζηξαηεγηθέο θαη δηδαθηηθέο 

κέζνδνη πνπ επηιέγεηε είλαη νη θαηάιιειεο γηα 

πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα 

 

 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

 

5 
 

Θεσξείηε φηη κπνξείηε λα αληαπνθξηζείηε ζηα 

εθπαηδεπηηθά ζαο θαζήθνληα ζε ηάμεηο κε 

καζεηέο γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά 

δηαθνξνπνηεκέλνπο 

 

 
 

1 
 

 
 

2 
 

 
 

3 
 

 
 

4 
 

 
 

5 
 

Θεσξείηε φηη κπνξείηε λα ρεηξηζηείηε κε άλεζε 

θαη επρέξεηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα 

 

 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

 

5 
 

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη κπνξείηε λα 

αληαπνθξηζείηε ηθαλνπνηεηηθά ζηε δηαρείξηζε 

πξνβιεκάησλ θαη ζπγθξνχζεσλ κε καζεηέο 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ 

 

 
 

1 
 

 
 

2 
 

 
 

3 
 

 
 

4 
 

 
 

5 
 

 
 
 

ην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη εξσηήζεηο ζηφρεπαλ ζηελ εθηίκεζε ησλ 

εξγαζηαθψλ παξαγφλησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ζε κειινληηθά 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο πνιππνιηηηζκηθήο 

ηάμεο, ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε λα 

παξαθνινπζήζνπλ έλα επηκνξθσηηθφ πξφγξαµµα ζηνλ ηνκέα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηηο ζεκαληηθφηεξεο κνξθέο επηκφξθσζήο ηνπο. 

Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηιέμακε λα ζρεδηάζνπκε έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ απαξηίδεηαη 

απφ ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο αθνξά ηε βηβιηνγξαθηθή καο κειέηε γχξσ απφ ην ζέκα ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εηνηκφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΛΙΜΑΣΟ 

Γηα ην ςπρνινγηθφ θιίκα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα αμηφπηζην εξγαιείν 

κέηξεζεο ηνπ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο γηα ην δεκνηηθφ ζρνιείν, ην 

γξαπηφ εξσηεµαηνιφγην "My Class Inventory" (MCI) ησλ B. J. Fraser, G. J. Anderson & 

H. J. Walberg (1982), ηνπ νπνίνπ έθαλε µηα πξψηε πξνζαξµνγή ζηα ειιεληθά δεδνµέλα ν 

H. Mαηζαγγνχξαο (1987), µε ηίηιν "Tν Δξσηεµαηνιφγην ηεο Σάμεο µνπ" (TET). 

Tν TET αμηνινγεί πέληε ζηνηρεία ηνπ ςπρνινγηθνχ θιίµαηνο, πνπ δηαπηζηψζεθε φηη 

απνηεινχλ θαινχο δείθηεο ηνπ φινπ ςπρνινγηθνχ θιίµαηνο ηεο ηάμεο θαη ζπζρεηίδνληαη 

άµεζα µε ηελ απνηειεζµαηηθφηεηα ηεο ηάμεο ζηνλ αθαδεµατθφ θαη ζπλαηζζεµαηηθφ 

ηνµέα. 

Σν ελ ιφγσ εξσηεµαηνιφγην έρεη µηα αλεπηπγµέλε µνξθή µε 38 εξσηήζεηο θαη µηα 

ζχληνµε µε 25 εξσηήζεηο. Απφ δηάθνξεο έξεπλεο δηαπηζηψλεηαη φηη θαη ε ζπλεπηπγµέλε 

µνξθή παξνπζηάδεη πςειή εζσηεξηθή ζπλνρή θαη δηαθξηηηθή εγθπξφηεηα, ηδίσο φηαλ 

ρξεζηµνπνηείηαη, φπσο ζηελ πεξίπησζή µαο, γηα ηελ εμαζθάιηζε δεδνµέλσλ ηα νπνία 

αθνξνχλ ηηο ηάμεηο σο µνλάδεο αλάιπζεο θαη φρη ηνπο επηµέξνπο µαζεηέο (Καςάιεο, 

Μνχζηνπ θαη Νεµά,1997). Tν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ µεγάιε 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο µαο νδήγεζε ζηελ απφθαζε λα ρξεζηµνπνηήζνπµε ζηελ έξεπλά µαο 

ην TET ζηελ ζπλεπηπγµέλε ηνπ µνξθή. 

Mε πέληε θαηεγνξίεο, απφ πέληε εξσηήζεηο ε θαζεµηά, ην TET ζπιιαµβάλεη πέληε 

ζεµαληηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ςπρνινγηθνχ θιίµαηνο ηεο ηάμεο, ηελ ηθαλνπνίεζε, ηε 

δηελεθηηθφηεηα, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηε δπζθνιία θαη ηε ζπλεθηηθφηεηα, (Καςάιεο, 

Μνχζηνπ θαη Νεµά,1997 & Μαηζαγγνχξαο, 2000). 

Σν εξσηεµαηνιφγην, φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, απνηειείηαη απφ 25 πξνηάζεηο. ην 

ηέινο ηεο θάζε πξφηαζεο ππάξρνπλ ηα γξάµµαηα Ν θαη Ο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ιέμεηο 

«Ναη» θαη «Όρη». Ο µαζεηήο θπθιψλεη έλα απφ ηα δπν γξάµµαηα αλάινγα µε ην αλ 

ζπµθσλεί ή δηαθσλεί µε ην πεξηερφµελν ηεο πξφηαζεο. Tα "Ναη" βαζµνινγνχληαη µε ηξία 

(3) θαη ηα "Όρη" µε έλα (1), εθηφο απφ θάπνηεο εξσηήζεηο, ζηηο νπνίεο ε βαζµνινγία 

γίλεηαη αληίζηξνθα, δειαδή ηα "Όρη" µε ηξία (3) θαη ηα "Ναη" µε έλα (1). 

Σν πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείηαη απφ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ 

ηεο εθαξκνγήο ελφο θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS. 
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Γηαδηθαζία 

Ζ επαθή κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, θαη ε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ απφ κεξηάο ηνπο έγηλε κε ηηο επηζθέςεηο ζηα ζρνιεία ην δηάζηεκα 

Ηαλνπαξίνπ – Απξηιίνπ 2017, αθνχ εμαζθαιίζηεθε ε έγθξηζε δηεμαγσγήο έξεπλαο ζηα 

ζπγθεθξηκέλα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Πξηλ απφ ηηο 

επηζθέςεηο ζηα ζρνιεία ππήξμε ζπλελλφεζε κε ηνπο Γηεπζπληέο, ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν 

θαη ζε ζπλεξγαζία πάληα κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ έξεπλα 

ήηαλ πάληα πξναηξεηηθή θαη νη ίδηνη ζπκκεηείραλ εθφζνλ ην επηζπκνχζαλ. 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζηνπο καζεηέο πξνεγήζεθε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα ππάξρεη ελππφγξαθε-ππεχζπλε δήισζε ησλ γνλέσλ έρνληαο 

ππφςε φηη γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Γηα 

ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ νη καζεηέο απαζρνιήζεθαλ 5 -10 ιεπηά θαη πάληα 

παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο, ελψ ε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο έγηλε εθηφο ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο σξαξίνπ. 

Απνηειέζκαηα Δθπαηδεπηηθώλ 

Ζ επεμεξγαζία θαη ε αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο έγηλε κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηαηηζηηθήο Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ (S.P.S.S., Statistical Package for 

Social Sciences, 20.0) θαη πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα. 

ΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ 

Όζνλ αθνξά ην επίπεδν ζπνπδψλ ησλ εξσηεζέλησλ, ν παξαθάησ Πίλαθαο 2 δίλεη ηε 

ζρεηηθή εηθφλα. 

Πίλαθαο 2: Μνξθσηηθό επίπεδν δείγκαηνο 

ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 

 

N 

 

Πνζνζηφ % 

 Πηπρίν Α.Δ.Η. Σκήκα Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο 

 

28 

 

65,1 

 
Μεηαπηπρηαθφ ή Γηδαθηνξηθφ ζηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

 

5 

 

11,6 

 
Μεηαπηπρηαθφ ή Γηδαθηνξηθφ ζε 

άιιν γλσζηηθφ πεδίν 

 

10 

 

23,3 
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χλνιν 

 

43 

 

100,0 

  

Απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο έξεπλαο ην 65,1% είλαη θάηνρνη 

κφλν ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ Α.Δ.Η. Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

είλαη ην γεγνλφο φηη νη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ ή κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο αλέξρνληαη ζε 

34,9%, απφ ηνπο νπνίνπο κφλνλ ην 11,6% ηνπ δείγκαηνο θαηέρεη ηίηιν ζρεηηθφ κε ηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ ειιηπή εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

δηδάζθνπλ ζηα ειιεληθά δηαπνιηηηζκηθά δεκνηηθά ζρνιεία. 

Όζνλ αθνξά ηε δηα βίνπ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο, ν Πίλαθαο 3 δίλεη κηα ζαθή εηθφλα ησλ απαληήζεσλ. 

Πίλαθαο 3: Γηα βίνπ επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 
 
 

ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΗ 

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

Ναη 

 

Όρη 

 

Με 

απάληεζε 

 
Ν 

 

Πνζνζηφ 

 

Ν 

 

Πνζνζηφ 

 

Ν 

 
Παξαθνινχζεζε πξνπηπρ. 

καζεκάησλ ζηε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε 

 

12 

 

27,9 

 

31 

 

72,1 

 
 

Παξαθνινχζεζε επηκνξθ. 

ζεκηλαξίσλ γηα ηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

 

39 

 

90,7 

 

4 

 

9,3 

 
 

Παξαθνινχζεζε ζπλεδξίσλ γηα 

ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

 

22 

 

51,2 

 

21 

 

48,8 

 
 

Τινπνίεζε εξεπλψλ ζρεηηθψλ 

κε ηε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε 

 

9 

 

20,9 

 

34 

 

79,1 

 

4 

 

Οξγάλσζε εθπαηδ. εθδειψζεσλ 

γηα αιινδαπνχο, παιηλλνζηνχληεο 

ή/θαη ηζηγγαλφπαηδεο καζεηέο 

 

35  

 

89,7 

 

4 

 

10,3 
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ην εξψηεκα αλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξνπηπρηαθά καζήκαηα 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ην 72,1% απάληεζε αξλεηηθά, ελψ κφλν έλα 27,9% 

απάληεζε ζεηηθά, ηνλίδνληαο, έηζη, ηελ έιιεηςε βαζηθήο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο ζε 

πξνπηπρηαθφ επίπεδν. Ηθαλνπνηεηηθφ, σζηφζν, ζεσξείηαη ην γεγνλφο φηη ην 90,7% ηνπ 

δείγκαηνο δειψλεη φηη έρεη παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ζηε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε. Σν πςειφ απηφ πνζνζηφ ίζσο κπνξεί λα απνδνζεί ζην γεγνλφο φηη ε 

παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε απνηειεί έλα 

απφ ηα θξηηήξηα πνπ έρεη ζέζεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ηελ πξφζιεςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία. ρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε ζπλεδξίσλ ζε 

ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην 48,8% δειψλεη φηη δελ 

έρεη παξαθνινπζήζεη θάπνην ζρεηηθφ ζπλέδξην, γεγνλφο πνπ έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ 

παηδαγσγηθή πξάμε. Δπίζεο, ζηελ εξψηεζε αλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πινπνηήζεη έξεπλεο 

ζρεηηθέο κε ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ην 79,1% απαληά αξλεηηθά, πνζνζηφ άθξσο 

απνγνεηεπηηθφ. 

Σέινο, ε κφλε ζεηηθή έλδεημε εκθαλίδεηαη ζην πνζνζηφ 89,7%, ην νπνίν έρεη νξγαλψζεη 

εθδειψζεηο γηα αιινδαπνχο, παιηλλνζηνχληεο θαη ηζηγγαλφπαηδεο καζεηέο, γεγνλφο 

ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ γηα ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο. 

ηνλ Πίλαθα 4 πνπ αθνινπζεί δίλεηαη κηα εηθφλα ζρεηηθά κε ηε γισζζηθή επάξθεηα ησλ 

εξσηψκελσλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Πίλαθαο 4: Γισζζηθή επάξθεηα δείγκαηνο 
 
 

ΓΛΩΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 

Ναη 

 

Όρη 

 
 Ν 

 

Πνζνζηφ 

 

Ν 

 

Πνζνζηφ 

 
Δπαξθήο γλψζε ηεο 

γιψζζαο ηεο πιεηνλφηεηαο 

ησλ καζεηψλ ζαο 

 

9 

 

20,9 

 

34 

 

79,1 

 

 

ηελ εξψηεζε αλ νη εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ ηε γιψζζα ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ ηεο ηάμεο ηνπο ην 79,1% απαληά αξλεηηθά, γεγνλφο πνπ αληίθεηηαη 

ζηε δηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε. 

ηνλ Πίλαθα 5 απνηππψλεηαη ε επαξθή γλψζε πεξηζζφηεξσλ ηεο κηαο δηεζλνχο γιψζζαο. 
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Πίλαθαο 5: Δπαξθή Γλψζε Πεξηζζφηεξσλ ηεο Μίαο (1) Γηεζλνχο Γιψζζαο 
 

ΔΙΕΘΝΕΙ ΓΛΩΕ 

 

Ναη 

 

Όρη 

 
 Ν 

 

Πνζνζηφ 

 

Ν 

 

Πνζνζηφ 

 
Δπαξθήο γλψζε 

πεξηζζφηεξσλ ηεο κηα 

δηεζλνχο γιψζζαο 

 

10 

 

27,0 

 

27 

 

73,0 

 

 

Σν 27% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα γλσξίδεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

δηεζλείο γιψζζεο, ελψ ην 73% γλσξίδεη κηα ή θαη θακία απφ ηηο δηεζλείο γιψζζεο. 

Γιδακηική Δμπειπία ζε πολςπολιηιζμικέρ ηάξειρ 

ηε ζπλέρεηα δηεξεπλήζεθε ε δηδαθηηθή εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε Σάμεηο Τπνδνρήο 

θαη Φξνληηζηεξηαθά ηκήκαηα αιιά θαη Σάμεηο γεληθήο εθπαίδεπζεο κε πςειά πνζνζηά 

κεηαλαζηψλ, αιινδαπψλ, παιηλλνζηνχλησλ θαη ηζηγγαλφπαηδσλ καζεηψλ. Σα 

απνηειέζκαηα απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 6 πνπ αθνινπζεί. 

Πίλαθαο 6: Έηε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ζε πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο 
 
 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

 

 
Ν 
 

 
Πνζνζηφ % 
 

1 έσο 5 έηε 

 

11 

 

26,2 

 
6 έσο 10 

 

15 

 

35,7 

 
11 έσο 15 

 

7 

 

16,7 

 
> 15 

 

9 

 

21,4 

 
χλνιν 

 

42 

 

100,0 

 
Με απάληεζε 

 

1 

 
 

χλνιν 

 

43 

 
 

 

Σν 26,2% έρεη απφ 1 έσο 5 έηε, ην 35,7% απφ 6 έσο 10, ην 16,7% απφ 11 έσο 15, ελψ ην 

21,4% έρεη πάλσ απφ 15 έηε. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ζηα δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία ηεο ρψξαο έρνπλ απμεκέλε 

δηδαθηηθή εκπεηξηα ζε παξφκνηεο ζρνιηθέο κνλάδεο, κε αξθεηά έηε πξνυπεξεζίαο θαζψο 

ην 73,8% δηαζέηεη πάλσ απφ 5 έηε, ζε παξφκνηεο ζρνιηθέο κνλάδεο. 
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Βαθμόρ Ανηιληπηήρ Γιαπολιηιζμικήρ Πποζέγγιζηρ ηηρ Γιδαζκαλίαρ  

Πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ν βαζκφο αληηιεπηήο δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο γηα θάζε ζπκκεηέρνληα, ππνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεψλ ηνπ 

ζηηο έμη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ 

κνληέισλ εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηε πξνζέγγηζε ηνπ «δηαθνξεηηθνχ» ζηηο 

πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο. Οη απαληήζεηο δφζεθαλ ζηελ πεληάβαζκε θιίκαθα Likert. 

Δπγαζιακόι Παπάγονηερ – Δπιμοπθυηικέρ Ανάγκερ  

θφπηκν αιιά ηαπηφρξνλα θαη ελδηαθέξνλ ζεσξήζεθε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ έξεπλα 

γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θάπνηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ 

ηνπο εξγαζηαθνχο παξάγνληεο φπσο είλαη νη ιφγνη επηινγήο λα δηδάμνπλ ζ‘ έλα 

δηαπνιηηηζκηθφ ζρνιείν αιιά θαη ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

- 30% γηα λα ζπκβάισ ζηελ έληαμε καζεηψλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν 

- 21% γηα λα απνθηήζσ κηα δηαθνξεηηθή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία 

- 17% γηα λα ζπκκεηάζρσ ζηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζε 

κηα πνιππνιηηηζκηθή ηάμε 

- 7% γηα λα έξζσ ζε επαθή κε δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο 

- 6% γηα λα γλσξίζσ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο, ήζε θαη έζηκα - 3% άιινη ιφγνη 

(πξνζδηνξίζηε) 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα παξαθνινπζήζνπλ 

έλα επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ζηνλ ηνκέα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Αο ιεθζεί 

ππφςε φηη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή νη εξσηψκελνη κπνξνχζαλ λα δψζνπλ έσο θαη δχν 

απαληήζεηο. 

- 23% ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ κνπ γηα δηδαζθαιία ζε πνιππνιπηηζκηθέο ηάμεηο 

- 17% αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο κνπ ζθέςεο ζε ζρέζε κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο 

- 17% ελίζρπζε ηεο ζεσξεηηθήο κνπ θαηάξηηζεο θαη απφθηεζε θαιχηεξσλ γλψζεσλ 

- 16% αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία εξγάδνκαη - 7% αλάγθε γηα 

δηαθνξνπνίεζε ηεο εξγαζίαο κνπ 

- 2% άιινη (πξνζδηνξίζηε) 



68 
 

- 1% εηζεγήζεηο ηνπ δηεπζπληή/ηξηαο 

Σέινο, ζηελ πξνζπάζεηα λα ηεξαξρεζνχλ νη ζεκαληηθφηεξεο, θαηά ηε γλψκε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, κνξθέο επηκφξθσζεο δηακνξθψλεηαη, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο. 

ηελ ηειεπηαία απηή εξψηεζε, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχζαλ λα δψζνπλ έσο θαη ηέζζεξηο 

απαληήζεηο. 

- 28% εξγαζηήξηα 

- 28% ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη ζηήξημε ζην δηδαθηηθφ έξγν - 24% ζπλεδξηάζεηο 

πξνζσπηθνχ θαη αληαιιαγή απφςεσλ 

- 19% ζεκηλάξηα 

- 15% πξνζσπηθή κειέηε θαη αλαζηνραζκφο - 15% εκπινθή ζε ζρνιηθά πξνγξάκκαηα 

- 12% κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

- 11% αλάπηπμε εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

- 9% ζπκκεηνρή ζε ειεθηξνληθά δίθηπα γηα εθπαηδεπηηθνχο - 5% ζπλέδξηα 

- 1% άιιεο κνξθέο 

Απνηειέζκαηα Μαζεηώλ 

Καη γηα ην εξσηεκαηνιφγην ησλ καζεηψλ ππνινγίζηεθε ν δείθηεο Cronbach‘s αλά 

δηάζηαζε ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 12 πνπ αθνινπζεί. 

Πίλαθαο 7: Γείθηεο Cronbach‘s αλά δηάζηαζε ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο 
 
 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΚΛΗΜΑΣΟ 

 

ΓΔΗΚΣΖ CRONBACH‘S ALPHA 

 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

 

0.67 

 ΓΗΔΝΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

0.65 

 ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

0.72 

 ΓΤΚΟΛΗΑ 

 

0.43 

 ΤΝΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

0.72 

  
Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, νη ηηκέο ηνπ δείθηε Cronbach‘s Alpha ζηηο 

ηέζζεξεηο απφ ηηο πέληε δηαζηάζεηο είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο. πγθεθξηκέλα γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηε ζπλεθηηθφηεηα ν δείθηεο είλαη α=0.72 δειαδή πάλσ απφ 0,7 

απνδεηθλχνληαο έηζη ηελ επαξθή ζπλάθεηα θαη επνκέλσο ηελ θαιή αμηνπηζηία ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο. Γηα ηελ 
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ηθαλνπνίεζε θαη ηε δηελεθηηθφηεηα ν δείθηεο είλαη α=0,67 θαη α=0,65 αληίζηνηρα, δειαδή 

πάλσ απφ 0,6 ν νπνίνο ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφο. Μφλν γηα ηε δπζθνιία ν δείθηεο πέθηεη 

θάησ απφ ην 0,5, ζπγθεθξηκέλα 0,43. 

Αθνινπζνχλ νη πίλαθεο κε ηηο αλαιχζεηο δηαθχκαλζεο γηα θάζε κηα απφ ηηο πέληε 

δηαζηάζεηο ηνπ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο. 

Γιεπεύνηζη ηηρ σέζηρ ηηρ Καηαγυγήρ ηυν Μαθηηών με ηιρ πένηε Γιαζηάζειρ ηος 

τςσολογικού κλίμαηορ 

Πίλαθαο 8: Ζ δηάζηαζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηελ θαηαγσγή ησλ καζεηψλ 
 
 

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 
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Σ.Α 
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P 
 

 

ΕΛΛΗΝΟΚΤΠΡΙΑΚΗ 

ΚΑΣΑΓΩΓΗ 

 

 

353 
 

 

12,67 
 

 

2,70 
 

  

 

ΜΗ 
ΕΛΛΗΝΟΚΤΠΡΙΑΚΗ 

ΚΑΣΑΓΩΓΗ 

 

 

260 
 

 

12,81 
 

 

2,40 
 

 

0,500 
 

 

0,480 
 

 

ύνολο 
 

 

613 
 

 

12,73 
 

 

2,58 
 

  

 

Χο πξνο ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηφζν νη Έιιελεο φζν θαη νη μέλνη καζεηέο θαίλεηαη λα 

είλαη αξθεηά ζεηηθνί θαζψο ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπγθεληξψλνπλ 

πςεινχο Μ.Ο. 12,6 θαη 12,8. Χζηφζν σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο δελ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δπν νκάδεο 

καζεηψλ ειιεληθήο θαη κε ειιεληθήο θαηαγσγήο. 

Πίλαθαο 9: Ζ δηάζηαζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ θαηαγσγή 

ησλ καζεηψλ 
 

 
ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ 
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ΚΤΠΡΟ 
 

 

353 
 

 

11,6022 
 

 

3,24834 
 

  

 

ΕΚΣΟ ΚΤΠΡΟΤ 
 

 

260 
 

 

11,4773 
 

 

3,19504 
 

 

0,224 
 

 

0,636 
 

 

ύνολο 
 

 

613 
 

 

11,5492 
 

 

3,22381 
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ρεηηθά κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα κεηαμχ ησλ καζεηψλ παξαηεξείηαη φηη νη ειιεληθήο 

θαηαγσγήο καζεηέο ηε βηψλνπλ ζε ιίγν κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηνπο αιινδαπνχο 

καζεηέο θαζψο νη Μ.Ο. ησλ δπν νκάδσλ είλαη 11,6 θαη 11,4 αληίζηνηρα. Χζηφζν νη δπν 

νκάδεο καζεηψλ δελ θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά σο πξνο ην βαζκφ πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο [F(1,611) = 0,224, 

p=0,636]. Αλαθνξηθά κε ηε δηάζηαζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο δελ παξαηεξήζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. χκθσλα ινηπφλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ν 

παξάγνληαο ηεο θαηαγσγήο ησλ παηδηψλ δελ θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηεί ζεκαληθά ηηο 3 

ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο ηεο ηάμεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

Πίλαθαο 10: Ζ δηάζηαζε ηεο δπζθνιίαο ζε ζρέζε κε ηελ θαηαγσγή ησλ καζεηψλ 
 

 

ΔΤΚΟΛΙΑ 

 

 
 

N 
 

 
 

M.O 
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ΕΛΛΑΔΑ 
 

 

353 
 

 

6,4285 
 

 

1,95990 
 

  

 

ΕΚΣΟ ΕΛΛΑΔΑ 
 

 

260 
 

 

7,1405 
 

 

2,14234 
 

 

18,252 
 

 

0,000 
 

 

ύνολο 
 

 

613 
 

 

6,7305 
 

 

2,06778 
 

  

 

ρεηηθά κε ηε δηάζηαζε ηεο δπζθνιίαο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 16 νη Μ.Ο. κεηαμχ 

ησλ δπν νκάδσλ ησλ καζεηψλ ζεσξνχληαη αξθεηά ρακεινί, θάηη ην νπνίν είλαη ζεηηθφ γηα 

ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Με ειάρηζηε ηηκή ην 5 νη ειιεληθήο 

θαηαγσγήο καζεηέο ζπγθεληξψλνπλ Μ.Ο. 6,4 ελψ αληίζηνηρα νη αιινδαπνί καζεηέο 

ζπγθεληξψλνπλ Μ.Ο. 7,1. Οη μέλνη καζεηέο φπσο είλαη αλακελφκελν θαίλεηαη λα 

αληηκεησπίδνπλ έλα κεγαιχηεξν βαζκφ δπζθνιίαο ζηελ ηάμε ηνπο ζε ζρέζε πάληα κε ηνπο 

Διιελνθχπξηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ρσξίο σζηφζν ν ζπγθεθξηκέλνο κέζνο φξνο λα 

ζεσξείηαη αλεζπρεηηθφο. 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε έρεη ν παξάγνληαο ηεο θαηαγσγήο ησλ παηδηψλ ζην βαζκφ 

δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ ηάμε ηνπο θαζψο p < 0,05. Θεηηθή θξίζεθε ινηπφλ ε 

ζπζρέηηζε ηεο δπζθνιίαο κε ηελ θαηαγσγή ησλ καζεηψλ θαζψο νη κε ειιεληθήο 

θαηαγσγήο καζεηέο θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ δπζθνιίαο ζηελ ηάμε 

ζε ζρέζε κε ηνπο Διιελνθχπξηνπο καζεηέο ηνπο. 
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Πίλαθαο 11: Ζ δηάζηαζε ηεο ζπλεθηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ θαηαγσγή 

ησλ καζεηψλ 
 

 

ΤΝΕΚΣΙΚΟΣΗΣΑ 
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353 
 

 

10,9164 
 

 

3,51885 
 

  

 

ΕΚΣΟ ΚΤΠΡΟΤ 
 

 

260 
 

 

11,5115 
 

 

2,85216 
 

 

5,012 
 

 

0.026 
 

 

ύνολο 
 

 

613 
 

 

11,1688 
 

 

3,26361 
 

  

Οη Μ.Ο. ησλ καζεηψλ θππξηαθήο θαη κε θππξηαθήο θαηαγσγήο σο πξνο ηε δηάζηαζε ηεο 

ζπλεθηηθφηεηαο ηεο ηάμεο είλαη 10,9 θαη 11,5 αληίζηνηρα. Παξαηεξνχκε φηη νη κε 

ειιεληθήο θαηαγσγήο καζεηέο θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλνπλ κεγαιχηεξν Μ.Ο. ζηε 

δηάζηαζε ηεο ζπλεθηηθφηεηαο, θάηη ην νπνίν δείρλεη φηη έρνπλ δεκηνπξγήζεη επθνιφηεξα 

θηιίεο θαη ζπκπάζεηεο θαη κπνξεί λα εξκελεπηεί ιφγσ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο ηνπ 

ζρνιείνπ ηνπο πνπ πηζαλφηαηα ηνπο θάλεη λα ληψζνπλ πην απνδεθηνί, ελψ αληίζεηα νη 

θππξηαθήο θαηαγσγήο καζεηέο ζπγθεληξψλνπλ κηθξφηεξν Μ.Ο. ζηελ ίδηα δηάζηαζε θαη ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη αληηκεησπίδνπλ πην επηθπιαθηηθά ηε ζπλεθηηθφηεηα ηεο ηάμεο 

ηνπο. 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά εληνπίζηεθε θαηά ηελ αλάιπζε ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηνπο 

ειιελνθππξηαθήο θαη κε ειιελνθππξηαθήο θαηαγσγήο καζεηέο σο πξνο ηε δηάζηαζε ηεο 

ζπλεθηηθφηεηαο, φπνπ ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ έδεημε γηα ηε 

ζπλεθηηθφηεηα. 
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πδήηεζε 

Ζ παξνχζα κειέηε αλήθεη ζε κηα επξχηεξε θαηεγνξία εξεπλψλ ε νπνία αζρνιείηαη κε ηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην ςπρνινγηθφ θιίκα 

ηεο ηάμεο θαη ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ελ ιφγσ έξεπλα επηρείξεζε λα 

δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε θαη ηελ επίδξαζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εηνηκφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αλάπηπμε ζεηηθνχ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο γηα ηνπο καζεηέο ησλ 

πνιππνιπηηζκηθψλ ηάμεσλ θαη ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ν δηεπζπληήο ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ – καζεηψλ θαη εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ. Ζ 

ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί επηδηψθεη λα εξκελεχζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο αιιά θαη λα επεμεγήζεη θάπνηα δεηήκαηα ηα νπνία αλέθπςαλ θαη αμίδεη λα 

επηζεκαλζνχλ. 

Παποςζίαζη Αποηελεζμάηυν Γείγμαηορ Α 

Γισζζηθή εηεξόηεηα θαη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηεο 

εκαληηθφ πνζνζηφ ησλ δηεπζπληψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

43,8%, αλάθεξε φηη κεξηθέο θνξέο ην κήλα αληηκεησπίδεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

γισζζηθή εηεξφηεηα (πίλαθαο 3), ελψ ην 18,8% δειψλεη φηη ζρεδφλ πνηέ δελ θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη αλάινγα ζέκαηα. Μφλν ην 28,1% ησλ δηεπζπληψλ αλαθέξνπλ φηη 

αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα γισζζηθήο εηεξφηεηαο, θαηάζηαζε πνπ ζπλάδεη 

κε ηελ εηθφλα πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην Κχπξνπ (2010α) θαη ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ (2008).  

Αμηνζεκείσην απνηειεί ην γεγνλφο φηη κεγάιν πνζνζηφ δηεπζπληψλ (37,5%) επέιεμε λα 

πεξηγξάςεη θαη λα αλαθεξζεί ζηνλ ηξφπν πνπ δηαρεηξίζηεθε πεξηζηαηηθφ πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηε γισζζηθή εηεξφηεηα. Απφ ηηο πεξηγξαθέο πνπ δφζεθαλ πξνέθπςε φηη γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ πεξηζηαηηθά γισζζηθήο εηεξφηεηαο νη δηεπζπληέο ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο 

εμήο ηερληθέο: α) δηάινγνο, β) αμηνπνίεζε δηεξκελέα, γ) εκπινθή καζεηψλ/ηξηψλ θαη 

αλάζεζε πξσηαγσληζηηθνχ ξφινπ, δ) δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, ε) εμαηνκηθεπκέλε 

δηδαζθαιία, ζη) έληαμε ζην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο αιιφγισζζσλ ΤΠΠ, δ) ζεζκφο 

κέληνξα, ε) ρξήζε νκαδνζπλεξγαηηθψλ δνκψλ θαη ηερληθψλ θαη ζ) θαιιηέξγεηα θηιηθψλ 

ζρέζεσλ. 

πλεπψο, νη πιεξνθνξεηέο ζηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηνχλ ζε πξαθηηθφ επίπεδν ζηξαηεγηθέο 

δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο φπσο απηέο εληνπίδνληαη ζηνλ επηζηεκνληθφ δηάινγν 
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(Νηθνιάνπ, 2005· Κεζίδνπ 2008· Γεκεηξηάδνπ, 2008· Παπαγξεγνξίνπ & Μαιηγθνχδε, 

2008· Μνπκηδίδνπ 2008). 

Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο θιήζεθαλ λα ηεξαξρήζνπλ απφ ην 1 κέρξη ην 11 κία ζεηξά απφ 

ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο μεθηλψληαο απφ απηή πνπ ζεσξνχλ 

απνηειεζκαηηθφηεξε. Όπσο θαίλεηαη, απνηειεζκαηηθφηεξε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ησλ 

δηαθφξσλ κνξθψλ εηεξφηεηαο απνηειεί ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, ε νπνία έρεη ην 

ρακειφηεξν κέζν φξν (2,91) απφ ηηο ππφινηπεο ζηξαηεγηθέο. Ξερσξίδνπλ επίζεο ε 

εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε θαη ε εκπινθή καζεηψλ θαη αλάζεζε πξσηαγσληζηηθνχ ξφινπ. 

Ληγφηεξν απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο ζεσξνχληαη ε 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη ε ρξήζε γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ, ε νπνία είρε ην ςειφηεξν κέζν φξν (8,34). ε εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ηηο 

ηξεηο πην απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ίδηνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ γισζζηθήο εηεξφηεηαο ζην ζρνιείν ηνπο μερψξηζαλ ε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία, ε εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε θαη ε εκπινθή καζεηψλ θαη αλάζεζε 

πξσηαγσληζηηθνχ ξφινπ. Ξερψξηζε επίζεο ε ζηξαηεγηθή αμηνπνίεζεο δηεξκελέα. 

Γηαπηζηψλεηαη φηη νη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηεο γισζζηθήο εηεξφηεηαο πνπ 

αλαθέξζεθαλ σο απνηειεζκαηηθφηεξεο ηαπηίδνληαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο εηεξφηεηαο πνπ 

ζεσξνχληαη απνηειεζκαηηθφηεξεο. Αληίζηνηρε δηαπίζησζε πξνθχπηεη θαη απφ ηε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ έγηλε, αθνχ πνιιέο ζηξαηεγηθέο εηεξφηεηαο ζεσξνχληαη 

θαηάιιειεο θαη γηα ηε δηδαθηηθή ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ (Γεκεηξηάδνπ, 2008). 

Γισζζηθή Δηεξόηεηα θαη κνληέια εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο θιήζεθαλ λα ζθηαγξαθήζνπλ ην πξνθίι ηνπ θαινχ θαη ηνπ 

θαθνχ εγέηε (πίλαθαο 5). Σνπο δεηήζεθε λα επηιέμνπλ ηξεηο δειψζεηο, απφ ζχλνιν νθηψ 

δειψζεσλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαλ α) ζηα γλσξίζκαηα ησλ θαιψλ εγεηψλ, β) ζηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ θαιψλ εγεηψλ, γ) ζηα γλσξίζκαηα ησλ θαθψλ εγεηψλ θαη δ) ζηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ θαθψλ εγεηψλ. Αθνινχζσο, θιήζεθαλ λα ηεξαξρήζνπλ ηηο δειψζεηο 

απηέο απφ ην έλα κέρξη ην ηξία, κε αθεηεξία ηε δήισζε πνπ ζεσξνχζαλ ζπνπδαηφηεξε 

απφ ηηο ππφινηπεο 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ πξνέθπςε φηη ζεσξνχλ γλσξίζκαηα θαινχ εγέηε ην 

φξακα γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη ηελ ηθαλφηεηα εκθχζεζεο ηνπ νξάκαηνο απηνχ θαη ζηνπο 

πθηζηακέλνπο ηνπ, ηνλ πςειφ δείθηε επθπΐαο θαη ηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ 

ιφγνπ. Αλαθνξηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ζεσξνχλ φηη ν θαιφο εγέηεο πξνσζεί ηηο θνηλσληθέο 
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ζρέζεηο, εκπιέθεη ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη είλαη ζαθήο ζηηο 

νδεγίεο πνπ δίλεη. ρεηηθά κε ηα γλσξίζκαηα ηνπ θαθνχ εγέηε ζεσξνχλ φηη απηφο δηαζέηεη 

ρακειφ δείθηε επθπΐαο, ραξαθηεξίδεηαη απφ αλεληηκφηεηα θαη παξνπζηάδεη δπζθνιίεο 

έθθξαζεο ζηηο δεκφζηεο ζπδεηήζεηο. 

Δμάιινπ γηα ηνπο πιεξνθνξεηέο ηεο έξεπλαο ν θαθφο εγέηεο εκπιέθεηαη ζε ππνζέζεηο 

δηαθζνξάο, ζπκπεξηθέξεηαη εγσηζηηθά, ελδηαθέξεηαη κφλν γηα ηελ πξνβνιή ηνπ εαπηνχ 

ηνπ θαη επλνεί ηελ εγσηζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ. Όπσο δηαπηζηψλεηαη 

απφ ηνλ Πίλαθα  νη πεξηζζφηεξεο δειψζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ σο γλσξίζκαηα θαη 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ θαινχ εγέηε είλαη δηακεηξηθά αληίζεηεο απφ ηηο δειψζεηο πνπ 

αλαθέξζεθαλ σο γλσξίζκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο ελφο θαθνχ εγέηε. 

Όζνλ αθνξά ζηα κνληέια εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ ηηο δέθα κειέηεο πεξίπησζεο 

γισζζηθήο εηεξφηεηαο πξνέθπςε φηη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ε εγεζία γηα θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε, αθνινχζεζε ε εγεζία πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε κάζεζε, ελψ ιηγφηεξν 

πξνηηκψκελεο εγεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ήηαλ απηέο ηεο ζπλαιιαθηηθήο, ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη ηεο θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο (πίλαθαο 6). 

Δίλαη θαλεξφ φηη νη δηεπζπληέο πηνζεηνχλ δηάθνξα κνληέια εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, φπσο 

απηά αλαθχπηνπλ απφ ηνλ επηζηεκνληθφ δηάινγν (Brooks & Miles, 2008· MacBeath, 2002· 

Blase & Anderson, 1995· Harris θ. ζπλ., 2007· 

Γεσξγαληά & Ξεληθνχ, 2007· Shields, 2009). Γελ δηαπηζηψζεθε λα επεξεάδεηαη ε εγεηηθή 

ζπκπεξηθνξά απφ ην θχιν, ηε βαζκίδα, ηα επηπξφζζεηα αθαδεκατθά πξνζφληα, ηα έηε 

ππεξεζίαο σο δηεπζπληήο ή σο εθπαηδεπηηθφο. Αμηνζεκείσην απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη 

ην κνληέιν εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο άιιαδε αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε γισζζηθήο 

εηεξφηεηαο πνπ είραλ λα δηαρεηξηζηνχλ. Δμάιινπ, ην 81,3% ησλ δηεπζπληψλ δήισζε φηη 

αληηκεησπίδνπλ παξφκνηεο πεξηπηψζεηο γισζζηθήο εηεξφηεηαο κε ηηο δέθα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην, ελψ κφλν ην 18,8% απάληεζαλ αξλεηηθά. 

Γισζζηθή εηεξόηεηα θαη επηκόξθσζε 

Ζ πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ (πνζνζηφ 68,8%) δήισζε φηη κεηά ηελ πξναγσγή ζηε ζέζε 

ηεο δηεχζπλζεο δελ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζέκαηα 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, εηεξφηεηαο ή/θαη γισζζηθήο εηεξφηεηαο, ελψ κφιηο ην 

31,3% απάληεζε ζεηηθά. Αλαθνξηθά κε ηνπο θνξείο πνπ νξγαλψλνπλ επηκνξθσηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, εηεξφηεηαο ή/θαη γισζζηθήο 

εηεξφηεηαο (πίλαθαο 7) νη πιεξνθνξεηέο ζηελ έξεπλα έδεημαλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζην 
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Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, ηα παλεπηζηήκηα θαη ηε 

ζρνιηθή κνλάδα. Ληγφηεξε εκπηζηνζχλε θαίλεηαη λα δείρλνπλ ζηηο επηκνξθσηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ην ζχλδεζκν γνλέσλ. 

Απηφ εξκελεχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηελ επηκφξθσζε ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ 

νξγαληζκψλ ζηε Κχπξν, θαηά θχξην ιφγν ηελ έρνπλ αλαιάβεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ θαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 2009· 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 2010β). 

ε εξψηεκα πνπ αθνξνχζε ζε πνηνπο πξέπεη λα απεπζχλνληαη ηα πξνγξάκκαηα 

ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο (πίλαθαο 8) ε 

πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ δήισζε ζε δηεπζπληέο, βνεζνχο δηεπζπληέο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο. Όζνλ αθνξά ζην εάλ ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο πξέπεη λα 

απεπζχλνληαη ζηνπο ππεπζχλνπο ηκήκαηνο θαη ηνπο γνλείο, δελ μερψξηζε θάπνηα επηινγή, 

αθνχ νη κηζνί δηεπζπληέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα απάληεζαλ ζεηηθά θαη νη κηζνί 

αξλεηηθά. Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 8 ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δηεπζπληψλ έδσζε 

αξλεηηθή απάληεζε ζην λα απεπζχλνληαη ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ζην 

γξακκαηεηαθφ πξνζσπηθφ (84,4%), ελψ έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ δηεπζπληψλ (6,3%) 

πξφηεηλαλ ζηνπο καζεηέο/παηδηά. Ζ εηζήγεζε γηα ελδνυπεξεζηαθά πξνγξάκκαηα ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο, ηα νπνία ζα απεπζχλνληαη ζε 

δηεπζπληέο, βνεζνχο δηεπζπληέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζε 

απηέο ηηο νκάδεο απεπζχλνληαη νη ηξέρνπζεο επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

νξγαλψλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 

(Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 2009· Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 2010β). Σα 

ππνθείκελα ηεο έξεπλαο εηζεγνχληαη σο πξνο ην ρξφλν δηεμαγσγήο ησλ επηκνξθσηηθψλ 

ζεκηλαξίσλ ηηο πξσηλέο ψξεο θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο, ελψ αθνινπζεί ε επηινγή 

απνγεπκαηηλέο ψξεο θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο. Μηθξφο αξηζκφο δηεπζπληψλ πξφηεηλαλ 

θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ή ζηηο κέξεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Όζνλ αθνξά ζηνλ 

ηφπν δηεμαγσγήο ησλ επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ νη δηεπζπληέο έδεημαλ ηδηαίηεξε 

πξνηίκεζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα (29 δηεπζπληέο, 90,6%). 

Παποςζίαζη Αποηελεζμάηυν Γείγμαηορ Β 

πλππνινγίδνληαο ηα ζεκαληηθφηεξα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εηνηκφηεηαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο «δηαπνιηηηζκηθή 

εηνηκφηεηα» ε νπνία πεξηιακβάλεη απφ ηε κηα ηελ επάξθεηα ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, δειαδή 

ηηο γλψζεηο θαη ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε πνπ ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα έρεη φζνλ 
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αθνξά ζηα ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο θαη απφ ηελ άιιε ηελ ηθαλφηεηα λα 

θάλεη πξάμε ηηο βαζηθέο αξρέο, ηα αμηψκαηα θαη ηα παξαδείγκαηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

αγσγήο, θαηαιήμακε ζηνπο ηξεηο άμνλεο κέηξεζεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εηνηκφηεηαο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν ην κνξθσηηθφ θεθάιαην θαη ζε εκπεηξηθφ επίπεδν, 

ηα έηε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ζε πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο θαη ηελ αληηιεπηή δηαπνιηηηζκηθή 

πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο. 

Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξείηαη θνκβηθφο ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα ηφζν ζηελ 

Κχπξν φζν θαη δηεζλψο (Παπάο, 1998, Αλδξένπ, 1998, Μαηζαγγνχξαο, 2002). Ζ 

Δππσπατθή Δπηηξνπή ηνλίδεη ηδηαίηεξα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή θαη εζληθή πνηθηιφηεηα ησλ καζεηψλ, ελψ 

απφ ην 1997 ε Δ.Δ. πξνηξέπεη γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο. 

ρεηηθέο κειέηεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε δηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δείρλνπλ ηηο κεγάιεο ειιείςεηο θαη ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ νη 

Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη έξεπλεο ησλ Γακαλάθε, 1997, 

Μάξθνπ, 1997, Νηθνιάνπ, 2000, Φξαγθνπδάθε, 1997, Σξηάξρε-Hermann, 2000, Unicef, 

2001, Κνζζπβάθε, 2002, θνχξηνπ, 2005, Γθφβαξε, 2005 θ.α. Οη παξαπάλσ έξεπλεο 

δείρλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δηαθαηέρνληαη ζε κεγάιν ή κηθξφηεξν βαζκφ απφ 

εζλνθεληξηθέο θαη μελνθνβηθέο απφςεηο, λα νκνινγνχλ δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ 

πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ, λα κελ έρνπλ ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο, λα αληηιακβάλνληαη ηε δηγισζζία σο 

εκπφδην γηα ηε κάζεζε θαη λα ηελ αμηνινγνχλ αξλεηηθά θαη απνδέρνληαη φηη νη 

πξνθαηαιήςεηο θαη ε κεξνιεπηηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ζην ζρνιείν επεξεάδεη ηε ζρνιηθή 

επίδνζε ησλ καζεηψλ . 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεσξείηαη θνκβηθφο 

φζνλ αθνξά ηε δηδαθηηθή ηνπ εηνηκφηεηα, δειαδή ην βαζκφ αληαπφθξηζήο ηνπ ζηα 

ζχγρξνλα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε απφ ηε ζχγρξνλε 

πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Απφ ηηο εζλνθεληξηθέο θαη κνλνπνιηηηζκηθέο ινγηθέο πνπ ππνζάιπηνπλ ηηο πξνθαηαιήςεηο 

ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε ηεο δηδαζθαιίαο θαη εκπνδίδνπλ ηελ επηθνηλσλία εθπαηδεπηηθνχ 

θαη καζεηή, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα πεξάζεη ζηνλ πνιηηηζκηθφ πινπξαιηζκφ, ζηνλ 

επαλαπξνζαλαηνιηζκφ ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ αμηψλ πνπ ζα 

θαηαλννχλ ηηο πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο ησλ εζλνπνιηηηζκηθψλ νκάδσλ. Ζ αλάγθε ηεο 
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δηαρείξηζεο ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα φπσο, επίζεο, θαη ησλ φπνησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλχπαξμε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

εζλνπνιηηηζκηθψλ νκάδσλ πνπ ζπλππάξρνπλ ζε κηα ζρνιηθή ηάμε, απαηηνχλ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα είλαη δηαπνιηηηζκηθά έηνηκνο. 

Απηφ πνπ απνξξέεη απφ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ηε δηαπνιηηηζκηθή 

εηνηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη φηη σο πξνο ηηο βαζηθέο ζπνπδέο ηνπο ηα καζήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη πξνζθέξνληαη ζηα ελ ιφγσ 

παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα είλαη ειάρηζηα έσο αλχπαξθηα θαζψο 7 ζηνπο 10 εθπαηδεπηηθνχο 

δήισζαλ φηη δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζρεηηθά καζήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ απνθνηηνχλ 

απφ απηά ηα ηκήκαηα δελ δηαζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα ηελ απφθηεζε κηαο δηαπνιηηηζκηθήο 

εηνηκφηεηαο. 

Δπνκέλσο αλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο δηαζέηνπλ θάπνηα 

δηαπνιηηηζκηθή επάξθεηα θαη εηνηκφηεηα απηφ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηηο δηθέο 

ηνπο πξνζπάζεηεο απηνθαηάξηηζεο θαη απηνκφξθσζεο. 

Χζηφζν αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη θάηνρνη 

δηδαθηνξηθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε δηαζέηνπλ 

κεγαιχηεξν βαζκφ απηνπεπνίζεζεο γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή ηνπο εηνηκφηεηα ζπγθξηηηθά κ‘ 

απηνχο πνπ δελ έρνπλ αληίζηνηρεο αθαδεκατθέο ζπνπδέο. 

Αθφκε, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αλέδεημε ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο σο 

πξνο ηελ αληηιεπηή δηαπνιηηηζκηθή επάξθεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δήισζαλ φηη 

έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηελ πινπνίεζε εξεπλψλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζπγθξηηηθά κε απηνχο πνπ απάληεζαλ φηη δελ έρνπλ 

πινπνηήζεη παξφκνηεο έξεπλεο. Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, φηη ε χπαξμε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο 

πινπνίεζεο ησλ εξεπλψλ απμάλεη ην βαζκφ ηεο αληηιεπηήο δηαπνιηηηζκηθήο εηνηκφηεηαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Δπηπιένλ ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζρνιεία καο δελ δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα γηα λα αζθήζνπλ 

απηφ ην έξγν. Σαπηφρξνλα απηφ ην νπνίν πξνθαιεί ελδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο φηη νη 

πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο έρνπλ απμεκέλε, ηνπιάρηζηνλ ππεξπεληαεηή δηδαθηηθή εκπεηξία, 

σζηφζν, ππάξρεη ειιηπήο εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εηνηκφηεηαο ζε επίπεδν 
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ζπνπδψλ θαη επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, κε απνηέιεζκα ε Γηα Βίνπ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο λα πζηεξεί ζεκαληηθά. 

Χζηφζν δελ ζα πεξίκελε θαλείο, κεηά απφ ηφζα ρξφληα χπαξμεο κεηαλαζηψλ ζηελ Κχπξν, 

θαη κεηά απφ ηφζεο δεθαεηίεο χπαξμεο Κππξίσλ ζην εμσηεξηθφ, αιιά θαη κε ηα ηφζα 

πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο γηα ηνπο αιινδαπνχο θαη ηνπο παιηλλνζηνχληεο ζηελ Κχπξν, 

γηα ηνπο ηζηγγάλνπο, γηα ηνπο νκνγελείο ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα πάλσ 

απφ κία δεθαεηία, θαη κε ηα θνλδχιηα πνπ δηαηίζεληαη θαη πνπ αλέξρνληαη ζε εθαηνληάδεο 

εθαηνκκχξηα επξψ, ε εηθφλα πνπ δίλνπλ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ ζηα δηαπνιηηηζκηθά δεκνηηθά ζρνιεία ηεο 

ρψξαο λα είλαη ηφζν απνγνεηεπηηθή. 

Ζ δηεξεχλεζε ηνπ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο πνπ επηθξαηεί ζηηο ηάμεηο ζχκθσλα κε ηηο 

απφςεηο ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ επηκέξνπο πέληε δηαζηάζεψλ ηνπ. 

ρεηηθέο κειέηεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην ςπρνινγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο έρνπλ επηθεληξσζεί 

ζηε µέηξεζε ηνπ ςπρνινγηθνχ θιίµαηνο µε βάζε ηηο αληηιήςεηο ησλ δηδαζθάισλ θαη ηνπ 

ινηπνχ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηα πιαίζηα ηεο δηάθξηζεο µεηαμχ απνηειεζµαηηθψλ θαη 

µε απνηειεζµαηηθψλ ζρνιείσλ. Σειεπηαία ε έξεπλα έρεη ζηξαθεί ζηε δηεξεχλεζε ηνπ 

θιίµαηνο µε βάζε ηηο αληηιήςεηο ησλ ίδησλ ησλ µαζεηψλ. Απηή ηελ εξεπλεηηθή νδφ 

αθνινπζήζαµε θαη εµείο. 

Πνιιέο έξεπλεο θαηέιεμαλ ζην ζπµπέξαζµα φηη νη αληηιήςεηο ησλ µαζεηψλ γηα ην 

πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο ηνπο επεξεάδνπλ ζε µεγάιν βαζµφ ηα απνηειέζµαηα ηεο µάζεζεο, 

ζπρλά µάιηζηα ζε µεγαιχηεξν βαζµφ απφ φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο (Fraser, 1989, Saavedra and Saavedra, 2007). 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ έξεπλα πήξαλ κέξνο 613 καζεηέο. Σν 58% ησλ καζεηψλ 

έρνπλ γνλείο ειιεληθήο θαηαγσγήο ελψ ην 42% έρνπλ γνλείο κε ειιεληθήο θαηαγσγήο, 

ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έλα πνζνζηφ 8,8% ησλ καζεηψλ έρνπλ γελλεζεί νη ίδηνη ζην 

εμσηεξηθφ. 

Ο έιεγρνο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ ησλ καζεηψλ θππξηαθήο θαη κε θππξηαθήο 

θαηαγσγήο σο πξνο ην ςπρνινγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο θαη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο έδεημε φηη σο πξνο ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηφζν νη Έιιελεο φζν θαη νη μέλνη 

καζεηέο θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά ζεηηθνί πάληα σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε ρσξίο 

σζηφζν λα παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δπν νκάδεο 

καζεηψλ ειιεληθήο θαη κε ειιεληθήο θαηαγσγήο. 



79 
 

Αλαθνξηθά κε ηε δηεξεχλεζε ηνπ παξάγνληα ηεο δηελεθηηθφηεηαο ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο 

έδεημε φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ καζεηψλ θππξηαθήο θαη κε θππξηαθήο θαηαγσγήο δελ 

ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Οχηε       σο       πξνο       ηε       δηάζηαζε       ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ν παξάγνληαο ηεο θαηαγσγήο ησλ 

παηδηψλ δελ θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηεί ζεκαληθά ηηο ηξεηο ζπγθεθξηκέλεο πξναλαθεξζείζεο 

δηαζηάζεηο ηνπ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο ηεο ηάμεο. 
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πκπεξάζκαηα 

Απφ ην 2004 θαη εμήο ε πνιππνιηηηζκηθή ζχλζεζε ηεο ζχγρξνλεο θππξηαθήο θνηλσλίαο 

νδήγεζε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ζε κία ζεηξά απφ ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ 

ζηε δηακφξθσζε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε ζέκαηα γισζζηθήο εηεξφηεηαο, αλ θαη 

παξαηεξείηαη αλαπξνζαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο απηήο πνιηηηθήο αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. ην πιαίζην απηήο ηεο πνιηηηθήο νξγαλψλνληαη επηκνξθσηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα δηεπζπληέο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο 

γεληθφηεξα, αιιά δπζηπρψο θαηαγξάθνληαη θελά ζηελ θαηάξηηζε ησλ δηεπζπληψλ 

εηδηθφηεξα ζε ζέκαηα γισζζηθήο εηεξφηεηαο. 

Αμηνπξφζεθην είλαη θαη ην γεγνλφο φηη νη δηεπζπληέο δελ ζπκκεηέρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηηο επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψλνληαη. Γηα ηε δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο 

νη δηεπζπληέο ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα κνληέια εγεζίαο, σζηφζν πξνθχπηεη φηη 

ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηελ εγεζία γηα θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Σν θχιν, ε ειηθία, ηα 

αθαδεκατθά πξνζφληα, ε βαζκίδα θαη ε εκπεηξία ηνπο σο εθπαηδεπηηθφο ή δηεπζπληήο δελ 

θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηα κνληέια εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ πηνζεηνχλ νη δηεπζπληέο. 

Παξαηεξήζεθε σζηφζν φηη ην κνληέιν εγεζίαο δηαθνξνπνηνχληαλ αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε γισζζηθήο εηεξφηεηαο πνπ είραλ λα δηαρεηξηζηνχλ. 

Ζ έιιεηςε εξεπλψλ ζρεηηθψλ κε ην ξφιν ηεο δηεχζπλζεο ζηε δηαρείξηζε ηεο γισζζηθήο 

εηεξφηεηαο θαζηζηά ηε ζπκβνιή ηεο έξεπλαο απηήο ζεκαληηθή. Αλ θαη ππάξρεη 

επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα εηεξφηεηαο θαη δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, σζηφζν 

ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε ζπλερήο επηκφξθσζε ησλ δηεπζπληψλ ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο, δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο ή/θαη ηεο γισζζηθήο εηεξφηεηαο κεηά ηελ 

πξναγσγή ηνπο ζηε ζέζε απηή, αθνχ ε νκαιή έληαμε ησλ αιιφγισζζσλ καζεηψλ ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζπζρεηίδεηαη κε ηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηελ εγεηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο 

ζρνιηθήο δηεχζπλζεο. 

Ζ παξνχζα έξεπλα αλαδεηθλχεη ην γεγνλφο φηη θάπνηνη παξάγνληεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εηνηκφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξνχλ λα παίμνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν σο πξνο ηε 

δηακφξθσζε ησλ δηαζηάζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ςπρνινγηθφ θιίκα κηαο πνιππνιηηηζκηθήο 

ηάμεο. 

Ζ πξσηνηππία ηεο έξεπλαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη εμεηάδεη ην ςπρνινγηθφ θιίκα πνπ 

επηθξαηεί ζηηο ηάμεηο αιιά ηαπηφρξνλα ην ζπζρεηίδεη κε ηε δηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ζηα ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία θαζψο θαη ηελ δηνηθεηηθή 
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ηθαλφηεηα ηνπ δηεπζπληή ζε απηά. Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο έξεπλαο είλαη φηη 

παξάιιεια ζθηαγξαθείηαη ε εηνηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη αλαδχεηαη ε ζεκαζία ηεο χπαξμεο εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεηηθά, 

επηζηεκνληθά αιιά θαη πξαθηηθά θαηαξηηζκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο κηαο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ ελ δπλάκεη δπλαηφηεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα δηαρεηξηζηεί ηε δηαθνξεηηθφηεηα πνπ ζπλαληά πιένλ κέζα ζηε 

ζρνιηθή ηάμε, θάλνληαο πξάμε ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Πέξα, δειαδή, 

απφ ην κνξθσηηθφ θεθάιαην πνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηεη, είλαη αλαγθαία θαη ε 

δεμηφηεηα κεηνπζίσζεο ηεο ζεσξίαο ζε πξάμε, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα επηιέγεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο θαη δηδαθηηθέο κεζφδνπο, γηα λα δηδάμεη ζε 

πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο. 

Ζ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηεο εηνηκφηεηαο ζεσξείηαη επνκέλσο ζεκαληηθή γηα ηηο 

πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο, θαζψο αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα κεηαηξέςεη ζε 

πξάμε φιεο ηηο γλψζεηο πνπ έιαβε θαηά ηηο ζπνπδέο ηνπ αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηα 

βίνπ κάζεζήο ηνπ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ πνπ αθνξνχλ γλψζεηο 

δηαρείξηζεο ζρνιηθψλ ζεκάησλ. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, πξνθχπηεη φηη αλ θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο έρνπλ απμεκέλε, ηνπιάρηζηνλ 

ππεξπεληαεηή δηδαθηηθή εκπεηξία, σζηφζν, ππάξρεη ειιηπήο εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα 

δηαπνιηηηζκηθήο εηνηκφηεηαο ζε επίπεδν ζπνπδψλ θαη επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, κε απνηέιεζκα ε Γηα Βίνπ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο λα πζηεξεί ζεκαληηθά. 

Απφ ηελ άιιε ε απμεκέλε αλνκνηνγέλεηα θαη ε πνιηηηζκηθή πνηθηιία ζε θνηλσληθφ θαη 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, επηβάιιεη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ αιιαγή 

ησλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηνπ επαλαπξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ ζηηο λέεο 

πνιππνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο, ηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη ηελ επαλεθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο έξεπλαο φκσο δελ εμαληιείηαη εδψ θαζψο ε εξκελεία θαη ε πεξαηηέξσ 

αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνσζεί ηε βειηίσζε ηνπ πξνθίι ελφο δηαπνιηηηζκηθά 

έηνηκνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο πνπ απηφο δηακνξθψλεη γηα ηνπο 

καζεηέο ηεο ηάμεο ηνπ. Δπηπξφζζεηα αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε λα επηθεληξσζεί ην 
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εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζηελ εηνηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα δηδάμνπλ ζε ηάμεηο 

πνιππνιηηηζκηθέο θαη ζην απνηειέζκα πνπ έρεη απηφ ζηελ πξάμε θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ζην δηακνξθσκέλν ςπρνινγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο. 

Αλακθίβνια ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κπνξεί λα απνηειέζεη αθνξκή γηα κηα ζπζηεκαηηθή 

δηεξεχλεζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ επίδξαζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εηνηκφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηελ επίηεπμε ζεηηθνχ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο γηα ηνπο καζεηέο, 

θηινδνμψληαο έηζη ζηελ κειινληηθή θάιπςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ θελνχ. 

Κιείλνληαο, απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ λα ηεζεί ππφ ζθέςε είλαη πσο ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ νπζηαζηηθά απφ ηε κηα ζηελ πξνζπάζεηα λα 

βειηησζεί ε δηαπνιηηηζκηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ζηα 

δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία είηε απηά αλήθνπλ ζηελ Πξσηνβάζκηα είηε ζηελ Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε θαη απφ ηελ άιιε λα ηνληζηεί ε ζεκαζία ηεο δηακφξθσζεο ελφο ζεηηθνχ 

ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο γηα φινπο ηνπο καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο. 

Ζ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

ζεκαζία ηνπ ζεηηθνχ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο έρεη πνιιαπιά 

νθέιε γηα φια ηα εκπιεθφκελα κε ηελ εθπαίδεπζε κέιε (εθπαηδεπηηθνί, Έιιελεο καζεηέο, 

μέλνη καζεηέο). Οη καζεηέο ζε πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο ρξεηάδνληαη εθπαηδεπηηθνχο κε 

ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα,

 θαηάιιεια επηκνξθσκέλνπο θαη εμεηδηθεπκέλνπο. 

Απηφ ζεκαίλεη ηελ πηνζέηεζε κηαο πνιππνιηηηζκηθήο πξννπηηθήο, ηελ θαζηέξσζε κηαο 

δηαπνιηηηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ ηάμε θαη ηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ ςπρνινγηθνχ 

θιίκαηνο γηα φινπο ηνπο καζεηέο νη νπνίνη έρνπλ αλάγθε απφ βαζηά θαηαλφεζε, εζηθή 

βνήζεηα θαη ςπρνινγηθή ζηήξημε. 
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Πξνηάζεηο γηα ην κέιινλ 

Παξά ηηο φπνηεο αδπλακίεο, ε παξνχζα έξεπλα ζπληζηά έλα πξψην βήκα γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εηνηκφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ. 

Οη πξνηάζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ απφ ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο βαζίδνληαη ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα θαη, ζε κηθξφηεξν βαζκφ,  ζηα  πνξίζκαηα  εξεπλεηηθψλ ή άιισλ κειεηψλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία απηά, νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

επηθεληξψλνληαη ζηα αθφινπζα πεδία: 

 Οξηζκφο/νί ηεο έλλνηαο: πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ 

πξάμε 

 Αληηκεηψπηζε ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ ζην ζρνιείν 

 Αληηκεηψπηζε ησλ γισζζηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ «μέλσλ» καζεηψλ 

 Δθκάζεζε ηερληθψλ θαη κεζφδσλ γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή ρξήζε ησλ εγρεηξηδίσλ  

 Δθκάζεζε ηερληθψλ επηθνηλσλίαο  

 Κξηηηθή αλάιπζε ζηεξενηππηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, πξνθαηαιήςεσλ θ.ά. 

 χλδεζε ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο  

 Πεπιεσόμενο επιμοπθυηικών δπάζευν 

Σν πεξηερφκελν, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ 

δξάζεσλ πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο: 

α. Γενικά θέμαηα 

 Πνιππνιηηηζκηθή / δηαπνιηηηζκηθή αγσγή (αλαπαξαζηάζεηο, εηεξφηεηα, 

εζλνθεληξηζκφο, ηαπηφηεηα, επηθνηλσλία,  θ.ά.) 

 Θεσξίεο θαη θίλεηξα κάζεζεο, καζεζηαθέο δπζθνιίεο (ηδίσο γισζζηθέο) 

 Ρφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ θαη ηνπ δηεπζπληή ζην 

πνιππνιηηηζκηθφ  ζρνιείν 
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 χλζεζε καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 πλεξγαζία  ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο  

β. Θέμαηα εκπαιδεσηικής διαδικαζίας 

 Παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο  

 Γηδαθηηθέο κέζνδνη (δηαθνξνπνηεκέλε παηδαγσγηθή, δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία. θ.ά.) 

 Σερληθέο δηδαζθαιίαο ζε πνιχγισζζε ηάμε (ππνζηήξημε ηεο ειιελνκάζεηαο 

ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη ησλ «μέλσλ» καζεηψλ, δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο 

σο μέλεο γιψζζαο, δεηήκαηα  πνιπγισζζίαο) 

 Γηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε ησλ πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο θαη ησλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ (ζεσξεηηθψλ θαη ζεηηθψλ καζεκάησλ) 

 Παηδαγσγηθή θαη ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ καζεηή, ςπρν-θνηλσληθή ζηήξημε 

 πλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε  

 Γισζζηθή πξφνδνο θαη (αληη)θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

 ρέζεηο καζεηψλ-εθπαηδεπηηθψλ 

 Έληαμε ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη ησλ «μέλσλ» καζεηψλ ζηε ζρνιηθή δσή  

 πκπεξηθνξά  

 Δπηθνηλσλία  

 πκβνιή ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο ζηε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε (σο εξγαιείσλ έξεπλαο ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ηα ζρέδηα 

εξγαζίαο)  

γ. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας ηοσ ζτολείοσ 

 Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ πνιππνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε 

 πλεξγαζία κε θνξείο (Σνπηθή απηνδηνίθεζε, χιινγνη γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ, 

πκβνπιεπηηθνί ζηαζκνί Νέσλ) 
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 πκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο 

δ. Σύνδεζη ζτολικού και οικογενειακού περιβάλλονηος  

 Δπηθνηλσλία γνλέσλ-ζρνιείνπ (ζπλεξγαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπγθξνχζεσλ 

θαη ηελ πξνψζεζε ζπλεξγαζηψλ) 

 Δπηθνηλσλία γνλέσλ-εθήβσλ 

 Τπνζηήξημε ειιελνκάζεηαο ησλ γνλέσλ ησλ «μέλσλ» καζεηψλ 

ε. Ομάδα – ζηότος  

Οη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζε: 

 Δθπαηδεπηηθνχο ζεσξεηηθήο θαη ζεηηθήο θαηεχζπλζεο 

 ρνιηθνχο ζπκβνχινπο  

 Γνλείο καζεηψλ (κφλν γηα ηελ θαηεγνξία δ) 

Τλοποίηζη επιμοπθυηικών δπάζευν 

Α. Προϋποθέζεις 

 Γξάζεηο κε βησκαηηθφ ραξαθηήξα 

 χγρξνλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο (π.ρ. παηρλίδηα ξφισλ, αληαιιαγή απφςεσλ, θ.ά.) 

 Αμηνιφγεζε ηεο νξγάλσζεο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ 

 Κίλεηξα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ (επηδφηεζε, απαιιαγή θαζεθφλησλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζεκηλαξίσλ, κφξηα, θ.ά.) 

 Απνζαθήληζε ησλ ζηφρσλ, ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ αλακελφκελνπ 

απνηειέζκαηνο ησλ ζεκηλαξίσλ ζηελ πξφζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεσλ 

 Καηάιιεια δηακνξθσκέλνη ρψξνη  

 Οιηγνκειή ηκήκαηα 

 Δμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

 πλδπαζκφο ζεσξίαο θαη πξάμεο 
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Β. Γιαδικαζία Υλοποίηζης επιμορθωηικών δράζεων 

Γεδνκέλνπ φηη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, νη επηκνξθσηέο / εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα είλαη: 

 ρνιηθνί ζχκβνπινη κε εκπεηξία ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ή/θαη 

 Αθαδεκατθνί / επηζηήκνλεο / εξεπλεηέο κε εκπεηξία θαη γλψζε ησλ 

ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζην ειιεληθφ πνιππνιηηηζκηθφ ζρνιείν 

Δπίζεο, ηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ζα πξέπεη: 

 Να είλαη ελδνζρνιηθά ή/θαη λα πινπνηνχληαη κέζσ ηεο ζχκπξαμεο  

ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

 Να πινπνηνχληαη ζε θχθινπο ηαρχξξπζκεο επηκφξθσζεο (10-20 

σξψλ) 

 Να δηεμάγνληαη είηε ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 

επηδφηεζε είηε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ρξφλν κε απαιιαγή απφ ηα 

εθπαηδεπηηθά θαζήθνληα. 

Σν πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην πιαίζην ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ, ζα πξέπεη λα 

ζπλδπάδεη ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ παξαδεηγκάησλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

 Δξσηεκαηνιόγην Δθπαηδεπηηθώλ 

 Δξσηεκαηνιόγην Μαζεηώλ 

 
 
 
 
 
 
 



88 
 

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ 
 
 
 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην είλαη απζηεξψο πξνζσπηθό θαη αλώλπκν θαη πξφθεηηαη 

λα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηε δηεμαγσγή επηζηεκνληθήο έξεπλαο κε 

αληηθείκελν ηε κειέηε ηνπ ξφινπ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εηνηκφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηελ αλάπηπμε ζεηηθνχ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο ζε πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. 

Ζ ζπλεξγαζία ζαο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ηεο έξεπλαο θαη ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζα αληαλαθινχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γηα ην ιφγν απηφ 

παξαθαιείζζε λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο κε πξνζνρή, εηιηθξίλεηα θαη αθξίβεηα. 
 

Δπραξηζηνχκε ζεξκά εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ζαο! 
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Δξσηεκαηνιόγην Δθπαηδεπηηθώλ 
 
ρνιείν:…………………………………………………………… 
 
Σάμε: ………………………………. 
 
εκεηψζηε έλα ―Υ‖ ζην θνπηάθη πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζεηηθή ζαο απάληεζε. 
 

1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 
 
1.1 Φύιν: 
 

Άλδξαο Γπλαίθα 
 

1.2 Ηιηθηαθή νκάδα: 
 

22-30 εηψλ 
 
31-40 εηψλ 

41-50 εηψλ 
 
Πάλσ απφ 50 

 

2. Μνξθσηηθό επίπεδν 
 

2.1 Δπίπεδν ζπνπδώλ: 
 

Πηπρίν Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο 
 
Γηδαθηνξηθφ: ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε 
 
Μεηαπηπρηαθφ: ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε 
 
Γηδαθηνξηθφ :ζε άιιν γλσζηηθφ πεδίν 
 
Μεηαπηπρηαθφ : ζε άιιν γλσζηηθφ πεδίν 
 

2.2 Παξαθνινύζεζε ζπλεδξίσλ-ζεκηλαξίσλ-καζεκάησλ: 
 

Πξνπηπρηαθά καζήκαηα Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο 
 
Δπηκνξθσηηθά εκηλάξηα Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο 
 
πλέδξηα Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο 
 
Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 
 
2.3 Τινπνίεζε εξεπλώλ: 
 
Έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο 
 
Έρεηε νξγαλψζεη εθπαηδεπηηθέο εθδειψζεηο γηα αιινδαπνχο, παιηλλνζηνχληεο θαη 

ηζηγγαλφπαηδεο καζεηέο 
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2.4 Γλώζε μέλσλ γισζζώλ: 
 

Δπαξθή γλψζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη 
 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη θνηηνχλ ζηελ ηάμε ζαο 
 
 

Δπαξθή γλψζε δηεζλψλ γισζζψλ 
 

Μηα Πεξηζζφηεξεο απφ κηα 
 

3.Έηε Γηδαθηηθήο εκπεηξίαο ζε πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο 
 

Γηδαθηηθή εκπεηξία ζε ρνιεία Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο/ Σάμεηο Τπνδνρήο-

Φξνληηζηεξηαθά ηκήκαηα/ Σάμεηο γεληθήο εθπαίδεπζεο κε πςειά πνζνζηά 

κεηαλαζηψλ, αιινδαπψλ, παιηλλνζηνχλησλ θαη ηζηγγαλφπαηδσλ καζεηψλ: 
 

Έηε: 1-5 6-10 11-15 Πάλσ απφ 15 
 

4.Αληηιεπηή Γηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο 
 

Παξαθαιψ λα βάιεηε ζε θχθιν έλαλ αξηζκφ ηεο αληνχζαο θιίκαθαο 1-5 γηα λα 

δείμεηε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηζρχνπλ νη παξαθάησ πξνηάζεηο (φπνπ 1=καθόλοσ, 

2=λίγο, 3=αρκεηά, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ). 
 

Έρεηε πξνζαξκφζεη ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο ζηνπο 

καζεηέο ηεο ηάμεο ζαο κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν 

 

 

1 2 3 4 5 

 
Υξεζηκνπνηείηε ελαιιαθηηθά κνληέια δηδαζθαιίαο θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλα γηα πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα 

 

 

1 2 3 4 5 

 
Θεσξείηε φηη νη ζηξαηεγηθέο θαη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ 

επηιέγεηε είλαη νη θαηάιιειεο γηα πνιππνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα 

 

 

1 2 3 4 5 

 
Θεσξείηε φηη κπνξείηε λα αληαπνθξηζείηε ζηα εθπαηδεπηηθά 

ζαο θαζήθνληα ζε ηάμεηο κε καζεηέο γισζζηθά θαη 

πνιηηηζκηθά δηαθνξνπνηεκέλνπο 

 

 

1 2 3 4 5 

 
Θεσξείηε φηη κπνξείηε λα ρεηξηζηείηε κε άλεζε θαη επρέξεηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα 

 

 

1 2 3 4 5 

 
ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη κπνξείηε λα αληαπνθξηζείηε 

ηθαλνπνηεηηθά ζηε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ θαη ζπγθξνχζεσλ 

κε καζεηέο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ 

 

 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 

6. Δξγαζηαθνί παξάγνληεο-Δπηκνξθσηηθέο αλάγθεο 
 

6.1 Γηα πνηνύο ιόγνπο επηιέμαηε λα δηδάμεηε ζε έλα δηαπνιηηηζκηθό ζρνιείν; 

(βάιηε Υ ζε 2 απαληήζεηο) 
 

Γηα λα έξζσ ζε επαθή κε δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο 

 

 

Γηα λα ζπκβάισ ζηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ 

ππφβαζξν 

 

 

Γηα λα ζπκκεηέρσ ζηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 
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εθπαίδεπζεο ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή ηάμε 

 

 

Γηα λα γλσξίζσ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο, ήζε θαη έζηκα 

 

 

Γηα λα απνθηήζσ κηα «δηαθνξεηηθή» εθπαηδεπηηθή εκπεηξία 

 

 

Άιινη ιφγνη (πξνζδηνξίζηε) 

 

 
 
 
 

6.2 Θεσξείηε ρξήζηκν λα ζπκκεηέρεηε κειινληηθά ζε επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο; 
 

Πάξα πνιχ Πνιχ Μέηξηα Λίγν Καζφινπ 
 

6.3 Πνηνί είλαη νη ζεκαληηθόηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απόθαζή ζαο 

λα παξαθνινπζήζεηε έλα επηκνξθσηηθό πξόγξαµµα ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο; ( βάιηε X ζε 2 απαληήζεηο) 
 

Αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία εξγάδνκαη 

 

 

Δλίζρπζε ηεο ζεσξεηηθήο µνπ θαηάξηηζεο θαη απφθηεζε θαιχηεξσλ 

πξνζφλησλ 

 

 

Δηζεγήζεηο ηνπ Γηεπζπληή/ηξηαο 

 

 

Δλίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ µνπ γηα δηδαζθαιία ζε πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο 

 

 

Αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο µνπ ζθέςεο ζε ζρέζε µε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζεσξίαο 

 

 

Αλάγθε γηα δηαθνξνπνίεζε ηεο εξγαζίαο µνπ 

 

 

Άιινη (πξνζδηνξίζηε) 

 

 
 
 
 

6.4 Πνηέο κνξθέο επηκόξθσζεο ζεσξείηε ηηο πην ζεκαληηθέο; (βάιηε X ζε 4 

απαληήζεηο) 
 

Δξγαζηήξηα 

 

 

εκηλάξηα 

 

 

πλέδξηα 

 

 

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

 

 

πλεδξηάζεηο πξνζσπηθνχ θαη αληαιιαγή εκπεηξηψλ 

 

 

Πξνζσπηθή κειέηε θαη αλαζηνραζκφο 

 

 

πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη ζηήξημε ζην δηδαθηηθφ έξγν 

 

 

Δκπινθή ζε ζρνιηθά πξνγξάκκαηα (projects) 

 

 

Αλάπηπμε εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ηάμε 

 

 

πκκεηνρή ζε ειεθηξνληθά δίθηπα γηα εθπαηδεπηηθνχο 

 

 

Άιιεο κνξθέο (πξνζδηνξίζηε) 

 

 
 
 
 

Σας εσταριστώ για το τρόνο σας! 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 
 

 
 

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΣΧΝ ΥΟΛΔΙΟΤ 
 
 

Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ ζέιεη λα κάζεη πψο πεξλάο ζηελ ηάμε ζνπ. 

Γη‘ απηφ ε δηθή ζνπ βνήζεηα καο είλαη ρξήζηκε. ε νξηζκέλεο 

εξσηήζεηο καο ελδηαθέξεη λα δνχκε αλ ζπκθσλείο ή δηαθσλείο. 

Αλάινγα κε ηε γλψκε πνπ έρεηο θχθισζε ην ―Ναη‖ ή ην ―Όρη‖. 
 
 
 
 
 
 

ε επραξηζηνχκε πνιχ! 
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Δξσηεκαηνιόγην Μαζεηώλ 
 

ρνιείν:………………………………………………………… 
 

Σάμε:……………………… Σκήκα: …………………………………… 
 

Πξνζσπηθά ηνηρεία: 
 
 
 

1. Δίζαη: Αγφξη Κνξίηζη 
 

2. Πφζν ρξνλψλ είζαη;……………………………...................................... 
 

3. ε πνηα ρψξα γελλήζεθεο;……………………………............................ 
 

4. ε πνηα ρψξα γελλήζεθαλ νη γνλείο ζνπ;……………………................. 
 

5. Πφζα ρξφληα είζαη ζηελ Διιάδα;……………..…................................... 
 

6. Πφζα ρξφληα πεγαίλεηο ζε ειιεληθφ ζρνιείν;……..……........................ 
 

7. ε πνηα γιψζζα κηιάο κε ηελ νηθνγέλεηά ζνπ;...……….......................... 
 

8. Πνηεο γιψζζεο γλσξίδεηο εθηφο απφ ηα ειιεληθά;................................... 
 
 
 

Πώο πεξλάο ζηελ ηάμε ζνπ: 
 

Γηάβαζε πξνζεθηηθά θάζε κία απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο θαη θχθισζε ην 

―Ναη‖ ή ην ―Ορη‖. 
 

1 

 

Tν µάζεµα πεξλάεη επράξηζηα 

 

Nαη 
 

Όρη 
 2 

 

Οη ζπκκαζεηέο κνπ ηζαθψλνληαη πνιιέο θνξέο µεηαμχ ηνπο 

 

Nαη 
 

Όρη 
 3 

 

πρλά νη ζπκκαζεηέο κνπ αληαγσλίδνληαη µεηαμχ ηνπο 

 

Nαη 
 

Όρη 
 4 

 

H ζρνιηθή εξγαζία πνπ θάλνπµε ζηελ ηάμε είλαη δχζθνιε 

 

Nαη 
 

Όρη 
 5 

 

Όινη νη ζπµµαζεηέο µνπ είλαη θίινη µνπ 

 

Nαη 
 

Όρη 
 6 

 

Mεξηθνί ζπκκαζεηέο κνπ δελ είλαη επραξηζηεµέλνη µε ηελ 

ηάμε µαο 

 

Nαη 
 

Όρη 
 

7 

 

Mεξηθνί ζπµµαζεηέο µνπ δελ είλαη θαιά παηδηά 

 

Nαη 
 

Όρη 
 8 

 

Oη     πεξηζζφηεξνη     ζπκκαζεηέο     κνπ     πξνζπαζνχλ     λα 

μεπεξάζνπλ ηνπο θίινπο ηνπο ζηηο αζθήζεηο θαη ζηηο εξγαζίεο 

 

Nαη 
 

Όρη 
 

9 

 

Oη πεξηζζφηεξνη ζπκκαζεηέο κνπ ηειεηψλνπλ ηηο αζθήζεηο 
ρσξίο βνήζεηα 

 

Nαη 
 

Όρη 
 

10 

 

Mεξηθνί ζπκκαζεηέο κνπ δελ είλαη θίινη µνπ 

 

Nαη 
 

Όρη 
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11 

 

Όια ηα παηδηά αγαπνχµε ηελ ηάμε µαο 

 

Nαη 
 

Όρη 
 12 

 

ε πνιινχο ζπµµαζεηέο µνπ αξέζνπλ νη ηζαθσµνί 
 

Nαη 
 

Όρη 
 13 

 

Mεξηθνχο ζπµµαζεηέο µνπ ηνπο θαθνθαίλεηαη, φηαλ δελ ηα 
θαηαθέξλνπλ ηφζν θαιά φζν νη άιινη 
 

Nαη 
 

Όρη 
 

14 

 

Mφλν νη έμππλνη µπνξνχλ λα ιχλνπλ ηηο αζθήζεηο 

 

Nαη 
 

Όρη 
 15 

 

Όια ηα παηδηά ζηελ ηάμε είµαζηε ζηελνί θίινη 
 

Nαη 
 

Όρη 
 16 

 

ε µεξηθνχο ζπκκαζεηέο κνπ δελ αξέζεη ε ηάμε µαο 

 

Nαη 
 

Όρη 
 17 

 

Mεξηθνί ζπκκαζεηέο κνπ ζέινπλ λα γίλεηαη πάληα ην δηθφ 

ηνπο 

 

Nαη 
 

Όρη 
 

18 

 

Mεξηθνί ζπκκαζεηέο κνπ πξνζπαζνχλ πάληα λα θάλνπλ ηηο 
εξγαζίεο θαιχηεξα απφ ηνπο άιινπο 

 

Nαη 
 

Όρη 
 

19 

 

H ζρνιηθή δνπιεηά ζηελ ηάμε είλαη δχζθνιε 

 

Nαη 
 

Όρη 
 20 

 

Όινη νη ζπµµαζεηέο µνπ ζπµπαζηνχληαη µεηαμχ ηνπο 

 

Nαη 
 

Όρη 
 21 

 

H ηάμε µαο είλαη επράξηζηε 

 

Nαη 
 

Όρη 
 22 

 

Oη ζπµµαζεηέο µνπ ηζαθψλνληαη ζπρλά 

 

Nαη 
 

Όρη 
 23 

 

Mεξηθά παηδηά ζηελ ηάμε µνπ ζέινπλ πάληα λα είλαη πξψηα 

 

Nαη 
 

Όρη 
 

24 

 

Σα πεξηζζφηεξα παηδηά ηα θαηαθέξλνπλ µφλα ηνπο µε ηηο 

αζθήζεηο 

 

Nαη 
 

Όρη 
 

25 

 

Oη ζπκµαζεηέο ηεο ηάμεο κνπ αηζζάλνληαη µεηαμχ ηνπο ζαλ 
θαινί θίινη 
 

Nαη 
 

Όρη 
 

 
 
 
 
 

Δπραξηζηώ πνιύ! 
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