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Παναγιώτης Γ. Ράπτης, διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου, 
Σχολικός Συμβούλος Π.Ε. 

 
Εισαγωγικά 
Οι πληθυσμιακές ανακατατάξεις και τα συνεπόμενα μεταναστευτικά 

ρεύματα δεν ήταν δυνατόν να αφήσουν ανεπηρέαστη και εκτός αυτού του πεδίου 
μετακινήσεων την Ελλάδα, λόγω ακριβώς και τις γεωγραφικής της θέσης, αλλά 
περισσότερο του διεθνούς της ρόλου και της θέσης της ως εταίρου στην Ε.Ε. και 
μέλους της στρατιωτικοπολιτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Έτσι, η χώρα μας, από 
παράδοση χώρα αποστολής μεταναστών, την ίδια περίοδο (δηλ. στα τέλη του Κ΄ 
αιώνα) μεταβλήθηκε σε χώρα υποδοχής, φιλοξενίας και εργασίας μεταναστών, 
λαθρομεταναστών, πολιτικών φυγάδων, παλιννοστούντων. Έτσι η χώρα μας, όπως 
άλλωστε και η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, οι Σκανδιναβικές χώρες έχει 
μεταβληθεί σε χώρα προορισμού του μεταναστευτικού ρεύματος, λόγω της 
κατάρρευσης των πρώην σοσιαλιστικών – βαλκανικών κρατών, της πολιτικής 
αστάθειας και των πολέμων. 

Τη δεκαετία του 1970, η Ελλάδα δέχθηκε το κύμα της παλιννόστησης των 
Ελλήνων εργατών από τη Γερμανία. Τη δεκαετία του 1980 προστέθηκε η 
παλιννόστηση των πολιτικών προσφύγων από την Ανατολική Ευρώπη και στη 
συνέχεια των Ελλήνων ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση, την Ασία, την 
Μ. Ανατολή και την Αφρική, οι οποίοι εγκαθίστανται στην Ελλάδα προς 
αναζήτηση ενός ασφαλέστερου και καλύτερου μέλλοντος για την ζωή τους. 
(Δρεττάκης, 1999, σ. 45). 

Με βάση τις εμπειρίες άλλων χωρών και η ελληνική πολιτεία προσπάθησε 
να οργανώσει θεσμούς και διαδικασίες διαχείρισης των ζητημάτων που ανέκυψαν 
με την εγκατάσταση, παραμονή και εργασία, ενός μεγάλου αριθμού 
αλλόγλωσσων, αλλόθρησκων και πολιτισμικά διαφορετικών ατόμων στην 
εδαφική της επικράτεια. Αυτή η de facto πολυπολιτισμικότητα που χαρακτηρίζει 
την ελληνική κοινωνία συνηγορεί στην επιτακτική ανάγκη υιοθέτησης νέων 
προσεγγίσεων και στρατηγικών δράσης στην εκπαίδευση, την κοινωνία, τις 
διακρατικές σχέσεις, τη συνεργασία, την ασφάλεια, την κοινωνική πρόνοια και 
αλληλεγγύη. Αυτό μάλιστα καθίσταται ένα επίκαιρο αίτημα όσο και αναγκαίο, 
στο μέτρο που η ελληνική κοινωνία φαίνεται να εξακολουθεί ουσιαστικά να 
λειτουργεί στη λογική της αφομοίωσης στην καλύτερη περίπτωση ή της 
διστακτικής και αναβλητικής επιλογής υιοθέτησης αποτελεσματικής 
μεταναστευτικής πολιτικής (ΚΕΔΑ, 1998, σ. 51). 

 
1. Το θεσμικό πλαίσιο 
1.1.  Το βασικό θεσμικό πλαίσιο (δηλαδή η θεμελιώδης νομοθεσία) που 

ορίζει το πεδίο της συντεταγμένης παρέμβασης της ελληνικής πολιτείας στο θέμα 
της άρθρωσης και ανάπτυξης εκπαιδευτικής πολιτικής για τη διαχείριση των 
ζητημάτων της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης περιέχεται στην Φ.10/20/Γ1/708/7-
9-1999 Υπουργική Απόφαση. "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ίδρυση και 
λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων". Με την 
Υπουργική Απόφαση ιδρύονται Τάξεις Υποδοχής (επίπεδο Ι και ΙΙ) που 
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εντάσσονται μέσα στο "εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων" του 
σχολείου. Και Φροντιστηριακά Τμήματα που ιδρύονται και λειτουργούν εκτός, 
(αμέσως μετά) την ολοκλήρωση του ημερήσιου προγράμματος μαθημάτων. 

Στην παραπάνω μνημονευθείσα Υπουργική Απόφαση η σκοποθεσία για 
την εκπαίδευση των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών ορίζεται ως 
ακολούθως: 

α) να γίνει περισσότερο αποτελεσματική και συμμετοχική, ενεργητική. 
β) οι μαθητές να ενταχθούν ομαλά και ισόρροπα στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα 
γ) οι μαθητές να ενταχθούν σε ένα ευέλικτο σχήμα θεσμικής και 

διδακτικής παρέμβασης 
δ) να σταθμίσει τις εκπαιδευτικές (κατ' αρχήν γλωσσικές) ανάγκες των 

αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών 
ε) η σχολική μονάδα επιλέγει εκείνο το σχήμα, που θεωρεί ότι μπορεί να 

λειτουργήσει ουσιαστικά και αποδοτικά. 
 
1.2. Το εκπαιδευτικό σχήμα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ορίζεται ως 

εξής: 
1.2.1. Τάξη Υποδοχής Ι: σε αυτήν εφαρμόζεται εντατικό πρόγραμμα 

εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας για μαθητές που θα ενταχθούν 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και έχουν ελάχιστη ή μηδενική γνώση της 
ελληνικής γλώσσας.  

1.2.2. Τάξη Υποδοχής ΙΙ 
Σε αυτήν εφαρμόζεται μικτό πρόγραμμα εσωτερικής και εξωτερικής 

γλωσσικής και μαθησιακής υποστήριξης των μαθητών. Ο μαθητής φοιτά στην 
κανονική τάξη με παράλληλη υποστηρικτική γλωσσική διδασκαλία στην Τάξη 
Υποδοχής ΙΙ.  

1.2.3. Φροντιστηριακό Τμήμα (Φ.Τ.). 
Στα Φ.Τ. παρέχεται υποστηρικτική διδασκαλία μέχρι 10 ώρες την 

εβδομάδα. 
 
1.3. Το Εκπαιδευτικό Σχήμα στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
Οι μαθητές παρακολουθούν εβδομαδιαίο πρόγραμμα 18-22 διδακτικών 

ωρών, με απόσπαση των μαθητών από την κανονική τάξη, το οποίο περιλαμβάνει: 
14 ώρες Ελληνικά 
4 ώρες στοιχεία από τα υπόλοιπα μαθήματα και 4 ώρες Μαθηματικά 

(προαιρετικά, σύμφωνα με απόφαση του οικείου συλλόγου διδασκόντων). 
Τα μαθήματα καλλιτεχνικά, Τεχνολογία, Φυσική Αγωγή, τα 

παρακολουθούν στην κανονική τάξη. 
 
1.4. Εποπτεία - Παιδαγωγική καθοδήγηση 
1.4.1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας και ο οικείος Προϊστάμενος του 

Γραφείου Εκπαίδευσης ή Διευθυντής Εκπαίδευσης, έχουν την αρμοδιότητα της 
εξασφάλισης των απαραίτητων όρων και προϋποθέσεων για την άρτια οργάνωση 
και απρόσκοπτη λειτουργία των Τ.Υ. και των Φ.Τ. (π.χ. κατάλληλη αίθουσα, 
αναλώσιμα, εξοπλισμός, διοικητική υποστήριξη, τήρηση του ωραρίου λειτουργίας 
κλπ.). 

1.4.2. Ο Σχολικός Σύμβουλος έχει την ευθύνη της επιστημονικής και 
παιδαγωγικής καθοδήγησης των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, με βάση το βαθμό της 
γλωσσικής επάρκειας των φοιτώντων μαθητών στις Τ.Υ. και τα Φ.Τ., σε 
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συνεργασία με τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς, συμβάλλει στη σύνταξη και 
εφαρμογή του σχετικού γλωσσοδιδακτικού προγράμματος εκμάθησης της 
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Επιπροσθέτως δίνει οδηγίες για την 
αποτελεσματικότερη χρήση του εποπτικού υλικού αλλά και ειδικότερα του 
ειδικού γλωσσο-διδακτικού υλικού και παράλληλα οργανώνει παιδαγωγικές 
συναντήσεις με σκοπό την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα εφαρμόσουν 
προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

1.4.3. Το ΙΠΟΔΕ (Ινστιτούτο παλιννοστούντων ομογενών και 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης) και το Π.Ι. (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) έχουν την 
ευθύνη για την εκπόνηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την 
έκδοση σχολικών βιβλίων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μαθητών που 
φοιτούν σε Τ.Υ. και Φ.Τ. και την παραγωγή επίσης κατάλληλου εποπτικού και 
γλωσσοδιδακτικού υλικού. 

 
2. Τα προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του 

ΕΠΕΑΕΚ: η "ανεπίσημη" υποστηρικτική δομή. 
Την εποχή της θέσπισης του Ν. 2413/1996 για τη Διαπολιτισμική 

Εκπαίδευση στην Ελλάδα ιδρύεται στο ΥΠΕΠΘ η Ειδική Γραμματεία 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, που χρηματοδοτεί μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Α' ΕΠΕΑΕΚ, Β' Κ.Π.Σ.)  

Ενέργεια 1.1.2., τέσσερα μεγάλα προγράμματα.  
Ειδικότερα τα ακόλουθα: 
2.1. Σχολική και Κοινωνική Επανένταξη Παλιννοστούντων και 

αλλοδαπών μαθητών (φορείς: ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο Αθηνών - Φιλοσοφική 
Σχολή - Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας (ΚΕΔΑ): Κέντρο 
Διαπολιτισμικής Αγωγής). 

2.2. Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης της μουσουλμανικής μειονότητας 
(φορείς: ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο Αθηνών). 

2.3. Παιδεία Ομογενών (φορείς: ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΠΤΔΕ - 
Ε.ΔΙΑ. Μ.Μ.Ε.). 

2.4. Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων (φορείς: ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων). 

Στο πλαίσιο των παραπάνω προγραμμάτων έγινε παραγωγή ενός πλούσιου 
εκπαιδευτικού υλικού για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και οργανωμένη 
επιμόρφωση εκπαιδευτικών που ασχολούνται με τις προαναφερθείσες ομάδες 
μαθητικού πληθυσμού. (Κ. Μάγος, 2002, σ. 12). 

2.5. Ειδικότερη αναφορά εκτιμώ ότι πρέπει να γίνει για τα ακόλουθα δύο 
προγράμματα: 

2.5.1. Το 1997 ιδρύεται το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
(ΚΕ.Δ.ΕΚ.) - Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο διάστημα χρόνου που 
ακολουθεί το ΚΕ.Δ.ΕΚ. αναπτύσσει πολυσχιδή και αξιόλογη διαπολιτισμική 
εκπαιδευτική δράση στους εξής τομείς: 

α) Καταρτίζει προγράμματα επιμόρφωσης για τη χρήση της ελληνικής 
γλώσσας σε εκπαιδευτικούς του εξωτερικού. 

β) Οργανώνει εκπαιδευτικές αποστολές στις δημοκρατίες της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης. Συνεργάζεται στην απόσπαση Ελλήνων εκπαιδευτικών στις 
χώρες αυτές για την ενίσχυση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας. 

γ) Οργανώνει Συνέδρια (όπως το 1999 το Διεθνές Συνέδριο με θέμα: "Η 
ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: μία διαπολιτισμική προσέγγιση". 
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δ) Προχώρησε στη συγγραφή διδακτικών εγχειριδίων για τη διδασκαλία 
της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας (12 τόμοι). 

2.5.2. Από το 1998-2000 και στη συνέχεια από το 2002- μέχρι τον Ιούνιο 
του 2004 (με επιστημονικούς υπεύθυνους στην πρώτη φάση τον καθηγητή Γ. 
Μάρκου και στη δεύτερη φάση τον καθηγητή Θ. Παπακωνσνταντίνου) το ΚΕΔΑ 
του Πανεπιστημίου Αθηνών δραστηριοποιήθηκαν με εξαιρετική επιτυχία στη 
διατύπωση μιας συνολικής διαπολιτισμικής  εκπαιδευτικής πρότασης, με έμφαση 
στη σχολική πράξη, και παραγωγή της βασικής υποστηρικτικής δομής για την 
παροχή εκπαίδευσης σε αλλοδαπούς και παλιννοστούντες. Ειδικότερα με βάση 
την έκδοση δύο πολύτιμων βιβλίων υποδομής: 

α) "Πρόγραμμα διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση", Αθήνα 2003, σελ. 1-83. και 

β) "Επίπεδα Γλωσσομάθειας στην Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα", Αθήνα 
2003, σ. 1-223 προχώρησε στην συγγραφή και έκδοση ενός άρτιου "πακέτου" με 
γλωσσοδιδακτικό υλικό (βιβλία μαθητή, βιβλιοτετράδια, βιβλία δασκάλου, 
καρτέλες με γράμματα - λέξεις, επιτραπέζια παιχνίδια, σχέδια εργασίας (projects), 
αφίσες). 

Για το Νηπιαγωγείο συνολικά → 53 διδ. αντικείμενα. 
Για το Δημοτικό σχολείο → 29 διδ. αντικείμενα. 
Για το Γυμνάσιο → 60 διδ. αντικείμενα. 
Επιπλέον οργάνωσε πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, με στόχο 

την αποτελεσματική χρήση και αξιοποίηση  του γλωσσοδιδακτικού υλικού στα 
σχολεία που ζήτησαν και το έλαβαν. 

Στη δεύτερη φάση εφαρμογής του Προγράμματος περίπου 1.000 
εκπαιδευτικοί, κατόπιν σχετικής αίτησης των ενδιαφερόμενων σχολείων 
απεστάλησαν και ανέλαβαν την ενισχυτική γλωσσική διδασκαλία των αλλοδαπών 
- παλιννοστούντων μαθητών. Το σκέλος αυτό της διδασκαλίας υλοποιήθηκε στη 
βάση της "παράλληλης διδασκαλίας" με τη συγκρότηση ολιγομελών ομάδων. 

 
3. Σχεδίασμα κριτικής 
 3.1. Η κριτική προσέγγιση της Διαπολιτισμικής εκπ/σης ως θεσμού 

ενδοσχολικής στήριξης που θα επιχειρήσω επικεντρώνεται στις ακόλουθες 
συνιστώσες: 

1. την ανάπτυξη και διαχείριση της Δ.Ε. ως εκπ/κής πολιτικής 
παρέμβασης και ρύθμισης του σχετικού πεδίου της σχολικής πράξης με έμφαση 
στις συντεταγμένες της ασκούμενης πολιτικής κατά τα τελευταία διδακτικά έτη. 

2. τον χαρακτήρα που προσλαμβάνει αυτή η εκπ/κή πολιτική από την 
πλευρά περισσότερο της εφαρμογής της και λιγότερο των προθέσεων του 
νομοθέτη και του θεσμικού πλαισίου εντός του οποίου αρθρώνεται το 
περιεχόμενό της. 

3.2.  Από την περίοδο 2004-2005 η πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων 
υποβάλλεται στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, ο οποίος σε συνεργασία με το Δ/ντή 
Εκπ/σης, εισηγείται την ίδρυση και λειτουργία της Τ.Υ. ή του Φ.Τ. στον 
Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης που λαμβάνει την τελική απόφαση. Η πρακτική 
όμως έχει αποδείξει ότι Τ.Υ. ιδρύονται και λειτουργούν στις περιπτώσεις 
λειτουργικά υπεράριθμων δασκάλων και με την προϋπόθεση ότι στην υπόψη 
σχολική μονάδα έχει ήδη διατεθεί δάσκαλος (στην ουσία συμπτωματικά έχει 
περισσέψει) από τη διαδικασία κατανομής και τοποθέτησης σε επίπεδο Δ/νσης 
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Εκπ/σης και αν όλα τα παραπάνω ευδοκιμήσουν η λειτουργία της ενδοσχολικής 
στήριξης ξεκινάει στις αρχές του Νοέμβρη. 

Στη συνάφεια αυτής της πρακτικής δεν τοποθετούνται συνήθως στις Τ.Υ. 
δάσκαλοι που εκδηλώνουν τη σχετική επιθυμία είτε έχουν μια εξειδικευμένη 
επιμόρφωση πάνω στο αντικείμενο της Διαπολιτισμικής Εκπ/σης. 

Επιπλέον η θεσμική πρόβλεψη για τη λειτουργία δύο Τ.Υ. (Ι και ΙΙ) στην 
πραγματικότητα δεν υλοποιήθηκε. Στην ουσία η Τ.Υ. παρέχει πρόγραμμα 
γλωσσικής ενίσχυσης ad hoc με βάση την εκάστοτε συγκυρία. Αυτό άλλοτε 
αποδεικνύεται θετικό και άλλοτε αρνητικό. Είναι τελικά θέμα συγκυρίας.  

3.3.  Επισκοπώντας συνολικά το θεσμικό πλαίσιο και τη σχολική πράξη 
μπορούμε να διατυπώσουμε μιαν αρχική εκτίμηση, σύμφωνα με την οποία, μέχρι 
και τις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι σχετικές εκπαιδευτικές πολιτικές 
παρέμβασης δεν ανταποκρίνονται στο πνεύμα της διαπολιτισμικής προσέγγισης. 
Και στα δύο επίπεδα αναφοράς (θεσμικό και σχολική πράξη) κυρίαρχη είναι η 
λογική των αντισταθμιστικών μέτρων για τη διαχείριση και την κάλυψη 
γνωστικών - μαθησιακών ελλειμμάτων. 

"Και στα δύο επίπεδα προτάσσεται η ιδία ταυτότητα και απαιτείται από 
τον άλλον να προσαρμοστεί και να την υιοθετήσει θυσιάζοντας την ετερότητά 
του".(Μ. Δαμανάκης, 1997, σ. 39). 

Ο Νόμος 2413/1996 σύμφωνα με τον τότε Ειδικό Γραμματέα 
Διαπολιτισμικής Αγωγής και Παιδείας Ομογενών του ΥΠΕΠΘ, άνοιγε νέους 
δρόμους και έδινε τη δυνατότητα για την εκπόνηση και την άσκηση πολιτικών, με 
στόχο την αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών 
μαθητών προς τις αρχές και τους στόχους της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. (Δ. 
Χαλκιώτης, 1997, σ. 34-39) Οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι όμως, αναφέρω 
ενδεικτικά τους Μ. Δαμανάκη, Αθ. Γκότοβο και Γ. Μάρκου, διατύπωσαν ισχυρές 
επιφυλάξεις θεωρώντας ότι το θεσμικό πλαίσιο και οι ακολουθούμενες πολιτικές 
περιστρέφονταν στη λογική του "διαχωρισμού", των "ξεχωριστών" σχολείων (βλ. 
τα διαπολιτισμικά σχολεία -μετονομάστηκαν έτσι εκείνα που μετά την ψήφιση 
του σχετικού νόμου περιλάμβαναν μεγάλο αριθμό αλλοδαπών / παλιννοστούντων 
μαθητών- για νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές ή μορφωτικές 
ιδιαιτερότητες. 

Σε αυτή την εννοιολογική συνάφεια και την αντίστοιχη σχολική πρακτική 
η χρήση του όρου "διαπολιτισμική" εκπαίδευση, μέσα από την πολιτική της 
"διπλής στρατηγικής" - δηλαδή της παραμονής στη χώρα υποδοχής ή την 
επιστροφή στην πατρίδα τους (χώρα εκκίνησης ή προέλευσης) - έκλινε στη λογική 
της αφομοίωσης. Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές ενθαρρύνονταν να οικειοποιηθούν 
τα βασικά γλωσσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της χώρας υποδοχής-
διαμονής, απορρίπτοντας ή υποεκτιμώντας τις γλωσσικές και πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες των χωρών καταγωγής τους. 

Είναι χαρακτηριστική η διάταξη, στην Υπουργική Απόφαση του 1999, 
σύμφωνα με την οποία η πρόσληψη εκπαιδευτικών που διαθέτουν τα προσόντα 
διορισμού στην ελληνική εκπαίδευση και είναι αποδεδειγμένα γνώστες της 
γλώσσας (διαθέτουν σχετικό τίτλο) και του πολιτισμού της χώρας προέλευσης των 
μαθητών (λόγω διαμονής τους σ' αυτή) είναι δυνητική, πολυδαίδαλη και 
γραφειοκρατική στην υλοποίησή της. Και το τελευταίο γιατί η πρόσληψη 
πραγματοποιείται με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου 
περιφερειακού συμβουλίου και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Συνεπώς οι 
ασφυκτικές προϋποθέσεις και ο δυνητικός χαρακτήρας για την πρόσληψη 
εκπαιδευτικού στήριξης του κοινωνικοπολιτισμικού κεφαλαίου της χώρας 



Πρακτικά  του  Ελληνικού  Ινστιτούτου  Εφαρμοσμένης  Παιδαγωγικής  και  Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.),  4ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο  με  θέμα:  «Σχολείο  Ίσο  για  Παιδιά  Άνισα», 
Αθήνα, 4‐ 6 Μαΐου 2007. 

ISSN: 1790-8574 76

εκκίνησης κατέστησαν ουσιαστικά δυσχερή την εφαρμογή της σχετικής 
πρόβλεψης, επιβάλλοντας "εν τοις πράγμασιν" μια οιωνεί αφομοιωτικού τύπου 
διάσταση στα προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ. 
Επιπροσθέτως η χρησιμοποίηση αλλοδαπών εκπαιδευτικών με γνώση της 
ελληνικής γλώσσας εμπλέκεται και στην αρμοδιότητα του Υπουργείου 
Εξωτερικών (πλαίσιο διμερών σχέσεων – πεδίο μορφωτικών ανταλλαγών) με τη 
σχετική διασφάλιση ανταλλαγμάτων σε μια πολιτική αμφοτεροβαρούς 
ισορροπίας. 

Σημειώνει χαρακτηριστικά ο Μ. Δαμανάκης: "το ζητούμενο, ωστόσο δεν 
είναι μια αφομοιωτική, ή διαχωριστική εκπαίδευση, αλλά μια κοινή εκπαίδευση η 
οποία, μέσα από την προώθηση της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας και 
την καλλιέργεια της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας, να συμβάλει στον παράλληλο 
πολιτισμικό εμπλουτισμό και εκσυγχρονισμό του μονοπολιτισμικά και 
μονογλωσσικά λειτουργούντος και μονολιθικά διαρθρωμένου ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος". (Μ. Δαμανάκης, 1997, σ. 88). 

Σε ένα βαθμό η αναδιάταξη του συναφούς διαπολιτισμικού τοπίου 
συντελέσθηκε με την εκπόνηση και εφαρμογή της ολοκληρωμένης διδακτικο-
γλωσσικής πρότασης του ΚΕΔΑ, αλλά και του έργου που επιτέλεσε το ΚΕ.Δ.ΕΚ. 
του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ (Α'+Β') του Κ.Π.Σ. (Β' + 
Γ') και πέραν της αρχικής φάσης εφαρμογής (1997-2000). 

Η ελπιδοφόρα προοπτική της συνέχειας που ενεργοποιείται κατά το τρέχον 
διδακτικό έτος ίσως αποδειχθεί η λυδία λίθος για μιαν ευρύτερη ανασύνταξη των 
φορέων και των δυνάμεων απόδοσης του διαπολιτισμικού νοήματος στη σχολική 
πράξη του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 
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