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ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ: Δ/ΝΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. 

Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 

Περίληψη 

Στη δεκαετία του ’90 παρατηρείται αύξηση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην 

Ελλάδα. Αυτοί στην αρχή ακολουθούν το Α.Π. της χώρας υποδοχής, όπως ισχύει στο 

αφομοιωτικό μοντέλο. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε το 1996. 

Ακολούθησαν υπουργικές αποφάσεις και σχετικοί   νόμοι. Καθορίστηκε ο σκοπός της  

εκπαίδευσης, η μετατροπή σχολείων σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η λειτουργία των 

τάξεων υποδοχής , των φροντιστηριακών τμημάτων των Ζ.Ε.Π., η αύξηση των οργανικών 

θέσεων για τους απασχολούμενους σ’αυτά εκπαιδευτικούς κ.λ.π. Το παιδαγωγικό ινστιτούτο 

στράφηκε στην εφαρμογή μιας διαθεματικής προσέγγισης στα προγράμματα σπουδών. 

Ακολουθεί η προώθηση της δια βίου μάθησης και η συγκρότηση και λειτουργία 

αποκεντρωμένων γραφείων Ι.Π.Ο.Δ.Ε. σε κάθε περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης που 

εποπτεύουν και συντονίζουν την εφαρμογή προγραμμάτων στα σχολεία διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης. Η Ελλάδα ως κράτος –μέλος αξιοποίησε το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης (Κ.Π.Σ.) 

για τη μείωση των ανισοτήτων σε κράτη μέλη της Ε.Ε. Η εκπαιδευτική πολιτική του ΥΠΔΒΜΘ 

για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση συνεχίζεται με το συντονισμό ερευνητικών προγραμμάτων για 

την προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης (ΕΠΕΑΕΚ,) υλοποιούνται τέσσερα μεγάλα προγράμματα. 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά τμήματα, 

Ζ.Ε.Π., διαθεματική προσέγγιση, κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. 
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Εισαγωγή-παρουσίαση του προβλήματος 

     Η διαπολιτισμική εκπαίδευση ξεκινά από την αναγνώριση της πολυπολιτισμικότητας των 

κοινωνιών και της ιδιαίτερης αξίας όλων των πολιτισμών. Αυτή η προσέγγιση είναι αντίθετη σε 

κάθε  αφομοιωτική αντίληψη και πρακτική. Στοχεύει στο άνοιγμα του σχολείου στον κοινωνικό 

περίγυρο και στην αναγνώριση της γλωσσικής και πολιτισμικής ετερότητας. Η γλωσσική 

ποικιλία αποτελεί πλεονέκτημα  στη σύγχρονη αλληλοεξαρτώμενη παγκόσμια οικονομική, 

κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα. Η γλωσσική ετερότητα δημιουργεί προβλήματα και 

συγκρούσεις, όταν  η κυρίαρχη ομάδα αποκλείει τους αλλόγλωσσους.  

   Η ένταξη των μαθητών με διαφορετική εθνοτική προέλευση και η αρμονική συνύπαρξη στο 

σχολείο μαθητών από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα είναι το ζητούμενο στις σύγχρονες 

πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Τα προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης απευθύνονται σ' 

όλους τους μαθητές με στόχο να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες, 

στάσεις και ικανότητες και να προωθηθεί η ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών. 

 Στην παρούσα δημοσίευση παρουσιάζονται οι εκπαιδευτικές πολιτικές της Ελλάδας που 

στοχεύουν στη διαπολιτισμική εκπαίδευση στη χώρα. Αυτές οι πολιτικές παρουσιάζονται μέσα 

από τη σχετική νομοθεσία(νόμοι, προεδρικά διατάγματα, εγκύκλιοι) και παράλληλες 

βιβλιογραφικές αναφορές. 

 

Η προώθηση της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσα από τη σχετική νομοθεσία 

     Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας ως σταυροδρόμι ανάμεσα σε Ανατολή – Δύση – Βορρά – 

Νότο, η οικονομική ανάπτυξη και η πολιτική σταθεροποίηση από τη δεκαετία του ’80 

αποτέλεσαν σημαντικά αίτια για την εισδοχή κυρίως οικονομικών μεταναστών. 

      Η Ελλάδα, κυρίως μετά το 1990, δέχτηκε πολλούς μετανάστες και σε μικρό διάστημα 

κλήθηκε να διαχειριστεί από οικονομικοκοινωνικής εκπαιδευτικής και πολιτικής απόψεως την 

εισροή ενός μαζικού μεταναστευτικού ρεύματος και ταυτόχρονα υποχρεώθηκε να προσδιορίσει 

τους άξονες μιας οργανωμένης μεταναστευτικής πολιτικής. Με ποσοστό 7% αλλοδαπών στην 

απογραφή του 2001 καλείται να εντάξει στον κοινωνικό της ιστό μετανάστες με γλωσσική και 

πολιτισμική διαφοροποίηση όχι μόνο με τον γηγενή πληθυσμό αλλά και μεταξύ τους και 
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επιπλέον να αντιμετωπίσει συνέπειες, όπως αύξηση της παραβατικότητας, στερεότυπα και 

προκαταλήψεις, ξενοφοβικές και ρατσιστικές συμπεριφορές. (Μάρκου, 2010, σελ. 140). 

      Σύμφωνα με τους Παλαιολόγου & Ευαγγέλου (2011, σελ. 93),  η διαπολιτισμική εκπαίδευση 

στην Ελλάδα έχει περάσει από 3 φάσεις : 

α. Δεκαετία του 1980 έως μέσα της δεκαετίας του 1990: Ίδρυση φροντιστηριακών τμημάτων 

(Φ.Τ.), Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) και θέσπιση του Ν. 2413/96. 

β. 1997-2010: εφαρμόζεται ο Ν. 2413/96, οι σχετικές διατάξεις για τη λειτουργία των Φ.Τ. & 

Τ.Υ. (1999) καθώς και προγράμματα για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. 

γ. 2010 και εξής. Έναρξη μιας νέας εποχής θεσπίζεται ο Ν. 3386/10 από τον οποίο αναμένονται 

νέες διατάξεις σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική. Ο συγκεκριμένος νόμος προβλέπει τη 

χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας σε μετανάστες, που οδηγεί στον επαναπροσδιορισμό της έννοιας 

του πολίτη, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του.(σελ.16)  Το μεγάλο κύμα 

παλιννοστούντων που ξεκίνησε στη δεκαετία  του 80,ολοκληρώθηκε και αρκετοί μετανάστες 

έχουν ήδη επιστρέψει στις χώρες καταγωγής τους. Ακολουθούν νέες ομάδες μεταναστών προς 

την Ελλάδα κυρίως από τις Ασιατικές και Αφρικανικές χώρες (σελ.17). Ο διαπολιτισμός στην 

Ελλάδα θεωρητικά εμφανίστηκε στη δεκαετία του ’80. Στη δεκαετία του ΄90, εποχή των 

έντονων μετακινήσεων μεταναστών κυρίως από τα Βαλκάνια και τη Σοβιετική Ένωση, ξεκινά η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση η οποία χαρακτηρίζεται για την εθνοτική της αντίληψη και 

απευθύνεται σε μαθητές που διαφέρουν γλωσσικά. 

Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί μια αναλυτική παρουσίαση των εκπαιδευτικών πολιτικών. 

        -Σύμφωνα με το Π.Δ. 483 (ΦΕΚ, 149 τ. Α΄1-6-77) Άρθρ, 8 παρ. 9 περί εγγραφών μαθητών 

εις δημόσια και ιδιωτικά σχολεία: «τα αφορώντα εις την εγγραφήν και τας εξετάσεις μαθητών 

Δημοτικής εκπαιδεύσεως Ξένων Σχολείων εις αντιστοίχους τάξεις των εν Ελλάδι Σχολείων 

διέπονται υπό των κειμένων περί αυτών διατάξεων». 

       -Το Π.Δ. 155, ΦΕΚ Α 33/8-3-78 στο άρθρο 1 διευκρινίζει ότι μαθητές που μετεγγράφονται 

στην Ελλάδα από ξένα σχολεία, που λειτουργούν στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχα προς τα 

σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, και στα οποία εγγράφονται, κατά το πρώτο 

σχολικό έτος της φοίτησής τους δε βαθμολογούνται στο μάθημα των ελληνικών. 
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         -Η  Υ.Α., αρ. Φ. 818-2/4139 (ΦΕΚ 1105 τ. Β΄ /4-11-80) προβλέπει την ίδρυση τάξεων 

υποδοχής (Τ.Υ.), σε σχολεία Δημοτικής και Μέσης εκπαίδευσης για ελληνόπουλα που 

προέρχονται από ελληνικά ή ξένα σχολεία του εξωτερικού. Σκοπός των Τ.Υ. είναι να βοηθηθούν 

οι μαθητές στην ομαλή ένταξη αφ’ ενός στο ελληνικό σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον και 

αφετέρου στον ελληνικό τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός των 

τάξεων αυτών είναι οι μαθητές να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει στο 

προηγούμενο σχολικό περιβάλλον καθώς και να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για τη 

μορφωτική και επαγγελματική τους εξέλιξη. 

    Ο θεσμός εφαρμόστηκε πειραματικά το σχολικό έτος 1980-81. Οι Τ.Υ. λειτούργησαν μέσα 

στα αντίστοιχα ελληνικά σχολεία και ο αριθμός μαθητών  σ’ αυτές ορίστηκε από 10 έως 25. Για 

τη συγκρότηση αυτών των τάξεων υπήρχε πρόβλεψη ακόμα και για μετακίνηση μαθητών της 

ίδιας τάξης από άλλα σχολεία που συστεγάζονταν ή λειτουργούσαν στην ίδια πόλη. Η απόφαση 

για τη διδασκαλία έδινε προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς που είχαν υπηρετήσει σε ελληνικά 

σχολεία του εξωτερικού. Η ανάθεση της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας θα γινόταν σε 

απόφοιτους των ξενόγλωσσων τμημάτων των φιλοσοφικών σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 

Ο Δαμανάκης (1997
α,  

σελ.208) σημειώνει ότι κυρίως η έλλειψη κατάλληλου διδακτικού υλικού 

δημιούργησε προβλήματα στην οργάνωση και τη λειτουργία των Τ.Υ. της εποχής. 

     Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, των μαθηματικών και της 

γερμανικής, μαθήματα για τα οποία προβλεπόταν τα εξής:  Πιο συγκεκριμένα, για την ελληνική 

γλώσσα προβλέπονταν 9 ώρες εβδομαδιαίως (8 για Ε και ΣΤ΄ τάξη) δίνοντας τη δυνατότητα στο 

δάσκαλο να αυξήσει το χρόνο διδασκαλίας στη γραμματική, στον προφορικό και γραπτό λόγο, 

σε βάρος του χρόνου διδασκαλίας κειμένων από το αναγνωστικό. Στη διδασκαλία των 

μαθηματικών προστέθηκε μία (1) ώρα σε όλες τις τάξεις, χρόνος απαραίτητος για την πρόσθετη 

άσκηση των μαθητών, αλλά κυρίως για την εμπέδωση της ελληνικής ορολογίας του μαθήματος. 

Για τη διδασκαλία της γερμανικής προβλέπονται τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως για την Α΄  &  Β΄ 

τάξη και τέσσερις (4) για τις υπόλοιπες τάξεις. Τέλος καθοριστικός είναι ο ρόλος του 

φροντιστηριακού μαθήματος, στόχος του οποίου είναι αφενός να ανεβάσει το επίπεδο όλων των 

μαθητών στην Ελληνική γλώσσα και αφ’ ετέρου ως προς τα Γερμανικά να εξισώσει όσο είναι 

δυνατόν τις γνώσεις των μαθητών, που προέρχονται από διαφορετικούς τύπους σχολείων της 

αλλοδαπής. 
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     Οι τάξεις αυτές(Τ.Υ.) δημιουργήθηκαν για να καλύψουν εκπαιδευτικές ανάγκες των 

Ελληνόπουλων, οι γονείς των οποίων επαναπατρίζονταν από τη Γερμανία ( στη Θεσσαλονίκη) 

και είχαν μεταβατικό χαρακτήρα μέχρις ότου ο μαθητής ενταχθεί στην κανονική τάξη. Εκεί οι 

μαθητές ένιωθαν ασφάλεια, γιατί είχαν κοινά βιώματα και ανάγκες με τους υπόλοιπους γι’ αυτό 

και απέδιδαν καλύτερα μέσα στην Τ.Υ. (Παλαιολόγου, 2011, σελ. 113-114). Στη συνέχεια 

επεκτάθηκαν στην Αθήνα. Η πολιτεία χρησιμοποίησε τα ίδια βιβλία για την εκπαίδευση των 

παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών με αυτά που χρησιμοποιούσε η πλειονότητα των 

μαθητών. Αυτό δείχνει ότι δεν εστίασε σε θέματα διδακτικής (αφορά στις Τ.Υ.) πριν 

δημιουργηθούν τα Φ.Τ. 

        -Σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.818/2/2/21/3175/7-9-82 υπουργική απόφαση ιδρύονται τα 

Φροντιστηριακά Τμήματα. Οι παλιννοστούντες παρακολουθούν τα μαθήματα της σχολικής 

τάξης και παράλληλα έχουν τη δυνατότητα με τη λειτουργία των Φ.Τ. να δέχονται βοήθεια σε 

μαθήματα που έχουν δυσκολίες. Παράλληλα με τα Φ.Τ. αναγνωρίστηκε η ανάγκη να 

επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί μέσα από σεμινάρια και να παραχθεί ειδικό διδακτικό υλικό για 

τους παλιννοστούντες. 

       -Σύμφωνα με το Νόμο 1404/83, αρ. 45, ΦΕΚ. 173/24-11-83, μπορεί να ιδρύονται, με 

αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, τάξεις υποδοχής και φροντιστηριακά 

τμήματα για τους παλιννοστούντες μαθητές, τέκνα ελλήνων μεταναστών. 

        Σύμφωνα με την τροπολογία – προσθήκη στο νόμο  1404/83  αντιμετωπίζεται το ιδιόμορφο 

και δύσκολο πρόβλημα της εκπαίδευσης των τέκνων των Ελλήνων μεταναστών που 

παλιννοστούν και της προσαρμογής τους στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Οι τάξεις αυτές 

ιδρύθηκαν το ’80 με υπουργική απόφαση και χωρίς νομοθετική ρύθμιση με αποτέλεσμα να 

δημιουργηθούν προβλήματα, κυρίως οικονομικά τα οποία χρόνιζαν και εμπόδιζαν τη λειτουργία 

του θεσμού. 

Ο ανωτέρω νόμος καταργείται  με το νόμο 1894/1990 

       -Το Π.Δ. 494, Φ.Ε.Κ. Α 186/27-12-83 προβλέπει την ίδρυση Τ.Υ. για την εκπαίδευση 

τέκνων υπηκόων μελών και μη μελών των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων, που εργάζονται ή έχουν 

εργαστεί στην Ελλάδα. Οι τάξεις  αυτές λειτουργούν, εφόσον συγκεντρώνονται κατά τάξη 

τουλάχιστον οχτώ (8) μαθητές της ίδιας γλωσσικής προέλευσης. 
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     Σχετικά με τη θεσμοθέτηση πολιτικών και την εφαρμογή των μέτρων διατυπώθηκαν 

διάφορες κριτικές στις οποίες εκθέτονται και οι δυσκολίες  αποτελεσματικής  υλοποίησης .

 Οι Γκότοβος, Μάρκου και Fehring(1984, σελ. 52) υποστηρίζουν ότι τα Φ.Τ. 

«θεωρήθηκαν θετικό μέτρο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε πανελλαδική κλίμακα». Όμως 

και αυτά δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Δεν ήταν εύκολο να ξεπεραστούν δυσκολίες 

όπως «Η πρόσθετη παρακολούθηση, η διδακτική ανεπάρκεια των διδασκόντων, η έλλειψη 

υλικοτεχνικής, οργανωτικής και διδακτικής υποδομής» .Ο Κοτσιώνης (1995, σελ. 83) εκφράζει 

την άποψη ότι τα Φ.Τ. δε λειτούργησαν αποτελεσματικά, αφού δεν εξασφαλίστηκαν 

προϋποθέσεις όπως κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα, αναλυτικά προγράμματα, επιμορφωμένο 

διδακτικό προσωπικό και οικονομική επάρκεια. Το συνεχές ωράριο μετά το κανονικό 

πρόγραμμα αποτέλεσε επίσης ανασταλτικό παράγοντα αποτελεσματικότητας.  

Η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, ενώ κατοχυρώνεται θεσμικά, στην πράξη δεν καλύπτει 

τους μαθητές, αφού σε ελάχιστα σχολεία χρησιμοποιούνται δίγλωσσοι εκπαιδευτικοί στα Φ.Τ. 

Οι δυσκολίες στην κατάκτηση της μητρικής γλώσσας δημιουργούν ρήγμα το οποίο επηρεάζει 

την πρόσληψη και των δύο γλωσσών, δηλ. της μητρικής και της κυρίαρχης με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται «διπλή ημιγλωσσία» ή «αφαιρετική διγλωσσία». Έτσι  ο μαθητής δεν κατέχει 

σωστά καμιά από της δύο γλώσσες. (Δράκος, 1998 σελ. 308). 

      -Ο Ν. 1894/90 ΦΕΚ 110 τ.Α, άρθρο 2, παρ.3, 27 -8-90 αντικαθιστά το αρθ. 45 του Ν. 

1404/83. Πιο συγκεκριμένα η λειτουργία των Τ.Υ. και Φ.Τ στοχεύει στην ομαλή προσαρμογή 

στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας παλιννοστούντων μαθητών, τέκνων ελλήνων μεταναστών 

ή τέκνων επαναπατριζόμενων ελλήνων. 

      -Με την εγκύκλιο Γ1/236/624/24-10-90 στην Υ.Α. Φ2/378/Γ1/1124 (ΦΕΚ. 930 τ.Β΄/14-12-

94) καθορίστηκαν λεπτομέρειες ίδρυσης και λειτουργίας τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών 

τμημάτων. Η έναρξη ετήσιας λειτουργίας της γίνεται το αργότερο στο πρώτο δεκαήμερο του 

Οκτώβρη. Επίσης καθορίζεται ο τρόπος επιλογής διδασκόντων, οι προϋποθέσεις ίδρυσης Τ.Υ. 

και Φ.Τ. και το αναλυτικό πρόγραμμα. Οι Τ.Υ. δημιουργούνται με 9 έως 17 μαθητές και τα Φ.Τ. 

με 3 έως 8 μαθητές.  Στο οικείο σχολείο προβλέπεται η μετεγγραφή μαθητών από γειτονικά 

σχολεία για την κάλυψη της εκπαιδευτικής ανάγκης. Η Τ.Υ. λειτουργεί ως παράλληλη τάξη και 

βοηθάει τους μαθητές να προσαρμοστούν ομαλά, να ενταχθούν στην τάξη τους και γενικότερα 

στο εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ στα Φ.Τ. παρέχεται πρόσθετη διδακτική βοήθεια, λειτουργούν 
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εκτός του κανονικού διδακτικού ωραρίου, έως 8 ώρες εβδομαδιαίως και διδάσκονται τα 

μαθήματα της Νεοελληνικής γλώσσας και της ελληνικής ιστορίας καθώς και όποια άλλα 

μαθήματα κρίνει ο σύλλογος διδασκόντων σε συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο. Τα θέματα 

εποπτείας και παιδαγωγικής καθοδήγησης καθορίζονται ως εξής: 

 -την ευθύνη για την τήρηση του ωραρίου έχουν ο Δ/ντής σχολικής μονάδας και ο οικείος 

προϊστάμενος 

 – την ευθύνη για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για προσαρμοσμένα στις 

ανάγκες των μαθητών σχολικά βιβλία καθώς και το κατάλληλο εποπτικό υλικό έχει το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

 – την ευθύνη της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης των εκπαιδευτικών έχει ο 

σχολικός σύμβουλος. 

     Οι μαθητές στην Τ.Υ. διαχωρίζονται με βάση το βαθμό γλωσσομάθειας και την ηλικία τους 

έτσι ώστε να σχηματίζονται όσο το δυνατό ομοιογενείς ομάδες. Η διδασκαλία της μητρικής 

γλώσσας των μεταναστών μαθητών αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, αφού δεν υπάρχει το 

απαιτούμενο καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό γι’ αυτό το σκοπό. Η δυσκολία αυτή 

εμποδίζει την εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ως δεύτερης γλώσσας. Μόνο όταν οι 

Τ.Υ. αποτελέσουν τάξεις που θα λειτουργήσουν ως κρίκοι για να γεφυρώσουν τα 

πολυπολιτισμικά στοιχεία θα προετοιμάσουν την ομαλή ένταξη των μαθητών στις κανονικές 

τάξεις. Για το λόγο αυτό η λειτουργία των Τ.Υ. πρέπει να στηρίζεται σε παιδαγωγικές αρχές και 

αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας. Η ενθάρρυνση των μαθητών, η ενίσχυση του 

αυτοσυναισθήματος του μαθητή, τα κατάλληλα σχολεία, οι κατάλληλες διδακτικές 

προσεγγίσεις, η ποικιλία στις σχολικές δραστηριότητες αποτελούν τη βάση για την 

επιδιωκόμενη υποδοχή των  μαθητών (Παλαιολόγου, 2011:117). 

      Στη δεκαετία του ’90 παρατηρείται αύξηση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών 

στα σχολεία. Αν και  το θέμα ρυθμίστηκε νομοθετικά, στην πράξη όμως δεν ακολούθησε η 

εφαρμογή της συγκεκριμένης πολιτικής. Οι μετανάστες ακολουθούσαν το αναλυτικό πρόγραμμα 

της χώρας υποδοχής, διδάσκονταν στη γλώσσα τους, εφαρμόζοντας το αφομοιωτικό μοντέλο 

κατά βάση. Από την άλλη για τους Παλιννοστούντες η Ελληνική γλώσσα θεωρήθηκε η μητρική 

τους γλώσσα (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1998, σελ. 83).  
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      -Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με το Ν. 2413/96. Πιο 

συγκεκριμένα, ο τίτλος  του αναφέρεται στην ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, στη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση και σε άλλες διατάξεις και στοχεύει στη στήριξη της Ελληνικής 

παιδείας στο εξωτερικό, καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας της, τη διοίκηση, την εποπτεία, την 

επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, το εκπαιδευτικό προσωπικό και διάφορα οικονομικά θέματα. 

Επιπλέον θεσμοθετεί την ίδρυση του ΙΠΟΔΕ και του διεθνούς πανεπιστημίου Ελληνικών 

Σπουδών. Τέλος προωθεί τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.  

    Ακολουθούν σχετικά άρθρα του νόμου που αφορούν στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Στο 

άρθρο 34 ορίζεται ως σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης η οργάνωση και λειτουργία 

σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης 

σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες. Στα σχολεία 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εφαρμόζονται τα προγράμματα των αντίστοιχων δημόσιων 

σχολείων, τα οποία προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή 

μορφωτικές ανάγκες των μαθητών τους. 

    Το άρθρο 35 αναφέρεται στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, σχολεία 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 3,4,5 και 6 

του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α') νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου 

και τεχνικές- επαγγελματικές σχολές. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ι.Π.Ο.Δ.Ε., μπορεί να 

εφαρμόζονται στα σχολεία αυτά ειδικά αναλυτικά προγράμματα με δυνατότητα πρόσθετων ή 

εναλλακτικών μαθημάτων, μειωμένο ωράριο των εκπαιδευτικών και μειωμένο αριθμό μαθητών 

ανά τάξη. Τα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ιδρύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του οικείου 

νομαρχιακού συμβουλίου και σύμφωνη γνωμοδότηση του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. Με την ίδια διαδικασία ή 

με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να μετατρέπονται άλλα 

δημόσια σχολεία σε δημόσια σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή να ορίζονται ως 

πειραματικά και να υπάγονται σε Α.Ε.Ι.  και να ιδρύονται τάξεις ή τμήματα διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης σε δημόσια σχολεία. Τέλος, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου και 

σύμφωνη γνωμοδότηση του Ι.Π.Ο.Δ.Ε., μπορεί να εγκρίνεται η ίδρυση σχολείων 
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διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, επ' ονόματι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, εκκλησιαστικών 

ιδρυμάτων και άλλων φιλανθρωπικών σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τα σχολεία 

αυτά μπορεί να επιχορηγούνται  από το Λογαριασμό Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. 

 

Το Σχ. Ν. δεν προβλέπει τη συμμετοχή εκπροσώπων των κοινοτήτων των αλλοδαπών στο 

Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Π.Ο.Δ.Ε (βλ. άρθρο 7 Σχ. Ν). Δεδομένου δε ότι από τη σύμφωνη 

γνώμη του ανωτέρω διοικητικού οργάνου εξαρτάται η ίδρυση και το πρόγραμμα των σχολείων 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθίσταται σαφές ότι η διοίκηση, κατά τη λήψη της απόφασης για 

τη δημιουργία των σχολείων, θα ενεργήσει χωρίς τη θεσμοθετημένη συμμετοχή των άμεσα 

ενδιαφερόμενων ομάδων. Ακόμη και η πρωτοβουλία για την ίδρυση των σχολείων δεν μπορεί να 

προέλθει από τις κοινότητες των αλλοδαπών, αλλά από το οικείο νομαρχιακό συμβούλιο (άρθρο 

35 παρ. 3 ), το οποίο βεβαίως, ως εκλεγμένο όργανο της αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού, 

εκφράζει τη βούληση της πλειοψηφίας των κατοίκων της περιοχής. Εξ άλλου, το Σχ. Ν. δεν 

προσδιορίζει αν τα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης θα δέχονται αμιγώς μαθητές που 

χαρακτηρίζονται από μια συγκεκριμένη και ομοιογενή ιδιαιτερότητα, ή αν σε αυτά θα 

συμμετέχουν, χωρίς διάκριση, και άλλοι μαθητές που δεν ανήκουν σε κάποια ιδιαίτερη ομάδα. Η 

δημιουργία αμιγώς "ιδιαίτερων" ομάδων ενέχει τον κίνδυνο να περιθωριοποιηθούν οι νέοι που 

ανήκουν σε αυτές. Εάν στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η βελτίωση της 

επικοινωνίας μεταξύ της "πλειοψηφίας" και των "μειοψηφιών", τούτο μπορεί να επιτευχθεί 

μόνον με τη συνδιδασκαλία. Πρόκειται για ένα ζήτημα που, επομένως, δεν θα ήταν άστοχο να 

διευκρινισθεί από τον νομοθέτη. 

 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΠΟΔΕ, καθηγητή Γ.Τ. Μάρκου, η ίδρυση του Ινστιτούτου από το 

ΥΠΕΠΘ για την προώθηση αφ’ ενός της Ελληνικής Παιδείας στους έλληνες ομογενείς κι αφ’ 

ετέρου στην προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

«συμπίπτει με την μετάβαση στην εποχή της υψηλής τεχνολογίας, της διαθεσιμότητας του 

εργαζόμενου, της αυξανόμενης γλωσσικής και πολιτισμικής ετερότητας». Το ΙΠΟΔΕ ασχολείται 

με τον τομέα τους διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και την παιδεία των ομογενών. Σύμφωνα με το 

Δαμανάκη (1997α, σελ. 85) η ίδρυση του ΙΠΟΔΕ αποτελεί θεσμική παρέμβαση στο έργο του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αφού χάνει τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό αυτών των πληθυσμιακών 
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ομάδων και η αρμοδιότητα αυτή περνά σε ένα νέο φορέα, αυτόνομο «νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου» Η ενέργεια αυτή σηματοδοτεί «την ξεχωριστή αντιμετώπιση της εκπαίδευσης των 

μαθητών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές ή μορφωτικές ανάγκες». 

Το άρθρο 36 αναφέρεται στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις 

εκπαιδευτικού προσωπικού, κατά κλάδους και ειδικότητες, για τη λειτουργία των ιδρυόμενων 

δημόσιων σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα προσόντα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι 

μετατίθενται στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και η διαδικασία μετάθεσής τους. Οι 

διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 24 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα 

για την πρόσληψη εκπαιδευτικών 

στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 

     Η  Διοίκηση των σχολείων καθορίζεται με το άρθρο 37. Οι διατάξεις που ισχύουν για τη 

διοίκηση των δημόσιων σχολείων και τη στήριξη του έργου τους εφαρμόζονται και στα σχολεία 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Η εισηγητική έκθεση της κυβερνητικής πλευράς (ΠΑΣΟΚ) με την υπογραφή 5 συναρμόδιων 

υπουργών εστιάζει στην επιβεβλημένη διαφοροποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής προς τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ο νόμος αφορά στην ελληνική παιδεία στο εξωτερικό και στη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση και κρίνεται απαραίτητο να εστιαστεί  το ενδιαφέρον και στους δυο 

άξονες. Μέσα από τα άρθρα του νόμου στον πρώτο άξονα για την εκπαίδευση των 

ελληνοπαίδων που διαμένουν στο εξωτερικό, διακρίνεται με σαφήνεια το ενδιαφέρον της χώρας 

αποστολής μεταναστών, εν προκειμένω την Ελλάδα, να χαράσσει διαφορετική εκπαιδευτική και 

πολιτιστική στρατηγική απ’ ότι στα προηγούμενα χρόνια και να στοχεύει στη διατήρηση και 

εξέλιξη της πολιτιστικής ταυτότητας των απόδημων Ελλήνων, μέσα σ’ ένα διαπολιτισμικό 

περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά έτσι επιτυγχάνεται η σημαντική προσφορά των διαφορετικών 

λαών όχι μόνο στον οικονομικό τομέα αλλά και στον εμπλουτισμό του πολιτισμού και του 

δυναμισμού της χώρας υποδοχής. Στο συγκεκριμένο νόμο φαίνεται το ενδιαφέρον της χώρας 

αποστολής μεταναστών για διακρατική συνεργασία με τη χώρα υποδοχής στον τομέα της 

εκπαίδευσής τους και στη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητάς τους μέσα από την ομαλή 

ένταξη στα κοινωνικά δεδομένα της άλλης χώρας, 
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    Ο δεύτερος άξονας εστιάζει στην εκπαιδευτική στρατηγική για τη διαπολιτισμική παιδεία, με 

το μετανάστη να οδηγείται σ’ έναν «πολιτιστικό διχασμό», αφού η καθημερινή του ζωή και η 

δημόσια τείνουν να οργανωθούν σε διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα. 

     Οι συναρμόδιοι Υπουργοί μεταξύ άλλων τονίζουν ότι στη δεκαετία του ’90 η πολιτική  της 

αφομοίωσης και της μονοπολιτισμικής εκπαιδευτικής πολιτικής έχει αρχίσει να διαφοροποιείται 

(σε διαφορετικό βαθμό από χώρα σε χώρα) με την αναγνώριση της διαφορετικότητας των 

μεταναστών, την αποδοχή του πολιτισμικού πλουραλισμού και την εφαρμογή της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης από τα εκπαιδευτικά συστήματα. Η εξέλιξη αυτή βασίστηκε στις 

εξής παραδοχές: 

 α) το δικαίωμα του κάθε ατόμου να αναδεικνύει την ιδιαιτερότητά του, να γνωρίζει τον εαυτό 

του και τις ρίζες του, να προσδιορίζει και να επιλέγει την ταυτότητά του μέσα στα πλαίσια των 

δημοκρατικών κανόνων, 

 β) τη σημαντική προσφορά των διαφορετικών λαών, όχι μόνο στην οικονομία μιας χώρας, αλλά 

και στον εμπλουτισμό, στην ανανέωση του πολιτισμού, των γνώσεων, των παραδόσεων και του 

δυναμισμού της χώρας υποδοχής, 

 γ) το γεγονός ότι οι μετανάστες ή πρόσφυγες δεν ήσαν προσωρινοί επισκέπτες στη χώρα 

υποδοχής, αλλά μόνιμοι κάτοικοι και εντέλει ισότιμοι πολίτες αυτής της χώρας και 

 δ) την ανάγκη διαμόρφωσης ενός κλίματος αλληλοκατανόησης και αλληλοσεβασμού πέρα και 

έξω από ρατσισμούς και θηριωδίες, όπως αυτές που γνώρισε η Ευρώπη κατά το Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο. 

 

Η εμπειρία του μετανάστη σ' ένα ξένο πολιτιστικό περιβάλλον είναι εμπειρία πολιτιστικής 

αποξένωσης, απομόνωσης και απόρριψης που τον ωθούν σε κοινωνικούς κόσμους ασύνδετους 

και συγκρουόμενους. Και τούτο γιατί το κυρίαρχο αίσθημα του μετανάστη είναι ότι δεν ανήκει 

ούτε στη χώρα προέλευσής του ούτε στη χώρα απασχόλησής του. Οδηγείται έτσι σε έναν 

πολιτιστικό διχασμό. Από τη μια, η καθημερινή του ζωή οργανώνεται σε ένα πολιτιστικό 

περιβάλλον που επιζητεί να μοιάζει προς το περιβάλλον της χώρας προέλευσής του. Από την 

άλλη, η εργασία και η δημόσια ζωή του οργανώνονται σ' ένα πολιτιστικό περιβάλλον ξένο προς 

αυτόν. Γι' αυτό λοιπόν, η κατάσταση του μετανάστη πρέπει να εξετάζεται στις διάφορες 
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διαστάσεις της, γιατί ο πολιτισμός του, η παιδεία και η εκπαίδευσή του συνδέονται με τους 

οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εργασία ή απασχόλησή του, και 

αυτοί με τη σειρά τους συνδέονται με τα εθνοφυλετικά και ταξικά συστήματα των χωρών  

υποδοχής. 

     Συνήθως η επιδίωξη για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής και της πολιτισμικής 

ομοιομορφίας στηρίζεται στην αντίληψη για το ενιαίο και πολιτισμικά ομοιογενές έθνος-κράτος. 

Για τα παιδιά των μεταναστών αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αρνηθούν τον πολιτισμό και τις 

παραδόσεις των γονιών τους. Βέβαια πολλοί μετανάστες προβάλλουν αντίσταση στην 

αφομοιωτική πολιτική και απαιτούν να πάψει το σχολείο να είναι το βασικό εργαλείο για την 

πολιτισμική ομοιομορφία και να γίνει ο χώρος όπου οι διάφοροι πολιτισμοί θα αναγνωρίζονται 

και θα διδάσκονται. Οι πιέσεις αυτές έχουν οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη αποδοχή της γλωσσικής 

και πολιτισμικής ετερότητας, αφού ο αποκλεισμός από το εκπαιδευτικό σύστημα συνιστά το 

πρώτο στάδιο στη διαδικασία περιθωριοποίησης των αλλοδαπών παιδιών που συμπληρώνεται με 

τον αποκλεισμό τους από το σύστημα απασχόλησης και κατ' επέκταση από την ίδια την 

κοινωνία. 

     Η διαπολιτισμική εκπαίδευση ξεκινά από την αναγνώριση της πολυπολιτισμικότητας των 

κοινωνιών και της ιδιαίτερης αξίας όλων των πολιτισμών και συνιστά μια αρχή και μια 

προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των συγκρούσεων που απορρέουν από 

αυτή τη γλωσσική και πολιτισμική ετερότητα. Μια προσέγγιση που είναι αντίθετη σε κάθε 

διαχωριστική και αφομοιωτική αντίληψη και πρακτική. Στοχεύει στο άνοιγμα του σχολείου στον 

κοινωνικό περίγυρο, όπως αυτός παρουσιάζεται με τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις του. 

    Αναγνώριση της γλωσσικής και πολιτισμικής ετερότητας από την πλευρά του σχολείου 

σημαίνει απαλλαγή από τη λανθασμένη αντίληψη ότι η κυρίαρχη γλωσσική και πολιτισμική 

εκδοχή που μεταδίδει στους μαθητές είναι η μόνη και νόμιμη μορφή επικοινωνίας. Όλοι οι 

μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν ότι σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία υπάρχει μια ποικιλία 

γλωσσών και διαλέκτων που ισχύουν και λειτουργούν σε διάφορα κοινωνικά και πολιτισμικά 

πλαίσια. Η γλωσσική ποικιλία δεν δημιουργεί κατ' ανάγκη προβλήματα και συγκρούσεις. Στην 

πραγματικότητα μπορεί να αποτελεί ένα τεράστιο πλεονέκτημα για μια χώρα που είναι 

υποχρεωμένη να λειτουργεί με επιτυχία σε μια όλο και περισσότερο αλληλοεξαρτώμενη 

παγκόσμια οικονομική και κοινωνική-πολιτισμική πραγματικότητα. Η γλωσσική ετερότητα 
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δημιουργεί προβλήματα και συγκρούσεις, όταν τα μέλη ορισμένων κοινωνικών ομάδων που 

διαφοροποιούνται γλωσσικά και πολιτισμικά από την κυρίαρχη ομάδα αποκλείονται δομικά να 

συμμετέχουν πλήρως στους οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς της χώρας. 

    Κρίνεται πια απαραίτητο να διαμορφωθούν προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που 

θα απευθύνονται σ' όλους τους μαθητές με στόχο να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν 

διαπολιτισμικές δεξιότητες, στάσεις και ικανότητες, που όλοι οι πολίτες χρειάζονται για να 

βοηθήσουν το έθνος να επιβιώσει σε μια όλο και πιο αλληλοεξαρτώμενη παγκόσμια οικονομική, 

κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα. Το άνοιγμα του σχολείου στη γλωσσική και 

πολιτισμική ποικιλία της κοινωνίας είναι ουσιαστικής σημασίας για να βοηθηθούν οι μαθητές να 

αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες και στάσεις και να προωθηθεί η ισότητα εκπαιδευτικών 

ευκαιριών. Μπορεί επίσης να βοηθήσει όλους τους μαθητές να αναπτύξουν θετικές στάσεις 

έναντι των μεταναστών και των γλωσσών και πολιτισμών που αυτοί εκφράζουν. 

     Μια διαπολιτισμική κοινωνία θα πρέπει να είναι ικανή να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σ' όλους 

τους πολίτες της ανεξάρτητα από την εθνική, γλωσσική και πολιτισμική τους προέλευση. Η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει τεράστια σημασία, γιατί προσφέρει ένα πλαίσιο δράσης για την 

προώθηση των βασικών αξιών της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

(http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-

Ergou?law_id=e60a19fb-2b6f-4216-ad84-0761fc6487d7)  

     Όπως προαναφέρθηκε, στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης 

σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, επ’ ονόματι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, 

εκκλησιαστικών ιδρυμάτων και άλλων φιλανθρωπικών σωματείων μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα. Οι Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, (2011, σελ.129)  εκφράζουν την άποψη ότι η ίδρυση 

«ιδιωτικών διαπολιτισμικών σχολείων» εγκυμονεί έναν μεγάλο κίνδυνο: την ίδρυση μειονοτικών 

σχολείων κάτω από το μανδύα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης».  

     Ο Δαμανάκης (1997β, σελ. 40) πιστεύει πως αυτό «θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την 

εφαρμογή ευέλικτων πολυπολιτισμικών και πολυγλωσσικών προγραμμάτων σε κοινά σχολεία 

“διαπολιτισμικής εκπαίδευσης” στα οποία συμφοιτούν και  συνδιδάσκονται  “ντόπιοι” και 

“ξένοι” μαθητές». Αυτό θα ήταν πολύ προχωρημένο όχι μόνο για τα ελληνικά αλλά και για τα 

ευρωπαϊκά δεδομένα και η Ελλάδα θα ήταν «πρωτοπόρα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών σε 

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=e60a19fb-2b6f-4216-ad84-0761fc6487d7
http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=e60a19fb-2b6f-4216-ad84-0761fc6487d7
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θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης .  Ο Χαλκιώτης (1997β, σελ 104), τέως ειδικός γραμματέας 

παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης & Αποκέντρωσης του Υπουργείου Παιδείας 

υποστηρίζει ότι με το συγκεκριμένο νόμο (2413) «τίθενται  οι βάσεις για μια ουσιαστική 

αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ομάδων με διαφορετική πολιτισμική  ή εθνική προέλευση που 

ζουν και δρουν  στην ελληνική κοινωνία και ανταποκρινόμαστε στην ανάγκη  εξασφάλισης ίσων 

ευκαιριών πρόσβασης στο εκπαιδευτικό μας σύστημα». Στόχος του υπουργείου σύμφωνα με το 

γραμματέα ήταν  «η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών των παιδιών αυτών στην εκπαίδευση καθώς 

και η ομαλή εκπαιδευτική και κοινωνική τους ένταξη». 

      Στη δεκαετία του ’90 παρατηρείται αύξηση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών 

στα σχολεία. Αν και  το θέμα ρυθμίστηκε νομοθετικά, στην πράξη όμως δεν ακολούθησε η 

εφαρμογή της συγκεκριμένης πολιτικής. Οι μετανάστες ακολουθούσαν το αναλυτικό πρόγραμμα 

της χώρας υποδοχής, διδάσκονταν στη γλώσσα τους, εφαρμόζοντας το αφομοιωτικό μοντέλο 

κατά βάση. Από την άλλη για τους Παλιννοστούντες η Ελληνική γλώσσα θεωρήθηκε η μητρική 

τους γλώσσα (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1998, σελ 83).  

 

     -Το 1996 με την υπουργ. αποφ. Φ10/221Γ/1236 μετατρέπονται σε διαπολιτισμικά σχολεία 

τέσσερα δημοτικά σχολεία (Αλσούπολη, Αμφιθέα, Θεσσαλονίκη και Ροδόπη) καθώς και 13 της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την ανάγκη της ποιοτικής αναβάθμισης της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης σε μαθητές με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές 

ιδιαιτερότητες. Το 1998 με την υπ’ αριθ. Φ10/35Γ1/1058 υπουργική  απόφαση μετατρέπονται σε 

διαπολιτισμικά άλλα τέσσερα δημοτικά σχολεία.  (2 στο Θεσσαλονίκη, 1 στα Χανιά και 1 στα 

Ιωάννινα). Πέρα από τη μετατροπή των δημοτικών σχολείων σε σχολεία διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, μετατρέπονται και σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

      Ακολουθεί η υπουργική απόφαση Φ10/20/Γ1/708 /ΦΕΚ 1789 Β/28-9-1999 που αφορά στη 

Διαπολιτισμική εκπαίδευση, τις τάξεις υποδοχής και τα φροντιστηριακά τμήματα. Σύμφωνα μ’ 

αυτή διαμορφώνεται ένα ευέλικτο σχήμα θεσμικής και διδακτικής παρέμβασης ώστε η σχολική 

μονάδα να επιλέξει εκείνο το σχήμα που μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά ώστε οι 

παλιννοστούντες και αλλοδαποί μαθητές να ενταχθούν ομαλά και ισόρροπα στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, στα πλαίσια της διαπολιτισμικής αγωγής. Το θεσμικό σχήμα 

αναπτύσσεται ως εξής: Τάξη Υποδοχής Ι, Τάξη Υποδοχής ΙΙ, Φροντιστηριακό Τμήμα και 
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Διευρυμένο ωράριο. Η έναρξη λειτουργίας τοποθετείται μέχρι την 1
η
 Οκτώβρη. Το πρόγραμμα 

των τάξεων υποδοχής ολοκληρώνεται σε δύο κύκλους που εντάσσονται μέσα στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα του σχολείου. Στις τάξεις Υποδοχής Ι η φοίτηση διαρκεί ένα έτος και εφαρμόζεται 

εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας για μαθητές που θα 

ενταχθούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

    Επίσης η Ελλάδα υπέγραψε πολλές διμερείς μορφωτικές συμφωνίες με χώρες της Ε.Ε. με 

βαλκανικές χώρες ή ανατολικές. Θα περιοριστούμε στη μορφωτική συμφωνία Ελλάδας – 

Αλβανίας. Σύμφωνα μ’ αυτή (Ν. 2829-ΦΕΚ 95/2000), τα συμβαλλόμενα μέρη (Ελλάδα και 

Αλβανία) αναπτύσσουν συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης και της επιστήμης. Όσον 

αφορά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα ανταλλάξουν εκπαιδευτικούς και ειδικούς, ιδιαίτερα 

στους τομείς της γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού της κάθε χώρας και θα αναπτύξουν  κοινές 

σχολικές δραστηριότητες και αδελφοποιήσεις σχολείων. Στις δύο χώρες θα καταβληθεί 

προσπάθεια για διδασκαλία της μητρικής γλώσσας και πολιτισμού για ελληνόπουλα που ζουν 

στην Αλβανία και για Αλβανόπουλα που ζουν στην Ελλάδα με τους γονείς τους για 

οικονομικούς λόγους. Επίσης επισημαίνεται ότι θα ανταλλάξουν βιβλία, σχολικά εγχειρίδια, 

περιοδικά και θα συνεργαστούν για την παρουσίαση σε κάθε χώρα της Ιστορίας, Γεωγραφίας, 

Πολιτισμού και Οικονομίας της άλλης χώρας, ειδικά στα σχολικά εγχειρίδια. 

      Την επόμενη  χρονιά με την υπ’ αρ. 358/Δ4  (ΦΕΚ 1068 τ.Β΄/30-8-2000) Υπουργική 

απόφαση αυξήθηκαν οι θέσεις των εκπαιδευτικών της Α/θμιας εκπαίδευσης κατά 157 για τη 

λειτουργία σχολείων Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (107 για δασκάλους Τ.Υ. και 50 για 

εκπαίδευση  τσιγγανοπαίδων). Ένα χρόνο μετά με την υπ. αριθμ. 425/Δ4 (ΦΕΚ 1130 τ.Β./30-8-

2001) Υπουργική απόφαση προστίθεται άλλες 200 θέσεις δασκάλων για τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση (150 για Τ.Υ. και 50 για προγράμματα τσιγγανοπαίδων). Και η επόμενη Υ.Π. 

86335/Δ4 (ΦΕΚ 1132 τ.Β/29-8-2002) προβλέπει τη σύσταση άλλων 173 οργανικών θέσεων  

δασκάλων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (143 για Τ.Υ. και 30 για προγράμματα 

τσιγγανοπαίδων). 

     -Με το ΦΕΚ 1373-1374-1375/2001 το παιδαγωγικό ινστιτούτο στρέφεται στην εφαρμογή 

μιας διαθεματικής προσέγγισης στα προγράμματα σπουδών, προοπτική που συμβάλλει στη 

διαπολιτισμική προσέγγιση. Η διαθεματική προσέγγιση προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης 

καινοτόμων προγραμμάτων στο σχολείο (Ματσαγγούρας 2002β, σελ. 92). Τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. θα  
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μπορούσαν να υπηρετήσουν καλύτερα τους στόχους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε 

αντίθεση με τα αναλυτικά προγράμματα του παραδοσιακού σχολείου. Με τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

ενεργοποιούνται οι μαθητές και αναβαθμίζονται οι σχέσεις συνεργασίας τόσο ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς όσο και ανάμεσα στους μαθητές και εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές εμπλέκονται 

στη διερευνητική διαδικασία και έτσι αναπτύσσουν ικανότητες – δεξιότητες γνωστικές και 

κοινωνικές και διαμορφώνουν στάσεις συμπεριφοράς. Έτσι το σχολείο συμβάλλει στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών που λειτουργούν ως ενεργοί και δημοκρατικοί πολίτες. Η 

σχολική γνώση συνδέεται με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και ο ρόλος του σχολείου 

καθίσταται παρεμβατικός στα κοινωνικά πράγματα. (Ματσαγγούρας, 2002, σελ. 33-35). 

Σύμφωνα με έρευνα του Φλουρή (2004, σελ 203-205) το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας 

δίνει ιδιαίτερη σημασία στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην κοινωνική, 

διανοητική, στην ηθική και πολιτιστική ανάπτυξη, στην κατανόηση των διαφορών μεταξύ των 

ανθρώπων, στην ολόπλευρη / αρμονική ανάπτυξη, στην πολιτική ανάπτυξη, στην προετοιμασία 

για εργασία, στην ανάπτυξη κριτικής / δημιουργικής σκέψης και στην υπεράσπιση της 

Δημοκρατίας . 

       Η πολιτιστική συνοχή ως κοινωνικό φαινόμενο έχει ανάγκη την εκπαίδευση τέτοιου τύπου, 

αφού κατά τη διαθεματική προσέγγιση θα μπορούσαν να γίνουν αναφορές και εργασίες σε 

θέματα διαπολιτιστικού περιεχομένου. 

6)Με την Υ.Α. Φ.821/211/3403/21 του 2004 προβλέπεται η συγκρότηση και λειτουργία 

αποκεντρωμένων γραφείων Ι.Π.Ο.Δ.Ε. σε κάθε περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αυτά εποπτεύουν και συντονίζουν την εφαρμογή προγραμμάτων 

στα σχολεία διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης καθώς και την εφαρμογή κάθε είδους παρεμβάσεων 

διαπολιτισμικής φύσης. Η εξακτίνωση διευκολύνει την επικοινωνία με τις περιφερειακές 

Δ/νσεις, τους σχολικούς συμβούλους, τους Δ/ντές Εκπαίδευσης, τους Προϊσταμένους γραφείων 

καθώς και τους Διευθυντές των Σχολείων.  

     - Το 2005 με το νόμο 3376 (Φ.Ε.Κ. 191 τ.Α΄/23-8-2005 ) ιδρύεται Σχολείο Ευρωπαϊκής 

Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης στο οποίο εγγράφονται τέκνα υπαλλήλων Ευρωπαϊκών, 

Διεθνών Οργανισμών και διπλωματικών αποστολών καθώς και τέκνα των οποίων ο ένας 

τουλάχιστο από τους γονείς είναι πολίτης χώρας – μέλους της Ε.Ε.  
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     -Το άρθρο 26 παρ. 1 α & β του Ν.3879/2010(163 Α/21-9-10) αναφέρεται στον ορισμό Ζωνών 

εκπαιδευτικής  προτεραιότητας  (Ζ.Ε.Π.). Σ’ αυτές εντάσσονται σχολικές μονάδες 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν σε περιοχές με χαμηλό 

εκπαιδευτικό και κοινωνικοοικονομικό δείκτη, με υψηλό δείκτη φτώχειας  και σχολική διαρροή. 

Στόχος των Ζ.Ε.Π. είναι η ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω 

της λειτουργίας υποστηρικτικών δράσεων, όπως λειτουργία Τ.Υ., τμημάτων ενισχυτικής 

διδασκαλίας, θερινών τμημάτων καθώς και τμημάτων διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας της 

χώρας προέλευσης των μαθητών. Στις Ζ.Ε.Π. εντάχθηκαν σχολικές μονάδες Π.Ε. περιοχών 

Ταύρου, Πλατείας Βάθης και εξαρχείων, Κάτω Πατησίων και Αχαρνών  και καθορίστηκε ο 

τρόπος ίδρυσης και λειτουργίας Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και ενισχυτικών Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. (Υπουργ. Απόφ. Φ.1. 

Τ.Υ. /809/101455/Γ1/7-9-2011).  

    -Στα πλαίσια του νόμου 3879/2010, για την προώθηση της δια βίου μάθησης ρυθμίζονται 

ζητήματα που αφορούν και στην εκπαίδευση μαθητών από υποβαθμισμένα κοινωνικά 

περιβάλλοντα. Έτσι η θεσμοθέτηση Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας μπορούν σε μεγάλο 

βαθμό να εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες στους μαθητές αυτής της κατηγορίας, στην οποία 

εντάσσονται σε μεγάλο βαθμό οι αλλοδαποί μαθητές. Επίσης η χορήγηση του αποδεικτικού 

επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού 

διευκολύνει τους γονείς να ανελιχτούν κοινωνικά και να διεκδικήσουν  τα δικαιώματά τους στην 

κοινωνία υποδοχής. 

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-

Ergou?law_id=6434ed52-6016-4d0c-9644-b403a44daf57) 

Η Ελλάδα ως κράτος –μέλος αξιοποίησε το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης (Κ.Π.Σ.) για τη μείωση 

των ανισοτήτων σε κράτη μέλη της Ε.Ε. Πιο συγκεκριμένα με χρηματοδότηση  ή 

συγχρηματοδότηση  από τα διαρθρωτικά ταμεία  της Ένωσης  και εθνικούς πόρους  

υλοποιήθηκαν πολιτικές εκτός των άλλων τομέων και στον τομέα της εκπαίδευσης .(Φασούλης, 

2007, σελ. 366-367) Μια σειρά από προγράμματα εταιρικών σχέσεων που αποβλέπουν στην 

προώθηση και αξιοποίηση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης εμπλουτίστηκαν με μέτρα για την 

καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενίσχυση των  ίσων εκπαιδευτικών 

ευκαιριών. (Φασούλης 2007, σελ.336). Το Β΄ επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και 

Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) με διάφορες δράσεις μεταξύ άλλων στόχευε 

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=6434ed52-6016-4d0c-9644-b403a44daf57
http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=6434ed52-6016-4d0c-9644-b403a44daf57
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στην καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και στην ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα της 

χώρας παιδιών με πολιτιστικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες. (Φασούλης, 2007, σελ. 367). 

    Ερευνητικά προγράμματα για την προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

 Η εκπαιδευτική πολιτική του ΥΠΔΒΜΘ για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση συνεχίζεται με το 

συντονισμό ερευνητικών προγραμμάτων. Από το 1995 υλοποιούνται στο πλαίσιο του Β΄ 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΕΠΕΑΕΚ, ενέργεια 1.1.Ζ) τέσσερα μεγάλα προγράμματα( 

Παλαιολόγου & Ευαγγέλου 2011:130-131). 

Το τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών υλοποιεί το πρόγραμμα που αφορά στη σχολική και κοινωνική ένταξη 

παλιννοστούντων και Αλλοδαπών μαθητών. 

Το τμήμα επιστημών Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας του Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιεί το 

πρόγραμμα που αφορά στην Αναβάθμιση της εκπαίδευσης της Μουσουλμανικής μειονότητας. 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης υλοποιεί το 

πρόγραμμα που αφορά στην Παιδεία των Ομογενών και 

Το τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων υλοποιεί το πρόγραμμα που αφορά στην εκπαίδευση των τσιγγανοπαίδων. 

Ο στόχος της υλοποίησής τους είναι τριπλός. Να διαμορφωθούν κατάλληλα προγράμματα 

σπουδών, να παραχθεί εποπτικό και διδακτικό υλικό και να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί. 

Το ΥΠΑΙΘΠΑ με την εγκύκλιο της Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. 157346/ Γ1/12-12-2012 ( με θέμα την 

εφαρμογή δράσεων στις σχολικές μονάδες) προς τις περιφερειακές Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διευκρινίζει ότι τα προγράμματα «Εκπαίδευση αλλοδαπών και 

παλιννοστούντων μαθητών» του ΑΠΘ και «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» των ΑΠΘ και 

ΕΚΠΑ θα πρέπει με τις δράσεις τους να στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές 

μονάδες στις οποίες λειτουργούν Τ.Υ. ΖΕΠ και Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. αλλά και κάθε σχολική μονάδα 

που ζητά τη συνδρομή τους για τη στήριξη των μαθητών της. Τα  ανωτέρω προγράμματα 

συνεργάζονται με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε., τους σχολικούς συμβούλους, τις 

Διευθύνσεις Π.Ε. για την επιλογή των σχολικών μονάδων στις οποίες θα υλοποιηθούν δράσεις 

ελληνομάθειας, ενισχυτικής διδασκαλίας, ενδοσχολικής  επιμόρφωσης κ.λ.π.  
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 Συμπέρασμα   

Καταγράφτηκε συνοπτικά το νομικό πλαίσιο που αφορά στη θεσμοθέτηση και λειτουργία της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Οι πολιτικές, όπως καταγράφτηκαν, είναι 

ευθυγραμμισμένες στο σεβασμό του διαφορετικού, στην αναγνώριση των θετικών στοιχείων της 

πολυπολιτισμικότητας και διακατέχονται από το γενικότερο πνεύμα των πολιτικών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά, τόσα μεταναστόπουλα στην Ελλάδα αρκετές δεκαετίες δε 

διδάσκονται τη μητρική τους γλώσσα παρά την υπογραφή διμερών συμβάσεων. Κάτι αντίστοιχο 

παρατηρείται και σε άλλες μειονοτικές ομάδες, όπως οι μαθητές Ρομά. Η Πολιτεία πρέπει να 

εστιάσει στην εφαρμογή αυτών των πολιτικών, εξασφαλίζοντας την ισότητα ευκαιριών για 

όλους. 
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In the 90's there is an increase in repatriated and foreign students in Greece. They initially follow 

the A.P. of the host country, as in the assimilation model. Intercultural education in Greece was 

institutionalized in 1996. Ministerial decisions and relevant laws followed. The purpose of the 

education was determined, the transformation of schools into schools of intercultural education, 

the operation of the reception classes, the tutoring departments of the ZEP, the increase of the 

organic positions for the teachers employed in them, etc. The pedagogical institute turned to the 

implementation of an interdisciplinary approach in the curricula. 

This is followed by the promotion of lifelong learning and the establishment and operation of 

decentralized I.P.O.D.E. offices in each regional Directorate of Education that supervises and 

coordinates the implementation of programs in the schools of intercultural Education. Greece as 

a member state utilized the Community Support Framework to reduce inequalities in EU 

Member States. The educational policy of the Greek ministry for intercultural education 

continues with the coordination of research programs for the promotion of intercultural 

education. Within the framework of the 2nd Community Support Framework (EPEAEK), four 

major programs are being implemented. 

 

 

 

 


