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Περίληψη 

 

Στο παρόν πόνημα, παρουσιάζεται το φαινόμενο της πολυπολιτισμικότητας με την παράλληλη 

αποσαφήνιση σχετικών όρων και τα μοντέλα διαχείρισής της. Αναλύεται η πρόσληψη της 

πολυπολιτισμικότητας στην εκπαίδευση, με την εισαγωγή της έννοιας της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης στο σχολικό περιβάλλον, ενώ το σχολείο της ένταξης αξιολογείται ως το 

καταλληλότερο περιβάλλοντος  για την φοίτηση διαφορετικών μαθητών, με διαφορετικές, αλλά 

και κοινές ανάγκες. 
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1
 Το παρόν κείμενο αποτελεί επεξεργασμένη μεταγραφή, εργασίας της γράφουσας, στο Π.Μ.Σ του Π.Τ.Δ.Ε.: 

Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, 

εργασίας και εκπαίδευσης, στα πλαίσια του μαθήματος: ''Παιδική ηλικία, κοινωνικές μειονότητες, εργασία και 

εκπαίδευση.'' 
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Κάθε κοινωνικό φαινόμενο σύμφωνα με τον  Γ. Πλειό (2001:161) θα πρέπει να εξετάζεται 

ιστορικά και να λαμβάνονται υπόψιν οι ιστορικές αιτίες, η σημασία του φαινομένου, οι 

συνθήκες μέσα από τις οποίες διαμορφώθηκε όπως και τα ιστορικά του όρια. Γνωρίζουμε πως η 

Ευρώπη, όπως και άλλες ήπειροι, χαρακτηρίζονται διαχρονικά από εθνολογική ετερογένεια, με 

τις έκδηλες αντιπαλότητες μεταξύ πολιτιστικών και φυλετικών ομάδων που οδηγούν σε έντονες 

αντιπαραθέσεις και την προσπάθεια απαλλαγής των πληθυσμών από την φτώχεια, με σκοπό την 

αναζήτηση μιας «καλύτερης διαβίωσης»,να οδηγούν σε μια «ασταμάτητη κίνηση» προσφύγων 

και μεταναστών, παγκοσμίως (Giddens,2002:298). Στην περίπτωση της Ελλάδας και από τη 

δεκαετία του 1970 ξεκινά μια μαζική μεταναστευτική εισροή με μετανάστες από την Ασία και 

την Πολωνία ενώ από τη δεκαετία του 1980 κι έπειτα η μεταναστευτική εισροή γίνεται πιο 

έντονη, με αποκορύφωμα τη δεκαετία του ’90, με την υποδοχή μεταναστών κυρίως από τη 

γειτονική Αλβανία (Νικολάου, 2011).   

 

Το αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μετανάστευσης ατόμων και πληθυσμιακών ομάδων 

είναι η σύσταση πολυπολιτισμικών κοινωνιών, με βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα την 

ετερότητα, όρο που παραπέμπει στο κάτι διαφορετικό. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Α.Ε. 

Γκότοβος (2000:16-17): «Η ετερότητα ως έννοια και ως βίωμα προϋποθέτει σύγκριση, είτε η 

σύγκριση αυτή είναι συνειδητή είτε όχι». Ο όρος ετερότητα επομένως αναφέρεται και στα 

στοιχεία εκείνα που διαφοροποιούν τα άτομα μεταξύ τους, όπως η εμφάνιση, το χρώμα του 

δέρματος, η γλώσσα, θρησκεία κ.τ.λ. 

O A.Giddens (2002:74)  κάνοντας αναφορά στις αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των 

πολιτισμών, αναφέρει πως οι αποδεκτοί τρόποι συμπεριφοράς από τον ένα πολιτισμό στον 

άλλον, διαφέρουν ριζικά από αυτούς που η «σύγχρονη Δύση» θεωρεί κανονικούς. Ως 

παράδειγμα χρησιμοποιεί την παιδοκτονία, η οποία στην παραδοσιακή Κίνα έπαιρνε την μορφή 

του στραγγαλίσματος των μικρών κοριτσιών (που θεωρούνταν βάρος για την οικογένεια) και 

θεωρούνταν κάτι συνηθισμένο, ενώ τα μέλη των δυτικών κοινωνιών θεωρούν την πρακτική αυτή 

«έγκλημα». Τα  παραδείγματα διαφορετικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων συμπεριφοράς 

στην καθημερινότητα διαφορετικών πολιτισμών περιλαμβάνουν τις διατροφικές συνήθειες, 

μέχρι και τη σεξουαλική συμπεριφορά και συνθέτουν τις μορφές ευρύτερων πολιτιστικών 
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διαφορών που «διακρίνουν» τις κοινωνίες μεταξύ τους, με λίγα λόγια την πολιτιστική τους 

διαφοροποίηση (ό.π.). 

Στην επιστήμη της κοινωνιολογίας ανακαλύπτουμε πως ο όρος μειονοτικές ομάδες (ή 

εθνικές μειονότητες) χρησιμοποιείται για να περιγράψει  «κάτι παραπάνω» από μια κοινή 

αριθμητική διαφορά (Giddens,2002:300).  Η έννοια της μειονοτικής ομάδας περιγράφει την 

μειονεκτική θέση στην οποία βρίσκονται  τα μέλη μιας ομάδας σε σχέση με την πλειονότητα του 

πληθυσμού, αναπτύσσοντας έτσι μια αίσθηση «ομαδικής αλληλεγγύης» (ό.π.). Οι περισσότερες 

μειονότητες (που συνήθως είναι φυσικά και κοινωνικά απομονωμένες από τον υπόλοιπο 

πληθυσμό)  τείνουν επίσης να ξεχωρίζουν εθνικά και φυσικά από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Οι 

φυσικές διαφορές (όπως το χρώμα της επιδερμίδας) «χαρακτηρίζονται συχνά ως φυλετικές 

διαφορές» ενώ οι εθνοτικές διαφορές είναι σπάνια ουδέτερης υπόστασης καθώς σχετίζονται με 

ανισότητες πλούτου και δύναμης αλλά και ανταγωνισμούς μεταξύ των ομάδων (ό.π.). 

Παρά το ότι οι ανθρώπινοι πολιτισμοί αποτελούν ένα συνεχές πεδίο και δεν υπάρχουν 

βιολογικά «σαφείς φυλές», η δυσμενής μεταχείριση μειονοτικών ομάδων εμφανίζει μεγάλη 

έκταση ιστορικά (Giddens,2002:301). Οι δύο καταστάσεις έκφρασης αυτής της δυσμενούς 

μεταχείρισης, που μπορούν να υπάρχουν ανεξάρτητα η μία από την άλλη, είναι η Προκατάληψη 

και η Δυσμενής Διακριτική Διαχείριση (ό.π.:301-302). Η προκατάληψη αφορά την γνώμη ή τις 

στάσεις που έχουν τα μέλη μιας ομάδας για τα μέλη μιας άλλης και βασίζονται σε φήμες, παρά 

σε αποδείξεις. Δεν μεταβάλλονται εύκολα ακόμα και αν τα άτομα έρθουν αντιμέτωπα με 

καινούριες πληροφορίες που αναιρούν την αρχική τους προκατειλημμένη γνώμη (ό.π.). Από την 

άλλη, η δυσμενής διακριτική διαχείριση εκφράζει την πραγματική συμπεριφορά απέναντι σε μια 

άλλη ομάδα (ό.π.). 

Οι ψυχολογικές ερμηνείες μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση της φύσης των 

προκατειλημμένων στάσεων, αλλά και το γιατί οι εθνοτικές διαφορές έχουν τόσο μεγάλη 

βαρύτητα για τους ανθρώπους. Η μια ψυχολογική προσέγγιση, δίδει βαρύτητα στην έννοια της 

στερεοτυπικής σκέψης, η οποία στηρίζεται «σε πάγιες και ανελαστικές κατηγορίες και συνδέεται 

συχνά με τον ψυχολογικό μηχανισμό της μετατόπισης, όπου τα αισθήματα εχθρότητας 

κατευθύνονται εναντίον αντικειμένων τα οποία δεν είναι πραγματικοί πρόξενοί τους.» 

(Giddens,2002:302).  Η δεύτερη ψυχολογική προσέγγιση, με εισηγητή τον Τ.Αdorno, διερευνά 

την αιτία της στερεοτυπικής σκέψης και της προβολής. Μέσα από την έρευνά του ανακαλύπτει 
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έναν χαρακτηριολογικό τύπο, τον οποίο και ονομάζει «αυταρχική προσωπικότητα» (ό.π.).  Τα 

χαρακτηριστικά των ατόμων αυτών έτειναν σε έναν αυστηρό κομφορμισμό, με απόλυτη 

υποταγή στους ανώτερους και περιφρόνηση στους κατώτερούς τους, με εξαιρετικά πάγιες 

θρησκευτικές και σεξουαλικές απόψεις (ό.π.).Παρά το ότι οι ψυχολογικές αυτές προσεγγίσεις 

ερμηνεύουν μηχανισμούς σκέψης που συναντώνται σε μέλη όλων των κοινωνιών, αφήνουν 

ανοιχτό το πεδίο ερμηνείας για τις «κοινωνικές διαδικασίες που συνδέονται με την δυσμενή 

μεταχείριση» (Giddens,2002:304).  

Οι κοινωνιολογικές ερμηνείες που εξηγούν τις εθνοτικές συγκρούσεις, είναι ο εθνοκεντρισμός, η 

ομαδιαία περιχαράκωση και ο καταμερισμός των πόρων. Ο εθνοκεντρισμός, που αποτελεί την 

δυσπιστία προς τους εκτός εθνοτικής ομάδας και η τάση αξιολόγησης του πολιτισμού των 

άλλων με βάση τον πολιτισμό της ίδιας, συνάδει συχνά με την ομαδιαία περιχαράκωση (ό.π.). Η 

διαδικασία αυτή περιλαμβάνει μηχανισμούς αποκλεισμού, επιτείνοντας έτσι τις διαιρέσεις 

μεταξύ μιας κοινωνικής ομάδας και μιας άλλης. Στις περιπτώσεις όπου η μια εθνοτική ομάδα 

κατέχει θέση δύναμης απέναντι στις άλλες, η ομαδιαία περιχαράκωση συνάδει με τον 

καταμερισμό πόρων. Οι πόροι του πλούτου, της δύναμης και της κοινωνικής θέσης, που 

σπανίζουν, οδηγούν προνομιούχες και μη ομάδες σε ακραίες πράξεις βίας οι μεν για να 

εδραιώσουν την κυριαρχία τους και οι δε ως μέσο επιδίωξης της καλυτέρευσης της θέσης τους 

(ό.π.:σ.305). 

Στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες έχουν εφαρμοστεί διάφορα μοντέλα διαχείρισης του 

φαινομένου, τα οποία εφαρμόζονται και στα πλαίσια των εκπαιδευτικών πολιτικών και σε σχέση 

με την ομαλή ένταξη των μειονοτήτων. Αρχικά το Αφομοιωτικό μοντέλο, εφαρμόστηκε μέχρι τη 

δεκαετία του 1960 σε χώρες που ήδη χαρακτηρίζονταν ως πολυπολιτισμικές, εξαιτίας της 

μεγάλης μεταναστευτικής ροής.  Βασικός σκοπός του μοντέλου ήταν η βαθμιαία εξάλειψη των 

πολιτισμικών διαφορών εντός των συνόρων. Εξαιτίας αυτής της διάστασης, οι μειονότητες ήταν 

υποχρεωμένες να εγκαταλείψουν τις ιδιαιτερότητές και τα πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά 

προκειμένου να συμμετέχουν ισότιμα στο κοινωνικό σύνολο. Στην εκπαίδευση το 

μονοπολιτισμικό και μονογλωσσικό το σχολείο, προσπαθούσε να εξαλείψει κάθε τι το 

διαφορετικό. Τα εθνοπολιτισμικά διαφορετικά άτομα καλούνταν έτσι να επιλέξουν ανάμεσα 

στην πλήρη αφομοίωσή τους από τη χώρα υποδοχής τους ή τη διαβίωσή τους σε αυτήν ως 

«ξένοι», εάν επέλεγαν να διατηρήσουν την ιδιαίτερη πολιτισμική τους ταυτότητα. Σε μια κριτική 
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αποτίμηση, το αφομοιωτικό μοντέλο δεν υπήρξε αποτελεσματικό, καθώς η απαξίωση και η 

άρνηση της πολιτισμικής κληρονομιάς των μεταναστών, τους οδηγούσε στη διαμόρφωση μιας 

αρνητικής αυτό – εικόνας και μετέπειτα στον κοινωνικό αποκλεισμό (Γκόβαρης, 2004). 

 

Το μοντέλο της ενσωμάτωσης προτείνει μια πιο διαλεκτική στάση αντιμετώπιση των 

διαφορετικών πολιτισμών. Οι εθνικές ομάδες ενσωματώνουν την παράδοσή τους στη νέα 

ταυτότητα που δημιουργεί ο συγχρωτισμός και οι κανόνες συνύπαρξης. Η κυρίαρχη κοινωνία 

αποδέχεται την ετερότητα, με ό,τι αυτή συνεπάγεται,με συνειδητή αλληλεξάρτηση των γηγενών 

και των αλλοδαπών, ενώ η κυρίαρχη κουλτούρα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τις 

ιδιαιτερότητες των φιλοξενούμενων ομάδων. Έτσι δημιουργείται μια νέα γνώση για τη 

συμπεριφορά των «ξένων» έναντι των γηγενών (Νικολάου, 2000:123-124). 

Το  πολυπολιτισμικό μοντέλο στη συνέχεια, εμφανίστηκε στη δεκαετία του 1970, όταν η 

παρουσία εθνοπολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στο κοινωνικό σύνολο είχε πλέον λάβει 

μόνιμο χαρακτήρα με την ανάγκη για αποτελεσματικές παρεμβάσεις ελέγχου της νέας 

πολυπολιτισμικής κατάστασης να επείγει. Μέσα από τις διαστάσεις της κοινωνικής συνοχής και 

της ειρηνικής συνύπαρξης, αναγνωρίζονται οι πολιτισμικές διαφορές στην εκπαίδευση, όπου 

διδάσκεται συστηματικά η μητρική γλώσσα, ώστε ο μαθητής να διατηρεί και να εμπλουτίζει την 

ιδιαίτερή του ταυτότητα. Κατά τον(Banks, 2004) η πολυπολιτισμική εκπαίδευση προτάσσει δύο 

βασικούς σκοπούς. Αφ’ ενός να αναπτύξουν οι μαθητές τις δεξιότητες και τις στάσεις που θα 

τους βοηθήσουν να είναι ενεργά μέλη στον εθνικό τους πολιτισμό, στον κυρίαρχο πολιτισμό, 

καθώς και σε άλλους εθνικούς πολιτισμούς. Αφ’ ετέρου, να ελαχιστοποιηθούν οι διακρίσεις και 

τα αρνητικά συναισθήματα που αυτές δημιουργούν σε μέλη «μειονοτήτων» λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών που τα κάνουν να ξεχωρίζουν.  

 

Τη δεκαετία του 1980 εφαρμόστηκε το αντιρατσιστικό μοντέλο, σαν μια εξέλιξη του 

πολυπολιτισμικού. Υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα αλλαγής των κρατικών δομών και 

πολιτικών, αλλά και η προσπάθεια καταπολέμησης του ρατσισμού μέσα από την εκπαίδευση. 

Βασικοί σκοποί του αντιρατσιστικού μοντέλου είναι η ισότητα στην εκπαίδευση, η δικαιοσύνη 

για όλους και η καταπολέμηση των ρατσιστικών φαινομένων (Νικολάου, 2010). Για την 

καθιέρωση του ρατσιστικού μοντέλου, χρειάζεται η αποδοχή σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό 

επίπεδο, ενός status αρχών, όπως η κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων και αναφορά στην 
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οντότητα του ατόμου ως ύπαρξης βιολογικής και πολιτισμικής, χωρίς να εισέρχεται κανείς στη 

βιολογική του σφαίρα. Η καθιέρωση της ισότητας χωρίς αξιολόγηση της προέλευσης και της 

πολιτισμικής αφετηρίας των ατόμων που συγχρωτίζονται και συνεκπαιδεύονται, είτε ως 

ενήλικες, είτε ως ανήλικοι στη χώρα υποδοχής. Η άμβλυνση των προκαταλήψεων για εμμονή 

των άλλων ατόμων σε στοιχεία που συγκροτούν το πολιτισμικό τους «είναι». Τέλος, η 

καθιέρωση μιας δίκαιης και αδιαπραγμάτευτης συμπεριφοράς σε όσους δεν έχουν τη 

δυνατότητα να επικαλεστούν «το όμαιμον, το ομόγλωσσον και το ομότροπον» 

(Γεωργογιάννης,1997:49). 

 

Τέλος, το διαπολιτισμικό μοντέλο,  ως προϊόν αναγνωρισμένης διαδικασίας από τον 

ευρωπαϊκό πολιτισμό στηρίζεται στην αλληλεπίδραση και την αλληλεξάρτηση με δυνατότητα 

για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, καλούμενο να καλύψει τα κενά των προγενέστερων 

μοντέλων. Αναδεικνύεται ως το πλέον δημοκρατικό, καθώς όχι μόνο σέβεται τη 

διαφορετικότητα των ατόμων, αλλά την προτάσσει ως πλεονέκτημα και προωθεί την 

αλληλεπίδραση των διαφορετικών πολιτισμών. Στοχεύει στη δημιουργία ατόμων με κριτική 

σκέψη, οι οποίοι θα είναι απαλλαγμένοι από ρατσιστικά στερεότυπα και προκαταλήψεις. Ακόμα 

ενισχύει την επικοινωνία και τη συνεργασία σε πνεύμα αλληλεγγύης αλλά και το σεβασμό στην 

ιδιαίτερη ατομική ταυτότητα του κάθε ανθρώπου. Ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζει η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση ως εργαλείο για την αξιοποίηση του πολιτισμικού πλουραλισμού.  

 

Η επιστήμη της εκπαίδευσης συνδεόταν πάντα με τα ιδεώδη της δημοκρατίας και της 

δικαιοσύνης. Μια διαδικασία που ευνοεί τα ιδανικά της ισοτιμίας, με σκοπό την άμβλυνση των 

ανισοτήτων του πλούτου και της δύναμης, παρέχοντας στους νέους δεξιότητες που θα 

ευνοήσουν την θέση τους στην κοινωνία (Giddens,2002:552). Το κατά πόσον το τελευταίο 

αξίωμα έχει επιτευχθεί ή όχι αποτέλεσε το αντικείμενο έρευνας και του πεδίου της 

Κοινωνιολογίας, με τα πορίσματα ατυχώς να δείχνουν πως η εκπαίδευση τείνει να εκφράζει και 

να ενισχύει τις ανισότητες περισσότερο, «παρά ενεργεί προς την κατεύθυνση μείωσής τους» 

(ό.π.). 

Σε μια σύγχρονη κοινωνία που χαρακτηρίζεται και ως «κοινωνία διακινδύνευσης» η 

συμμετοχή στην εκπαίδευση έχει σημαντικές επιπτώσεις, ως προς το αν οι μειονοτικές και 

περιθωριοποιημένες ομάδες θα αποκτήσουν κοινωνικά δικαιώματα (Δασκαλάκης,2009:453). 
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Κάποιες περιπτώσεις ομάδων που αποκλείονται «δια νόμου» από την εκπαίδευση αποτελούν οι 

λαθρομετανάστες, ενώ κάποιες άλλες αποκλείονται έμμεσα, όπως στην περίπτωση μειονοτήτων 

που δεν λαμβάνονται υπόψιν οι ιδιαιτερότητές τους ή υποχρεώνονται να φοιτήσουν σε ένα 

σύστημα χαμηλότερης ποιότητας, σε σχέση με αυτό που προσφέρεται για την υπόλοιπη 

κοινωνία (ό.π.). 

Με σκοπό να επιτευχθεί η κοινωνική ισορροπία, η ανάπτυξη και η ευημερία αναζητούνται 

διαρκώς τα κατάλληλα μέσα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και σύμφωνα με τις αρχές του Ε.Δ.Δ.Α, τα 

κράτη είναι υποχρεωμένα να προστατεύουν την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή των μελών 

μειονοτικών ομάδων, να αποτρέπουν και να τιμωρούν τις φυλετικές διακρίσεις, να προστατεύουν 

τη θρησκευτική ελευθερία, το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι και την ισότιμη 

εκπαίδευση, αλλά και να τηρούν ουδέτερη στάση στην ιδιαίτερη ταυτότητα, τις απόψεις και τις 

παραδόσεις του.  

Τα κράτη επίσης διατηρούν το σπουδαιότερο ρόλο, στην αρμονική συμβίωση όλων των 

ομάδων που ζουν στα όριά του, και οφείλουν να λειτουργούν ως προστάτες  και εγγυητές των 

δικαιωμάτων των πολιτών τους. Τα παιδιά προστατεύονται  από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού (Unicef, 1989) όπου σύμφωνα με το άρθρο 28, αναφέρεται ρητά το δικαίωμα του 

παιδιού στην εκπαίδευση και την ισότιμη πρόσβασή του σε αυτό. Επιπλέον, καθορίζεται η 

υποχρέωση του κράτους να διασφαλίζει και να προάγει το δικαίωμα αυτό ως οικουμενικό. Το 

άρθρο 28 αποσκοπεί στην εξάλειψη των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και στην εξασφάλιση της 

ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως του 

κοινωνικού/οικονομικού/πολιτισμικού επιπέδου στο οποίο ανήκουν.  

 

Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
2
 προσβλέπει στη δημιουργία ενός κόσμου που θα σέβεται 

συνολικά τα δικαιώματα του ανθρώπου και θα προωθεί τη δημοκρατία. Σκοπός της είναι μια 

κοινωνία αλτρουιστική, αλληλέγγυα, απαλλαγμένη από ατομικισμούς και κοινωνικούς 

αποκλεισμούς, η οποία θα προοδεύει μέσα από τη συνεργασία, τη δημοκρατία, την επικοινωνία 

                                                           
2 Ανάμεσά στους πολλούς διεθνείς οργανισμούς που αναγνωρίζουν και στηρίζουν την πρακτική της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, συγκαταλέγονται και το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και τα Ηνωμένα Έθνη (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2014). 
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και την αλληλεπίδραση (Council of Europe, 2003). Το 2007, η Unesco διατύπωσε σε αυτό το 

πνεύμα τις ακόλουθες αρχές, ως κατευθυντήριους άξονες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης: 

Αρχή Ι: Η διαπολιτισμική εκπαίδευση σέβεται την πολιτιστική ταυτότητα του μαθητή και 

του παρέχει πολιτιστικά αντίστοιχη και ποιοτική εκπαίδευση. 

Αρχή ΙΙ: Η διαπολιτισμική εκπαίδευση παρέχει σε όλους τους μαθητές πολιτιστική γνώση, 

στάσεις και δεξιότητες για να ενταχθούν πλήρως στην κοινωνία και να συμμετέχουν ενεργά 

σε αυτή. 

Αρχή ΙΙΙ: Η διαπολιτισμική εκπαίδευση δημιουργεί άτομα που σέβονται, κατανοούν και 

τηρούν στάση αλληλεγγύης προς τα άλλα άτομα και τις εθνοτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές 

και θρησκευτικές ομάδες.  

 

Τόσο η τυπική εκπαίδευση στο σχολείο, όσο και ο ρόλος του εκπαιδευτικού δύνανται να  

επηρεάσουν τη γνωστική εξέλιξη των μαθητών αλλά και τη γενικότερη ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς τους, ιδίως στην περίπτωση ετερόκλητων πολιτισμικών ομάδων μέσα στη 

σχολική αίθουσα.Το σχολείο της ένταξης ή Σχολείο για Όλους, αποτελεί  αποδεδειγμένα το 

καταλληλότερο περιβάλλον, καθώς δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την ισότιμη μεταχείριση 

των μαθητών ανεξαρτήτως φυλετικής καταγωγής. Είναι το σχολείο που εντάσσει, χωρίς 

αρνητικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, ένας τόπος όπου υπάρχει σεβασμός και 

αποτελεσματική επικοινωνία με τον διαφορετικό «Άλλο» (Νικολάου:2011). 

 Το σχολείο της ένταξης λειτουργεί με δημοκρατικούς όρους, ωστόσο, η δημοκρατία δεν 

είναι μια έννοια εύκολα εξηγήσιμη στην αίθουσα διδασκαλίας, μαζικά και τυποποιημένα, μέσω 

διαλέξεων ή εξετάσεων. Αντιθέτως, καλλιεργείται ως βίωμα μέσα από την καθημερινή 

εφαρμογή και άμεση εμπειρία της ως ένα θετικό πρότυπο (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2014). 

Ομοίως, οι μαθητές βιώνουν μέσω του παραδείγματος την ισότητα, τη δικαιοσύνη, τη 

συνεργασία, την επικοινωνία, την ειρήνη και μετέπειτα ενεργούν στην καθημερινότητά τους με 

τις αξίες αυτές. Το Συμβούλιο της Ευρώπης (2014) έθεσε τις ακόλουθες παραμέτρους σε σχέση 

με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση: 

o Ανάπτυξη της ευαισθησίας και της επίγνωσης: ευαισθητοποίηση σε διαπολιτισμικά θέματα 

και υιοθέτηση της ενσυναίσθησης ως τρόπου ζωής. 

o Ανάπτυξη της γνώσης και της κατανόησης: συνειδητοποίηση της πολυπολιτισμικότητας και 

σφαιρική κατανόηση της διαπολιτισμικότητας. 
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o Ανάπτυξη της επιμέρους πρακτικής: αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, λήψη 

πρωτοβουλιών και δράση. 

o Ανάπτυξη της κοινωνικής πρακτικής: συνεργασία σε συνδυασμό με τη δυναμική ατομική 

κινητοποίηση που διαμορφώνει την κοινωνική δράση. 

  

Ολοκληρώνουμε με την αποσαφήνιση μεταξύ πολυπολιτισμικής και διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, με σκοπό να οριοθετηθεί και σε ένα γλωσσικό επίπεδο η σημασία και διαφορά 

τους: {«Οι θεωρητικές αντιπαραθέσεις για τους όρους «Πολυπολιτισμική» και «Διαπολιτισμική» 

εκπαίδευση έχουν αρχίσει να εξομαλύνονται. Έχει γίνει δεκτό ότι η πολυπολιτισμικότητα είναι το 

«είναι», αυτό δηλαδή που υπάρχει ή που έχει διαμορφωθεί κάτω από ορισμένες συνθήκες. Είναι 

αυτό που συνθέτει μια κοινωνία και της δίνει το χαρακτηριστικό της αμιγούς και της μη αμιγούς 

πληθυσμιακής κατανομής. Από την άλλη πλευρά, η Διαπολιτισμικότητα είναι το «γίγνεσθαι» και το 

«οφείλειν». Είναι η ενέργεια που διαπερνά τους πολιτισμούς και τείνει να εξισορροπήσει τις αξίες 

και τις προσδοκίες των ατόμων, οι οποίοι επιθυμούν να συνυπάρξουν ειρηνικά στο ευρύτερο 

σύνολο της κοινωνίας. Μέσα από τη διαπολιτισμικότητα έχουμε μια μεταβολή και μετουσίωση του 

«γνώναι» και του «ειδέναι» σε «βούλεσθαι» και «δραν»} (Παπά Μ.,:2008:319). 
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Summary: 

Multiculturalism in society and education. 

Vasiliki Gloria Papas, PhD(c) 

This paper highlights the phenomenon of multiculturalism and attempts to present the 

multicultural models. The impact of multiculturalism in education is also analyzed, through the 

dimension of intercultural education in the school environment. The paper underlines that an 

inclusive schooling policy is evaluated as the most suitable environment for foreign students, 

with different, but also common needs. 
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