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Δπραξηζηίεο. 

 

Πξσηίζησο νθείισ λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή κνπ θ. Βεληέξε Γεκήηξε, γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ έθαλε λα αλαιάβεη ηελ 

επίβιεςε ηεο εξγαζίαο κνπ, θαζψο θαη  ηελ ππνζηήξημε θαη  επηζηεκνληθή 

θαζνδήγεζε πνπ κνπ παξείρε, κε ηδηαίηεξε ππνκνλή. 

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ΠΜ γηα ηελ άςνγε 

ζπλεξγαζία ηνπο θαη ηηο πνιχηηκεο γλψζεηο πνπ καο πξφζθεξαλ. 

Θα ήζεια  λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ, πνπ κνπ ζπκπαξαζηάζεθε ζε απηφλ 

ηνλ δχζθνιν, αιιά επράξηζην γηα κέλα αγψλα.  

Σέινο αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα πσ φηη ηειεηψλνληαο ηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή 

δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία, είκαη πνιχ ραξνχκελε, γηαηί κνπ δφζεθε ε επθαηξία λα 

αζρνιεζψ κε έλα ζέκα «ελδηαθέξνλ» θαη παξάιιεια «δχζβαην» ζχκθσλα κε ηνλ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ. Αγαπεκέλν φκσο ζέκα γηα κέλα γηαηί αλήθεη ζηα 

επηζηεκνληθά κνπ ελδηαθέξνληα θαη εθθξάδεη ηηο επαγγεικαηηθέο  θαη πξνζσπηθέο 

κνπ αλεζπρίεο.  
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ΠΔΡΗΛΖΨΖ 

Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη πνιππνιηηηζκηθέο. Απηφ είλαη κηα θαηλνχξηα 

πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί ηα επφκελα ρξφληα ιφγσ ηεο 

ζπλερνχο κεηαθίλεζεο πιεζπζκψλ. Ζ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δερηεί πιήζνο 

κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ, νη νπνίνη έρνπλ θαηαθχγεη ζηε ρψξα καο δεηψληαο 

άζπιν ή ρξεζηκνπνηψληαο ηε σο ελδηάκεζν ζηαζκφ ζην ηαμίδη ηνπο πξνο ηελ Δπξψπε. 

Έλαο κεγάινο αξηζκφο κεηαλαζηψλ έρεη επαλαπαηξηζηεί απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 

θαη κεηά θαη έρεη εγθαηαζηαζεί κφληκα ζηε ρψξα καο. Χο απνηέιεζκα απηνχ είλαη 

έληνλε ε πνιηηηζκηθή, γισζζηθή θαη ζξεζθεπηηθή εηεξφηεηα. Οη πξφζθπγεο θαη νη 

κεηαλάζηεο πνπ έξρνληαη ζηε ρψξα καο, έρνπλ έλα δηαθνξεηηθφ πνιηηηζηηθφ 

ππφβαζξν, δηαθνξεηηθέο παξαδφζεηο θαη αληηιήςεηο. Ζ έιεπζε θαη εγθαηάζηαζε ησλ 

πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ δεκηνχξγεζε λέεο αλάγθεο ζηελ εθπαίδεπζε. Οη 

δηαθνξεηηθνί καζεηέο ρξεηάδεηαη λα εληαρζνχλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

θαη απηφ ην ξφιν θαιείηαη λα παίμεη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Ζ Διιάδα έρεη 

θάλεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο ελζσκάησζεο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζε ζχγθξηζε 

κε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε πξνζπάζεηα απηή ζπλερίδεηαη θαη 

αθνξά ηφζν ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε φζν θαη ηελ Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα. ηελ πξνζπάζεηα απηή νη ΟΣΑ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν, θαζψο κε ηα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εθαξκφζνπλ, ζπληεινχλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ.  

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: Δηεξφηεηα, Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε, Γνκέο πξνζρνιηθήο 

αγσγήο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Κνηλσληθή Πνιηηηθή. 

  



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Modern societies are multicultural. This is a new reality, which is expected to 

continue to be growing in importance in the coming years due to the constant 

movement of refugee and immigrant populations. Greece has received a high number 

of immigrants and refugees in recent years who have resorted to our country-seeking 

asylum or as a stopover on their journey to Europe. A large number of migrants have 

been repatriated since the 1990s in our country and have settled permanently. As a 

result of this, there is intense cultural, linguistic and religious diversity. Refugees and 

migrants coming to our country have a different cultural background, different 

traditions and perceptions. The arrival and settlement of refugees and migrants has 

created new needs in education. Different learners need to be integrated into the 

Greek education system and this role is to be played by intercultural education. 

Greece has made significant efforts to integrate foreign pupils in comparison with 

other countries of the European Union and this effort continues and concerns Pre-

primary, Primary and Secondary education. In this effort, local authorities can play an 

important role, as with the programs they are able to implement, they contribute to the 

fight against poverty and social exclusion.  

KEY-WORDS: diversity, intercultural education, structures in preschool education 

of Local Municipality, social policy. 
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Δηζαγωγή 

Ενχκε ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο. 

Απνηέιεζκα ε αιινίσζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη νη απεηιέο θαηά ηεο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο.. Ζ  κεγάιε πξφθιεζε γηα ηελ επνρή καο, είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη 

κεηαλάζηεο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε κηα θνηλσλία, εηξεληθά. 

Ζ θνηλσληθή έληαμε κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή θαη λα επηηεπρζεί, κέζα απφ ην 

πξίζκα ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ φςεσλ, πνπ ηελ πξνζδηνξίδνπλ. 

Απηήο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ θαη απηήο ηνπ γεγελνχο πιεζπζκνχ. Γηα ηνπο 

κεηαλάζηεο, ε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, είλαη ζπλδεδεκέλε, κε ηελ αλάπηπμε 

κηαο αίζζεζεο ηνπ «αλήθεηλ», ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο. Απηφ ζπρλά ζπλεπάγεηαη   

απνδνρή θαη δξάζε ζχκθσλα κε ηηο αμίεο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο θνηλσλίαο απηήο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε θνηλσληθή έληαμε ζπκπεξηιακβάλεη ηελ απνδνρή ησλ ζεκειησδψλ 

ζπληαγκαηηθψλ αξρψλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο, ηε γλψζε ηεο γιψζζαο, ηεο ηζηνξίαο θαη 

ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο. Δπίζεο πεξηιακβάλεη, ηελ αλάπηπμε θαη ελδπλάκσζε ησλ 

ζρέζεσλ ησλ κεηαλαζηψλ, κε ην γεγελή πιεζπζκφ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε δηάθνξα 

θνηλσληθνπνιηηηθά δίθηπα. Χζηφζν, ν ξφινο ηνπ γεγελνχο πιεζπζκνχ είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθφο, γηαηί ε θνηλσληθή έληαμε είλαη εθηθηή κφλν εάλ, θαη φηαλ, νη κεηαλάζηεο 

γίλνπλ δεθηνί σο κέιε ηεο θνηλσλίαο.  

Πξσηίζησο ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ έληαμε,  απνηεινχλ νη θνηλσληθέο 

πνιηηηθέο θαη νη νπζηαζηηθέο  πξαθηηθέο, πνπ εθαξκφδνληαη ζε επίπεδν θξάηνπο. 

 ην πιαίζην απηφ, ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ 

κεηαλαζηψλ, είλαη εμαηξεηηθήο θξηζηκφηεηαο θαη ζεκαζίαο.  Μπνξεί λα ζπλεηζθέξεη 

ηα κέγηζηα ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε. Απαηηείηαη  νξζή δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ – 

καζεηψλ, ηφζν ησλ κεηαλαζηψλ φζν θαη ησλ γεγελψλ. Θα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ 

απνδνρή ησλ  πνιηηηζκηθά, γισζζηθά ή/θαη ζξεζθεπηηθά «δηαθνξεηηθψλ».  

Ζ δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ, πξέπεη  λα ιακβάλεη ππφςε απηφ ην 

«δηαθνξεηηθφ», ψζηε λα ηα σζεί ζηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ αλεθηηθφηεηα θαη ζηελ 

απνδνρή ηεο  πνιηηηζκηθήο πνηθηινκνξθίαο. Γηαρξνληθά έρνπλ γίλεη πνιιέο 

πξνζπάζεηεο πξνζαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ αλάγθε εθδεκνθξαηηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ.  Σν πξψηκν 

εθπαηδεπηηθφ κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ήηαλ ην ιεγφκελν «κνληέιν 
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αθνκνίσζεο». Απνξξίθζεθε  πνιχ γξήγνξα απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ αλεπηπγκέλσλ 

ρσξψλ. Γεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ κνληέινπ 

θαη γεληθά ελφο εθπαηδεπηηθνχ κνληέινπ γηα κία «θνηλσλία ρσξίο απνθιεηζκνχο». 

ηελ θνηλσλία απηή νη άλζξσπνη κε δηαθνξεηηθφ γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

ππφβαζξν, ζα κπνξνχλ λα επηδηψμνπλ θαη λα επηηχρνπλ νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα.  Θα κπνξνχλ εμίζνπ λα έρνπλ ηζφηηκε πξφζβαζε κε ην γεγελή 

πιεζπζκφ ζηα ίδηα ηδξχκαηα εληφο ηεο ρψξαο ππνδνρήο.  

Ζ λέα κνξθή δηαπαηδαγψγεζε δεκηνπξγεί έλα ξηδηθά δηαθνξεηηθφ 

ελλνηνινγηθφ, ιεηηνπξγηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο. ην 

πιαίζην απηφ, νη Παηδηθνί ηαζκνί, ηα Νεπηαγσγεία θαη ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο νθείινπλ λα ζπλεξγαζηνχλ.Nα πξνσζήζνπλ δηαδηθαζίεο ελζσκάησζεο, 

ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ, ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζηελ θνηλσλία. Θα 

πξέπεη  λα  δηαζθαιίζνπλ ην θαηάιιειν δηαπνιηηηζκηθά «παγθνζκηνπνηεκέλν» 

πεξηβάιινλ. ηφρνο ηνπο  ε επηηπρήο δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ 

δηαζθάιηζε  αζθαινχο θαη ελζαξξπληηθνχ πνιππνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο, είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα φια ηα παηδηά. Μφλν έηζη ζα  θαηνξζψζνπλ λα αλαπηχμνπλ ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο. Ζ ελίζρπζε ησλ αμηψλ ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο, ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε φισλ ησλ 

παηδηψλ (φρη κφλν ησλ κεηαλαζηψλ), θαζψο θαη ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηνπο.  

ηελ πξψηε γξακκή δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ θαη ελειίθσλ είλαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη νη δνκέο πξνζρνιηθήο 

αγσγήο. Ζ εξγαζία απηή ζθνπφ έρεη λα δηεξεπλήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

παηδαγσγνί, ηα θηινμελνχκελα λήπηα, νη γνλείο θαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε βνεζνχλ 

ζηελ έληαμε ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ θαη απνδέρνληαη ην «δηαθνξεηηθφ» ζηα 

πιαίζηα κίαο ζρνιηθήο ηάμεο. Ζ έλλνηα «ησλ δηαθνξεηηθψλ» ζα εμεηαζηεί κέζα απφ 

ηελ νπηηθή γσλία ησλ αιινεζλψλ- αιιφθσλσλ καζεηψλ. Δπίζεο ζα εμεηαζηνχλ νη 

δηαδηθαζίεο κάζεζεο, πνπ ζα βνεζήζνπλ   ζηελ νκαιή έληαμή ηνπο, ζηελ πνιχρξσκε 

ζρνιηθή ηάμε  θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία ππνδνρήο.  Θα γίλεη αλαθνξά ζηα κνληέια 

εθπαίδεπζεο θαη θπξίσο ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. 

Κεληξηθφ εξψηεκα ζα είλαη αλ ππάξρεη δηαπνιηηηζκηθή επαηζζεζία ηφζν ζηελ Σνπηθή 
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Απηνδηνίθεζε φζν θαη ζηνπο παηδαγσγνχο πξνζρνιηθήο αγσγήο, ζηελ απνδνρή ηεο 

εηεξφηεηαο.  

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ δηεξεπλψληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία ζπλνςίδνληαη σο 

εμήο:  

1. Πνηα είλαη ε έλλνηα ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο; 

2. Πνηα ε ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο  εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ θνηλσληθή 

έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ; 

3. Πνηα ε ζεκαζία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ θνηλσληθή έληαμε; 

4. Πψο ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζρεδηάζηεθε ζηελ Διιάδα σο 

απάληεζε ζηελ απμαλφκελε κεηαλάζηεπζε;  

5. Πνηνη είλαη νη θχξηνη ζηφρνη ησλ  θνηλσληθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ 

ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ,φζνλ αθνξά ηε ζχγρξνλε 

ειιεληθή θνηλσλία ζπλνιηθά θαη ηνλ κεηαλάζηε πιεζπζκφ εηδηθφηεξα; 

Πνηεο νη δηαθνξέο ηνπο κε ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα άιισλ επξσπατθψλ 

ρσξψλ; 

Ζ κεζνδνινγία αλάπηπμεο ηεο εξγαζίαο είλαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε απφ 

βηβιία, επηζηεκνληθά άξζξα, θαη λφκνπο, θαζψο θαη δηαδηθηπαθέο πεγέο. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ κεζνδνινγία ε εξγαζία ζα εμεηάζεη αλ ε  δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ηελ επξχηεξε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ησλ αλζξψπσλ κε 

κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Πξνσζεί  κηα δηαπνιηηηζκηθή 

πξνζέγγηζε, πνπ ζε επηζηεκνινγηθφ επίπεδν αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε λα 

επελδχζνπκε ζηελ εθπαίδεπζε. Να ηελ αλαγλσξίζνπκε, σο κέζν γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ άγλνηα θαη ηε ζηελή 

λννηξνπία. Μέζα απφ ηελ εξγαζία  ζπκπεξαίλνπκε  φηη ε εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα 

πξνζδηνξίδεηαη σο έκθπηε ζηνλ άλζξσπν, αιιά πξέπεη λα πξνβιεκαηίδεηαη, λα 

ζρεδηάδεηαη θαη λα βειηηψλεηαη ζπλερψο. Γηαθαίλεηαη έληνλα ε αλαγθαηφηεηα 

δηδαζθαιίαο πεξηζζφηεξεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Δπηβάιιεηαη  Γηα Βίνπ Μάζεζε 

ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. Μέζα απφ ηε γλψζε ησλ Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ  

ζα επηηχρνπκε ηελ αιιαγή θνπιηνχξαο πνπ ζα καο νδεγήζεη λα νξγαλψζνπκε 

θνηλσλίεο Γεκνθξαηηθέο, κε Γηθαηνζχλε, Διεπζεξία, Ηζφηεηα θαη εβαζκφ ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ άιινπ.  

Ζ  εξγαζία δνκείηαη ζε ηέζζεξα(4) θεθάιαηα: 
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 ην 1ν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη πεξηγξαθή ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

δεηήκαηνο ζηελ Διιάδα θαη ηεο επίδξαζήο ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο θαη κία 

αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηεο εηεξφηεηαο ζε ηξεηο δηαθξηηνχο άμνλεο: ηελ πνιηηηζκηθή, ηε 

γισζζηθή θαη ηε ζξεζθεπηηθή εηεξφηεηα. 

 ην 2ν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλάιπζε ηεο έλλνηαο, ηνπ 

κνληέινπ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, σο δεηνχκελν ηεο 

πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο.      

ην 3ν  θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί, ζχγθξηζε ηεο Διιάδαο 

κε άιιεο ρψξεο, σο πξνο ηηο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο θνηλσληθήο έληαμεο πνπ 

αθνινχζεζαλ , ζηα πιαίζηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ.  

 ην 4ν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κία πεξηγξαθή ηεο 

έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ησλ  θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. Θα πεξηγξαθεί 

ε έλλνηα ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Σέινο  ζα εληζρπζεί ν ξφινο 

ηεο θνηλσληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, σο πξναπαηηνχκελν γηα νκαιή έληαμε, ησλ  

πνιηηηζκηθά «δηαθνξεηηθψλ».  ζηελ θνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
: Μεηαλαζηεπηηθό δήηεκα-Δηεξόηεηα-

πκπεξάζκαηα 

 

Ο κάθε άνθπυπορ είναι ζαν ένα γπάμμα ηηρ αλθαβήηος. Για να 

ζσημαηίζει μια λέξη ππέπει να ενώνεηαι με άλλα γπάμμαηα. 

Osip Mandelstam (Brown, 1986) 

1.1.Μεηαλαζηεπηηθό Εήηεκα 

Κάλνληαο κηα  ηζηνξηθή αλαδξνκή, βιέπνπκε φηη ε Διιάδα αλέθαζελ 

ραξαθηεξηδφηαλ σο ζηαπξνδξφκη ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ. ηηο κέξεο καο δελ ζα 

κπνξνχζε λα κείλεη αλεπεξέαζηε απφ ηηο αλαθαηαηάμεηο ηνπ πιεζπζκνχ πάλσ ζηνλ 

πιαλήηε, κφλν θαη κφλν ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο. ηε ζπλέρεηα ζα 

αλαιχζνπκε ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηηο αηηίεο ηνπ γεληθφηεξα θαη ζα 

εμεηδηθεχζνπκε ζηελ ρψξα καο. 

1.1.1.Σν θαηλόκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη νη αηηίεο ηνπ  

Ζ κεηαλάζηεπζε ζεσξείηαη έλα παλάξραην θνηλσληθφ θαηλφκελν, απηφ πνπ 

πξέπεη λα εμεηάδεηαη φκσο είλαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο 

θάησ απφ ηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη (Θεξηαλφο, 2010) 

Σν θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη  πνιπδηάζηαην θαη έρεη πάξεη 

ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα, δεδνκέλνπ φηη αθνξά νιφθιεξν ηνλ 

πιαλήηε. Ζ ιέμε κεηαλάζηεπζε πξνέξρεηαη απφ ην (κεηα-λαίσ: κεηνηθψ). εκαίλεη 

ηελ νκαδηθή ή αηνκηθή εγθαηάιεηςε ηεο ρψξαο γηα αλαδήηεζε θαιχηεξεο ηχρεο θαη 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη εγθαηάζηαζε ζε κηα άιιε ρψξα. Γηα πξψηε θνξά ζπλαληάηαη 

ε ιέμε ζηνλ Όκεξν φηαλ θαίλνληαη θαη νη ζπλέπεηέο ηεο. “Ζ Ηιηάδα θαη ε Οδχζζεηα 

απνηεινχλ ηα ρξνληθά δχν κεηαλαζηεχζεσλ. Ζ Ηιηάδα αθνξά κηα καδηθή θαη βίαηε 

κεηαλάζηεπζε πξνο ηελ Αλαηνιή, ελψ ε Οδχζζεηα κηα πεξηζζφηεξν αηνκηθή θαη 

πλεπκαηηθή κεηαλάζηεπζε πξνο ηε Γχζε” (Kadere, 1991).  

ήκεξα, ε κεηαλάζηεπζε εξκελεχεηαη κε επηζηεκνληθφ ηξφπν θαη έρνπλ δνζεί 

πιεζψξα νξηζκψλ γηα λα απνδνζεί ε ζεκαζία ηεο. πλερίδνληαο παξαζέηνπκε 

θάπνηνπο απ απηνχο.   
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χκθσλα κε ηνλ Σζανχζε(1991), ε κεηαλάζηεπζε νξίδεηαη  σο «ε κφληκε ή 

πξνζσξηλή κεηαβνιή ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ελφο αηφκνπ, κηαο νκάδαο ή ελφο 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Ζ δηαδηθαζία απηή έρεη σο ζπλέπεηα είηε ηε κεραληθή είηε ηελ 

ηερληθή αλαλέσζε θαη θζνξά ελφο πιεζπζκνχ» (Σζανχζεο, 1991, ζ. 238). 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην Latham(1852), ε κεηαλάζηεπζε δηαθξίλεηαη ζε 

πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή, κε αξθεηέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. Ζ πξψηε αθνξά ηελ 

θαηάιεςε ησλ αθαηνίθεησλ πεξηνρψλ, ελψ ε δεχηεξε αθνξά ηελ επαθή κε έλα 

πιεζπζκφ θαη ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή πνπ έπεηαη (Latham, 1852).   

 Ζ κεηαλάζηεπζε νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο νη νπνίνη δηαθξίλνληαη 

ζε πεξηβαιινληηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο. ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζπγθαηαιέγνληαη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ηφπνπ 

θαηνηθίαο πνιιψλ αηφκσλ, νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο 

(Βγελφπνπινο, 1998, ζ. 42). Αληίζεηα, ζηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο ηεο 

κεηαλάζηεπζεο ζπγθαηαιέγνληαη ην ρακειφ επίπεδν δηαβίσζεο, ε έιιεηςε επθαηξηψλ 

γηα ην κέιινλ, θαζψο θαη ηα ζνβαξφηαηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα 

νξηζκέλσλ ρσξψλ. Σα πξνβιήκαηα απηά ειαρηζηνπνηνχλ ηηο ειπίδεο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο γηα θαιχηεξεο ζπλζήθεο δσήο θαη εξγαζίαο ζηηο ρψξεο απηέο, θαη σζνχλ 

ηνπο αλζξψπνπο ζηε ιχζε ηεο κεηαλάζηεπζεο (Παιαηνιφγνπ, 2003).  

Καηά ηνλ Βγελφπνπιν(1998), ε καθξνρξφληα αλεξγία απνηειεί κία απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο αηηίεο κεηαλάζηεπζεο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε απμάλεη ην θχκα ησλ 

κεηαλαζηψλ, κε απνηέιεζκα πιήζνο θφζκνπ λα αλαγθάδεηαη λα κεηαλαζηεχζεη γηα λα 

βξεη θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηνπο 

πνιηηηθνχο παξάγνληεο ζπγθαηαιέγνληαη ε χπαξμε πνιέκνπ, ε απαγφξεπζε ηεο 

ειεχζεξεο έθθξαζεο απφ απνιπηαξρηθά θαζεζηψηα. Δπίζεο πνιηηηθέο δηψμεηο 

εμαηηίαο δηαθνξεηηθψλ ηδενινγηθψλ πεπνηζήζεσλ θαζψο θαη ε παξαβίαζε 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε νξηζκέλεο ρψξεο ζε βάξνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ, αιιά θαη 

εζληθψλ κεηνλνηήησλ, απνηεινχλ αηηία κεηαλάζηεπζεο.. Απηή  πξνθαιείηαη θπξίσο 

απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο χπαξμεο πνιέκνπ, πνιηηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ δηψμεσλ, 

θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή εμαζιίσζε ησλ αηφκσλ πνπ επηιέγνπλ λα 

κεηαλαζηεχζνπλ. Οη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε κεηαλάζηεπζε εμεγνχλ ηηο 

θπξηφηεξεο αηηίεο απηήο (Βγελφπνπινο, 1998).  
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Οη πξψηνη κεηαλάζηεο πνπ ήξζαλ ζηε ρψξα καο πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ 

ρψξεο ηνπ πξψελ αλαηνιηθνχ κπινθ. Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ησλ θνκκνπληζηηθψλ 

θαζεζηψησλ ζηηο ρψξεο απηέο θαη ηε δηάιπζε ηεο νηθνλνκίαο, νη κεηαλάζηεο ήξζαλ 

ζηε ρψξα καο θαηά κεγάια θχκαηα πξνζπαζψληαο λα βξνπλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο 

δσήο θαη εξγαζίαο. Σελ πεξίνδν απηή έρνπκε κηα ζπξξνή ζηε ρψξα καο ρηιηάδσλ 

νκνγελψλ απφ ηηο ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, θαζψο θαη απφ 

Βνξεηνεπεηξψηεο απφ ηε γεηηνληθή Αιβαλία θαη άιινπο, νη νπνίνη 

κεηεγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Διιάδα. Ζ επηινγή ηεο ρψξαο καο έγηλε αξθεηέο θνξέο ζαλ 

ελδηάκεζνο ζηαζκφο πξνο ηελ Δπξψπε, άιιεο θνξέο φκσο ζαλ ηφπνο κφληκεο 

θαηνηθίαο ησλ κεηαλαζηψλ (Ρνπζάθε, 2011, ζ. 11). 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη κεηαλάζηεο πξνέξρνληαη απφ ηηο ρψξεο ηεο Αζίαο 

θαη ηεο Αθξηθήο σο επί ην πιείζηνλ θαη επηρεηξνχλ ην ηαμίδη ηνπο ζηελ Δπξψπε, παξά 

ηνπο ππαξθηνχο θηλδχλνπο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή δελ έρνπλ άιιε επηινγή θαη δελ 

ππάξρνπλ επαξθψο αζθαιείο θαη λφκηκεο δηαδξνκέο. Φεχγνπλ καθξηά απφ ηε δίσμε, 

ηελ θαθνκεηαρείξηζε θαη ηε θηψρεηα κε ηελ ειπίδα γηα κηα θαιχηεξε δσή. Ζ 

κεηαλάζηεπζε είλαη ε ηειεπηαία ιχζε γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ απηψλ. Μηα 

λέα έθζεζε πνπ δεκνζηεχζεθε βάζεη ζπλεληεχμεσλ κε 67 κεηαλάζηεο απφ ηελ 

Δξπζξαία δείρλεη φηη ε θνηλή πνιηηηθή ΔΔ-Αθξηθήο πνπ πξννξίδεηαη λα βνεζήζεη 

ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο πξφζθπγεο, γλσζηή σο Γηαδηθαζία ηνπ Υαξηνχκ, απνηειεί 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο (Rodie, 2016).  

Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ δείρλνπλ φηη νη άλζξσπνη απνθαζίδνπλ 

λα δηαζρίζνπλ παξάλνκα ηα ζχλνξα θαη λα αλαιάβνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αθξαίεο 

δηαδξνκέο, φηαλ νη ελαιιαθηηθέο επηινγέο ζεσξνχληαη εμίζνπ θαθέο θαη επηθίλδπλεο 

γη‟ απηνχο.  

Έηζη, βάζεη ησλ παξαπάλσ, νη πην ζπλήζεηο αηηίεο κεηαλάζηεπζεο ελφο 

αηφκνπ είλαη ε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ηνπ ίδηνπ, αιιά ζπρλά θαη ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπ, θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο.  
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1.1.2.Ζ θνηλωληθή έληαμε ηωλ κεηαλαζηώλ θαη πξνζθύγωλ 

Οη κεηαλάζηεο δελ είλαη πάληνηε εππξφζδεθηνη απφ ηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο, ζπλήζσο εμαηηίαο ηνπ θφβνπ πνπ ππάξρεη γηα ην δηαθνξεηηθφ. Ζ 

θαηαπνιέκεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ε νκαιή έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία, 

απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζήκεξα. 

Ζ λέα πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα επέβαιε ηελ αλαδήηεζε θαηάιιειεο 

πνιηηηθήο γηα ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα καο. Δδψ λα δηεπθξηλίζνπκε φηη 

ν φξνο έληαμε δελ αθνξά κηα παζεηηθή ζηάζε απφ πιεπξάο ησλ κεηαλαζηψλ, «αιιά 

ηελ ελεξγεηηθή δηαδηθαζία κεηαιιαγήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε ηελ πξφζιεςε λέσλ 

ζηνηρείσλ πνπ εηζάγεη ν ίδηνο» (Μνπζνχξνπ, 1998). 

 Γεληθφηεξα, ε θνηλσληθή έληαμε νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη 

άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαη ζηα πξφζπξα ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, απνθηνχλ επθαηξίεο γηα λα έρνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν δσήο θαη 

λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ νηθνλνκηθή, ηελ θνηλσληθή θαη ηελ 

πνιηηηζηηθή δσή ηεο ρψξαο ζηελ νπνία δνπλ (Γεψξκαο, 2007, ζ. 27). Σα βαζηθά 

δηθαηψκαηα, φπσο ην δηθαίσκα ζηε δσή, ζηελ ειεπζεξία θαη ζην «επ δελ» είλαη 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Σα δηθαηψκαηα απηά πξνζηαηεχνληαη 

απφ ηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία Όισλ ησλ Μεηαλαζηψλ Δξγαδνκέλσλ 

θαη ησλ Μειψλ ησλ Οηθνγελεηψλ ηνπο. 

Χο πξφζθπγεο νξίδνληαη φζνη έρνπλ ιάβεη πνιηηηθφ άζπιν θαη έρνπλ πάξεη 

άδεηα παξακνλήο ζηε ρψξα. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ πιήξε εμίζσζή ηνπο φζνλ αθνξά 

ζηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα. Ο φξνο πξφζθπγαο ζπλαληάηαη γηα πξψηε θνξά ζηε 

ζπλζήθε ηεο Γελεχεο ην 1951. Χο πξφζθπγαο νξηδφηαλ νπνηνζδήπνηε είρε ππνζηεί 

δίσμε εμαηηίαο ηεο θπιήο ηνπ, ηνπ ρξψκαηφο ηνπ, ηεο νηθνγέλεηάο, ηεο εζληθφηεηάο 

ηνπ ή ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπ πεπνηζήζεσλ. Δπίζεο φπνηνο έρεη δηθαηνινγεκέλν θφβν 

δησγκνχ ιφγσ θπιήο, ζξεζθείαο, εζληθφηεηαο, πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ. 

(Καξαγηάλλεο 2012) 

ηελ Διιάδα ε ρνξήγεζε πνιηηηθνχ αζχινπ νξίδεηαη απφ ην Ν. 2452/1996. 

Με ην λφκν απηφ αλαγλσξίδεηαη θάπνηνο σο πξφζθπγαο ζηε ρψξα καο. Σν ειιεληθφ 

χληαγκα παξέρεη ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο θαη απηφ αθνξά φρη 
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κφλν ζηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία, αιιά θαη ζηελ ειεχζεξε έθθξαζε ησλ πνιηηηθψλ 

θαη ηδενινγηθψλ ηνπο ηδεψλ. Έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηνπο πξφζθπγεο είλαη 

ην  Γξαθείν ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα απφ 

ην Μάξηην ηνπ 1952. Σν γξαθείν απηφ έρεη ζηελή ζπλεξγαζία κε δηάθνξεο ΜΚΟ, 

θξαηηθέο αξρέο θαζψο θαη άιινπο θνξείο θαη νξγαλψζεηο θαη ζηνρεχεη λα βνεζήζεη 

ηνπο πξφζθπγεο ζηελ νκαιή θνηλσληθή ηνπο έληαμε. Δπίζεο, ζηνρεχεη λα ελεκεξψζεη 

ηνλ θφζκν θαη λα επαηζζεηνπνηήζεη ηελ θνηλή γλψκε, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα 

θιίκα αλνρήο θαη ζεβαζκνχ πξνο ην πξνζθπγηθφ δήηεκα (Καξαγηάλλεο, 2012, ζ. 27).   

ηελ θαηεχζπλζε απηή, εηδηθή κέξηκλα έρεη αλαιάβεη ε Ύπαηε Αξκνζηεία 

ζρεηηθά κε ην κεγάιν αξηζκφ αζπλφδεπησλ παηδηψλ, πνπ έρνπλ θαηαθζάζεη ηελ 

ηειεπηαία δηεηία ζηε ρψξα καο. πγθεθξηκέλα ζε ζπλεξγαζία κε θξαηηθέο ππεξεζίεο 

πξνσζεί ην ζέκα ηεο ρνξήγεζεο αζχινπ ζηα παηδηά απηά, εμαζθαιίδνληαο ηνπο θαη‟ 

απηφ ηνλ ηξφπν ζηέγε, ηξνθή θαη εθπαίδεπζε. Δπίζεο θξνληίδεη γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο ζεζπίδνληαο έλα ζρέδην δξάζεο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε δηεζλείο θαη επξσπατθνχο νξγαληζκνχο 

(Σξνπκπέηα, 2012).  

1.1.3. Σν δήηεκα έληαμεο ηωλ κεηαλαζηώλ καζεηώλ ζηελ 

εθπαίδεπζε. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε Διιάδα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

δέρηεθε κεγάιν αξηζκφ κεηαλαζηψλ απφ πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη 

ραξαθηεξίζηεθε απφ θάπνηνπο σο «ππφδεηγκα κεηαλαζηεπηηθήο κεηάβαζεο» (Κφληεο, 

2014, ζζ. 274, 292). Χο θχξηα αίηηα επηινγήο ηεο ρψξαο καο σο πξννξηζκφ γηα ηνπο 

κεηαλάζηεο ζπγθαηαιέγνληαη ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ε άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ ηεο 

επηπέδνπ κεηά ηελ είζνδφ ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαζψο θαη ε άλνδνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ησλ λέσλ (Καζίκε, 2007). Δπίζεο έλαο κεγάινο αξηζκφο 

πξνζθχγσλ ρξεζηκνπνηεί ηε ρψξα καο σο δίνδν πξνο ηελ Δπξψπε.  

Έηζη  πξνέθπςε ην  δήηεκα ηεο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. 

Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηνπο αλήιηθνπο θαη αζπλφδεπηνπο 

πξφζθπγεο εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο θαη ησλ ίζσλ δηθαησκάησλ. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο πνιηηηζκηθήο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ζε φ,ηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε πνηθίιιεη απφ ρψξα ζε ρψξα θαη 



10 
 

εμαξηάηαη απφ ηελ θνπιηνχξα ηεο. Οη ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηαθέξνπλ σο 

πξνο ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, ηηο ππνδνκέο ηνπο θαη ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο (Κνηδακάλε, 

2008, ζζ. 25-29). Ζ Δπξσπατθή Έλσζε αζρνιήζεθε γηα πξψηε θνξά κε ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ ζηε χλνδν Κνξπθήο πνπ έγηλε ζηε νπεδία 

ην 2001. χκθσλα κε ηελ επίζεκε νδεγία:  

Σα θξάηε-κέιε πνπ δέρνληαη ηνπο αλήιηθνπο πξφζθπγεο πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε ηηο ίδηεο 

πξνυπνζέζεηο κε απηέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο γεγελείο καζεηέο. Ο αλήιηθνο 

πξφζθπγαο δειαδή, έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο.  

Ο αλήιηθνο πξφζθπγαο πξέπεη λα εληαρζεί ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο ζε δηάζηεκα δχν κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζχκθσλα κε 

ηελ νδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη 

λα εμαζθαιίδνπλ ζηνπο αλήιηθνπο πξφζθπγεο γισζζηθά καζήκαηα, έηζη ψζηε λα κελ 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζρνιείνπ. χκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ε εθπαίδεπζε ησλ αλειίθσλ κέζα ζηηο δνκέο 

θηινμελίαο επηβάιιεηαη λα είλαη κηθξήο δηάξθεηαο, γηαηί ηέηνηνπ είδνπο εθπαίδεπζε 

γηα κεγάιν δηάζηεκα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο (Σζνχθαο, 

2016).  

Ζ ρψξα καο είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηνπο αλήιηθνπο πξφζθπγεο θαη λα ηνπο παξέρεη ην δηθαίσκα ηεο 

εθπαίδεπζεο. Ζ παξνπζία κεγάινπ αξηζκνχ αλειίθσλ ζηε ρψξα καο έθεξε ην θξάηνο 

αληηκέησπν κε ην δήηεκα ηεο έληαμήο ηνπο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία ζίγεηαη γηα πξψηε θνξά ην δήηεκα κε ην Ν. 3386/2005 κε ηίηιν 

«Δίζνδνο, δηακνλή θαη θνηλσληθή έληαμε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα». Δπίζεο κε ην άξζξν 72 ηνπ ίδηνπ λφκνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε παηδηά 

πνπ δελ έρνπλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, λα εγγξαθνχλ ζε ζρνιεία ηεο ρψξαο. 

‟ απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζηε ρψξα καο σο 

πξφζθπγεο θαη ηεινχλ ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ θξάηνπο θαζψο θαη ππφ ηελ πξνζηαζία 

ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο. Δπίζεο ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ εκπφιεκεο δψλεο θαη 

απηά πνπ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε αζχινπ είηε ηα ίδηα, είηε νη γνλείο ηνπο. Αθφκε φζα  

δηακέλνπλ ήδε ζηελ Διιάδα, αιιά δελ έρνπλ ηα λφκηκα έγγξαθα. (θιάβνπ, 2008, ζ. 

14) 
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Τπνινγίδεηαη φηη ην 60% ησλ κεηαλαζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηε ρψξα καο 

έρνπλ έξζεη απφ ηελ Αιβαλία. Ζ Διιάδα είλαη ε πξψηε πξνηίκεζή ηνπο ζηηο ρψξεο 

πνπ έρνπλ επηιέμεη γηα κεηαλάζηεπζε ιφγσ ηεο εγγχηεηάο ησλ ζπλφξσλ ηεο, ελψ ε 

Ηηαιία θαηέρεη ηε δεχηεξε ζέζε. Έλαο άιινο ιφγνο πνπ επλνεί ηελ πξνηίκεζή ηνπο, 

είλαη ε επθνιία πξφζβαζήο ηνπο ζηε ρψξα καο (Μηραήι, 2010, ζ. 208).  

Σα ζηνηρεία ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ζηε ρψξα καο δείρλνπλ φηη νη Αιβαλνί 

καζεηέο απνηεινχλ βαζηθφ ζπζηαηηθφ ησλ ζρνιείσλ καο. πγθεθξηκέλα έσο ην 2010 

νη καζεηέο απηνί ζηα ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ήηαλ πεξίπνπ 79.500. Απηφ δείρλεη ηε ζέιεζε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο γηα 

κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα. Οη Αιβαλνί γνλείο επηζπκνχλ ζε κεγάιν πνζνζηφ 

λα παξακείλνπλ κφληκα ζηε ρψξα καο, γη‟ απηφ πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο 

ζπλζήθεο δσήο ησλ παηδηψλ ηνπο. To κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ ηνπο εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζεσξνχλ ηελ εθπαίδεπζε ζαλ κέζν γηα ηελ 

θαιχηεξε επαγγεικαηηθή εμέιημή ηνπο ζην κέιινλ (Gogonas, 2009). 

ηελ ζπλέρεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλαθνξά - αλάιπζε ηεο έλλνηαο 

εηεξφηεηα, σο  δεδνκέλν ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο θαη βαζηθφ  ζπζηαηηθφ ηεο  

πνιχρξσκεο ζρνιηθήο ηάμεο.  

1.2. Δηεξόηεηα 

Ο φξνο εηεξφηεηα ζηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πεξηγξάςεη ηηο επηκέξνπο κνξθέο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο, φπσο είλαη ε εζλνηηθή, ε 

εζληθή, ε ζξεζθεπηηθή, ε γισζζηθή θαη ε πνιηηηζκηθή (Γθφηνβνο, 2002). Ζ θνηλσλία 

νθείιεη λα απνδέρεηαη θαη λα ζέβεηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Σα παηδηά θαη νη έθεβνη 

πξέπεη λα κάζνπλ λα ζέβνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο φπνπ ην άηνκν απνθηά λέεο εκπεηξίεο, νη νπνίεο ζα ηνπ είλαη ρξήζηκεο 

ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπ (νχιεο, 2002, ζ. 118).  

Ζ ιέμε εηεξφηεηα ππνδειψλεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο 

θαη ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ δσήο. Τπνδειψλεη επίζεο ηελ εθηίκεζε θαη ηελ 

απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο θαη λννηξνπίαο αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθή 

πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά. Ο φξνο εηεξφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ 

παξαδνρή φηη έλα άηνκν αλαγλσξίδεη ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ, απφ ηνπο άιινπο 
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αλζξψπνπο. Κάζε άλζξσπνο ληψζεη ηελ αλάγθε λα ζρεκαηίζεη κηα εηθφλα γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ, αιιά θαη γηα ηνπο άιινπο αλζξψπνπο γχξσ ηνπ. Ζ εηθφλα απηή έρεη 

κφληκε θαη ζηαζεξή βάζε θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πνιηηηζηηθψλ 

ζηεξενηχπσλ (Υατδνγηάλλνπ, 2013). 

Πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχκε ζηε γιψζζα καο ηνλ φξν δηαθνξεηηθφηεηα ζηε 

ζέζε ηνπ φξνπ εηεξφηεηα. Ο φξνο δηαθνξεηηθφηεηα ζεκαίλεη ηελ θαηαλφεζε φηη θάζε 

άηνκν είλαη κνλαδηθφ θαη ζπλεπάγεηαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ ηνπ. 

Απηέο νη αηνκηθέο δηαθνξέο κπνξεί λα είλαη: ε θπιή, ε εζληθφηεηα, ην θχιν, ν 

ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ε θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε ειηθία, νη 

ζσκαηηθέο ηθαλφηεηεο, νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, νη πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο, ή 

άιιεο ηδενινγηθέο δηαθνξέο (Washington, 2008). Με απηφ ηνλ ηξφπν, 

αληηιακβαλφκαζηε φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη δχν φξνη δελ έρνπλ ίδηα, αιιά φκνηα 

ζεκαζία. Γεληθφηεξα, ζεσξείηαη φηη ν φξνο δηαθνξεηηθφηεηα θαζνξίδεη ηε 

κνλαδηθφηεηα ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο ελφο αηφκνπ, ελψ ν φξνο εηεξφηεηα είλαη 

πεξηζζφηεξν πνιηηηθφο. 

Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα, φπσο ε ειιεληθή ρξεηάδνληαη λέα ζρνιεία ηα νπνία ζα 

κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνπλ ηζφηηκα φινπο ηνπο καζεηέο ρσξίο λα ππάξρνπλ 

θπιεηηθέο ή πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο (Μάξθνπ, 1997, Γθφβαξεο, 2011, Banks, 2004, 

Γακαλάθεο, 1997). Σν ζρνιείν είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνζηαηεχζεη ηελ εηεξφηεηα 

θαη λα απνδερηεί ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, νη νπνίεο απνηεινχλ πξνυπφζεζε ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ αλζξψπσλ. Σν ζρνιείν δελ πξέπεη λα 

ζπκβάιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εηεξφηεηαο, αιιά λα κπνξεί λα ηε δηαρεηξίδεηαη κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ππάξρεη ε αξκνληθή ζπλχπαξμε φισλ ησλ καζεηψλ (Γθφηνβνο, 

2002).  

Οπζηαζηηθά, απνηειεί ην πεδίν αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηελ θπξηαξρνχζα 

νκάδα θαη ζηα παηδηά ηεο κεηνλφηεηαο. Ζ αιιειεπίδξαζε απηή έρεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο 

θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο, θαζψο κέζα απφ απηήλ νη καζεηέο καζαίλνπλ λα 

ζπλεξγάδνληαη, λα επηθνηλσλνχλ θαη λα ρηίδνπλ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο. Σν γεγνλφο 

απηφ ζπκβάιιεη ζηε γεληθφηεξε απνδνρή ηνπο θαη ηελ νκαιή ζπλχπαξμή ηνπο ζηελ 

θνηλσλία, θαζψο θαη ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ ηεο κεηνλφηεηαο 

(Υαξαβηηζίδεο, 2013).  
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1.2.1.Πνιηηηζκηθή εηεξόηεηα 

Ζ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ραξαθηεξίδεη ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θαη 

πεξηιακβάλεη κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ πνπ γίλνληαη είηε εζεινληηθά είηε 

αλαγθαζηηθά. H Δπξσπατθή Έλσζε απνηειεί παξάδεηγκα αλάπηπμεο 

πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ. Ζ ίδηα ε Δπξσπατθή Έλσζε απνηειεί ζπλέλσζε ιαψλ 

κε δηαθνξεηηθή πνιηηηζηηθή θαη εζληθή ηαπηφηεηα. Ζ δηαθνξεηηθή γιψζζα, ε 

δηαθνξεηηθή ζξεζθεία θαη νη δηαθνξεηηθέο αμίεο θάζε ιανχ, γεληθφηεξα ην 

πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν δελ απνηεινχλ εκπφδην γηα ηελ χπαξμε ηεο Δλσκέλεο 

Δπξψπεο (Νάζθνπ- Πεξξάθε, 2003).  

ηελ Διιάδα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο νκάδεο πνπ ζεκεηψλνπλ 

δηαθνξέο σο πξνο ηε ζξεζθεία, ηε γιψζζα, ηελ θνπιηνχξα θαη άιια. Ζ πνιηηηζκηθή 

εηεξφηεηα ππάξρεη έληνλε κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ 

εθπαίδεπζε, ζε φιε ηεο ηελ έθηαζε θαη ηα επίπεδα. Σν πξψην ζηάδην εθπαίδεπζεο 

είλαη ε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαηά ην νπνίν ην παηδί θεχγεη γηα πξψηε θνξά απφ ην 

ζηελφ νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη αξρίδεη λα θνηλσληθνπνηείηαη, θαζψο έξρεηαη 

ζε επαθή κε άιια άηνκα πνπ είλαη έμσ απφ απηφ. Σν λήπην καζαίλεη θαηά ηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε λα πηνζεηεί ζηάζεηο θαη ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο, λα 

απνδέρεηαη ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη λα επηθνηλσλεί κε ηνπο γχξσ ηνπ. Ζ 

θνηλσληθνπνίεζε ηνπ λεπίνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηνπ 

ζηελ θνηλσλία φηαλ ελειηθησζεί (Βεξπθνθάθε, 2010).  

Ζ θνηλσληθνπνίεζε απηή παξνπζηάδεη αξθεηέο δπζθνιίεο ζηνπο αιινδαπνχο 

καζεηέο. Δίλαη αλαγθαζκέλνη λα αληηκεησπίζνπλ δχν πνιηηηζκνχο. Σνλ πνιηηηζκφ  

ηεο ρψξαο απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη θαη έλα δεχηεξν, ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο ζηελ 

νπνία θηινμελνχληαη. Ζ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο εμαξηάηαη επίζεο απφ ηα δηάθνξα 

ζηεξεφηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ θνηλσλία. Οη αιινδαπνί 

καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζην λεπηαγσγείν θαηαβάιινπλ κεγάιεο πξνζπάζεηεο λα 

ελζσκαησζνχλ ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θαη λα γίλνπλ απνδεθηνί 

(Βεξπθνθάθε, 2010).  
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Δίλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν ε θπξίαξρε πνιηηηζκηθή νκάδα λα εκθαλίδεη 

πξνθαηαιήςεηο απέλαληη ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ζπκκαζεηέο ηεο. Οη πξνθαηαιήςεηο 

απηέο πξνέξρνληαη θπξίσο εμαηηίαο ηεο άγλνηαο. Τπάξρεη αξθεηέο θνξέο κηα 

αδηθαηνιφγεηα αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα άηνκα κε δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή 

ηαπηφηεηα θαη έλαο αδηθαηνιφγεηνο θφβνο γηα αιινίσζε ηεο πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο. Δπίζεο κε ηελ παξνπζία ησλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ εκθαλίδεηαη 

κηα αδηθαηνιφγεηε θνβία γηα αχμεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ελδερφκελε απψιεηα 

ηεο ζέζεο εξγαζίαο (Υξπζνρφνπ, 2004).  

Οη δνκέο πξνζρνιηθήο αγσγήο ηεο ρψξαο καο ραξαθηεξίδνληαη ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο απφ ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα. Ο πνιηηηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ δελ είλαη ν 

πνιηηηζκφο ησλ μέλσλ, αιιά ε φςε ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο ππνδνρήο, δηφηη 

αληηθαηνπηξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο έληαμεο θαη πνιηηηζκνχ ησλ αλζξψπσλ απηψλ απφ 

ηελ θνηλσλία (Γθφβαξεο, 2001). Σα θνηλσληθά ζηεξεφηππα απέλαληη ζηνπο 

κεηαλάζηεο θαη ηνπο πξφζθπγεο εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη θαη ζηε ρψξα καο. Οη 

παξάγνληεο δεκηνπξγίαο ησλ ζηεξεφηππσλ είλαη ν νηθνλνκηθφο αληαγσληζκφο θαη ν 

εζληθηζκφο πνπ είλαη αθφκε ππαξθηφο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο πνπ δελ ζέινπλ 

ηνπο πξφζθπγεο ζηε ρψξα καο θαη ηελ έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία, έρνπλ ζρεκαηίζεη  

αξλεηηθή εληχπσζε γη‟ απηνχο απφ ηα θπζηνγλσκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

πεπνηζήζεηο ηνπο. Έηζη ζεσξνχλ φηη φινη νη πξφζθπγεο ή νη κεηαλάζηεο έρνπλ ξνπή 

ζηελ εγθιεκαηηθφηεηα, ηε βία θιπ. ηελ Διιάδα επεηδή ππάξρνπλ πνιινί κεηαλάζηεο 

απφ δηαθνξεηηθή ρψξα πξνέιεπζεο, νη ραξαθηεξηζκνί πνπ ηνπο απνδίδνληαη 

εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο (Λαδαξίδε, 2001). 

1.2.2.Γιωζζηθή εηεξόηεηα 

Οη πξφζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα 

επηβίσζεο ζηε ρψξα ππνδνρήο θαη εγθαηάζηαζεο. Ζ θαθή νηθνλνκηθή ηνπο 

θαηάζηαζε, ε άγλνηα ηεο γιψζζαο, ε δπζθνιία πνπ ζπλαληνχλ ζηελ εχξεζε εξγαζίαο 

είλαη θάπνηα απφ ηα βαζηθά ηνπο πξνβιήκαηα. Ζ άγλνηα ηεο γιψζζαο ηνπο 

δεκηνπξγεί αλππέξβιεηα πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη ηελ επηθνηλσλία 

ηνπο. Ζ απφθαζή ηνπο γηα κφληκε εγθαηάζηαζε ζε έλα ηφπν ζπλνδεχεηαη απφ ηε 

ζέιεζε γηα έληαμε ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζρνιείν θαη ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο. 

Έηζη, ε κεηάβαζε απφ ηηο θνηλσλίεο κε γισζζηθή θαη ζξεζθεπηηθή νκνηνγέλεηα ζε 

πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο γίλεηαη ζέκα ζπδεηήζεσλ θαη έληνλσλ δηαθσληψλ 
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ζήκεξα. Παξάιιεια, ε ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ απνθηά έλαλ ηδηαίηεξν ξφιν (Καξακάλνπ, 2011). 

Ζ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ζην ειιεληθφ ζρνιείν είλαη εκθαλήο θαη κέζσ ηεο 

γισζζηθήο εηεξφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ζηα ειιεληθά ζρνιεία παξνπζηάδεηαη κεγάιε 

γισζζηθή πνιπκνξθία, επεηδή νη αιινδαπνί καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθή 

κεηξηθή γιψζζα αλάινγα κε ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο. Ζ γισζζηθή πνιπκνξθία 

αληηκεησπίδεηαη αξλεηηθά απφ ηνπο αλζξψπνπο, κε θίλδπλν λα επηθέξεη επηπιένλ 

πξνβιήκαηα (Υατδνγηάλλνπ, 2011). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη αιιφγισζζνη 

καζεηέο επηθνηλσλνχλ ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ κε ηε κεηξηθή ηνπο 

γιψζζα, δηφηη νη γνλείο δελ γλσξίδνπλ επαξθψο ηε δεχηεξε γιψζζα.  

Οη επηζηεκνληθέο έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ θαη 

ησλ πξνζθχγσλ απνδεηθλχνπλ φηη: νη νηθνγέλεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κία 

δηαθνξεηηθή γιψζζα απφ ηελ επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο πνπ βξίζθνληαη, βηψλνπλ 

ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηηο νηθνγέλεηεο πνπ κηινχλ 

απνθιεηζηηθά, ηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο (Κνγθίδνπ, 1997). Δπνκέλσο, ε 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κέζσ ηεο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη σο βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ πξνζθχγσλ θαη 

κεηαλαζηψλ κε ην ζρνιείν. ηελ Διιάδα νη γνλείο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ 

αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά δπζθνιία, ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ησλ παηδηψλ ηνπο (Αλδξνχζνπ, 2004, ζ. 11).  

Έλα αθφκε ζεκαληηθφ δήηεκα ,είλαη φηη ε γισζζηθή εηεξφηεηα, δξα αξλεηηθά 

ζηηο ζρνιηθέο θαη αθαδεκατθέο επηδφζεηο ησλ αιιφγισζζσλ καζεηψλ. Δπνκέλσο, ε 

ππνβνήζεζε ησλ αιιφγισζζσλ καζεηψλ γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

σο δεχηεξε γιψζζα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπλ λα πξννδεχζνπλ ζηηο ζπνπδέο ηνπο, 

θξίλεηαη απαξαίηεηε. Γηα ην ιφγν απηφ, απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά ιεηηνπξγνχλ 

ζηε ρψξα καο δνκέο εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο, κε πξφζθπγεο καζεηέο, κε ζθνπφ ηελ 

έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία. Οη δνκέο απηέο ιεηηνχξγεζαλ ζηα πιαίζηα ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ε νπνία είρε θαη ηε βαζηθή επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπο.  
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1.2.3.Θξεζθεπηηθή εηεξόηεηα 

H παγθνζκηνπνίεζε απαηηεί απφ ηελ εθπαίδεπζε, λα ζηαζεί ζην χςνο ησλ 

πξνθιήζεσλ ζε ζέκαηα πνιηηηζηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο εηεξφηεηαο. Να ζπλδξάκεη 

ψζηε λα γαινπρεζνχλ πνιίηεο, πνπ ζα είλαη ηθαλνί λα ζπκβηψζνπλ εηξεληθά. 

εκαληηθή επίζεο είλαη ε ζξεζθεπηηθή δηάζηαζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. 

Πξνσζεί δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εηξήλε, ηελ αλεθηηθφηεηα θαη ην ζεβαζκφ γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηελ Δπξψπε (Milot, 2007).  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ζξεζθεία εληάζζεηαη ζηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

Δπξσπαίσλ πνιηηψλ. Σν θαηλφκελν ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο θπξηαξρεί 

αλακθίβνια ζηηο επξσπατθέο ρψξεο. Γελ είλαη εχθνιν λα δνζεί έλαο αθξηβήο νξηζκφο 

ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο, δηφηη κέζσ απηήο αληαλαθιψληαη δηάθνξεο θνηλσληθέο 

θαη ζξεζθεπηηθέο ηνπνζεηήζεηο. 

Οη δνκέο πξνζρνιηθήο αγσγήο  είλαη έλαο ρψξνο πνιχ βαζηθφο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ θαη δηαθξίλνληαη απφ ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα. Ζ ζξεζθεία 

ζεσξείηαη σο θνηλσληθή θαηαζθεπή θαη απνηειεί έλα ζηνηρείν ηεο παξάδνζεο θάζε 

ιανχ, πνπ κεηαθέξεηαη απφ ηε κία γεληά ζηελ άιιε. Θεσξείηαη ζεκαληηθφο 

πνιηηηζκηθφο παξάγνληαο παξφκνηνο κε ηελ ηζηνξία θαη ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά 

(Λπηζηνχηζε, 2014). Έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα παηδηά, θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία 

κεηαθέξνπλ ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ νηθνγέλεηα, ζην ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ θαη αλαιφγσο αλαπηχζζεηαη ε ζξεζθεπηηθή ηνπο ζπλείδεζε. Φνξείο ηεο 

ζξεζθεπηηθφηεηαο γηα ην παηδί είλαη ε νηθνγέλεηα, ε εθθιεζία θαη ην ζρνιείν 

(Λπηζηνχηζε, 2014). 

Οη παηδηθνί ηαζκνί θαη ηα Νεπηαγσγεία, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα θαιιηεξγήζνπλ ην 

ζεβαζκφ απέλαληη ζηα παηδηά κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα θαη λα ηνπο δηδάμνπλ ηελ 

απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Πξέπεη λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο, 

λα εληαρζνχλ κε επθνιία ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, πξέπεη λα πξνάγνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο γεγελείο θαη ηνπο 

αιινδαπνχο καζεηέο. Ζ δξακαηνπνίεζε θαη άιια παηρλίδηα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 

ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο λα βειηηψζνπλ ηελ έθθξαζε ζηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν 
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θαη λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Βεξπθνθάθε, 

2010). 

1.3.πκπεξάζκαηα 

Δπηρεηξψληαο κηα αλαδξνκή ζην παξειζφλ, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ε παξνπζία ηνπ 

αλζξψπνπ πάλσ ζηελ γε, είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην θαηλφκελν ηεο 

κεηαλάζηεπζεο. Απφ ηα παλάξραηα ρξφληα έρνπκε κεηαλαζηεχζεηο γηα εμεχξεζε 

ηξνθήο, αζθαιέζηεξνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ή ιφγσ ζπγθξνχζεσλ θαη δηψμεσλ. Με ηελ 

πάξνδν ησλ εηψλ, νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ, δελ κπνξεί 

λα ζηαζεί εκπφδην ζηελ έκθπηε ηάζε ησλ αλζξψπσλ γηα αλαδήηεζε αζθαινχο θαη 

πνηνηηθφηεξνπ ηξφπνπ δηαβίσζεο. Δπίζεο ζηηο κέξεο καο, κπνξεί λα κηιάκε γηα 

παγθνζκηνπνίεζε θαη δηακφξθσζε πινπξαιηζηηθψλ θνηλσληψλ, αιιά ην πξφβιεκα 

έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ παξακέλεη άιπην. Σν δήηεκα έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ 

καζεηψλ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα. Γεδνκέλνπ φηη κέζα απφ ηελ 

εθπαίδεπζε επηηπγράλεηαη ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ, ε άζθεζε θνηλσληθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απαηηεί πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ. Σν θαηλφκελν ηνπ 

«επηπνιηηηζκνχ» πνπ δεκηνπξγείηαη, ζηηο πνιχρξσκεο ζρνιηθέο ηάμεηο  απαηηεί 

επηηαθηηθά επίιπζε. Ζ ζπλχπαξμε καζεηψλ κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα, πξνθαιεί 

αιιαγή ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπο, είηε αλαθεξφκαζηε ζε κεηαλάζηεο, είηε 

ζε γεγελή πιεζπζκφ. 

Οη εηδηθνί βεβαηψλνπλ φηη «νη δηαθξίζεηο» δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ 

ηνπο κεραληζκνχο πξνζαξκνγήο θαη ηελ ςπρηθή πγεία ησλ καζεηψλ απηψλ. Οη 

εζληθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο δελ ζα πξέπεη λα ζηέθνληαη εκπφδην ζηελ απνδνρή 

ησλ «δηαθνξεηηθψλ» καζεηψλ, κέζα ζηελ ηάμε. Ζ γισζζηθή, ζξεζθεπηηθή θαη 

πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ζην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα, πξέπεη λα είλαη 

απνδεθηή απφ κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία. Ο ζεβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή έληαμε ησλ «μέλσλ» ζηελ θνηλσλία καο θαη ηε δηαηήξεζε 

ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Ο δηαπνιηηηζκηθφο δηάινγνο βνεζά ζηε ιχζε ησλ 

παξεμεγήζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα ησλ αλζξψπσλ. Ζ 

εθπαίδεπζε ζεσξείηαη θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ έληαμε ησλ αιινεζλψλ καζεηψλ 

ζηελ επξχηεξε καζεηηθή θνηλσλία. Απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα θαζψο βνεζάεη 

ηνπο καζεηέο λα δηακνξθψζνπλ άπνςε πάλσ ζε ζεκαληηθά ζέκαηα θαη γεληθά 

δηακνξθψλεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, εληζρχνληαο ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. Δπνκέλσο, 
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απνηειεί κηα επθαηξία ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο λα 

πξνζεγγίζνπλ ηνπο καζεηέο κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα ηνπο 

εληάμνπλ, ηζφηηκα ζηελ θνηλσλία καο. Να ζεβαζηνχλ ηηο δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο 

ηνπο θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο ηνπο. 

 Ζ απνδνρή «ησλ δηαθνξεηηθψλ», απνηειεί ζεκαληηθή έλδεημε ηνπ επηπέδνπ ηνπ 

πνιηηηζκνχ καο. 

πλερίδνληαο ζα νξίζνπκε  ηελ έλλνηα ηεο  δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο,  θαη ζα ηελ 

θαζνξίζνπκε σο δεηνχκελν ηεο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
: Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε - 

πκπεξάζκαηα 

2.1.Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε – Αλαθνξά κνληέιωλ Δθπαίδεπζεο. 

Ζ εθπαίδεπζε δελ κέλεη αλεπεξέαζηε απφ ηηο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη κε 

ηελ έιεπζε κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ καζεηψλ ζε κηα ρψξα θαη ηε ζπλχπαξμή 

ηνπο κε ηνπο γεγελείο καζεηέο. Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή 

θνηλσλία γίλεηαη ζπρλά ζέκα ζπδεηήζεσλ φρη κφλν ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, 

αιιά θαη ζε νιφθιεξε ηελ θνηλσλία (Καξαθαηζάλε, 2004, ζ. 181). Οη 

πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληέο ηνπο ιφγσ ηεο ζπλχπαξμεο 

ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκψλ (Εσγξάθνπ, 2003, ζ. 32). 

Χο δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε νξίδεηαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ηα 

άηνκα ή νη νκάδεο αηφκσλ απφ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο αληηιακβάλνληαη θαη 

αλαγλσξίδνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ζηνλ πνιηηηζκφ. Δπίζεο πνιιέο θνξέο 

δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο , απνδερφκελνη ραξαθηεξηζηηθά απφ 

απηνχο ηνπο δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο (Γεσξγνγηάλλεο, 2008). Ο νξηζκφο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. ηφρνο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε δηακφξθσζε ηθαλψλ 

αηφκσλ λα επεμεξγάδνληαη θαη λα εξκελεχνπλ ηα πνιιαπιά εξεζίζκαηα πνπ δέρνληαη 

(Καλαθίδνπ & Παπαγηάλλε, 1994). 

Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε απνξξέεη απφ ηελ πεπνίζεζε φηη φινη νη 

άλζξσπνη είλαη ίζνη, θαη βαζίδεηαη ζηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ γηα φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο (Παπαρξήζηνο, 2011). H δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε αθνξά ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο πνπ αλαπηχζζεη ην θξάηνο θαη αλαδηακνξθψλεη κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ηνπο απφ ην ζρνιείν θαη ηε ζρνιηθή ηάμε. Ο φξνο δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ 

θαηάξγεζε ησλ δηαθξίζεσλ, ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ αιιεινθαηαλφεζε φισλ ησλ 

καζεηψλ (Υαηδεζσηεξίνπ, 2014). Ζ δηαπνιηηηζκηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ εηεξφηεηα 

θαη ηελ αλαγλψξηζε κεηαμχ αηφκσλ κε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο. Πεγάδεη απφ ηελ 

πεπνίζεζε φηη φινη νη άλζξσπνη είλαη ίζνη θαη ε εηεξφηεηα δελ ζεσξείηαη πξφβιεκα 
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αιιά εκπινπηηζκφο (Παπαλανχκ, 2008). Ζ αμία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

έγθεηηαη ζην φηη πξνζπαζεί λα δψζεη ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα πνπ απέηπραλ ηα 

πξνεγνχκελα κνληέια εθπαίδεπζεο (Dietrich, 2006).  

Καηά ηνλ Γεσξγνγηάλλε(1997) ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηε ρψξα καο 

δηαθξίλεηαη ζε πέληε θαηεγνξίεο κνληέισλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Σα κνληέια απηά 

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

αληηξαηζηζηηθφ θαη ην δηαπνιηηηζκηθφ (Γεσξγνγηάλλεο 1997). 

Χζηφζν ππεξίζρπζε ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ζα 

αλαιχζνπκε παξαθάησ. 

2.1.1. ηόρνη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε δελ αθνξά κφλν ζηνπο αιινδαπνχο καζεηέο 

αιιά απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Κηλείηαη δειαδή ζηα 

πιαίζηα κηαο Παηδαγσγηθήο γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη πξνζπαζεί λα ηνπο 

πξνεηνηκάζεη λα δηαρεηξίδνληαη ηηο πνιηηηζηηθέο εηεξφηεηεο( Κεζίδνπ Α. 

&Παπαδνπνχινπ Α.,2008). Ζ πιεηνςεθία ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο (Γθφηνβνο 2002, Εσγξάθνπ 2003, Καλαθίδνπ θαη Παπαγηάλλε 1992, 

Γακαλάθεο 2005, Γθφβαξεο 2004, Νηθνιάνπ 2011) ζπκθσλνχλ φηη ε 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα αθνξά ζηελ πεξηγξαθή κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο 

θαηάζηαζεο απφ φιεο ηηο ρψξεο ππνδνρήο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε έξρεηαη ζαλ απάληεζε ζ‟ απηφ (Γθφηνβνο, 2002). 

ηφρνο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο απφ 

φιεο ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο νκάδεο λα αλαπηχμνπλ δεκνθξαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο, έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά ζε πνιππνιηηηζκηθέο 

θνηλσλίεο. χκθσλα κε ην F. Wardle πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζηα παξαθάησ 

ζεκεία: 

 Αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα. 

 Αλεθηηθφηεηα θαη ζεβαζκφο ησλ άιισλ. 

 Ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο κε γνλείο αιινδαπψλ καζεηψλ ή καζεηψλ ηεο 

κεηνλφηεηαο. 



21 
 

 Γλψζεηο ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ 

(Βακβαθίδνπ, 2003).  

Ο ζηφρνο είλαη λα μεπεξάζεη ηηο αλαρξνληζηηθέο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα ζπκβάιεη, έηζη ψζηε απηή λα ζπκβαδίδεη κε ηηο 

θνηλσληθέο εμειίμεηο. Άιισζηε είλαη γεληθψο παξαδεθηφ φηη ε 

κνλνπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε είλαη ηζηνξηθά μεπεξαζκέλε θαη δελ 

αληαπνθξίλεηαη πηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 21νπ αηψλα φπνπ νη θνηλσλίεο 

είλαη σο επί ην πιείζηνλ πνιππνιηηηζκηθέο. 

Δπίζεο ζχκθσλα κε ην  Μ. Γακαλάθε (1997), νη φξνη «δηαπνιηηηζκηθφηεηα» 

θαη «πνιππνιηηηζκηθφηεηα» έρνπλ θνηλφ ζεκείν ηνλ φξν «πνιηηηζκφο» ρσξίο βέβαηα 

λα ηαπηίδνληαη. Ζ πνιππνιηηηζκηθφηεηα είλαη ην δεδνκέλν ηεο θνηλσλίαο ελψ ε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα είλαη ην δεηνχκελν. Ζ δηαπνιηηηζκηθφηεηα απνηειεί πξνυπφζεζε 

ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, αιιά δελ είλαη δεδνκέλε. (Γακαλάθεο, 1997).  

2.1.2.Ζ ζεκαζία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε είλαη ε ηειεπηαία πξνζπάζεηα ηεο παηδαγσγηθήο 

λα πξνζθέξεη ίζεο επθαηξίεο ζε φινπο ηνπο καζεηέο αλεμαξηήησο πνιηηηζκηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ ππφβαζξνπ. ηφρνο ηεο είλαη λα αληηκεησπίζεη ζήκεξα ηελ εηεξνγέλεηα 

θαη έρεη ηζφηηκε αληηκεηψπηζε πξνο φινπο ηνπο καζεηέο.  

Ζ έθζεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάπηπμε 

ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ, νξίδεη φηη νη θνηλσλίεο ζήκεξα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

είλαη πνιππνιηηηζκηθέο κε ηάζεηο δηεχξπλζεο απηήο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο. Σα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε πνιηηηζκνχ πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη. Γηα λα 

αμηνπνηεζνχλ ηα πξνλφκηα πνπ δίλεη ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα, πξέπεη λα ππάξρεη 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο πνιηηηζκνχο ρσξίο λα κεηνλεθηεί ε ηαπηφηεηα 

θάπνηνπ απφ ηνπο δχν πνιηηηζκνχο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Έθζεζεο, ε 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα δελ είλαη απηνζθνπφο, αιιά ηξφπνο πξνψζεζεο ίζσλ επθαηξηψλ 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα.(Μάξθνπ,1996). 

H δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε εθθξάδεη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ 

αλαπηχζζεη ην θξάηνο θαη αλαδηακνξθψλεη ην ζρνιείν θαη ηε ζρνιηθή ηάμε κέζα απφ 

ηελ εθαξκνγή ηεο. Ο φξνο δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη ζηα εθπαηδεπηηθά 
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πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ θαηάξγεζε ησλ δηαθξίζεσλ, ηελ αιιειεγγχε θαη 

ηελ αιιεινθαηαλφεζε φισλ ησλ καζεηψλ (Ξελνθψληνο, 2014).  

2.1.3.Δθαξκνγή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

Ζ παξνπζία αιινδαπψλ καζεηψλ ζην ζρνιείν είλαη απνηέιεζκα ηεο 

πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο θαη δεκηνπξγεί λέα ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην 

ζρνιείν θαη αθνξνχλ ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Ζ εηθφλα ηνπ ζχγρξνλνπ 

ειιεληθνχ ζρνιείνπ δηαθέξεη θαηά πνιχ απφ απηήλ πνπ επηθξαηνχζε ηηο 

πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλχπαξμε πνιιψλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ, εζλψλ θαη πνιηηηζκψλ. Ζ πνιππνιηηηζκηθφηεηα είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο ζήκεξα (Καλαθίδνπ 

& Παπαγηάλλε, 1994).  

Οπζηαζηηθά ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε δελ αθνξά κφλν ζηνπο αιινδαπνχο 

καζεηέο, αιιά απεπζχλεηαη ζε φιν ην καζεηηθφ πιεζπζκφ. Κηλείηαη δειαδή ζηα 

πιαίζηα κηαο Παηδαγσγηθήο γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη πξνζπαζεί λα ηνπο 

πξνεηνηκάζεη λα δηαρεηξίδνληαη ηηο πνιηηηζηηθέο εηεξφηεηεο (Παπαδνπνχινπ & 

Κεζίδνπ, 2008). 

Πξνσζεί ηελ ηζφηεηα αλάκεζα ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη ηηο ζπλζήθεο εθείλεο πνπ ζα επλνήζνπλ 

ηελ πνιπθσλία ζηελ θνηλσλία. Πξνζπαζεί λα γίλνληαη απνδεθηά  ηα παηδηά πνπ έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο πνιηηηζηηθέο ζπλήζεηεο θαη λα επηηξέπεη ζε φια ηα παηδηά λα κηινχλ γηα 

ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο (Παπαζηπιηαλνχ, 2005).  

Δπηπιένλ βνεζά ηνπο καζεηέο λα παξάγνπλ νη ίδηνη γλψζε θαη λα κπνξέζνπλ 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηή ηε γλψζε γηα λα αλαιάβνπλ δεκνθξαηηθή δξάζε φηαλ 

ελειηθησζνχλ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ θφζκνπ θαη ηελ επηθξάηεζε ηεο θνηλσληθήο 

ηζφηεηαο (Banks, 2004, ζζ. 144-145). Παξά ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα είλαη θαη' 

εμνρήλ ρψξα ππνδνρήο νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηελ 

Διιάδα δελ είλαη αθφκε πνιχ αλεπηπγκέλε θαη ζε αξθεηά ζεκεία παξνπζηάδεη 

αλεπάξθεηεο θαη ειιείςεηο (E.Coehlo, 2007). 

Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή πξέπεη λα είλαη παηδνθεληξηθή θαη 

εμαηνκηθεπκέλε. Πξέπεη δειαδή λα επεθηείλεη θαη λα δηεπξχλεη ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο 
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εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ ζε φιε ηνπο ηε ζρνιηθή πνξεία, αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά 

ηνπο. Πνιιέο θνξέο ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ηνπο δίγισζζνπο καζεηέο 

επηθεληξψλνληαη ζηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο θαη παξακεινχλ άιινπο ηνκείο. Όκσο 

ε γιψζζα δελ καζαίλεηαη ζαλ έλα απηφλνκν ζηνηρείν, αιιά είλαη κέζν έθθξαζεο ηνπ 

θάζε πνιηηηζκνχ (Λέθθαο & Μαξθέηνπ, 2008). 

Μεγάιν πξφβιεκα απνηειεί ην φηη κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ πξνζθχγσλ δελ 

εληάζζεηαη ζηελ εθπαίδεπζε γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο φπσο:  

1)  απνπζία επηηξφπνπ ηνπ παηδηνχ, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ, 

 2) κε ιεηηνπξγία δηαπνιηηηζκηθψλ ζρνιείσλ γηα εγγξαθή ηνπο ζε απηά, 

3)  ππέξβαζε ηεο ειηθίαο ησλ 16 εηψλ, 

4)  κε ππνρξεσηηθή θνίηεζε ζηα ζρνιεία θαη  

5)  πξνηεξαηφηεηά ζηελ εχξεζε εξγαζίαο. 

Σελ ίδηα ζηηγκή, ε μελνθνβία, ν ξαηζηζκφο θαη ε βία πνπ ππάξρεη ζηα ζρνιεία 

απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηε θνίηεζε πνιιψλ παηδηψλ – πξνζθχγσλ ζηα 

ζρνιεία (Πεηξάθνπ, 2001). 

 

2.1.4.Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα 

Σν 1996 ςεθίζηεθε ν λφκνο 2413 πνπ νξίδεη ην ζθνπφ θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ην άξζξν 34 ζθνπφο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο νξίδεηαη «ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζε λένπο κε εθπαηδεπηηθέο, 

θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη κνξθσηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο» (Γαξγαιηάλνο, 2007). ηε 

ρψξα καο ιεηηνπξγνχλ δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ.  

Ζ πνξεία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα ζα κπνξνχζε λα 

δηαθξηζεί ζε ηξεηο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Ζ πξψηε αθνξά ηελ πεξίνδν κέρξη ην ηέινο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, πνπ δελ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα πξνβιήκαηα ησλ 

παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ. Σα πξνβιήκαηα έληαμεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, ιχλνληαη 
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θπξίσο απφ ηνπο ίδηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη δελ ππάξρεη βνήζεηα απφ πιεπξάο 

ηεο πνιηηείαο.  

Ζ δεχηεξε πεξίνδνο μεθηλά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 πνπ αξρίδνπλ λα 

εκθαλίδνληαη ηα πξψηα πξνγξάκκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θπξίσο επεηδή 

αλαγλσξίζηεθαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ νη καζεηέο απηνί ιφγσ 

αλεπαξθνχο γλψζεο ηεο γιψζζαο. Έλαο αθφκε ιφγνο ήηαλ ε κεγάιε εηζαγσγή 

Πνληίσλ καζεηψλ ζηε ρψξα καο. Σα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφζηεθαλ είραλ ζαλ 

ζηφρν ηνπο ηελ ελίζρπζε ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

γισζζηθήο αλεπάξθεηαο θαη ηελ άκεζε έληαμε ησλ παηδηψλ απηψλ ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία. Ο ζεζκφο ησλ θξνληηζηεξηαθψλ ηκεκάησλ πνπ ιεηηνχξγεζε απφ ην 1982 

έδσζε ηελ επθαηξία ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο ζε φινπο ηνπο καζεηέο θαη 

βνεζνχζε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθξίζεσλ πνπ ππήξραλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. 

Παξάιιεια μεθίλεζε θαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηαρείξηζε 

πξνβιεκάησλ ηεο ηάμεο ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε (Υξηζηνδνχινπ, 2009). 

Ζ ηξίηε πεξίνδνο πνπ νξηνζεηείηαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη είλαη ε πην 

ζεκαληηθή, νξίδεη νπζηαζηηθά ην μεθίλεκα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ 

Διιάδα. Φεθίδεηαη ν λφκνο 2413/1996 “Ζ ειιεληθή παηδεία ζην εμσηεξηθφ, ε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο” πνπ ζηνρεχεη ζηελ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηφζν ηεο Πξσηνβάζκηαο φζν θαη ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 

ε παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζε φινπο ηνπο καζεηέο θαη ε νκαιή εθπαηδεπηηθή θαη 

θνηλσληθή έληαμε ησλ καζεηψλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκφ.  

Δπίζεο ζεσξείηαη αλαγθαία ε χπαξμε ελφο ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ γηα ηε 

δηεμαγσγή πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ. Έηζη ηδξχεηαη ην Ηλζηηηνχην Παηδείαο 

Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο κε βαζηθφ ζθνπφ ηελ έξεπλα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ πνπ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ζην εμσηεξηθφ. Απφ ην 1995, ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο μεθίλεζε ηελ πινπνίεζε ηεζζάξσλ κεγάισλ έξγσλ κε ζηφρν λα 

αληαπνθξηζεί ζηελ πξφθιεζε ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, ζην πιαίζην ηνπ Β   

Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο (Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ, Δλέξγεηα 1.1.Ε. Πξφθεηηαη γηα ηα εμήο 

έξγα:  
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α. Πξφγξακκα γηα ηε ρνιηθή θαη Κνηλσληθή Έληαμε Παιηλλνζηνχλησλ θαη 

Αιινδαπψλ Μαζεηψλ: Φηινζνθηθφ - Παηδαγσγηθφ – Φπρνινγηθφ Σκήκα ηεο 

Φηινζνθηθήο ρνιήο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ. 

 β. Πξφγξακκα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο ηεο κνπζνπικαληθήο 

κεηνλφηεηαο: Σκήκα Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο –Παλεπηζηήκην Αζελψλ. 

γ. Πξφγξακκα Παηδείαο Οκνγελψλ: Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο -Παλεπηζηήκην Κξήηεο.  

δ. Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο Σζηγγαλνπαίδσλ: Φηινζνθηθφ –Παηδαγσγηθφ - 

Φπρνινγηθφ Σκήκα Φηινζνθηθήο ρνιήο - Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (Καλαθίδνπ & 

Παπαγηάλλε, 1998). 

Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα έρνπλ γίλεη αξθεηά επνηθνδνκεηηθά βήκαηα ζηνλ 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Αμηφινγνη πξσηεξγάηεο νη Ο.Σ.Α. πνπ αζθνχλ θνηλσληθή 

πνιηηηθή κέζα απφ λέεο  δνκέο πνπ νξγαλψλνπλ πξνζπαζψληαο λα 

επαηζζεηνπνηήζνπλ φινπο ηνπο πνιίηεο ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθά, επηδηψθνληαο 

ζπιινγηθή επεκεξία θαη θνηλσληθή δηθαηνζχλε. 

2.1.5.Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  είλαη πνιχ ζεκαληηθφο, θαζψο κεηαθέξεη ζηνπο 

καζεηέο γλψζεηο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα αλαθαιχςνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (Byram, 2003, ζ. 13). Οη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ επίδξαζε πνπ αζθείηαη απφ ηα δηεζλή γεγνλφηα ζηε ζρνιηθή ηνπο 

δσή ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο. Σα παγθφζκηα θαηλφκελα δηέπνληαη απφ 

πνιππινθφηεηα, ε νπνία έρεη άκεζε επηξξνή ζηνπο καζεηέο. Τπάξρεη δειαδή, άκεζε 

αιιειεπίδξαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ ζην ζχγρξνλν θφζκν θαη γη‟ απηφ πξέπεη 

κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο λα δεκηνπξγεζνχλ νη ζπλζήθεο εθείλεο, ψζηε φινη νη άλζξσπνη 

λα ελεξγνχλ κε βάζε ην ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ (Banks, 2004, ζ. 142) Γηα λα επηηεπρζεί 

απηφ ρξεηάδεηαη νη άλζξσπνη λα έρνπλ αλαπηπγκέλε θξηηηθή ζθέςε θαη ηδαληθά, πίζηε 

ζε παλαλζξψπηλεο αμίεο, φπσο είλαη ε εηξήλε, ε δηθαηνζχλε, ε ειεπζεξία, ε 

δεκνθξαηία θαη ε αγάπε. 
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Ζ δηακφξθσζε ησλ ζπλζεθψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία κεηά ηε καδηθή 

πξνζέιεπζε κεηαλαζηψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ  βξήθε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

αλέηνηκνπο θαη κε θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνπο λα αληηκεησπίζνπλ κηα ηέηνηα 

θαηάζηαζε. Απηφ πνπ δεκηνχξγεζε ηηο κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

είλαη νη γισζζηθέο αδπλακίεο ησλ καζεηψλ, ελψ νη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

πέξαζαλ ζε δεχηεξε κνίξα(Μάξθνπ,1997). 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο απνηειεί ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρεηηθά ζέκαηα. Δάλ δελ 

ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνη ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο, ε εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη, ζα ζπλερίζεη λα απνκνλψλεη ηνπο καζεηέο 

θαη λα δεκηνπξγεί κεγαιχηεξεο αληζφηεηεο.  

Απφ έξεπλα πνπ έγηλε απφ ηνλ Π. Γεσξγνγηάλλε ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη 

ηελ εηνηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ 

Πξσηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηνπ λνκνχ Αραΐαο, εμάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα φηη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αξλεηηθή εηθφλα ζρεηηθά κε ηελ 

επάξθεηά ηνπο ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη δελ έρνπλ αθφκε 

θαηαθέξεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο. (Γεσξγνγηάλλεο Π. , 

2009, ζ. 20). 

Δίλαη άκεζε αλάγθε λα δνζεί έκθαζε ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε δηαθνξεηηθή 

πνιηηηζκηθή πξνέιεπζε. Ζ επηκφξθσζε ζα πξέπεη λα έρεη ζηφρν λα ηνπο θάλεη 

ηθαλνχο λα αληηκεησπίδνπλ ηα φιν θαη δπζθνιφηεξα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληνχλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζαξκφζνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ ηνπο (Γνχζεο, 1997). 

Αθφκα θαη ζήκεξα δελ ππάξρεη απφ ηελ πνιηηεία έλα νξγαλσκέλν πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν θξάηνο  παξφηη ππνζηεξίδεη πνιηηηθέο νκαιήο 

έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ, δελ πξνβιέπεη δαπάλεο γηα ηελ επηκφξθσζή ησλ 

ζπληειεζηψλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ ελεκέξσζή ηνπο ζε ζέκαηα 

παηδαγσγηθά ζηεξίδεηαη ζηηο πξνζσπηθέο αλεζπρίεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. 
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Οη καζεηέο ζπλεζίδνπλ λα επεξεάδνληαη απφ ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γη‟ 

απηφ ην ιφγν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ νη εθπαηδεπηηθνί λα δηαρεηξίδνληαη 

ζπζηεκαηηθά ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ. Ζ έκπξαθηε αλαγλψξηζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα ηελ απνδερηνχλ ζηα 

πιαίζηα ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο (Εψληνπ – ηδέξε 2004).  

Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη ε θηλεηήξηνο δχλακε ελφο ζρνιείνπ θαη παίδεη ην ξφιν 

ηνπ δηακεζνιαβεηή. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν θαιείηαη λα επηιχζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζηελ ηάμε, λα επηιχζεη δηαθνξέο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα ησλ καζεηψλ ηνπ. Ο φξνο έληαμε ησλ 

καζεηψλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Παηδαγσγηθή γηα λα δειψζεη ηελ «απφ θνηλνχ αγσγή 

θαη κάζεζε φισλ ησλ παηδηψλ, αλεμαξηήησο πνιηηηζκηθψλ, βηνινγηθψλ, 

ζξεζθεπηηθψλ, θνηλσληθψλ ή άιισλ δηαθνξψλ» (Ενιψηα, 2010).  

Γηα λα επηηεπρζεί ε νκαιή έληαμε ησλ πξνζθχγσλ δελ είλαη αξθεηή ε απιή 

ζπλχπαξμε ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν ή ηε ζρνιηθή ηάμε. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ λα ελζσκαηψζεη ηα παηδηά παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ φιε 

δηαδηθαζία. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ, ρξεηάδεηαη ν εθπαηδεπηηθφο λα κελ απνθιείεη 

θαλέλα παηδί απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ ελφηεηα θαη ηε 

ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ. Πξέπεη βεβαίσο λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ φηη ν θάζε 

καζεηήο είλαη κηα δηαθνξεηηθή πξνζσπηθφηεηα θαη έηζη πξέπεη λα ηνλ αληηκεησπίδεη. 

Ζ ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζεσξείηαη 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο έληαμεο ησλ παηδηψλ ησλ πξνζθχγσλ ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. Μέζσ απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαιιηεξγνχληαη νη πξνζσπηθφηεηεο θαη 

νη ηδηαίηεξεο θιίζεηο ησλ καζεηψλ θαη αλαδεηθλχνληαη ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ 

ρσξψλ πξνέιεπζήο ηνπο. Σν ζρνιείν θαη ε εθπαίδεπζε γεληθφηεξα ζεσξείηαη ν πην 

ζεκαληηθφο ζεζκφο θνηλσληθνπνίεζεο κεηά ηελ νηθνγέλεηα. Ζ είζνδνο ηνπ παηδηνχ 

ζην ζρνιείν απνηειεί ηελ πξψηε έμνδν ηνπ παηδηνχ απφ ην ζπίηη θαη ηελ πξψηε 

πξνζπάζεηα λα αλαιάβεη κφλν ηνπ επζχλεο. Σν ζρνιείν κεηαβηβάδεη ζηνπο καζεηέο 

πξφηππα θαη ζπκπεξηθνξέο ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν ηνπ ζηε δηαηήξεζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο. Γηα λα πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο ηνπ γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ηνπ 21
νπ 
αηψλα, ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ εηεξφηεηα ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη 

ζε δηεζλέο επίπεδν (Cummins, 2002). 
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Ο εθπαηδεπηηθφο κέζα ζηελ ηάμε  πξνζπαζεί λα θαιιηεξγήζεη ζηνπο καζεηέο 

ην ζεβαζκφ γηα ηνλ άλζξσπν αλεμαξηήησο θχινπ, ηάμεο, ζξεζθείαο, εζληθφηεηαο, 

ειηθίαο ή νπνηαζδήπνηε ζσκαηηθήο αλαπεξίαο. Οη καζεηέο πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη 

λα εθηηκνχλ ην γεληθφηεξν πνιηηηζηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν νη άλζξσπνη δνπλ, 

ελεξγνχλ θαη ζθέθηνληαη (Δ.Καλαθίδνπ&Β.Παπαγηάλλε, 1994). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη φηη νη παηδαγσγνί πξνζρνιηθήο αγσγήο 

δηαζέηνπλ δηαπνιηηηζκηθή επαηζζεζία. Δθκεηαιιεχνληαη ηελ βησκαηηθή κάζεζε ζε 

απηή ηελ ειηθία θαη πξνσζνχλ ηελ δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ κέζα 

απφ ην παηρλίδη θαη γεληθά κέζα απφ ςπραγσγηθέο δξάζεηο. Δπηδηψθνπλ έηζη ηελ 

δεκηνπξγία κηαο θνπιηνχξαο γλψζεο θαη ζεβαζκνχ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πνπ 

ζα νδεγήζεη ζην κέιινλ ηα παηδηά απηά  λα εμειηρζνχλ ζε ππεχζπλνη πνιίηεο φινπ 

ηνπ πιαλήηε.    

 

 

 

2.2.πκπεξάζκαηα 

Σν ζρνιείν ζήκεξα πεξηζζφηεξν παξά πνηέ ,πξέπεη λα ζηαζεί ζην χςνο ησλ 

πεξηζηάζεσλ, αθνχ θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί «ηελ δηαθνξεηηθφηεηα» ησλ καζεηψλ. 

αζεηέο κε δηαθνξεηηθή γιψζζα, ήζε, έζηκα, ζξεζθεία, ζπκβηψλνπλ θαζεκεξηλά, ζηνλ 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, θαη αιιειεπηδξνχλ. Έηζη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα  ζε φιεο ηηο 

ρψξεο πηνζεηεί ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. 

 Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε απνηειεί κηα εηδηθή παηδαγσγηθή πνπ έρεη ζαλ 

ζθνπφ ηεο ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ πνιηηηζκηθψλ 

δηαθνξψλ. Οη ζηφρνη ηεο είλαη ε ζπκβίσζε ησλ αηφκσλ κε δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή 

θνπιηνχξα θαη ν αιιεινζεβαζκφο κεηαμχ ηνπο. Πξεζβεχεη φηη φινη νη καζεηέο 

αζρέηνπ ρξψκαηνο, θπιήο ζξεζθείαο γιψζζαο, πξέπεη λα έρνπλ ίζεο επθαηξίεο γηα 

κάζεζε, γηαηί έρνπλ ίδηεο αλάγθεο. Χζεί ηνπο καζεηέο ζηελ ελζπλαίζζεζε κε ζηφρν 

ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ. Δίλαη αλζξσπνθεληξηθή, θαη ππνζηεξίδεη ηνπο καζεηέο 
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λα  εθθξάδνληαη ειεχζεξα, λα ζπλεξγάδνληαη, λα αιιεινβνεζηνχληαη θαη γεληθά λα 

αθνινπζνχλ δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο.  

αλ αδπλακία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θξίλεηαη ε έιιεηςε 

πξνεηνηκαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο 

δηδαζθαιίαο ησλ πξνζθχγσλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί 

αηζζάλνληαη αλέηνηκνη γη‟ απηφ ην δχζθνιν έξγν θαη δειψλνπλ ηελ αλάγθε δηαξθνχο 

επηκφξθσζεο ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα. Ζ φπνηα πξνεηνηκαζία ελαπφθεηηαη ζηε δηθή 

ηνπο θαιή ζέιεζε, γίλεηαη κε δηθά ηνπο έμνδα θαη πεγάδεη απφ ην  πξνζσπηθφ ηνπο 

ελδηαθέξνλ. 

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη θαηαιπηηθφο γηα ηελ επηηπρία ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Ηδηαίηεξα ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, πνπ νη κηθξνί 

καζεηέο θνηλσληθνπνηνχληαη γηα πξψηε θνξά θαη δηακνξθψλνπλ απφςεηο ζρεηηθά κε 

ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, ε ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη θαζνξηζηηθή.  

Ζ επζχλε ηνπ κεγάιε, αθνχ δηακνξθψλεη ηνπο απξηαλνχο πνιίηεο ηνπ 

πιαλήηε καο.  

 

Γεληθεχνληαο ζα ιέγακε φηη ην πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ 21νπ αηψλα 

απαηηεί λα δηαζέηεη δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα δειαδή δηαπνιηηηζκηθή επάξθεηα ζε 

ζπλδπαζκφ κε δηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα. Να εκπλέεη εκπηζηνζχλε ζηνπο καζεηέο 

θαη ηνπο γνλείο, λα πξνάγεη ην νκαδηθφ πλεχκα κέζα ζηελ ηάμε, ηελ ζπλεξγαζία θαη 

ηνλ αιιεινζεβαζκφ. Να πξνσζεί ηνλ δηάινγν θαη λα κελ κέλεη δνγκαηηθά ζηελ 

κεηάδνζε ζηείξσλ γλψζεσλ αιιά λα αθνπγθξάδεηαη ηηο αηνκηθέο αλεζπρίεο ησλ 

καζεηψλ θαη λα θαιιηεξγεί ηελ θξηηηθή ζθέςε. Να έρεη κεηαδνηηθφηεηα θαη λα σζεί 

ηνπο καζεηέο ζηελ ελζπλαίζζεζε. Ο ίδηνο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε κηα δηαδηθαζία 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο, λα δηαθαηέρεηαη απφ αγάπε γηα ηα παηδηά θαη ην δηδαζθαιηθφ 

έξγν θαη λα δηαζέηεη ην ιεγφκελν «έκθπηνλ παηδαγσγηθφ tact». Γεληθά ζα πξέπεη λα 

είλαη έλαο εκπλεπζκέλνο άλζξσπνο κε θνηλσληθή επαηζζεζία θαη φξακα.  

Έρνπλ γίλεη πνιιά βήκαηα ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ 

ρψξα καο θαη ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξα. Οη Ο.Σ.Α. πξψηνη έρνπλ 
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μεθηλήζεη κηα εθζηξαηεία αιιαγήο θνπιηνχξαο, ζέινληαο λα βνεζήζνπλ ηνπο πνιίηεο 

ζηε δηακφξθσζε δηαπνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο. 

πλερίδνληαο ζα γλσξίζνπκε ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ άζθεζαλ  άιιεο 

ρψξεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ζε ζρέζε κε ηελ 

Διιάδα, πξνζπαζψληαο λα επηηχρνπλ ηελ έληαμε «ησλ δηαθνξεηηθψλ». 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν: ύγθξηζε ηεο Διιάδαο κε άιιεο ρώξεο ωο 

πξνο ηελ άζθεζε θνηλωληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα 

ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ έληαμε ηνπ δηαθνξεηηθνύ 

3.1.Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πξέπεη λα  θαηαπνιεκά ηηο 

δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Να  πξνζπαζεί λα εληάμεη νκαιά , ζην επξχηεξν 

θνηλσληθφ ζχλνιν, καζεηέο κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Να αλνίγεη  πξννπηηθέο 

επηηπρίαο γηα φινπο αλεμαηξέησο ηνπο καζεηέο (Αζθνχλε, 2007). 

Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο θνηλφηεηαο δηαθξίλεηαη ζε γεληθή θαη εηδηθή. Ζ 

γεληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή αθνξά ην έξγν θαη ηελ πξνζθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ δηδάζθνπλ ζηα ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο ελψ ε εηδηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

αλαθέξεηαη ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο καζεηψλ .(Σζανχζεο,1996). 

Παξαθάησ επηρεηξείηαη παξνπζίαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ 

εθάξκνζαλ  δηάθνξεο ρψξεο. Δίλαη ελδεηθηηθή, κε ζθνπφ φρη ηελ παξνρή ιεπηνκεξψλ 

ηζηνξηθψλ  ζηνηρείσλ. Μαο βνεζάεη  λα θαηαλνήζνπκε ηελ αληίδξαζε ησλ ρσξψλ 

απηψλ ζηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, πνπ πξνέθπςαλ κε ηελ εγθαηάζηαζε 

κεηαλαζηψλ. Δμεηάδνπκε δειαδή απφ ηδενινγηθή άπνςε θαηά πφζν  ιεηηνχξγεζε ε 

δηαδηθαζία δξάζε – αληίδξαζε  θαη ην βαζκφ δηαπνιηηηζκηθήο εηνηκφηεηαο θαη 

επαηζζεζίαο πνπ δηέζεηαλ νη ρψξεο απηέο .  

3.1.1.Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Γεξκαλίαο 

ην γεξκαληθφ ζρνιείν νξγαλψλνληαη ηάμεηο δίγισζζσλ κεηαλαζηψλ 

καζεηψλ. Σν πξφγξακκα είλαη εληαίν θαη γίλεηαη θαηά 2/3 ζηε γιψζζα ησλ καζεηψλ 

κεηαλαζηψλ θαη θαηά ην 1/3 ζηα γεξκαληθά. ηα γεξκαληθά γίλεηαη ην κάζεκα ζηηο 

κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ (Πνπινπνχινπ-Έκθε, 1986).  

Δπίζεο ιεηηνπξγνχλ πξσηλά θαη απνγεπκαηηλά ηκήκαηα κεηξηθήο γιψζζαο 

ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη δηαθέξνπλ απφ πεξηνρή 

ζε πεξηνρή. ηα ηκήκαηα απηά θνηηνχλ καζεηέο πνπ δελ είλαη ηεο ίδηαο ειηθίαο κε 

ηνπο καζεηέο πνπ θνηηνχλ ηαπηφρξνλα ζην θαλνληθφ ζρνιείν (ΤΠΔΠΘ, 2000). 
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3.1.2.Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ Ζλωκέλνπ Βαζηιείνπ 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ηζρχνπλ ηξία δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. 

Σεο Αγγιίαο θαη Οπαιίαο, ηεο θσηίαο θαη ηεο Βφξεηαο Ηξιαλδίαο (Μαξθφπνπινο, 

1990, ζ. 143)  Σν θάζε ζχζηεκα ιεηηνπξγεί κε δηαθνξεηηθή λνκηθή βάζε. Σα 

ζπζηήκαηα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο, επεηδή αλαπηχρζεθαλ θάησ απφ δηαθνξεηηθέο 

πνιηηηθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Ζ βαζηθή δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ 

Αγγιία είλαη ε εμήο:  

Ζ πξνζρνιηθή αγσγή δελ είλαη ππνρξεσηηθή θαη πξνζθέξεηαη ζηα λήπηα 

ειηθίαο 2-5 εηψλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη ηα λεπηαγσγεία (Μαξθφπνπινο, 

1990, ζζ. 145-146).  

Ζ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε αθνξά ηα παηδηά ειηθίαο 5-16 εηψλ θαη θαιχπηεη 

ηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ζπλίζηαηαη απφ δχν θχθινπο ζπνπδψλ. Ο πξψηνο θχθινο πεξηιακβάλεη ηνπο καζεηέο 

ειηθίαο 5-7 εηψλ θαη ν δεχηεξνο θχθινο ηνπο καζεηέο 8-11 εηψλ.  

Ζ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε έρεη ηξεηο ηχπνπο ζρνιείσλ. Σν Grammar 

School, ην Modern School θαη ην Technical School. Σα παηδηά εηζάγνληαη ζηα 

ζρνιεία απηά κεηά απφ εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο. Σα ζρνιεία ηεο Βξεηαλίαο 

ιεηηνπξγνχλ πέληε εκέξεο ηελ εβδνκάδα απφ ηηο 8.45 έσο ηηο 3 ή ηηο 4 ην κεζεκέξη 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο δηαθνπή κηαο ψξαο γηα θαγεηφ.  

Σν δήηεκα ηεο απνδνρήο αιινδαπψλ καζεηψλ ζηε Βξεηαλία απαζρνιεί ηε 

ρψξα απφ πνιχ παιηά, απφ ηηο αξρέο ηνπ 1960 (Θ. Γξαγψλα, 2001, ζ. 17). Σελ επνρή 

απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θαζηέξσζε ηεο αγγιηθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο γηα ηνπο 

κεηαλάζηεο θαη ηηο κεηνλφηεηεο. Σν ζρνιείν ζέιεη λα κεηαδψζεη κηα θνηλή παηδεία ζε 

φινπο ηνπο καζεηέο κε ηελ θνηλή επίζεκε γιψζζα θαη θνπιηνχξα. Γίλεηαη 

πξνζπάζεηα ίζεο θαηαλνκήο ησλ παηδηψλ – κεηαλαζηψλ ζηα ζρνιεία. Ζ πξνζπάζεηα 

απηή φκσο βξίζθεη ηελ αληίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζρνιεία θαη θαηαιήγεη ζε 

απνηπρία.  

Σε δεθαεηία ηνπ 1980 ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηελ Αγγιία εζηηάδεη «ζηελ 

εθπαίδεπζε γηα ηελ αληίιεςε ηνπ ξαηζηζκνχ» θαη ηελ «αληηξαηζηζηηθή εθπαίδεπζε» 

(Καλαθίδνπ&Β.Παπαγηάλλε, 1998, ζ. 77). ε αληίζεζε κε άιιεο ρψξεο ηεο δπηηθήο 
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Δπξψπεο ν ξαηζηζκφο ζεσξείηαη ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

θαη δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αληηξαηζηζηηθή παηδεία. Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ 

φηη ν ξαηζηζκφο αληηκεησπίδεηαη κέζα απφ κηα πνιππνιηηηζκηθή αγσγή. 

3.1.3.Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Κύπξνπ 

Ζ Κχπξνο εμαηηίαο ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο έρεη γίλεη ρψξα ππνδνρήο ελφο 

κεγάινπ ηκήκαηνο κεηαλαζηψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Κχπξνπ, ε καδηθή πξνζέιεπζε κεηαλαζηψλ (απφ 4.2% 

ηνπ πιεζπζκνχ ην 1991 ζε 9.4% ην 2001) θαζψο θαη ν κεγάινο αξηζκφο 

Σνπξθνθππξίσλ, πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζην Διιελνθππξηαθφ κέξνο ηεο Κχπξνπ κεηά 

ην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ θαη ηελ ειπίδα γηα θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, έρνπλ 

πξνθαιέζεη κεγάιεο δεκνγξαθηθέο αιιαγέο ζην λεζί (Panagiotopoulos&Nikolaidou, 

2007). 

Απφ έξεπλεο πνπ έγηλαλ αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο Κχπξνπ ζπλάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα φηη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε είλαη ειιηπήο θαη ρξεηάδεηαη 

εκπινπηηζκφ θαη ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο. Οη εθπαηδεπηηθνί 

εζηίαζαλ ζε νξηζκέλα βαζηθά πξνβιήκαηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Βαζηθφ 

πξφβιεκα ζεσξνχλ φηη δελ έγηλαλ ηδενινγηθέο αιιαγέο. Άιιν ζεκαληηθφ πξφβιεκα 

είλαη ν πεξηνξηζκφο πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί εμαηηίαο ηνπ επηβαξπκέλνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Λφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ηεο χιεο πνπ πξέπεη λα 

δηδάμνπλ δελ έρνπλ ην πεξηζψξην λα θάλνπλ δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηνπο καζεηέο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιεο ρψξεο. 

Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ ηέζεθε, είλαη ην ίδην ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα, ην νπνίν νξίδεη νξηζκέλνπο άμνλεο πνπ είλαη δχζθνιν λα αθνινπζεζνχλ. 

Πξέπεη λα αιιάμνπλ θάπνηνη απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα λα 

γίλεη πην επέιηθην ηφζν γηα ηνπο θαζεγεηέο ,φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο. Σν δήηεκα ηνπ 

καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ είλαη έλα απφ απηά θαζψο ζηα ζρνιεία απηά θνηηνχλ 

πνιινί αιιφζξεζθνη καζεηέο. ε καζήκαηα φπσο είλαη ε γιψζζα θαη ηα καζεκαηηθά 

δελ παίδεη ξφιν ν πνιηηηζκφο ησλ παηδηψλ απηψλ. Τπάξρνπλ φκσο ηνκείο ζηνπο 

νπνίνπο παίδνπλ ξφιν νη πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο θαη δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη φινη 

νη αιινδαπνί καζεηέο ζα γίλνπλ φκνηνη κε ηνπο Κχπξηνπο ζχκθσλα κε ηε γλψκε 

θάπνησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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Ζ ειιηπήο κφξθσζε θαη θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο 

παιηλλνζηνχληεο καζεηέο απνηειεί έλα βαζηθφ πξφβιεκα γη' απηνχο. Οη θαζεγεηέο 

πνπ θαινχληαη λα δηδάμνπλ ζε δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία δελ έρνπλ θακία πξνεγνχκελε 

ελεκέξσζε θαη πνιιέο θνξέο δελ έρνπλ ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ θάπνηα πεξηζηαηηθά. Δίλαη απαξαίηεηε ινηπφλ ε επηκφξθσζή ηνπο 

κέζσ ζεκηλαξίσλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα δηδάμνπλ απνηειεζκαηηθά ζηα 

ζρνιεία απηά.  

Ζ έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ απνηειεί έλα επηπιένλ εκπφδην ζηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ ζρνιείσλ. Οη αλεπαξθείο νηθνλνκηθνί πφξνη 

ππάξρνπλ θαη γηα ηνπο καζεηέο ηεο Κχπξνπ, γηα ηα δηαπνιηηηζκηθά φκσο ζρνιεία ην 

πξφβιεκα γίλεηαη κεγαιχηεξν. αλ απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο αδπλακίαο απηψλ 

ησλ ζρνιείσλ κεηψλνληαη νη ψξεο ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο πξνο ηνπο 

αιιφγισζζνπο καζεηέο. Παξφιν πνπ ππάξρνπλ πνιινί ηθαλνί άλζξσπνη πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ελ ηνχηνηο απηφ 

δε γίλεηαη ζηελ πξάμε ιφγσ ηεο έιιεηςεο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ (ECRI - European 

Commission against Racism and Intolerance, 2006).  

3.1.4.Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο 

Ζ Διιάδα αθνινπζεί δηαθνξεηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζε ζχγθξηζε κε ηε 

Γεξκαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Κχπξν, ησλ νπνίσλ ηα πξνγξάκκαηα 

πξναλαθέξζεθαλ. Δηδηθφηεξα κεηά ην 1995 αθνινπζεί κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα 

λα εληάμεη ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Γηα ην ιφγν απηφ 

ζεζπίζηεθε ν λφκνο 2413/96, φπσο πξναλαθέξζεθε, πνπ αθνξά ζηε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε ζηε ρψξα καο. ηα ζρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη δίγισζζα πξνγξάκκαηα.  

Απφ ην 2015 ιεηηνπξγνχλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα απφ ην Ηλζηηηνχην 

Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ ΤΠΠΔΘ πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηνπο ηελ εθπαηδεπηηθή 

έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο ηεο πξνζθπγηθήο 

θξίζεο. Σα παηδηά ησλ πξνζθχγσλ έρνπλ παξακείλεη γηα κεγάιν δηάζηεκα εθηφο 

ζρνιείνπ κεηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηε ρψξα ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ 

απηνχο δηαβηνχλ ζηα θέληξα θηινμελίαο κέρξη λα απνθαζίζνπλ ζε πνηα ρψξα ζα 

εγθαηαζηαζνχλ κφληκα. Απηφο είλαη θαη ν βαζηθφο ιφγνο νξγάλσζεο καζεκάησλ ζε 
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εβδνκαδηαία βάζε γηα ηνπο κηθξνχο πξφζθπγεο – καζεηέο γηα λα θαηαθέξνπλ λα 

εληαρζνχλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Οη κεηαλάζηεο καζεηέο 

παξαθνινπζνχλ καζήκαηα θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο, φηαλ ζρνιάλε νη έιιελεο 

καζεηέο θαη ζηαδηαθά εληάζζνληαη ζηηο πξσηλέο ηάμεηο δηδαζθαιίαο καδί κε ηνπο 

έιιελεο καζεηέο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο θνηηνχλ απεπζείαο  ζηα ζρνιεία καδί κε ηνπο 

έιιελεο καζεηέο. Σν ππ‟ αξηζκφλ έλα πξφβιεκα ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ θαη 

ησλ πξνζθχγσλ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε είλαη ε δπζθνιία έληαμήο ηνπο ζην λέν 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε Πνιηηεία έρεη πάξεη κέηξα, γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ απηψλ.  

πγθεθξηκέλα απφ ην επηέκβξην ηνπ 2016 πεξίπνπ 22.000 παηδηά εληάρζεθαλ 

ζην ειιεληθφ ζρνιείν. Ζ εθπαίδεπζε ζηηο ΓΤΔΠ πξνβιέπεη φηη γηα ηηο ειηθίεο 4 έσο 7 

εηψλ ηδξχζεθαλ παξαξηήκαηα λεπηαγσγείσλ κέζα ζηα θέληξα θηινμελίαο. Σα παηδηά 

7 έσο 15 εηψλ ,εληάρζεθαλ ζε ηάμεηο ππνδνρήο ησλ γεηηνληθψλ δεκφζησλ ζρνιείσλ, 

γηα λα κάζνπλ λα κηινχλ ζσζηά ηελ ειιεληθή γιψζζα. Αλαθνξηθά δε κε ηα 

αζπλφδεπηα παηδηά ειηθίαο 14-18 εηψλ, εθπνλήζεθε έλα ζρέδην έληαμήο ηνπο ζηελ 

ηερληθή εθπαίδεπζε εθφζνλ ην επηζπκνχλ.   

 

3.1.5.Γνκέο πξνζρνιηθήο αγωγήο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Οη δνκέο πξνζρνιηθήο αγσγήο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ ζεκαληηθή βνήζεηα ζε νηθνγέλεηεο αιινδαπψλ γηα ηελ έληαμε ησλ 

παηδηψλ ηνπο ζηα ζρνιεία, ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο. 

χκθσλα κε έξεπλα ησλ Dodge & Cokler (1998), ηα παηδηά ηδηαίηεξα ζηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία, έρνπλ ηελ ηάζε λα αλαπηχζζνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε 

κάζεζε, λα επηδεηνχλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαη 

φηαλ ηνπο δίλνληαη επθαηξίεο, λα αιιεινεπηδξνχλ ζαπκάζηα κε ην θπζηθφ θαη ην 

θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ (Dodge & Cokler, 1998). 

Με βάζε απηή ηελ παξαδνρή, ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα δίλεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία:  



36 
 

α) ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηδαζθαιία κηθξψλ παηδηψλ  

β) ζηε ζεκαζία ηνπ παηρληδηνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  

γ) ζηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

θαζψο επίζεο θαη ζηελ νκαιή ζπλεξγαζία φισλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε 

απηέο  

δ) ζηελ ππνζηήξημε ηεο εμέιημεο ηνπ πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ  

ε) ζηε ζπλέρηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ην λεπηαγσγείν ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν  

ζη) ζηελ νκαιή έληαμε θαη ελζσκάησζε ησλ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα θαη ηέινο  

δ) ζηελ νκαιή έληαμε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Plaisance, 1997). 

 

Βέβαηα ζηηο δνκέο απηέο ζπλαληάκε ηηο πξψηεο αληηδξάζεηο ησλ γεγελψλ 

γνλέσλ, ζρεηηθά κε ηελ θηινμελία ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ ζην ίδηα δνκή. Μηα 

έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε UNICEF ζηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα δχν 

κεγαιχηεξα αζηηθά θέληξα, ζηελ Αζήλα θαη ζηε Θεζζαινλίθε, δηαθάλεθαλ νη 

απφςεηο ησλ καζεηψλ, ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ 

πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο. 

Ζ έξεπλα είρε ζαλ ζέκα ηεο «Γηαθξίζεηο - Ραηζηζκφο – Ξελνθνβία ζην Διιεληθφ 

Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα». Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ δελ ήηαλ ηφζν αξλεηηθέο σο πξνο 

ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν ελψ ε πιεηνλφηεηα ησλ 

γνλέσλ ήηαλ εληειψο αξλεηηθή ζην δήηεκα ηεο ζπλδηδαζθαιίαο ησλ Διιήλσλ θαη ησλ 

κεηαλαζηψλ καζεηψλ. Ζ έξεπλα απέδεημε φηη νη πεξηζζφηεξνη γνλείο πίζηεπαλ φηη νη 

καζεηέο απηνί ζα έπξεπε λα θνηηνχλ ζε δηαθνξεηηθά ζρνιεία απφ ηα παηδηά ηνπο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί δε ζε κεγάιε πιεηνςεθία ζε πνζνζηφ 87,8% δήισζαλ φηη δελ είραλ 

θακία πξνεηνηκαζία γη‟ απηφ ην έξγν θαη ζεψξεζαλ φηη έπξεπε λα παξαθνινπζήζνπλ 
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απαξαηηήησο πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο γηα λα θαηαθέξνπλ λα αληεπεμέιζνπλ ζε 

έλα ηφζν ζεκαληηθφ έξγν (θνχξηνπ & Βξαηζάιεο, 2000). 

Οη ίδηεο αληηδξάζεηο επηθξαηνχλ θαη ζηηο κέξεο καο, ζηηο δνκέο ησλ Παηδηθψλ 

ηαζκψλ. Οη γνλείο επεηδή απνρσξίδνληαη ηα παηδηά ηνπο πξψηε θνξά είλαη γεκάηνη 

αλεζπρίεο. Κπξίαξρε επηζπκία λα κελ θηινμελνχληαη ηα  παηδηά κεηαλαζηψλ  ζηελ 

ίδηα δνκή. Αληίζεηα  νη κηθξνί καζεηέο παίδνπλ φινη καδί, ρσξίο λα ελδηαθέξνληαη γηα 

ην αλ έρνπλ ην ίδην ρξψκα ή αλ κηινχλ ηελ ίδηα γιψζζα. Δπηθνηλσλνχλ κέζα απφ ην 

παηρλίδη, ην ρνξφ θαη ηηο δηάθνξεο ςπραγσγηθέο δξάζεηο. Μαο απνδεηθλχνπλ φηη δελ 

γελληφκαζηε ξαηζηζηέο, κπνξνχκε φκσο πνιχ εχθνια λα γίλνπκε ,αλ δελ πάξνπκε ηηο 

ζσζηέο πιεξνθνξίεο.  Οη παηδαγσγνί έρνπλ ηελ επθαηξία λα δηδάμνπλ ηελ εηεξφηεηα 

ζε απηή ηελ επαίζζεηε ειηθία ζηνπο κηθξνχο καζεηέο. Έρνπλ ηελ  δπλαηφηεηα λα 

ηνπο γλσξίζνπλ ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα θαη λα πξνάγνπλ πλεχκα ζεβαζκνχ, 

ζπλεξγαζίαο, αιιεινβνήζεηαο. 

ε απάληεζε ησλ παξαπάλσ παξαζέηνπκε κηα επηζηνιή ηεο θπξίαο Ρ. 

Σζνθαιίδνπ, αλαπιεξψηξηαο θαζεγήηξηαο ζηελ ζρνιή Σ.Δ.Π.Α.Δ ηνπ Α.Π.Θ θαη 

επηζηεκνληθήο ππεχζπλεο ηεο νκάδαο «Πνιχδξνκν» ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

πξνζθχγσλ.  

 

«ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ ΓΟΝΔΗ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ»: Ζ ΑΛΛΖ ΟΨΖ ΣΟΤ 

ΝΟΜΗΜΑΣΟ  

Σεο θ. Ρνχιαο Σζνθαιίδνπ (Αλ. θαζεγήηξηα ζηε ρνιή Σ.Δ.Π.Α.Δ. /Α.Π.Θ. & 

επηζηεκνληθή ππεχζπλε ηνπ „Πνιχδξνκνπ‟)  

Αγαπεηνί/έο ιεηηνπξγνί ηεο εθπαίδεπζεο θαη γνλείο,  

Αθνχσ κε ελδηαθέξνλ ηηο αλεζπρίεο ζαο γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ παξνπζία παηδηψλ πξνζθχγσλ ζηα ζρνιεία φπνπ εξγάδεζηε ή 

θνηηνχλ ηα παηδηά ζαο.  

Δίκαη θη ε ίδηα γνληφο αιιά ηπραίλεη λα αζρνινχκαη πνιιά ρξφληα κε ηα 

ζέκαηα ηεο επαθήο ησλ γισζζψλ θαη ησλ πνιηηηζκψλ ζην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία 

θαη ζα ήζεια λα κνηξαζηψ καδί ζαο κεξηθέο αιήζεηεο.  
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Ζ ζπλχπαξμε παηδηψλ απφ δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο θνηλφηεηεο ζπλεπάγεηαη 

κηα ζεηξά απφ νθέιε γηα ηα παηδηά ηεο θπξίαξρεο θνηλσλίαο, δειαδή ηα παηδηά 

ειιεληθήο θαηαγσγήο, φπσο ε λέα γλψζε πνπ ζα πάξνπλ απφ απηά γηα άιινπο 

πνιηηηζκνχο, γιψζζεο θαη πξαγκαηηθφηεηεο.  

Ζ επαθή ησλ ληφπησλ παηδηψλ κε ηα αιθάβεηα, ηα γξάκκαηα, ηηο ιέμεηο, ηα 

ηξαγνχδηα θαη ηα παξακχζηα ησλ παηδηψλ πξνζθχγσλ ζα βνεζήζεη πξαγκαηηθά ηα 

παηδηά λα γίλνπλ πην ζνθά, πην γισζζνκαζή, δειαδή λα καζαίλνπλ, ην 

ζεκαληηθφηεξν κάζεκα ηνπ ζρνιείνπ.  

Ζ ζπλχπαξμε κε παηδηά πνπ έρνπλ βγεη ληθεηέο θαη ληθήηξηεο απφ έλαλ άληζν 

θαη απάλζξσπν αγψλα, παηδηά πνπ έρνπλ επηβηψζεη απφ ζπλζήθεο αδηαλφεηεο γηα ηα 

παηδηά πνπ κεγάισζαλ ζηελ Διιάδα, παξφιε ηελ θξίζε θαη ηα δηθά ηεο κεγάια 

πξνβιήκαηα, θξχβεη έλα ηεξάζηην κάζεκα δσήο γηα ηα ειιελφπνπια: Σν κάζεκα ηεο 

επηβίσζεο, ηεο αληνρήο, ηεο ειπίδαο θαη εληέιεη ην κάζεκα ηεο ίδηαο ηεο δσήο.  

Ζ παξνπζία παηδηψλ πξνζθχγσλ ζηα ζρνιεία θαη ηηο ηάμεηο ησλ παηδηψλ καο 

ζα αλνίμεη δξφκνπο ζηηο θαξδηέο θαη ζην κπαιφ ησλ παηδηψλ καο πνπ νχηε θαλ 

κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε. Όια ηα παηδηά, πξφζθπγεο θαη ληφπηα παηδηά, έρνπλ λα 

θεξδίζνπλ καζήκαηα αιιεινζεβαζκνχ, θαηαλφεζεο, επηθνηλσλίαο, πνιππνιηηηζκνχ. 

Με άιια ιφγηα ζα γίλνπλ θαιχηεξνη πνιίηεο ηνπ θφζκνπ καο.  

Σέινο, φζν πεξηζζφηεξν αγθαιηάζνπκε ηα παηδηά πξνζθχγσλ ζηα ζρνιεία θαη 

ζηελ θνηλσλία καο, ηφζν πεξηζζφηεξν ηα δηθά καο παηδηά πνπ έρνπλ κεηαλαζηεχζεη 

ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, αιιά θαη ηα δηθά ηνπο παηδηά ζηα ζρνιεία ησλ άιισλ 

ρσξψλ ζα δηθαηνχληαη έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ ζα ζέβεηαη θαη ηηο δηθέο ηνπο 

ηδηαίηεξεο πνιηηηζκηθέο θαη γισζζηθέο αλάγθεο. 

Αγαπεηνί/έο εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο, αο βνεζήζνπκε φινη θαη φιεο καδί λα 

πάλε φια ηα παηδηά κπξνζηά. Μφλν κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα ππάξμεη 

ειπίδα γηα κηα νκαιή θαη δεκηνπξγηθή δσή γηα φια ηα παηδηά πνπ είλαη νη απξηαλνί 

πνιίηεο ηνπ θφζκνπ. 
1
 (Σζνθαιίδνπ, 2015) 

 

                                                           

1 ΤΓ. Σν θείκελν δεκνζηεχεηαη θαηφπηλ ζρεηηθήο άδεηαο ηεο θ. Σζνθαιίδνπ. 
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3.2.πκπεξάζκαηα  

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη φιεο νη ρψξεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο Διιάδαο, εδψ θαη πνιιά ρξφληα δίλνπλ έλαλ δηαξθή αγψλα γηα ηελ νκαιή θαη 

εηξεληθή έληαμε ησλ «δηαθνξεηηθψλ». Αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο ,πνιηηηθέο, θαη 

θνηλσληθέο ηνπο ζπλζήθεο πξνβαίλνπλ ζε κέηξα θαη δελ αδηαθνξνχλ. 

Αληηιακβάλνληαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δίγισζζεο εθπαίδεπζεο. Πξνζαξκφδνπλ φζν 

κπνξνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο πξφγξακκα ζηελ λέα πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ. 

Κνηλή επηδίσμε φισλ ε εμάιεηςε ξαηζηζηηθψλ – μελνθνβηθψλ αληηιήςεσλ, 

ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ. 

πγθεθξηκέλα ε ρψξα καο, έρεη θάλεη  ζεκαληηθά βήκαηα, γηα ηελ έληαμε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, αθελφο κε ηελ ίδξπζε ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ 

ζρνιείσλ, αθεηέξνπ κε ην ζεζκφ ησλ Σκεκάησλ Τπνδνρήο. Σελ ηειεπηαία ηξηεηία 

ιεηηνπξγνχλ εηδηθά ηκήκαηα γηα πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο καζεηέο ζηηο ΓΤΔΠ 

(Γνκέο Τπνδνρήο θαη Δθπαίδεπζεο Πξνζθχγσλ), φπνπ ηα παηδηά ησλ πξνζθχγσλ 

παίξλνπλ ηηο πξψηεο γλψζεηο ζην ειιεληθφ ζρνιείν καζαίλνληαο γξαθή, αλάγλσζε, 

αξηζκεηηθή, δσγξαθηθή, ππνινγηζηέο θαη άιιεο βαζηθέο δεμηφηεηεο.  

Δπίζεο νη δνκέο πξνζρνιηθήο αγσγήο νξγαλψλνπλ ην παηδαγσγηθφ ηνπο πξφγξακκα 

κε βάζε ηελ βησκαηηθή κάζεζε. Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία επηηπγράλεηαη κέζα απφ 

ην παηρλίδη θαη ηηο ςπραγσγηθέο δξάζεηο.  

Οη Ο.Σ.Α απφ ηελ κεξηά ηνπο, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ εληάζζνληαο ηα παηδηά 

πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ ζηηο δνκέο ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη  

νξγαλψλνληαο πνιηηηζηηθέο δξάζεηο γηα γλσξηκία ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ. 

Σν ζεκαληηθφηεξν βέβαηα είλαη λα θαηαιάβνπκε φινη καο φηη «ε 

δηαθνξεηηθφηεηα», είλαη ε θαζεκεξηλφηεηά καο, θαη φρη έλαο ερζξφο πνπ καο απεηιεί. 

Γηα ηελ δηάρπζε απηήο ηεο άπνςεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη δηαπνιηηηζκηθφο δηάινγνο 

θαη επηθνηλσλία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. Όινη καδί: αξκφδηα ππνπξγεία, 

ππεξεζίεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο, θνξείο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, 

εθπαηδεπηηθνί, γνλείο, καζεηέο, σο ζπγθνηλσλνχληα δνρεία ζα πξέπεη λα 

επηθνηλσλνχκε. ηφρνο ηεο επηθνηλσλίαο απηήο ζα είλαη ε αληαιιαγή απφςεσλ, ε 



40 
 

εθαξκνγή θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο ζηελ πξάμε. Αμηνιφγεζε 

ζπλερήο θαη  αλαζρεδηαζκφο, έσο φηνπ πεηχρνπκε ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα. Ζ 

επηθνηλσλία απηή ζα πξέπεη λα δηεπξπλζεί θαη ζε επίπεδν θξαηψλ, δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ θαη δηεζλψλ θνξέσλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα 

πξέπεη λα θηλεζνχλ φιεο νη ρψξεο ηνπ πιαλήηε, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί  έλα θνηλφ 

δηεζλψο θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο θαη ηελ πάηαμε ηνπ 

ξαηζηζκνχ. Θα πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ απφ θνηλνχ κηα εληαία θνηλσληθή εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή, αλαγλσξίδνληαο φηη νη ζεκεξηλνί καζεηέο, είλαη νη απξηαλνί πνιίηεο ηνπ 

πιαλήηε. 

πλερίδνληαο ζα αλαιχζνπκε ηηο έλλνηεο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ησλ 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, θαη ζα δνχκε πσο ε θηψρεηα θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 

σζνχλ ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν
:Άζθεζε θνηλωληθήο  εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο γηα ηελ έληαμε «ηωλ δηαθνξεηηθώλ» 

4.1. Κνηλωληθή Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή. 

Κάζε πνιηηηθή κπνξεί λα ζεσξεζεί θνηλσληθή, πνιχ πεξηζζφηεξν ε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή. Αλαιχνληαο δηεμνδηθφηεξα δηαπηζηψλνπκε φηη, ε έλλνηα εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή, δελ ππνλνεί κφλν ην ζρεδηαζκφ ηνπ θξάηνπο, ηηο αξρέο ηνπ θαη ηηο αμίεο ηνπ 

ζε ζέκαηα  εθπαίδεπζεο. Γηεξεπλάηαη σο έλα πνιπζχλζεην πιαίζην πνπ ζπλδπάδεη 

ηξία βαζηθά ζηνηρεία: 

- ην ζρνιείν σο επίζεκν ζεζκφ ηνπ θξάηνπο, πνπ αζθεί κέζα απφ εθπαηδεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο, θνηλσληθή πνιηηηθή. 

- ηηο νκάδεο πιεζπζκνχ (αιιφγισζνη  - γεγελείο καζεηέο) πνπ επεξεάδνληαη 

απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, αθνχ εμνηθεηψλνληαη κε ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα, αιιειεπηδξνχλ γλσξίδνπλ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο. 

-  ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο πνπ θαιχπηνπλ νη καζεηέο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή 

ηεο. Αλάγθεο γηα επηθνηλσλία, γηα απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, γηα 

ηζφηεηα, γηα ειεπζεξία. 

Μέζα απφ απηφ ην ηξίπηπρν βιέπνπκε φηη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή είλαη θνηλσληθή, 

αθνχ παιεχεη γηα ηελ δίθαηε αλαδηαλνκή ηεο επεκεξίαο. Πξνσζεί έλα ζρνιείν 

δεκνθξαηηθφ, πνπ φινη νη καζεηέο ζα έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα (Βεληέξεο, 2015). 

Καη επέθηαζε ην κνληέιν δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ πηνζεηήζεθε απφ 

φιεο ηηο ρψξεο, ζεσξείηαη κηα πξαθηηθή κε ζεηηθά απνηειέζκαηα, ηεο θνηλσληθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπο. 

Θα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αλ 

κειεηήζνπκε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

4.2.Κνηλωληθή πνιηηηθή 

Πιεζψξα νξηζκψλ έρνπλ δνζεί, απφ επηθαλείο επηζηήκνλεο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξηζηεί ν φξνο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Ζ πξνζπάζεηα απηή απνδεηθλχεη ηελ 

ζεκαληηθφηεηά  ηνπ ξφινπ ηεο, ζηα θαζεκεξηλά δεηήκαηα ηεο θνηλσλίαο. Παξαθάησ 
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παξαζέηνπκε κεξηθνχο νξηζκνχο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηελ έλλνηα ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

Καηά ηνλ Βεληέξε(2015), ε θνηλσληθή πνιηηηθή ήηαλ έλαο πνιπζχλζεηνο φξνο 

κε δπζθνιία νξηζκνχ γηα πνιινχο κειεηεηέο ηεο ζην παξειζφλ. ήκεξα ε κειέηε ηεο 

Κνηλσληθήο πνιηηηθήο δελ είλαη δχζβαηε θαζψο πξννδεχεη θαη απνθσδηθνπνηεί 

έλλνηεο θαη ζρέζεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ χπαξμή ηεο. Οπζηαζηηθά  είλαη έλα 

δηεπηζηεκνληθφ θαη πνιπεπηζηεκνληθφ αληηθείκελν πνπ αζρνιείηαη κε ηηο θνηλσληθέο 

αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ ζε κηα θνηλσλία θαη θαηά πφζν απηή κπνξεί λα ηηο θαιχςεη. 

Γεληθφηεξα κειεηάεη  ηα ζπζηήκαηα επεκεξίαο θαη αζρνιείηαη κε ηηο θνηλσληθέο 

δξάζεηο κε ζθνπφ ηελ δηθαηφηεξε δηαλνκή ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο επεκεξίαο. 

Δίλαη ν θαζξέθηεο κηαο θνηλσλίαο. Πεξηιακβάλεη ηα νξάκαηά καο γηα ηνλ άλζξσπν 

θαη ηελ θνηλσλία. Δμεηάδεη ηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δηάζηαζε 

δηαθφξσλ δεηεκάησλ. (Βεληέξεο, 2015)  

Ζ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία δίλεη πιεζψξα νξηζκψλ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

Καη άιινπο νξίδεηαη σο κέζν επίηεπμεο ηεο επεκεξίαο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο 

βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ δσήο ηνπ (Titmuss, 1974), (Spicker, 1995), σο κέζν 

αληηκεηψπηζεο ησλ θνηλσληθψλ θηλδχλσλ (Kemshall, 2002), σο ηξφπνο παξέκβαζεο 

γηα θνηλσληθέο αιιαγέο θαη ηελ επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο (Cahnman, 

1979).  

Έλαο πην εκπεξηζηαησκέλνο νξηζκφο ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ηελ νξίδεη  

σο θαηαγξαθή, ηεξάξρεζε θαη θάιπςε θνηλσληθψλ θηλδχλσλ θαη αλαγθψλ. Σελ 

ζπζρεηίδεη κε ζχλνια ξπζκίζεσλ θαη παξνρψλ ζε ηνκείο φπσο ε πγεία, αζθάιηζε, 

απαζρφιεζε, ζηέγαζε θαη πξνλνηαθέο ππεξεζίεο. (Κνληηάδεο, 2006, ζζ. 7-8). 

Καηά ηνλ Ηαηξίδε(2005) νξίδεηαη  ελαιιαθηηθά σο  έλα ζχζηεκα απφ ζθνπνχο 

θαη ζηφρνπο γηα ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ. 

(Ηαηξίδεο, 2005). 

Καηά ηνλ Εατκάθε(2002), αλαθέξεηαη σο πξνιεπηηθή παξέκβαζε ζηελ 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. πλδπάδνληαο ηαπηφρξνλα  ιήςε κέηξσλ, πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ εμάιεηςε ή ηνπιάρηζηνλ ζηελ άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ηελ 

πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο 
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4.2.1.ηόρνη ηεο θνηλωληθήο πνιηηηθήο 

Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή αζθείηαη κέζσ ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο κε 

ζπγθεθξηκέλνπο θάζε θνξά ζηφρνπο. Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ην θξάηνο πξφλνηαο 

πνιιέο θνξέο ηαπηίδνληαη ζαλ έλλνηεο θαη βξίζθνληαη ζε ζπλεξγαζία. 

Πξνζηαηεχζνπλ ηνλ πνιίηε απφ ηνλ θίλδπλν λα πεξηέιζεη ζην επίπεδν ηεο θηψρεηαο. 

Αλαπηχζζνπλ ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε θαη εθαξκφδνπλ ηελ αλαδηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο ηεο ρψξαο (Καηξνχγθαινο, 2004). 

Παξεκβαίλεη πξνιεπηηθά ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Απψηεξνο ζηφρνο 

ε ιήςε κέηξσλ, γηα εμάιεηςε ή άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, θαη ε 

πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο  (Εατκάθεο, 2002). 

Αλαιπηηθφηεξα ζα ιέγακε φηη  βαζηθφο ζηφρνο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο είλαη 

ε πξφιεςε. Δπίζεο  επηδηψθεη ηελ επίιπζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, κε ζθνπφ 

λα δηαζθαιηζηεί φηη ζα ππάξμεη θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Απνζθνπεί ζηελ βειηίσζε ηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ. Γεληθφηεξα ζηνρεχεη  ζηελ ηεξάξρεζε θαη 

ηελ θξνληίδα ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ. Οη θπξηφηεξνη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο 

δξαζηεξηνπνηείηαη είλαη: ε πγεία, ε παηδεία, ε ζηέγαζε, ε απαζρφιεζε, νη δηάθνξεο 

ππεξεζίεο πξφλνηαο, ε πξνζηαζία ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ, ε ελίζρπζε ηεο 

νηθνγέλεηαο, ε πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο, θαη ε θξνληίδα ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο ή αλαπεξίεο (Μεηάθνο, 1993).  

Δκβαζχλνληαο δηεμνδηθφηεξα βιέπνπκε φηη: επηιχεη πξνβιήκαηα ζηέγαζεο, 

παξέρνληαο επηδφηεζε ηνπ ελνηθίνπ, ζε εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο. Αληηκεησπίδεη 

ζέκαηα αλεξγίαο κέζσ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο αλέξγσλ, ή επηδφηεζεο ζέζεσλ 

εξγαζίαο. Πεξηιακβάλεη αθφκε ηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ θαη 

αλαμηνπαζνχλησλ αηφκσλ, φπσο είλαη ην πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην ζπίηη», 

πξνγξάκκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα ησλ ΚΑΠΖ θαη άιια (θακλάθεο, 2005). 

Γεληθεχνληαο ζα ιέγακε φηη βαζηθφο ζηφρνο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, είλαη ε 

απνηίκεζε ησλ αλαγθψλ κηαο θνηλσλίαο. Μέζσ «ηεο αλαδηαλνκήο δίθαηαο 

επεκεξίαο», επηηπγράλεη θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ηζφηεηα, ειεπζεξία. Ζ αλαδηαλνκή 

απνηειεί ην απφζηαγκα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη αθνξά ηελ θάζεηε αλαδηαλνκή 

πφξσλ απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ κηθξφηεξε αλάγθε ζε φζνπο έρνπλ κεγαιχηεξε 
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αλάγθε. Σν θξάηνο νξγαλψλεη ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο 

κε βάζε ηελ αξρή ηεο αλαδηαλνκήο πξνσζψληαο πνιηηηθέο θνηλσληθψλ παξνρψλ, γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ «επ δελ» ησλ πνιηηψλ. (Βεληέξεο, 2015) 

Δπνκέλσο ην θξάηνο παξεκβαίλεη  ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο δσήο πνιηηψλ πνπ είλαη ιηγφηεξν επλνεκέλνη (Παπαδάθε - Γηψηε, 

2004). Σνλ ίδην ζηφρν έρεη θαη ε Δπξσπατθή Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαηά ηελ νπνία ε 

παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα ζηνρεχεη ζηελ ζηήξημε ησλ θνηλσληθά 

αδχλαησλ. Δπηδηψθεη ηελ αλαδηαλνκή ηνπ πινχηνπ θαη ηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ 

ηζφηεηαο θαη αζθάιεηαο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο (Βνζθφπνπινο, 2009). 

Καη επέθηαζε νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο απεπζχλνληαη ζε άηνκα θαη επάισηεο 

θνηλσληθέο νκάδεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα θνηλσληθήο έληαμεο θαη 

έρνπλ πεξηέιζεη ζε άζρεκε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ 

Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο, (ΔΔΣΑΑ, 1995), 

(Υηνπξήο, 1999).  

4.2.2.Άζθεζε θνηλωληθήο πνιηηηθήο – Κνηλωληθό κάξθεηηλγθ 

Ζ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζχκθσλα κε ην Midgley είλαη κηα ζχλζεηε 

έλλνηα, πνπ πεξηιακβάλεη:  

- ηελ πεξηγξαθή ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ θαη πξνγξακκάησλ. 

-  ηελ αλάιπζε θαη εμήγεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπληεινχλ ζηελ αιιαγή ησλ 

θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ. 

-  ηελ  ζεσξεηηθή βάζε γηα παξέκβαζε. 

-  ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ κέηξσλ. 

-  ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο κε ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ. 

(Midgley, 1997).   

Ζ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο πξνυπνζέηεη ηε ζπλεξγαζία επηζηεκφλσλ απφ 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο. Ζ θνηλσληνινγία, ε ςπρνινγία, ε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή 

επηζηήκε είλαη κεξηθέο απφ ηηο επηζηήκεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ. Ζ άζθεζε ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο έρεη ζαλ ζηφρν ηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ θαη επηηπγράλεηαη 

κέζσ ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ (Erskine, 1998, ζ. 7).  
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Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έζεζαλ ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία θαη έληαμε. Οη ζηφρνη είλαη: 

- Ζ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ε ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ε παξνρή 

ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο. 

- Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηε ζπλζήθε ηεο 

Ληζαβφλαο θαη ε Βηψζηκε Αλάπηπμε. 

- Ζ νξζή δηαθπβέξλεζε θαη ε ίζε αληηκεηψπηζε φισλ φζσλ εκπιέθνληαη ζην 

ζρεδηαζκφ ησλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη.  

Ζ  θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ αζθνχλ νη Ο.Σ.Α. απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο καο. 

Ζ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο επηηπγράλεηαη  κε ηελ βνήζεηα ηνπ «θνηλσληθνχ 

κάξθεηηλγθ» 

«Σν θνηλσληθφ κάξθεηηλγθ» πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο  ηερληθέο ηνπ εκπνξηθνχ 

κάξθεηηλγθ, ζηνρεχεη ζηελ άζθεζε επηξξνήο ζε κηα νκάδα- ζηφρν. Πξνζπαζεί λα 

πξνσζήζεη ή λα απνηξέςεη, κηα ηδέα ή κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά, ζηελ νκάδα- 

ζηφρν πξνο φθεινο φζσλ αλήθνπλ ζε απηήλ. Ο φξνο θνηλσληθφ κάξθεηηλγθ φπσο 

ελλνείηαη ζήκεξα ρξεζηκνπνηήζεθε πξψηε θνξά ην 1971 απφ ηνπο Kotler θαη 

Zaltman. (Πνιπδσίδεο, 2010). Σν πξντφλ πνπ πξνσζεί ην θνηλσληθφ κάξθεηηλγθ δελ 

αλήθεη ζηα πιηθά αγαζά. Χζηφζν  πξνσζείηαη  απφ  ηα γξήγνξα θαλάιηα δηαλνκήο 

πνπ δηαζέηνπκε ζήκεξα (ηειεφξαζε, ηληεξλεη, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν 

δηαιεηηνπξγηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, έληππα θ.α.), Ζ ηδέα απηή θηάλεη ζηνλ 

θαηαλαισηή πνπ απνηειεί ηελ νκάδα –ζηφρν, δεκηνπξγψληαο αμία θαη φθεινο ζηνλ 

πνιίηε θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. 

   

4.2.3.Ζ έλλνηα ηεο θηώρεηαο θαη ηνπ θνηλωληθνύ απνθιεηζκνύ 

Χο θηψρεηα νξίδεηαη ε αδπλακία πνπ παξνπζηάδνπλ νξηζκέλνη άλζξσπνη λα 

θαιχςνπλ ηηο βαζηθέο βηνηηθέο ηνπο αλάγθεο. πλήζσο ππάξρεη δηαρσξηζκφο ηεο 

θηψρεηαο ζε απφιπηε θαη ζρεηηθή. Όηαλ κηιάκε γηα απφιπηε θηψρεηα, ελλννχκε  ηελ 

θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ππάξρεη  ζηέξεζε ηξνθήο, πφζηκνπ λεξνχ θαη άιισλ 
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βαζηθψλ αγαζψλ. Δπίζεο, δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ην εηζφδεκα, αιιά απφ ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο.  

Σν φξην ηεο θηψρεηαο βέβαηα δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα. Ζ αλαθνξά ζην 

φξην ηεο θηψρεηαο ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο νξίδεη έλα ειάρηζην πνζφ εηζνδεκάησλ, 

νχησο ψζηε λα κπνξεί θάζε λνηθνθπξηφ λα θαιχςεη ηα βαζηθά έμνδα γηα ηε δηαηξνθή, 

ηελ πγεία θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ (Γεσξκάο, 2006). 

Ο φξνο θηψρεηα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα. 

Οπσζδήπνηε ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε έλλνηα ηεο αληζφηεηαο ηνπ εηζνδήκαηνο, πνπ 

ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε θηψρεηα. Τπνζηεξίδεηαη φηη νη ρψξεο θαηαηάζζνληαη 

αλάινγα κε ην δείθηε κέηξεζεο ηεο αληζφηεηαο. Τπ‟ απηή ηελ άπνςε ε Διιάδα  

βξίζθεηαη ζε δπζκελή ζέζε. Αδπλαηεί λα εθαξκφζεη θαηάιιεια κέηξα, γηα λα 

θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ησλ νκάδσλ πνπ βηψλνπλ άκεζα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ 

θαη ηελ αλεξγία. Παξφηη γίλνληαη πξνζπάζεηεο θαη ιακβάλνληαη πξσηνβνπιίεο πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε, δελ έρνπκε επηηχρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα (Βεληέξεο, 2003). 

ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ε αλεξγία θαη ε θηψρεηα απνηεινχλ ηα πην 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, επεηδή κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ άκεζα ηελ θνηλσληθή, 

εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή δσή ησλ αλζξψπσλ. Οη ζπλέπεηεο ηεο θηψρεηαο 

παξαηεξνχληαη φρη κφλν ζε αηνκηθφ επίπεδν, αιιά θαη ζε επίπεδν θνηλσλίαο. 

Απηφ γηαηί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ,νη άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ην 

φξην ηεο θηψρεηαο θαζψο δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ βαζηθέο βηνηηθέο ηνπο αλάγθεο, 

νδεγνχληαη ζε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαηαιαβαίλνπκε 

φηη  ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

θηψρεηαο. Ζ θηψρεηα βεβαίσο είλαη ην θπξηφηεξν αίηην ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, 

δελ είλαη φκσο ην κνλαδηθφ. Οη άιινη παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζ‟ απηφλ, είλαη 

πεξηζζφηεξν πεξίπινθνη.  (Levitas, 2004). 

Πνιιέο θνξέο ζπζρεηίδεηαη κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ 

ζπληεινχληαη, επεηδή ε ξαγδαία εμάπισζή ηνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηνπο 

ζεζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Σζνκπάλνγινπ, 2005).  

Άιινηε πάιη αλαθέξεηαη σο κία θαηάζηαζε απνθιεηζκνχ απφ ηελ αγνξά 

εξγαζίαο απφ ηνπο Σζηάθαιν, Κσλζηαληφπνπιν θαη Asdrahas (Σζηάθαινο Γ. Κ., 
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1998) . Ζ Μνπζνχξνπ (1998) ηνλ αλαθέξεη φρη σο κία θαηάζηαζε, αιιά σο κηα 

δηαδηθαζία, ε νπνία είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα θαη ηελ 

θηψρεηα(Μνπζνχξνπ,1998). 

Δπνκέλσο ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο έρεη πνιιά επίπεδα αλάιπζεο θαη 

εκπιέθνληαη κηα ζεηξά απφ θνηλσληθά θαηλφκελα ζε απηφλ, ηα νπνία είλαη 

δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο. ηελ νπζία ν φξνο θαιχπηεη κηα ζεηξά απφ ηα θαηλφκελα 

απηά πνπ εξκελεχνληαη θαηά πεξίπησζε (Παπαδνπνχινπ Γ. , 2002). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε ην 

ζεζκφ ηεο εθπαίδεπζεο. Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ θάζε αηφκνπ, είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλν κε ηελ έληαμή ηνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δπνκέλσο νη αληζφηεηεο ζηελ 

εθπαίδεπζε δηαδξακαηίδνπλ ηδηαίηεξν ξφιν ζηε δσή ελφο αηφκνπ, δηφηη νδεγνχλ θαη 

ζε άιινπο είδνπο αληζφηεηεο θαη πεξαηηέξσ απψιεηα δηθαησκάησλ (Υξπζάθεο, 1996) 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη χζηεξα αξρίδνπλ λα γίλνληαη πεξηζζφηεξν 

θαηαλνεηά ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο. Απφ ηφηε 

μεθίλεζαλ ηα πξψηα θηλήκαηα πνπ επηδηψθνπλ ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ, κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο (Silver, 2006) 

πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη ε θηψρεηα θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 

απνηεινχλ παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

4.3.Κνηλωληθά Γηθαηώκαηα  

Καηά ηνλ Βεληέξε(2015), ε «ξίδα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο είλαη ηα θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα». Αληαλαθινχλ ηελ αλάγθε καο γηα αηνκηθή, ζπιινγηθή θαη θνηλσληθή 

επεκεξία. Πξνάγνπλ ηελ ηζφηεηα θαη ηελ ειεπζεξία. Καιχπηνπλ ζεκαληηθέο αλάγθεο 

ησλ αλζξψπσλ. ηνρεχνπλ φρη απιψο ζηελ εμαζθάιηζε ηεο επηβίσζεο, αιιά ζηελ 

εμαζθάιηζε ηεο επεκεξίαο. (Βεληέξεο ,2015)  

Σα πην ζεκαληηθά θνηλσληθά δηθαηψκαηα είλαη: ηεο εξγαζίαο, ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, ηεο παηδείαο, ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, ηεο ζηέγεο, ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο κεηξφηεηαο, ηεο πξνζηαζία ησλ ειηθησκέλσλ θ.α. 

Ζ αξρηθή ζχλδεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κε ην θαηλφκελν ηεο 

θηψρεηαο απνζπλδέεηαη  θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1990. Ο φξνο ζπλδέζεθε κε ην 
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επίπεδν ησλ δηθαησκάησλ πνπ έρεη ν πνιίηεο (Strobel, 1996). Παξά ην γεγνλφο φηη ηα 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα, φπσο είλαη ην δηθαίσκα ζηελ πγεία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

πνηφηεηα δσήο γεληθφηεξα θαηνρπξψλνληαη κε λφκν, σζηφζν ζε αξθεηέο ρψξεο ηεο 

Γχζεο ηα δηθαηψκαηα απηά θαηαζηξαηεγνχληαη. Απηφ νδεγεί βέβαηα ζηε ζπλνιηθή 

ππνβάζκηζε, ηνπ επηπέδνπ δσήο, ησλ πνιηηψλ απηψλ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

,αθνινπζείηαη απφ ηελ ππνβάζκηζε ηεο ζπληαγκαηηθήο ειεπζεξίαο ηνπο. Δπνκέλσο ην 

δήηεκα ηεο απψιεηαο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, ζπλδέεηαη άκεζα κε ην 

θαηλφκελν ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (Σζηάθαινο,1998). 

Ζ ρψξα καο απφ άπνςε παξνρψλ, αλήθεη ζην κεζνγεηαθφ κνληέιν, καδί κε 

ηελ Ηζπαλία, ηε Πνξηνγαιία θαη ηελ Ηηαιία. Απηφ ζεκαίλεη φηη βξίζθεηαη ζε ρακειφ 

επίπεδν θνηλσληθψλ παξνρψλ, ζην νπνίν ε νηθνγέλεηα παίδεη αληηζηαζκηζηηθφ ξφιν. 

 Δπηρεηξψληαο κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή, βιέπνπκε φηη ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα 

κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο αλάγθεο πνπ ζέινπλ λα 

εμππεξεηήζνπλ. Ζ θχζε ηνπο ζπλαξηάηαη κε ηελ πνιηηηθή πνπ επηθξαηεί, ηελ 

νηθνλνκία θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ απηή δίλεη θαζψο θαη ηνπο εζηθνχο θαλφλεο θαη ηα 

πξφηππα ηεο θνηλσλίαο. ηηο κέξεο καο «Ζ λέα θνηλσληθή πνιηηηθή αθπδαηψλεη ηελ 

ξίδα ηεο θαη λνζεχεη ηελ νπζία ησλ εκπλεπζκέλσλ δηθαησκάησλ γηα θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε. Σα θνηλσληθά δηθαηψκαηα γίλνληαη ιηγφηεξν θνηλσληθά θαη ιηγφηεξν 

δηθαηψκαηα» (Βεληέξεο ,2013).  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ βιέπνπκε φηη, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηα 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα παξαβηάδνληαη θαζεκεξηλά, κε πξψην απηφ ηεο εξγαζίαο, Δλψ 

έρνπκε λένπο κε επηζηεκνληθέο γλψζεηο θαη επαγγεικαηηθά πξνζφληα, ε αλεξγία ηνπο 

νδεγεί ζε εγθαηάιεηςε ηεο παηξίδαο καο. Αλαδεηνχλ θαιχηεξε ηχρε ζηηο ρψξεο εθηφο 

Διιάδαο. Οη επθαηξίεο απαζρφιεζεο απφ ην θξάηνο έρνπλ εθιείςεη. Οη θξαηηθέο 

επελδχζεηο είλαη ειάρηζηεο θαη φια ζηεξίδνληαη ζηελ αηνκηθή πξσηνβνπιία. Σελ ίδηα 

ηχρε έρεη θαη ε θνηλσληθή αζθάιηζε, πνπ κπαίλεη ζηνλ νδνζηξσηήξα κε ηηο ζπληάμεηο 

λα κεηψλνληαη ζπλέρεηα, παξαζχξνληαο θαη ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ 

ζπληαμηνχρσλ. Οη κηζζνί ππφθεηληαη κεγάιεο πεξηθνπέο, κε απνηέιεζκα νη 

απαζρνινχκελνη φρη κφλν λα κελ κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ ηηο ζπληαμηνδνηηθέο ηνπο 

εηζθνξέο, αιιά λα αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ βαζηθέο βηνπνξηζηηθέο αλάγθεο. Σν 

δηθαίσκα ζηελ πγεία θαη ηελ δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ππνβαζκίδεηαη, 

αθνχ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία ππάξρεη έιιεηςε απφ ηε κία ηαηξηθνχ θαη 
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λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη απφ ηελ άιιε ηαηξνθαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ θαη 

ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ. Σν ζεκαληηθφηεξν, ην δηθαίσκα ζηελ παηδεία δε κέλεη 

αιψβεην. Ζ δσξεάλ παηδεία δηαξθψο ππνλνκεχεηαη, δεδνκέλνπ φηη ζηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ηεο ρψξαο, νη δαπάλεο γηα ηελ παηδεία κεηψλνληαη. Οη κφληκνη 

δηνξηζκνί εθπαηδεπηηθψλ απαγνξεχνληαη. Σα αλαιπηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, 

δελ πξνζαξκφδνληαη ζηηο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δελ θαιχπηεηαη απφ ην θξάηνο. 

Καηαιαβαίλνπκε φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε νδήγεζε ζε θξίζε ησλ θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ. Σν θξάηνο πξφλνηαο θζίλεη θαη νη θξαηηθέο δαπάλεο ελίζρπζεο πξνο 

απηφ, δηαξθψο κεηψλνληαη, αληίζεηα δηαηεξείηαη κηα ππνζηεξηθηηθή επηδνκαηηθή 

πνιηηηθή. Γελ ππεξηζρχεη πνιηηηθή αμηνπνίεζεο πφξσλ. 

4.4. Γηα Βίνπ Μάζεζε ζηα Κνηλωληθά Γηθαηώκαηα. 

Δχθνια ζπκπεξαίλνπκε φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε πιήηηεη φιε ηελ αλζξσπφηεηα 

θαη απνζηαζεξνπνηεί ηελ ιεηηνπξγία φισλ ησλ θξαηψλ. Σα θνηλσληθά δηθαηψκαηα 

δέρνληαη θαίξηα ρηππήκαηα θαη ηζνπεδψλνληαη. ήκεξα πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε 

θνξά, έρνπκε ππνρξέσζε λα δηαθπιάμνπκε ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα, 

δηαθπιάηηνληαο ηελ ειεπζεξία, ηελ ηζφηεηα, ηελ δηθαηνζχλε .Γηα λα κπνξνχκε φκσο 

λα αγσληζηνχκε γη απηά ζα πξέπεη λα ηα γλσξίδνπκε. Δπίζεο επηβάιιεηαη λα ηα 

αλαγλσξίδνπκε θαη ζηνπο ζπλαλζξψπνπο  γχξσ καο. Να κελ ηα ζεσξνχκε δεδνκέλα. 

Έρνπλ δνζεί άπεηξνη αγψλεο γηα ηελ θαηάθηεζή ηνπο. 

Σν ζρνιείν θαη ε εθπαίδεπζε γεληθφηεξα σζεί ηνπο λένπο ζην λα γλσξίζνπλ ηα 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα. Οπζηαζηηθά φπνηνο εκπιέθεηαη κε έκςπρν πιηθφ, εκπιέθεηαη 

θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. Σν ζρνιείν βαζίδεηαη ζηελ 

παηδαγσγηθή ηεο εηξήλεο. ρεδηάδεη θαη πινπνηεί ην παηδαγσγηθφ ηνπ πξφγξακκα κε 

ζθνπφ κεηάδνζεο ζηνπο καζεηέο, πιαλεηηθήο ζπλείδεζεο. Πξνζπαζεί λα νδεγήζεη 

ηνπο καζεηέο λα δξνπλ σο «παγθφζκηνη πνιίηεο». 

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ππνζηεξηθηέο ηεο παηδαγσγηθήο ηεο εηξήλεο ν 

Dewey ππνζηεξίδεη έλα αληηαπηαξρηθφ ζρνιείν, ρσξίο βία, κε θπξίαξρε ηδέα ηελ 

εηξήλε. Ζ Montessori  επίζεο ππνζηεξίδεη φηη απφ ηελ παηδηθή ειηθία ην παηδί πξέπεη 

λα δέρεηαη αγσγή «κε εηξήλε γηα ηελ εηξήλε». Ο Oestreich ππνζηεξίδεη φηη θνηλσλίεο 
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κε εηξήλε, αλζξσπνθεληξηθέο, σζνχλ ζηελ αλάπηπμε πνιχπιεπξεο – δπλακηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο. Ζ UNESCO επηρείξεζε επίζεκα έλαλ ζρεδηαζκφ εθπαίδεπζεο γηα 

ηελ Δηξήλε. 

Γηα λα επηηεπρζνχλ φια ηα παξαπάλσ ρξεηάδεηαη λα γίλεη κηα εζσηεξηθή 

κεηαξξχζκηζε ζην ζχλνιν ηεο εθπαίδεπζεο. Απαηηείηαη ζην παηδαγσγηθφ πξφγξακκα 

ηνπ ζρνιείνπ, λα εληαρζεί σο απηφλνκν κάζεκα ε δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ. Σν κάζεκα ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζην γλσζηηθφ επίπεδν ηεο 

ειηθίαο ησλ καζεηψλ. 

( Μηθξή ππμίδα Compasito "Δγρεηξίδην εθπαίδεπζεο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα γηα 

παηδηά"). 

4.5.πκπεξάζκαηα 

Ζ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη 

ηεο επξχηεξεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο κηαο ρψξαο. Ζ εθπαίδεπζε θαη ην ζρνιείν 

γεληθφηεξα δε κέλεη αλεπεξέαζην απφ ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο ηεο επνρήο. Δίλαη θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο καο θαη αιιειεπηδξά κε απηήλ 

πξνζπαζψληαο λα βνεζήζεη ζηελ δηαηήξεζε ηεο ζπλνρή ηεο 

ηηο κέξεο καο θνηλσληθή πνιηηηθή θαη θνηλσληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, 

έρνπλ ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο γηα δεκνθξαηία, ειεπζεξία, ηζφηεηα, αιιεινζεβαζκφ 

κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Απφ ηελ κία νη δηαδηθαζίεο κάζεζεο 

απαηηνχλ λα είζαη γλψζηεο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ησλ θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ. Απφ ηελ άιιε πάιη ην θνηλσληθφ δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε ζε νδεγεί 

ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ πνπ δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληεο, ζε ηαμηδεχνπλ, ζνπ δίλνπλ 

εθφδηα γηα έλαλ θαιχηεξν ηξφπν δσήο. 

Αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ εθπαηδεπηηθή κάζεζε, απνηειεί ε θηψρεηα θαη 

ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο. Σν θαηλφκελν ηεο θηψρεηαο εκθαλίδεηαη ηφζν ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο φζν θαη ζηηο ππναλάπηπθηεο. πλέπεηα ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ είλαη ν αλαιθαβεηηζκφο, ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη 

ε ζρνιηθή δηαξξνή. 
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Οη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο εμαζθαιίδνπλ ίζε 

πξφζβαζε φισλ ησλ πνιηηψλ ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππεξεζίεο. ε ηνπηθφ επίπεδν ε 

άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη απφ ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, είλαη θπξίσο επηδνκαηηθή. Οη 

δήκνη, πνπ βηψλνπλ  ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ απφ θνληά, ηα ηειεπηαία ρξφληα 

αλαπηχζζνπλ πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο έληαμεο γηα εππαζείο νκάδεο. Αζθνχλ 

θνηλσληθή πνιηηηθή , κε θχξην ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

θαη ηελ παξνρή πνηφηεηαο δσήο ζηνπο πνιίηεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά ε νηθνγέλεηα 

θαιχπηεη ηηο αλάγθεο πνπ δελ θαιχπηεη ε πνιηηεία.  

Δπνκέλσο, ε εμαζθάιηζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ πνιηηψλ 

ζηα πιαίζηα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ απνηειεί απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. 

Σα θνηλσληθά δηθαηψκαηα είλαη ζχκθπηα ζηνλ άλζξσπν. Υηιηάδεο ζεσξίεο 

έρνπλ γξαθηεί, πνιχσξεο ζπδεηήζεηο θαη άπεηξνη αγψλεο, ζπλνδεχνπλ ηελ πνξεία ησλ 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. Έρνπλ εζληθφ θαη ππεξεζληθφ ραξαθηήξα θαη 

κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο αλάγθεο πνπ ζέινπλ λα 

εμππεξεηήζνπλ. Σα ζεκαληηθφηεξα θνηλσληθά δηθαηψκαηα είλαη: ηεο Παηδείαο, ηεο 

εξγαζίαο, ηεο πγείαο, ηεο ζηέγεο, ηεο ηξνθήο, ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηξίηεο ειηθίαο, ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο κεηξφηεηαο θ.α.  

Σν δηθαίσκα ζηελ παηδεία φκσο αλαιακβάλεη έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

ξφινπο ηνπ. Να γλσξίζεη ηα άιια θνηλσληθά δηθαηψκαηα, ζε φινπο ηνπο καζεηέο. 

Σν πξφζηαγκα ησλ θαηξψλ επηβάιιεη κηα Γηα Βίνπ Μάζεζε ησλ Κνηλσληθψλ 

Γηθαησκάησλ, σο απηφλνκν κάζεκα εληαγκέλν ζην παηδαγσγηθφ πξφγξακκα φισλ 

ησλ βαζκίδσλ. Μφλν έηζη ζα δεκηνπξγήζνπκε αλζξψπνπο κε αλνηρηφ κπαιφ, 

δεκηνπξγηθφ θαη αλήζπρν πλεχκα θαη ζα νδεγεζνχκε ζε θνηλσλίεο 

αλζξσπνθεληξηθέο, εηξεληθέο, πνπ ζα επηδηψθνπλ ζπιινγηθή επεκεξία. 
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ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΡΓΑΗΑ 

ηελ εξγαζία απηή είδακε φηη ε θνηλσληθή έληαμε ησλ «δηαθνξεηηθψλ» 

καζεηψλ ζηελ πνιχρξσκε ζρνιηθή ηάμε, είλαη ε πξφθιεζε ηεο επνρήο καο. Οη 

πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ θαη φρη 

κφλν ηεο ρψξαο καο. Οπζηαζηηθά είλαη έλα ζέκα πνπ αθνξά φιν ηνλ πιαλήηε. Οη 

καδηθέο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ πξνο ηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα επεξεάδνπλ 

ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. Έρνπκε γίλεη έλα παγθφζκην ρσξηφ. Μηα απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο επηπηψζεηο αθνξά ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ. Δπίζεο έρνπκε αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, σο απνηέιεζκα ηεο 

κεγάιεο πξνζθνξάο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

Έγηλε εχθνια θαηαλνεηφ φηη ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα πνπ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, πξνζθξνχεη πνιιέο θνξέο ζηελ αληίιεςε 

ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή νκνηνγέλεηα. Ζ αγσγή θαη ε 

εθπαίδεπζε δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλαίξεζε ηέηνηνπ είδνπο 

αληηιήςεσλ. Σν ειιεληθφ ζρνιείν απφ ηελ πξνζρνιηθή αγσγή έσο ηελ Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, είλαη θνξέαο ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο Καζεκεξηλά  παξνπζηάδνληαη 

καζεηέο απφ δηάθνξεο ρψξεο. Δληάζζνληαη θαη θνηηνχλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ. 

Έηζη ηα παηδηά ζήκεξα θαινχληαη λα δήζνπλ ζε έλα πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ θαη 

λα δεκηνπξγήζνπλ ζρέζεηο κε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκηθά καζεηέο. 

Ζ ιχζε ζα δνζεί κέζα απφ κηα αλαλεσκέλε εθπαίδεπζε θαη ηνλ πξνζεθηηθφ 

ζρεδηαζκφ ηεο θνηλσληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Απφ ηελ κηα ε ρψξα καο δελ 

αδηαθνξεί ζην πνιππνιηηηζκηθφ κσζατθφ πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζεκεξηλφ ζρνιείν. Απφ 

ηελ άιιε φκσο δελ παίξλεη θαη ξηδηθά κέηξα εθζπγρξνληζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. ηελ νπζία πίζσ απφ ηελ επίζεκε πηνζέηεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο, ιεηηνπξγνχκε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο κε αθνκνησηηθφ ηξφπν. Ζ 

ζπλερφκελε αχμεζε ησλ αιιφγισζζσλ καζεηψλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ πξνρεηξφηεηα 

ζηελ αληηκεηψπηζή ηεο απφ ην Τπνπξγείν. Αθφκα θαη απιά ζέκαηα πνπ απαηηνχλ 

δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθήο θχζεο, αδπλαηνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ. 

 Δπηβάιιεηαη κηα ξηδνζπαζηηθή κεηαξξχζκηζε, πνπ απαηηεί: 

- Γηάζεζε δαπαλψλ, γηα πξνκήζεηα ζχγρξνλνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ 



53 
 

- Νέα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (αλαιπηηθφ πξφγξακκα δηδαζθαιίαο, εηδηθά 

πξνγξάκκαηα ππνδνρήο θαη έληαμεο κεηαλαζηψλ). 

- Δπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο γεληθφηεξα 

θαζψο θαη θνηλσληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο εηδηθφηεξα.     

πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη κέζσ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, έρνπκε 

επηηχρεη σο έλαλ βαζκφ «εθδεκνθξαηηζκφ» ηνπ ζρνιείνπ. Υξεηάδεηαη λα δηαλχζνπκε 

πνιχ δξφκν αθφκα. Πξέπεη λα νξγαλψζνπκε έλα ζρνιείν πνπ ζα ζεσξεί ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα δεδνκέλε θαη ζα απνδέρεηαη ηηο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ. Μφλν 

ηφηε ζα απνθχγνπκε θαηαζηάζεηο «επηπνιηηηζκνχ». 

Θα πξέπεη λα εμαιεηθζνχλ ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζην θφβν γηα ην 

δηαθνξεηηθφ. 

Δπηβάιιεηαη λα παγησζεί ε αληίιεςε φηη ,ε εθπαίδεπζε δελ είλαη κφλν θνξέαο 

παξαγσγήο θαη κεηάδνζεο γλψζεσλ ζηνπο καζεηέο. Δίλαη θαη έλα κέζν δεκηνπξγίαο 

θαη αλάπηπμεο ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα άηνκα, ηηο νκάδεο θαη ηνπο ιανχο. Βαζηθφ 

δεηνχκελν είλαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ θνηλσληθέο αμίεο θαη αξρέο. Αμίεο πνπ 

πξνάγνπλ ηε ζπκθηιίσζε, ηε ζπλεξγαζία θαη ηέινο ηελ εηξεληθή ζπκβίσζε φισλ ησλ 

αλζξψπσλ. Απαξαίηεην ζπζηαηηθφ επηηπρνχο αληηξαηζηζηηθήο εθπαίδεπζεο, ε 

δεκηνπξγία  πιαλεηηθήο ζπλείδεζεο θαη φρη πλεχκαηνο ζηελνχ εζληθηζκνχ. 

Καηαλννχκε φηη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ζηε 

δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ. 

Πξέπεη λα θξνληίδεη  ψζηε νη καζεηέο λα ζπλππάξρνπλ εηξεληθά, κε ζεβαζκφ 

ν έλαο ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ άιινπ. Να ζέβεηαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη λα 

θαιιηεξγεί ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο. Να σζεί ηνπο καζεηέο λα αλαδηπιψζνπλ ηηο 

δπλάκεηο ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. Να έρνπλ θξηηηθφ 

πλεχκα, λα δηαζέηνπλ αιιεινθαηαλφεζε. Να δηεπθνιχλεη ηνπο αιιφγισζζνπο 

καζεηέο ζηελ ζρνιηθή πξνζαξκνγή, εκπλένληάο ηνπο εκπηζηνζχλε. Να απνηξέπεη 

θαηαζηάζεηο εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ θαη ζρνιηθήο δηαξξνήο. 

Όζν κηθξφηεξν έλα παηδί έξζεη  ζε επαθή κε άιια παηδηά κε δηαθνξεηηθή 

πνιηηηζκηθή θαηαγσγή, ηφζν πην γξήγνξα εμνηθεηψλεηαη θαη πξνζαξκφδεηαη. 

Δπνκέλσο, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη αθφκα θαη ζηηο πνιχ κηθξέο ειηθίεο καζεηψλ, 
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λα δηδάμεη ην ζεβαζκφ απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα. Να πξνσζήζεη ηελ απνδνρή 

φισλ ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ ηνπο, αλεμαξηήησο θαηαγσγήο 

θαη πξνέιεπζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί θαηαλννχλ φηη πξέπεη λα δηαζέηνπλ δηαπνιηηηζκηθή 

επάξθεηα, γηα λα νξγαλψζνπλ έλα εηξεληθφ ζρνιείν. Οη δνκέο πξνζρνιηθήο αγσγήο 

ησλ Ο.Σ.Α. κε ηδηαίηεξε δηαπνιηηηζκηθή επαηζζεζία, αγθαιηάδνπλ  ηνπο κηθξνχο 

καζεηέο, άζρεηα κε ην ρξψκα ηνπο, ηελ γιψζζα ηνπο, ηελ ζξεζθεία ηνπο. 

ηελ επνρή καο βέβαηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εμάπισζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε πνιηηεία έξρεηαη αληηκέησπε κε ηελ θηψρεηα θαη ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, πνπ καζηίδεη ηηο επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο. Ζ θηψρεηα 

ζρεηίδεηαη κφλν κε ην εηζφδεκα θαη γεληθά κε νηθνλνκηθνχο πφξνπο. Δλψ ν 

θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ζρεηίδεηαη κε πνιιά πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα. Απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα απηφ ηεο ζηέγαζεο, ηεο αλεξγίαο, ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο 

πεξίζαιςεο, ηεο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο γεληθφηεξα. 

Δηδηθφηεξα φηαλ κηιάκε γηα εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζκφ, ελλννχκε φρη κφλν  ηελ 

δπζθνιία πξφζβαζεο ζην ζρνιείν, αιιά θαη ηελ έιιεηςε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ 

κέζα ζε απηφ, πνπ νδεγνχλ ζε ζπλαηζζήκαηα απφξξηςεο, ζρνιηθή απνηπρία, δηαθνπή 

ηεο θνίηεζεο θ.α. 

Χζηφζν απνηειεί πξφβιεκα φηη ηφζν νη δηεζλείο πνιηηηθέο ,φζν θαη ε εζληθή καο 

πνιηηηθή, θηλνχληαη κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο. Παξαγθσλίδνπλ ζπζηεκαηηθά ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη ηα ζέηνπλ 

ζε δεχηεξε κνίξα. Σα θνηλσληθά δηθαηψκαηα θαηαπαηψληαη ζην φλνκα ηεο 

νηθνλνκηθήο εμπγίαλζεο. Οη θνηλσληθέο παξνρέο πεξηνξίδνληαη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξνρψλ γηα ηελ παηδεία. 

Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα  θαη ε δηαηήξεζή ηνπο 

θαλεξψλνπλ ηηο ηδέεο καο θαη ηηο αμίεο καο γηα ηνλ άλζξσπν. Φαλεξψλνπλ επίζεο ηνλ 

βαζκφ πνπ ην θξάηνο ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ ηνπ θαη ηνπο εμαζθαιίδεη 

ην «επ δελ». Μαξηπξνχλ ηνλ ηξφπν πνπ ε πνιηηεία πξνζπαζεί λα δηαζθαιίζεη 

ζπλζήθεο  αλαδηαλνκήο ηνπ πινχηνπ, θαη απνθαηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο.  

 Δδψ δεηάκε απφ ηελ δηαπνιηηηζκηθή  εθπαίδεπζε λα αλαιάβεη ηνλ ξφιν ηνπ 

ζεκαηνθχιαθα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Να γλσξίζεη ζηνπο καζεηέο ηα 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα θαη  λα ηνπο εκπλεχζεη ηνλ ζεβαζκφ γη απηά.   
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Μφλν  έηζη ζα επηηχρνπκε λα έρνπκε έλα ζρνιείν πνπ αγθαιηάδεη φια ηα παηδηά κε 

ηελ ίδηα αγάπε, ηνλ ίδην ζεβαζκφ. Αθνπγθξάδεηαη ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηνπο δίλεη 

ίζεο επθαηξίεο. Έλα ζρνιείν εηξεληθφ. 

πλνςίδνληαο θαηαιήγνπκε φηη κφλν κέζα απφ ηελ Κνηλσληθή Πνιηηηθή, ιχλνληαη 

δεηήκαηα δσηηθήο ζεκαζίαο, γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηελ θνηλσλία. Δπηβάιιεηαη 

«ελίζρπζε ηνπ πιαλεηηθνχ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο» ζε ζέκαηα πνιηηηζκηθήο 

εηεξφηεηαο. Καζψο θαη ζε ζέκαηα  ελίζρπζεο ηηο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε. «Δγλσζκέλνη 

πνιίηεο» απφ φιν ηνλ πιαλήηε ζα πξέπεη λα ελψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε ζθνπφ ηελ «δηαγελεαθή δηθαηνζχλε». Να θαηαιήμνπλ ζε έλαλ 

παγθφζκην ράξηε θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαη δίθαηεο αλαδηαλνκήο πφξσλ γηα 

θνηλσληθή επεκεξία. 

ήκεξα πνπ ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα ακθηζβεηνχληαη θαη θαηαπαηψληαη, 

ρξεηαδφκαζηε πεξηζζφηεξε θνηλσληθή πνιηηηθή, θαη εκπλεπζκέλνπο επηζηήκνλεο πνπ 

ζα δηδάμνπλ ηελ αμία ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. 
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