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Summary 
During the last years many projects of intercultural education put in practice in Greek 
schools. Although these projects have  as common aim  the intercultural awareness of 
students, they have many differences in their type and  content. This article presents 
the main results from the analysis of 118 projects of intercultural education, putting in 
practice in Greek schools, most of them during the last five years. The article presents 
the  main charactereristics of the intercultural projects and  researches  the role of 
teachers, students, parents and schools.   
  
Εισαγωγή 
  
Η πλειοψηφία των ελληνικών τάξεων είναι πλέον πολυπολιτισµικές. Σύµφωνα µε 
επίσηµα στοιχεία του ΥΠΕΠΘ οι αλλοδαποί µαθητές  υπερβαίνουν το 10% του 
συνόλου του µαθητικού πληθυσµού της χώρας, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, 
ιδιαίτερα σε σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, όπου οι ξένοι µαθητές 
καλύπτουν ποσοστά µεγαλύτερα από το 70% του σχολικού πληθυσµού.  Η αύξηση 
του αριθµού των µαθητών µε διαφορετική από την κυρίαρχη εθνοπολιτισµική 
καταγωγή δηµιούργησε και στην Ελλάδα, αντίστοιχα µε ό,τι  έγινε εδώ και αρκετά 
χρόνια σε άλλες δυτικές χώρες,  την αναγκαιότητα της εισαγωγής της 
διαπολιτισµικής διάστασης στην εκπαίδευση (Banks, 2004).  
Η εισαγωγή της διαπολιτισµικής διάστασης στο ελληνικό σχολείο έγινε µέσα από την 
υλοποίηση προγραµµάτων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Στο άρθρο αυτό 
παρουσιάζονται µερικά βασικά συµπεράσµατα που προέκυψαν από την έρευνα και 
την ανάλυση του περιεχοµένου ενός δείγµατος  118 προγραµµάτων διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης που υλοποιήθηκαν στα ελληνικά σχολεία, στην πλειοψηφία τους την 
τελευταία πενταετία. Τα περισσότερα από τα προγράµµατα αυτά πραγµατοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραµµάτων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων, καθώς στο πλαίσιο προγράµµατος «Ολυµπιακή 
Παιδεία» του ΥΠΕΠΘ. Ένας µικρότερος αριθµός προγραµµάτων υλοποιήθηκαν  
ύστερα από προσωπική πρωτοβουλία κάποιων εκπαιδευτικών ή σχολείων.   
Η διαφορετικότητα του πλαισίου εντός του οποίου  σχεδιάστηκαν, οργανώθηκαν και 
πραγµατοποιήθηκαν τα παραπάνω προγράµµατα έχει ως συνέπεια τη µεγάλη ποικιλία 
τόσο ως προς τις µορφές και τους τύπους τους όσο και ως προς το περιεχόµενό τους.  
  
Προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης: η µορφή 
  
Η κατηγοριοποίηση των προγραµµάτων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης µε κριτήριο τη 
µορφή τους αναδεικνύει τρεις µεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν 
τα  προγράµµατα που εξαντλούνται στην πραγµατοποίηση µερικών αποσπασµατικών 
δραστηριοτήτων όπως είναι η οργάνωση µιας συζήτησης ή  µιας εκπαιδευτικής 
επίσκεψης, η πρόσκληση κάποιου εισηγητή στο σχολείο, η συγγραφή µιας σχετικής 
εργασίας από τους µαθητές κ.ά. Τα προγράµµατα αυτά είναι πολύ συνηθισµένα, τόσο 
σε σχολεία της πρωτοβάθµιας όσο και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι σχετικές 
δραστηριότητες µπορεί να γίνουν είτε την ίδια χρονική περίοδο είτε σε διαφορετικές 
χρονικές περιόδους της ίδιας χρονιάς, ενώ συχνά συνδέονται  µε κάποια επέτειο ή 
γιορτή, όπως είναι η ηµέρα των δικαιωµάτων του παιδιού, η ηµέρα κατά του 
ρατσισµού, η γιορτή του τέλους της σχολικής χρονιάς κ.ά.   
Μια άλλη κατηγορία προγραµµάτων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, που συναντά 
κανείς περισσότερο στο χώρο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, συνδέεται άµεσα µε 
κάποιο µάθηµα του αναλυτικού προγράµµατος, τη µορφή διδακτικής προσέγγισης 
του οποίου συνήθως υιοθετούν.  



Ένας τρίτος τύπος προγραµµάτων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης είναι εκείνα που 
έχουν τη µορφή ενός σχεδίου εργασίας, ενός project. Τα προγράµµατα αυτά έχουν 
διάρκεια µεγαλύτερη από εκείνα των προηγούµενων τύπων και η υλοποίησή τους 
ακολουθεί µια σειρά σταδίων, τα στάδια της µεθόδου του project (Χρυσαφίδης, 1994, 
Ματσαγγούρας, 2005). Βασικά χαρακτηριστικά αυτού του τύπου προγραµµάτων 
αποτελεί η ερευνητική δουλειά των µαθητών, η συµµετοχή τους σε οµάδες εργασίας, 
η διαθεµατική προσέγγιση, η συνεργασία σχολείου και κοινότητας. Είναι αυτονόητο 
ότι τα προγράµµατα αυτής της µορφής είναι δυσκολότερα στην υλοποίηση από τα 
προηγούµενα, απαιτούν καλύτερο σχεδιασµό και οργάνωση, περισσότερη επένδυση 
και διαθέσιµο χρόνο, αλλά συγχρόνως οδηγούν σε ουσιαστικότερα και βαθύτερα 
αποτελέσµατα απ’ ότι οι προηγούµενοι τύποι προγραµµάτων, οι οποίοι συνήθως 
παραµένουν σε ένα επιφανειακό επίπεδο διαπολιτισµικής ευαισθητοποίησης.  
                                        
Προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης:  το περιεχόµενο 
  
Όσον αφορά το περιεχόµενο των προγραµµάτων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης που 
πραγµατοποιούνται στο ελληνικό σχολείο στην πλειοψηφία τους επικεντρώνονται 
στο θέµα των µεταναστών στην Ελλάδα. Ερωτηµατολόγια που αφορούν τους 
µετανάστες, συνεντεύξεις από αυτούς ή σχετικά µε αυτούς, µελέτη και σχολιασµός 
κειµένων  τα οποία συνήθως αναφέρονται στον αριθµό και τη ζωή των µεταναστών, 
αναζήτηση πληροφοριών για τις χώρες και τους πολιτισµούς των µεταναστών, 
ανάγνωση και παρουσίαση εξωσχολικών βιβλίων µε αντίστοιχο θέµα,  αποτελούν 
από συνηθέστερες δράσεις των προγραµµάτων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. 
Οι παραπάνω δράσεις αναδεικνύουν ότι, τουλάχιστον στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων, η επιδιωκόµενη διαπολιτισµική ευαισθητοποίηση των µαθητών 
εστιάζει µόνο στην περίπτωση των µεταναστών και όχι σε ένα γενικότερο 
προβληµατισµό για την αποδοχή και την επικοινωνία µε τον διαφορετικό «άλλο». 
Τον διαφορετικό «άλλο», όχι µόνο όσον αφορά την εθνοπολιτισµική καταγωγή, που 
ισχύει για  την περίπτωση των µεταναστών, αλλά και για όλες τις άλλες διαστάσεις 
της ετερότητας, όπως η κοινωνική προέλευση, η θρησκεία, η ηλικία, το φύλο, ο 
σεξουαλικός προσανατολισµός, η µόρφωση, το επάγγελµα, η τοπική διάλεκτος, οι 
ειδικές ανάγκες, οι συνήθειες, ο τρόπος ζωής και πολλές άλλες. Οι διαστάσεις αυτές  
διαφοροποιούν τα µέλη µιας ανθρώπινης οµάδας, ακόµη κι  αν έχουν κοινή 
εθνοπολιτισµική ταυτότητα. Η ταύτιση του διαφορετικού «άλλου» µόνο µε την 
ιδιότητα του µετανάστη ή του εθνοπολιτισµικά διαφορετικού, όπως ισχύει στα 
περισσότερα προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, λειτουργεί, εντέλει, 
περιοριστικά στην ανάπτυξη µιας πολυδιάστατης και ολοκληρωµένης 
διαπολιτισµικής ευαισθητοποίησης των µαθητών.  
Εξάλλου, αναλύοντας  κανείς  τις απόψεις που συχνά εκφράζουν οι µαθητές για τους 
µετανάστες στα κείµενα που συνοδεύουν τα προγράµµατα διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης διαπιστώνει ότι, ενώ οι λέξεις «σεβασµός» και «αποδοχή» των 
µεταναστών επαναλαµβάνονται συνεχώς στο πλαίσιο µιας πολιτικά ορθής 
αντιµετώπισης, βαθύτερη επιθυµία ενός µεγάλου αριθµού µαθητών αποτελεί η 
αφοµοίωσή τους. «Να νιώσουν Έλληνες» ή «να γίνουν Έλληνες» υπογραµµίζουν 
κάποιοι µαθητές στα κείµενα που γράφουν για τους µετανάστες, αγνοώντας την 
επιθυµία των ίδιων των µεταναστών, καθώς και την αρχή του αυτοπροσδιορισµού, η 
οποία αποτελεί µια από τις βασικότερες αρχές της διαπολιτισµικής φιλοσοφίας.  
Επίσης, ο τρόπος που συνήθως προσεγγίζονται οι µετανάστες, οι πολιτισµοί τους και 
γενικότερα οι «άλλοι» πολιτισµοί σε µερικά προγράµµατα διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης είναι προβληµατικός και συχνά λανθασµένος, µέχρι και επικίνδυνος. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν προγράµµατα που γίνονται ιδιαίτερα στο 
χώρο της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, όπου η προσέγγιση των πολιτισµών των 
µεταναστών εξαντλείται µε αναφορές στην κουζίνα τους, στη µουσική, στους χορούς 
και σε κάποια παράξενα  έθιµα τους.  Η φολκλορική αυτή προσέγγιση των άλλων 
πολιτισµών, γνωστή στη βιβλιογραφία και ως «cook tour project» (Siraj-Blatchford, 
1995), όχι µόνο δε συµβάλλει σε µια ισότιµη γνωριµία και ανταλλαγή µαζί τους, 



αλλά οδηγεί στην «εξωτικοποίηση» και κατά συνέπεια την περιθωριοποίησή  τους 
(Troyna, 1992). Έτσι, σε αρκετά προγράµµατα οι µαθητές και οι µαθήτριες στο 
Νηπιαγωγείο και το ∆ηµοτικό ταυτίζουν τους Κινέζους µε το κινέζικο καπέλο και τα 
ξυλάκια του φαγητού, τους Ιάπωνες µε το κιµονό, τους Άραβες µε την κελεµπία, τους 
Αφρικανούς µε την πείνα και την αχυρένια καλύβα και τους Πακιστανούς µε τα 
καυτερά φαγητά. Μέσα από το περιεχόµενο που δίνουν τα προγράµµατα αυτά στους 
άλλους πολιτισµούς δηµιουργούν στους µαθητές την εντύπωση ότι τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά (τα ξυλάκια, οι καλύβες κ.λπ.) αποτελούν τη µοναδική πολιτισµική 
έκφραση των λαών αυτών. Άποψη η οποία επιβεβαιώνεται µέσα από συνήθη για την 
προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση  θεατρικά δρώµενα µε κείµενα του τύπου: 
«Τα µικρά γιαπωνεζάκια/ που φοράνε κιµονό/ τις βεντάλιες τους κουνούν/ περπατάνε 
µε ρυθµό»[1]. Προγράµµατα µε πολιτισµικές αναφορές και  δρώµενα όπως τα 
παραπάνω, όχι µόνο δεν βοηθούν τους µαθητές να ανοίξουν τους πολιτισµικούς τους 
ορίζοντες, αλλά αντίθετα ισχυροποιούν τις στερεοτυπικές  εικόνες για τον «άλλο» 
που συχνά έχουν ήδη καλλιεργηθεί από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον 
των µαθητών,  από ακατάλληλα έντυπα και αντίστοιχες τηλεοπτικές εκποµπές  κ.λπ. 
Ευτυχώς όµως, εκτός από προγράµµατα που εστιάζουν σε τέτοιου τύπου 
προσεγγίσεις και δραστηριότητες υπάρχουν και τα άλλα. Εκείνα όπου οι  ίδιοι οι 
µαθητές ερευνώντας πολλές και διαφορετικές πηγές, παίρνοντας συνεντεύξεις από 
φορείς και µέλη των πολιτισµών αυτών, κάνοντας εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
παρακολουθώντας  ποιοτικά ντοκιµαντέρ, προσεγγίζουν πολυδιάστατα  τους άλλους 
πολιτισµούς και αποκτούν ουσιαστικές γνώσεις για τη σηµερινή πολυπολιτισµική 
πραγµατικότητα[2].   
            Ένα ακόµη χαρακτηριστικό πολλών προγραµµάτων που υποτίθεται ότι 
επιδιώκουν τη διαπολιτισµική ευαισθητοποίηση των µαθητών είναι η ελληνοκεντρική 
τους διάσταση.  Έτσι, στα προγράµµατα αυτά ο ελληνικός πολιτισµός και η ελληνική 
γλώσσα, µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ιεραρχούνται ως σηµαντικότερα από άλλους 
πολιτισµούς, όπως είναι οι πολιτισµοί των µεταναστών.  Γράφει µια µαθήτρια, 
εκφράζοντας την «αποδοχή» της στον αλβανό σηµαιοφόρο της 28ης Οκτωβρίου, 
έχοντας πεισθεί όπως γράφει από τα επιχειρήµατα της δασκάλας της: «∆εν µπορεί να 
δείχνει τόση µικρότητα ξαφνικά ο ελληνικός πολιτισµός και η ελληνική ιστορία, να 
φοβάται ένα παιδί που σηκώνει τη σηµαία, όταν κάποτε έδωσε τα φώτα του σ’ όλη 
την οικουµένη. Για να νιώσω καλύτερα έλεγα µέσα µου: Εκείνο που έχουµε να 
κάνουµε είναι να γίνουµε εµείς πιο άριστοι για να µην µπαίνουµε σε τέτοιες 
περιπέτειες και τέτοια διλήµµατα».  Απόψεις σαν τις παραπάνω αναδεικνύουν τελικά 
τη σύγχυση που κρύβεται πίσω από την έννοια της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Η 
δασκάλα που πραγµατοποιεί το παραπάνω πρόγραµµα θεωρεί προφανώς ότι προωθεί 
τους σκοπούς και τις αρχές της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, αγνοώντας εντέλει ότι 
λειτουργεί σε ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, αφού µε τις απόψεις που µεταφέρει 
εκφράζει µια µορφή πολιτισµικού ρατσισµού (Gillborn, 1995).   
    
Οι εκπαιδευτικοί  
  
Όπως φάνηκε και από την περίπτωση της δασκάλας που αναφέρθηκε προηγουµένως 
οι απόψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών,  που είναι υπεύθυνοι  για την 
υλοποίηση των  προγραµµάτων  διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, είναι καθοριστικές.  
Οι µαθητές επηρεάζονται από τις απόψεις των εκπαιδευτικών, τους οποίους, ιδιαίτερα 
στην περίπτωση της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης αποδέχονται ως αυθεντίες. Και εδώ 
τίθεται ένα µεγάλο ερώτηµα: Πόσο οι εκπαιδευτικοί που αναλαµβάνουν τη διεξαγωγή 
προγραµµάτων  διαπολιτισµικής εκπαίδευσης έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και 
δεξιότητες γι’ αυτό; Κατά πόσο δηλαδή έχουν ήδη αναπτύξει οι ίδιοι διαπολιτισµικές  
δεξιότητες για να µπορέσουν να βοηθήσουν και τους µαθητές τους να τις 
αναπτύξουν;   
Πολλές έρευνες  έχουν δείξει τη χαµηλή διαπολιτισµική ευαισθητοποίηση των 
εκπαιδευτικών οι οποίοι συχνά υιοθετούν µια εθνοκεντρικά προσανατολισµένη 
προσέγγιση απέναντι στους εθνοπολιτισµικά διαφορετικούς µαθητές τους (Bender-



Szymanski, 2000). Ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο  οι έρευνες έχουν δείξει ότι δεν 
είναι λίγοι οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν τον εαυτό τους θεµατοφύλακα της 
ελληνικής κληρονοµιάς και πιστεύουν ότι ένα µέρος της δουλειάς τους είναι να 
διαµορφώσουν στους µαθητές την κυρίαρχη εθνική ταυτότητα και να µεταφέρουν τις 
αξίες του ελληνικού πολιτισµού (Φραγκουδάκη & ∆ραγώνα, 1997). 
Οι εκπαιδευτικοί που αναλαµβάνουν να πραγµατοποιήσουν ένα πρόγραµµα 
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στην τάξη ή το σχολείο τους έχουν, προφανώς,  καλές 
προθέσεις. Είναι όµως αρκετές οι καλές προθέσεις για να υποστηρίξουν µια σωστή 
διαπολιτισµική ευαισθητοποίηση των µαθητών ή µήπως στην προσπάθεια αυτής της 
ευαισθητοποίησης µεταφέρουν, µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο, στους µαθητές 
αφοµοιωτικές και εθνοκεντρικές αντιλήψεις και στάσεις; Λέει σε µια συνέντευξή του 
ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος συµµετείχε σε πρόγραµµα διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης, µιλώντας για τους ξένους µαθητές στο σχολείο του: «Η αλήθεια πάντως 
είναι, κι είµαι περήφανος που το λέω, γιατί και ΄µεις οι δάσκαλοι µοχθούµε 
καθηµερινά γι’ αυτό, ότι ούτε που καταλαβαίνεις ότι αυτά τα παιδιά δεν είναι 
Έλληνες» (Μάγος, 2004). Είναι φανερό ότι ο παραπάνω εκπαιδευτικός,  ενώ πιστεύει 
ότι µε τη δουλειά του προωθεί το σεβασµό και την αποδοχή απέναντι στους 
εθνοπολιτισµικά διαφορετικούς,  είναι οπαδός µιας αφοµοιωτικής και εθνοκεντρικής 
προσέγγισης. 
Η επιµόρφωση σε θέµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης όλων των εκπαιδευτικών, µε 
προτεραιότητα εκείνων που επιθυµούν να ασχοληθούν µε προγράµµατα 
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης αποτελεί άµεση ανάγκη. Η επιµόρφωση αυτή δεν 
πρέπει να εξαντλείται µόνο στην απλή πληροφόρηση για τους άλλους πολιτισµούς, 
αλλά είναι απαραίτητο να κινητοποιεί τους εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν και να 
επεξεργασθούν τα δικά τους στερεότυπα και προκαταλήψεις, καθώς και  τους φόβους 
και δυσκολίες που αισθάνονται απέναντι στην ουσιαστική αποδοχή της ετερότητας.  
Τέτοιας µορφής διαδικασίες ευαισθητοποίησης, είναι οι µόνες που µπορεί να  
δηµιουργήσουν ρωγµές σε αντιλήψεις και στάσεις   που δηµιουργεί ο φόβος της 
συνάντησης µε το διαφορετικό «άλλο» (∆ραγώνα, 2004), ένας φόβος ίσως τόσο 
παλιός όσο και το ανθρώπινο είδος. 
   
Οι µαθητές 
  
Από τα σχόλια που εκφράζουν οι µαθητές για τη συµµετοχή τους στα προγράµµατα 
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης γίνεται γενικότερα φανερή ικανοποίησή τους. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις οι µαθητές υπογραµµίζουν ότι η συµµετοχή τους στο 
πρόγραµµα συνέβαλλε στο να γνωρισθούν και να αναπτύξουν φιλικές σχέσεις µε 
τους συµµαθητές τους από άλλες χώρες, να αποκτήσουν νέες γνώσεις για τους 
άλλους πολιτισµούς, να προβληµατισθούν για τις διάφορες διαστάσεις του θέµατος 
της µετανάστευσης που µέχρι τότε δεν τους είχε απασχολήσει ιδιαίτερα. Γράφει στην 
αξιολόγησή του ένας µαθητής: «Στην αρχή δεν ήθελα να µπω στη οµάδα [του 
προγράµµατος διαπολιτισµικής εκπαίδευσης]. Μπήκα γιατί µε παρέσυραν οι φίλοι 
µου. Τώρα είµαι πολύ χαρούµενος που το έκανα. Ήταν κάτι ενδιαφέρον, γιατί 
ξέφευγε απ’ τα συνηθισµένα πράγµατα που κάνουµε στο σχολείο. Μου άρεσε 
ιδιαίτερα όταν έγινε η συνάντηση και η συζήτηση µε τους µετανάστες και όταν 
κάναµε την έρευνα για το πώς βλέπουν οι  µαθητές τους µετανάστες».  Είναι φανερό 
ότι το πρόγραµµα στο οποίο συµµετείχε ο συγκεκριµένος µαθητής ήταν ένα 
πρόγραµµα που  έδωσε στα παιδιά τη δυνατότητα να δουλέψουν ερευνητικά, να 
πάρουν πρωτοβουλίες, να συνεργασθούν. 
Η ικανοποίηση και τελικά το όφελος των µαθητών από τη συµµετοχή τους σε ένα 
πρόγραµµα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης συνδέεται άµεσα µε τη µορφή του 
προγράµµατος και το ρόλο του υπεύθυνου εκπαιδευτικού. Όσο περισσότερο 
κυρίαρχες είναι η ερευνητική, συνεργατική, διαθεµατική διάσταση του προγράµµατος 
και  όσο λιγότερος παρεµβατικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού τόσο µεγαλύτερη 
είναι η ικανοποίηση των µαθητών. Αντίθετα όταν το πρόγραµµα παίρνει τη µορφή 
ενός τυπικού µαθήµατος και το µεγαλύτερο µέρος της συµµετοχής των µαθητών 



εξαντλείται στη συγγραφή συµβατικών εργασιών, η ικανοποίηση και φυσικά τα 
αποτελέσµατα του προγράµµατος µειώνονται. Στις περιπτώσεις αυτές, που ευτυχώς 
δεν αποτελούν την πλειοψηφία,  η ταύτιση εκ µέρους των µαθητών της 
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης µε ένα ακόµη υποχρεωτικό µάθηµα όχι µόνο δεν οδηγεί 
σε διαπολιτισµική ευαισθητοποίηση, αλλά, αντίθετα, µπορεί να οδηγήσει σε 
αρνητικές και επικίνδυνες συµπεριφορές[3].  
Η διάθεση των ίδιων των µαθητών να ερευνήσουν περισσότερο γεγονότα από το 
χώρο του σχολείου ή της κοινότητας µε θέµα  τη διαχείριση της ετερότητας, η 
επιθυµία τους να συζητήσουν, να προβληµατισθούν, να αναζητήσουν λύσεις σε 
προβλήµατα που προκύπτουν και τους απασχολούν απαιτείται να είναι η κινητήρια 
δύναµη των προγραµµάτων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στα σχολεία. Αντίθετα, αν 
κινητήρια δύναµη είναι η επιθυµία του καθηγητή, προκειµένου να ανταποκριθεί σε 
πιέσεις της διεύθυνσης του σχολείου, του Υπουργείου ή κάποιου εξωτερικού από την 
τάξη και τους µαθητές παράγοντα, τα προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης 
δύσκολα µπορούν να επιτύχουν τους αρχικούς τους στόχους.  
Στην περίπτωση του ελληνικού σχολείου, µέχρι σήµερα τουλάχιστον, τα περισσότερα 
προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης δεν φαίνεται να έχουν αφετηρία την 
πρωτοβουλία των µαθητών, αλλά συνήθως αποτελούν επιθυµία των εκπαιδευτικών 
του σχολείου, ανταποκρινόµενοι στις απαιτήσεις κάποιων ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων ή κάποιων ελληνικών  φορέων.  Υπάρχουν όµως και προγράµµατα, 
όπου οι εκπαιδευτικοί, αξιοποιώντας ορισµένα γεγονότα που κινητοποιούν το 
ενδιαφέρον των παιδιών, δίνουν τα κατάλληλα ερεθίσµατα και δηµιουργούν το 
απαραίτητο περιβάλλον προκειµένου  οι ίδιοι οι µαθητές, µε την υποστήριξη και το 
συντονισµό από τον εκπαιδευτικό, να οργανώσουν και να υλοποιήσουν προγράµµατα 
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων προγραµµάτων 
είναι τα προγράµµατα που έγιναν µε αφορµή γεγονότα όπως ο  πόλεµος στο Ιράκ, οι 
αντιδράσεις που αντιµετωπίζουν ξένοι µαθητές προκειµένου να γίνουν σηµαιοφόροι 
σε ελληνικά σχολεία, καθώς και ο θανατηφόρος τραυµατισµός  µιας οµάδας 
µεταναστών στην προσπάθειά τους να περάσουν τα ελληνικά σύνορα[4].   
             
Οι γονείς 
 
Σε πολλά προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης που υλοποιούνται στα σχολεία  
υπάρχει µια λιγότερο ή περισσότερο ενεργή συµµετοχή των γονιών. Η συµµετοχή 
αυτή εκδηλώνεται µε διάφορους τρόπους. Ένας συνηθισµένος τρόπος παρουσίας των 
γονιών είναι µέσα από τις συνεντεύξεις που δίνουν στους µαθητές της οµάδας που 
πραγµατοποιεί στο πρόγραµµα. Οι  γονείς στις συνεντεύξεις αυτές διατυπώνουν 
µεγάλη ποικιλία απόψεων που κυµαίνονται από απολύτως ξενοφοβικές και 
εθνοκεντρικές αντιλήψεις µέχρι πολύ ανοιχτές και ριζοσπαστικές απόψεις τόσο 
σχετικά µε την εθνοπολιτισµική όσο και µε τις άλλες µορφές ετερότητας. Η 
πλειοψηφία, όµως, των απόψεων  εκφράζει  συνήθως κοινωνικά κυρίαρχες 
αντιλήψεις  του τύπου «ναι µεν, αλλά». Λέει, παραδείγµατος χάριν, ένας έλληνας 
γονιός σε µια συνέντευξη: «να επιτρέπουµε την είσοδο των µεταναστών στην 
Ελλάδα, άλλα όχι να γίνουν στο τέλος περισσότεροι από µας, όχι να έχει το σχολείο 
πιο πολλούς ξένους µαθητές από τους Έλληνες».  Σε άλλα προγράµµατα οι µαθητές 
σχολιάζουν απόψεις σαν τις παραπάνω, ενώ σε άλλα τις αφήνουν ασχολίαστες.  Απ’ 
ότι φαίνεται σε κάποια προγράµµατα οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές επεξεργάζονται 
σε βάθος το περιεχόµενο των συνεντεύξεων, ενώ σε άλλα προγράµµατα τις 
αντιµετωπίζουν επιφανειακά µε συνέπεια τη µη αποτελεσµατική συµβολή της 
δραστηριότητας αυτής στους επιδιωκόµενους στόχους.  
Σε πολλά προγράµµατα, συνεντεύξεις δίνουν και άνθρωποι από το οικογενειακό ή 
κοινωνικό περιβάλλον των αλλοδαπών µαθητών. Οι συνεντεύξεις αυτές έχουν µεγάλο 
ενδιαφέρον αφού επιτρέπουν στα παιδιά που συµµετέχουν στο πρόγραµµα να 
γνωρίσουν καλύτερα το διαφορετικό «διπλανό» τους µέσα από την οικογενειακή του 
ιστορία. «Η επίσκεψη στο σπίτι του Χαριεντίν και η συνέντευξη που πήραµε από 
τους γονείς του µε βοήθησε να καταλάβω πολλά πράγµατα για τη ζωή τους, τη 



θρησκεία τους, τα έθιµά τους» γράφει ένας µαθητής σχετικά µε τη συνέντευξη που 
πήρε η οµάδα του από τους γονείς ενός µουσουλµάνου συµµαθητή του. 
Υπάρχουν όµως και περιπτώσεις προγραµµάτων όπου κάποιοι γονείς αντέδρασαν 
αρνητικά στην πραγµατοποίηση ενός διαπολιτισµικού προγράµµατος. Οι αντιδράσεις 
αυτές των γονιών συνδέονται µε την αντίληψη ότι αυτού του τύπου οι 
δραστηριότητες λειτουργούν σε βάρος της ύλης του αναλυτικού προγράµµατος, της 
µελέτης και της επιτυχίας των µαθητών στις τελικές εξετάσεις.  Στην περίπτωση ενός 
προγράµµατος[5] που πραγµατοποιήθηκε σε ένα δηµοτικό σχολείο µε 70% 
αλλοδαπούς µαθητές υπήρξε αντίδραση των ελλήνων γονιών µε το επιχείρηµα ότι το 
πρόγραµµα αυτό τελικά υποστηρίζει µόνο τα ξένα παιδιά, ενώ οι έλληνες µαθητές 
απλώς χάνουν το χρόνο τους. Οι αντιδράσεις των γονιών δηµιούργησαν σοβαρά 
εµπόδια στην ολοκλήρωση του προγράµµατος και χρειάστηκε δυναµική παρέµβαση  
της διεύθυνσης του σχολείου, του προϊσταµένου εκπαίδευσης αλλά και 
πανεπιστηµιακών καθηγητών προκειµένου να πεισθούν οι γονείς για τα οφέλη που 
έχουν όλοι οι µαθητές, ανεξαρτήτως προέλευσης, από τη συµµετοχή τους σε ένα 
διαπολιτισµικό πρόγραµµα (Androusou, Dragonas & Magos, 1999). Αποδεικνύεται, 
πάντως, ότι η ενηµέρωση των γονιών για τους σκοπούς, τις µεθόδους και τις 
δραστηριότητες του προγράµµατος διαπολιτισµικής εκπαίδευσης είναι πολύ 
σηµαντική τόσο πριν από την έναρξη του προγράµµατος όσο και κατά τη διάρκεια 
υλοποίησής του. 
  
Το σχολείο    
 
Εκτός από τον εκπαιδευτικό ή τους εκπαιδευτικούς τους υπεύθυνους για την 
υλοποίηση του προγράµµατος,  τους µαθητές  που συµµετέχουν στο πρόγραµµα και 
τους γονείς τους,  καθοριστικής σηµασίας για την αποτελεσµατικότητα ενός 
προγράµµατος διαπολιτισµικής εκπαίδευσης είναι η γενικότερη στάση και πολιτική 
του σχολείου, αφού και απ’ αυτήν εξαρτώνται τα βαθύτερα µηνύµατα που παίρνουν 
οι µαθητές για τη στάση απέναντι στο διαφορετικό «άλλο». 
            «Εγώ προσπαθώ, αλλά το εκπαιδευτικό σύστηµα δεν βοηθά» είναι η θέση 
πολλών εκπαιδευτικών που ασχολούνται µε προγράµµατα διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο. Την απουσία βοήθειας την εντοπίζουν συνήθως 
στο δύσκαµπτο αναλυτικό πρόγραµµα που δυσκολεύει την εξασφάλιση του 
απαραίτητου χρόνου, για την υλοποίηση του προγράµµατος, στην πίεση της ύλης, 
στην αρνητική στάση της διεύθυνσης και των συναδέλφων που συχνά κάνουν σχόλια 
του τύπου «πού πας και µπλέκεσαι τώρα!», στην απουσία οικονοµικής βοηθείας, στη 
δυσκολία εξεύρεσης του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού. Είναι αλήθεια ότι 
παράγοντες όπως οι παραπάνω έχουν συχνά τη δύναµη να αναστείλουν την αρχική 
διάθεση των εκπαιδευτικών και των µαθητών να πραγµατοποιήσουν ένα πρόγραµµα 
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης ή να επηρεάσουν αρνητικά την ολοκλήρωσή του. Μη 
ολοκληρωµένα προγράµµατα ή προγράµµατα που φαίνεται να ολοκληρώθηκαν 
βιαστικά, συνήθως µε κάποιο πρόχειρο απολογιστικό κείµενο του εκπαιδευτικού 
προκειµένου να συµπληρώσει τυπικά τα απαραίτητα έγγραφα, συναντά συχνά κανείς 
µελετώντας τους φακέλους και το υλικό των προγραµµάτων διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης.    
Όπως, βέβαια, συναντά και τις αντίθετες περιπτώσεις. Προγράµµατα που ξεκίνησαν 
από µια τάξη ή µια οµάδα µαθητών και στη διαδροµή τα αγκάλιασε ολόκληρο το 
σχολείο. Παράλληλες οµάδες δηµιουργήθηκαν και σε άλλες τάξεις, περισσότεροι 
εκπαιδευτικοί συµµετείχαν στο συντονισµό της δουλειάς, ολόκληρο το σχολείο 
ανέλαβε να οργανώσει µια σειρά εκδηλώσεων. Σ’ ένα τέτοιο σχολείο ένα πρόγραµµα 
διαπολιτισµικής ευασθητοποίησης µπορεί  όχι µόνο να επιτύχει τους αρχικούς του 
στόχους, αλλά και να προωθήσει γενικότερα τις αξίες και τις αρχές της 
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Ένα τέτοιο σχολείο οραµατίζονται οι υποστηρικτές της 
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Ένα σχολείο που αντιµετωπίζει την ετερότητα ως 
πλούτο και όχι ως απειλή, ένα σχολείο που συµµετέχει στα κοινωνικά δρώµενα, που 



συνεργάζεται µε τους γονείς και την κοινότητα,  ένα σχολείο ανοιχτό στη ζωή και στη 
κοινωνία.   
Η ελληνική εκπαίδευση και το ελληνικό σχολείο δεν αποτελεί ακόµη, στην 
πλειοψηφία του τουλάχιστον, χαρακτηριστικό παράδειγµα ενός τέτοιου σχολείου, 
αλλά, επειδή  τα τελευταία χρόνια γίνονται βήµατα στον τοµέα αυτό θεωρούµε ότι 
βρισκόµαστε σε καλό δρόµο. Στο δρόµο όχι του αποκλεισµού των διαφορών και της 
προσπάθειας αφοµοίωσης των διαφορετικών, αλλά του αµοιβαίου σεβασµού και της 
αποδοχής, της αλληλεπίδρασης και της ενσυναίσθησης. Στο δρόµο της 
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.  Ένα δρόµο µακρύ και δύσκολο, αλλά και τον µόνο 
δρόµο που οδηγεί σε µια αρµονική και λειτουργική συνύπαρξη  σε µια κοινωνία 
διαφορών, σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία.  
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