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ηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη  θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πξαγ-

καηηθόηεηαο σο πξνο ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξόηεηαο ηνπ καζε-

ηηθνύ πιεζπζκνύ. Δηδηθόηεξα, δηεξεπλώληαη νη πηνζεηνύκελεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο 

κέζσ κηαο ζεώξεζεο πνπ δηαπεξλά όιν ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, από ην επίπεδν ησλ 

ζεζκηθώλ απνθάζεσλ έσο ην επίπεδν αιιειεπίδξαζεο εθπαηδεπηηθνύ θαη καζε-

ηή/καζεηξηώλ εληόο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Οη εξεπλώκελεο πξαθηηθέο νξηνζεηνύληαη ζην 

άμνλα αθνκνίσζεο – δηαπνιηηηζκηθόηεηαο, κε θξηηήξηα ην είδνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δν-

κώλ, ηελ ελζσκάησζε γιώζζαο & πνιηηηζκνύ ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδώλ, 

ηε ζπκκεηνρή ηεο θνηλόηεηαο, ηνλ παηδαγσγηθό πξνζαλαηνιηζκό θαη ηελ εηνηκόηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ, θαζώο θαη ηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ. Ωο ζπκπέξαζκα πξν-

θύπηεη πσο, παξά ηε δηαπνιηηηζκηθή ξεηνξηθή ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ, ην ειιεληθό ζρν-

ιείν παξακέλεη πξνζαλαηνιηζκέλν ζην κνληέιν ηεο αθνκνίσζεο, ελώ νη ιηγνζηέο δηα-

θεξύμεηο θαη δπλαηόηεηεο πνπ ππάξρνπλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο δηαπνιηηηζκηθόηεηαο 

δελ εθαξκόδνληαη επαξθώο, ή αθόκε θη όηαλ πινπνηνύληαη δελ αθνξνύλ ην ζύλνιν κα-

ζεηώλ/καζεηξηώλ θαη ζρνιείσλ. 

 

Λέξειρ κλειδιά: Δηεξόηεηα, δηαπνιηηηζκηθόηεηα, αθνκνίσζε, αιιειεπηδξάζεηο, δηά-

θξηζε 
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Διζαγυγή 

Ζ δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξόηεηαο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε, εμεηάδεηαη ζην 

επίπεδν ησλ καθξν/κηθξν-αιιειεπηδξάζεσλ καζεηώλ/καζεηξηώλ θαη ζρνιείνπ θαη 

νξηνζεηείηαη ζηνλ  άμνλα αθνκνίσζεο – δηαπνιηηηζκηθόηεηαο. Ζ απνπζία ζπκκεηξη-

θήο αιιειεπίδξαζεο θαηαδεηθλύεη ηνλ αθνκνησηηθό κνλνγισζζηθό θαη κνλνπνιηηη-

ζκηθό πξνζαλαηνιηζκό ηνπ ειιεληθνύ ζρνιείνπ. Σν πξώην κέξνο ηεο εξγαζίαο αλα-

θέξεηαη αδξνκεξώο ζην αθνκνησηηθό θαη ζην δηαπνιηηηζκηθό κνληέιν δηαρείξηζεο ηεο 

εηεξόηεηαο. ην δεύηεξν παξνπζηάδεηαη ην ζεζκηθό πιαίζην δηαρείξηζεο ηεο εηεξόηε-

ηαο ζην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα θαη αθνινύζσο δηεξεπλώληαη νη ζρνιηθέο 

πξαθηηθέο ζε καθξν/κηθξν-επίπεδν. Σν ηξίην κέξνο πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα. 

1. Μονηέλα διασείπιζηρ πολιηιζμικήρ εηεπόηηηαρ ζηην εκπαίδεςζη 

Από ηα ηέιε ηνπ ’70, κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο θαη παιηλλόζηεζε (Markou, 1993), δηα-

κόξθσζαλ ζηελ Διιάδα ζπλζήθεο «πνιηηηζκηθήο πνιιαπιόηεηαο» (ηεξγίνπ, 2007, 

ζ. 1092), πνπ θιήζεθε λα δηαρεηξηζηεί ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. Οη παηδαγσγηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο εηεξόηεηαο ζρεκαηνπνηνύληαη ζε δηαθξηηά κνληέια εθπαίδεπζεο 

(Γθόηνβνο, 2003, ζζ. 55-79· Κεζίδνπ, 2008, ζζ. 24-30· Μάξθνπ, 1995, ζζ. 249-271), 

από ηα νπνία ζα πεξηγξάςνπκε αδξνκεξώο ην αθνκνησηηθό θαη ην δηαπνιηηηζκηθό, 

πνπ νξηνζεηνύλ ηνλ άμνλα θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πξαγ-

καηηθόηεηαο. 

1.1. Αθομοιυηικό 

Πξνηάζζεηαη ε πνιηηηζκηθή νκνγελνπνίεζε, κε επηθξάηεζε ηνπ πνιηηηζκνύ ηεο ρώξαο 

ππνδνρήο. Θεκειηώλεηαη ζηελ αληίιεςε πεξί πνιηηηζκηθνύ ειιείκκαηνο ησλ μέλσλ κα-

ζεηώλ, άξα ζηελ αλάγθε αληηζηάζκηζεο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο αλα-

γθαίεο γηα ηελ ηζόηηκε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο (Γθόβαξεο, 2007). 

ην πιαίζην απηό, γιώζζα θαη πνιηηηζκόο θαηαγσγήο ζεσξνύληαη εκπόδηα, γηα απηό  

εγθαηαιείπνληαη ράξηλ ηεο «ζπλαηλεηηθήο παξνπζίαο» ησλ μέλσλ ζηε δσή θαη ηνλ πν-

ιηηηζκό ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζεο (Cummins, 2003, ζ. 211· Παιαηνιόγνπ & 

Δπαγγέινπ, 2003, ζ. 87).  

1.2. Γιαπολιηιζμικό 

Ο δηαθνξεηηθόο πνιηηηζκόο γίλεηαη απνδεθηόο, ινγηδόκελνο σο ηζόηηκε δηαθνξά θαη 

παξάγνληαο εκπινπηηζκνύ ζηελ θνηλσλία θαη ηελ εθπαίδεπζε (Maniatis, 2012, p. 

157). Μέζσ ζπκκεηξηθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ πνιηηηζκώλ (Γθόβαξεο, 2007), επηηπγ-



 

 

ράλεηαη ε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία θαη αλαδεηνύληαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο θνηλσ-

ληθήο ζπλύπαξμεο, εληόο ηεο κηθηήο ζρνιηθήο ηάμεο πξνο όθεινο όισλ ησλ καζε-

ηώλ/καζεηξηώλ (Κεζίδνπ, 2008β, ζ. 14). ην πιαίζην απηό αμηνπνηείηαη ην κνξθσηηθό 

θεθάιαην ησλ μέλσλ καζεηώλ/καζεηξηώλ, πξνσζείηαη ε δίγισζζε εθπαίδεπζε θαη 

ππνζηεξίδεηαη ε ειεύζεξε δηακόξθσζε ηεο ηαπηόηεηάο ηνπο (ηεξγίνπ, 2007, ζ. 

1096), ζε κηα δηαδηθαζία πνπ αληηκεησπίδεη ην ζρνιείν σο θνηλσληθό ζύζηεκα θαη 

δηαπεξλά ην ζύλνιν ησλ ζρνιηθώλ πξαθηηθώλ. 

2. Η διασείπιζη ηηρ πολιηιζμικήρ εηεπόηηηαρ ζηο ελληνικό εκπαι-

δεςηικό ζύζηημα 

2.1. Θεζμικό πλαίζιο 

Ζ εθπαίδεπζε αηόκσλ κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο πεξηνδνινγείηαη σο αθνινύζσο 

(Νηθνιάνπ, 2008, ζ. 39): 

i. Γεθαεηία ηνπ ’70: Δθπαίδεπζε αιινδαπώλ-παιηλλνζηνύλησλ κε «πξνλνηαθό 

θαη θηιαλζξσπηθό» ραξαθηήξα. 

ii. 1980-1996: Ίδξπζε Σάμεσλ Τπνδνρήο (Σ.Τ.), Φξνληηζηεξηαθώλ Σκεκάησλ 

(Φ.Σ.) θαη ρνιείσλ Παιηλλνζηνύλησλ. 

iii. 1996 – ζήκεξα: Θέζπηζε εηδηθνύ πιαηζίνπ (Ν.2413/1996), ίδξπζε δηνηθεηη-

θώλ
2
 θαη επηζηεκνληθώλ

3
 δνκώλ, πινπνίεζε ζηνρεπκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ.
4
 

ρεκαηηθά, θαη κε όξην ην Ν.2413/1996 ε δηαρείξηζε ηεο εηεξόηεηαο αξρηθά 

πηνζεηνύζε κηα εζλνθεληξηθή, θαλνληζηηθή πξνζέγγηζε, ελώ αθνινύζσο απνδέρηεθε 

ηε «ιαλζάλνπζα πνιηηηζκηθή ζρεηηθόηεηα», ε νπνία λνκηκνπνηώληαο ηελ «πνιηηηζκη-

θή πνηθηιία» επέηξεςε ηελ ίδξπζε μερσξηζηώλ ρνιείσλ Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπ-

ζεο (Damanakis, 2005, p. 83). 

Ζ θαηάζηαζε, θαη κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ πιένλ πξόζθαηνπ ζρεηηθνύ λνκνζε-

ηήκαηνο (Ν.4415/2016), παξακέλεη ελ πνιινίο ίδηα. Πεξηνξηζκέλεο αιιαγέο αθνξνύλ 

ηελ απόπεηξα πξνζέγγηζεο ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξόηεηαο κέζσ ηνπ Γηαζεκαηηθνύ Δ-

ληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ,
5
 θαη ησλ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ 

πνπδώλ (Α.Π..) ησλ καζεκάησλ, όπνπ ε δηαπνιηηηζκηθόηεηα ππεηζέξρεηαη σο πεξη-
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 Δηδηθή Γξακκαηεία Παηδείαο Οκνγελώλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο. 

3
 Ηλζηηηνύην Παηδείαο Οκνγελώλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο. 

4
 Δθπαίδεπζε Διιελνπαίδσλ Δμσηεξηθνύ, Σζηγγαλνπαίδσλ, Μνπζνπικαλνπαίδσλ, Παιηλλν-

ζηνύλησλ-Αιινδαπώλ Μαζεηώλ. 
5
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ερόκελν θαη σο νπηηθή πξνζέγγηζεο. Δπίζεο, ε έληαμε ζρεηηθώλ καζεκάησλ ζηηο 

ζρνιέο εθπαίδεπζεο θαη ζηα πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ επέθεξε 

αιιαγέο ζηε δηαπνιηηηζκηθή επάξθεηα θαη εηνηκόηεηά ηνπο (Γεσξγνγηάλλεο, 2009). 

2.2. Γιεπεςνώνηαρ ηιρ ζσολικέρ ππακηικέρ διασείπιζηρ ηηρ εηεπόηηηαρ 

Οη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηεο εηεξόηεηαο δηαηξέρνπλ όιν ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, 

από ηελ αιιειεπίδξαζε εθπαηδεπηηθνύ – καζεηή/καζεηξηώλ ζηελ ηάμε έσο ηηο απν-

θάζεηο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Αληηκεησπίδνληαο ην ζρνιείν σο θνηλσληθό ζύζηε-

κα, ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζπλαξζξώλεη ηε δξάζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε 

πνιιώλ κεηαβιεηώλ (θύιν, εζλνηηθή πξνέιεπζε, θ.ιπ.)  θαη παξαγόλησλ, όπσο ζε-

ζκηθέο δηεπζεηήζεηο, θνπιηνύξα, γιώζζεο, θνηλνηηθή ζπκκεηνρή, δηδαζθαιία, αμην-

ιόγεζε, Α.Π.., ζηάζεηο θαη πξνθαηαιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θ.ά. (Banks, 2015, p. 

19).  

Αδπλαηώληαο ηελ πξνζέγγηζε όισλ ησλ παξαπάλσ ζηα όξηα ηεο παξνύζαο 

εξγαζίαο, ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο ζα 

εζηηαζηεί ζηα ζεκεία ζπλάληεζεο δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο θαη εθπαηδεπηηθνύ 

νξγαληζκνύ πνπ πξνηείλεη ν Γθόηνβνο (1997, ζζ. 79-82): 

i. Απνθάζεηο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

ii. Μεηαζρεκαηηζκόο απνθάζεσλ ζε εηδηθνύο όξνπο (π.ρ. Α.Π.., εγρεηξίδηα). 

iii. Έιεγρνο πινπνίεζεο απνθάζεσλ (απόζηαζε ζεσξίαο-πξάμεο). 

iv. Αιιειεπίδξαζε εθπαηδεπηηθνύ – καζεηή/καζεηξηώλ. 

Κξηηήξην αλάιπζεο είλαη νη καθξν/κηθξν-αιιειεπηδξάζεηο καζε-

ηώλ/καζεηξηώλ θαη πνιηηηζκνύ ηνπ ζρνιείνπ, όπσο πξνζδηνξίδνληαη από ηνλ Cum-

mins (2003) ζηνλ άμνλα Αθνκνίσζε-Γηαπνιηηηζκόο πνπ νξηνζεηεί ηνλ ηξόπν δηαπξαγ-

κάηεπζεο ησλ ηαπηνηήησλ ζηηο αθόινπζεο δηαζηάζεηο ηεο ζρνιηθήο πξάμεο (ζ.204): 

 Δλζσκάησζε γιώζζαο & πνιηηηζκνύ 

 πκκεηνρή ηεο θνηλόηεηαο 

 Παηδαγσγηθόο πξνζαλαηνιηζκόο 

 Αμηνιόγεζε  

Δθθηλώληαο από ηηο απνθάζεηο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, δηαπηζηώλνπκε πσο, 

παξά ηε δηαπνιηηηζκηθή ξεηνξηθή, νη καθξν-αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ησλ νκάδσλ 

πξνζδηνξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο εθπαηδεπηηθώλ δνκώλ πνπ ζπληζηνύλ 

ζηνηρεία δνκηθήο δηάθξηζεο (Cummins, 2003, ζ. 206). Οη αζάθεηεο θαη νη αληηθάζεηο 

ηνπ πιαηζίνπ επηηξέπνπλ ηελ ύπαξμε μερσξηζηώλ ζρνιείσλ, ηάμεσλ θαη ηκεκάησλ, 



 

 

ελώ ηαπηόρξνλα αλαπηύζζνληαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ επηκέξνπο 

καζεηηθέο νκάδεο, κε θξηηήξηα γισζζηθά ή πνιηηηζκηθά,
6
 αλαηξώληαο ηε βαζηθή αξρή 

ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο πνπ εκπιέθεη όινπο ηνπο καζεηέο (Κεζίδνπ, 2008β, 

ζ. 14· θνύξηνπ, Βξαηζάιεο, & Γθόβαξεο, 2004, ζ. 27).
7
 Ζ ιεηηνπξγία Σ.Τ. θαη Φ.Σ. 

εληόο ησλ εληαίσλ ζρνιείσλ, ελώ ζπληζηά ζηνηρείν πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο δηαπνιη-

ηηζκηθόηεηαο, ζηελ πξάμε ππεξεηεί ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ έληαμε ησλ καζεηώλ 

ζηηο κνλνπνιηηηζκηθέο ηάμεηο, ζηνρεύνληαο ζηελ πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή ηνπο α-

θνκνίσζε, ελώ ε ζπλήζεο πξαθηηθή λα εληάζζνληαη ηα παηδηά κεηαλαζηώλ ζε ηάμεηο 

κηθξόηεξεο ηεο ειηθίαο ηνπο ζπληζηά δηαδηθαζία έκκεζνπ ζηηγκαηηζκνύ (Γθόβαξεο, 

2007, ζ. 25). 

Σν δεύηεξν ζεκείν, πνπ αθνξά ζην κεηαζρεκαηηζκό ησλ ζεζκηθώλ απνθάζε-

σλ ζε εηδηθνύο όξνπο όπσο ηα Α.Π.. θαη ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα, είλαη ηδηαίηεξα 

ξεπζηό. Αλ θαη ν δηαπνιηηηζκηθόο πξνζαλαηνιηζκόο εκπεξηέρεηαη ζηα Α.Π.., άιινηε 

ππάξρεη αλαληηζηνηρία ζηα εγρεηξίδηα (Αλησληάδνπ & Γθόβαξεο, 2004· Ρήγαο, 2010, 

ζ. 328), ελώ ε πξόβιεςε γηα δξαζηεξηόηεηεο αιιεινθαηαλόεζεο, αλεθηηθόηεηαο θαη 

δηαιόγνπ ζην πιαίζην π.ρ. ηεο «Δπέιηθηεο Εώλεο» πξνζθέξεη κελ επλντθό πεδίν 

(Νηθνιάνπ, 2008, ζ. 43), σζηόζν δελ εμαζθαιίδεηαη ν έιεγρνο ηεο πινπνίεζήο ηνπο, 

γηα ιόγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην επόκελν ζεκείν ζπλάληεζεο, πνπ αθνξά ηελ από-

ζηαζε κεηαμύ λόκνπ θαη ηξόπνπ εθαξκνγήο ηνπ (Εάρνπ, 2016, ζ. 273), πνπ αθόκε 

θαη όηαλ εθαξκόδεηαη δελ αθνξά ην ζύλνιν ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ καζε-

ηώλ/καζεηξηώλ, ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία «δηαπνιηηηζκηθνύ ειιείκκαηνο» 

(Γθόηνβνο, 1997, ζ. 84). 

Οη καθξν/κηθξν-αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ καζεηώλ/καζεηξηώλ θαη πνιηηηζκνύ 

ηνπ ζρνιείνπ, εηδηθόηεξα νη  παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ζην επίπεδν αιιειεπίδξαζεο 

εθπαηδεπηηθνύ – καζεηή/καζεηξηώλ ραξαθηεξίδνληαη από: 

 Δπηβνιή κνλόγισζζσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ηύπνπ εκβύζηζεο  

(Baker, 2001, ζ. 277), ελώ αθόκε θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέ-

πεηαη ε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιώζζαο ησλ καζεηώλ,
8
 πξόθεηηαη 

                                                 
6
 Δπηηξέπνληαο αθόκε θαη εζλνηηθέο-κεηνλνηηθέο πξνζεγγίζεηο, όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο κνπζνπικαλνπαίδσλ (Μάξθνπ, 2010). 
7
 Πξβι. ην Ν.2413/1996  όπνπ ν ζθνπόο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ «παξνρή εθπαίδεπζεο ζε λένπο 

κε εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο ή κνξθσηηθέο ηδηαηηεξόηεηεο» (άξζξ. 34, παξ. 1), πξνβιέ-

πνληαο δηαθξηηά ζρνιεία (άξζξ. 35), ελώ αθόκε θαη ζηε ζύγρξνλε εθδνρή ηνπ (Ν.2415/2016) θαη πα-

ξόιν πνπ ζηνπο ζθνπνύο πξνζδηνξίδεηαη ε «εγγξαθή ησλ παηδηώλ κε δηαθνξεηηθή πξνζέιεπζε καδί κε 

παηδηά γεγελώλ» (άξζξ. 21), ηα δηαθξηηά ζρνιεία δηαηεξνύληαη, κεηνλνκαδόκελα πιένλ ζε «Πεηξακα-

ηηθά ρνιεία Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο» (άξζξ. 22). 
8
 Πξβι. ηελ Τ.Α. Φ2/378/Γ1/1124/08-12-1994, άξζξ. 3, παξ. ε θαη άξζξ. 4, παξ. β. 



 

 

γηα κνξθή αθαηξεηηθήο δηγισζζίαο (Roberts, 1995, pp. 371-372) κε 

ζθνπό ηε κνλνγισζζία.
9
 

 Απνπζία δηαπνιηηηζκηθήο επάξθεηαο θαη εηνηκόηεηαο ησλ εθπαηδεπηη-

θώλ (Γεσξγνγηάλλεο, 2009, ζζ. 177-178· Tsaliki, 2016, p. 369) θαη 

απαίηεζε εζσηεξηθήο δηαθνξνπνίεζεο κεζόδσλ θαη ζηξαηεγηθώλ δη-

δαζθαιίαο (Κεζίδνπ, 2008β, ζ. 20), πνπ παξακέλνπλ δεηνύκελα γηα 

ηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Paleologou, 2004, pp. 323-324). 

 Αλππαξμία δεζκώλ θνηλσληθώλ κέηξσλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξε-

ζηώλ πξνο ζηήξημε ησλ νηθνγελεηώλ θαη ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ.
 10

 

 Με ελδπλάκσζε ησλ κεηαλαζηώλ γνλέσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ ηνπο γηα 

νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο.
11

 

 Σππνπνηεκέλε εθπαηδεπηηθή αμηνιόγεζε πνπ απνηπγράλεη λα εθηηκή-

ζεη ηη πξαγκαηηθά γλσξίδνπλ νη αιιόγισζζνη καζεηέο, ηδηαίηεξα ζηηο 

πεξηπηώζεηο κε ππνζηεξηδόκελεο από ην ζπγθείκελν επηθνηλσλίαο 

(Baker, 2001, ζ. 249), όπσο είλαη νη παξαδνζηαθέο κνξθέο αμηνιόγε-

ζεο. 

 Πίεζε λα αζπαζηνύλ νη δηαθέξνληεο καζεηέο ηνλ πνιηηηζκηθά πξνζδη-

νξηζκέλν αιθαβεηηζκό ηεο θπξίαξρεο νκάδαο (Cummins, 2003, ζ. 

211· Paleologou, 2004, p. 322) θαη απνπζία ή πεξηνξηζκέλε ζπκπεξί-

ιεςε ζηνηρείσλ ησλ άιισλ πνιηηηζκώλ ζηα Α.Π.. θαη ηα εγρεηξίδηα. 

Αθόκε θαη όηαλ απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη, ζπλήζσο έρνπλ θνιθινξη-

θό ραξαθηήξα, ζπκβάιινληαο ζηε ζηεξενηππηθή αλαπαξαγσγή ησλ «η-

δηαίηεξσλ» γλσξηζκάησλ, καθξηά από ηνλ νπζηαζηηθό δηαπνιηηηζκηθό 

δηάινγν (Palaiologou & Faas, 2012, p. 580).
12

 

3. Σςμπέπαζμα 

                                                 
9
 Δλώ δελ πξέπεη λα αγλνεζνύλ ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο αληηζηάζεηο πνπ πξνθαιεί ε ακθη-

ζβήηεζε ηνπ εζλνθεληξηζκνύ, όπσο ραξαθηεξηζηηθά εκθαλίζηεθαλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 132
νπ

 Γ.. 

Αζελώλ θαη αθνξνύζαλ ηα απνγεπκαηηλά καζήκαηα κεηξηθήο γιώζζαο ησλ αιινδαπώλ καζε-

ηώλ/καζεηξηώλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο. Βι. ζρεη. Αιηπξάληε (2016), Σζώιε (2009). Θεσξεηηθή θαη ε-

κπεηξηθή ηεθκεξίσζε ελόο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο πεξηγξάθεηαη ζην θείκελν ηνπ Υαξαβηηζίδε (2009).  
10

 Ο Ν.4415/2016 πξνβιέπεη ηελ ύπαξμε ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ γηα ηε ζηήξημε ηεο ζπ-

λεξγαζίαο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ, γνλέσλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο (άξζξ. 24, παξ. 2, ρσξίν 

γ). 
11

 ε αληίζεζε π.ρ. κε ηηο ειιεληθέο παξνηθηαθέο θνηλόηεηεο (Γακαλάθεο, 1993, ζ. 72). 
12

 Ωο ηέηνην κπνξεί λα ζεσξεζεί π.ρ. ν εηήζηνο ενξηαζκόο ηεο Ζκέξαο Μλήκεο ηνπ Οινθαπ-

ηώκαηνο, πνπ ην Τπνπξγείν επηρεηξεί θαλνληζηηθά λα εληάμεη ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ 

ζρνιείσλ κέζσ εγθπθιίσλ. Πξβι. ζρεη. ηελ Δγθύθιην ππ. αξηζ. πξση. 9989/Θ2/20-01-2017. 



 

 

Ζ εξγαζία επηδίσμε λα δηεξεπλήζεη αλ νη θπξίαξρεο πξαθηηθέο ζηελ εθπαίδεπζε εμα-

ζθαιίδνπλ ή όρη ηε ζπκκεηξηθή αιιειεπίδξαζε ησλ δηάθνξσλ πνιηηηζκώλ, νξίδνληαο 

ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηέο αξζξώλνληαη ζηνλ άμνλα αθνκνίσζεο - δηαπνιηηηζκη-

θόηεηαο.  Ωο ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη πσο, παξά ηε δηαπνιηηηζκηθή ξεηνξηθή ηνπ ζε-

ζκηθνύ πιαηζίνπ, ην ειιεληθό ζρνιείν ζπλερίδεη λα είλαη κνλνγισζζηθά θαη κνλνπν-

ιηηηζκηθά πξνζαλαηνιηζκέλν, κε δπλάκελν λα απαιιαγεί από ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

δηαθνξεηηθόηεηαο σο ειιείκκαηνο θαη αγλνώληαο ην γισζζηθό θαη πνιηηηζκηθό θεθά-

ιαην κεγάινπ ηκήκαηνο ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ ηνπ (Νηθνιάνπ, 2008, ζζ. 39,44). Ζ  

δηαπνιηηηζκηθή νπηηθή είλαη απνζπαζκαηηθή θαη επηθαλεηαθή, ρσξίο νπζηαζηηθή ελ-

ζσκάησζε ζηα Α.Π.. θαη ηηο ζρνιηθέο πξαθηηθέο (Κεζίδνπ, 2008β, ζ. 26), ελώ αθό-

κε θαη εθεί όπνπ εληνπίδνληαη ζεζκηθέο δηαθεξύμεηο θαη δπλαηόηεηεο δελ εμαζθαιί-

δνληαη νη  ζπλζήθεο πινπνίεζήο ηνπο.   
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