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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού στην Ελλάδα ξεκίνησε να αλλάζει από τα τέλη 

της δεκαετίας 1980 και συνεχίζει έως σήμερα, λόγω της αυξανόμενης παρουσίας 

μαθητών και μαθητριών από άλλες χώρες με διαφορετική γλώσσα από την κυρίαρχη 

μητρική. Μια απάντηση σε αυτό το φαινόμενο ήταν ο Νόμος 2413/1996, ΦΕΚ.124, 

τ.Α΄/17-6-96 για την ίδρυση Διαπολιτισμικών Σχολείων και τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση, έχοντας ως στόχο την αντιμετώπιση των νέων εκπαιδευτικών αναγκών. 

Είκοσι χρόνια μετά την ίδρυσή τους, ερχόμαστε να ερευνήσουμε κατά πόσο έχουν 

επιτευχθεί οι αρχικοί στόχοι των Διαπολιτισμικών Σχολείων. Σε μια πραγματικότητα 

που διαρκώς αλλάζει και εξελίσσεται, έχει ενδιαφέρον να ερευνηθεί η εξέλιξη αυτών 

των σχολείων, οι νέες προκλήσεις, οι συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν τα 

Διαπολιτισμικά Σχολεία, η επιμόρφωση των καθηγητών, και όλα αυτά υπό το πέπλο 

της οικονομικής και προσφυγικής κρίσης.  

Η έρευνα διεξάγεται στα τρία Διαπολιτισμικά Γυμνάσια που υπάρχουν στην Αττική, 

των Δήμων Αθηνών, Ελληνικού και Αχαρνών, με σκοπό να φωτιστούν πτυχές της 

λειτουργίας τους. Στην έρευνα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε 

σχολείου, το μαθητικό κοινό, η υλικοτεχνική υποδομή, οι ελλείψεις, οι προκλήσεις 

που αντιμετωπίζουν καθημερινά η Διεύθυνση και οι καθηγητές, οι επιμορφωτικές 

ανάγκες, τα κενά του συστήματος, καθώς και οι ευκαιρίες και οι όμορφες στιγμές που 

κερδίζει ένας καθηγητής Διαπολιτισμικού Σχολείου. Το εργαλείο της έρευνας είναι η 

ημι-δομημένη συνέντευξη προς τους καθηγητές.  

Η σειρά των ερωτήσεων και της ανάλυσης των αποτελεσμάτων θυμίζει εικονική 

διαδρομή, σα να είμαστε έξω από το σχολείο, ξεκινώντας από αυτά που οι ίδιοι 

πιστεύουν για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τα κίνητρά τους να ασχοληθούν με 

αυτή. Στη συνέχεια μπαίνουμε στο σχολικό χώρο και μας δίνουν μια εικόνα της 

υλικοτεχνικής υποδομής, της Διεύθυνσης και του μαθητικού κοινού. Μετά 

προχωράμε στην τάξη, όπου μας αναλύουν τις προκλήσεις και τα εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και τις 

ευκαιρίες που αντικρίζουν. Μετά το πέρας της διδακτικής εμπειρίας μας απαριθμούν 

αυτά που κέρδισαν οι ίδιοι ως εκπαιδευτικοί και ως άνθρωποι, καθώς και τι θα 

συμβούλευαν έναν νεαρό συνάδελφο που θα ήθελε να δραστηριοποιηθεί στη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση. 
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Έγινε αντιληπτό πως το υπάρχον σύστημα κρίνεται αναποτελεσματικό, κάτι που 

διαφαίνεται από τις επιδόσεις των μαθητών αλλά και τις ελλείψεις που παρατηρούν οι 

καθηγητές είτε στην υλικοτεχνική υποδομή είτε στο νομικό πλαίσιο. Υπαγορεύουν 

αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Διαπολιτισμικών σχολείων, 

υιοθετώντας μια πιο μαθητοκεντρική και λιγότερο αφομοιωτική προσέγγιση, για την 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.  

ABSTRACT  

The composition of the student population in Greece began to change since the late 

1980s and continues to this day due to the increasing presence of pupils from other 

countries with a different language than the dominant mother tongue. A response to 

this phenomenon was Law 2413/1996 on the establishment of intercultural schools 

and intercultural education, with the aim of addressing new educational needs. 

Twenty years after their foundation, we come to investigate whether the primary 

objectives of Intercultural Schools have been achieved. In a constantly changing and 

evolving reality, it is interesting to explore the evolution of these schools, the new 

challenges, the conditions under which intercultural schools operate, the teachers’ 

training, all under the eve of the economic and refugee crisis. 

The research is being conducted in the three Intercultural Gymnasiums in Attica, in 

the Municipalities of Athens, Elliniko and Acharnes, in order to illuminate aspects of 

their function. The survey presents the characteristics of each school, the student 

community, the logistical infrastructure, the shortcomings, the challenges faced by the 

Directorate and the teachers, the training needs, the gaps in the system, as well as the 

opportunities and the beautiful moments won by professors of an Intercultural School. 

The research tool is a semi-structured interview with teachers. 

It has become apparent that the existing system is considered ineffective, as evidenced 

by pupils' performance as well as the deficiencies observed by teachers in either the 

logistics or the legal framework. They suggest changes in the organization and 

operation of intercultural schools by adopting a more student-centered and less 

assimilative approach, in order to more effectively apply the principles of intercultural 

education. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η αυξημένη παρουσία των παιδιών με διαφορετική μητρική γλώσσα από την 

επικρατούσα του σχολείου γέννησε την ανάγκη για την αντιμετώπιση της καινούριας 

τάξης πραγμάτων από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Ένα μέτρο που θεσπίστηκε 

ήταν η δημιουργία σχολείων παλιννοστούντων, όπως αυτό στο Μενίδι του Δήμου 

Αχαρνών στην Αττική. Αυτά τα σχολεία θεσμοθετήθηκαν το 1989 (Ν. 1865/89, 

άρθρο 7) για να διευκολύνουν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και τη 

γρηγορότερη ένταξη των αλλόγλωσσων παιδιών στα συμβατικά σχολεία της χώρας. 

Παρόλα αυτά ο τρόπος λειτουργίας τους απομόνωσε και στιγμάτισε το μαθητικό τους 

κοινό, με αποτέλεσμα να τα οδηγήσει σε σχολική αποτυχία και αποκλεισμό 

(Δαμανάκης, 1998). Σύμφωνα με επίσημες αναλυτικές εκθέσεις των υπευθύνων για 

τα σχολεία παλιννοστούντων της Αττικής, υπάρχουν καταγεγραμμένες οι ελλείψεις 

τόσο στη δομή και τη λειτουργία τους όσο και στη βασική φιλοσοφία που 

διαπερνούσε τη θεσμοθέτησή τους (Κοντογιάννη, 1998). Η μεγάλη αλλαγή ήρθε με 

το Νόμο 2413 του 1996, όπου τα σχολεία παλιννοστούντων αντικαταστάθηκαν από 

τα Διαπολιτισμικά. Η ειδοποιός διαφορά των δύο αυτών σχολείων είναι πως τα 

Διαπολιτισμικά σχολεία όφειλαν να έχουν μια αναλογία 55% γηγενή παιδιά και 45% 

μη γηγενή. Υπό τον ίδιο Νόμο ιδρύθηκε το ΙΠΟΔΕ (Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών 

και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης) καθιερώνοντας τον όρο «διαπολιτισμική 

εκπαίδευση» και όπως αναφέρεται στο άρθρο 34 σκοπός είναι «η οργάνωση και 

λειτουργία σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για 

την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή 

μορφωτικές ιδιαιτερότητες». Στο ίδιο άρθρο συναντάμε το περιεχόμενο της ύλης 

όπου «στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εφαρμόζονται τα προγράμματα των 

αντίστοιχων δημόσιων σχολείων, τα οποία προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες 

εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές ανάγκες των μαθητών τους». 

Αυτό είναι και ένα από τα βασικότερα προβλήματα και εμπόδια που επανήλθε πολλές 

φορές κατά τη διάρκεια της έρευνας, γεγονός που υπογραμμίζει την επιτακτική 

ανάγκη για διαφοροποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων των διαπολιτισμικών από 

εκείνα των υπόλοιπων δημόσιων σχολείων.  

Στην παρούσα εργασία αντικείμενο της έρευνας αποτελούν τα Διαπολιτισμικά 

Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αττική, το Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 
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Αθήνας, το 2ο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αχαρνών και το 2ο 

Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ελληνικού, προκειμένου να εξετάσουμε τον τρόπο 

λειτουργίας τους, το βαθμό εφαρμογής των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 

την εξέλιξη του μαθητικού κοινού μετά από είκοσι χρόνια λειτουργίας και 

κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών αλλαγών. Η έρευνα γίνεται από τη σκοπιά 

των εκπαιδευτικών, όντας οι μαέστροι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πέραν των 

γραφειοκρατικών εμποδίων και των προκλήσεων που δυσχεραίνουν τα έργο τους 

αναφορικά με τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια, το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές 

νέων μαθητών που είναι ενεργές όλο το χρόνο, αξίζει να προσδιορισθεί η φύση των 

μαθητών.  

Σε τι διαφέρουν οι μαθητές των διαπολιτισμικών σχολείων συγκριτικά με ένα 

συμβατικό σχολείο; Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες (Υ.Α.) ο πόλεμος, η βία και οι διώξεις παγκοσμίως αναγκάζουν 

περισσότερους ανθρώπους από ποτέ να εκτοπισθούν από τις εστίες τους1. Με τη νέα 

ετήσια έκθεση της Υ.Α. Παγκόσμιες Τάσεις του ΟΗΕ εν έτη 2017 που αποτελεί τη 

μεγαλύτερη ετήσια έρευνα του οργανισμού για το φαινόμενο του εκτοπισμού, 

υπήρχαν 65,6 εκατομμύρια2 αναγκαστικά εκτοπισμένοι παγκοσμίως στα τέλη του 

2016 - σχεδόν 300.000 περισσότεροι από την περσινή χρονιά. Ο συνολικός αυτός 

αριθμός αντιστοιχεί σε έναν τεράστιο αριθμό ανθρώπων που χρήζουν προστασίας σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για πρόσφυγες – καταγεγραμμένοι στα 22,5 

εκατομμύρια, ο υψηλότερος αριθμός που έχει σημειωθεί ποτέ – όπου τα 5,5 

εκατομμύρια από τη Συρία – η μεγαλύτερη χώρα προέλευσης προσφύγων εξαιτίας 

του πολέμου – τα 1,87 εκατομμύρια από το Νότιο Σουδάν, όπου η καταστροφική 

κατάρρευση των ειρηνευτικών προσπαθειών τον Ιούλιο οδήγησε στον ξεριζωμό 

739.900 ανθρώπων μέχρι τα τέλη του έτους, τα 40,3 εκατομμύρια εσωτερικά 

εκτοπισμένων από Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν και Κολομβία, και τέλος πρόκειται και 

για τους αιτούντες άσυλο που ανέρχονται στα 2,8 εκατομμύρια. 

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η πλειοψηφία των προσφύγων σε παγκόσμιο επίπεδο, 

ήτοι το 84%, βρίσκεται σε χώρες μικρού ή μεσαίου εισοδήματος. Αυτή η ανισότητα 

αναδεικνύει ποικίλα προβλήματα και προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις, όπως τη 

συνεχιζόμενη έλλειψη διεθνούς συναίνεσης στο θέμα της υποδοχής προσφύγων , την 
                                                           
1 http://www.unhcr.gr/nea/artikel/2e714f2888c4c66835720f978a4fadec/o-polemos-i-bia-kai.html  
2 http://www.unhcr.org/globaltrends2016/  



10 
 

εγγύτητα πολλών φτωχών χωρών σε περιοχές όπου μαίνονται συγκρούσεις και την 

ανάγκη να δοθεί τεράστια στήριξη και χρηματοδότηση στις χώρες και τις κοινότητες 

που υποδέχονται τους πρόσφυγες και άλλους εκτοπισμένους ανθρώπους. Τέλος, η 

γενικότερη πολιτική και οικονομική αστάθεια αποτελεί άμεσο εμπόδιο στο έργο των 

ανθρωπιστικών οργανώσεων. 

Οι μισοί πρόσφυγες στον κόσμο είναι παιδιά, φέροντας ένα δυσανάλογο βάρος των 

δεινών του ξεριζωμού, κυρίως λόγω της αυξημένης ευαλωτότητάς τους. Τα παιδιά 

που διαχωρίζονται από τους γονείς και τις οικογένειές τους λόγω σύγκρουσης, 

καταναγκαστικής μετακίνησης ή φυσικών καταστροφών είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. 

Προκειμένου να προστατευθούν, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη οι κυβερνήσεις και 

οι οργανισμοί να συλλέγουν δεδομένα για να κατανοήσουν καλύτερα αυτή την 

ομάδα. Δυστυχώς, τα στοιχεία για αυτόν τον πληθυσμό είναι περιορισμένα, είτε 

επειδή οι χώρες δεν έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης είτε επειδή δεν έχουν δώσει 

τα απαραίτητα στοιχεία στον ΟΗΕ. 75.000 ασυνόδευτα ή χωρισμένα από τους γονείς 

τους παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών αναφέρθηκε ότι ζήτησαν άσυλο το 2016 σε 70 

χώρες. 18.300 από αυτά ήταν κάτω από την ηλικία των 15. Αυτό φυσικά είναι 

υποεκτίμηση, δεδομένου ότι πολλά παιδιά δεν ξέρουν που να απευθυνθούν, συνεπώς 

η επίσημη εικόνα είναι πιο αισιόδοξη από την πραγματική. Περισσότερα από τα μισά 

αιτήματα ασύλου αναφέρθηκαν από ασυνόδευτα ή χωρισμένα παιδιά στη Γερμανία, 

με τις επόμενες μεγαλύτερες ομάδες να αιτούνται άσυλο στην Ιταλία, την Αυστρία, 

τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και την Ελλάδα. Η 

πιο συνηθισμένη χώρα προέλευσης για ένα ασυνόδευτο ή χωρισμένο παιδί που 

διεκδικεί άσυλο, είναι το Αφγανιστάν, η Συρία, το Ιράκ, η Ερυθραία, η Σομαλία και η 

Αιθιοπία3. 

 

Η ελληνική κοινωνία, τα τελευταία τρία χρόνια αποτέλεσε στήριγμα απέναντι στην 

προσφυγική κρίση, στάθηκε και στέκεται αλληλέγγυα στους ανθρώπους αυτούς. Ας 

μην ξεχνάμε ότι σχεδόν κάθε ελληνική οικογένεια έχει μνήμες άλλων εποχών, όταν 

ως πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία ή τον Πόντο πολλοί συνάνθρωποί μας 

ξεριζώθηκαν και αναγκάσθηκαν και εκείνοι με τη σειρά τους να πάρουν το δρόμο της 

προσφυγιάς, αφήνοντας πίσω τα σπίτια, τις περιουσίες τους, την ίδια τους τη ζωή. 

                                                           
3 Ibid. 
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Αυτό είναι, λοιπόν, το παρελθόν και το παρόν των μαθητών που βρίσκονται στα 

θρανία των Διαπολιτισμικών Σχολείων της Αττικής. Παιδιά από όλο τον κόσμο, που 

δεν πρόλαβαν να βιώσουν και να χαρούν την παιδική τους ηλικία. Δεν πρόκειται για 

παιδιά που άλλαξαν γειτονιά ή παιδιά που οικειοθελώς με την οικογένειά τους πήραν 

την απόφαση να μεταναστεύσουν για ένα καλύτερο αύριο σε μια άλλη χώρα. 

Πρόκειται για παιδιά διωγμένα, κυνηγημένα, που βίωσαν τον πόλεμο, τον ξεριζωμό 

και το χαμό φίλων, συγγενών ακόμα και της ίδιας τους της οικογένειας. Παιδιά που 

σήμερα βρίσκονται σε μια χώρα χωρίς να γνωρίζουν αν θα είναι ο τελικός τους 

προορισμός ή όχι. Γίνονται μαθητές στα ελληνικά σχολεία και καλούνται να μάθουν 

μια γλώσσα και μια κουλτούρα που δεν ξέρουν αν θα είναι προσωρινή ή παντοτινή.  

Σε αυτό το έντονα συναισθηματικά και ψυχολογικά φορτισμένο κλίμα καλούνται οι 

έλληνες εκπαιδευτικοί να προσφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν, από ένα εκπαιδευτικό 

σύστημα που απευθύνεται αποκλειστικά σε όλα τα σχολεία της χώρας. 

Καταλαβαίνουμε πως το μαθητικό κοινό είναι τόσο διαφορετικό, ποικιλόμορφο και 

ετερογενές από ένα συμβατικό ελληνικό σχολείο, που αμέσως εντοπίζει κανείς τις 

αστοχίες του προγράμματος σπουδών και την τιτάνια προσπάθεια που οφείλουν να 

καταβάλουν οι εκπαιδευτικοί για να ανατρέψουν το αρνητικό κλίμα, να απαλύνουν 

τον πόνο τους και να εντάξουν αυτά τα παιδιά στην ελληνική κοινωνία. 

Επισκόπηση βιβλιογραφίας 

Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας των σύγχρονων κοινωνιών βάζει στο τραπέζι των 

εκάστοτε Υπουργείων Παιδείας το ζήτημα των διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών 

πολιτικών, οι οποίες θα στηρίξουν έμπρακτα την πολιτισμική πολυμορφία των 

σχολείων. Τα επίπεδα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι τρία: το μακρο-επίπεδο 

του κράτους και των δομών, το μεσο-επίπεδο του σχολείου και το μικρο-επίπεδο 

εντός των τειχών της τάξης, μαζί με την εκπαίδευση της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η 

υπάρχουσα ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία εστιάζει σχεδόν 

αποκλειστικά ως επί το πλείστον στη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας σε 

επίπεδο κράτους, δηλαδή το μακρο-επίπεδο, και σε πρακτικά ζητήματα διαχείρισης 

της πολυπολιτισμικής τάξης. Η βιβλιογραφία εστιάζει στις θεσμικές δομές και όχι 

στην ανθρώπινη παρέμβαση των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότερη 

εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο μικρο-επίπεδο πολλές φορές δε 

λαμβάνονται υπόψη οι ποικίλες διαφορές των πολιτικών δομών του εκάστοτε 
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πολυπολιτισμικού κράτους. Και στα δύο αυτά επίπεδα ανάλυσης, η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση εξετάζεται αποσπασματικά, χωρίς να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη 

εικόνα. Στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία το ενδιαφέρον για την διαπολιτισμική 

εκπαίδευση στο σύνολό της φαίνεται να ατονεί έντονα την τελευταία δεκαετία.  

Σύμφωνα με τον Gundara (2000) η διαπολιτισμική εκπαίδευση ξεκινάει από τις 

εκπαιδευτικές πολιτικές που υιοθετούνται από το κράτος και προσαρμόζονται σε 

πρακτικό επίπεδο στα διαπολιτισμικά σχολεία και τις σχολικές τάξεις. Στη διεθνή 

βιβλιογραφία εμφανίζονται δύο σχολές, εκείνων που εστιάζουν αποκλειστικά στις 

κρατικές προσεγγίσεις της πολυπολιτισμικής κοινωνίας (π.χ. Modood, 2007, Parekh, 

2000), και εκείνων που εμβαθύνουν στην πρακτική εφαρμογή της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης σε επίπεδο σχολικής μονάδας και τάξης (π.χ. Banks & Banks, 2009, 

Νικολάου, 2000). Σε επίπεδο κράτους και εκπαιδευτικής πολιτικής συναντώνται κατά 

κύριο λόγο επιχειρήματα υπέρ της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Banks & Banks, 

2009), παρά εναντίον της (Stables, 2005). Φυσικά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι 

σύγχρονες κοινωνίες είναι πλέον πολυπολιτισμικές. Τα διάφορα μοντέλα διαχείρισης 

της πολιτισμικής διαφορετικότητας (αφομοιωτικό, ενταξιακό και συμπεριληπτικό)4  

υιοθετούνται από το εκάστοτε κράτος με γνώμονα την ενταξιακή πολιτική που αυτό 

χαράσσει στο σύνολο της πολιτικής του.  

Ανεξάρτητα με το τι συμβαίνει στο μακρο-επίπεδο, τα αποτελέσματα διεθνών 

ερευνών εξακολουθούν να επιβεβαιώνουν τη χαμηλή επίδοση παιδιών μεταναστών. 

Παρατηρείται χάσμα στην απόδοση μεταξύ των μαθητών αυτών και των γηγενών 

συμμαθητών τους (Ragvid, 2006, OECD, 2006). Σαφώς κάποιες συγκεκριμένες 

εθνικές ομάδες εξαιρούνται από αυτόν τον κανόνα, όπως μαθητές από την Κίνα ή την 

Ινδία που ζουν και φοιτούν στην Αγγλία (DfES, 2003). Στη ξένη και ελληνική 

βιβλιογραφία επιβεβαιώνονται οι παράγοντες για τη σχολική αποτυχία των παιδιών 

μεταναστών, που οφείλεται πρώτα σε κοινωνικο-οικονομικούς και έπειτα σε 

πολιτισμικούς και σχολικούς παράγοντες. Παράγοντες που μπορούν να αλλάξουν 

μόνο μακροπρόθεσμα και έπειτα από πολλές διεργασίες (Ragvid, 2006). 

Χαρακτηριστικά ο Heckman (2008) τονίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει το 

σχολείο για την εκπαιδευτική πρόοδο όλων των μαθητών. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι 

πιο εύκολο να διενεργηθούν αλλαγές στο επίπεδο του σχολείου και της τάξης, παρά 

                                                           
4 Βλ. Πίνακα 1 
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σε κρατικό και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. Επίσης τονίζεται το γεγονός πως όταν 

ένα σχολείο χαρακτηρίζεται «διαπολιτισμικό», δε σημαίνει απαραίτητα πως είναι 

τέλειο ή ιδανικό στον τομέα του. Δεν αξιοποιούν στο έπακρο όλα τα διαπολιτισμικά 

σχολεία τον ιδιαίτερό τους χαρακτήρα, συνεπώς άλλα είναι πιο αποτελεσματικά και 

άλλα όχι (Ofsted, 2002, Blair, 2002).  

Οι έρευνες στα αποτελεσματικά διαπολιτισμικά σχολεία φανερώνουν ότι οι 

κυρίαρχες προκλήσεις που δυσκολεύουν τους μαθητές μεταναστευτικής προέλευσης 

στη σχολική τάξη είναι η ποικιλομορφία του μαθητικού πληθυσμού, η εθνική 

προέλευση των μαθητών, η μη επάρκεια της γλώσσας, ακόμα και πολιτισμικά ή 

θρησκευτικά στοιχεία. Πρόκειται για στοιχεία που σύμφωνα και με τον Ofsted (2002) 

πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και να λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό 

σχεδιασμό του μαθήματος. Οι σχολικοί παράγοντες που οδηγούν στην 

αποτελεσματική ενίσχυση της επίδοσης των παιδιών μεταναστών αφορούν την 

σχολική ηγεσία, την αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών αυτών των παιδιών, 

την συνεχή παρακολούθηση της επίδοσής τους, το κλίμα αλληλοσεβασμού κατά των 

ρατσιστικών συμπεριφορών, τη συμμετοχή των γονέων στην ευρύτερη σχολική 

κοινότητα και την υποστηρικτική διδασκαλία εκτός ωρών του σχολείου (Ofsted, 

2002, Blair, 2002). Καθίσταται σαφές πως όλοι αυτοί οι παράγοντες δεν 

συνυπάρχουν με ευκολία, καθώς πρόκειται για μια πολυσύνθετη διαδικασία με 

πολλούς δρώντες.  

Τέλος, μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι το αναλυτικό πρόγραμμα. Στη 

διεθνή βιβλιογραφία με τον όρο αναλυτικό πρόγραμμα εννοείται το «στοχευμένο 

αναλυτικό πρόγραμμα» το οποίο περιλαμβάνει εγκυκλίους, οδηγίες, καθώς και τα 

υποστηρικτικά υλικά, τα σχολικά εγχειρίδια και επιπλέον βιβλία για τους καθηγητές. 

Όσο το αναλυτικό πρόγραμμα εστιάζει στη διαπολιτισμική διάσταση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, τόσο πιο αποτελεσματικά θα επιλυθούν τα ζητήματα που 

αφορούν τις επιδόσεις των αλλοδαπών μαθητών. Στην Ελλάδα μείζον ζήτημα 

αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο δεν διαφοροποιείται καθόλου από το 

αναλυτικό πρόγραμμα που ακολουθούν όλα τα σχολεία της χώρας. Έτσι, το 

περιεχόμενο των μαθημάτων δεν είναι από μόνο του προσιτό, ούτε κατανοητό, 

μερικές φορές ούτε ενδιαφέρον για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από το 
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πολιτισμικό τους υπόβαθρο. Για το λόγο αυτό, κύριοι πρωταγωνιστές στο σχολείο 

που κινούν τα νήματα είναι οι Διευθύνσεις και οι ίδιοι οι καθηγητές. 

Στα ακόλουθα κεφάλαια της παρούσας μελέτης αναλύονται οι αρχές που διέπουν τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση, την εξέλιξή της ανά τα χρόνια, το φαινόμενο της 

πολυπολιτισμικότητας της κοινωνίας, τα οφέλη μιας διαπολιτισμικής προσέγγισης 

εντός της κοινωνίας αλλά και της σχολικής τάξης. Ταυτόχρονα αναλύονται ο 

κομβικός ρόλος των εκπαιδευτικών, μέσω της έρευνας που διεξήχθη στα τρία 

Διαπολιτισμικά Γυμνάσια της Αττικής. Οι τοποθετήσεις τους φωτίζουν την 

καθημερινή πραγματικότητα των μαθητών τους αλλά και των ίδιων, δίνοντας τροφή 

για σκέψη για περαιτέρω έρευνα στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Ορισμοί 

1.1 Διαπολιτισμός 

Η έννοια του πολιτισμού δε συναντάται συχνά στο περιεχόμενο ούτε στους στόχους 

της παιδαγωγικής αγωγής. Ως επί το πλείστον συναντάται σε Έλληνες και ξένους 

ερευνητές και διεθνείς οργανισμούς που αναφέρονται σε αυτόν. O Hohmann (1989) 

ορίζει την «πολυπολιτισμικότητα» ως την κοινωνική κατάσταση που επέρχεται λόγω 

της μετανάστευσης, όπου οι εκάστοτε διαδικασίες επηρεάζονται από την άφιξη νέων 

μειονοτικών ομάδων με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τον 

κυρίαρχο πληθυσμό. Στη ελληνική βιβλιογραφία συναντάται συχνά η πρόταση «η 

ελληνική κοινωνία γίνεται μια κοινωνία πολυπολιτισμική» (Μάρκου, 1997, 

Δαμανάκης, 1998, Γκόβαρης, 2001), μια συνηθισμένη διαπίστωση μιας και το 

φαινόμενο αυτό εξηγείται από την αδιάκοπτη εισροή μεταναστών σε συνδυασμό με 

την παλιννόστηση Ελλήνων μεταναστών και ομογενών στη χώρα μας. 

Ενδεικτικά στην 31η Σύνοδο της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO στο Παρίσι το 

2001 υιοθετήθηκε η Οικουμενική Διακήρυξη για την πολιτιστική πολυμορφία η 

οποία «καθιστά σαφές ότι κάθε άτομο πρέπει να αναγνωρίζει όχι μόνο τη 

διαφορετικότητα σε όλες τις μορφές της, αλλά και τον πλουραλισμό της δικής του 

ταυτότητας, μέσα σε κοινωνίες που είναι οι ίδιες πλουραλιστικές» (2001). Η ίδια 

Διακήρυξη αποσαφηνίζει τον όρο του πολιτισμού ο οποίος «θα πρέπει να θεωρείται 

ως το σύνολο διακριτών πνευματικών, υλικών, διανοητικών και συναισθηματικών 

χαρακτηριστικών της κοινωνίας ή μιας κοινωνικής ομάδας, και ό,τι περιλαμβάνει, 

εκτός από τις τέχνες και τα γράμματα, τον τρόπο ζωής, τους τρόπους συμβίωσης, τα 

συστήματα αξιών, τις παραδόσεις και τα πιστεύω5». 

Ο όρος «διαπολιτισμός» συναντάται σε πολλά σημεία της βιβλιογραφίας, και πολλές 

φορές με διαφορετική ερμηνεία. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο η αποσαφήνιση 

του όρου, και η εξέλιξή του στο χρόνο, μιας και έχει χρησιμοποιηθεί για ποικίλες 

εκφάνσεις της πολυπολιτισμικότητας, σε πολυάριθμους τομείς της κοινωνικής ζωής. 

Σε έρευνά του ο Michel Pagé το 1993, αναγνώρισε επτά διαφορετικά ρεύματα ιδεών 
                                                           
5 Ο ορισμός αυτός είναι σύμφωνος με τα συμπεράσματα της Παγκόσμιας Διάσκεψης για την 
Πολιτιστική Πολιτική (MONDIACULT, Πόλη Μεξικού, 1982), της Παγκόσμιας Επιτροπής για τον 
Πολιτισμό και την Ανάπτυξη (Η Δημιουργική μας Πολυμορφία, 1995), και της Διακυβερνητικής 
Διάσκεψης για την Πολιτιστική Πολιτική υπέρ της Ανάπτυξης (Στοκχόλμη, 1998), σχόλιο εντός της 
Οικουμενικής Διακήρυξης. 
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όπου συναντώνται στοιχεία αναφορικά με την εκπαίδευση, φέροντας όλα τους τον 

όρο «διαπολιτισμικά» (Pagé, 1993): το αντισταθμιστικό ρεύμα, το ρεύμα της 

γνωριμίας των πολιτισμών, το ρεύμα του ισότιμου ετεροκεντρισμού, το απομονωτικό 

ρεύμα, το αντιρατσιστικό ρεύμα, το ρεύμα της κοινωνικής αγωγής και το ρεύμα της 

συνεργασίας. 

Σύμφωνα με τον Γκόβαρη (2001, όπ. αναφ. στο Νικολάου, 2008) έχει επιχειρηθεί 

πολλές φορές η αποσαφήνιση του όρου «διαπολιτισμικότητα», δίνοντας διαφορετικές 

μεταξύ τους προσεγγίσεις. Ο Rey von Almen την ορίζει ως ένα πρόγραμμα ισότιμης 

αλληλεπίδρασης των πολιτισμών, με στόχο την υπέρβαση των ορίων τους και τη 

συγκρότηση μιας υπερπολιτισμικής ταυτότητας, ενώ ο Dickopp εντοπίζει μια 

ασάφεια ως προς την ερμηνεία της πρόθεσης «δια»: διαμεσολάβηση της εκπαίδευσης 

μεταξύ των πολιτισμών για αλληλοκατανόηση και αλληλοαποδοχή; Μήπως ανάδειξη 

των κοινών στοιχείων δύο πολιτισμών μέσω της εκπαίδευσης; Ή μήπως μια αγωγή με 

αφετηρία κοινές αρχές για όλους τους πολιτισμούς; Ο Hohmann, που είδαμε και 

παραπάνω, απορρίπτει τη ιδέα της ανάπτυξης ενός ιδιαίτερου παιδαγωγικού κλάδου 

της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής, γιατί η διαπολιτισμική, αφενός νομιμοποιείται  

μόνο όταν συμπεριλαμβάνει στο πρόγραμμά της γενικότερα ερωτήματα, θεωρίες και 

μεθόδους, και αφετέρου δεν πρέπει να αποτελεί ιδιαίτερη εκπαίδευση, αλλά διάσταση 

της γενικής παιδείας που προσφέρει το σχολείο. Είναι η απάντηση στην 

πραγματικότητα του γλωσσικού και πολιτισμικού πλουραλισμού (Reich). Για την 

Krueger-Portratz, ο διαπολιτισμός είναι μια ευκαιρία για κριτική και αποδόμηση του 

παραδοσιακού, εθνοποιητικού σχολείου του έθνους–κράτους της νεωτερικής εποχής, 

με ταυτόχρονη ανάδειξη των προτύπων και των κανόνων που ίσχυαν ως αυτονόητα, 

και τώρα πια δε νοηματοδοτούν τη σύγχρονη κατάσταση της πολυπολιτισμικότητας. 

Τέλος, για τον Nieke η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ως Κριτικής Παιδαγωγικής, 

αφορά μια διεύρυνση του παραδοσιακού παιδαγωγικού στόχου συγκρότησης μιας 

αυθεντικής ταυτότητας του «εγώ», προς την κριτική αντιπαράθεση με τις διαδικασίες 

συγκρότησης των συλλογικών ταυτοτήτων.        

1.2 Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Προσπαθώντας να γίνει η αποσαφήνιση των όρων γύρω από την διαπολιτισμική 

παιδαγωγική εν γένει διαπιστώθηκε δυσκολία στο να δοθεί ένα συγκεκριμένος 

ορισμός. Ο Leicester συμφωνεί σε αυτό μιας και οι αντιλήψεις για την εκπαίδευση 
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και τον πολιτισμό ποικίλουν (Leicester, 1989 όπ. αναφ. στο Παπάς, 1998). Στην 

ελληνική παιδαγωγική βιβλιογραφία συναντώνται οι παραπλήσιοι όροι 

«διαπολιτισμική αγωγή», «διαπολιτισμική εκπαίδευση» και «διαπολιτισμική 

παιδαγωγική» που παρόλα αυτά αναφέρονται σε ξεχωριστά πράγματα (Γκότοβος, 

1997, σελ. 23). 

Η «διαπολιτισμική αγωγή» θέτει στο κέντρο τη διαπολιτισμικότητα η οποία προωθεί 

τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Σύμφωνα με τις Κανακίδου και 

Παπαγιάννη, η διαπολιτισμική αγωγή είναι παιδαγωγική αντίδραση «θεωρητικού και 

πρακτικού τύπου σε μια μεταβαλλόμενη πολιτισμική πραγματικότητα και προτείνεται 

ως ένα σύνολο διαδικασιών εξισορρόπησης μεταξύ διακρίσεων και εντάσεων (1998, 

σελ.14-15). 

Με τον όρο «διαπολιτισμική εκπαίδευση» αναφερόμαστε στο σύνολο του 

εκπαιδευτικού συστήματος, τη διαδικασία όπως και το αποτέλεσμα των διεργασιών 

εντός του σχολείου. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στοχεύει στην αλλαγή του 

σχολείου και της κοινωνίας στο σύνολό της ώστε όλοι να έχουν ίσες ευκαιρίες, να 

εκφράζονται ελεύθερα, παράλληλα με την υποστήριξη και τη συνεργασία του 

κράτους (Μάρκου, 1997). 

Το τρίτο παρακλάδι που είναι η «διαπολιτισμική παιδαγωγική» θέτει στο κέντρο το 

παιδί-μαθητή αναλύοντας τις ιδιαιτερότητές του, τις ανάγκες του, τα ενδιαφέροντά 

του και το προσωπικό τρόπο μάθησής του. Έτσι εισάγεται στο σχολείο η 

διαπολιτισμική προσέγγιση που συνεπάγεται την περαιτέρω κατάρτιση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού και την εξέλιξη του επιμορφωτικού και εποπτικού υλικού 

(Μάρκου, 1989). Σε αυτό το μοντέλο παιδαγωγικής άτομα διαφορετικής προέλευσης 

αλληλεπιδρούν, συνεργάζονται, συνυπάρχουν, σε μια νέα ανοικτή κοινωνία που 

διέπεται από τις αρχές τις ισοτιμίας, της αλληλοκατανόησης και της αλληλοαποδοχής 

(Γεωργογιάννης, 1997). Η διαπολιτισμική παιδαγωγική στοχεύει στην κατάρριψη των 

στερεοτύπων, των προκαταλήψεων, σε μια κοινωνία ολοένα και πιο πολυπολιτισμική 

με ότι θετικό ή αρνητικό αυτό συνεπάγεται. Προωθεί τη συνύπαρξη και την συνοχή 

συνυπολογίζοντας τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες των μαθητών. 

1.3 Η σχολική τάξη ως ομάδα συνομηλίκων 
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Είθισται να λέμε πως το σχολικό περιβάλλον είναι η μικρογραφία της κοινωνίας. Και 

αυτό γιατί πρώτη φορά συνυπάρχουμε με άτομα που δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ 

ξανά, δεν είναι συγγενείς μας, δεν είναι γνωστοί μας. Με αυτά τα άτομα, αν όχι με 

όλα σίγουρα με κάποια, διανύουμε δώδεκα κοινά χρόνια συνύπαρξης, συνεργασίας 

και αλληλεπίδρασης. Η σχολική τάξη, λοιπόν, δεν είναι μια απλή συνάθροιση 

ατόμων, δεν είναι ένας αριθμός μαθητών, είναι ένα κοινωνικό σύστημα, μια δομή 

ζωτικών σχέσεων μεταξύ των μελών της (Bronfenbrenner, 1996). Υπάρχουν δύο 

δομές που διέπουν μια τάξη, η τυπική και η άτυπη.  

Στην τυπική δομή συναντάμε τους ρόλους, τις θέσεις και τους κανόνες συμπεριφοράς 

εντός και εκτός της αίθουσας διδασκαλίας. Εδώ ο μαθητής υλοποιεί τη διαδικασία 

της μάθησης σε δύο επίπεδα: σε πρώτο επίπεδο ο μαθητής αλληλεπιδρά με τον 

«άλλο», δηλαδή με τους συμμαθητές του, συνεπώς η μάθηση προκύπτει από τη 

σχέση που αποκτάται μεταξύ των μαθητών (κοινωνική μάθηση). Σε δεύτερο επίπεδο 

ο μαθητής έχει να αντιμετωπίσει τη διδακτέα ύλη όπου εδώ αλληλεπιδρά με τον 

καθηγητή του, συνεπώς η μάθηση προκύπτει από την τριβή του με το διδακτικό 

αντικείμενο καθώς και από τις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται 

(Αναγνωστοπούλου 2005) . 

Στην άτυπη δομή συναντάμε τις σχέσεις μεταξύ των συνομηλίκων, άτυπες ή φιλικές 

σχέσεις, όπου συναντάμε και υποομάδες. Κάθε παιδί επιδιώκει την αναγνώριση και 

αποδοχή της εικόνας του από τους άλλους και την ένταξή του σε μια «παρέα». 

Συνήθως πρόκειται για παιδιά με φυσικές ικανότητες κυρίως στην κιναισθητική 

ικανότητα, προωθώντας τον εαυτό τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να κερδίζουν την 

αποδοχή από τους συμμαθητές τους (Δόικου - Αυλίδου 2002). Όταν ένα παιδί 

απορρίπτεται από τους συνομηλίκους του τότε βιώνει ποικίλα συναισθήματα όπως 

άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση, εχθρική συμπεριφορά, συνεπώς η μετέπειτα 

προσαρμογή του καθίσταται πιο δύσκολη (Duck & Perlman 1988). Δίνεται ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην άτυπη δομή καθώς οι σχέσεις που χτίζονται διαφέρουν από τις 

γονεϊκές μιας και είναι πολύ περισσότερες, βαδίζουν σε μια ισότιμη βάση, είναι 

λιγότερο καταπιεστικές, ενώ ταυτόχρονα δεν είναι ιδιαίτερα ασφαλείς ούτε μόνιμες. 

Παράλληλα, στην ίδια δομή γίνεται και η διάκριση των ισχυρών φυσιογνωμιών (για 

παράδειγμα ο πρόεδρος του δεκαπενταμελούς) και των κοινωνικά πιο αδύναμων ή 
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απομονωμένων που δεν ασκούν ιδιαίτερη επιρροή είτε εντός είτε εκτός τάξης 

(Duncan & Cohen 1999). 

1.4 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως η βαθμίδα προς 

έρευνα στο θέμα της διαπολιτισμικής προσέγγισης της διδασκαλίας. Ιδιαίτερα 

χρήσιμο είναι λοιπόν να αποσαφηνισθεί ο όρος «Δευτεροβάθμια». Η Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση παρέχεται σε δύο κύκλους: την υποχρεωτική Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) και τη μετα-υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

(Ενιαίο Λύκειο και Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια). 

1.4.1 Γυμνάσιο 

Το Γυμνάσιο ολοκληρώνει τα τρία τελευταία έτη υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η 

ηλικιακή ομάδα των μαθητών που φοιτούν είναι δώδεκα μέχρι δεκαπέντε ετών.  

Οι στόχοι του Γυμνασίου6 είναι η προώθηση της ολόπλευρης ανάπτυξης των 

μαθητών σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχουν σε αυτή την ηλικία, η διεύρυνση 

του συστήματος αξιών των μαθητών, ο εμπλουτισμός και συνδυασμός της γνώσης με 

τους ανάλογους κοινωνικούς προβληματισμούς, η καλλιέργεια της γλωσσικής 

έκφραση, η σωματική ανάπτυξη, η επαφή με τις διάφορες μορφές τέχνης, η 

διαμόρφωση αισθητικού κριτηρίου και η συνειδητοποίηση δυνατοτήτων, κλίσεων, 

δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων  

Τα Γυμνάσια διακρίνονται σε Ημερήσια Γυμνάσια, Εσπερινά Γυμνάσια, Μουσικά 

Γυμνάσια, Γυμνάσια Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Γυμνάσια με τμήμα 

Αθλητικής Διευκόλυνσης. 

Μέχρι πρότινος λειτουργούσαν Ειδικά Γυμνάσια και Τάξεις Ένταξης για παιδιά με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σημαντικό είναι πως από το 1996 λειτουργούν 

Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης προς αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών 

αναγκών ομάδων με κοινωνικές, πολιτισμικές ή θρησκευτικές ιδιαιτερότητες. Δεν 

υπάρχουν πια τμήματα υποδοχής, κάτι που αποτελεί εμπόδιο και δημιουργεί 

                                                           
6 Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985) 
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καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας λόγω ελλιπούς ή και 

μηδαμινής γνώσης της ελληνικής γλώσσας. 

Αποφοιτώντας από το Γυμνάσιο οι μαθητές παίρνουν τον Απολυτήριο Τίτλο, έχοντας 

τη δυνατότητα ένταξης στο Β' Κύκλο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

 

1.4.2 Ενιαίο Λύκειο 

Το Ενιαίο Λύκειο θεσμοθετήθηκε με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 19977. 

Αποτελείται από τρεις τάξεις, διαρκεί τρία χρόνια, και η ηλικιακή ομάδα των 

μαθητών που φοιτούν είναι δεκαέξι μέχρι δεκαοκτώ ετών. 

Οι στόχοι του Ενιαίου Λυκείου8 είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των ικανοτήτων - 

δεξιοτήτων του μαθητή, η προετοιμασία του για το ρόλο του μέσα στη σύγχρονη 

κοινωνία, η έμφαση στη γενική παιδεία και η οριζόντια και κάθετη κινητικότητα στις 

άλλες ισότιμες ή ανώτερες βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Στην Α΄ τάξη του Ενιαίου Λυκείου το πρόγραμμα αποτελείται από μαθήματα Γενικής 

Παιδείας, τα οποία είναι κοινά για όλους τους μαθητές. Στη Β΄ τάξη οι μαθητές 

οφείλουν να επιλέξουν μία ομάδα προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών Σπουδών ή 

Θετικών Σπουδών. Στην Γ΄ τάξη υπάρχει και μια τρίτη ομάδα, αυτή της Οικονομίας 

& Πληροφορικής9. Παράλληλα με την κατεύθυνση που επιλέγουν, οι μαθητές του 

Ενιαίου Λυκείου της Β΄ και Γ΄ τάξης παρακολουθούν και μαθήματα γενικής παιδείας.  

Τα είδη των Λυκείων είναι τα Ημερήσια Ενιαία Λύκεια, τα Εσπερινά Ενιαία Λύκεια 

με τετραετή φοίτηση για τους εργαζόμενους νέους, τα Μουσικά Ενιαία Λύκεια, τα 

Εκκλησιαστικά Ενιαία Λύκεια, τα Ενιαία Λύκεια με Τμήμα Αθλητικής 

Διευκόλυνσης, τα Μειονοτικά Ενιαία Λύκεια, τα Ενιαία Λύκεια Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης, τα Ενιαία Λύκεια Ειδικής Αγωγής και οι Τάξεις Ένταξης για μαθητές 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου δίνουν εξετάσεις τόσο σε επίπεδο σχολικής μονάδας όσο 

και σε εθνικό επίπεδο για να αποκτήσουν Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου. Επιπλέον, 
                                                           
7 Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/23-9-1997) 
8 Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013) 
9 Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/2015) 
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μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων τα παιδιά δύνανται να εισαχθούν στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια) ή στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) της χώρας, σε δημόσια ή ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ), και να αποκτήσουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

επιπέδου μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμικές 

προσεγγίσεις 

2.1 Πολυπολιτισμικότητα 

Από το τέλος της δεκαετίας του 1980 και τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η 

ελληνική κοινωνία αρχίζει να αντιλαμβάνεται τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της, 

σαν ένα μωσαϊκό από διαφορετικούς πολιτισμούς. Αυτή η έντονη αίσθηση εκείνη την 

περίοδο εξηγείται από τη μαζική μετακίνηση στην Ελλάδα παλιννοστούντων και 

αλλοδαπών Ελληνοποντίων από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 

Βορειοηπειρωτών από την Αλβανία, και κυρίως οικονομικών και πολιτικών 

μεταναστών από τα Βαλκάνια, χώρες της ανατολικής Ευρώπης και της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης, τη Μέση και Άπω Ανατολή και την Αφρική. 

Η πολιτισμική ετερότητα σαφώς δεν παρατηρείται στην Ελλάδα μόνο τα τελευταία 

τριάντα χρόνια, εάν συνυπολογίσουμε την ύπαρξη των παραδοσιακών μειονοτήτων 

(θρησκευτικών, πολιτισμικών, κ.τ.λ.) που διαβιούν στον ελλαδικό χώρο. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε, τη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης, τους 

μουσουλμάνους της Ρόδου, τους εβραίους, τους τσιγγάνους, κ.τ.λ.  

Μέχρι και τις αρχές τις δεκαετίας του ’90 η ελληνική κοινωνία θεωρούσε, 

λανθασμένα θα λέγαμε, τον εαυτό της ως μια ιδιαίτερα ομοιογενή κοινωνία, κάτι που 

σίγουρα αποδείχθηκε ουτοπία. 

Όπως είναι προφανές,  η πολυπολιτισμικότητα δεν αγγίζει μόνο την ελληνική 

πραγματικότητα, αλλά και όλες τις δυτικές κοινωνίας. Παρόλα αυτά, αναλύοντας τα 

αίτια αυτής της ποικιλομορφίας, θα παρατηρήσουμε ότι δεν οφείλεται μόνο στις 

πληθυσμιακές μετακινήσεις ως συνέπεια της μετανάστευσης ή στην παρουσία των 

μειονοτήτων που συναντάμε εντός συνόρων.  Αν εξαιρέσουμε τις μετακινήσεις αυτές 

και τις μειονότητες, τις οποίες συναντάμε σε παγκόσμια κλίμακα, οφείλουμε να 

παραδεχτούμε πως οι νέες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες μας επιτρέπουν, αν δεν μας 

επιβάλουν, να μετακινηθούμε. Πιο συγκεκριμένα, σε μια εποχή όπου έχουν 

επικρατήσει υπερεθνικά οικονομικά συστήματα, η ευρωπαϊκή ενοποίηση και η 

διεθνής επικοινωνία, είναι βέβαιο πως οι συνθήκες αυτές δημιουργούν σχέσεις 

αλληλεξάρτησης μεταξύ των χωρών, συνεπώς οι λαοί έρχονται σε πολιτισμική επαφή 



23 
 

και επικοινωνία. Εξίσου σημαντικό ρόλο στην επιρροή των γεωπολιτικών 

μεταλλαγών κατέχει και η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, καθώς κατά τα τέλη του 

20ου αιώνα έγιναν ιστορικές αλλαγές στην περιοχή των Βαλκανίων και στην Ελλάδα, 

έτσι γεννήθηκε ένα νέο πολιτικό, οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο επικοινωνίας 

(Κεσίδου, 2004).  

Λόγω των παραπάνω, πολλές φορές «ενοχοποιούνται» οι μετακινήσεις των 

πληθυσμών και οι  κοινωνικοπολιτικές αλλαγές ως υπαίτιες για την ετερότητα και την 

ποικιλομορφία των κοινωνιών που τις χαρακτηρίζει. Αξίζει όμως να αναρωτηθεί 

κανείς αν υπάρχει ετερότητα ακόμα και στις πιο σχετικά ομοιογενείς κοινωνίες και 

ομάδες. Πόσο μάλλον, αν αναλογισθεί κανείς πόσο διαφορετικοί είναι όλοι μεταξύ 

τους, μιας και ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός με τη δική του προσωπικότητα.  

Ιστορικά, λοιπόν, αποδεικνύεται πως ο προσανατολισμός της εκπαίδευσης δεν μπορεί 

να συνεχίσει να είναι μονοπολιτισμικός ακολουθώντας τη εθνοκεντρική νοοτροπία 

του 18ου και του 20ου αιώνα. Το σχολείο πρέπει να εξελίσσεται και να 

εκμοντερνίζεται για να μπορεί να εναρμονίζεται με την τρέχουσα πραγματικότητα. 

Παράλληλα, παρατηρείται μια σύγκρουση μεταξύ της μονοπολιτισμικής και 

εθνοκεντρικής εκπαίδευσης με την πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική 

πραγματικότητα (Κεσίδου, 2004). Σύμφωνα με τον Dietrich (2006), υπάρχει ένα 

τεράστιο κενό μεταξύ της κοινωνίας και της εκπαίδευσης, επειδή οι κοινωνίες είναι 

ναι μεν πολυπολιτισμικές και πολυγλωσσικές, ενώ η εκπαίδευση δεν έχει στραφεί 

προς την αντίστοιχη κατεύθυνση. Με άλλα λόγια, μια μονοπολιτισμική εκπαίδευση 

σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία δεν αφυπνίζει το μαθητή και μελλοντικό ενεργό 

πολίτη, δεν του αναπτύσσει τα αντίστοιχα αισθητήρια, και δεν τον προσαρμόζει 

κατάλληλα στις νέες, μεταλλαγμένες κοινωνικές συνθήκες. Συνεπώς η πρόκληση που 

αντιμετωπίζει το ελληνικό σχολείο συνοψίζεται σε μια αναντιστοιχία μεταξύ των 

υφιστάμενων κοινωνικών απαιτήσεων, λόγω της πολυπολιτισμικότητας, και της 

μονοπολιτισμικής εκπαίδευσης. Πως λοιπόν ένας μαθητής θα είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί καταλλήλως στην πολυπολιτισμική κοινωνία για την οποία 

προετοιμάζεται λανθασμένα ή ελλιπώς; Στο σημείο αυτό διαπιστώνεται τη 

σύγκρουση των «θέλω» της κοινωνίας με τα «πρέπει», καθώς μιας ευρέως 

διαδεδομένη αντίληψη που επικρατεί είναι η αναγκαιότητα για εθνική, θρησκευτική, 

γλωσσική και πολιτισμική ομοιογένεια, κάτι που στις σύγχρονες κοινωνίες που 
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αποτελούνται από κράμα πολιτισμών είναι σχεδόν ανέφικτο. Σε κάθε περίπτωση, μια 

κοινωνία για να παραμείνει ομοιογενής και μονοπολιτισμική ή να συνυπάρξει με 

άλλους πολιτισμούς και να γίνει πολυπολιτισμική, θα πρέπει να υπάρξουν 

ιδεολογικές και θεσμικές αλλαγές της εκάστοτε κοινωνίας (Dietrich όπ. αναφ. 

Κεσίδου, 2004). 

2.2 Διαπολιτισμικότητα στην κοινωνία 

Η Διαπολιτισμικότητα είναι η απάντηση στην πολυπολιτισμικότητα, μιας και η 

δεύτερη αποκρυσταλλώνει την υφιστάμενη κατάσταση, ενώ η πρώτη υποδεικνύει τι 

πρέπει να γίνει. Άρα λοιπόν η διαπολιτισμική προσέγγιση μιας κατάστασης είναι μια 

δυναμική διαδικασία η οποία συνδέεται με την ανάπτυξη παιδαγωγικών, 

πολιτισμικών και κοινωνικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων 

προβλημάτων σε μια κοινωνία. Εν προκειμένω, μας αφορά η διαπολιτισμική αγωγή, 

δηλαδή η υιοθέτηση παιδαγωγικών πρακτικών τέτοιων που θα αναπτύξουν στους 

μαθητές από τη μια τις απαραίτητες ικανότητες για μια ομαλή συνύπαρξη, και από 

την άλλη έναν αντιστοίχως ομαλό εγκλιματισμό.  

Στη βιβλιογραφία συναντώνται διαρκώς ορισμοί και προσεγγίσεις του διαπολιτισμού, 

χωρίς να υπάρχει μια καθολική ταύτιση. Πάντα προστίθεται κάτι καινούριο, 

δημιουργώντας εν τέλει έναν εκτενή ορισμό του Διαπολιτισμού. Για τον Hoff (1987), 

ο διαπολιτισμός είναι μια πολύπλοκη διαδικασία κοινωνικοποίησης του ανθρώπου, ο 

οποίος βρίσκεται σε μια νέα, διαρκώς μεταβαλλόμενη πολυπολιτισμική 

πραγματικότητα. Ταυτόχρονα πρέπει να μη νιώσει απειλή, αντιθέτως να είναι 

ανοικτός, με θέληση να γνωρίσει και να εξερευνήσει το «καινούριο» και μέχρι 

πρότινος «άγνωστο» σε εκείνον. Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τον Porscher (1989) η 

διαπολιτισμικότητα δεν αφορά απλώς μια παράλληλη συνύπαρξη ανθρώπων 

διαφορετικής προέλευσης, περιλαμβάνει και τις επιμέρους αλληλεπιδράσεις και 

επιρροές μεταξύ των πολιτισμών. Λίγα χρόνια αργότερα στην ελληνική βιβλιογραφία 

παρατηρείται ότι στο κέντρο βρίσκονται η αλληλεπίδραση, η αμοιβαιότητα και η 

αλληλεγγύη (Κανακίδου – Παπαγιάννη, 1994). Γνώριμες αντιδράσεις και 

συναισθήματα για τον ελληνικό λαό ήδη από τις ανταλλαγές πληθυσμών μετά τη 

Μικρασιατική καταστροφή και τη Γενοκτονία των Ποντίων. 
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Ο Banks μεταγενέστερα (2008) σημειώνει μια τεράστια πρόκληση για τις κοινωνίες 

που χαρακτηρίζονται ως πολυπολιτισμικές. Αυτές οι κοινωνίες πρέπει να 

δημιουργήσουν ένα πλαίσιο ικανό να συμπεριλαμβάνει με ίσους όρους όλους τους 

πολίτες ανεξαιρέτως καταγωγής και ταυτόχρονα να συνυπάρχουν κοινές αξίες, 

ιδανικά, εθνικοί στόχοι, τα οποία θα πρέπει όλοι να ασπασθούν και να πρεσβεύουν, 

χάρη της κοινωνικής συνοχής και για το γενικότερο καλό του συνόλου. 

Εντοπίζοντας, λοιπόν, μια τέτοια κοινωνική πρόκληση, υπογραμμίζεται η 

αναγκαιότητα του ρόλου της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Καθώς οι συνειδήσεις και 

οι νοοτροπίες δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη, και για να διατηρηθεί η 

ισορροπία μεταξύ των δύο φαινομενικά αντίθετων πόλων, καταλυτικός κρίνεται ο 

ρόλος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.  

2.3 Διαπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση 

Όπως είδαμε και στο κεφάλαιο των ορισμών, το να ορίσει κανείς τις έννοιες 

διαπολιτισμός και εκπαίδευση δεν είναι εύκολο. Κάθε ορισμός «κουβαλάει» τις 

επιρροές και τη νοοτροπία της εκάστοτε χώρας προέλευσης, ανάλογα φυσικά και με 

την εποχή που αυτός εμφανίσθηκε. Για παράδειγμα ο Bennett (2007),  στηρίζει πως η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση στη διδασκαλία και τη μάθηση 

η οποία βασίζεται από τη μία σε δημοκρατικές αξίες και από την άλλη επιβεβαιώνει 

τον πολιτισμικό πλουραλισμό. Κατά τον Banks (2004), η έννοια αυτή 

πρωτοεμφανίστηκε στις ΗΠΑ και στη Δυτική Ευρώπη μέσα από κινήματα των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων κυρίως τις δεκαετίες του ’50 και ’60, ενώ για την ελληνική 

κοινωνία και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η έννοια αυτή πιο πρόσφατη. Ο 

ορισμός των Banks και Banks (2004) μας κατατοπίζει απόλυτα στο τι πρέπει να γίνει, 

μας προσανατολίζει σε μια νέα επιστήμη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ως ένα νέο 

πεδίο μελέτης με βασικό σκοπό τη δημιουργία ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών για 

τους μαθητές από διαφορετικές φυλετικές, εθνικές, κοινωνικές και πολιτισμικές 

ομάδες. Κύριος στόχος μιας τέτοιας εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει όλους τους 

μαθητές να εξελιχθούν, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε ποικίλους τομείς, 

καθώς και να αναπτύξουν στάσεις οι οποίες θα τους επιτρέψουν να λειτουργούν 

αποτελεσματικά στα πλαίσια μιας πολυπολιτισμικής και δημοκρατικής κοινωνίας και 

να αλληλεπιδρούν, να διαπραγματεύονται και να επικοινωνούν με άτομα από 

διαφορετικές ομάδες.  
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Κατά τον Gorski (2010), η διαπολιτισμική εκπαίδευση υπογραμμίζει όλα αυτά που 

πρέπει να τροποποιηθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα, τις αλλαγές στον τρόπο 

διδασκαλίας, δηλαδή το στυλ διδασκαλίας, ή ακόμα και τις αλλαγές στο ίδιο το 

περιβάλλον της τάξης. Μέχρι και για την ύπαρξη εξωτερικών παραγόντων, όπως για 

παράδειγμα η χρηματοδότηση των σχολείων από τρίτους και η παροχή πόρων για την 

υλοποίηση προγραμμάτων. Με λίγα λόγια, η διεξαγωγή της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης δεν εξαρτάται μόνο από την εκάστοτε εκπαιδευτική μονάδα και το 

ανθρώπινο δυναμικό της. Χρειάζεται και μια επιπρόσθετη βοήθεια από εξωγενείς 

παράγοντες, είτε αυτό λέγεται κράτος, είτε τοπική κοινωνία, είτε ιδιωτική 

πρωτοβουλία. Ο Gorski, λοιπόν, καταλήγει στο ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση 

αφορά στον μετασχηματισμό τριών βασικών επιπέδων: του σχολείου μαζί με το 

εκπαιδευτικό σύστημα, της κοινωνίας, καθώς και των εκπαιδευτικών.  

Σε αντίστοιχο μήκος κύματος τοποθετείται και η Χατζησωτηρίου (2010), η οποία 

υπογραμμίζει όχι μόνο την ανάγκη μεταρρύθμισης του σχολείου, αλλά και όλο το 

κλίμα της σχολικής εκπαίδευσης σε πολιτισμικό και πολιτικό επίπεδο. Για το λόγο 

αυτό παρατηρούμε πόσο πολυσύνθετο και πολυδιάστατο είναι το ζήτημα της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, μιας και εμπλέκονται πολλοί και διαφορετικοί 

δρώντες, όλα τα μέλη της κοινωνίας, όλοι οι φορείς, με λίγα λόγια, αφορά την 

εκάστοτε κοινωνία στο σύνολό της. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν αφορά μόνο 

την ακαδημαϊκή επιτυχία παιδιών μεταναστών, επιδιώκει ταυτόχρονα και την 

ευρύτερη κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, μέσω μιας πιο ανθρωπιστικής 

προσέγγισης, αρχών και αξιών που διέπονται από δημοκρατικά ιδεώδη. Σύμφωνα με 

τη Χατζησωτηρίου, η διαπολιτισμική εκπαίδευση απαιτεί ένα ευρύτερο σχεδιασμό 

και συντονισμό εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος, που θα περιλαμβάνουν 

κοινωνικο-ακτιβιστικές σχολικές πολιτικές, εκπαιδευτική ατζέντα αντι-

προκατάληψης, πρόσληψη εκπαιδευτικών από μειονοτικές ομάδες και ταυτόχρονα 

ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας εντός και εκτός των σχολείων. 

Έτσι, τα παιδιά αυτών των σχολείων θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένα να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της κοινωνίας, όπως επίσης και η κοινωνία θα είναι 

αντιστοίχως προετοιμασμένη για να αγκαλιάσει αυτά τα παιδιά ως κοινωνικά 

ενεργούς πολίτες. Ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για παιδιά με μεγαλύτερες 
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πιθανότητες περιθωριοποίησης, σχολικού εκφοβισμού, στιγματισμού, ακόμα και μη 

ακαδημαϊκής ανάπτυξης, και για αυτό το λόγο χρήζουν ενίσχυσης και ενθάρρυνσης.  

2.4 Μοντέλα εκπαίδευσης μειονοτικών ομάδων 

Σε έναν κόσμο γεμάτο αντιθέσεις παρατηρείται διαρκώς η τάση μιας ισότιμης 

αντιμετώπισης για να υπάρχει ένας κοινός κώδικας επικοινωνίας εντός του συνόλου. 

Ζώντας σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία γεννάται η ανάγκη, πόσο μάλλον η 

υποχρέωση, να υιοθετήσουμε διαπολιτισμικές προσεγγίσεις μέσω εθνικών πολιτικών 

για την αρμονική συνύπαρξη όλων. Και όπως λέγαμε μικροί, το σχολείο είναι μια 

μικρογραφία της κοινωνίας, συνεπώς πρέπει και σε αυτόν τον χώρο να υιοθετηθούν 

και να εφαρμοσθούν αρχές τέτοιες που θα αγκαλιάσουν το διαφορετικό μέσω μια 

διαπολιτισμικής προσέγγισης. Ένας μαθητής με διαπολιτισμικές ικανότητες είναι ο 

αυριανός πολίτης που πλέον γνωρίζει τι εστί πολιτισμική ετερότητα, και έτσι θα 

μπορέσει να βοηθήσει τη χώρα του που επιβιώνει σε μια αλληλοεξαρτώμενη 

οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα. 

Οι μετακινήσεις πληθυσμών των τελευταίων δεκαετιών οδήγησε στην πιλοτική 

εφαρμογή εκπαιδευτικών μοντέλων ευρωπαϊκής συνεργασίας με σκοπό να ενταχθούν 

μαθητές από διαφορετικές εθνικοπολιτισμικές ομάδες στο εκπαιδευτικό σύστημα της 

εκάστοτε χώρας υποδοχής. Πιο συγκεκριμένα, στις ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας προωθείται το μοντέλο διαμόρφωσης μιας κοινής 

ευρωπαϊκής συνείδησης που έχει ως στόχο την ταυτότητα του νέου Ευρωπαίου 

πολίτη απαλλαγμένο από κάθε στερεότυπο και προκατάληψη. 

Ιστορικά οι προσπάθειες αυτές ξεκίνησαν κατά τη δεκαετία του ’60 και έως σήμερα 

μετράμε ήδη πέντε διαφορετικά μοντέλα εκπαίδευσης μειονοτικών ομάδων, με 

ισχύον το διαπολιτισμικό μοντέλο (Μάρκου, 1989, Παπάς, 1998, Γεωργογιάννης, 

1997, Γκόβαρης, 2001).  

2.4.1 Αφομοιωτικό μοντέλο 

Εντοπίζεται στα μέσα της δεκαετίας του ’60, πρόκειται για ένα μοντέλο όπου δεν 

υπήρχαν εθνικά ή φυλετικά χαρακτηριστικά καθώς είχε ως στόχο την απόλυτη 

απορρόφηση των εθνικά και πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων από το γηγενή 

πληθυσμό (Yinger, 1968). Έτσι υιοθετήθηκε μια μονογλωσσική και μονοπολιτισμική 
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διαδικασία επιπολιτισμού (acculturation), ώστε να επικρατήσει ο κυρίαρχος 

πολιτισμός. Ως συνέπεια οι μαθητές αποκόπτονται σταδιακά έως πλήρως από τα 

χαρακτηριστικά της πολιτισμικής τους ταυτότητας αλλοιώνοντας κάθε παραδοσιακό 

στοιχείο της χώρας προελεύσεως (Husén & Postlethwaite, 1985). Το σκεπτικό του 

μοντέλου εδράζει στη θέση πως μια κοινή ταυτότητα και ένα εθνικά και πολιτισμικά 

ενιαίο σύνολο δεν κινδυνεύει από κοινωνικές συγκρούσεις, εξασφαλίζοντας έτσι την 

κοινωνική συνοχή και κυριαρχία (Γκόβαρης, 2001). 

2.4.2 Μοντέλο ενσωμάτωσης 

Το μοντέλο αυτό αναγνωρίζει την πολιτισμική ετερότητα καθώς σέβεται το 

διαφορετικό σε θέματα θρησκείας, παραδόσεων, εορτών, εθίμων κ.ά. που δεν 

επηρεάζουν αισθητά τις πολιτισμικές αρχές και τη διαμόρφωση και συνοχή της 

κοινωνίας. Σύμφωνα με το Γεωργογιάννη (1997) ο όρος της «ενσωμάτωσης» 

υποδηλώνει ότι «κάθε μεταναστευτική ομάδα είναι φορέας ενός πολιτισμού που 

δέχεται επιδράσεις από τη χώρα υποδοχής ταυτόχρονα όμως ασκεί επίδραση σε αυτή 

και συμμετέχει στην αναδιαμόρφωσή της». Έχοντας ως θεμέλιο την αμοιβαία 

ανεκτικότητα, εθνικές μειονοτικές και μεταναστευτικές ομάδες που δεν έχουν χάσει 

την πολιτισμική τους ταυτότητα καταφέρνουν να συνυπάρχουν με την ευρύτερη 

κοινωνία έχοντας ή  μη κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους (Vlachos, 

1968). Έτσι γίνεται αποδεκτή η πολυπολιτισμικότητα ενός μη ομοιογενούς συνόλου 

καθώς αλληλεπιδρούν οι χώρες προέλευσης και υποδοχής.  

2.4.3 Πολυπολιτισμικό μοντέλο 

Αυτό το μοντέλο εμφανίσθηκε τη δεκαετία του 1970 όταν έγινε φανερό πως ούτε το 

αφομοιωτικό ούτε το μοντέλο ενσωμάτωσης είχαν αποτέλεσμα με συνέπεια ο εθνικός 

διαχωρισμός να συνεχίζεται από γενιά σε γενιά χωρίς να δίνεται ουσιαστική λύση στο 

πρόβλημα που αντιμετώπιζαν μαθητές και δάσκαλοι στο σχολείο. Έτσι έγινε μια 

τεράστια μετατόπιση από τα εθνοκεντρικά μοντέλα στον πολιτισμικό πλουραλισμό 

και στην «πολυπολιτισμική εκπαίδευση». Εδώ η χώρα-κοινωνία υποδοχής αποδέχεται 

τις πολιτισμικές διαφορές, και έτσι οι πολιτισμοί τείνουν να προσπεράσουν τα 

στεγανά περί εθνικής υπεροχής και κυριαρχίας καταλήγοντας στην αναγκαιότητα της 

αναγνώρισης της ισότητας των πολιτισμών (Παλαιολόγου, Ευαγγέλου, 2003). Ο 

μόνος τρόπος για να επιτευχθεί η κοινωνική συνοχή ήταν με την προώθηση της 
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αναγνώρισης των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων, καθώς κριτήριο για τα κοινωνικά 

φαινόμενα δεν αποτελεί μόνο ο κυρίαρχος πολιτισμός αλλά και ο εκάστοτε 

πολιτισμός, συνεπώς όλοι οι πολιτισμοί είναι ίσοι (Lynch, 1986).  

2.4.4 Αντιρατσιστικό μοντέλο 

Στα μέσα της δεκαετίας του ’80 εμφανίστηκε στην Αγγλία και την Ολλανδία το 

αντιρατσιστικό μοντέλο το οποίο πρέσβευε την ισότητα στην εκπαίδευση 

ανεξαιρέτως προέλευσης. Σύμφωνα με τον Γκόβαρη (2001), το μοντέλο αυτό ήθελε 

να φέρει μια εναλλακτική παιδαγωγική λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες των 

μειονοτήτων με τη «λευκή και ευρωκεντρική εκπαίδευση, η οποία νομιμοποιεί 

συγκεκριμένες μορφές γνώσης και απαξιώνει ή περιθωριοποιεί κάποιες άλλες που δεν 

προέρχονται από την Ευρώπη». Στόχευε στην παροχή ίσων ευκαιριών στην 

ανάπτυξη, τη ζωή και τη συμμετοχή στα κοινά, χωρίς να βασίζεται στις ατομικές 

στάσεις όπως το πολυπολιτισμικό μοντέλο αλλά σε κοινωνικές δυνάμεις. Μια τέτοια 

διαχείριση της πολυπολιτισμικής κοινωνίας θα έφερνε την απελευθέρωση από τα 

ρατσιστικά πρότυπα. Όλοι έχαιραν ίσης μεταχείρισης ανεξάρτητα από το πολιτισμικό 

φορτίο που θα έφερε ο κάθε πολίτης, και στην περίπτωσή μας ο μαθητής (Brandt, 

1986). 

2.4.5 Διαπολιτισμικό μοντέλο 

Το διαπολιτισμικό μοντέλο είναι αυτό που ισχύει από τη δεκαετία του 1980 έως 

σήμερα στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης που 

ξεπέρασε τα εμπόδια των προηγούμενων μοντέλων, εξελίχθηκε και προωθεί την 

αμοιβαία αναγνώριση και συνεργασία ανάμεσα σε άτομα διαφόρων εθνικών 

μεταναστευτικών ομάδων10. Εδώ συναντάται για πρώτη φορά και ο όρος 

«διαπολιτισμική εκπαίδευση». Σύμφωνα με την τελική έκθεση του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για την εκπαίδευση και την πολιτισμική ανάπτυξη των μεταναστών, τα 

βασικά χαρακτηριστικά μοντέλα του διαπολιτισμικού μοντέλου είναι τα εξής: 

 Αποτελεί βασική αρχή και στόχο που διέπει κάθε δραστηριότητα. 

 Πεδίο αναφοράς της είναι η άμεση εμπειρία στις χώρες υποδοχής. 

                                                           
10 Για το ΣτΕ, την UNESCO και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η αρχή που διαπερνά το σχολικό 
πρόγραμμα και η δράση για την επίτευξη της ισότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση και την 
κοινωνία. 
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 Διευρύνει τους υφιστάμενους στόχους κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας. 

 Προκαλεί την αμοιβαία επίδραση των πολιτισμών των χωρών καταγωγής και 

υποδοχής. 

 Δημιουργεί προϋποθέσεις για αποδοχή της νέας πολιτισμικής 

πραγματικότητας και της δυναμικής της στις χώρες υποδοχής. 

 Προξενεί επανεξέταση, αναθεώρηση και διεύρυνση των κοινωνικοκεντρικών 

και εθνοκεντρικών κριτηρίων του διέπουν τις κοινωνίες. 

 Διευρύνει την οπτική μέσα από την οποία θεωρούνται η εκπαίδευση, ο 

πολιτισμός, τα παιδιά και οι ενήλικες. 

 Αποτελεί μέσο για την αξιολόγηση των ευκαιριών στη ζωή και την επίτευξη 

της μέγιστης κοινωνικής και οικονομικής ένταξης (Μάρκου, 1997). 

Η ισχύουσα προσέγγιση βασίζεται σε τέσσερις άξονες οι οποίοι αποτελούν 

ταυτόχρονα και στόχους της, τη διαμόρφωση θετικών αντιλήψεων για τις διαφορές 

μεταξύ των πολιτισμών, την αλληλεγγύη, τον σεβασμό ως ισότιμων των άλλων 

πολιτισμών και την αγωγή στην Ειρήνη.  

Οι άξονες αυτοί αποτελούν τις βάσεις της επικοινωνίας και των σχέσεων μεταξύ των 

ανθρώπων, καθώς και με το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, το οποίο 

διαρκώς μεταβάλλεται σε ένα όλο και πιο πολυσύνθετο μόρφωμα (Κανακίδου - 

Παπαγιάννη, 1998).  

Σύμφωνα με τον Helmut Essinger, η διαπολιτισμική προσέγγιση διέπεται από 

τέσσερις βασικές αρχές. Η πρώτη είναι η ενσυναίσθηση (empathy), δηλαδή την 

κατανόηση των προβλημάτων, η δεύτερη είναι η αλληλεγγύη, η οποία ξεπερνά τα 

όρια των ομάδων, των κρατών και των φυλών και παραμερίζει την κοινωνική 

ανισότητα και αδικία, η Τρίτη είναι ο σεβασμός στην πολιτισμική ετερότητα που 

πραγματοποιείται με το άνοιγμά μας στους άλλους πολιτισμούς και τη συμμετοχή 

αυτών στο δικό μας πολιτισμό, και τέταρτη είναι η εξάλειψη του εθνικιστικού τρόπου 

σκέψης και την απαλλαγή από εθνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, ώστε οι 

διαφορετικοί λαοί να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν μεταξύ τους (Γεωργογιάννης, 

1997) 
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Έτσι το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης είναι η τελευταία ισχύουσα εξέλιξη των 

παιδαγωγικών εξελίξεων αναφορικά με τη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας 

στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες. 

2.5 Προβληματισμοί – Σχολιασμός 

Παρόλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί πως ένα τέτοιο μοντέλο εκπαίδευσης δεν 

λειτουργεί πάντα σωστά ούτε πετυχαίνει πάντα το στόχο του, αυτός είναι και ο λόγος 

που πρέπει να γίνεται ένας διαρκής έλεγχος για περαιτέρω βελτίωση. Ίσως και αυτή 

να είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τα εκπαιδευτικά συστήματα. Να εντοπίσουν 

μηχανισμούς και εργαλεία ικανά να παρέχουν ίσες εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές 

ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως καταγωγής. Πρέπει να 

προβληματιστούμε ως κράτος, ως κοινωνία, ως εκπαιδευτικοί, ως γονείς, αν στο 

κομμάτι της σχολικής αποτυχίας το μερίδιο ευθύνης φέρει ο μαθητής ή θα έπρεπε να 

μοιράζεται και με το εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολό του. Όταν δεν υπάρχει η 

κατάλληλη στήριξη και χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων, η κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών ή ακόμα και η θέλησή τους να καταρτισθούν, η σωστή ενημέρωση 

των γονέων για την ποιότητα της παρεχόμενης διδασκαλίας και για τους στόχους του 

αναλυτικού προγράμματος, τότε ο στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης θα 

αργήσει να επιτευχθεί. Πρέπει να γίνουν αλλαγές των αναλυτικών προγραμμάτων, 

της νοοτροπίας της εκπαιδευτικής κοινότητας και επαναπροσδιορισμός της ποιότητας 

της παρεχόμενης διδασκαλίας, για να μπορεί η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των μαθητών και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Διαπολιτισμικό Σχολείο 

3.1 Διαπολιτισμικό Σχολείο – Στόχος & Πλαίσιο 

Το 1996 ψηφίσθηκε ο Νόμος 2.413 (ΦΕΚ 124 τ. Α/17.6.96) ο οποίος πλαισίωσε τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση, την ίδρυση των διαπολιτισμικών σχολείων, καθώς και τα 

καθήκοντα αυτών και των εκπαιδευτικών που θα εργάζονται σε αυτά. Στο άρθρο 34 

καθορίζεταιο σκοπός και το περιεχόμενο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης:  

«1. Σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η οργάνωση και λειτουργία 

σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή 

εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές 

ιδιαιτερότητες.»11 

Πράγματι, η νέα τάξη πραγμάτων απαιτεί έναν επαναπροσδιορισμό της πολυσύνθετης 

και ποικιλόμορφης τάξης, της οποίας η προσέγγιση πρέπει να γίνει με διαφορετικούς 

τρόπους. Οι καινούριες συνθήκες αλλάζουν το δημογραφικό και πολιτιστικό χάρτη 

της χώρας μας, ένα φαινόμενο όμως που δεν είναι σημερινό. Το ερώτημα που τίθεται 

είναι κατά πόσο το εκπαιδευτικό σύστημα δύναται να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των 

παιδιών αυτών, οι οποίες δεν είναι μόνο εκπαιδευτικές. Και αυτό γεννά το ερώτημα 

σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση.  

Αναφορικά με τα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, το Άρθρο 35 του ίδιου 

Νόμου αναφέρει ότι: 

«1. Σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις 

των άρθρων 3, 4, 5 και 6 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) νηπιαγωγεία, δημοτικά 

σχολεία, γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου και τεχνικές – επαγγελματικές σχολές.»12 

Έχοντας συμβουλευθεί την πιο πρόσφατη λίστα διαπολιτισμικών σχολείων13 στην 

Ελλάδα, παρατηρείται πως δεν υπάρχουν ούτε νηπιαγωγεία, ούτε τεχνικές – 

                                                           
11 Νόμος 2413/96, Οργάνωση Λειτουργία Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, (ΦΕΚ 124 τ. 
Α/17.6.1996), Άρθρο 34, παράγραφος 1 
12 Νόμος 2413/96, Οργάνωση Λειτουργία Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, (ΦΕΚ 124 τ. 
Α/17.6.1996), Άρθρο 35, παράγραφος 1 
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επαγγελματικές σχολές. Καταγράφηκαν 13 Δημοτικά Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλα 13 στη Δευτεροβάθμια (8 Γυμνάσια και 5 

Λύκεια. Ενδεικτικά ανά περιοχές: 

 13 Δημοτικά Σχολεία (3 στο Νομό Αττικής, 1 στο Νομό Χανίων, 6 στο Νομό 

Θεσσαλονίκης, 2 στο Νομό Ροδόπης, 1 στο Νομό Ιωαννίνων) 

 8 Γυμνάσια (3 στο Νομό Αττικής, 2 στο Νομό Θεσσαλονίκης, 1 στο Νομό 

Ροδόπης, 1 στο Νομό Ιωαννίνων, 1 στο Νομό Κοζάνης) 

 5 Λύκεια: (1 στο Νομό Αττικής, 2 στο Νομό Θεσσαλονίκης, 1 στο Νομό 

Ροδόπης, 1 στο Νομό Κοζάνης το οποίο χαρακτηρίζεται ως «Λυκειακές 

Τάξεις» μιας και δεν συμπληρώνονται τμήματα και στα τρία έτη φοίτησης) 

Τα τελευταία 20 χρόνια, η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική εξελίσσεται, 

ακολουθώντας παραδείγματα μεγάλων χωρών του δυτικού κόσμου, εφαρμόζοντας 

ταυτόχρονα νέες εκπαιδευτικές πολιτικές με απώτερο σκοπό την ένταξη των 

μεταναστών στο κοινωνικό σύνολο. Σύμφωνα με τη Χρησίδου-Λιοναράκη (2002), η 

Ελλάδα υιοθέτησε έμπρακτα πολλά μέτρα για την είσοδο παιδιών μεταναστών και 

ομογενών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως τάξεις υποδοχής14, 

φροντιστηριακά τμήματα15 και ειδικά σχολεία. Μετά το 1996 ιδρύθηκε η Ειδική 

Γραμματεία παιδεία Ομογενών και Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, το ίδιο έτος 

ψηφίστηκε και ο Νόμος 2413/96 για την ίδρυση Διαπολιτισμικών σχολείων, και 

τέλος δημιουργήθηκαν προγράμματα που αφορούν την εκπαίδευση των ομογενών και 

των παιδιών που προέρχονται από μειονοτικές ομάδες. Όλες αυτές οι προσεγγίσεις 

αποσκοπούσαν στην καλύτερη πλαισίωση μιας νέας πραγματικότητας, με απώτερο 

σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση και ομαλή ένταξη των αλλοδαπών μαθητών. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, πολλές, αν όχι όλες, από τις προσπάθειες αυτές έχουν 

αποτύχει (Ασκούνη, 2001). Και ο λόγος βρίσκεται στο γεγονός ότι το ελληνικό 

σχολείο δύσκολα αλλάζει μορφή. Εξακολουθεί να εφαρμόζεται η αφομοιωτική 

πολιτική με εθνοκεντρικά στοιχεία. Όπως γίνεται αντιληπτό και στο ερευνητικό 

                                                                                                                                                                      
13 Κατάλογος Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, https://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-
sxoleivn/diapolitismika/548-katalogos-sxoleia-diapolitismikis-ekpaideyshs.html (αναγνώστηκε 
12/2/2017) 
14Λειτούργησαν εντός των σχολικών μονάδων για εντατική διδασκαλία της ελληνικής. 
15Από το 1982: εντατικά ολιγομελή τμήματα για συγκεκριμένα μαθήματα όπου οι μαθητές 
αντιμετώπιζαν μεγαλύτερες δυσκολίες. 
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κομμάτι της εργασίας που ακολουθεί, η διαπολιτισμικότητα είναι υποκειμενικό 

ζήτημα, επαφίεται στον εκάστοτε διδάσκοντα και στην εκάστοτε Διεύθυνση του 

σχολείου. Η εθνοκεντρική πολιτική σε συνδυασμό με την ελλιπή εκμάθηση των 

ελληνικών σε αλλοεθνείς  μαθητές, οδήγησε όλη αυτή την εθνική προσπάθεια σε 

αποτυχία.  

3.2 Αναλυτικό πρόγραμμα – Προβλήματα και Προκλήσεις 

Μια άκρως σημαντική πρόκληση που ενδεχομένως δεν ενθαρρύνει τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση είναι το αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο καθορίζεται από το Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και είναι κοινό για όλες τις σχολικές μονάδες 

και όλους τους μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, ο Νόμος του 1996 αναφέρει: 

«2. Στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εφαρμόζονται τα προγράμματα των 

αντίστοιχων δημόσιων σχολείων, τα οποία προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες 

εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές ανάγκες των μαθητών τους.»16 

Εδώ συναντάμε ίσως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί, το κομμάτι του αναλυτικού προγράμματος. Όπως 

διαφαίνεται στη συνέχεια στο ερευνητικό σκέλος της εργασίας, μια τεράστια 

πρόκληση είναι η διδασκαλία των κλασσικών μαθημάτων (αρχαία, λογοτεχνία, 

θρησκευτικά κλπ.) η οποία οφείλει να εφαρμοσθεί και στα διαπολιτισμικά σχολεία. 

Εγχείρημα παράδοξο ή τουλάχιστον δύσκολο όταν οι μαθητές που εγγράφονται σε 

αυτά τα σχολεία τις πιο πολλές φορές δεν μιλάνε ούτε ελληνικά. Εκεί που ο Νόμος 

είναι πιο ελαστικός είναι στο μέρος «τα οποία προσαρμόζονται στις […] ανάγκες». 

Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να προσαρμόσουν την ύλη και 

να εφαρμόσουν ποικίλες μεθόδους προσέγγισης για να γίνει η εκπαιδευτική 

διαδικασία πιο αποτελεσματική. 

Παρόλα αυτά, στο ακριβώς επόμενο άρθρο παρατηρούμε ότι «μπορεί να 

εφαρμόζονται» και ειδικά αναλυτικά προγράμματα. 

«2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται 

ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ι.Π.Ο.Δ.Ε., μπορεί να εφαρμόζονται στα σχολεία 

                                                           
16Νόμος 2413/96, Οργάνωση Λειτουργία Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, (ΦΕΚ 124 τ. 
Α/17.6.1996), Άρθρο 34, παράγραφος 2 
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αυτά ειδικά αναλυτικά προγράμματα με δυνατότητα πρόσθετων ή εναλλακτικών 

μαθημάτων, μειωμένο ωράριο των εκπαιδευτικών και μειωμένο αριθμό μαθητών ανά 

τάξη.»17 

Το γεγονός ότι το πρόγραμμα είναι κοινό προξενεί ποικίλα προβλήματα καθώς δεν 

υπάρχει ευελιξία και ο διδάσκων αδυνατεί να καλύψει σε όλο το φάσμα τους τις 

μαθησιακές ανάγκες ενός αρκετά ποικιλόμορφου και απαιτητικού κοινού με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Μιλώντας για εκπαιδευτικές ανάγκες, θα πρέπει να τονισθεί 

ότι αυτές είτε αφορούν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είτε μαθητές με 

διαφορετικό γλωσσικό και εθνικό υπόβαθρο. Συνεπώς οι δυσκολίες και οι 

προκλήσεις συνεχίζουν να μη βρίσκουν υποστήριξη από κανέναν φορέα, με μόνη 

ελπίδα τον εκάστοτε καθηγητή για τη διαχείριση μιας ετερογενούς τάξης.  

Με ένα άκαμπτο περιεχόμενο και μια μονόπλευρη αξιολόγηση σύμφωνα με το 

αναλυτικό πρόγραμμα, μεγάλη μερίδα του μαθητικού κοινού με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες τοποθετούνται αυτομάτως σε κατάσταση αποτυχίας. Στο πλαίσιο 

μεταρρύθμισης αυτής της φιλοσοφίας του αναλυτικού προγράμματος, εφαρμόσθηκαν 

για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά 2011-2012 τα νέα αναλυτικά προγράμματα. Τα 

αναλυτικά προγράμματα μέχρι πρότινος «πάντρευαν» το περιεχόμενο, τις διαδικασίες 

και τα αποτελέσματα με τις γνωστικές, αναπτυξιακές, κοινωνικές και λειτουργικές 

ανάγκες του μέσου μαθητή. Ωστόσο, σε μια κοινωνία διαρκώς μεταβαλλόμενη και σε 

ένα μαθητικό κοινό αρκετά ετερογενές γεννούνται τρεις κατηγορίες μαθητών, σαν 

τρεις διαφορετικές ταχύτητες: η πρώτη όπου οι μαθητές αδυνατούν να ακολουθήσουν 

τον ρυθμό του αναλυτικού προγράμματος και της διδασκαλίας, η δεύτερη όπου οι 

μαθητές συγχρονίζονται απόλυτα με το ρυθμό του, και η τρίτη όπου οι μαθητές 

ξεπερνάνε τις ίδιες τις προσδοκίες του αναλυτικού προγράμματος είτε επειδή είναι 

πιο προικισμένοι από άλλους μαθητές, είτε επειδή το αναλυτικό πρόγραμμα είναι 

μακριά από τα ενδιαφέροντα και τις μαθησιακές τους ανάγκες. 

Τεράστιο εμπόδιο στη διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι επίσης η κατηγοριοποίηση 

των μαθητών ανά επίδοση που απαιτείται από το αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς 

εξορισμού ένας μαθητής από διαφορετικό πολιτισμικό και κοινωνικό υπόβαθρο 

δυσκολεύεται να συναγωνισθεί τους Έλληνες μαθητές. Ως εκ τούτου, οι 

                                                           
17Νόμος 2413/96, Οργάνωση Λειτουργία Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, (ΦΕΚ 124 τ. 
Α/17.6.1996), Άρθρο 35, παράγραφος 2 
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εκπαιδευτικοί έχουν συγκρατημένες προσδοκίες και απαιτήσεις από αυτά τα παιδιά, 

κάποιες φορές χωρίς να λαμβάνουν καν υπόψη αυτούς τους μαθητές. Έτσι λοιπόν 

διαφαίνεται πως η πρόσβαση και η συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία δε 

διεκπεραιώνονται με ισότιμο τρόπο για όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως ειδικής 

μαθησιακής ανάγκης ή καταγωγής. Οι αιτίες εντοπίζονται στις ελλιπείς 

υποστηρικτικές δομές, ακόμα και στην ανυπαρξία συμπεριληπτικής νοοτροπίας. 

Είναι εμφανές πως πρόσκαιρες λύσεις - μπαλώματα - δίνονται από κάποιους 

εκπαιδευτικούς και διευθυντές, που έχουν το μεράκι, τη διάθεση και την πρόθεση να 

βοηθήσουν με το δικό τους τρόπο, προσφέροντας επιπλέον χρόνο και κόπο με 

μηδενικούς πόρους να καλύψουν αυτά τα βασικά κενά. 

Συνεπώς, για την επιτυχή εφαρμογή μιας διαπολιτισμικής προσέγγισης της 

εκπαίδευσης, δεν αρκεί μόνο η θετική διάθεση του εκπαιδευτικού να εφαρμόσει 

κάποιες τεχνικές. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση πρέπει να ξεκινάει ιεραρχικά από 

πάνω προς τα κάτω: το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οφείλει να 

σχεδιάσει ένα αναλυτικό πρόγραμμα τέτοιο που θα λαμβάνει υπόψη του την 

ετερογένεια των τάξεων, τις ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού. 

Συνεπώς, κρίνεται αναγκαίο να δομηθεί ένα αναλυτικό πρόγραμμα τέτοιο, που θα 

λαμβάνει υπόψη τη διαφορετικότητα του ανομοιογενούς μαθητικού πληθυσμού, 

καθώς επίσης θα προβλέπει δραστηριότητες για όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως. 

Είναι εμφανές, πως το αναλυτικό πρόγραμμα κατέχει καίρια θέση για την εφαρμογή 

και, κατ’ επέκταση, την επιτυχία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Iyanar, 2000).  

 

3.3 Τάξη 

Η τάξη είναι, αν όχι το σημαντικότερο, ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το κλίμα της σχολικής τάξης επηρεάζεται και επηρεάζει 

τη σύνθεση καθώς και την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ των μαθητών, συνεπώς και 

τη διαδικασία μάθησης. Οι γονείς μας συνήθιζαν να λένε πώς το σχολείο «είναι μια 

μικρογραφία της κοινωνίας», το «δεύτερο σπίτι μας», πως όλα τα καθοριστικά 

ερεθίσματα για τη ζωή μας προέρχονται από εκεί. Σε μια πολυπολιτισμική σχολική 

τάξη, όπως ακριβώς και σε μια αντίστοιχη κοινωνία, το ζητούμενο είναι να 

καταστίσουμε εφικτή μια διαπολιτισμική πορεία, μια διαδικασία ικανή να 
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οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας είτε μεταξύ παιδιών είτε μεταξύ 

πολιτών (Νικολάου, 2003). 

Μια τάξη δεν είναι μόνο πολυπολιτισμική, αλλά ταυτόχρονα και πολυγλωσσική. Η 

πρόκληση για τον εκπαιδευτικό και τους ίδιους τους μαθητές είναι άκρος πολύπλοκη, 

καθώς μέσα στην ίδια τάξη με διαφορετικές μητρικές γλώσσες συναντάμε 

ανομοιογένεια  και σε επίπεδο συμπεριφοράς. Η πρόκληση έγκειται στο γεγονός ότι η 

τάξη στο σύνολό της οφείλει να ξεπεράσει όλες αυτές τις διαφορές για να 

ανταπεξέλθει στα ανάλογα σχολικά ζητούμενα (Καπετανίδου, 1996). Όπως αναφέρει 

και ο Ζάχαρης (1995), μια τάξη απεικονίζει την πολλαπλότητα και την 

πολυπλοκότητα του συνόλου της κοινωνίας, όπως ακριβώς και την απαίτηση για την 

εξεύρεση μιας ισορροπίας για την κατάλυση των ανισοτήτων, δίνοντας ίσες ευκαιρίες 

σε όλους. Είναι άκρως ενδιαφέρουσα η παρατήρηση των συμπεριφορών και των 

αντιδράσεων, από τη μια των εκπαιδευτικών και από την άλλη των μαθητών, σε 

θέματα πολιτισμικών διαφορών και εν τέλει της ίδιας της ανθρώπινης συμπεριφοράς.  

Κάθε αλλαγή που επηρεάζει το ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό και εκπαιδευτικό 

φάσμα της χώρας, ταυτόχρονα εμποτίζει και το κλίμα της τάξης, κάτι που ανακλάται 

στις συμπεριφορές μαθητών και καθηγητών. Δεν είναι όμως οι μόνες παράμετροι που 

αποτελούν τροχοπέδη στη διαπολιτισμική επικοινωνία. Σύμφωνα με τον Τσιάκαλο 

(1982), οι διαχωριστικές γραμμές που βάζει το εκπαιδευτικό σύστημα και, 

ενδεχομένως, ο εκάστοτε εκπαιδευτικός ενθαρρύνουν τις κοινωνικές διακρίσεις και 

κατά συνέπεια τον πολιτισμικό ρατσισμό, είτε εκούσια είτε ακούσια. Αντίστοιχα, 

όταν ένας εκπαιδευτικός κάνει τη διάκριση σε «γηγενείς» - «αλλοδαπούς», 

«ελληνόφωνους» - «αλλόγλωσσους», «προχωρημένους» - «αρχάριους», αυτομάτως 

οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών είναι μειωμένες, καθώς οι αλλοδαποί, αλλόγλωσσοι 

και αρχάριοι μπαίνουν αυτομάτως σε κατάσταση αποτυχίας (Καλαϊτζοπούλου, 2001). 

Φυσικά δεν πρέπει να είμαστε ισοπεδωτικοί. Οφείλουμε να αναφέρουμε πως πολλοί 

είναι οι εκπαιδευτικοί που κάνουν σπουδαίο έργο, και παρά τις δυσκολίες και τις 

αντιξοότητες, καταφέρνουν να εντάξουν όλα τα παιδιά, ενθαρρύνοντας την ενεργή 

συμμετοχή τους, χρησιμοποιώντας τα νέα δεδομένα που φέρνουν στην τάξη ως 

ευκαιρία για τους υπόλοιπους μαθητές. 

Δύο άλλοι επίσης καθοριστικοί παράγοντες σε μια τάξη είναι ο χώρος και οι μέθοδοι 

διδασκαλίας. Από το καρτοτηλέφωνο έχουμε περάσει στην εποχή των έξυπνων 
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τηλεφώνων (smartphones) και από τις άμαξες στα supercars. Παρόλα αυτά οι 

σχολικές αίθουσες από τις οποίες περνάνε και θα περνάνε οι μελλοντικοί εφευρέτες, 

πρωτοπόροι, επιχειρηματίες παραμένουν ίδιες εδώ και δεκαετίες. Η διαρρύθμιση της 

τάξης, η διάταξη των θρανίων-καρεκλών σε συνδυασμό με τον αυξημένο αριθμό των 

μαθητών δεν προωθεί παρά μόνο τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Ακόμα και 

αυτό ως δεδομένο δεν ευνοεί τους μαθητές από διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες να 

ενταχθούν, να βοηθηθούν από τους γηγενείς συμμαθητές τους, και συνεπώς οδηγεί 

αυτομάτως στην περιθωριοποίησή τους και κατ’ επέκταση σε σχολική αποτυχία 

(Νικολάου, 2005). Ο δεύτερος παράγοντας αφορά τις μεθόδους διδασκαλίας. 

Φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν πολλές φορές την «περπατημένη» οδό, 

ακολουθώντας κυρίως παραδοσιακές μεθόδους διδακτικής προσέγγισης. Δυστυχώς οι 

κλασσικές μέθοδοι ελαχιστοποιούν την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών κατά τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ ενισχύουν τον ανταγωνισμό. 

Εναλλακτικά, οι ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι ενδείκνυνται, μιας και ευνοούν τη 

διαπολιτισμική επικοινωνία. Παράδειγμα, αν βάλουμε δύο θρανία ενωμένα 

αντικριστά και φτιάξουμε μια ομάδα τεσσάρων μαθητών όπου οι μισοί είναι 

ελληνόφωνοι και οι μισοί αλλόγλωσσοι, θα μπορέσουν οι μεν να βοηθήσουν τους δε 

να καταλάβουν και να συνεργασθούν για ένα αποτέλεσμα από το οποίο και οι 

τέσσερις θα ωφεληθούν. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως μέθοδοι σαν την 

ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας εφαρμόζονται και σε ομοιογενείς τάξεις. 

Τέλος, εμπόδιο στην εύρυθμη λειτουργία της τάξης μπορεί να αποτελέσει η 

οποιαδήποτε προσπάθεια για κατάργηση των πολιτισμικών διαφορών, της 

υποτίμησης ή ακόμα και ισοπέδωσης της πολιτισμικής προέλευσης των αλλοδαπών 

μαθητών (Levi – Straus, 1982). 

3.4 Καθηγητής – Δεξιότητες και ρόλος στην τάξη 

Η σχέση εκπαιδευτικού και μαθητών αποτελείται από ένα πολύπλοκο πλέγμα 

σχέσεων. Ο πρώτος δεν παρέχει απλώς γνώση στους δεύτερους. Οι διαπροσωπικές 

σχέσεις που αναπτύσσονται σε αυτό το δίπολο είναι δυναμικές, με έντονο το στοιχείο 

της αλληλεπίδρασης του ενός προς τον άλλο, και αντιστρόφως. 

Σύμφωνα με την Αναγνωστοπούλου (2005), τα χαρακτηριστικά των καλών 

διαπροσωπικών σχέσεων είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αμοιβαία εμπιστοσύνη, το 

αμοιβαίο ενδιαφέρον, η συναισθηματική κατανόηση του ενός για τον άλλο, η 



39 
 

επιθυμία του ενός να ακούει τον άλλο, η έμφαση στις θετικές ενέργειες παρά στα 

λάθη, η αποδοχή των μειονεκτημάτων και των αδυναμιών, η υποστήριξη αυτών για 

την απαλοιφή τους, η συνεργασία και ισότιμη συμμετοχή στη διευθέτηση των 

αντιπαραθέσεων, η ανταλλαγή ιδεών, καθώς και η αμοιβαία έκφραση 

συναισθημάτων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για καλές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικού και 

μαθητικού κοινού είναι η συμμετοχή όλων σε αυτή τη διαδικασία, μέσα από 

διαδοχικές ενέργειες και όχι μεμονωμένες. Οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι αυτές που 

θα παρακάμψουν τα εμπόδια στην επικοινωνία και θα πριμοδοτήσουν μια αρμονική 

συνύπαρξη. Οι σχέσεις αυτές θα δώσουν το έναυσμα και στον εκπαιδευτικό αλλά και 

στους μαθητές να συνεργασθούν σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία, από τη 

μετάφραση ενός κειμένου από τα αρχαία ελληνικά στα νέα έως την οργάνωση ενός 

θεατρικού έργου. 

Επιπρόσθετα, οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και 

τους μαθητές είναι τόσο καταλυτικές, ούτως ώστε οι δεύτεροι να «ξεκλειδώσουν» με 

άμεσο αποτέλεσμα τη βελτίωση της επίδοσής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Όταν οι καθηγητές ενδιαφέρονται, κάνουν το μάθημά τους ελκυστικό και είναι φιλικά 

προσκείμενοι απέναντι στους μαθητές, αυτό έχει επίπτωση στη μαθησιακή αλλά και 

την κοινωνική τους συμπεριφορά. Όταν ο ίδιο ο εκπαιδευτικός δείχνει ενδιαφέρον για 

το μαθητικό του κοινό του, πρώτα ως παιδιά και έπειτα ως μαθητές, τότε και ο ίδιος 

γίνεται ελκυστικός. Έτσι χαίρει της προσοχής της μαθητικής κοινότητας, και 

κάνοντας το μάθημά του ελκυστικό, κεντρίζει και τον πιο αδιάφορο μαθητή. Αυτή η 

αλυσιδωτή σχέση βοηθά και τα δύο μέρη, καθώς από τη μια ο εκπαιδευτικός εκτελεί 

το έργο του πιο αποτελεσματικά νιώθοντας ικανοποίηση, ενώ παράλληλα ο μαθητής 

είναι ένας ενεργός πρωταγωνιστής της εκπαιδευτικής διαδικασίας επιτυγχάνοντας το 

σκοπό του (Αναγνωστοπούλου, 2005). Όπως είναι φυσικό, μια τέτοια σχέση 

σεβασμού, αναγνώρισης και αλληλοκατανόησης είναι ο πυρήνας και στη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση, όπου κάθε μαθητής φέρει διαφορετικά βιώματα και 

καταβολές. Η προσωπική σχέση είναι άκρως σημαντική και απαραίτητη προϋπόθεση 

για την ενδυνάμωση της πολιτισμικής ταυτότητας των μειονοτήτων, αν και 

ενδυναμώνεται ή αποδυναμώνεται ανάλογα με τη ένταση των αλληλεπιδράσεων που 

αναπτύσσονται εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη προσωπικών 
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σχέσεων στους αλλοδαπούς μαθητές θα ήταν σωτήρια για την επιτυχή ένταξή τους 

στο σχολικό περιβάλλον, και κατ’ επέκταση στο κοινωνικό σύνολο. 

Καθίσταται, λοιπόν, σαφές πως ο εκπαιδευτικός είναι εκείνος που θα πρέπει να 

στηρίξει προσωπικά εντός και εκτός σχολικής τάξης τους αλλοδαπούς μαθητές, με 

απώτερο σκοπό να διευκολύνει την ένταξή τους στο σχολικό και κοινωνικό 

περιβάλλον. Αυτό μπορεί αν επιτευχθεί, δίνοντας σε αυτούς τους μαθητές 

πρωτοβουλίες για δημιουργική παραγωγή, όπως τη συμμετοχή σε ένα θεατρικό όπου 

το σενάριο θα είναι έμπνευση των παιδιών. Έτσι οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στην 

δημιουργική διαδικασία και διεξαγωγή ποικίλων δρώμενων εντός του σχολικού 

χώρου, χωρίς να εκτελούν απαθείς τις εντολές των καθηγητών. Μέσω τέτοιων 

δραστηριοτήτων, ο καθηγητής σχηματίζει μια εικόνα που χτίζεται βάσει της 

προσωπικής επαφής με τους μαθητές, με αντικειμενικά δεδομένα από την εμπλοκή 

τους και όχι από υποκειμενικές κρίσεις. Ένα επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο για την 

ομαλή διεξαγωγή των διαφόρων δράσεων, είναι πως οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να 

διαθέτουν μια ξεκάθαρη αντιρατσιστική στάση εντός και εκτός του σχολικού 

περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον Χαλκιά (2007), «στη διαπολιτισμική τάξη απαιτείται 

μία διανθρώπινη παιδαγωγική σχέση, που θα βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, 

στην ισότιμη αποδοχή και τον αλληλοσεβασμό», έτσι καθίσταται σαφές πως 

ρατσιστικές συμπεριφορές είναι εκ διαμέτρου αντίθετες με τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση. Ο ίδιος υπογραμμίζει πως οι ανθρώπινες σχέσεις δε λειτουργούν μόνο 

εντός τάξης, αλλά και εκτός αυτής, καθώς «οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ 

των ανθρώπων εξαρτώνται πάντοτε από τις σχέσεις που έχουν οι ίδιοι οι άνθρωποι με 

τον εαυτό τους, και οι οποίες διαμορφώνονται με βάση τη θεώρηση του εαυτού τους 

μέσα από τα βλέμματα των άλλων».  

Παρόλα αυτά, και ο μαθητής επιτελεί σημαντικό παράγοντα, και το λόγο ύπαρξης του 

διδασκαλικού ρόλου. Η δράση των μαθητών βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με 

τη δράση του εκπαιδευτικού. Οι μαθητές έχουν υποχρεώσεις απέναντι στο σχολείο 

(υποχρεωτικές παρουσίες, εργασίες, ενεργό συμμετοχή, εφαρμογή των κανόνων του 

σχολείου κ.α.) αλλά και δικαιώματα (Γκότοβος, 2000). Έρευνες δείχνουν ότι η 

συμπεριφορά των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές και αντιστρόφως, επηρεάζεται 

από τα ατομικά γνωρίσματα των μαθητών, όπως η κοινωνικοοικονομική τους 



41 
 

προέλευση, η ηλικία, το φύλο, η επίδοση, όπως και η φυσική ελκυστικότητα 

(Αναγνωστοπούλου, 2005). 

Προς αλλαγή αυτής της προσέγγισης και για την υιοθέτηση μιας πιο ανοικτής 

κουλτούρας, υπενθυμίζουμε αυτό που ο J. Banks υποστηρίζει στη βιβλιογραφία: «Οι 

μαθητές πρέπει να διατηρούν και να καλλιεργούν τη σχέση με τη χώρα καταγωγής 

και την κοινότητά τους. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να αναπτυχθούν πλήρως και να 

αναδείξουν τις δυνατότητές τους, εάν αποστερηθούν τις ρίζες τους. Εάν αρνηθώ το 

μαύρο μου χρώμα, απεκδύομαι την ίδια μου την ταυτότητα, τη δύναμή μου» 

(Δεληθανάση, 2009). Άλλωστε, μια τέτοια προσέγγιση επιβολής μιας άλλης 

ταυτότητας θα θύμιζε το αφομοιωτικό μοντέλο εκπαίδευσης της δεκαετία του ’60. 

Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση της εκπαιδευτικής 

κοινότητας. Θα μπορούσαμε να πούμε πως μια τέτοια κατάρτιση δε θα έπρεπε να 

αφορά μόνο τους καθηγητές διαπολιτισμικών σχολείων, αλλά της ευρύτερης 

κοινότητας, μιας και όλες οι τάξεις τείνουν να είναι πολυπολιτισμικές από τη μια, και 

από την άλλη ποτέ κανείς δεν ξέρει αν θα αποσπασθεί σε κάποιο Διαπολιτισμικό 

σχολείο έστω και για μια χρονιά. 

Στο κομμάτι των προκλήσεων που έχουμε προαναφέρει συναντάμε την αρκετά 

ελλιπή εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών, είτε από αμέλεια είτε επειδή 

δεν δίνεται η απαραίτητα βαρύτητα από το Υπουργείο Παιδείας, τις Περιφέρειες και 

άλλους φορείς. Προφανώς οι παραπάνω δυσλειτουργίες εντείνονται όταν οι 

εκπαιδευτικοί δε γνωρίζουν πώς να διαχειρισθούν τέτοια πολυσύνθετα και άκρως 

απαιτητικά περιβάλλοντα. Μη γνωρίζοντας πώς να διαχειρισθούμε πολυπολιτισμικά 

περιβάλλονται, γεννάται μια επιφυλακτική στάση απέναντι σε κάθε τι καινούριο ή 

εναλλακτικό. Για παράδειγμα ενδείκνυται στις πολυπολιτισμικές τάξεις να 

αξιοποιηθούν πρακτικές όπως το δράμα, η μουσική, όλες οι μορφές τέχνης ως 

πανανθρώπινες μορφές έκφρασης και κοινής γλώσσας επικοινωνίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Μελέτη περίπτωσης: Διαπολιτισμικά Γυμνάσια Αττικής 

4.1 Μεθοδολογική Προσέγγιση 

Το ερευνητικό μας ενδιαφέρον ξεκινάει από την έντονη προσφυγική κρίση που 

ταλανίζει τη χώρα μας, ιδιαίτερα τα τελευταία τρία χρόνια. Μια συνέπεια των 

μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών είναι η ενσωμάτωση ενός τεράστιου όγκου 

παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Παρόλα αυτά τα Διαπολιτισμικά Σχολεία δεν 

είναι μια καινούρια υπόθεση, έχοντας μόλις ξεπεράσει την εικοσαετία. Ο Νόμος 

2413/1996, ΦΕΚ.124, τ.Α΄/17-6-96 άνοιξε το δρόμο, βάζοντας κάτω από την 

ομπρέλα του και τα σχολεία παλιννοστούντων. Στην Αττική τα Διαπολιτισμικά 

Σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι τα εξής: 

 2ο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αχαρνών18 

 2ο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ελληνικού19 

 2ο Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού20 

 Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Αθήνας21 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της εφαρμογής της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης και της εξέλιξής της κατά τα τελευταία 20 χρόνια ύπαρξης στα 

Διαπολιτισμικά Γυμνάσια της Αττικής, τις προκλήσεις, τα εμπόδια ή τα κενά 

αναφορικά με τις υλικοτεχνικές παροχές που δίνονται στα σχολεία αυτά, και τις 

ευκαιρίες που συναντούν οι εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Παράλληλα ερωτήματα που τέθηκαν είναι: 

 Κατά την διάρκεια του μαθήματος ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί; 

                                                           
18 http://2gym-diapol-acharn.att.sch.gr/ 
19 http://kliordan77.wixsite.com/diapolitismiko 
20 http://2lyk-diap-ellin.att.sch.gr/  
21 http://2gym-athin.att.sch.gr/gym/index.php  
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 Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή επαρκεί για το σχολείο και ιδανικά ποια 

θα βοηθούσε στη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας; 

 Ποιες επιμορφωτικές ανάγκες υπάρχουν στην διαπολιτισμική εκπαίδευση; 

 Ποια είναι τα προβλήματα που ενδεχομένως δεν προσεγγίζει το σύστημα; 

 Τι κερδίζει από την καθημερινή του εμπειρία ένας καθηγητής σε ένα 

διαπολιτισμικό σχολείο;  

 

4.2 Εργαλείο της έρευνας 

4.2.1 Συνέντευξη 

Ο στόχος της ποσοτικής έρευνας είναι όλα τα δεδομένα της έρευνας να μετατραπούν 

σε αριθμούς ή στατιστική γλώσσα, για να προσμετρηθούν με μαθηματική ακρίβεια 

και οι ποσότητές τους να είναι συγκρίσιμες. Από την άλλη, η ποιοτική έρευνα δεν 

χρησιμοποιεί καθόλου αριθμούς ή μαθηματική λογική. Σκοπός της είναι να 

καταγράφει λέξη προς λέξη τα λεγόμενα ή δρώμενα των συμμετεχόντων, για να 

ερμηνεύσει γιατί απαντούν με το συγκεκριμένο τρόπο οι συμμετέχοντες και να 

κατανοήσει σε βάθος τα αισθήματα, τα κίνητρα, τις επιδιώξεις και το περιβάλλον 

τους. Θέλει, δηλαδή, να κατανοήσει την «σημασία» των όσων λένε και κάνουν οι 

συμμετέχοντες, καθώς και τους άδηλους ή πρόδηλους παράγοντες που επηρεάζουν 

αυτή την «σημασία». 

Σύμφωνα με τον Παπαστάμου, «Η κοινωνική έρευνα πεδίου ορίζεται ως μία 

μεθοδολογική τεχνική συλλογής δεδομένων  από κάποιες ομάδες του πληθυσμού, που 

διερευνώνται μέσω της χρήσης τριών κυρίως μεθοδολογικών εργαλείων: της 

παρατήρησης, του ερωτηματολογίου και της συνέντευξης. Η έρευνα πεδίου 

διεξάγεται στο « φυσικό» περιβάλλον (πεδίο) του ερευνώμενου κοινωνικού 

φαινομένου» (2008). Μια από τις βασικές μεθόδους διεξαγωγής ερευνών που 

εφαρμόζονται διεθνώς είναι η προσωπική συνέντευξη (Ρόντος, Παπάνης, 2006). Στην 

παρούσα εργασία το εργαλείο έρευνας που επιλέχθηκε είναι αυτό της συνέντευξης, 

αποτελώντας μια από τις βασικότερες ερευνητικές μεθόδους που χρησιμοποιούν οι 
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κοινωνικές επιστήμες. Η συνέντευξη προετοιμάσθηκε με κάθε λεπτομέρεια, 

διατυπώθηκε εγγράφως και γενικότερα είναι επιστημονικά συστηματοποιημένη.  

Προβλέπει τη διατύπωση των θεμάτων υπό μορφή ερωτήσεων, την προσαρμογή των 

θεμάτων στο μορφωτικό επίπεδο των ατόμων στα οποία απευθύνεται και την 

ενημέρωση όσων θα υποβληθούν σε συνέντευξη (Ψαρρού, Ζαφειρόπουλος, 2004).  

Τα είδη της συνέντευξης ποικίλουν, επιλέγονται ανάλογα με τον τύπο της 

επικοινωνίας που επιδιώκεται, από το είδος της έρευνας που εκπονείται και από το 

βαθμό ελευθερίας που έχει ο ερωτώμενος στις απαντήσεις του. Υπάρχουν δύο μορφές 

συνέντευξης, η δομημένη και η μη δομημένη. Στη δομημένη συνέντευξη η σειρά, ο 

αριθμός και το περιεχόμενο των ερωτήσεων είναι συγκεκριμένα, και καθορίζονται 

από το έντυπο της συνέντευξης. Οι απαντήσεις αυτές πρέπει να καταγράφονται. Από 

την άλλη, στη μη δομημένη συνέντευξη δεν στηριζόμαστε σε μια λίστα 

προκαθορισμένων ερωτήσεων. Πρόκειται για μια συζήτηση λίγο πολύ «ανοικτή», η 

οποία διακρίνεται σε ελεύθερη και εντοπισμένη. 

Στην περίπτωση της ελεύθερης συνέντευξης το θέμα είναι καθορισμένο και ο 

ερωτώμενος εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του, όπως εκείνος νιώθει και κρίνει. 

Ενδεχομένως, η σημαντικότερη πρόκληση είναι η κωδικοποίηση και η 

αποκωδικοποίηση των απαντήσεων. Στην εντοπισμένη συνέντευξη δημιουργείται το 

πλαίσιο ερωτήσεων πριν την συνέντευξη και τα θέματα καθορίζονται με τη 

δημιουργία ενός πλαισίου ερωτήσεων, που ονομάζεται και οδηγός της συνέντευξης. 

Η συνέντευξη αποτελεί ένα είδος συνομιλίας. Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο 

«ποιοτική συνέντευξη» θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τις εις βάθος συνεντεύξεις, οι 

οποίες μπορούν να είναι δομημένες, ημι-δομημένες ή να έχουν χαλαρή δομή. Οι 

«ποιοτικές συνεντεύξεις» είναι συζητήσεις με κάποιο συγκεκριμένο σκοπό (Elliot 

Misler, 1996). Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται η ημι-δομημένη συνέντευξη, 

μιας και διαπνέεται από μεγαλύτερη ελευθερία ως προς τις ερωτήσεις και τις 

απαντήσεις, χωρίς να περιορίζει το συνεντευξιαζόμενο. 

Συνολικά έγιναν 11 συνεντεύξεις (6 στο σχολείο του Ελληνικού, 3 στο σχολείο της 

Αθήνας και άλλες 3 στο σχολείο του Μενιδίου) από καθηγητές ποικίλων ειδικοτήτων 

όπως φιλόλογοι, μαθηματικοί, μουσικοί, καθηγητές ξένων γλωσσών, θρησκευτικών 

και οικιακής οικονομίας. 
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4.2.2 Προσδιορισμός επιχειρησιακών παραμέτρων 

Ο Υπεύθυνος καθηγητής είναι ο καθηγητής Γκούσιος Χαράλαμπος, ενώ η ερευνήτρια 

είναι η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Κολούμπα Άρτεμις, τελειόφοιτος του ΜΠΣ Διεθνών 

και Ευρωπαϊκών Σπουδών στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα του 

Πανεπιστημίου Πειραιά. Είναι μία έρευνα που γίνεται σε μία συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή και αναφέρεται σε καθηγητές όλων των ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης σε Διαπολιτισμικά Σχολεία της Αττικής και έρχονται σε καθημερινή 

επαφή με μαθητές την περίοδο Μάρτη – Απρίλη 2017. Η καταγραφή έγινε μία φορά 

με απευθείας (ημι-δομημένη) συνέντευξη. Η έρευνα είχε διάρκεια από 23/3/2017 – 

7/4/2017.  

4.3 Αποτελέσματα 

Πριν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων οφείλουμε να αναφερθούμε σε κάποια 

χαρακτηριστικά των σχολείων αυτών που τα διαφοροποιούν μεταξύ τους. 

Το Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Αθήνας ήταν πριν χρόνια ένα συμβατικό σχολείο, το 2ο 

Γυμνάσιο Αθηνών. Ο λόγος αυτής της αλλαγής ήταν ο αυξημένος αριθμός των 

αλλοδαπών μαθητών σε αυτό. Σήμερα μόλις 4-5 μαθητές είναι Έλληνες σε σύνολο 

170 μαθητών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στο σχολείο της Αθήνας οι καθηγητές να 

είναι χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα. Στους «παλιούς» που είχαν διορισθεί στο 

σχολείο αυτό πριν γίνει Διαπολιτισμικό, και στους καινούριους που είτε το επέλεξαν 

να δραστηριοποιηθούν με όρεξη στο Διαπολιτισμικό είτε πήραν απόσπαση εκεί. Οι 

παλιοί καθηγητές εκφράζουν μια έντονη πικρία που το σχολείο άλλαξε φύση και 

πλέον υποδέχεται μόνο μαθητές από άλλες χώρες. Γι’ αυτούς πρόκειται περί πτώσης 

της ποιότητας του μαθητικού κοινού και γεννήθηκε ένας φόβος για το πώς έπρεπε να 

διαχειρισθούν τις νέες συνθήκες. Κάποιοι είναι πιο προσαρμοστικοί, ενώ άλλοι 

λιγότερο. Ήρθαμε σε επαφή με μια από της παλαιότερες εκπαιδευτικούς του σχολείου 

η οποία αποτελεί και μέλος της Διεύθυνσης. Γενικότερα η Διεύθυνση αυτού του 

σχολείου είναι πιο εσωστρεφής, περιορίζοντας τις νέες εγγραφές, αποτρέποντας τους 

εκπαιδευτικούς να ανοίξουν το σχολείο στην κοινωνία, περιορίζοντας τις εξόδους, τις 

επισκέψεις και τις εκδρομές των μαθητών. Η αιτιολόγηση που πήραμε για την 

εσωστρέφεια και τον περιορισμό των δραστηριοτήτων είχε να κάνει με την καταγωγή 

των παιδιών, το φόβο μήπως καταστρέψουν κάτι και το γεγονός πως είναι 
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απρόβλεπτα. Στον αντίποδα, οι εκπαιδευτικοί που επέλεξαν να βρίσκονται σε αυτό το 

σχολείο θεωρούν πως η μόνη λύση για να αποκτήσουν γνώσεις και να ανοιχθούν 

στην κοινωνία είναι μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επισκέψεων και εκδρομών. 

Έτσι ξεχνούν τα τυχόν προβλήματά τους, καλλιεργούν τα ταλέντα τους, παίρνουν 

ποικίλες πληροφορίες και εντάσσονται πιο ομαλά στην ελληνική κοινωνία, 

κοινωνικοποιούνται. Φυσικά όλο αυτό απαιτεί πολλή προσωπική δουλειά, χρόνο και 

κόπο. Παρόλα αυτά, είναι λίγοι οι εκπαιδευτικοί που, παρά την έντονη άρνηση της 

Διεύθυνσης και κάποιων συναδέλφων, από προσωπική θέληση επιμορφώνονται και 

αναλαμβάνουν τέτοια εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Το σχολείο του Ελληνικού λειτούργησε για πρώτη φορά το 1985 με την επωνυμία: 2ο 

Γυμνάσιο Αποδήμων Ελληνοπαίδων, το 1989 μετονομάσθηκε σε 2ο Γυμνάσιο 

Παλιννοστούντων Ελληνοπαίδων. Οι μαθητές του ήταν κυρίως παιδιά Ελλήνων 

μεταναστών στις Η.Π.Α., στον Καναδά, στην Αυστραλία και στη Νότια Αφρική, που 

επέστρεφαν στην Ελλάδα. Το ΄90, η μείωση επαναπατρισμού από αυτές τις χώρες και 

η πτώση του ανατολικού μπλοκ οδήγησε σε αύξηση του επαναπατρισμού Ελλήνων 

από τις πρώην ανατολικές χώρες και στην είσοδο μεταναστών από την Αλβανία, την 

Ασία και την Αφρική. Το 1996 το σχολείο μετονομάστηκε σε 2ο Γυμνάσιο 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού. Σήμερα οι μαθητές του είναι παιδιά από 

όλο τον κόσμο. Η Διεύθυνση, σύμφωνα με τους καθηγητές, είναι πολύ εξωστρεφής, 

με ενεργή δράση στο πεδίο, με ποικίλες δράσεις εντός και εκτός του σχολείου. Είναι 

η κινητήριος δύναμη που εμπνέει τους καθηγητές να δραστηριοποιηθούν ενεργά με 

εκπαιδευτικά προγράμματα, δράσεις, ακόμα και συμμετοχή σε διαγωνισμούς όπως 

αυτόν της Γαλλοφωνίας όπου έχουν πάρει και βραβεία. Η πλειοψηφία των 

καθηγητών του σχολείου αυτού, ακριβώς λόγω της μακροχρόνιας παράδοσής τους με 

επαναπατρισμένους ή αλλοδαπούς μαθητές, είναι καταρτισμένοι επί της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και επιμορφώνονται διαρκώς. Ακόμα και οι καινούριοι 

εκπαιδευτικοί του σχολείου που βιώνουν μια πρωτόγνωρη εμπειρία εγκλιματίζονται 

αμέσως. Από τη μια το κέφι της Διεύθυνσης και από την άλλη το πάθος των 

συναδέλφων, γίνονται όλοι μια ομάδα όπου μαθαίνει ο ένας στον άλλο νέες μεθόδους 

και διδακτικά εργαλεία για την πιο επιτυχημένη προσέγγιση των νέων τους μαθητών.  

Το σχολείο του Μενιδίου ιδρύθηκε το 1996. Δεν ιδρύθηκε μόνο με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, αλλά και με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Οι πόροι 
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ήταν είτε εθνικοί είτε μέσω προγραμμάτων της ΕΕ. Υπήρχαν δύο Διαπολιτισμικά 

σχολεία, το πρώτο στο Μενίδι και το δεύτερο στη Βαρυμπόμπη για τις ανάγκες της 

περιοχής. Τα παιδιά σιτίζονταν και διάβαζαν εκεί, οι εκπαιδευτικοί όλοι μίλαγαν 

ρώσικα για να τα βοηθούν και σιγά σιγά μπήκαν και τα ελληνικά ως δεύτερη ξένη 

γλώσσα. Στα 20 χρόνια που λειτουργεί το σχολείο η κατάσταση έχει αλλάξει, όπως 

ήταν και ο αρχικός του στόχος. Τα παιδιά είναι Έλληνες Παλιννοστούντες ομογενείς 

από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Οι περισσότεροι μαθητές είναι 

ποντιακής καταγωγής, οι οποίοι με τον ξεριζωμό του ποντιακού ελληνισμού από το 

1918-1920 και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή έφυγαν από τα παράλια της 

σημερινής Τουρκίας, του Πόντου, και κυρίως από περιοχές όπως το Σοχούμ, την 

Κριμαία, την Γεωργία. Το 1950 πολλοί εκτοπίσθηκαν σε περιοχές στα βάθη της 

Ασίας, στο Καζακστάν, στο Ουζμπεκιστάν. Γνώριζαν πολύ καλά την ελληνική 

γλώσσα αλλά δεν υπήρχε η έννοια του σχολείου ή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 

ακολουθούσαν το σοβιετικό σχολείο. Με τις αλλαγές της ρωσικής κοινοπολιτείας και 

των πολέμων πολλοί Έλληνες επιστρέφουν. Πρόκειται, λοιπόν, για Έλληνες που 

επαναπατρίστηκαν τη δεκαετία ’90 και οι μαθητές που φοιτούν στο Γυμνάσιο 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αχαρνών είναι στην πλειονότητά τους ελληνικής και 

ποντιακής καταγωγής. Το σχολείο αυτό διαφέρει από τα άλλα δύο λόγω του 

μαθητικού του κοινού που είναι πολύ πιο ομοιογενές. Δεν υπάρχει ζήτημα γλώσσας, 

δεδομένου ότι όλοι οι μαθητές μιλάνε ελληνικά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η 

εκπαιδευτική κοινότητα θεωρεί πως λανθασμένα υπάρχει ακόμα η επωνυμία 

«Διαπολιτισμικό» στην ονομασία του σχολείου. Όπως ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί, 

υπάρχει ένας γενικότερος μετεωρισμός αναφορικά με την ταυτότητά τους. Λίγο 

ελληνικά, λίγο ποντιακά, λίγο ρώσικα, τα παιδιά δεν ξέρουν ακριβώς που πατάνε, αν 

έχουν μια ταυτότητα ή πολλές και ποια είναι η βασική τους. Επίσης, η γεωγραφική 

θέση του σχολείου ως πιο απομακρυσμένο από την πρωτεύουσα δεν τους βοηθάει να 

ανοίξουν τους ορίζοντές τους, κάτι που δεν προωθείται ούτε από τον οικογενειακό 

τους περίγυρο. Παρόλα αυτά και σε αυτό το σχολείο συναντάται μια εξίσου 

δραστήρια Διεύθυνση με του Ελληνικού, με όρεξη. Καθηγητές που ενδιαφέρονται να 

ανοίξουν τους ορίζοντες των μαθητών τους και οργανώνουν ποικίλες δράσεις και 

προγράμματα. 

Στα ακόλουθα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν από τις έντεκα (11) συνεντεύξεις 

εκπαιδευτικών, αναλύεται το σχολικό πλαίσιο, η εφαρμογή ή μη του διαπολιτισμικού 
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μοντέλου εκπαίδευσης, οι προκλήσεις, τα προβλήματα, οι αστοχίες αλλά και οι 

ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων 

στα Διαπολιτισμικά Γυμνάσια της Αττικής. 

4.3.1 Εργασία σε διαπολιτισμικό σχολείο: επιλογή ή τύχη; 

Στην αρχή της κάθε συνέντευξης, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν αν η 

τοποθέτησή τους στο Διαπολιτισμικό σχολείο όπου εργάζονται ήταν τυχαία ή έγινε 

από επιλογή. 6 στους 11 καθηγητές που το επέλεξαν, ανέφεραν ότι ήταν από επιλογή, 

είτε γιατί είχαν δραστηριοποιηθεί στο παρελθόν σε κάποιο άλλο Διαπολιτισμικό 

σχολείο, είτε γιατί είχαν τα απαραίτητα προσόντα για να αιτηθούν για μια τέτοια 

τοποθέτηση. Οι ίδιοι αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι παλαιότερα για να υπηρετήσεις 

σε ένα τέτοιο σχολείο υπήρχε το προαπαιτούμενο να είσαι σχετικός με το 

αντικείμενο, όλοι είχαν επαυξημένα προσόντα. Κάτι που πλέον δεν ισχύει ή δεν 

λαμβάνεται και τόσο υπόψη, σημείο που στεναχωρεί τους πιο πολέμιους της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.  

Καθηγητές που βρέθηκαν σε τέτοια σχολεία από μη συνειδητή επιλογή, χωρίς να το 

έχουν επιλέξει, είναι κάποιοι για τη συμπλήρωση του βασικού τους ωραρίου, ενώ 

άλλοι 2 το επέλεξαν λόγω της μικρής απόστασης από τη μόνιμη κατοικία τους και όχι 

επειδή είναι διαπολιτισμικά. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι στους καθηγητές οι οποίοι 

δεν το επιλέγουν και πηγαίνουν για συμπλήρωση του ωραρίου τους, δεν έγινε καμία 

ενημέρωση, συνεπώς βρέθηκαν σε ένα περιβάλλον πολύ διαφορετικό από τα άλλα 

σχολεία με μηδαμινή προετοιμασία, είτε διδακτική είτε ψυχολογική. Μια μόνο 

περίπτωση συναντάται στο σχολείο της Αθήνας, όπου το σχολείο μετονομάσθηκε και 

από τη μια μέρα στην άλλη έγινε διαπολιτισμικό λόγω του μεγάλου όγκου αλλοεθνών 

μαθητών.  

 

4.3.2 Ορισμός Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

Στα πρώτα κεφάλαια της παρούσας εργασίας δόθηκε μέσω της βιβλιογραφίας ο 

ορισμός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ο οποίος φυσικά δεν είναι μόνο ένας. 

Κατέστη σαφές ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν αφορά μόνο την ακαδημαϊκή 

επιτυχία των παιδιών αυτών, αλλά ταυτόχρονα επιδιώκει και την ευρύτερη κοινωνική 
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ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών, μέσω μιας πιο ανθρωπιστικής προσέγγισης, 

αρχών και αξιών. Μια τέτοια προσέγγιση παρατηρείται και στη στάση της 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων. Πιο αναλυτικά, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων 

ζητήθηκε από όλους τους καθηγητές να ορίσουν οι ίδιοι τι πιστεύουν ότι είναι η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση, πως τη βιώνουν και συνεπώς πως την καταλαβαίνουν. 

Στην πλειοψηφία τους οι απαντήσεις είχαν πολλά κοινά στοιχεία:  

1. Οι περισσότεροι χαρακτήρισαν το σχολείο ως έναν κοινό τόπο συνάντησης 

πολιτισμών, για μια γόνιμη ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων. Οι 

εκπαιδευτικοί προσπαθούν να αναδείξουν όσο περισσότερο μπορούν τα κοινά 

πολιτισμικά στοιχεία μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών, με στόχο την 

ευρύτερη αλληλοκατανόηση και τη γνώση, η οποία προκύπτει μέσα από μια 

γόνιμη ανταλλαγή πληροφοριών.  

2. Επανήλθε πολλές φορές η λέξη «συνύπαρξη» πολύ κοντά με τη 

«διαφορετικότητα», καθώς ουσιαστικός στόχος είναι να συνυπάρξουν και να 

συμπορευθούν διαφορετικές ταυτότητες μέσα σε ένα συγκεκριμένο 

περιβάλλον.  

3. Μια άλλη διάσταση του ορισμού ήταν και η «ενσωμάτωση». Οι καθηγητές 

αποτελούν τον «εκπρόσωπο», θα λέγαμε, του ελληνικού πολιτισμού μέσα στις 

πολυπολιτισμικές τάξεις, εξ ου και ο σκοπός τους να εντάξουν τα παιδιά αυτά 

στην ελληνική κοινωνία, ανοίγοντάς τα προς αυτήν, δείχνοντάς τους τι 

υπάρχει και έξω από το σχολείο. Πολλοί δε ήταν εκείνοι που τόνισαν πως μια 

τέτοια διαδικασία απαιτεί χρόνο, και σίγουρα είναι θέμα προσωπικό, το μέχρι 

που θες να ασχοληθείς.  

4. Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εντάσσει 

την «αγωγή» στον ορισμό. Οι καθηγητές αυτοί απευθύνονται σε ένα μαθητικό 

κοινό τέτοιο, του οποίου οι ανάγκες και τα κίνητρα δεν έχουν να κάνουν τόσο 

με το γνωστικό αντικείμενο, όσο με τη γενικότερη επαφή με τον άλλο. 

Συνεπώς, το πώς θα προσεγγίσεις ένα παιδί που δεν το ενδιαφέρει να μάθει 

αρχαία, πόσο μάλλον όταν δε γνωρίζει ούτε τα νέα ελληνικά, είναι μια 

πρόκληση που αλλάζει πλήρως τη στοχοθεσία ενός καθηγητή. 

5. Τέλος, ένας καθηγητής προσέθεσε και την επιβολή κουλτούρας, δεδομένου 

ότι από τη στιγμή που αυτά τα παιδιά ήρθαν για να ζήσουν στην Ελλάδα, 

οφείλουν να ασπασθούν κάθε τι ελληνικό.  
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4.3.3 Είναι εφικτή η εφαρμογή της βιβλιογραφίας και των θεωριών;  

Στη επισκόπηση της βιβλιογραφίας εντοπίσθηκαν πολλά σημεία όπου αναφέρονται 

πρακτικές πλαισίωσης της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και εφαρμογής της στην 

τάξη. Τι πρέπει να κάνει ένας καθηγητής για να πετύχει τους διδακτικούς του στόχους 

σε ένα τόσο ανομοιογενές κοινό; Άραγε η θεωρία μπορεί να γίνει και πράξη; Ένα 

μεγάλο μέρος των ερωτηθέντων υποστήριξε ότι γίνεται, ότι οι θεωρίες είναι 

εφαρμόσιμες, αλλά υπό προϋποθέσεις.  

Μια προϋπόθεση είναι η επιμόρφωση. Πρέπει να έχεις παρακολουθήσει σεμινάρια, 

να είσαι ενημερωμένος για το ποιες είναι οι κατάλληλες πρακτικές, έτσι ώστε να τις 

εφαρμόσεις, όπου φυσικά αυτό είναι εφικτό. Δεν είναι τυχαίο ότι παλαιότερα ένας 

εκπαιδευτικός έπρεπε να έχει επαυξημένα προσόντα και σχετικά με τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση για να μπει σε ένα τέτοιο σχολείο.  

Μια δεύτερη προϋπόθεση είναι η εμπειρία, και όχι απαραίτητα σε διαπολιτισμικό 

σχολείο. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που είπαν ότι ένας νέος καθηγητής καλό είναι να έχει 

μια πρότερη επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία σε άλλα σχολεία, να επιμορφωθεί 

και έπειτα να αιτηθεί για ένα διαπολιτισμικό αν πραγματικά τον ενδιαφέρει.  

Πρέπει να θες να ασχοληθείς και να επενδύσεις.  

Άλλοι καθηγητές βρίσκουν ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Πιστεύουν ότι οι 

θεωρίες περί διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εφαρμόζονται σε επίπεδο επικοινωνίας, 

ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών, αλλά όχι σε επίπεδο διδασκαλίας. Για 

παράδειγμα κώδικες επικοινωνίας σε άλλες κουλτούρες που είναι πολύ διαφορετικοί 

από τους δικούς μας (ένα βλέμμα, ένα άγγιγμα μπορεί να παρεξηγηθεί). Το πώς να 

διδάξεις φυσική, αρχαία, έκθεση φαντάζει πολύ πιο περίπλοκο από έναν γόνιμο 

διάλογο μεταξύ αυτών των παιδιών ή μεταξύ μαθητών και καθηγητών. Καθηγητές οι 

οποίοι βρέθηκαν σε αυτά τα σχολεία για συμπλήρωση του ωραρίου τους, δήλωσαν 

κατηγορηματικά πως δεν ήξεραν τι είναι η διαπολιτισμική εκπαίδευση, ποια τα 

χαρακτηριστικά της και ο στόχος της, συνεπώς λειτουργούν με το ένστικτο, το 

συναίσθημα, πιο αυθόρμητα. Ίσως και μια αναζήτηση στο google να βοηθάει, αλλά 

κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Αρκετοί πάντως ήταν εκείνοι που έκριναν πως κάθε 

χρονιά, κάθε τάξη ξεχωριστά, χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση. Είναι και θέμα 

μαθητικού κοινού, πως μπορείς να προσεγγίσεις τους μαθητές ανάλογα με την 
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καταγωγή τους, η οποία κι αυτή με τη σειρά της φέρει κάποιους κώδικες και 

πολιτισμικά χαρακτηριστικά, άγνωστα σε εμάς. Σίγουρα συμφωνούν όλοι ότι το 

κομμάτι της επιμόρφωσης είναι καίριο και λείπει.  

Τέλος, μια εκπαιδευτικός με 20 χρόνια εμπειρίας στο Διαπολιτισμικό Σχολείο 

Ελληνικού με πολλές ώρες επιμόρφωσης στον τομέα του διαπολιτισμού, τονίζει 

έντονα τη δυσκολία εφαρμογής των θεωριών και διαφωνεί με τη βιβλιογραφία. 

Θεωρεί ότι τα σχολεία αυτά δε θα έπρεπε να είναι προσωρινά μόνο και μόνο για να 

μάθουν τα παιδιά λίγο από όλα και να μην γκετοποιούνται, αλλά να είναι τριετούς 

φοίτησης. Χαρακτηριστικά τόνισε ότι : «[…] επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί 

ψυχολογικοί, κοινωνικοί και οικογενειακοί λόγοι και προβλήματα που αντιμετωπίζουν, 

είναι ανάγκη για την ψυχική τους ισορροπία και μια ομαλή μετάβαση να υπάρχουν αυτά 

τα σχολεία και όχι μόνο για 6 μήνες ή ένα χρόνο.».  

Θα μπορούσαμε να κατατάξουμε τους καθηγητές σε τρείς κατηγορίες: σε αυτούς που 

το επέλεξαν και θέλουν πραγματικά να βρίσκονται εκεί και επιμορφώνονται διαρκώς, 

σε αυτούς που δεν το επέλεξαν αλλά η συνολική κατάσταση τους γεννά 

συναισθήματα και θέληση να δώσουν το καλύτερο που μπορούν μην έχοντας σχετική 

γνώση περί διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, και σε εκείνους που δεν το επέλεξαν και 

κάνουν τη δουλειά πιο διεκπεραιωτικά.  

4.3.4 Μαθητικό κοινό – σύνθεση και χαρακτηριστικά 

Το μαθητικό κοινό αυτών το σχολείων, σύμφωνα πάντα με τους καθηγητές, δεν είναι 

όσο ανέμελο είναι στα υπόλοιπα σχολεία. Είναι λες και ένα κομμάτι της παιδικής 

χαράς και αθωότητας έχει χαθεί. Ένα μπουκέτο πολύχρωμα λουλούδια, χαμογελαστά, 

που προσπαθεί να ανταπεξέλθει σε μια νέα πραγματικότητα παρά τα ατελείωτα 

εμπόδια. Οι εκπαιδευτικοί σε αυτά τα σχολεία τα αντιμετωπίζουν πρώτα ως παιδιά 

και έπειτα ως μαθητές. Οι περισσότεροι προσπαθούν να τους φτιάξουν την 

τσακισμένη ψυχολογία. Προφανώς με τα τελευταία γεγονότα των πολέμων και των 

προσφυγικών ρευμάτων, πρώτο μέλημα αυτών των παιδιών δεν είναι να μάθουν 

αρχαία ελληνικά.  

Το μαθητικό δυναμικό στα Διαπολιτισμικά Σχολεία της Αθήνας και του Ελληνικού 

συμπίπτει. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά προέρχονται πραγματικά από όλο τον κόσμο. 

Κίνα, Αφρική, Νιγηρία, Αίγυπτο, Μαρόκο, Ινδία, Πακιστάν, Αφγανιστάν, Συρία, 
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Αιθιοπία, Μπαγκλαντές, Λιβύη, Ταϋλάνδη, Γκάνα, Ρωσία και από πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες, Βουλγαρία, Γεωργία, Αλβανία, Ρουμανία, Ουκρανία. Ελάχιστα 

από αυτά τα παιδιά είναι δεύτερης γενιάς των οποίων οι γονείς και οι ίδιοι πήγαιναν 

κάποτε σε αυτά τα σχολεία. Οι τάξεις υποδοχής, όταν γίνονται, γίνονται μετ’ 

εμποδίων, μιας και οι διαφορετικές ηλικίες σε παραλληλισμό με τα διαφορετικά 

γλωσσικά επίπεδα δυσχεραίνουν την κατάταξη των παιδιών αυτών σε τάξεις. Όλοι 

μίλησαν για ένα ανομοιογενές, πολύχρωμο, όμορφο μαθητικό κοινό. Ένα κοινό 

άλλοτε με όρεξη να μάθει, άλλοτε αδιάφορο. Πρόκειται για παιδιά με ταλέντα στη 

ζωγραφική, το τραγούδι, το χορό, με ποικίλα ενδιαφέροντα. Καθηγητές και μαθητές 

μεταξύ τους μαθαίνουν ο ένας για τον πολιτισμό του άλλου, και με αυτόν τον τρόπο 

είναι σαν να ταξιδεύεις σε όλη την υδρόγειο μέσα στην ίδια τάξη, μιας και μια τάξη 

θα μπορούσε να έχει παιδιά από 15 διαφορετικές χώρες!  

Πέρα όμως από αυτό το πολύχρωμο μπουκέτο, ταυτόχρονα παρεμβάλλονται και άλλα 

ζητήματα. Ένα από αυτά είναι πως οι μαθητές αυτοί προέρχονται από διαφορετικά 

εκπαιδευτικά συστήματα, συνεπώς έχουν άλλα βιώματα. Άλλα παιδιά, ακόμα και 16 

ετών, δεν έχουν πάει ποτέ στη ζωή τους σε σχολείο, και έτσι δεν μπορούν να 

προσαρμοσθούν ξαφνικά σε κανόνες και σε ένα πλαίσιο τόσο αλλότριο και άγνωστο 

για αυτά. Πολλοί καθηγητές κοντοστάθηκαν έντονα στο γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι 

μαθητές δεν είναι παιδιά της γειτονιάς που μια μέρα πήγαν σχολείο όπως όλα τα 

άλλα. Είναι παιδιά με τεράστια συναισθηματική φόρτιση και ψυχικά τραυματισμένα, 

με φόβο, σύγχυση, ενδεχομένως οργή, και όλα αυτά κατά τη διάρκεια της εφηβείας 

τους. Η βεβαρυμμένη ψυχολογική τους κατάσταση οφείλεται στο γεγονός ότι είτε 

έφυγαν κυνηγημένα από τις χώρες τους χάνοντας συγγενείς, φίλους ακόμα και γονείς, 

είτε επειδή κάποια είδαν με τα ίδια τους τα μάτια τους γονείς τους να χάνονται. Σε 

κάθε περίπτωση, είναι σε ένα μέρος που δεν επέλεξαν, μαθαίνουν μια γλώσσα που 

δεν επέλεξαν, και σίγουρα όλη αυτή η κατάσταση δεν διευκολύνει το ρόλο των 

καθηγητών.  

Πιο ελαφριές περιπτώσεις είναι αυτές μαθητών που οι γονείς τους ή τουλάχιστον ο 

ένας δουλεύει πολύ και λείπει διαρκώς. Η παρουσία αλλά και ταυτόχρονα απουσία 

των γονέων εξακολουθεί να μη διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία, μιας και 

δεν είναι σε θέση να τους βοηθήσουν μαθησιακά.  
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Σε κάθε περίπτωση, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα όταν οι μαθητές 

μένουν σε camp ή κέντρα φιλοξενίας, όπου ο εκάστοτε επόπτης αδυνατεί να 

ασχοληθεί εξατομικευμένα με το κάθε παιδί, ούτε να το βοηθήσει.  

Στο Μενίδι, τα πράγματα είναι λιγότερο ποικιλόμορφα. Σύμφωνα με έναν καθηγητή, 

το Διαπολιτισμικό του Μενιδίου είναι «μονομπλόκ». Τα παιδιά είναι Έλληνες 

Παλιννοστούντες ομογενείς από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, μαθητές 

ποντιακής καταγωγής. Φυσικά σε αυτό το σχολείο δεν γίνεται λόγος για γνήσια 

διαπολιτισμικότητα, μιας και οι μαθητές μεταξύ τους έχουν κοινούς κώδικες και 

κουλτούρα.  

Παρόλα αυτά παρατηρείται ένας πολιτισμικός μετεωρισμός. Οι μαθητές, αν και 

τρίτης γενιάς, δεν έχουν ασπασθεί μια συγκεκριμένη ταυτότητα, γλώσσα, κουλτούρα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γλωσσικό. Πολλά παιδιά που χρησιμοποιούν τη 

ρωσική με τους γονείς τους στο σπίτι δεν γνωρίζουν ούτε να γράφουν τη γλώσσα, 

ούτε να τη διαβάσουν. Συνεπώς καθηγητές με γνώσεις ρωσικής δεν μπορούν να τη 

χρησιμοποιήσουν για να βοηθήσουν τα παιδιά στην καλύτερη εκμάθηση των 

ελληνικών. Έχουν μια σύγχυση ταυτότητας ποντιακής, ρωσικής και ελληνικής, και 

όλα αυτά δημιουργούν μια αστάθεια. Ειδικά οι φιλόλογοι δεν μπορούν να βασιστούν 

ούτε σε γνώσεις ελληνικών ούτε σε γνώσεις ρωσικών, καταλήγοντας ότι εν τέλει το 

μαθητικό κοινό είναι «μέτριο» και στις δύο. Τέλος, κάτι που σημειώθηκε έντονα, 

είναι η γεωγραφική απόσταση του Μενιδίου από το κέντρο της Αθήνας, κάτι που δε 

βοηθάει τα παιδιά να έρθουν σε εντονότερη επαφή με χώρους πολιτισμού, πέραν από 

τις δράσεις του σχολείου.   

Αν επιχειρούσαμε να κάνουμε μια σύγκριση για τη χρονική παραμονή των μαθητών 

στα διαπολιτισμικά σχολεία, οι μαθητές του Μενιδίου είναι οι συνεπέστεροι. 

Ακριβώς επειδή είναι «παιδιά της γειτονιάς», μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου, το σχολείο 

είναι η καθημερινή τους υποχρέωση όπως για όλους τους μαθητές. Στην περίπτωση 

των δύο πρώτων σχολείων η κατάσταση είναι πιο χαώδης. Οι εγγραφές είναι ανοικτές 

όλο το χρόνο, με αποτέλεσμα να έρχονται διαρκώς καινούριοι μαθητές και η σύσταση 

των τάξεων αλλάζει από μέρα σε μέρα. Παράλληλα, όσο εύκολα εγγράφονται στο 

σχολείο νέοι μαθητές, άλλο τόσο εύκολα το διακόπτουν, μιας και η Ελλάδα δεν είναι 

πάντα ο στόχος, αλλά μια ενδιάμεση στάση μέχρι να διεκπεραιωθούν 

γραφειοκρατικές υποχρεώσεις και να αναχωρήσουν για άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
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4.3.5 Υλικοτεχνικές υποδομές 

Εδώ κάθε σχολείο είναι ξεχωριστό, με διαφορετικές ανάγκες, ελλείψεις, αλλά και 

διαφορετικές παροχές. Ξεκινώντας από το σχολείο της Αθήνας, είναι σημαντικό να 

αναφέρουμε ότι σχετικά πρόσφατα μετακόμισε σε νέο κτήριο, οπότε η κτηριακή 

υποδομή είναι σίγουρα πιο αναβαθμισμένη από την παλαιότερη. Παρόλα αυτά, κατά 

τη διάρκεια της μετακόμισης χάθηκε αρκετό ακριβό υλικό όπως βιντεοπροβολείς, 

διαδραστικοί πίνακες και υπολογιστές. Ομόφωνα όλοι οι καθηγητές του σχολείου της 

Αθήνας τόνισαν ότι οι ελλείψεις είναι τεράστιες.  

Αναφορικά  με το σχολείο του Ελληνικού, όλοι οι ερωτηθέντες ανέφεραν πως η 

κτηριακή δομή δεν διευκολύνει καθόλου την εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο εντός 

όσο και εκτός τάξης. Το κτήριο αυτό κατασκευάσθηκε με σκοπό να γίνει 

φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, ανήκει στον Στρατηγάκη, και εν τέλει το ελληνικό 

κράτος πληρώνει ενοίκιο για να φιλοξενήσει αυτούς τους μαθητές. Τα τελευταία 15 

χρόνια περιμένουν να μετακομίσουν σε καινούριο κτήριο, αλλά δεν έχει καταστεί 

εφικτό. Συνεπώς κατασκευαστικά δεν πληροί τις προϋποθέσεις ενός σχολείου. 

Πρόβλημα ακόμα και στη θέρμανση. Οι καθηγητές μίλησαν για μικρές αίθουσες, 

μικρά προαύλια, αναλογικά με τον όγκο των μαθητών, έλλειψη αμφιθεατρικής 

αίθουσας, γυμναστηρίου, γηπέδων και χώρων έκφρασης για τους μαθητές. Στα θετικά 

βέβαια συγκαταλέγεται η γεωγραφική του θέση, μιας και είναι κοντά στη θάλασσα, 

σε μια ήσυχη γειτονιά, πλάι στο μετρό. Υλικοτεχνικά χάρη στην πολύ δραστήρια 

Διεύθυνση του σχολείου έχουν εξοπλισθεί με διαδραστικούς πίνακες, υπολογιστές, 

αίθουσα μουσικής και μουσικά όργανα. Προσπαθούν διαρκώς να βελτιώνονται. 

Προφανώς, η παρουσία νέων τεχνολογιών, όπως διαδραστικοί πίνακες σε κάθε 

αίθουσα, θα ήταν νευραλγική. Επίσης, ένα ακόμη ζήτημα που αναφέρθηκε στο ίδιο 

σχολείο είναι το θέμα της καθαριότητας και της υγιεινής, όπως και το διατροφικό. 

Φυσικά, πέρα από την καλή διάθεση της διεύθυνσης και των καθηγητών, το πρώτο 

εμπόδιο που αντιμετωπίζουν είναι η έλλειψη διαθέσιμων πόρων. Οι καθηγητές αυτού 

του σχολείου μας έδωσαν την εντύπωση πως ενδιαφέρονται για το συνολικότερο 

φάσμα της ζωής αυτών των παιδιών εντός και εκτός του σχολικού χώρου.  

Αντιθέτως, στο Μενίδι η κατάσταση είναι πολύ πιο ομαλή. Η υλικοτεχνική υποδομή 

είναι άριστη, με πολύ προσεγμένα προαύλια, γήπεδα, σχολική βιβλιοθήκη, 

διαδραστικούς πίνακες, εργαστήριο φυσικών επιστημών, πληροφορικής, χημείο και 
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αίθουσα εκδηλώσεων. Υποδομές που θα ζήλευε ένα οποιοδήποτε σχολείο. 

Αποτέλεσμα της ακόρεστης δουλειάς τη δραστήριας Διεύθυνσης. 

4.3.6 Προκλήσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Η ερώτηση των προκλήσεων είχε την πιο μακροσκελή απάντηση από όλους τους 

συνεντευξιαζόμενους. Ξεχωρίζοντας τις απαντήσεις τους σε εξωγενείς και ενδογενείς, 

οι άξονες ανάλυσης των προκλήσεων είναι: 

 η Διεύθυνση  

 τα βιβλία του Οργανισμού και το αναλυτικό πρόγραμμα 

 οι εγγραφές που γίνονται όλο το χρόνο 

 η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

 η γλώσσα και η επικοινωνία 

 τα διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία που επηρεάζουν και τη συμπεριφορά 

 η ψυχολογία των μαθητών  

 το γνωστικό επίπεδο των μαθητών που ποικίλει 

 οι μαθησιακές δυσκολίες 

Ξεκινώντας από τους εξωγενείς παράγοντες που δεν μπορούν να ελέγξουν οι 

καθηγητές, πρώτη πρόκληση αποτελούν οι Διευθύνσεις των σχολείων. Οι καθηγητές 

τόνισαν την υψίστης σημασίας θέση της Διεύθυνσης αναφορικά με την οργάνωση, 

στήριξη και εξωστρέφεια όλων αυτών των σχολείων προς την κοινωνία. Όσοι 

καθηγητές έχουν όρεξη και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ποικίλες 

δραστηριότητες, παίρνουν πρώτα έγκριση και υποστήριξη από τη Διεύθυνση. Πολλές 

φορές αυτή είναι που τους βοηθάει να προχωρήσουν την ιδέα τους και να κάνουν 

ακόμα περισσότερα. Δεν είναι λίγες οι φορές όπου η Διευθύντρια του Ελληνικού έχει 

καλέσει διερμηνείς από τη «Μετάδραση»22 αλλά και άλλους φορείς για να ενισχυθεί 

η επικοινωνία και η αλληλοκατανόηση. Το σχολείο του Ελληνικού θα λέγαμε πως 

                                                           
22 http://metadrasi.org/  
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είναι το πιο εξωστρεφές και από τα τρία σχολεία, με ορεξάτους καθηγητές στην 

πλειοψηφία τους, και μια άκρως δραστήρια Διεύθυνση που ενισχύει κάθε ιδέα και 

ενέργεια, με συμμετοχές σε διεθνείς διαγωνισμούς, πολλά πολιτιστικά δρώμενα και 

άλλα. Το σχολείο του Μενιδίου κρατάει αντίστοιχη γραμμή με του Ελληνικού, με μια 

δραστήρια και ενεργή Διεύθυνση και καθηγητές με όρεξη για δημιουργία. Το 

μαθητικό κοινό ενδεχομένως να μην είναι τόσο πρόθυμο, παρόλα αυτά υπάρχει 

ανταπόκριση. Από την άλλη, το σχολείο της Αθήνας έχει κάποιους πολύ δραστήριους 

καθηγητές, οι οποίοι διοργανώνουν διαρκώς εκδηλώσεις και θέλουν να λαμβάνουν 

μέρος σε διαγωνισμούς, όμως η Διεύθυνση τους υψώνει εμπόδια. Δεν ήταν λίγοι οι 

καθηγητές που μας είπαν πως η Διεύθυνση του σχολείου της Αθήνας έχει αρνηθεί να 

προγραμματίσει και να στελεχώσει πρωτοβουλίες για εκδρομές, ακόμα και 

επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού, θεωρώντας πως τα παιδιά αυτά έχουν άλλες 

ανάγκες και προβλήματα, συνεπώς αυτά περισσεύουν.  

Άλλη μια εξωγενής πρόκληση που ανέφεραν όλοι ανεξαιρέτως, είναι το ζήτημα του 

προγράμματος σπουδών και των βιβλίων του Υπουργείου. Το αναλυτικό πρόγραμμα 

είναι το ίδιο με όλα τα σχολεία της χώρας, με αποτέλεσμα να είναι ακατάλληλο για το 

κοινό τους. Βάσει του αναλυτικού προγράμματος, οι καθηγητές διδάσκουν 

συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, πρωτόγνωρα μέχρι πρότινος σε αυτά τα παιδιά. 

Επομένως, οι καθηγητές πρέπει να προσαρμόσουν το γνωστικό αντικείμενο στο 

επίπεδο των βιωμάτων και των εκπαιδευτικών αναγκών του κοινού τους.  

Αντίστοιχα, τα βιβλία του Υπουργείου είναι δομημένα έτσι, ώστε να ανταποκρίνονται 

στις μαθησιακές και ηλικιακές ανάγκες του γενικού σχολείου. Ούτε η προσέγγιση, 

ούτε η μεθοδολογία, ούτε το υλικό, ούτε η ίδια η γλώσσα δε βοηθούν στην 

κατανόηση της ύλης που πρέπει να διδαχθεί. Όταν όμως σε ένα Διαπολιτισμικό 

σχολείο στην Ά Γυμνασίου συναντάμε παιδιά από 13 έως 17 ετών, με διαφορετικά 

βιώματα, γλωσσικό και γνωστικό υπόβαθρο, καταλαβαίνουμε ότι τα εγχειρίδια τους 

Υπουργείου δεν είναι παρά μόνο βάρος στην τσάντα τους, καθώς οι καθηγητές 

υποχρεώνονται να προετοιμάζουν δικό τους υλικό, για να βοηθήσουν τους μαθητές 

να προχωρήσουν όσο περισσότερο γίνεται στα μαθήματα.  

Ένα τρίτο επώδυνο σημείο είναι οι εγγραφές καινούριων μαθητών, οι οποίες γίνονται 

όλο το χρόνο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διαρκή αλλαγή της σύστασης των 

τμημάτων. Το μαθητικό κοινό ανανεώνεται όλο το χρόνο, συνεπώς οι καθηγητές 
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χάνουν και αυτούς που έρχονται και αυτούς που προοδεύουν, μιας και κάνουν 

κύκλους επαναλαμβάνοντας την ύλη ξανά και ξανά από την αρχή για να 

συντονιστούν οι νεοαφιχθέντες. Στο Διαπολιτισμικό της Αθήνας υπάρχουν τάξεις 

υποδοχής οι οποίες λειτουργούν μετά τα πρωινά μαθήματα, βοηθώντας τους μαθητές 

να καλύψουν το χαμένο έδαφος και να ενταχθούν σχετικά ομαλά στην υπόλοιπη 

τάξη. Στο σχολείο του Ελληνικού και του Μενιδίου δεν υφίστανται τέτοια τμήματα, 

με αποτέλεσμα αυτό να επηρεάζει περισσότερο το μαθητικό κοινό του Ελληνικού 

που είναι πολύ πιο ανομοιογενές. 

Περνώντας στους εκπαιδευτικούς και την επιμόρφωσή τους, πολλοί ήταν αυτοί που 

παραδέχτηκαν πως και οι ίδιοι δεν έχουν λάβει την κατάλληλη επιμόρφωση για να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις ενός διαπολιτισμικού σχολείου. Εδώ θα λέγαμε πως 

οι καθηγητές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Οι πρώτοι είναι εκείνοι που επέλεξαν 

να εργάζονται στα διαπολιτισμικά σχολεία, συνεπώς έχουν μια σχετική επιμόρφωση 

και κατάρτιση, αν όχι πτυχία ή μεταπτυχιακά, αναφορικά με τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση. Είναι οι ίδιοι που εξακολουθούν να επιμορφώνονται, είναι διαρκώς 

ενημερωμένοι για τις τρέχουσες επιμορφώσεις, καθώς επίσης γνωρίζουν που να 

ψάξουν για να τις βρουν. Οι δεύτεροι είναι εκείνοι που δεν επέλεξαν να βρίσκονται 

σε αυτά τα σχολεία, παρόλα αυτά ενδιαφέρθηκαν να επιμορφωθούν έστω και με ένα 

σεμινάριο. Οι ίδιοι παραδέχθηκαν πως «πιάστηκαν στον ύπνο» αναφορικά με την 

εργασία τους στα Διαπολιτισμικά, οπότε δεν πρόλαβαν καν να προσαρμόσουν το 

υλικό τους σε αυτό το απαιτητικό κοινό ή να δημιουργήσουν εξαρχής καινούριο. Οι 

τρίτοι είναι εκείνοι που δεν επέλεξαν να βρίσκονται σε τέτοια σχολεία, αλλά από 

επιλογή δεν θέλησαν να ασχοληθούν με την επιμόρφωσή τους στο σχετικό 

αντικείμενο. Κάποιοι παραδέχθηκαν ότι αυτή η στάση αδιαφορίας απέναντι στην 

επιμόρφωση αποτελεί αντίδραση, δεδομένου ότι δε θέλησαν να βρίσκονται σε αυτά 

τα σχολεία, άσχετα αν στην πορεία τα αγάπησαν ή όχι. 

Ο επόμενος άξονας εμποδίων και προκλήσεων έχει να κάνει με την γενικότερη 

επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών. Το ζήτημα της επικοινωνίας είναι 

τεράστιο, κυρίως στα σχολεία της Αθήνας και του Ελληνικού όπου το κοινό είναι 

αμιγώς ετερογενές, με ένα κράμα γλωσσών να ακούγεται στους διαδρόμους. Όλοι 

παραδέχονται πως το γλωσσικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα εντός τάξης και πως 

μερικές φορές μόνο τα αγγλικά είναι μια παρηγοριά. Παρόλα αυτά επιστρατεύονται 
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διαρκώς μαθητές – διερμηνείς για να διευκολύνουν την κατάσταση είτε πρόκειται να 

επικοινωνήσει ένας μαθητής με έναν καθηγητή είτε ένας γονέας με έναν καθηγητή. 

Όταν οι συνθήκες είναι ακόμα περιπλοκότερες, όπως για παράδειγμα περιστατικά 

ενδοσχολικής βίας ή παραβατικότητας, τότε επιστρατεύονται μεταφραστές – 

διερμηνείς από οργανισμούς όπως η «Μετάδραση» για να διαφωτίσουν την 

κατάσταση. Όταν τα αγγλικά παύουν να βοηθούν, τότε οι εκπαιδευτικοί θέτουν σε 

λειτουργία πανανθρώπινες γλώσσες, όπως τη γλώσσα του σώματος, και τις τέχνες 

όπως τη μουσική, το χορό, την παντομίμα και τη ζωγραφική. Στον αντίποδα, το 

Διαπολιτισμικό σχολείο στο Μενίδι δεν έχει κανένα τέτοιο ζήτημα επικοινωνίας, μιας 

και οι μαθητές είναι τρίτης και τέταρτης γενιάς, όπως έχουμε προαναφέρει. Αυτό 

φυσικά δε σημαίνει πως είναι άριστοι ομιλητές της ελληνικής, καθώς τα ερεθίσματά 

τους εκτός σχολείου είναι ελάχιστα. Δεν διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία, δεν 

επισκέπτονται χώρους πολιτισμού, και το βασικότερο είναι πως οι γονείς τους είναι 

φυσικοί ομιλητές της ρωσικής, συνεπώς στο σπίτι η κοινή τους γλώσσα είναι τα 

ρώσικα, γεγονός με έντονη επίπτωση στις μαθησιακές τους επιδόσεις.  

Μιλώντας για γλώσσα, είναι σπουδαίο να αναφερθεί πως δεν είναι το μόνο εμπόδιο 

στην επικοινωνία και προσέγγιση του άλλου. Εξίσου καίριο ρόλο παίζουν και τα 

διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία και βιώματα που προσδιορίζουν την ταυτότητα του 

κάθε παιδιού, επηρεάζοντας την αλληλεπίδρασή του με τους γύρω τους και τις 

αντιδράσεις τους. Ένα αρκετά χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η περίπτωση του 

καθηγητή της μουσικής που άγγιξε τα χέρια μιας νεαρής μουσουλμάνας μαθήτριας 

για να τα τοποθετήσει σωστότερα στο πιάνο και εκείνη κοκκίνισε και τραβήχθηκε. Ο 

ίδιος στην αρχή δεν μπόρεσε να αποκωδικοποιήσει μια τέτοια αντίδραση που δεν του 

είχε τύχει ποτέ μέσα στα τόσα χρόνια της εκπαιδευτικής του εμπειρίας. Μόλις στο 

διάλειμμα που είχε ακολουθήσει, οι συμμαθητές της μαθήτριας του εξήγησαν πως 

ήταν θρησκευτικοί οι λόγοι για τους οποίους η μαθήτρια αντέδρασε με τέτοιο τρόπο. 

Ο κ. Π.Σ. μας εξέφρασε την αμηχανία που του προκάλεσε εκείνη η στιγμή, μιας και 

δεν ήθελε να φέρει σε άσχημη θέση τη μαθήτρια. Τότε ήταν που συνειδητοποίησε 

πόσα λίγα ήξερε για αυτά τα παιδιά, τις συνήθειές τους, τον πολιτισμό τους, τις 

θρησκείες τους και τα βιώματά τους, και άρχισε την αναζήτηση. Παράμετροι τέτοιες 

που εξηγούν και ξεκλειδώνουν πολλές πτυχές αυτών των παιδιών. Παρόμοιες 

ιστορίες μας κατέθεσαν όλοι οι καθηγητές, θετικά προβληματισμένοι για το πόσα 

λίγα ξέρουν για το μαθητικό τους κοινό. Πέραν των πολιτισμικών στοιχείων, 
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υπάρχουν παιδιά από χώρες όπου δεν έχουν βιώσει σχολικά περιβάλλοντα, συνεπώς 

δεν ξέρουν τι θα πει κανόνες, ή στον αντίποδα παιδιά που έρχονται από πολύ 

αυταρχικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, και έτσι όταν βιώνουν μια έντονη στα μάτια 

τους δημοκρατία, ελευθερία και ανοχή, χαλαρώνουν. Από τα πιο εντυπωσιακά 

παραδείγματα, μαθητής 17 ετών στο Διαπολιτισμικό σχολείο Ελληνικού ήταν η 

πρώτη του χρονιά σε σχολείο, μιας και μέχρι τότε έβοσκε πρόβατα για να βοηθήσει 

οικονομικά την οικογένειά του. 

Επιπρόσθετα, μια άλλη πολύ κομβική πρόκληση που αντιμετωπίζουν κυρίως τα 

Διαπολιτισμικά σχολεία της Αθήνας και του Ελληνικού είναι η βεβαρυμμένη 

ψυχολογία αυτών των παιδιών. Οι καθηγητές μας μίλησαν για τα παιδιά μεταναστών 

και κυρίως τα παιδιά των τελευταίων προσφυγικών κυμάτων, παιδιά τα οποία έχουν 

έρθει στη χώρα μας όχι από επιλογή, αλλά από ανάγκη. Παιδιά που έζησαν σε 

τρυφερές ηλικίες την απώλεια συγγενών και φίλων λόγω πολέμου, ένοπλων 

συρράξεων, ή άλλων καταστάσεων βίας στη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Δεν 

είναι λίγα τα παιδιά που αντιμετωπίζουν το ζωτικό πρόβλημα της διατροφής, της 

σίτισης, ακόμα και της διαμονής, κυρίως για αυτά που ζουν στα διάφορα camp της 

Αττικής με ή χωρίς τους γονείς τους.  

4.3.7 Επικοινωνία μεταξύ των μαθητών 

Ζητήθηκε από τους καθηγητές να μας δώσουν επιγραμματικά μια σύντομη εικόνα της 

επικοινωνίας και του κλίματος μεταξύ των μαθητών. Και στα τρία σχολεία 

παρατηρείται μια έντονη αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια και στήριξη σε όλο το φάσμα 

της σχολικής ζωής. Πιο αναλυτικά, στο σχολείο της Αθήνας και οι τρείς καθηγητές 

παρατήρησαν αρχικά κάποια κρούσματα βίας και σχολικού εκφοβισμού μεταξύ 

εθνικοτήτων, διαφορές που λύθηκαν γρήγορα και άμεσα. Δύο στους τρεις καθηγητές 

οι οποίοι είναι πολύ δραστήριοι με εκπαιδευτικά προγράμματα δήλωσαν πως οι 

διαφορές μεταξύ των παιδιών γεφυρώθηκαν, μέσω της ευαισθητοποίησης και της 

συνεργασίας. Για αυτούς, μόνο αν εμπλακείς και επενδύσεις ως εκπαιδευτικός και ως 

άνθρωπος μπορείς να εντάξεις τα παιδιά σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.  

Στο σχολείο του Ελληνικού επικρατεί μια παρόμοια κατάσταση. Υπάρχουν 

συγκρούσεις μεταξύ εθνικοτήτων και ταυτόχρονα μια έντονη συσπείρωση ανάλογα 

με τη γλώσσα για λόγους επικοινωνίας και τη θρησκεία, για παράδειγμα οι 
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μουσουλμάνοι. Παρόλα αυτά, όλοι οι μαθητές ανεξαρτήτως καταγωγής αγκαλιάζουν 

όλα τα παιδιά απ’ όπου κι αν πρωτοέρχονται, όπου κι αν πιστεύουν. Οπότε για αυτά ο 

χώρος του σχολείου είναι ζωτικός, εκεί θα βρουν τους φίλους τους, τη δεύτερη 

οικογένειά τους ή την πρώτη, αν έχουν χάσει την κανονική τους, και έτσι το σχολείο 

είναι για αυτούς το απάγκιο τους. Αμέσως αναπτύσσονται δεσμοί φιλίας στα άτομα 

αυτά, πριν καν συμβάλουν και οι καθηγητές. Ένα άλλο χαρακτηριστικό τους είναι ότι 

έχουν μεγαλύτερη κατανόηση σε κοινωνικά θέματα, πολύ περισσότερο από το να 

μιλούσες για αυτά τα θέματα σε μια διαφορετική ομάδα παιδιών. Κατανοούν πιο 

εύκολα ένα κοινωνικό πρόβλημα γιατί ενδεχομένως το έχουν βιώσει.  

Στο Μενίδι δεδομένου ότι τα παιδιά δεν κατάγονται από διαφορετικές χώρες, οι 

σχέσεις μεταξύ μαθητών θυμίζουν ένα οποιοδήποτε άλλο σχολείο. Οι μαθητές μένουν 

κοντά, έχουν γειτονιές, γνωρίζονται από μικρά, προέρχονται από τα ίδια Δημοτικά 

και έτσι έχουν μια συνοχή.  

4.3.8 Επικοινωνία μεταξύ καθηγητών και γονέων 

Κάθε σχολείο έχει υποχρέωση να ορίζει μέρες και ώρες επικοινωνίας μεταξύ 

καθηγητών και γονέων, όπως και τις προβλεπόμενες ημέρες γονέων για την 

παράδοση της βαθμολογίας. Παρόλα αυτά, και στα τρία σχολεία παρατηρείται το ίδιο 

φαινόμενο αραιής συμμετοχής και επικοινωνίας των γονέων με τη σχολική 

κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα, πιο συχνή επαφή με το σχολείο έχουν γονείς 

αλβανικής καταγωγής που έχουν παιδιά δεύτερης γενιάς και παραπάνω, δεδομένου 

ότι μιλούν ελληνικά. Αντίστοιχα στο Μενίδι κάποιοι γονείς που πηγαίνουν στο 

σχολείο μιλώντας μόνο τη ρωσική, πηγαίνουν επειδή κάποιοι από τους καθηγητές τη 

μιλούν και μπορούν να συνεννοηθούν.  

Τα αίτια της έντονης αποχής των γονέων είναι ποικίλα. Πρώτον, πολλοί εργάζονται 

και δεν μπορούν να αναβάλουν τις υποχρεώσεις τους. Μόνο σε περίπτωση που η 

Διεύθυνση τους καλέσει εκτάκτως θα αναγκασθούν να προσέλθουν στο σχολείο. 

Δεύτερον, η γλώσσα είναι κατά ένα τεράστιο ποσοστό καθοριστικό εμπόδιο, μιας και 

δε μιλούν ελληνικά και ενίοτε ούτε αγγλικά. Τότε επιστρατεύονται διερμηνείς ή και 

οι ίδιο οι μαθητές για να διευκολύνουν τη διαδικασία. Τρίτον, οι αποστάσεις δεν είναι 

με το μέρος τους, μιας και πολλοί μαθητές που φοιτούν για παράδειγμα στο Ελληνικό 
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μένουν σε περιοχές όπως Πειραιά, Παγκράτι, Νέα Σμύρνη, Γλυφάδα, συνεπώς 

απαιτείται πολύς χρόνος για να μετακινηθούν.  

Μια κατηγορία από μόνη της είναι τα ασυνόδευτα παιδιά. Σε αυτή την περίπτωση, οι 

μαθητές μένουν σε ξενώνες ή σε κέντρα φιλοξενίας, οπότε εκεί οι καθηγητές ή η 

Διεύθυνση επικοινωνούν μόνο με τον αρμόδιο του ξενώνα. Κατά κύριο λόγο η 

επικοινωνία γίνεται μόνο για ζητήματα απουσιών, και όχι για την πρόοδο των 

παιδιών. Αξίζει να αναφερθεί ότι στα ασυνόδευτα παιδιά το θέμα των απουσιών είναι 

πολύ σημαντικό. Είναι αμέτρητα τα περιστατικά μαθητών που είτε απουσιάζουν 

κάποιες ώρες από το σχολείο είτε και μέρες ολόκληρες. Πρόκειται για μαθητές που 

δεν τους ενδιαφέρει το σχολείο, ούτε να μάθουν μια γλώσσα, και σύμφωνα με τους 

καθηγητές δικαιολογημένα, μιας και δεν ξέρουν αν και για πόσο διάστημα θα 

παραμείνουν στη χώρα μας.  

4.3.9 Εκπαιδευτικά προγράμματα 

Ένα τεράστιο ζήτημα που ταλανίζει τους καθηγητές είναι κατά πόσο θα μπορούσαν 

να συμβάλουν διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα στην αποτελεσματικότερη 

εμπλοκή και ένταξη των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τέτοιου είδους 

δράσεις διαφοροποιούν την εκπαιδευτική διαδικασία, βγάζοντας τους μαθητές εκτός 

του πλαισίου μιας τάξης. Τέτοιες δημιουργικές πρωτοβουλίες μπορεί να είναι από μια 

θεατρική ή περιβαλλοντική ομάδα, μέχρι ένα πρόγραμμα eTwinning ή ακόμα και ένα 

πρόγραμμα Erasmus+. Διερευνήθηκε τι γίνεται στο κάθε σχολείο ξεχωριστά, ποια 

γραμμή κρατάει η εκάστοτε Διεύθυνση, καθώς και την τάση των καθηγητών 

αναφορικά με την προτίμησή τους για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, και την 

αποτελεσματικότητά τους. 

Στο σχολείο της Αθήνας, όπως είδαμε στην αρχή του κεφαλαίου, οι καθηγητές είναι 

χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα. Στους «παλιούς» που είχαν διορισθεί στο σχολείο 

αυτό πριν γίνει διαπολιτισμικό και στους καινούριους που είτε το επέλεξαν να 

δραστηριοποιηθούν στο Διαπολιτισμικό είτε πήραν απόσπαση εκεί. Οι παλαιοί 

διατηρούν μια πιο συντηρητική στάση απέναντι στα προγράμματα, ακόμα και τους 

περιπάτους επειδή τα παιδιά είναι πολύ ζωηρά και απρόβλεπτα. Φοβούνται μήπως 

προκαλέσουν κάποια φθορά, ζημιά, οπότε περιορίζονται σε κάποιους περιπάτους στο 

Πεδίον του Άρεως.  
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Υπάρχουν και οι ελάχιστες εξαιρέσεις καθηγητών που παλεύουν με πολλή 

προσωπική δουλειά και αντίπαλο τη Διεύθυνση να υλοποιήσουν κάποια 

προγράμματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η κυρία Δ.Α. η οποία δούλεψε αρκετά με 

περιβαλλοντικά και πολιτιστικά προγράμματα, καθώς και αγωγής υγείας. Επίσης, 

έχουν στήσει μια θεατρική ομάδα, από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Η 

συγκεκριμένη πρωτοβουλία δε βρήκε σύμφωνο το Διευθυντή, ο οποίος δεν την ήθελε 

θεωρώντας την περιττή, όπως και κάποιοι συνάδελφοι της κυρίας Δ.Α. Παρόλα αυτά 

τα παιδιά τη ζήταγαν πολύ. Συνεργαστήκανε με τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, 

συμμετείχαν στα φεστιβάλ της Στέγης, με έντονη τη συνεργασία  ανθρώπων της 

Στέγης και κάποιων εκπαιδευτικών που την ακολούθησαν. Η θετική επιρροή μιας 

τέτοιας εμπειρίας είναι το παράδειγμα ενός μαθητή του σχολείου του Γκόγκα 

Τσικλαούρι ο οποίος συμμετείχε στην ταινία “Park” της Σοφίας Εξάρχου μαζί και με 

άλλους συμμαθητές του και βραβεύθηκε από τα ελληνικά Όσκαρ στη Στέγη. Όπως 

μας είπε η κυρία Δ.Α., ο συγκεκριμένος ήταν μαθητής του 8-9, κι όμως αποδείχθηκε 

ταλέντο. Παρά την έντονη εναντίωση της Διεύθυνσης, και επειδή πλέον υπάρχει 

ισχυρή θεατρική παράδοση στο σχολείο, τα παιδιά ακούνε θέατρο και 

εκστασιάζονται. Δεν είναι λίγοι οι μαθητές που εξέφρασαν το ζήλο τους να 

εργασθούν μια μέρα στη Στέγη. Και ο κύριος Μ.Τ. υποστηρίζει πως τέτοιες δράσεις 

τα έκαναν να αισθάνονται πιο οικεία με το σχολείο, να δένονται μεταξύ τους και με 

τους καθηγητές. Μαθαίνουν τη γλώσσα πολύ πιο εύκολα γιατί είχαν πιο πολλές 

εμπειρίες. Διοργανώσανε σχολικές εορτές παρόλο που ήταν εθνικές. Όλα τα παιδιά 

συμμετείχαν προσπαθώντας να δείξουν τα κοινά στοιχεία των εθνικών εορτών. Για 

παράδειγμα, η Απελευθέρωση από τους Τούρκους έχει κοινά στοιχεία με τους 

Αλβανούς, και έτσι φέρνουν τους μαθητές πιο κοντά. ότι όλα αυτά διαταράσσουν τη 

λειτουργία του σχολείου και όχι ότι τη συμπληρώνουν. Όντας ένας από τους 

υποστηρικτές των εκπαιδευτικών δράσεων, παρατηρεί και ο ίδιος την πόλωση του 

Συλλόγου καθηγητών. Χαρακτηριστικά τον βαπτίζει «ο Σύλλογος της παλιάς 

σχολής» και «ο Σύλλογος με τα προσόντα», ο έχων τη διάθεση να ασχοληθεί και 

πέραν του αναλυτικού προγράμματος. 

Στο σχολείο του Ελληνικού τα πράγματα δεν είναι πολωμένα. Η Διεύθυνση είναι 

αρκετά δραστήρια, σε σημείο που καταφερνει να κινητοποιεί και τον πιο αδρανή 

εκπαιδευτικό. Η καθηγήτρια των αγγλικών του σχολείου μέσα στην ίδια χρονιά 

τρέχει δύο προγράμματα eTwinning: ένα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το Together 
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in Education and Human Rights, και ένα άλλο σε συνεργασία με σχολείο της 

Γερμανίας με παιδιά που είναι μετανάστες, το Arrived in Europe – and now what. 

Επίσης φέτος υπέβαλαν δύο αιτήσεις Erasmus+ και περιμένουν ανταπόκριση. Η ίδια 

υπογραμμίζει την ανάγκη για χρηματοδότηση, για επιμορφωτικά σεμινάρια και την 

επιτακτική ανάγκη για αλλαγή του syllabus, ώστε να προσαρμόζεται περισσότερο 

στις ανάγκες των παιδιών. Συνάδελφος καθηγήτρια γαλλικών του ίδιου σχολείου, 

υπέρμαχη των προγραμμάτων όπως το Erasmus+ και το eTwinning, τα θεωρεί πάρα 

πολύ πρόσφορα για τέτοιους μαθητές, καθώς αυτοί έχουν ήδη υποστεί το πρώτο σοκ 

με την επαφή τους με την ελληνική κουλτούρα, οπότε το ζητούμενο πλέον είναι να 

έρθουν σε επαφή και με άλλους λαούς, δεδομένου ότι για κάποιους η Ελλάδα είναι 

ένας ενδιάμεσος σταθμός προτού βρεθούν σε κάποια άλλη χώρα. Η ίδια συμμετείχε 

με μαθητές του Διαπολιτισμικού στο Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας, λαμβάνοντας 

βραβείο. Παρατήρησε πολλά ταλέντα στις τέχνες, το τραγούδι, τη μουσική, τη 

ζωγραφική, το χορό, χαρακτηριστικά που αναδεικνύονται μέσα από τα προγράμματα. 

Έτσι ξέφευγαν από τη δύσκολη καθημερινότητά τους. Εντυπωσιάσθηκε από το πόσο 

συνεργάσιμοι και πρόθυμοι ήταν οι μαθητές να επενδύσουν επιπρόσθετα 

απογευματινές ώρες, παρά τις μεγάλες αποστάσεις που διανύουν καθημερινά για να 

φτάσουν από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο. Άλλη καθηγήτρια με πολυετή 

εμπειρία στο Διαπολιτισμικό έχει ανεβάσει το «Φάντασμα της Όπερας» στα γαλλικά 

σε δική της διασκευή, επί εποχής Ολυμπιακών Αγώνων και στο πλαίσιο του 

μαθήματος της ολυμπιακής παιδείας ανέβασαν θεατρικό για τα ολυμπιακά ιδεώδη 

στην Ολυμπία, έκανε προγράμματα αγωγής υγείας για το ρατσισμό, για τον 

εκφοβισμό και πολλά άλλα. Μας μίλησε και για προγράμματα με συμμετοχές σε 

φεστιβάλ του Δήμου Ελληνικού, για φετινή συμμετοχή σε διαγωνισμό φυσικής της 

UNESCO, κι όλα αυτά με την παρότρυνση της Διεύθυνσης η οποία θέλει να ανοίξει 

το σχολείο στην κοινωνία. Υπογραμμίζει πως μέσω όλων αυτών των δράσεων, τα 

παιδιά έχουν συνάψει φιλικές σχέσεις με παιδιά αντίστοιχων ελληνικών σχολείων. 

Τέλος, μια από τις παλαιότερες φιλολόγους του σχολείου μας ανέφερε δράσεις όπως 

χορό στο Μέγαρο Μουσικής όπου οι μαθητές χόρεψαν με χορογράφους και ζωντανή 

μουσική, στο Μαθητικό Συμπόσιο της UNESCO, ένα πρόγραμμα του Βρετανικού 

Συμβουλίου που πραγματεύονταν τον ρατσισμό, ένα πρόγραμμα για την τόνωση του 

αυτοσυναισθήματος των παιδιών, γιορτή για τη μέρα της κρέπας που φτιάξανε 

κρέπες, καθώς και πολλά μικρά projects εντός τους μαθήματος με καλλιτεχνικό 

προσανατολισμό. Παρόλα αυτά δεν είναι όλα ρόδινα, η φιλόλογος μας υπογράμμισε 
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και τις δυσκολίες υλοποίησης τέτοιων προγραμμάτων. Για παράδειγμα πολλά παιδιά 

πρέπει να φύγουν συγκεκριμένη ώρα με τα λεωφορεία, άρα δεν μπορεί να τα 

κρατήσει πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου. Επίσης τα παιδιά δεν είναι πολύ 

εξοικειωμένα στο να παράγουν καλλιτεχνικό περιεχόμενο ή να δουλεύουν παραπάνω 

σε ένα τομέα γνώσης, κυρίως γιατί δεν είναι μια δεξιότητα που την καλλιέργησαν 

από μικρή ηλικία. Αυτό δυσχεραίνει ως ένα βαθμό το έργο τους, χωρίς βέβαια να 

είναι αποτρεπτικό.  

Στο Μενίδι η Διεύθυνση λαμβάνει πρωτοβουλίες και κινητοποιεί τους μαθητές. 

Μόλις φέτος η Διεύθυνση υπέβαλε αιτήσεις για προγράμματα που αφορούν τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη διαφορετικότητα, και στο θρησκευτικό και στο 

πολιτικό μέρος, έτρεξε προτάσεις για στρατηγική συνεργασία με σχολεία του 

εξωτερικού, προγράμματα Erasmus+ ΚΑ2, και περιμένουν απαντήσεις. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα δραστήριου καθηγητή είναι αυτό του θεολόγου, ο οποίος 

επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας με έδρα την 

Αρχαία Ολυμπία κ. Κούβελο, ζητώντας να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα με μια τάξη 

60 μαθητών στην Αρχαία Ολυμπία. Το κόστος μετακίνησης και διαμονής στις 

εγκαταστάσεις της Ακαδημίας ήταν τεράστιο και δυσβάσταχτο για τις οικογένειες 

των μαθητών, περί τα 260€ με δύο διανυκτερεύσεις, με πλήρη σίτιση, προπονητές και 

ολυμπιονίκες που θα κάνανε προγράμματα με τα παιδιά. Τότε ο κ. Κούβελος 

διαβεβαίωσε το σχολείο πως η Επιτροπή θα καλύψει όλο το ποσό και μάλιστα με 

πρόταση να γίνει ετήσια η συνεργασία. Μια συνεργασία πρότυπο, που θα 

λειτουργούσε πιλοτικά με το Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Αχαρνών, όπου τα παιδιά θα 

είχαν υποχρεωτικά 2 ώρες μάθημα στο πλαίσιο της βιωματικής δράσης όπου  θα 

ερχόντουσαν και ολυμπιονίκες στο σχολείο, πέραν της επίσκεψης, και αυτό θα 

διαχεόταν και στα ΜΜΕ. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία. Για τον 

καθηγητή, η διάρκεια φέρνει αποτελέσματα, και δε σκοπεύει να σταματήσει τις 

δράσεις. Η καθηγήτρια οικιακής οικονομίας έχει υλοποιήσει πολυάριθμα 

περιβαλλοντικά  προγράμματα από το 2002, με διακρίσεις. Το σχολείο είναι μέλος 

της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και το τιμούν στα οικολογικά 

σχολεία. Ένας εκ των φιλολόγων του σχολείου κάνει για τρίτη χρονιά ένα πρόγραμμα 

«Δεξιότητες Ζωής». Αυτό που τονίζει είναι ο πιεσμένος και ελάχιστος χρόνος που 

υπάρχει για να αφιερώσει σε τέτοια προγράμματα. Για εκείνον, θα έπρεπε να υπήρχε 

μια ζώνη προγραμμάτων μετά τα προβλεπόμενα μαθήματα, όπου θα υπήρχε η άνεση 
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να εργασθούν. Υποθετικά θα μπορούσε να ζητήσει από τα παιδιά να παραμείνουν 

επιπλέον ώρες, αλλά πολλά είναι εκείνα που φεύγουν, τα οποία φυσικά δεν γίνεται να 

υποχρεώσει να μείνουν. Ενώ λοιπόν υπάρχει η διάθεση, το μεράκι και το κέφι, 

δυστυχώς πρέπει να ξεκλέψουν χρόνο από τις παραδόσεις τους για να ασχοληθούν με 

τα προγράμματα. 

4.3.10 Προβλήματα που δεν προσεγγίζει το σύστημα 

Ζητήσαμε από τους καθηγητές να μας απαριθμήσουν τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν, αλλά δεν εξαρτάται από εκείνους η επίλυσή τους. Ποια είναι τα 

προβλήματα που δεν προσεγγίζει το σύστημα; Με σειρά πιο συχνής εμφάνισης, τα 

προβλήματα είναι τα ακόλουθα:  

 Αναλυτικό πρόγραμμα ίδιο με όλα τα σχολεία της χώρας 

 Εγχειρίδια ακατάλληλα για το συγκεκριμένο μαθητικό κοινό 

 Το νομοθετικό πλαίσιο που εξισώνει όλα τα σχολεία της χώρας 

 Επιμόρφωση καθηγητών και Διεύθυνσης  

 Απουσία τμημάτων υποδοχής 

 Υπεράριθμες τάξεις λόγω αυξημένου αριθμού μαθητών 

 Ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες, αμφιθέατρο, κουζίνα, υπολογιστές, 

φωτοτυπικά, βιντεοπροβολείς, διαδίκτυο) 

 Σχολεία υποστελεχωμένα  

 Έλλειψη ψυχολόγων, διερμηνέων 

 Πολλές ώρες επιπρόσθετης δουλειάς για τους εκπαιδευτικούς για την 

προετοιμασία εξτρά υλικού 

 Πρόβλημα σίτισης 

 Κακή αντίληψη του σχολικού χρόνου 

 Βιωσιμότητα του σχολείου 
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Αξίζει να αναφερθεί πως όλοι οι καθηγητές επισήμαναν πρώτο το ζήτημα του 

αναλυτικού προγράμματος. Κι αυτό γιατί δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο αναλυτικό 

πρόγραμμα που να είναι καθαρά εκπονημένο για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. 

Εφαρμόζεται αποκλειστικά το ίδιο πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε όλη την ελληνική 

εκπαίδευση, καθώς στο τέλος, τα παιδιά αυτά πρέπει να λάβουν απολυτήριο του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Υποχρεώνει, δηλαδή, τα παιδιά να μάθουν 

ταυτόχρονα αρχαία, νέα, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και όλα τα υπόλοιπα 

μαθήματα. Μπορεί τα αρχαία να μην εξετάζονται την πρώτη χρονιά, αλλά την 

επόμενη χρονιά θα εξετασθούν κανονικά. Οπότε πρέπει να διδαχθούν όλα τα 

μαθήματα που διδάσκεται και ένα ελληνόπουλο που μιλάει την ελληνική γλώσσα ως 

μητρική του. Αυτό αποτελεί εμπόδιο, γιατί ούτε οι μέθοδοι, ούτε η γλώσσα είναι 

προσεγγίσιμη στο συγκεκριμένο μαθητικό κοινό.  

Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο που αποτελεί εμπόδιο στο έργο των 

εκπαιδευτικών είναι πως εξαναγκάζονται να δημιουργούν από το μηδέν δικό τους 

υλικό, καθώς τα εγχειρίδια του Υπουργείου Παιδείας δεν απαντούν σε καμία από τις 

ανάγκες των παιδιών. Τονίζουν πως λόγω των ακατάλληλων βιβλίων του 

οργανισμού, δημιουργούν εξολοκλήρου δικό τους υλικό, κάτι που μεταφράζεται σε 

επιπλέον ώρες εργασίας και δαπάνη υλικών (χαρτί, μελάνι, εξοπλισμός κ.α.). 

Πράγματι, το μαθητικό κοινό είναι τόσο ποικιλόμορφο γλωσσικά αλλά και ηλικιακά, 

οπότε σίγουρα ένα εγχειρίδιο για όλους φαντάζει ακατάλληλο. Αν αναλογισθεί κανείς 

ότι στην Ά Γυμνασίου ενός διαπολιτισμικού σχολείου συναντώνται μαθητές από 13 

έως 17 ετών, που προέρχονται από διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και κάποιοι 

δεν έχουν πάει καν σχολείο, γίνεται κατανοητή η πολύπλοκη πραγματικότητα που 

δυσχεραίνει τους εκπαιδευτικούς. Σε συνδυασμό με την έλλειψη υλικοτεχνικών 

υποδομών, τεχνολογικών εργαλείων και εξειδικευμένου προσωπικού, γραμματείας 

και ψυχολόγων, οι συνθήκες φαντάζουν σκληρές. 

Κάτι που επίσης επανήλθε στην πλειοψηφία των απαντήσεων είναι η επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών και της Διεύθυνσης. Θα έπρεπε οι εκπαιδευτικοί και το διοικητικό 

προσωπικό να είναι γνώστες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και να γνωρίζουν 

τρόπους να εφαρμοσθεί το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκει ο καθένας, με έναν 

τρόπο που να προσεγγίζει ένα τόσο απαιτητικό και με συγκεκριμένες ανάγκες 

μαθητικό κοινό. Όχι θεωρητικά, αλλά πρακτικά, με τα κατάλληλα εργαλεία και τις 
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κατάλληλες μεθόδους. Οι δυο πιο δραστήριοι καθηγητές στο Διαπολιτισμικό 

Γυμνάσιο της Αθήνας τόνισαν πως και η Διεύθυνση θα πρέπει να έχει μια θεωρητική 

και πρακτική κατάρτιση για το τι είναι διαπολιτισμική εκπαίδευση, και να εφαρμόζει 

τις αρχές της. Και αυτό γιατί έχουν αντιμετωπίσει ποικίλες αστοχίες και εμπόδια από 

τη Διεύθυνση του σχολείου της Αθήνας, κάτι που δεν έχει συμβεί στα άλλα δύο 

σχολεία. Η παλαιότερη εκπαιδευτικός του σχολείου δεν απάντησε στη συγκεκριμένη 

ερώτηση. 

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί τη δυσκολία στην επικοινωνία λόγω τη πολυγλωσσίας. 

Σε αυτό το μόνο που μπορεί να προβλεφθεί είναι η δημιουργία τμημάτων υποδοχής. 

Πριν χρόνια ήταν υποχρεωτικά, σήμερα είναι προαιρετικά και δεν υπάρχουν σε όλα 

τα σχολεία. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές που εγγράφονται σε αυτά τα σχολεία δεν 

έχουν έρθει ποτέ ξανά σε επαφή με την ελληνική γλώσσα, πλην της καθημερινής 

επικοινωνίας, άγνωστης διάρκειας για τον καθένα. Ακόμα και στο Μενίδι που δεν 

είναι τόσο έντονη η πολυγλωσσία, τα ζητήματα γλώσσας εξακολουθούν να 

υφίστανται. Στο σχολείο του Μενιδίου είναι έντονο το γλωσσικό στοιχείο της 

διγλωσσίας. Οι μαθητές κάνουν χρήση της ρωσικής γλώσσας, ενώ δεν την ξέρουν, 

γεγονός που όπως λένε οι καθηγητές δημιουργεί εμπόδια στην εκμάθηση των 

ελληνικών. Έτσι είναι μέτριοι έως αδύναμοι και στις δύο γλώσσες. 

Παρόλα αυτά οι καθηγητές δε χάνουν το κέφι τους. Απεναντίας επιστρατεύουν όρεξη 

και φαντασία για να απαλύνουν τη σκληράδα της καθημερινότητας, να εμπνεύσουν 

και να εξοπλίσουν τα παιδιά με όσες περισσότερες εμπειρίες γίνεται. 

4.3.11 Τα θετικά ενός Διαπολιτισμικού σχολείου 

Όλοι οι καθηγητές συμφωνούν πως ένα Διαπολιτισμικό σχολείο είναι ένα 

πολυεπίπεδο σχολείο. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει ιδιαιτερότητες, αλλά έχει 

και πάρα πολλές προκλήσεις. Κι αυτό γιατί κυρίως έχει να κάνει με ανθρώπινες 

ψυχές, με το να περάσεις μηνύματα και γνώσεις σε εφήβους. Μέσω των 

συνεντεύξεων, πολλοί ήταν εκείνοι που έκαναν μια γρήγορη σύγκριση των μαθητών 

ενός κανονικού σχολείου με εκείνους ενός διαπολιτισμικού. Σχεδόν όλοι οι 

καθηγητές και από τα τρία σχολεία είπαν πως τα παιδιά δείχνουν σεβασμό, φιλότιμο 

και αξίες. Σέβονται τον μεγαλύτερο, τον θεσμό της οικογένειας, τον καθηγητή και το 

σχολείο, πολλά από αυτά είναι και βαθιά θρησκευόμενα. Αυτό από μόνο του συνιστά 
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ένα πρόσφορο έδαφος για να ξεκινήσει μια όμορφη και αποδοτική συνεργασία. Στον 

τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, μερικές φορές, οι καθηγητές αισθάνονται ότι 

είναι πιο πολύ χρήσιμοι σε παιδιά των οποίων οι οικογένειες παλεύουν να σταθούν 

στα πόδια τους, συνεπώς η ικανοποίηση από το έργο τους είναι λίγο 

διαφοροποιημένη σε σύγκριση με ένα κανονικό σχολείο. Οι μαθητές ενός κανονικού 

σχολείου είναι πιο «χορτασμένοι» από εκδρομές, εκδηλώσεις, δραστηριότητες - είτε 

ενδοσχολικές είτε εξωσχολικές - βαριούνται πιο εύκολα, και γενικότερα είναι πιο 

απαξιωτικοί στα μαθήματα που δεν τους ενδιαφέρουν. Στον αντίποδα, τα παιδιά των 

Διαπολιτισμικών σχολείων εμφανίζουν έναν πολύ μεγαλύτερο ενθουσιασμό, 

ζωντάνια και δίψα για πράγματα που άλλα παιδιά θεωρούν αυτονόητα. Νιώθουν το 

σχολείο τους σαν καταφύγιο, τους καθηγητές σαν οικογένειά τους, μέχρι και σαν 

γονείς τους, κυρίως για τα ασυνόδευτα παιδιά. Δημιουργούν σχέσεις και δεσμούς που 

σπάνια συναντώνται σε ένα κανονικό σχολείο. Εκτιμούν όλα αυτά που τους 

προσφέρουν οι καθηγητές, πέρα από το ακαδημαϊκό κομμάτι. Επενδύουν και 

επενδύονται σε πάσης φύσεως δημιουργική δραστηριότητα, και εκεί είναι που οι 

καθηγητές ξεχωρίζουν απίστευτα ταλέντα στη ζωγραφική, το χορό, το τραγούδι, τη 

μουσική και άλλα, ταλέντα που τις περισσότερες φορές δεν καλλιεργήθηκαν ποτέ. Οι 

καθηγητές εκπλήσσονται όταν βλέπουν πως τα παιδιά εξελίσσονται, 

αναδιαμορφώνονται, ανασχηματίζονται. Εκεί που τον πρώτο καιρό τα βλέπουν 

φοβισμένα, μαζεμένα, αμίλητα, με το χρόνο αρχίζουν να μιλάνε, να χαμογελάνε, να 

ανοίγονται, να βρίσκουν ένα ρυθμό. 

Από την άλλη, και οι ίδιοι βλέπουν το Διαπολιτισμικό σχολείο ως ένα φορέα εξέλιξης 

και για τους ίδιους. Οι περισσότεροι μίλησαν για ένα ταξίδι σε ολόκληρη τη Γη, σε 

διαφορετικές χώρες, κουλτούρες, έθιμα και παραδόσεις. Αρκετοί είναι αυτοί που 

πιστεύουν πως το χαμόγελο δεν έχει χρώμα, πως οι συνήθειες του καθενός είναι 

κομμάτι του πολιτισμού τους, κάτι που πρέπει όλοι μεταξύ τους να σέβονται. Από τα 

μαντίλια που φοράνε, την ποικιλία στο χρώμα του δέρματος, τη συμπεριφορά, μέχρι 

το ηχόχρωμα της φωνής τους. Αξίζει να τονίσουμε το σχόλιο των καθηγητών 

εκείνων, που δεν επέλεξαν να βρεθούν σε Διαπολιτισμικό σχολείο και δεν το 

δέχθηκαν με ιδιαίτερη ευκολία. Παραδέχθηκαν πως έγιναν πιο δεκτικοί στο 

διαφορετικό, πως άνοιξε το μυαλό τους, πως τα εμπόδια άρχισαν να 

μεταμορφώνονται σε ευκαιρίες, πως οι προκαταλήψεις άρχισαν να γκρεμίζονται. 

Έτσι άρχισαν να βρίσκουν τρόπους να προσεγγίσουν επικοινωνιακά ένα 
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ποικιλόμορφο κοινό, και σε εκπαιδευτικό και σε ανθρώπινο επίπεδο. Πολλοί είναι 

εκείνοι που δε διστάζουν να μπουν στη θέση αυτών των παιδιών και να νιώσουν 

ξένοι, γιατί για αυτά τα παιδιά οι καθηγητές είναι ξένοι, όπως και αυτά για εκείνους. 

Έτσι κατακτούν την οικειότητα μεταξύ τους.  

Σε εκπαιδευτικό επίπεδο, τα οφέλη και οι νέοι ορίζοντες που ανοίγονται ποικίλουν. 

Όλοι μίλησαν για το πώς εξελίχθηκαν ως εκπαιδευτικοί, στην επεξήγηση κανόνων, 

στην προσαρμογή της ύλης απέναντι σε ένα πολυπολιτισμικό κοινό και τις ανάγκες 

του, στην εφαρμογή ποικίλων μεθόδων διδασκαλίας, στη δημιουργία από το μηδέν 

σχεδίων μαθήματος και εκπαιδευτικού υλικού στοχευμένα στο συγκεκριμένο κοινό, 

καθώς και για τις ελλείψεις που παρατήρησαν σε ατομικό επίπεδο. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα οι ελλείψεις στο ψυχοπαιδαγωγικό κομμάτι, τις στοχευμένες γνώσεις 

περί διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και στις εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας για 

ένα αντίστοιχα εναλλακτικό και απαιτητικό κοινό. Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί που 

δεν έχουν σχετική επιμόρφωση ή εμπειρία σε Διαπολιτισμικά σχολεία παραδέχθηκαν 

πως αποδείχθηκαν κατώτεροι των περιστάσεων, μιας και ένα τέτοιο σχολείο 

προϋποθέτει γνώσεις τις οποίες οι ίδιοι δεν κατείχαν. Είτε παιδαγωγικές γνώσεις 

διαχείρισης και διδασκαλίας σε ένα τέτοιο κοινό, καθώς και γνώσεις πολύ ευρύτερες, 

σχετικά με πολιτισμούς και θρησκείες της Ανατολής ή της Αφρικής. Αυτές οι 

ελλείψεις που παρατηρούνται, είναι ταυτόχρονα και αφορμές για επιμόρφωση μέσω 

σεμιναρίων και προσωπικής αναζήτησης. Συνεπώς ένα Διαπολιτισμικό σχολείο 

μπορεί να φαντάζει μια πρόκληση, είναι όμως και ένας φορέας εξελιξιμότητας. 

Όλοι παραδέχονται πως σε ένα Διαπολιτισμικό σχολείο απομυθοποιείς την έννοια 

«ύλη». Σκοπός στο Γυμνάσιο είναι οι μαθητές να αποκτήσουν κάποιες βασικές 

γνώσεις, τα πρώτα ερεθίσματα. Εκείνοι που σκοπεύουν να παραμείνουν στην Ελλάδα 

και να περάσουν στο Λύκειο σαφώς έχουν άλλους στόχους και ακολουθούν ένα πιο 

απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών. Παρόλα αυτά οι καθηγητές στο Γυμνάσιο 

προσπαθούν να απλοποιούν την ύλη, καθιστώντας την πιο ευέλικτη και προσιτή στο 

μαθητικό κοινό τους. Αξίζει να αναφέρουμε, πως πολλοί είναι εκείνοι που νιώθουν 

ικανοποίηση όχι τόσο από το γνωστικό αντικείμενο, αλλά από το ανθρώπινο πλαίσιο. 

Μια ζωγραφιά, έναν χαιρετισμό στο δρόμο μετά από κάποια χρόνια, ένα απλό 

ευχαριστώ. Και μόνο η θέληση των παιδιών να τους προσεγγίσουν, αποτελεί για 

αυτούς ένα δώρο, μια νέα εμπειρία έτοιμοι να την αδράξουν!  
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Ο εκπαιδευτικός είναι ο αστάθμητος παράγοντας σε ένα σύστημα, και αυτή είναι η 

ελπίδα. Μπορεί να υπάρχουν αρνητικά τα οποία προσπαθούν να αντισταθμίσουν και 

να λειτουργούν όσο γίνεται αυτόνομα για να εξισορροπηθούν τα προβλήματα του 

συστήματος. Όντας καθηγητής σε ένα Διαπολιτισμικό σχολείο αποτελεί μια επιπλέον 

ιδιαιτερότητα. Είσαι κάτι διαφορετικό από τους υπόλοιπους καθηγητές. Αυτό έχει 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Είναι κάτι που τους ανανεώνει συνεχώς, αλλά 

ταυτόχρονα μετά από χρόνια ενδέχεται να κουράσει γιατί οι μαθητές δεν μπορούν να 

πάνε γνωστικά παραπέρα. Το γνωστικό κομμάτι δεν μπορεί να περατωθεί όπως σε 

ένα κανονικό σχολείο. Ανάλογα το μαθητικό κοινό και τις δυνατότητές του, οι 

προσδοκίες διαφοροποιούνται. Άλλοτε δεν έχουν πολλούς καλούς μαθητές, δεν έχουν 

όλοι την ίδια αντίληψη, ούτε μαθαίνουν με τον ίδιο ρυθμό, όπως άλλωστε συμβαίνει 

σε όλα τα σχολεία. Στα Διαπολιτισμικά σχολεία οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ότι κάποιες 

φορές δεν γίνονται αντιληπτοί, ότι δε θα λάβουν πίσω μια εργασία καλογραμμένη, ότι 

οι μαθητές τους θα έρθουν καλά διαβασμένοι, κάποιοι νιώθουν και εντελώς 

ακυρωμένοι από τους μαθητές τους. Αυτό το μοτίβο μετά από κάποια χρόνια τους 

κουράζει, κάτι που αφορά κυρίως του πιο παλιούς. Παρόλα αυτά, τα οφέλη που 

κερδίζει ένας εκπαιδευτικός και οι σφαιρικότερες γνώσεις που αποκτά, τον 

ανταμείβουν, πέρα από τις δυσκολίες. 

 εξέλιξη ως άνθρωπος και ως εκπαιδευτικός 

 γρήγορη αντίληψη των προβληματικών σημείων του εκπαιδευτικού 

συστήματος  

 μεγαλύτερη ευθύνη ως εκπρόσωπος του ελληνικού πολιτισμού 

 κάλυψη μαθησιακών και ψυχολογικών αναγκών των μαθητών 

 αναζήτηση νέων εναλλακτικών μεθόδων 

 ιδιαίτερο δέσιμο με τους μαθητές 

 αγωνία για το μέλλον τους 

 διαφοροποιημένη ικανοποίηση  
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4.3.12 Επιμόρφωση και ανάγκες 

Το κομμάτι της επιμόρφωσης επανήλθε πολλές φορές στις συνεντεύξεις. Για τους 

καθηγητές που δεν είχαν ποτέ ξανά επαφή με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και 

ξαφνικά βρέθηκαν σε ένα Διαπολιτισμικό σχολείο, οι πρώτες εβδομάδες ήταν έως και 

σοκαριστικές, δεδομένης της έλλειψης επιμόρφωσης πάνω στο αντικείμενο. 

Δυστυχώς οι καθηγητές που αλλάζουν κάθε χρόνο σχολείο, είτε επειδή δεν είναι 

κάπου μόνιμα είτε επειδή συμπληρώνουν το ωράριό τους, όπως έχουμε προαναφέρει, 

μπορεί να βρεθούν ξαφνικά, ακόμα και Δεκέμβριο, σε ένα Διαπολιτισμικό σχολείο. 

Κανένας δεν ενημερώνεται και συνεπώς ούτε προετοιμάζεται για ένα τέτοιο βήμα. Το 

γεγονός αυτό επαληθεύεται και από το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στις 

επιμορφώσεις που αγγίζει μόλις το 27%, με το 73% είτε να αμελεί είτε να αγνοεί τις 

επιμορφωτικές δράσεις σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στο σχολείο της 

Αθήνας παρατηρείται μάλιστα έντονα το στοιχείο της άρνησης από παλαιούς κυρίως 

καθηγητές που εργάζονταν εκεί προτού γίνει Διαπολιτισμικό. Η πικρία τους για την 

αλλαγή της φύσεως του σχολείου και του μαθητικού κοινού τους επηρεάζει ακόμα 

και σήμερα. Σαφώς και υπάρχουν οι εξαιρέσεις που με αυταπάρνηση επενδύουν 

χρόνο και κόπο και επιμορφώνονται για να παρέχουν το καλύτερο στους μαθητές 

τους, γιατί τους αρέσει αυτό που κάνουν μιας και το επέλεξαν. Στο σχολείο του 

Μενιδίου δεν υπάρχει έντονη η ανάγκη για επιμόρφωση επί της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, δεδομένου ότι το μαθητικό κοινό δεν είναι τόσο ποικιλόμορφο. Το 

σχολείο του Ελληνικού έχει μια πιο έντονη κουλτούρα επιμόρφωσης, μεταξύ τους οι 

καθηγητές επηρεάζουν θετικά ο ένας τον άλλο και οργανώνονται επιμορφωτικές 

δράσεις ακόμα και εντός του σχολείου.  

Οι πιο δραστήριοι στο κομμάτι των επιμορφώσεων κρίνουν επιτακτική ανάγκη για 

την εύρυθμη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας να καταστούν οι 

επιμορφώσεις υποχρεωτικές. Από τη στιγμή που δεν είναι υποχρεωτικές και πάει 

όποιος θέλει, που συνήθως πάνε οι πιο γνώστες του αντικειμένου, μοιραία το 

υπόλοιπο προσωπικό παραμένει ανενημέρωτο  και ανεκπαίδευτο. Οι προκλήσεις 

είναι τόσο διαφορετικές σε σύγκριση με ένα κανονικό σχολείο που πολλές φορές 

ακόμα και ένας καθηγητής με εικοσαετή εμπειρία νιώθει αρχάριος. Αυτές οι 

προκλήσεις μπορεί να αφορούν την κακή ψυχολογία των μαθητών λόγω των 

τραυματικών βιωμάτων τους, τη διδασκαλία σε ένα πολυπολιτισμικό κοινό με 
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διαφορετικές ηλικίες, καταβολές, συνήθειες και στόχους. Με την παντελή απουσία 

τμημάτων ένταξης ακόμα και η γλώσσα δεν είναι σύμμαχός τους. Όσοι καθηγητές 

μπαίνουν σε αυτές τις αίθουσες χωρίς να το έχουν επιλέξει ή τουλάχιστον χωρίς να 

έχουν ενημερωθεί έγκαιρα για να προλάβουν να κάνουν έστω και μια μικρή 

αναζήτηση, καταγγέλλουν πως το σύστημα δε λειτουργεί προληπτικά και δεν 

επιμορφώνει έγκαιρα τους καθηγητές. Συνεπώς, πρώτα μπαίνουν στη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση, συναντούν τις προκλήσεις, τις ελλείψεις και τις ανάγκες που προκύπτουν 

και στη συνέχεια προσπαθούν όσοι ενδιαφέρονται από προσωπική θέληση να 

επιμορφωθούν καλύπτοντας όσα περισσότερα κενά μπορούν. Είτε από επιλογή είτε 

από τύχη, όλοι συμφωνούν πως δεν θα έπρεπε να πηγαίνει ο οποιοσδήποτε στα 

Διαπολιτισμικά σχολεία. Τα σχολεία αυτά χρειάζονται μόνιμους καθηγητές που θα 

αφουγκράζονται τα προβλήματα των παιδιών και θα έχουν ανοιχτό μυαλό απέναντι 

στο διαφορετικό. Η επιλογή θα έπρεπε να γίνεται βάσει προσόντων και σχετικής 

επιμόρφωσης, καθώς οι πιο καταρτισμένοι καθηγητές στο συγκεκριμένο αντικείμενο 

είναι εκείνοι που αποδεικνύονται πιο αποτελεσματικοί και αξιοποιούν στο έπακρο 

όλο το εύρος της σχολικής χρονιάς. Όλοι συμφωνούν πως μια προσωπική αναζήτηση 

δεν αρκεί, αν δεν πάει κάποιος επιστήμονας να μιλήσει για τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση, και μάλιστα πρακτικά, με εργαλεία και μεθόδους άμεσα εφαρμόσιμα και 

όχι μόνο θεωρίες και προσεγγίσεις.   

Αναφορικά με τις επιμορφώσεις, υπάρχουν τρία στρατόπεδα. Οι καθηγητές που δε 

γνωρίζουν αν υπάρχουν επιμορφωτικές δράσεις, οι καθηγητές που τις γνωρίζουν 

αλλά δεν πηγαίνουν και οι καθηγητές που τις γνωρίζουν και τις παρακολουθούν. Οι 

τελευταίοι έχουν εντοπίσει πολυάριθμα σεμινάρια, συνέδρια, ενημερώνονται για 

οτιδήποτε ισχύει στο εξωτερικό για χώρες με αντίστοιχα προβλήματα, και 

προσπαθούν να υιοθετήσουν τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται. Αυτό που λείπει 

είναι η πρακτική επιμόρφωση και άμεσα εφαρμόσιμα εργαλεία, υποστηρικτικό υλικό, 

εγχειρίδια, και σίγουρα ενισχυτική διδασκαλία και παράλληλη στήριξη για περαιτέρω 

βοήθεια προς τους μαθητές. Οι φανατικοί των επιμορφώσεων νιώθουν ένα αίσθημα 

ανανέωσης και αναζωογόνησης. Φυσικά δεν είναι όλα εφαρμόσιμα, αλλά σίγουρα 

αποτελούν μια πηγή έμπνευσης. Αυτό που λείπει, είναι η πρακτική και ουσιαστική 

στήριξη στα Διαπολιτισμικά σχολεία, η οποία δεν έρχεται ούτε από το Υπουργείο 

Παιδείας ούτε από τη ΔΙΠΟΔΕ (Διεύθυνση Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης) η οποία 

και δεν λειτουργεί πλέον. 
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4.3.13 Συμβουλές προς νέους εκπαιδευτικούς 

Ζητήθηκε από όλους τους καθηγητές να μας δώσουν κάποιες συμβουλές από την 

εμπειρία τους, για εκείνους που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση. Όλοι συμφώνησαν ότι πρόκειται για πιο απαιτητικά σχολεία από τα 

υπόλοιπα, όμως και τα ίδια αποτελούν «σχολείο» για τους εκπαιδευτικούς. Η 

συμπυκνωμένη εκπαιδευτική εμπειρία, η ευελιξία και η δημιουργικότητα που 

γεννάται είναι έντονα γόνιμη. Πρόκειται για μια παρακαταθήκη γνώσεων και καλών 

πρακτικών που μεταφέρεται σε οποιοδήποτε σχολείο και αν πάνε. Όπως αναφέρεται 

και στην αρχή της παρούσας εργασίας, οι τάξεις στον ελλαδικό χώρο γίνονται όλο και 

περισσότερο πολυπολιτισμικές, γι’ αυτό και ο καθηγητής που μπαίνει σε αυτές πρέπει 

να είναι οπλισμένος με τα κατάλληλα εφόδια για να ανταπεξέλθει, να προσφέρει και 

να καλλιεργήσει τους ενεργούς πολίτες του αύριο. 

Παρακάτω απαριθμούνται όλες οι προτάσεις που μας έδωσαν και οι 11 καθηγητές 

των Διαπολιτισμικών Γυμνασίων της Αττικής, είτε παλιοί με 15ετή εμπειρία είτε 

καινούριοι που δεν έχουν κλείσει χρόνο στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ένας 

εκπαιδευτικός που θέλει να δραστηριοποιηθεί στη διαπολιτισμική εκπαίδευση πρέπει: 

 Να ξεχάσει τους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας και εξέτασης, όπως και τα 

αυτονόητα του σχολείου (το αναλυτικό πρόγραμμα και την ύλη), χρησιμοποιώντας 

κατανοητές έννοιες 

 Να έχει όρεξη να μάθει και να επιμορφωθεί, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που θα 

βρει στο διαδίκτυο και να ενημερωθεί για το τι υλικό κυκλοφορεί 

 Να δυναμώσει ο ίδιος σχετικά με τη μεθοδολογία του και το σχέδιο μαθήματος, 

δίνοντας πολλή έμφαση στο μεθοδολογικό κομμάτι  

 Να έχει αντοχή, υπομονή και επιμονή, ευελιξία, καλή διάθεση και πολλή ενέργεια, 

όπως και ψυχική ανθεκτικότητα μεταξύ της εμπλοκής και της αποστασιοποίησης 

 Να μάθει πράγματα για τους μαθητές του, γιατί όσο πιο πολλά πράγματα ξέρει για 

τους μαθητές του τόσο πιο εύκολα επικοινωνεί μαζί τους  

 Να αφουγκράζεται τα παιδιά και τις ανάγκες τους, να τα αγαπάει περισσότερο από 

τα άλλα παιδιά των άλλων σχολείων 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση για έναν εκπαιδευτικό είναι μια πρόκληση, μια 

ευκαιρία να μάθεις, να εξελιχθείς, να ανανεωθείς, να κάνεις το κάτι παραπάνω, δεν 

είναι όμως ένας δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα. Οι τάξεις είναι πολυπληθείς, η 

επικοινωνία δεν είναι πάντοτε εύκολα εφικτή, το μαθητικό κοινό φέρει πολλά ψυχικά 

τραύματα, το εκπαιδευτικό σύστημα δε βοηθάει, οπότε μοιραία οι καθηγητές και η 

εκάστοτε Διεύθυνση είναι οι κυρίαρχοι δρώντες. Σκοπός και έργο των εκπαιδευτικών 

αυτών δεν είναι τόσο να εντάξουν τα παιδιά αυτά στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα, όσο να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να τα εντάξουν στο ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο. Δραστηριότητες, επισκέψεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και 

ενδοσχολικές δράσεις είναι τα όπλα τους για την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση 

και εξέλιξη των μαθητών τους. 

Από τις συνεντεύξεις έγινε ξεκάθαρο πως υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις από 

τους ανθρώπους οι οποίοι είναι έντονα δραστηριοποιημένοι στη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση και βρίσκονται σε αυτά τα σχολεία από συνειδητή επιλογή, σε σύγκριση 

με εκείνους που δεν το επέλεξαν. Οι πρώτοι δίνουν και δίνονται με έναν ξεχωριστό 

τρόπο, ένα πάθος που φαίνεται ακόμα και στον τρόπο που απαντούσαν, στο βλέμμα 

τους. Έπειτα βρίσκονται οι καθηγητές που δεν το επέλεξαν να βρεθούν σε αυτά τα 

σχολεία, παρόλα αυτά χάρηκαν που ξύπνησαν οι ευαισθησίες τους και οι αισθητήρες 

τους εστιάζοντας περισσότερο στον άνθρωπο και όχι στο μαθητή. Είναι οι ίδιοι, που 

ενώ στην αρχή μπήκαν φοβισμένοι ακόμα και πικραμένοι στις αίθουσες, εν τέλει 

στεναχωριούνται αν φύγουν από αυτά τα σχολεία επειδή δέθηκαν με αυτά τα παιδιά 

με έναν ξεχωριστό τρόπο. Τέλος, βρίσκονται εκείνοι που παρά τη θέλησή τους 

βρέθηκαν σε ένα νέο καθεστώς, όπως στην περίπτωση του Διαπολιτισμικού 

Γυμνασίου της Αθήνας που άλλαξε ταυτότητα και από ενιαίο έγινε Διαπολιτισμικό. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αντιπαραβάλει τις αρχές της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης και του θεωρητικού πλαισίου που τη διέπει, με την ισχύουσα κατάσταση 

στα Διαπολιτισμικά Γυμνάσια της Αττικής. Μιλώντας για τις αρχές που διέπουν τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση, η ισχύουσα προσέγγιση έχει τέσσερις άξονες και 

αποτελούν ταυτόχρονα και στόχους της που είναι η διαμόρφωση θετικών αντιλήψεων 

για τις διαφορές μεταξύ των πολιτισμών, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός ως ισότιμων των 

άλλων πολιτισμών και η αγωγή στην Ειρήνη (Κανακίδου - Παπαγιάννη, 1998). Μέσω 
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της έρευνας που διεξήχθη παρατηρήθηκε ότι οι στόχοι της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης βρίσκονται ξεκάθαρα στα χέρια των Διευθύνσεων και των καθηγητών 

των εκάστοτε σχολείων. Παρατηρούμε ακόμα πως οι τέσσερις βασικές αρχές του 

Helmut Essinger (Γεωργογιάννης, 1997), που μνημονεύονται στο πρώτο κεφάλαιο, 

δεν υιοθετούνται πλήρως από όλους. Η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός 

στην πολιτισμική ετερότητα του άλλου, η εξάλειψη του εθνικιστικού τρόπου σκέψης 

και η απαλλαγή από εθνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις είναι υποκειμενικές 

στάσεις. Υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό εκπαιδευτικών οι οποίοι επενδύουν στη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη βελτίωση του σχολικού και κοινωνικού κλίματος. 

Προσπαθούν να διαχειρισθούν ορθότερα την πολιτισμική ετερότητα που συναντάται 

όλο και περισσότερο στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες, όπως και στην 

Ελλάδα. Παρόλα αυτά, μέχρι και σήμερα παρατηρούνται ρατσιστικές συμπεριφορές, 

αφομοιωτικές πρακτικές και αποστειρωμένες αντιλήψεις από μια μερίδα καθηγητών. 

Δυστυχώς τα σχολεία αυτά δεν έχουν καμία κρατική στήριξη, ούτε από το Υπουργείο 

Παιδείας ούτε από τη ΔΙΠΟΔΕ. Η μόνη τους κινητήριος δύναμη είναι το ανθρώπινο 

δυναμικό που τα στελεχώνει και οι Διευθύνσεις αυτών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Συνεντεύξεις 

Συνέντευξη την Κυριακή 2 Απριλίου 2017  

Φιλόλογος στο 2ο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ά Αθήνας 

ΑΚ: Ξεκινώντας θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η Πανεπιστημιακή σας 

εκπαίδευση, και ποια είναι η ειδικότητα σας. 

ΔΑ: Τελείωσα Φιλοσοφία – Παιδαγωγική Ψυχολογία στο Καποδιστριακό με 

κατεύθυνση παιδαγωγική και μετά έκανα ερευνητικό μεταπτυχιακό στην Αγγλία στη 

νεοελληνική λογοτεχνία και επίσης έκανα Συμβουλευτική – Προσανατολισμό στην 

ΑΣΠΑΙΤΕ (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), ήταν 

διετές πρόγραμμα με πρακτική και ερευνητική εργασία. Εργαζόμουν μέχρι πέρσι επί 

6 χρόνια στο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ά Αθήνας στο κέντρο.  

ΑΚ: Πώς ξεκινήσατε να εργάζεστε σε διαπολιτισμικό σχολείο; Εσείς το 

επιλέξατε ή ήταν μια ξαφνική αλλαγή στην καριέρα σας; 

ΔΑ: Ξεκίνησα ως αναπληρώτρια. Επειδή χρειαζόντουσαν συγκεκριμένα προσόντα, 

χρειαζόταν μεταπτυχιακό, οπωσδήποτε Proficiency και κάποια άλλη γλώσσα, εγώ 

είχα τα ρώσικα. Και σίγουρα μέσω πληροφόρησης. Έτσι ξεκίνησα στο 

Διαπολιτισμικό. 

ΑΚ: Τι ορίζετε εσείς ως διαπολιτισμική εκπαίδευση; 

ΔΑ: Μια συνάντηση πολιτισμών. Ένα σχολείο όπου συναντιούνται ο πολιτισμός της 

χώρας υποδοχής με ένα σωρό άλλους πολιτισμούς με πολλαπλά οφέλη. Εξοικείωση 

και για τους Έλληνες με άλλους πολιτισμούς. Εκπαίδευση στην ανεκτικότητα, στο 

άνοιγμα στη διαφορετικότητα. Βλέπεις εμπειρίες ζωής. Και δυστυχώς κατηγορείται 

αυτό το σχολείο ότι είναι γκέτο.  

ΑΚ: Πιστεύετε ότι οι θεωρίες περί διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και οι 

προτάσεις για την καλύτερη εφαρμογή της είναι πράγματι εφαρμόσιμες ή τελικά 

εξαρτάται από τον εκάστοτε καθηγητή και το μαθητικό κοινό; 
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ΔΑ: Εφαρμόσιμες είναι αν θέλεις να τις εφαρμόσεις. Για να τις εφαρμόσεις πρέπει να 

κάνεις κάποια βήματα. Αυτό που ισχύει και είναι προαπαιτούμενο είναι η 

επιμόρφωση των καθηγητών. Αυτό είναι ένα τεράστιο έλλειμμα σε όλες τις μορφές 

εκπαίδευση και κυρίως στη διαπολιτισμική.  

ΑΚ: Τί εικόνα έχετε σχηματίσει από την εμπειρία σας για τα διαπολιτισμικά 

σχολεία από άποψη μαθητικού κοινού και υλικοτεχνικών υποδομών; 

ΔΑ: Το συγκεκριμένο είναι μεγάλο σχολείο. Παιδιά από 24 διαφορετικές χώρες. 

Κίνα, Αφρική, Ινδία, Πακιστάν, Συρία πάρα πολλά προσφυγάκια, Αιθιοπία και από 

πολλές Ευρωπαϊκές, Βουλγαρία, Γεωργία, Αλβανία, Ουκρανία. Φυσικά υποτίθεται 

ότι θα έπρεπε να είναι 50-50, τα μισά παιδιά να είναι Έλληνες. Αυτό εννοείται δε 

γίνεται. Στο κέντρο υπάρχουν πολλοί πρόσφυγες και μετανάστες που είναι δεύτερης 

γενιάς των οποίων οι γονείς είχαν έρθει στο Γυμνάσιο και τώρα συνεχίζουν τα παιδιά 

τους. Γίνονται κατατακτήριες εξετάσεις για να γίνουν τάξεις υποδοχής, το οποίο όταν 

γίνεται, γίνεται μετ’ εμποδίων. Παρόλα αυτά το μαθητικό κοινό είναι υπέροχο. Είναι 

ένα πολύχρωμο κοινό, είναι ότι ομορφότερο! Με όρεξη και με φόβο στην αρχή. 

Χρειάζεται να τους αγκαλιάσουμε πραγματικά. Αν δεν έρθουμε κοντά μαθητές-

καθηγητές-γονείς το κλίμα του σχολείου δεν μπορεί να είναι καλό. Είναι παιδιά με 

ικανότητες, με ταλέντα, που όμως ταυτόχρονα είναι φτωχά, παιδιά κατώτερου Θεού, 

οι γονείς του λείπουν, εργάζονται όλη μέρα, δεν μπορούν να τα υποστηρίξουν 

μαθησιακά, οπότε η απόδοση δεν είναι όση θα μπορούσαν να πετύχουν. Αναφορικά 

με τις υποδομές, από τότε που μετακομίσαμε ήταν λίγο καλύτερα. Παρόλα αυτά δεν 

είχαμε διαδραστικούς πίνακες. Οι οποίοι αν και εγκρίθηκαν να μας τους στείλουν η 

Διεύθυνση τους αρνήθηκε, υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τις πρίζες, κάτι τέτοιο. 

Υπήρχε υλικό το οποίο με τη μετακόμιση εξαφανίστηκε και βρέθηκε στην Αλβανία. 

Υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα που έκαναν φτερά και όχι τυχαία πράγματα. 

Υπολογιστές, προτζέκτορες, πράγματα που εννοείται μας έλειψαν και μας λείπουν. 

Αίθουσες είχαμε, αλλά δεν ήταν τεράστιες. Θα θέλαμε πιο εμπλουτισμένη 

βιβλιοθήκη.  

ΑΚ: Κατά την διάρκεια του μαθήματος ποιες θα λέγατε πως είναι οι 

μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι καθηγητές; 
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ΔΑ: Εκτός τάξης μπορεί να μην υπάρχει ανοικτό πνεύμα από τους συναδέλφους. 

Δυστυχώς στο συγκεκριμένο σχολείο πολλοί συνάδελφοι δεν είχαν καμία κατάρτιση 

ούτε πριν ούτε μετά, γιατί ήταν προαιρετική. Μετά κάποια στιγμή κάναμε 35 ώρες 

σεμινάριο, αλλά στην πράξη αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Σε αυτό το σχολείο έχω 

συναντήσει τα καλύτερα και τα χειρότερα. Σε αυτά τα σχολεία συνήθως αυτός που 

δίνει ρυθμό είναι ο σύλλογος των καθηγητών και η Διεύθυνση. Υπάρχουν μέχρι και 

ρατσιστικές προσεγγίσεις. Μπορεί να δεις καθηγητή να λέει στα παιδιά «μας κόβετε 

το ψωμί»  και έρχονται μαθητές με σπαστά ελληνικά και σε ρωτάνε «τι σημαίνει 

κυρία «μας κόβετε το ψωμί εσείς οι ξένοι;», και τους ρωτάμε ποιος το είπε… 

Υπάρχουν κάποιες πρακτικές που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, και το θέμα είναι τί 

πρέπει να κάνω εγώ; Να μια πρόκληση. Να κάτσεις και να σωπάσεις; Όχι, πρέπει 

κάτι να κάνεις. Παρόλα αυτά το σχολείο είναι πολύ κλειστό. Όταν η Διευθύντρια του 

Ελληνικού η κ.Μπαντή είπε στο Διευθυντή τον κ.Κρεμιώτη ότι θα έστελνε δύο παιδιά 

Ρομά που μετακόμισαν οι κηδεμόνες του γύρισε και της είπε «τι, μου στέλνεις τους 

κλέφτες;», μετά το μάζεψε λίγο αλλά δεν δέχτηκε να τους μεταγράψει. Και γενικά το 

συρρικνώνει το σχολείο. Άλλη πρόκληση είναι ότι πρέπει να ανοίξουμε το σχολείο 

στην κοινωνία. Πολύ σημαντική πρόκληση. Και το κάναμε όσο μπορούσαμε. Μας το 

έλεγε και η Σύμβουλος παιδαγωγικών, η Λαοκρατία Λάκκα, ότι για αυτά τα παιδιά το 

καλύτερο είναι πολλά προγράμματα, πολλές εκπαιδευτικές επισκέψεις, να ανοίξουν 

τα μάτια τους, όχι μόνο ένα βιβλίο και τέλος. Εννοείται ότι ισχύει στα διαπολιτισμικά 

μπορεί κάλλιστα να ισχύει και στα κανονικά. Επίσης, άνοιγμα του σχολείου στην 

κοινωνία, για παράδειγμα σχολή γονέων! Για την αντιμετώπιση προβλημάτων με 

τους εφήβους, φέραμε κοντά γονείς και παιδιά, ήμασταν κι εμείς, οπότε ήρθαμε όλοι 

πιο κοντά. Μέχρι και μαθήματα γλώσσας για τους γονείς, είχαμε φέρει πρόγραμμα 

από το Υπουργείο Παιδείας. Το απόγευμα ερχόντουσαν οι γονείς με τα παιδιά τους 

και τα παιδιά τους βοηθούσαν να μάθουν ελληνικά. Έτσι έρχεσαι κοντά και υπάρχει 

εμπιστοσύνη. Γλιτώνεις και τα παιδιά από το δρόμο και τις συμμορίες, την 

παραβατικότητα. Άλλη μεγάλη πρόκληση είναι ότι σπάνε τα στερεότυπα. Πολλοί 

μύθοι που είχα προσωπικά έσπασαν. Θυμάμαι μπήκα στην Γ΄ Γυμνασίου και τους 

είπα ότι «σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό μάθημα, τις δευτερεύουσες 

προτάσεις». Ε καμία σχέση. Αυτό σε βοηθάει να καταλάβεις την ουσία του τι είναι να 

είσαι εκπαιδευτικός. Δεν είναι παιδιά μεγαλωμένα ότι θα μπουν στο πανεπιστήμιο. 

Γι’ αυτό και πρέπει να τους δόσεις νόημα. Θέλουν μια άλλη μόρφωση, άλλη 

προσέγγιση, άλλη στοχοθεσία. Σπάνε τα στεγανά σου και λες «τι κάνω εδώ;» 
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ΑΚ: Πως είναι η συνεργασία-επικοινωνία μεταξύ των μαθητών; 

ΔΑ: Είχανε προβλήματα, και κρούσματα σχολικού εκφοβισμού κάποιες φορές. 

Υπήρχαν τσακωμοί μεταξύ εθνοτήτων. Για παράδειγμα, Αλβανοί εναντίων 

Βούλγαρων. Αλλά με διάφορα προγράμματα, αυτά αντιμετωπίστηκαν εντελώς. Θέλει 

όμως πολύ ευαισθητοποίηση, να κάνεις πράγματα, θέλει να ασχολείσαι, που 

εμπλέκεσαι. Να μη μένεις απλώς τυπικά σε ένα μάθημα. 

ΑΚ: Υπάρχει επικοινωνία ή/και συνεργασία με τους γονείς αναφορικά με την 

πρόοδο των παιδιών τους; 

ΔΑ: Υπάρχει επικοινωνία. Οι περισσότεροι δουλεύουν και έχουν δυσκολία σε αυτό 

το κομμάτι. Ειδικά με τα ασυνόδευτα παιδιά δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. 

Υπήρχαν παιδιά που προσπαθήσαμε οι ίδιοι να τα βάλουμε σε δομές. Θυμάμαι τα 

Χριστούγεννα να είναι όλοι πάνω στη γιορτή και ένα παιδάκι να είναι κάτω μόνο του 

να κλαίει… ούτε μπουφάν δεν είχε. Εννοείται πήγαμε του πήραμε πράγματα, κάποτε 

ειδικά μπορούσαμε κι εμείς πιο εύκολα. Είμαστε σε επικοινωνία με τις δομές, είτε για 

να ζητήσουμε στήριξη είτε για να στείλουμε παιδιά αλλά βρίσκουμε και εμπόδια. 

Έχει τύχει να απευθυνθούμε οι ίδιοι σε δομές φιλοξενίας που μέχρι και για 

παρενόχληση είχαμε ακούσει και το παγώσαμε. Αλλά με τη Μετάδραση είχαμε 

εξαιρετική επικοινωνία.  

ΑΚ: Θα μπορούσε να υλοποιηθεί κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα; Πως θα 

λειτουργούσε ή πως λειτούργησε αν έχετε ήδη υλοποιήσει; 

ΔΑ: Είχαμε πάει με μια συνάδελφο για εκπαίδευση στα Γιάννενα για ένα eTwinning 

που τελικά αποφασίσαμε να μην το κάνουμε για διάφορους λόγους, και μια πρόταση 

για ένα Erasmus+ δε μας βγήκε. Αλλά άλλα προγράμματα περιβαλλοντικά, αγωγής 

υγείας και πολιτιστικά τα δουλεύουμε πολύ. Έχουμε στήσει και μια θεατρική ομάδα, 

από τη Γενική Γραμματείς Νέας Γενιάς μας ήρθε θεατρολόγος και κάναμε πολλά 

πράγματα. Ο Διευθυντής δεν την ήθελε, εγώ την ήθελα πολύ. Μας σνόμπαραν 

κάποιοι, μας έλεγαν κοροϊδευτικά «άντε και στην Επίδαυρο» όταν κάναμε την 

παράσταση, ήταν πολύ εχθρικοί. Παρόλα αυτά τα παιδιά το ζήταγαν πολύ. 

Συνεργαστήκαμε και με τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και μόνο που δε μας 

υιοθέτησαν. Παίζαμε στα φεστιβάλ της Στέγης, ερχόντουσαν άνθρωποι από εκεί για 

να κάνουν θέατρο στα παιδιά, εμείς ως εκπαιδευτικοί ήμασταν συντονιστές, 



88 
 

ανεβάζανε τα παιδιά παραστάσεις. Κάναμε ένα βιωματικό ετήσιο πρόγραμμα με τη 

Στέγη όπου θυμάμαι είχαμε πάει 12 φορές με το πούλμαν για τα μαθήματα είτε στη 

Στέγη είτε σε άλλους χώρους, ερχόντουσαν και στο σχολείο. Απίστευτη εμπειρία για 

τα παιδιά. Κι εμείς κάναμε πολλά. Μέχρι και θεατρικό είχαμε ανεβάσει μόνοι μας σε 

συνεργασία με το Κολέγιο Αθηνών, με το οποίο θέλαμε να κάνουμε μια μικτή ομάδα 

διαπολιτισμικού κολεγίου, η οποία δεν προχώρησε τελικά παρόλο που το ήθελε και η 

θεατρολόγος, μια εξαιρετική σκηνοθέτιδα, η Αγγελική Γιργινούδη. Γενικώς ήμασταν 

ανοικτοί να γνωρίσουν φορείς, πράγματα. Τους είχαμε πάει σε συναυλίες, σε 

φεστιβάλ, να γνωρίσουν τον εθελοντισμό, στο science festival, μέχρι και σε 

ποδοσφαιρικό αγώνα. Μέχρι και σε ταινίες έχουν συμμετάσχει. Στην ταινία “Park” 

της Σοφίας Εξάρχου παίζουν δικά μας παιδιά. Αν δεις τα ελληνικά Όσκαρ στη Στέγη, 

ο Γκόγκα Τσικλαούρι είναι δικός μας μαθητής που τον είχα στο 8-9 γιατί δεν το είχε 

στον γραπτό λόγο, μόνο στον προφορικό, κι όμως αποδείχτηκε ταλέντο. Όλα αυτά με 

πρωτοβουλία συγκεκριμένων καθηγητών και τεράστια εμπόδια από τη Διεύθυνση. 

Πήγαιναν στα παιδιά στις εξετάσεις του Ιουνίου και τους έλεγαν «σας καταστρέφουν 

αυτές με το θέατρο», παρόλα αυτά επειδή υπάρχει ισχυρή θεατρική παράδοση, τα 

παιδιά ακούνε θέατρο και εκστασιάζονται! Καμία σχέση με παιδιά που δεν ξέρουν τι 

είναι. Μέχρι και στη Στέγη των Νέων στο ΚΕΘΕΑ τους πηγαίναμε για να ξέρουν τι 

υπάρχει. Η μόρφωση και η παιδεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Κάποιοι έλεγαν ότι 

θέλουν να δουλέψουν στη Στέγη!  

ΑΚ: Ποια πιστεύετε είναι τα προβλήματα που δεν προσεγγίζει το σύστημα; 

ΔΑ: Τις βαθύτερες ανάγκες των παιδιών. Δεν υπάρχει καμία ενισχυτική κάλυψη. Πώς 

να συνεχίσουν χωρίς εκπαιδευτική ενίσχυση; Είναι άνισος ο αγώνας σε σχέση με τα 

άλλα παιδιά. Η Διεύθυνση πρέπει να έχει μια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για 

το τι είναι διαπολιτισμική εκπαίδευση. Πολλές φορές αυτό δεν υπάρχει. Και οι 

εκπαιδευτικοί το ίδιο. Και όχι απλώς να το λες ο κ.Κρεμιώτης (Διευθυντής) λέει «εγώ 

αγαπώ τους μετανάστες», αυτό όμως στην πράξη γινόταν το αντίθετο. Θεωρητικά 

λοιπόν όλοι έχουν καλή διάθεση, πρακτικά όμως τι γίνεται; Οι καθηγητές πρέπει να 

επιμορφωθούν και να έχουν και μια θετική στάση απέναντι σε αυτά τα παιδιά. 

Κάποιες φορές προσπαθούν να τα προσηλυτίσουν! Δεν είναι δυνατόν στο 

Διαπολιτισμικό να γίνεται προσευχή κάθε μέρα και κάθε πρωί. Υπό την παλιά 

Διεύθυνση υπήρχαν μέρες που κάναμε όλες τις προσευχές. Αυτό είναι θέμα. Έλεος, 
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δε σέβεσαι τον άλλο; Είναι παραβίαση των θρησκευτικών τους δικαιωμάτων. Το 

κοσμικό κράτος φαίνεται δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα.  

ΑΚ: Για να μη συζητάμε μόνο τις προκλήσεις και τα προβλήματα, ποια είναι τα 

όμορφα στοιχεία σε ένα διαπολιτισμικό σχολείο; 

ΔΑ: Πολλή ζωντάνια, πολλή δίψα για πράγματα που για άλλα παιδιά θεωρούνται 

αυτονόητα. Η ανάγκη που έχουν και λόγω οικονομικών δυσκολιών τα κάνει να είναι 

απίστευτα θετικά και ενθουσιώδη σε διάφορα ποιοτικά πράγματα που τους 

προσφέραμε. Για άλλα παιδιά που είναι πιο χορτασμένα το σχολείο δεν λέει και 

πολλά. Ενώ για αυτά τα παιδιά που έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες, σημαίνει πολλά. 

Εκτιμούν πολύ αυτά που θα τους προσφέρεις. Γενικά υπάρχει πολλή ζωντάνια και 

ενθουσιασμός. Γνωρίζεις πράγματα που δεν τα είχες φανταστεί. Έχουν απίστευτα 

ταλέντα, τα οποία ποτέ δεν καλλιεργηθήκανε. Είναι σα να ταξιδεύεις σε όλη τη Γη! 

ΑΚ: Τι κερδίζει από την καθημερινή του εμπειρία ένας καθηγητής σε ένα 

διαπολιτισμικό σχολείο; 

ΔΑ: Αλλάζει ο ίδιος και βελτιώνεται απίστευτα. Κατανοεί και σπάνε τα στερεότυπα 

και ο μύθος. Για παράδειγμα η ύλη. Μιλάμε για γυμνάσιο και όχι για λύκειο και έχεις 

μεγαλύτερη ελευθερία. Πλέον δεν έχει νόημα να προχωράς για να βγάλεις την ύλη 

και εκείνα να έχουν μείνει πίσω. Να βγάλεις την ύλη χωρίς να πάρουν τίποτα; Το 

θέμα είναι να τους εμπνεύσεις, η πρόκληση είναι εκεί! Που δε σε βοηθάει καθόλου το 

σύστημα. Είσαι μόνος σου. Δεν υπάρχει κάποια στήριξη. Είσαι εντελώς μόνος και 

προσπαθείς να δώσεις αυτό που θα ήθελες να είχες πάρει κι εσύ όταν ήσουν μαθητής. 

Έτσι λειτουργώ εγώ προσωπικά. 

ΑΚ: Έχετε συμμετάσχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια; 

ΔΑ: Είχα κάνει και στο σχολείο. Σίγουρα βοηθάνε, απλά το πληρώνεις. Έχουν γίνει 

εξαιρετικά σεμινάρια, στα οποία έμαθα ότι είχαν πάει ελάχιστοι συνάδελφοι. Αυτά 

δεν είναι υποχρεωτικά και πήγαιναν μόνο όσοι ήθελαν, αυτό είναι το λάθος. Η 

αλήθεια είναι πως αν το κάνεις με το ζόρι, δεν έχει νόημα. Αλλά δουλεύοντας σε ένα 

τέτοιο σχολείο ένας λόγος παραπάνω. Καθορίζεις πότε έχεις χρόνο και 

παρακολουθείς ένα τέτοιο σεμινάριο για να καταλάβεις. Υπάρχουν συνάδελφοι που 

διδάσκου όπως μας δίδασκαν πριν 50 χρόνια! Ε δε γίνεται έτσι…  
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ΑΚ: Ποιες επιμορφωτικές ανάγκες πιστεύετε ότι υπάρχουν στην διαπολιτισμική 

εκπαίδευση; 

ΔΑ: Ειδικά σε αυτό το σχολείο είχαμε καθηγητές που δεν ήθελαν να μπουν στις 

τάξεις υποδοχής, ήταν συγκεκριμένοι οι καθηγητές που είχαν την επιμόρφωση, τα 

προσόντα και τη θέληση να μπουν. Οι περισσότεροι είχαν άρνηση. Το σχολείο αυτό 

δεν ήταν εξαρχής διαπολιτισμικό, οπότε οι καθηγητές ήταν αρνητικοί. Έλεγαν πως θα 

έρθουν όλοι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες σε εμάς, και δεν ήθελαν ούτε τμήματα 

ένταξης γιατί «θα μας έφερναν τα προβληματικά», έλεγαν κάποιοι. Αυτό δείχνει ότι 

υπάρχει τρομερό έλλειμμα ενημέρωσης, τρομερός συντηρητισμός, ο οποίος για να 

περιοριστεί θα έπρεπε να υπάρχει υποχρεωτική επιμόρφωση. 

ΑΚ: Από την εμπειρία σας, ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος επιμόρφωσης; 

ΔΑ: Να υπάρχει συνδυασμός. Θεωρητικά, πρακτικά, να υπάρξει προσομοίωση της 

τάξης, να μπουν οι καθηγητές στα διαπολιτισμικά, να δουν, να παρατηρήσουν. 

ΑΚ: Τι σημαίνει για εσάς το γεγονός ότι είστε καθηγήτρια σε διαπολιτισμικό 

σχολείο και σε τι σας διαφοροποιεί από έναν εκπαιδευτικό κανονικού σχολείου; 

ΔΑ: Προσωπικά με βοήθησε στην εξέλιξή μου ως άνθρωπο και ως εκπαιδευτικό. Δε 

θα είχα αντιληφθεί τόσο γρήγορα τα προβληματικά σημεία του εκπαιδευτικού 

συστήματος αν δεν ήμουν σε αυτό το σχολείο. Είναι απίστευτη βοήθεια αυτή, και δεν 

πληρώνεται με τίποτα. Ο εκπαιδευτικός είναι ο αστάθμητος παράγοντας σε ένα 

σύστημα, και αυτή είναι η ελπίδα. Μπορεί να υπάρχουν αρνητικά, αλλά πρέπει όσο 

μπορούμε να λειτουργούμε και αυτόνομα για να εξισορροπηθούν τα προβλήματα του 

συστήματος. 

ΑΚ: Τι θα συμβουλεύατε έναν νέο εκπαιδευτικό που θα ήθελε να 

δραστηριοποιηθεί σε ένα διαπολιτισμικό σχολείο; 

ΔΑ: Να επιμορφωθεί, στα σίγουρα. Να προετοιμαστεί από πριν. Και όταν πάει εκεί, 

να μπορεί να αφουγκράζεται τα παιδιά, τις ανάγκες τους. Αυτά που του λένε. Να 

αποβάλει αυτά που έχει μάθει, να τα αφήσει και να εστιάσει στο τώρα που είναι 

διαφορετικό. Αφήνεις πίσω ότι θέλεις να τους διδάξεις αρχαία ενώ καλά καλά δε 

μιλάνε τα νέα. Ξεχνάς τους παραδοσιακούς τρόπους γιατί αλλιώς θα σπάσεις τα 
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μούτρα σου. Ο εξεταστικοκεντρικός χαρακτήρας του κανονικού σχολείου δεν έχει 

καμία σχέση με το χαρακτήρα ενός Διαπολιτισμικού σχολείου. 

 

Συνέντευξη την Τετάρτη 12 Απριλίου 2017  

Φιλόλογος στο 2ο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ά Αθήνας 

ΑΚ: Ξεκινώντας θα ήθελα να μου πείτε ποιά είναι η Πανεπιστημιακή σας 

εκπαίδευση, και ποιά είναι η ειδικότητα σας. 

ΛΚ: Τελείωσα το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Φιλολογικό 

Τμήμα. Εργάζομαι ως φιλόλογος 35 χρόνια. 15 περίπου σε Διαπολιτισμικό. 

ΑΚ: Πώς ξεκινήσατε να εργάζεστε σε διαπολιτισμικό σχολείο; Εσείς το 

επιλέξατε ή ήταν μια ξαφνική αλλαγή στην καριέρα σας; 

ΛΚ: Δεν ήταν επιλογή μου. Το σχολείο ήταν κανονικό σχολείο, ήταν το 2ο Γυμνάσιο 

Αθηνών. Μετά από λίγα χρόνια το σχολείο χαρακτηρίστηκε διαπολιτισμικό. 

Εξακολουθώ παρόλα αυτά να εργάζομαι εκεί. Δεν έφυγα. Από το κανονικό Γυμνάσιο 

στο Διαπολιτισμικό. Ο λόγος που άλλαξε ταυτότητα το σχολείο ήταν γιατί είχαμε 

πολλά παιδιά ξένα.  

ΑΚ: Τι ορίζετε εσείς ως διαπολιτισμική εκπαίδευση; 

ΛΚ: Να έρθουν οι ξένοι μαθητές στο σχολείο μας να μάθουν γλώσσα και πολιτισμό. 

ΑΚ: Πιστεύετε ότι οι θεωρίες περί διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και οι 

προτάσεις για την καλύτερη εφαρμογή της είναι πράγματι εφαρμόσιμες ή τελικά 

εξαρτάται από τον εκάστοτε καθηγητή και το μαθητικό κοινό; 

ΛΚ: Περίπου. Άλλες φορές γίνεται. Εμπειρία. Ξεκινήσαμε χωρίς να ξέρουμε τι να 

κάνουμε, αλλά στην πορεία μάθαμε. 

ΑΚ: Τί εικόνα έχετε σχηματίσει από την εμπειρία σας για τα διαπολιτισμικά 

σχολεία από άποψη μαθητικού κοινού και υλικοτεχνικών υποδομών; 
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ΛΚ: Το μαθητικό κοινό είναι από όλες τις χώρες της Γης. Ρωσία, Ουκρανία, 

Βουλγαρία, Αλβανία, Μπαγκλαντές, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ινδία, Μαρόκο, Λιβύη, 

Αίγυπτο, Κίνα, Ταϋλάνδη, Γκάνα. Έχουμε μαύρους, κίτρινους… από όλα τα μέρη της 

Γης. Η θρησκευτική ταυτότητα για τα παιδιά δε δημιουργεί κανένα πρόβλημα. 

Καθένας πιστεύει εκεί που πιστεύει. Όμως δεν έχουν φανατισμό. Είναι μικρά παιδιά., 

μεγαλώνουν στην Ελλάδα. Μπορεί οι γονείς των μουσουλμάνων να έχουν τα πιστεύω 

τους, τα παιδιά είναι περισσότερο αδιάφορα. Προσεύχονται στο σπίτι, κάνουν τα 

καθήκοντά τους, αλλά στο σχολείο δε δημιουργείται πρόβλημα. Προσευχή λένε 

κυρίως οι χριστιανοί. Οι μουσουλμάνοι παρίστανται, γιατί θέλουν να παρίστανται, 

και περιμένουν. Μερικοί όμως λένε τα λόγια, τα ψιθυρίζουν, κάνουν και το σταυρό 

τους. Μερικοί. Άλλοι μόνο παρίστανται. Όταν άλλαξε το σχολείο από κανονικό σε 

Διαπολιτισμικό δεν άλλαξε τίποτα από πλευράς υποδομής και υλικών. Το επίπεδο 

των μαθητών όμως έπεσε. Πριν είχαμε πολύ καλούς μαθητές. Όταν πρωτοπήγα το 

1992 ήταν όλοι Έλληνες μαθητές. Μόνο 2-3 ξένοι. Τώρα είναι το αντίθετο. Σήμερα 

έχουμε 4-5 Έλληνες σε σύνολο 170 μαθητών. Υλικοτεχνικά μας χρειάζονται 

περισσότερα πράγματα. Οι μαθητές είναι πολύ καλοί και ενδιαφέρονται, αλλά η 

γλώσσα τους δυσκολεύει. Έχουμε μαθητές που είναι πολύ καλοί και άλλοι αδιάφοροι. 

Όμως θέλουν να έρχονται σχολείο, να κάνουν παρέα, να παίζουν, να μιλάνε με τους 

άλλους. Και παίζοντας μαθαίνουν καλύτερα τη γλώσσα. Δυσκολεύονται στη γλώσσα. 

Παρόλα αυτά έχουμε τάξεις υποδοχής. Τα παιδιά που δεν ξέρουν, βγαίνουν από το 

μάθημα και μαθαίνουν από το Α. Απλά μαθήματα ελληνικής γλώσσας μέχρι να 

μάθουν να προσαρμοστούν. Είναι υποχρεωτικό, και όταν δεν ξέρουν ελληνικά τα 

γράφουμε σε αυτά τα τμήματα υποδοχής όπου διδάσκουν άλλοι καθηγητές.  

ΑΚ: Κατά την διάρκεια του μαθήματος ποιες θα λέγατε πως είναι οι 

μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι καθηγητές;  

ΛΚ: Δεν είναι εύκολα. Η συμπεριφορά των παιδιών. Ειδικά φέτος έχουμε πάρα 

πολλά ξένα παιδιά. Ειδικά Σύριους. Η συμπεριφορά τους είναι πολύ δύσκολη. Αυτό 

δε σημαίνει ότι τα παρατάμε. Μας δυσκολεύουν πάρα πολύ. Και όλοι οι συνάδελφοι 

φτάνουμε στις διακοπές και λέμε «αχ να ξεκουραστούμε!». Και φεύγοντας από το 

σχολείο τα παιδιά είναι στο νου μας. Αλλά έχουμε ανάγκη να ξεκουραστούμε γιατί 

υπάρχει πολλή ένταση με τα παιδιά αυτά. Για παράδειγμα κάποιοι είναι τόσο ζωηροί 

που δεν μπορούν να καθίσουν στην τάξη. «Πάω τουαλέτα», «θέλω να βγω έξω», «να 



93 
 

πιω νερό», «αυτός με χτύπησε», «πονάει το χέρι μου», «θέλω ντεπόν». Χτυπάνε 

πόρτες, παράθυρα. Έχουν μια συμπεριφορά δύσκολη. Και μεταξύ τους χτυπιούνται, 

πέφτουν κάτω. Είναι κάποια παιδιά που δεν έχουν πάει ποτέ τους σχολείο, άρα 

δυσκολεύονται και στη γλώσσα και στην πειθαρχία στο σχολείο. 

ΑΚ: Πως είναι η συνεργασία-επικοινωνία μεταξύ των μαθητών; 

ΛΚ: Τα αγόρια μαλώνουν επί το πλείστον. Τα κορίτσια είναι πιο ήσυχα. Τα αγόρια 

εκεί που μαλώνουν τα φτιάχνουν, δέρνονται, παίζουν, τρέχουν και ξανά. Έχουμε 

περιστατικά που είναι δύσκολα. Το σχολείο βρίσκεται στο κέντρο, παρόλα αυτά δεν 

πιστεύω πως αυτό παίζει ρόλο.  

ΑΚ: Υπάρχει επικοινωνία ή/και συνεργασία με τους γονείς αναφορικά με την 

πρόοδο των παιδιών τους; 

ΛΚ: Όταν παίρνουμε τηλέφωνο γονείς οι περισσότεροι ενδιαφέρονται να έρθουν και 

μάλιστα επειδή δεν ξέρουν τη γλώσσα φωνάζουν και κάποιο μαθητή να κάνει το 

διερμηνέα. Όμως αυτοί που δεν έρχονται μας λένε ότι εργάζονται πάρα πολύ ή 

έρχονται πολύ πρωί. Τις ημέρες γονέων δεν έρχονται όλοι επειδή δουλεύουν. 

ΑΚ: Θα μπορούσε να υλοποιηθεί κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα; Πως θα 

λειτουργούσε ή πως λειτούργησε αν έχετε ήδη υλοποιήσει; 

ΛΚ: Εγώ δεν κάνω. Κάναμε φέτος κάποιες επισκέψεις. Είναι όμως τόσο ζωηρά τα 

παιδιά που λέμε ότι όπου και να τα πάμε δε μπορούμε να τα συνοδέψουμε. Είναι 

απρόβλεπτα. Μπορεί μέσα στο πούλμαν, το τρόλεϊ να κάνουν κάτι που δεν μπορούμε 

να το προβλέψουμε. Ότι μπορούμε όμως κάνουμε. Τα πάμε εκδρομές με τα πόδια, 

συνήθως στο Πεδίον του Άρεως. Αλλά το σκεφτόμαστε, να τα βάλουμε σε πούλμαν 

μήπως καταστρέψουν κάτι, να τα πάμε με τα ΜΜΜ, κι αν συμβεί κάτι τι κάνουμε; 

Είμαστε συγκρατημένοι. Μπορεί και να τα βοηθούσε ένα πρόγραμμα.  

ΑΚ: Ποια πιστεύετε είναι τα προβλήματα που δεν προσεγγίζει το σύστημα; 

ΛΚ: Αδυνατώ. 

ΑΚ: Για να μη συζητάμε μόνο τις προκλήσεις και τα προβλήματα, ποια είναι τα 

όμορφα στοιχεία σε ένα διαπολιτισμικό σχολείο; 
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ΛΚ: Από διαφορετικές χώρες να έχεις μπροστά σου παιδιά και να προσπαθείς να τα 

προσεγγίσεις και να τα μάθεις. Και οι σχέσεις που δημιουργούνται στο μάθημα και 

αργότερα. Και έξω όταν τους συναντάς.  

ΑΚ: Τι κερδίζει από την καθημερινή του εμπειρία ένας καθηγητής σε ένα 

διαπολιτισμικό σχολείο; 

ΛΚ: Τα παιδιά που είναι διαφορετικά με τις διαφορετικές κουλτούρες και νοοτροπίες.  

ΑΚ: Ιδανικά, ποια υλικοτεχνική υποδομή θεωρείται ότι λείπει από το σχολείο η 

οποία θα σας βοηθούσε στη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας; 

ΛΚ: Το σχολείο μας είναι καινούριο. Είναι δύο χρόνια που έχουμε μεταφερθεί εδώ. 

Τα περισσότερα τα έχει. Διαδραστικούς δεν έχει. 

ΑΚ: Ποιες επιμορφωτικές ανάγκες πιστεύετε ότι υπάρχουν στην διαπολιτισμική 

εκπαίδευση; 

ΛΚ: Υπάρχουν ανάγκες. Όση εμπειρία και να έχουμε θέλουμε να έρθει κάποιος να 

μας πει δύο πράγματα, κάτι παραπάνω. Θα το θέλαμε, το έχουμε ανάγκη. Όχι μόνο 

εγώ, κι άλλοι συνάδελφοι.  

ΑΚ: Τι θα συμβουλεύατε έναν νέο εκπαιδευτικό που θα ήθελε να 

δραστηριοποιηθεί σε ένα διαπολιτισμικό σχολείο; 

ΛΚ: Να αγαπάει τα παιδιά περισσότερο από τα άλλα παιδιά των άλλων σχολείων. 

 

Συνέντευξη τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017  

Φιλόλογος στο 2ο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού 

ΑΚ: Ξεκινώντας θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η Πανεπιστημιακή σας 

εκπαίδευση, και ποια είναι η ειδικότητα σας. 

ΑΤ: Έχω τελειώσει το Τμήμα Φιλολογίας, είμαι φιλόλογος. Έχω κάνει διετές 

μεταπτυχιακό, το διατμηματικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία της ελληνικής ως 

ξένης και ως δεύτερης γλώσσας. Το παρακολούθησα την πρώτη του χρονιά και ως εκ 
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τούτου είμαι κάτοχος ειδίκευσης στη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης και ως 

δεύτερης γλώσσας. Έχω κάνει και ένα εξαιρετικό σεμινάριο 250 ωρών για την 

κατάρτιση των φιλολόγων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας.  

ΑΚ: Πώς ξεκινήσατε να εργάζεστε σε διαπολιτισμικό σχολείο; Εσείς το 

επιλέξατε ή ήταν μια ξαφνική αλλαγή στην καριέρα σας; 

ΑΤ: Επειδή είχα αυτή την ειδίκευση και δούλευα ήδη με ξένους, μου άρεσε που 

ήμουν εξειδικευμένη και είχα διαχωρίσει τη θέση μου από τους κλασσικούς 

φιλολόγους. Στο πανεπιστήμιο είχα επιλέξει την κατεύθυνση της γλωσσολογίας και 

μου άρεσε αυτός ο κλάδος και η πιο μοντέρνα προσέγγιση του φιλολογικού κλάδου.  

Έτσι λοιπόν και λόγω της επιμόρφωσή μου ο δρόμος μου προδιαγράφτηκε προς τη 

διδασκαλία των ελληνικών σε ξένους. Τα Διαπολιτισμικά σχολεία είναι τέτοιος 

χώρος. Όταν υπήρξε ανάγκη, αιτήθηκα και ήρθα. Τα πρώτα χρόνια με έπαιρναν ως 

αναπληρώτρια και πλέον εργάζομαι ως μόνιμη καθηγήτρια. Πρωτοξεκίνησα το 1996, 

το 2002 διορίστηκα αλλού και επανήλθα το 2009. 

ΑΚ: Τι ορίζετε εσείς ως διαπολιτισμική εκπαίδευση; 

ΑΤ: Είναι μια συνύπαρξη παιδιών, οι γονείς ανήκουν σε έναν κύκλο πιο απόμακρο. 

Είμαστε σε ένα σχολείο που έρχονται σε επικοινωνία διαφορετικοί πολιτισμοί, 

διαφορετικές κουλτούρες, που όμως λείπει το ελληνικό στοιχείο που το 

εκπροσωπούμε εμείς οι καθηγητές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ανταλλάσουν 

πληροφορίες γύρω από το παρόν και το παρελθόν τους. Είναι μια γόνιμη ανταλλαγή. 

ΑΚ: Πιστεύετε ότι οι θεωρίες περί διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και οι 

προτάσεις για την καλύτερη εφαρμογή της είναι πράγματι εφαρμόσιμες ή τελικά 

εξαρτάται από τον εκάστοτε καθηγητή και το μαθητικό κοινό; 

ΑΤ: Νομίζω ότι ένα μικρό ποσοστό της θεωρίας το βλέπεις να λειτουργεί στην 

πράξη. Έτσι κι αλλιώς προκύπτουν πράγματα αφού συνυπάρχουν. Περαιτέρω θεωρίες 

δεν εφαρμόζονται είτε γιατί λείπει προσωπικό είτε χρόνος. Υπάρχουν παράγοντες που 

εμποδίζουν το κάτι παραπάνω.  

ΑΚ: Τί εικόνα έχετε σχηματίσει από την εμπειρία σας για τα διαπολιτισμικά 

σχολεία από άποψη μαθητικού κοινού και υλικοτεχνικών υποδομών; 
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ΑΤ: Έχουμε πιο πολλούς Ασιάτες φέτος, ένα μεγάλο κομμάτι προσφύγων, Αφγανούς, 

Πακιστανούς, Σύριους, Αιγύπτιους. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι Ασιάτες. Έχουμε 

και από Γεωργία και ρωσόφωνους. Υλικοτεχνικά έχουμε τεράστιες ελλείψεις. 

ΑΚ: Κατά την διάρκεια του μαθήματος ποιες θα λέγατε πως είναι οι 

μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι καθηγητές; 

ΑΤ: Μια τεράστια πρόκληση είναι να τραβήξεις το ενδιαφέρον το μαθητών και να 

τους πείσεις ότι η διαδικασία της μάθησης αξίζει τον κόπο. Από εκεί και πέρα 

υπάρχουν πολλοί παράγοντες προκλήσεων. Ναι μεν συνυπάρχουμε, αλλά δε 

γνωριζόμαστε περισσότερο γιατί δεν έχουμε την ευκαιρία. Δεν κάνουμε όσες 

δραστηριότητες θα μπορούσαμε, δεν ανοιγόμαστε στις αλλοεθνείς κοινότητες γιατί 

πάλι δεν υπάρχει το πλαίσιο. Δεν έχουμε ένα ξεχωριστό αναλυτικό πρόγραμμα να 

ταιριάζει στο κοινό μας. Το πρόγραμμα του γενικού σχολείου μας καθοδηγεί, οπότε 

αυτό είναι μια έλλειψη ευελιξίας. Η μεγαλύτερη έλλειψη είναι ότι δε μπορούμε ανά 

πάσα στιγμή μέσω του διαδικτύου να αναχθούμε στον κόσμο. Ενώ είμαστε 

πολυπολιτισμικοί, δε μπορούμε να ξεφύγουμε από τα όρια της τάξης! Με εικόνες, 

ντοκουμέντα, είμαστε πολύ περιορισμένοι. Ένα άλλο θέμα είναι ότι ακριβώς επειδή 

δεν έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργούμε επίπεδα ανάλογα με το γνωστικό τους 

επίπεδο, μπορεί μέσα σε μια τάξη να έχεις δύο και τρία διαφορετικά επίπεδα 

προκαλώντας πρόβλημα για το διδάσκοντα. Στο θέμα της επικοινωνίας υπάρχει 

τεράστιο ζήτημα. Η αλήθεια είναι πως τα αγγλικά μας βοηθάνε. Η κάθε τάξη έχει τη 

δική της σύνθεση. Μπορεί να βρεθείς σε μια τάξη που κανείς δε μιλάει αγγλικά. Τα 

αγγλικά είναι ένας τρόπος να σου λυθεί το πρόβλημα, όχι ότι είναι και ο πιο βολικός 

τρόπος, δεν είναι όλα προχωρημένα, δεν επαρκούν οι γνώσεις. Είναι μια παρηγοριά. 

Θεωρώ πως σε ένα αρχάριο τμήμα που δεν ξέρουν αγγλικά χρησιμοποιούμε απλές 

λέξεις και χτίζουμε πάνω στη βάση του γνωστού και προχωράμε προς το άγνωστο με 

διάφορες τεχνικές, με παραδείγματα, ζωγραφιές για να εξηγήσεις κάτι. 

Χρησιμοποιούμε ότι γλώσσες ξέρουμε. Αραβικά δεν ξέρω, αλλά ξέρω αγγλικά, 

γαλλικά, λίγα ρωσικά, λίγα ιταλικά, τα επιστρατεύεις όλα. Επιλέγω από τις λέξεις που 

ξέρω, ποια θα τους χρησιμεύσει καλύτερα για να καταλάβουν. Τέλος το μαθητικό 

κοινό μας ανανεώνεται όλο το χρόνο. Τους χωρίζουμε σε δύο επίπεδα, άσχετα αν θα 

έπρεπε να είναι χωρισμένα σε περισσότερα. Δεν μπορείς να καλύψεις όλα αυτά τα 

επίπεδα και με τον καινούριο μαθητή που θα μπει εμβόλιμα μέσα στη χρονιά είναι 



97 
 

ένα ακόμα επίπεδο που πρέπει να καλύψεις, δεν μπορείς να ασχοληθείς μόνο με 

αυτόν. Προσφέρουμε κάποια διευκόλυνση για να τον ενσωματώσουμε στο σύνολο. 

Παράλληλη στήριξη δεν υποστηρίζεται, παλαιότερα είχαμε. Στην πραγματικότητα 

είναι ένα άλυτο πρόβλημα. Σε κάποιες περιπτώσεις και ο ίδιος ο μαθητής βοηθάει και 

ο ίδιος και εκεί μπορείς να βοηθήσεις κι εσύ. Αν δεν βρίσκει βοήθεια ούτε έξω από το 

σχολείο, στο σπίτι από τους γονείς ή δεν έχει καν γονείς, είναι πάρα πολύ δύσκολο 

για ένα παιδί που θα βρεθεί σε ένα τμήμα που έχει προχωρήσει να καταφέρει να 

συμβαδίσει για να διανύσει την ίδια πορεία. Υπάρχουν και μεσοβέζικες λύσεις που 

του λες κάτι και μελετάει περισσότερο, κάνει προσωπική δουλειά και βγαίνει. Είναι 

σχετικό. Υπάρχει και το παιδί που θα μπει στη μέση της χρονιάς και θα ξεπεράσει τον 

πρώτο της τάξης!  

ΑΚ: Ως φιλόλογος, αρχαία πως διδάσκετε σε ένα τόσο απαιτητικό κοινό;  

ΑΤ: Για εμένα, η γενική μου αρχή είναι ότι στα μαθήματα αυτά που δεν 

απευθύνονται στις ανάγκες αυτών των παιδιών, προσπαθώ πάντα να βρίσκω σε αυτό 

που διδάσκω μια ουσία και ένα νόημα. Γενικά αποφεύγω να διδάσκω αρχαία από 

πρωτότυπο. Παράδειγμα: σε αρχάριους στην Ά Γυμνασίου από το Αφγανιστάν τους 

κάνω Όμηρο επειδή είναι μια πολύ ωραία ιστορία την οποία τη στηρίζω και με 

βίντεο, με εικόνα. Χρησιμοποιώ μια πιο απλοϊκή έκδοση, δε χρησιμοποιώ το βιβλίο 

του σχολείου. Και επίσης, χρησιμοποιώ το μάθημα αυτό για να διδάξω τη γλώσσα. 

Είναι μια τεχνική που λέγεται «Πώς να διδάσκεις γλώσσα μέσα από ένα διδακτικό 

αντικείμενο». Έτσι διδάσκω και γλώσσα και λεξιλόγιο. Με αφορμή το κείμενο της 

«Οδύσσειας» διδάσκω χρόνους, λεξιλόγιο κλπ. 

ΑΚ: Πως είναι η συνεργασία-επικοινωνία μεταξύ των μαθητών; 

ΑΤ: Θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές ότι είναι πολύ καλή. Έχουμε και τις πολύ 

ωραίες σχέσεις. Σε αυτή την ηλικία όλα τα παιδιά έχουν ενδιαφέρον το ένα για το 

άλλο. Ψάχνουν τις διαφορές και ότι τους κάνει εντύπωση. Τους είναι ενδιαφέρον το 

γεγονός ότι είναι με παιδιά από άλλες χώρες. Λειτουργούν οι σχέσεις σε όλα τα 

επίπεδα. Έχουμε και συγκρούσεις, αλλά δεν είναι χαρακτηριστικό ή σε υπερβολικό 

βαθμό σε σχέση με άλλα σχολεία. Έχουν μεγαλύτερη κατανόηση, όχι ότι νιώθουν 

συμπόνια, αυτά είναι συναισθήματα που δεν βγαίνουν σε αυτή την ηλικία. Όμως αν 

τους μιλήσεις για κοινωνικά θέματα, για προβλήματα, τα κατανοούν πολύ 
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περισσότερο από το να μιλούσες για αυτά τα θέματα σε μια διαφορετική ομάδα 

παιδιών. Κατανοούν πιο εύκολα ένα κοινωνικό πρόβλημα. Και πάλι είναι υποθετικό. 

Στις συζητήσεις που κάνουμε στην τάξη, όταν προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε 

κοινωνικές συμπεριφορές, εκεί κινούνται άνετα. Είναι ερωτήσεις που προϋποθέτουν 

μια κοινωνική ευαισθησία. Μεταξύ τους πάντως υπάρχει έντονη ευαισθησία και 

αλληλεγγύη, βοηθάει το ένα το άλλο. 

ΑΚ: Υπάρχει επικοινωνία ή/και συνεργασία με τους γονείς αναφορικά με την 

πρόοδο των παιδιών τους; 

ΑΤ: Λίγοι γονείς έρχονται να ενημερωθεί. Και στους ελέγχους ζήτημα να έρχονται οι 

μισοί. Πολλοί δυσκολεύονται να έρθουν. Άλλες φορές μου έρχονται παιδιά 

απογοητευμένα, να έχουν μια πικρία που ο γονιός του δεν έρχεται να ρωτήσει για 

αυτά. Έχουμε διάφορες περιπτώσεις γονιών που δεν μπορούν να έρθουν και άλλους 

που δεν έχουν τη σωστή στάση του γονέα, δεν κάνουν αυτό που θα έπρεπε. Να 

λάβουμε υπόψη μας ότι το σχολείο μας δεν είναι ένα σχολείο της γειτονιάς. Πολλά 

παιδιά έρχονται με πούλμαν από διαφορετικούς Δήμους. Μιλάμε για περιοχές από 

Πειραιά, Παγκράτι, Νέα Σμύρνη, Γλυφάδα. Ακόμα πιο έντονη δυσκολία 

αντιμετωπίζουμε με τα παιδιά που δεν έχουν οικογένεια και μένουν σε ξενώνες. Αυτά 

τα παιδιά προσπαθούμε να τα κάνουμε να φοιτούν ανελλιπώς. Είναι κάτι που δεν το 

έχουμε καταφέρει. Απουσιάζουν είτε όλη μέρα είτε κάποιες ώρες τη μέρα. Είναι 

ειδική κατηγορία, μιας και δεν έχουν κατασταλάξει που θα βρίσκονται, στην Ελλάδα 

ή σε άλλη χώρα. Έχουν και μια δικαιολογία ότι κουράζονται να έρχονται να 

μαθαίνουν ελληνικά, κουραστικό ίσως και ανούσιο. 

ΑΚ: Θα μπορούσε να υλοποιηθεί κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα; Πως θα 

λειτουργούσε ή πως λειτούργησε αν έχετε ήδη υλοποιήσει; 

 

ΑΤ: Έχω συμμετάσχει σε αρκετά προγράμματα. Γενικά στο σχολείο υπάρχει μια 

συνεχής ανησυχία. Όλο και κάτι σκαρώνουμε, σχεδιάζουμε, προγραμματίζουμε. Και 

πολλά πράγματα τρέχουν ταυτόχρονα. Εδώ να πω ότι αυτό εξαρτάται πάρα πολύ και 

από το κλίμα του σχολείου αλλά και από το Διευθυντή. Η συγκεκριμένη Διεύθυνση 

που έχουμε τώρα είναι πααααάρα πολύ βοηθητική σε αυτό. Επιδιώκει το μέγιστο και 

βοηθάει πάρα πολύ και παροτρύνει. Και η ίδια η Διευθύντρια δουλεύει πάρα πολύ 
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προς αυτή την κατεύθυνση και σου ανοίγει το δρόμο και σε βοηθάει. Παρόλα αυτά 

υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στην υλοποίηση. Για παράδειγμα πολλά παιδιά πρέπει 

να φύγουν συγκεκριμένη ώρα με τα λεωφορεία, οπότε είναι δύσκολο να τα κρατήσεις 

πίσω να δουλέψεις τη δραστηριότητα που θέλεις. Σε ποιο χρόνο λοιπόν θα 

δουλευτούν οι δραστηριότητες. Το δεύτερο είναι ότι και τα παιδιά δεν είναι πολύ 

δουλεμένα. Δεν είναι το ίδιο να πάρεις ένα παιδί που από μικρό το δουλεύεις στο να 

παράγει καλλιτεχνικό περιεχόμενο ή να δουλεύει παραπάνω σε ένα τομέα γνώσης. 

Δεν είναι το ίδιο δουλεμένα, είναι αδούλευτα. Πιο συγκεκριμένα έχουμε πάρει μέρος 

στο Μέγαρο Μουσικής που χόρεψαν τα παιδιά, με χορογράφους και ζωντανή 

μουσική. Άλλο πρόγραμμα που έχουμε κάνει είναι που λάβαμε πέρσι συμμετοχή στο 

Μαθητικό Συμπόσιο της UNESCO. Φέτος θα συμμετάσχουμε και πάλι με νέα ομάδα, 

τα προετοιμάζουμε για τις συζητήσεις και με καλλιτεχνική παρουσίαση. Πέρσι 

βοήθησα και στη διαγωνισμό της Γαλλοφωνίας που είχαμε πάρει μέρος με ένα 

τραγούδι που το είχαμε ηχογραφήσει και πήραμε ένα από τα πρώτα βραβεία. Έχουμε 

γιορτάσει τη μέρα της κρέπας και φτιάξαμε κρέπες. Φέτος πάλι μπήκαμε στο 

διαγωνισμό της Γαλλοφωνίας με φωτογραφίες αυτή τη φορά. Και πολλά μικρά 

projects μέσα στο μάθημα με καλλιτεχνικό προσανατολισμό. Για παράδειγμα έχουμε 

κάνει μια ωραία δουλειά στην «Ιλιάδα». Είχαμε μελοποιήσει τα λόγια των ηρώων και 

μετά φτιάξαμε ένα βιντεάκι με εικόνες. Δεν ήταν δηλωμένο πρόγραμμα αλλά το 

φτιάξαμε. Ακόμα και στις εθνικές επετείους κάνουμε πράγματα. Και άλλο ένα 

πρόγραμμα που τρέξαμε ήταν για τη διγλωσσία για να τονίσουμε την προσωπικότητα 

των μαθητών που είναι δίγλωσσοι. Επίσης έχουμε δουλέψει ένα πρόγραμμα του 

Βρετανικού Συμβουλίου που ήταν για το ρατσισμό. Έχουμε κάνει και πρόγραμμα για 

την τόνωση του αυτοσυναισθήματος των παιδιών. Ένα ολόκληρο ταξίδι με 

δραστηριότητες, πολύ όμορφο πρόγραμμα. Γενικότερα επειδή είμαστε λίγοι 

άνθρωποι, όλοι βοηθάμε όλους. 

ΑΚ: Ποια πιστεύετε είναι τα προβλήματα που δεν προσεγγίζει το σύστημα; 

ΑΤ: Προβλήματα είναι το αναλυτικό πρόγραμμα, το γεγονός ότι συρόμαστε στο άρμα 

της εκπαίδευσης των άλλων σχολείων από όπου δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε και 

μας κάνει αίσθηση η διαφορετική πορεία που έχουμε. Θα θέλαμε κάποιο διερμηνέα, 

κάποιο ψυχολόγο. Να έχουμε χώρο για να μπορούμε να ετοιμάζουμε γεύματα για 

εκδηλώσεις. Αυτό βασικά πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι σε κάθε σχολείο! Να 
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έχουμε μια μεριά μαγειρικής και να πούμε «θα μαγειρέψουμε κουλουράκια 

σήμερα!», για να υπάρχει και η εναλλακτική δραστηριότητα πρακτικά. Να κάνουν τα 

παιδιά κοινωνούς των εθίμων μας. 

ΑΚ: Για να μη συζητάμε μόνο τις προκλήσεις και τα προβλήματα, ποια είναι τα 

όμορφα στοιχεία σε ένα διαπολιτισμικό σχολείο; 

ΑΤ: Υπάρχει μια συνεχής εναλλαγή καταστάσεων και εμπειριών. Ακόμα και το 

ονόματα δεν τελειώνουν ποτέ. Πάντα είσαι μπροστά σε κάτι καινούριο και αν έχεις 

όρεξη μπορείς να το μάθεις. Είναι ένα σχολείο με βάθος και πολλά επίπεδα, και όσο 

έχει όρεξη μπορείς να ανακαλύπτεις. 

ΑΚ: Τι κερδίζει από την καθημερινή του εμπειρία ένας καθηγητής σε ένα 

διαπολιτισμικό σχολείο; 

ΑΤ: Αυτό που έχω κερδίσει είναι ότι έχω γίνει εξπέρ στην εξήγηση! Πώς να εξηγώ 

απλά ένα πράγμα. Πιστεύω οι φιλόλογοι πάσχουν σε αυτό το θέμα. Ένας φιλόλογος 

που θα πάει σε ένα κανονικό σχολείο να διδάξει αρχαία δεν είναι τόσο 

προετοιμασμένος να εξηγήσει με απλά λόγια αυτό που θέλει να πει. Γενικότερα 

κερδίζεις γνώση, εμπειρία, ανοίγει το μυαλό του και ακόμα και οι προκαταλήψεις 

μειώνονται. Μαθαίνει να είναι ανεκτικός, να προσαρμόζει αυτά που ζητάει ανάλογα 

με το κοινό που έχει. Γίνεται πιο έξυπνος στη διδασκαλία. Και πιο έμπειρος μιας και 

θα πρέπει να φτιάξει τα σχέδια μαθήματος τα δικά του που θα απευθύνονται στο 

συγκεκριμένο κοινό του, δεδομένου ότι δεν κάνουν τα ήδη υπάρχοντα. Θα πρέπει 

κάπως να δομήσει το υλικό του. Ωραίο είναι και όταν έρχονται οι μαθητές σου μετά 

από καιρό και σου λένε ότι έμαθαν πράγματα. Έχεις την αίσθηση ότι κάνεις κάτι 

σημαντικό και προσφέρεις. Σε ένα κανονικό σχολείο ένας φιλόλογος νιώθει ότι το 

έργο του δεν είναι και τόσο σημαντικό, ενώ εδώ είναι. 

ΑΚ: Ιδανικά, ποια υλικοτεχνική υποδομή θεωρείται ότι λείπει από το σχολείο η 

οποία θα σας βοηθούσε στη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας; 

ΑΤ: Μια κουζίνα που ήδη είπαμε. Ιδανικά και προαύλιο με γήπεδα! Μια καλύτερη 

υποδομή γενικά. Το θέμα είναι ότι το κτήριο είναι πολύ παλιό και φτιάχτηκε για άλλο 

σκοπό, είναι του Στρατηγάκη, παρόλα αυτά είχε λειτουργήσει και στο παρελθόν ως 

Δημοτικό. Είναι πολύ παλιό. Ακόμα και η θέρμανση μας λείπει! Κάτι πολύ 
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σημαντικό, μας λείπει χώρος εκδηλώσεων, δεν έχουμε αμφιθεατρική, δεν έχουμε 

μικροφωνική. Παρόλα αυτά εμπόδιο σε όλες τις βελτιωτικές συστάσεις είναι και πάλι 

το σύστημα. Οτιδήποτε πρόβλημα έχουμε δεν έχουμε κάποιον να τον 

συμβουλευτούμε ή να πάρουμε το παράδειγμά τους. Στο Υπουργείο που υπήρχε η 

ΔΙΠΟΔΕ, η Διεύθυνση η οποία υποτίθεται ότι έχει υπό την αρμοδιότητά της τα 

Διαπολιτισμικά σχολεία, δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για εμάς. Δεν έχουμε κάποιο να μας 

προστατεύει, να μας φροντίζει, να μας νοιάζεται. Οι νόμοι που βγαίνουν δεν 

εφαρμόζονται και εν τέλει δεν έχουμε που να καταφύγουμε για να νοιαστεί για τα 

προβλήματα που έχουμε.  

ΑΚ: Έχετε συμμετάσχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια;  

ΑΤ: Πάρα πολλά! Συνέχεια! Τα κάνω για να έχω την αίσθηση της ανανέωσης. Αν 

είναι κάτι πολύ πρακτικό μπορεί να το εφαρμόσω. Μερικές φορές προσπαθώ να 

εφαρμόσω να δω πως λειτουργεί. Είναι στον άνθρωπο. Πολύ συχνά στο σεμινάριο 

αισθάνομαι ότι φρεσκάρομαι, ότι αναζωογονούμαι, ότι παίρνω καινούρια 

ερεθίσματα, ότι κάτι κινείται. Και μετά έρχομαι και κάνω στην τάξη κάτι που δεν 

είναι ακριβώς αυτό που άκουσα στο σεμινάριο αλλά κάτι το οποία υποκινείται από τη 

δύναμη και την αναζωογόνηση που ένιωσα εγώ. Έρχομαι λοιπόν στο σχολείο πιο 

φρέσκια και κατεβαίνουν άλλες ιδέες! Ταράζουν τα στάσιμα νερά και μου ανανεώνει 

την παρακαταθήκη που έχω. Δεν πάω στο σεμινάριο για να εφαρμόσω αυτά που θα 

ακούσω. Αλλά επιδιώκω να πάω. Όχι ότι όλα εφαρμόζονται. 

ΑΚ: Ποιες επιμορφωτικές ανάγκες πιστεύετε ότι υπάρχουν στην διαπολιτισμική 

εκπαίδευση; 

ΑΤ: Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν ανάγκες. Ότι έχω θελήσει το βρίσκω. Διοργανώνονται 

σεμινάρια και τα παρακολουθείς από διάφορους φορείς. Από το πανεπιστήμιο, από τη 

σχολική σύμβουλο, από ένα συνέδριο, από έναν συνάδελφο, από ιδιωτική εταιρία 

όπως είναι ο «Καρπός» που μας είχε κάνει σεμινάριο φωτογράφησης και σεναρίου. 

Τώρα έχουμε μια συνεργασία με το «Ηλιοτρόπιο» που είναι ένα κέντρο παρέμβασης 

και εδώ κάνει μια διπλή παρέμβαση και στους καθηγητές με κύκλο συζητήσεων με 

ψυχολόγο και παρέμβαση σε τμήμα. Μέχρι και σεμινάρια στο Ωνάσειο για την 

ΚΑΡΠΑ έχω παρακολουθήσει. Ότι βγαίνει και μου φαίνεται ενδιαφέρον πάω. Δεν 

παρακολουθώ τα πολύ θεωρητικά ή αυτά που απευθύνονται στα κανονικά σχολεία. 
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Αν κάτι δεν το χρησιμοποιώ καθόλου δεν το επιλέγω κιόλας. Έχω και ένα παιδάκι, 

οπότε δεν μπορώ να πηγαίνω και παντού. 

ΑΚ: Τι σημαίνει για εσάς το γεγονός ότι είστε καθηγήτρια σε διαπολιτισμικό 

σχολείο και σε τι σας διαφοροποιεί από έναν εκπαιδευτικό κανονικού σχολείου; 

ΑΤ: Σημαίνει μια ιδιαιτερότητα. Είμαι κάτι διαφορετικό και είναι ωραία αυτό. Είναι 

κοινότοπο να μοιάζεις με όλους τους άλλους. Είναι κάτι που σε κουράζει μετά από 

κάποια χρόνια. Είναι κάτι που σε ανανεώνει συνεχώς αλλά και σε κουράζει γιατί δεν 

μπορείς να πας γνωστικά παραπέρα. Το γνωστικό κομμάτι δεν μπορείς να το 

περατώσεις, να το πας πιο μακριά. Μένεις σε ένα σημείο. Δεν έχεις πολλούς καλούς 

μαθητές, δεν έχεις ευκολία στην αντίληψη των παιδιών, να τους λες κάτι και να το 

καταλαβαίνουν γρήγορα. Υπάρχει δυσκολία σε αυτό και αυτό είναι κουραστικό. Σαν 

εκπαιδευτικός θες να νιώθεις ότι γίνεσαι αντιληπτός, ότι μια εργασία που θα βάλεις 

θα σου τη φέρουν καλογραμμένη, ότι οι μαθητές θα έρθουν και θα είναι διαβασμένοι. 

Δεν το έχεις αυτό. Το θέμα είναι ότι μετά από κάποια χρόνια αυτό είναι κουραστικό. 

Είναι από τα πράγματα που βαραίνουν. 

ΑΚ: Τι θα συμβουλεύατε έναν νέο εκπαιδευτικό που θα ήθελε να 

δραστηριοποιηθεί σε ένα διαπολιτισμικό σχολείο; 

ΑΤ: Να έχει όρεξη, να κοιτάξει την ελληνική βιβλιογραφία, να δώσει πολλή έμφαση 

στο μεθοδολογικό κομμάτι. Θα πρέπει να έχει από πριν στο μυαλό του σχέδιο 

μαθήματος, το πώς θα διδάξει το κάθε τι. Να εξοικειωθεί με τα εργαλεία που θα βρει 

στο διαδίκτυο που θα του κάνουν πιο εύκολη τη δουλειά του, που θα την κάνουν πιο 

οπτικοποιημένη και πιο απτή. Να ενημερωθεί για το τι υλικό κυκλοφορεί. Τα 

τελευταία χρόνια λόγω των προγραμμάτων και των μεταναστών που έχουν προκύψει 

έχει φτιαχτεί υλικό που αν δεν ενημερωθείς παραμένει αναξιοποίητο. Στην ελληνική 

γλώσσα αλλά και για άλλα μαθήματα μπορείς να βρεις πολύ υλικό που έχει παραχθεί 

για αυτό το σκοπό. Να δυναμώσει ο ίδιος σχετικά με τη μεθοδολογία του και το 

σχέδιο μαθήματος. Μπορεί να έχει περιέργεια και ο ίδιος και να ενημερώνεται για το 

τι γίνεται στον κόσμο. Όσο πιο πολλά πράγματα ξέρεις για τους μαθητές σου τόσο 

πιο εύκολα επικοινωνείς μαζί τους και τόσο πιο κοντά νιώθουν και οι ίδιοι σε εσένα. 

Γιατί εσύ ξέρεις ότι η γλώσσα τους είναι τα φαρσί, εσύ ξέρεις ότι στη χώρα τους 

γίνεται πόλεμος… όσο περισσότερη πληροφορία για τον κόσμο έχεις, τόσο πιο 



103 
 

εξοπλισμένος είσαι για ένα τέτοιο σχολείο. Όσο πιο πολλές γλώσσες ξέρεις κι αυτό 

βοηθάει. Μπορείς επίσης να διαβάσεις για τη γραμματική της κάθε γλώσσας, αν είσαι 

βέβαια σε αυτό το αντικείμενο. Υπάρχουν βιβλία που σε ενημερώνουν για τις 

διαφορές της ελληνικής γλώσσας με την αλβανική. Ή να προσπαθήσεις κι εσύ να 

μάθεις μια άλλη γλώσσα. Όταν μαθαίνεις μια καινούρια γλώσσα μπαίνεις λίγο κλίμα 

που βιώνουν και οι ίδιοι οι μαθητές. 

 

Συνέντευξη τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017  

Καθηγήτρια Γαλλικών στο 2ο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού, 

Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας στη ΔΔΕ Δ΄Αθήνας 

ΑΚ: Ξεκινώντας θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η Πανεπιστημιακή σας 

εκπαίδευση, και ποια είναι η ειδικότητα σας. 

ΜΔ: Έχω τελειώσει στην Αθήνα Γαλλική Φιλολογία. Μετά συνέχισα στη Γαλλία στις 

επιστήμες της Αγωγής. Ξεκίνησα από το Paris V και πήγα στο Paris VIII και έχω 

φτάσει μέχρι και διδακτορικό στις επιστήμες της Αγωγής. Διορίστηκα ως καθηγήτρια 

γαλλικών.  

ΑΚ: Πώς ξεκινήσατε να εργάζεστε σε διαπολιτισμικό σχολείο; Εσείς το 

επιλέξατε ή ήταν μια ξαφνική αλλαγή στην καριέρα σας; 

ΜΔ: Το επέλεξα για καθαρά πρακτικούς λόγους. Μένω στη Γλυφάδα και προ 

εικοσαετίας η οργανική μου ήταν στο Μαρούσι, πάρα πολύ μακριά για εμένα. Ήταν 

και σε λύκειο και περίσσευα τελείως. Ήταν μετά τη μεταρρύθμιση του Αρσένη όπου 

μειώθηκαν πάρα πολύ οι θέσεις. Οπότε περίσσευα. Έπαιρνα αποσπάσεις στο 

Βαρβάκειο λόγω του διδακτορικού αλλά και πάλι οι αποστάσεις ήταν τεράστιες, είχα 

την κόρη μου μωρό και ήθελα να έρθω πιο κοντά. Συνάδελφοι από το Βαρβάκειο μου 

σύστησαν το Διαπολιτισμικό του Ελληνικού. Μου είχαν πει ότι είχε ενδιαφέρον, συν 

του ότι είχε και μειωμένο ωράριο όπως και τα πειραματικά και με συνέφερε. Οι 

τάξεις ήταν πολύ μικρές τότε, πιο εύκολα διαχειρίσιμες τότε, και με πέντε παιδιά 

μπορούσες να κάνεις μάθημα. Ομολογώ ότι μετά το Βαρβάκειο το Διαπολιτισμικό 

ήταν σοκ. Στο Βαρβάκειο προετοιμάζαμε τα παιδιά για διπλώματα, πολλά από αυτά 
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ήταν πάνω από το μέσο όρο, οπότε η διαφορά ήταν τεράστια. Στο διαπολιτισμικό 

ξεκίνησα το 2000. 

ΑΚ: Σε αυτή την εικοσαετία που δραστηριοποιείστε στο Διαπολιτισμικό, τι έχει 

αλλάξει; 

ΜΔ: Όταν ξεκίνησα προ εικοσαετίας σχεδόν, τα παιδιά που πρωτοερχόντουσαν 

έκαναν πολλές ώρες μαθήματα ελληνικών εντατικά και μετά έμπαιναν άλλα 

μαθήματα όπως η ιστορία. Τα υπόλοιπα μαθήματα διδασκόντουσαν κανονικά, απλώς 

ήμασταν πιο ελαστικοί. Τότε, το σχολείο ήταν Αποδήμων Ελλήνων και υπήρχαν 

παιδιά από Αμερική, Αυστραλία, Νότιο Αφρική, με ελληνικές ρίζες. Ελάχιστα 

μίλαγαν σπαστά ελληνικά, η επικοινωνία ήταν κυρίως στα αγγλικά. Τότε τα αγγλικά 

ήταν η πρωτεύουσα γλώσσα, όλοι οι καθηγητές έπρεπε να ξέρουν αγγλικά για να 

προσληφθούν και γι’ αυτό είχαν μειωμένο ωράριο, γιατί δούλευαν εξτρά ώρες για να 

προετοιμάζουν το υλικό τους στα αγγλικά. Τα γαλλικά εισήχθησαν σχετικά 

πρόσφατα ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Υπήρχε εποχή που ήμασταν  τρεις καθηγητές 

γαλλικών και οι τρεις με οργανική! Σαφώς το επίπεδο και η ποιότητα έχουν αλλάξει, 

χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και ακατέργαστα διαμάντια στο σχολείο. 

ΑΚ: Τι ορίζετε εσείς ως διαπολιτισμική εκπαίδευση; 

ΜΔ: Διαπολιτισμική εκπαίδευση θα έπρεπε να είναι η ανταλλαγή εκπαιδευτικών 

εργαλείων, εκπαιδευτικών μεθόδων και γνώσεων ανάμεσα στο διαφορετικό 

πληθυσμό που έχεις σε μια τάξη με την υποστήριξη βεβαίως του Υπουργείου 

Παιδείας. Φυσικά δε συμβαίνει αυτό. Και μόνο αν λάβουμε υπόψη ότι τα 

Διαπολιτισμικά σχολεία ακολουθούν το πρόγραμμα όλων των υπολοίπων σχολείων 

και όχι ένα ξεχωριστό δικό τους, καταλαβαίνουμε ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση 

είναι μια αρχή που την εφαρμόζει όποιος θέλει. 

ΑΚ: Πιστεύετε ότι οι θεωρίες περί διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και οι 

προτάσεις για την καλύτερη εφαρμογή της είναι πράγματι εφαρμόσιμες ή τελικά 

εξαρτάται από τον εκάστοτε καθηγητή και το μαθητικό κοινό; 

ΜΔ: Πρέπει οι καθηγητές οι οποίοι βρίσκονται σε τέτοια σχολεία να έχουν 

εκπαιδευτεί στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Όσοι εργαστήκαμε ή εργαζόμαστε 

ακόμα σε τέτοια σχολεία είμαστε όλοι με αυξημένα προσόντα, τουλάχιστον όσοι 
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μπήκαν από το 2000 και μετά. Όμως είναι ελάχιστοι αυτοί που έχουν ειδίκευση στη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση. Παρόλα αυτά προσπαθούμε αφού μπήκαμε σε αυτά τα 

σχολεία να επιμορφωθούμε, με σεμινάρια, συνέδρια που έχουμε οργανώσει και στο 

ίδιο το σχολείο, με ξένους εκπαιδευτικούς. Υπάρχει ανταλλαγή απόψεων. Είναι πάρα 

πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν αυτές οι θεωρίες. Στο γυμνάσιο οι περισσότεροι 

συμφωνούμε ότι αυτά τα σχολεία δε θα έπρεπε να υπάρχουν μόνο για ένα σύντομο 

χρονικό διάστημα. Διαφωνούμε με αυτά που ισχύουν στη βιβλιογραφία. Δηλαδή, ότι 

οι ξένοι που πάνε σε μια ξένη χώρα πρέπει να μάθουν λίγο τη γλώσσα και μετά να 

μπουν σε ένα κανονικό σχολείο για να μην γκετοποιούνται. Αν και αυτό ισχύει σε ένα 

βαθμό, από την άλλη πιστεύουμε ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί ψυχολογικοί, 

κοινωνικοί και οικογενειακοί λόγοι και προβλήματα που αντιμετωπίζουν, είναι 

ανάγκη για την ψυχική τους ισορροπία και μια ομαλή μετάβαση να υπάρχουν αυτά τα 

σχολεία και όχι μόνο για 6 μήνες ή ένα χρόνο. Πιστεύουμε ότι για 3 χρόνια είναι 

απαραίτητο. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται ανάμεσα σε άλλα παιδιά που έχουν 

βιώσει παρόμοιες καταστάσεις ξεριζωμού, και δε λέω τώρα που είναι πολύ βίαιες. 

Ακόμα και παλαιότερα που ήταν πιθανόν και επιλογή των γονέων να έρθουν, όπως 

και των Αποδήμων Ελλήνων. Όλοι συναντούσαν δυσκολίες, ορισμένοι δεν ήξεραν 

ούτε αγγλικά. Πιστεύω ότι αυτά τα σχολεία παρόλο που η βιβλιογραφία είναι 

εναντίον, πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι και περισσότερα. Στην Αττική υπάρχουν 

τρία γυμνάσια εκ των οποίων του Μενιδίου πρακτικά δεν είναι Διαπολιτισμικό, δεν 

υπάρχουν ξένοι, μόνο παιδιά της γειτονιάς. Το Διαπολιτισμικό του Ελληνικού θα 

λέγαμε πως είναι το κατεξοχήν Διαπολιτισμικό μιας και δεν έχουμε παιδιά της 

γειτονιάς. Πρέπει να δημιουργηθούν περισσότερα τέτοια σχολεία, ώστε τα παιδιά να 

έχουν ένα ομαλότερο πέρασμα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και στην 

ελληνική κοινωνία. Είναι ένα πολύ δύσκολο σχολείο και γι’ αυτό πιστεύω ότι 

χρειάζονται πολλά προσόντα σχετικά με το αντικείμενο. 

ΑΚ: Τί εικόνα έχετε σχηματίσει από την εμπειρία σας για τα διαπολιτισμικά 

σχολεία από άποψη μαθητικού κοινού και υλικοτεχνικών υποδομών; 

ΜΔ: Το σχολείο μας δεν είναι κατάλληλο γιατί είναι ένα κτήριο που είχε φτιαχτεί για 

φροντιστήριο και νοικιάζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια πληρώνοντας το ελληνικό 

κράτος πολλά χρήματα. 15 χρόνια μας φωνάζουν να μετακομίσουμε σε καινούριο 

κτήριο και ποτέ δε γίνεται. Σαν κτήριο δεν είναι κάτι σπουδαίο. Στα θετικά, είναι σε 
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καλή περιοχή, έχει αρκετό πράσινο, κάποτε είχαμε την πολυτέλεια και βλέπαμε και 

θάλασσα.  Το καλό είναι πως είναι συμμαζεμένο, δεν είναι αχανές, οπότε τα παιδιά 

νιώθουν οικεία σε αυτό το χώρο. Πλέον έχουμε και το μετρό. Το καλό είναι ότι τα 

τελευταία χρόνια έχουμε προσπαθήσει να το αναβαθμίσουμε μέσω της διεύθυνσης. 

Έχουμε πιο πολλούς υπολογιστές, έχουμε φτιάξει δύο αίθουσες προβολών, 

προσπαθούμε να βρούμε διαδραστικούς πίνακες. Θέλει ακόμα πολλή δουλειά. 

Αναφορικά με το μαθητικό κοινό υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση. Προ εικοσαετίας 

είχαμε πολλά παιδιά από κοινότητες του εξωτερικού. Είχαμε τότε 2-3 μαύρους από 

την Υποσαχάρια Αφρική, τα οποία όμως είχαν γεννηθεί εδώ με άπταιστα ελληνικά. 

Μια εποχή διαλύθηκε ένα φιλιππινέζικο σχολείο είχαμε μαζική εισροή Φιλιππινέζων. 

Και σιγά σιγά αρχίσαμε να έχουμε παιδιά από το πρώην ανατολικό μπλοκ, μέχρι που 

αυτό έγινε πολύ πιο έντονο. Είχαμε δηλαδή παιδιά από Βουλγαρία, Ρωσία, Ρουμανία, 

Αλβανία. Τα παιδιά του ανατολικού μπλοκ νομίζω πως είχαν πιο υψηλό επίπεδο και 

ήταν πιο κοντά σε εμάς. Είχαν πάει σε κανονικό σχολείο, ήταν πολλά χριστιανοί, οι 

Αλβανοί μάθαιναν πολύ εύκολα τα ελληνικά, έπαιρναν και πρωτιές. Όλα τα παιδιά 

εκείνα προερχόμενα από ένα οργανωμένο εκπαιδευτικά περιβάλλον, είχαν βάσεις, 

άρα το μάθημα γινόταν πιο εύκολα. Για παράδειγμα οι Ρώσοι στα μαθηματικά ήταν 

πάρα πολύ δυνατοί! Έπειτα άρχισαν να έρχονται και παιδιά Πακιστάν, Αφγανιστάν, 

προσφάτως και Συρία. Πολλά από αυτά τα παιδιά δεν έχουν ξαναμπεί σε τάξη. Είναι 

το πρώτο τους σχολείο μιας και προέρχονται από χώρες με πολύ σοβαρά προβλήματα 

λόγω πολέμων, που δεν έχουν προλάβει να μπουν σε τάξη και να παρακολουθήσουν 

κανονικά σχολείο και συνεχόμενα. Μετά μας ήρθαν πάλι προ πενταετίας παιδιά από 

την Υποσαχάρια Αφρική, από χώρες που ήταν έντονο το μουσουλμανικό στοιχείο και 

τα παιδιά είχαν φοιτήσει μόνο σε θρησκευτικά σχολεία που διδασκόντουσαν το 

Κοράνι. Πολύ καλά παιδιά, φιλότιμα, αμέσως προσαρμόστηκαν. Προσωπικά είχα 

χαρεί πολύ για αυτά τα παιδιά μιας και μιλούσαν γαλλικά οπότε ακόμα και στα 

διαλείμματα μιλούσαμε και ένιωθαν πιο οικεία. Γενικά είναι πολύ δύσκολη η 

κατάσταση.  

ΑΚ: Κατά την διάρκεια του μαθήματος ποιες θα λέγατε πως είναι οι 

μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι καθηγητές; 

ΜΔ: Το βασικό πρόβλημα είναι πως μέχρι το τέλος της χρονιάς έχουμε διαρκώς 

νέους μαθητές, έτσι χάνουμε και αυτούς που έρχονται και αυτούς που προοδεύουν. 
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Είναι πολύ δύσκολο να βάλουμε σε πρόγραμμα το μάθημά μας, τα παιδιά. Αυτά που 

προοδεύουν κουράζονται να ξανά ακούνε τα ίδια. Από την άλλη δεν μπορούμε κι 

εμείς να αποκλείσουμε τα καινούρια παιδιά. Πάντα προσπαθούμε να πούμε ξανά 

κάποια πράγματα για να μπορούν να παρακολουθήσουν. Για τα περισσότερα παιδιά 

είναι πολύ δύσκολο, δεδομένου ότι δε γνωρίζουν και τη γλώσσα. Η δυσκολία όμως 

υπάρχει και στα ίδια. Πολλά παιδιά ζουν μόνα τους, και αυτά που ερχόντουσαν από 

το ανατολικό μπλοκ ήταν πολλές φορές από μονογονεϊκές οικογένειες, με τις 

μαμάδες να δουλεύουν ώρες ατελείωτες και τα παιδάκια έμεναν μόνα τους και 

βλεπόντουσαν σαββατοκύριακα. Τώρα είναι ακόμα χειρότερα. Κάποια από αυτά 

έχουν βιώσει πόλεμο, οι γονείς τους είναι άνεργοι, βιώνουν την οικονομική κρίση. 

Τότε τουλάχιστον οι γονείς βρίσκανε κάποια δουλειά και τα παιδιά κάπως 

προόδευαν. Πλέον είναι δύσκολο… Παιδάκια κλαίνε επειδή χωρίστηκαν οι 

οικογένειές τους, άλλα παιδιά έχουν δει τους γονείς τους να πεθαίνουν μπροστά τους. 

Γι’ αυτό θεωρώ τη μεγαλύτερη πρόκληση να εντάξω όλα μου τα παιδιά στο μάθημα. 

Έχουμε μια ποικιλία παιδιών με διαφορετικό γλωσσικό και γνωστικό περιβάλλον. 

Κάποια στιγμή είχα διδάξει ευρωπαϊκή ιστορία και όταν φτάσαμε στο Ναπολέοντα 

μου έκανε φοβερή εντύπωση πως δεν τον ήξεραν ούτε σαν όνομα! Τότε τα παιδιά 

μου είπαν πως γνώριζαν περισσότερα πράγματα για τη δική τους ιστορία παρά για 

την ευρωπαϊκή. Τότε αναρωτήθηκα, πόσα πράγματα ξέρω εγώ για την αφρικανική, 

για κάθε χώρα ξεχωριστά. Ξέρουμε ελάχιστα μόνο αν έχουν εμπλακεί ευρωπαίοι. 

Αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να το έχουμε πάντα στο νου μας για να περιορίζουμε 

τις απαιτήσεις μας. Ειδικά στα διαπολιτισμικά, είναι εξαντλητικό να διδάσκεις 

λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές παραμέτρους που συνέχεια μπαίνουν και 

επηρεάζουν την απόδοση, την επίδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών. Έχουμε 

παιδιά που δεν έχουν βιώσει σχολικά περιβάλλοντα δεν ξέρουν τι θα πει κανόνες, ή 

στον αντίποδα παιδιά που έρχονται από πολύ αυταρχικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 

όταν βιώνουν αυτή τη δημοκρατία, ελευθερία και ανοχή, χαλαρώνουν. Τότε είναι που 

δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε! Έχουμε παιδιά που στις χώρες τους πολεμούσαν! 

Οπότε είναι και για αυτά δύσκολο να ενταχθούν στο σύστημα. Έχουμε μαθητή 17 

ετών από τη Συρία το οποίο για να στηρίξει την οικογένειά του έβοσκε πρόβατα. 

Αυτόν τον άνθρωπο δε μπορείς να το εξαναγκάσεις να συμπεριφερθεί σαν μαθητής 

στο πλαίσιο μιας τάξης. Στη συνέχεια το θέμα της γλώσσας είναι πολύ σημαντικό. 

Είναι πολύ δύσκολο για έναν Κινέζο να μάθει γαλλικά! Χρειάζεται υπομονή και 

ελαστικότητα. Και παρότι έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά σεμινάρια, μέχρι και ένα 
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που το είχα πληρώσει στη Γαλλία, όταν μιλάνε για αρχαρίους ποτέ δεν αναφέρονται 

στους αρχαρίους που έχουμε εμείς. Μέχρι και το αλφάβητο είναι πολύ δύσκολο να το 

μάθουν. Άρθρα, καταλήξεις… όλα αυτά φαντάζουν ουτοπικά για κάποιους 

πολιτισμούς. Εκεί επιστρατεύεις διαδραστικές μεθόδους. Με ζωγραφική, τραγούδι, 

θεατρικό, παιχνίδι. Από τις έρευνες ξέρουμε ότι η μητρική σου σε βοηθάει να μάθεις 

μια ξένη γλώσσα, οπότε όταν μαθαίναμε προτασούλες στα γαλλικά τις γράφαμε σε 

όλες τις γλώσσες. Αυτό τα έκανε να θυμηθούν τη μητρική τους γλώσσα, να νιώσουν 

περήφανα για αυτά. Εννοείται, πολλά παιδιά εκτελούν χρέη μεταφραστή, ελπίζοντας 

ότι τα μεταφράζουν σωστά! (γέλια)  

ΑΚ: Πως είναι η συνεργασία-επικοινωνία μεταξύ των μαθητών; 

ΜΔ: Συνήθως είναι πολύ καλή. Τείνουν να φτιάξουν γκρουπάκια ανάλογα την 

καταγωγή τους και για λόγους επικοινωνίας. Γίνονται και πολλοί άλλοι συνδυασμοί. 

Γίνονται και κάποιες συγκρούσεις αλλά δεν είναι εθνικού χαρακτήρα. Γενικά 

συνεργάζονται καλά. Βοηθάει το ένα το άλλο. 

ΑΚ: Υπάρχει επικοινωνία ή/και συνεργασία με τους γονείς αναφορικά με την 

πρόοδο των παιδιών τους; 

ΜΔ: Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Τις περισσότερες φορές οι γονείς δε 

μιλάνε ελληνικά. Συγκεκριμένα θυμάμαι μια οικογένεια Πακιστανών με τρεις κόρες, 

τη μεγάλη δεν την είχαμε γνωρίσει, είχε περάσει νοσηλευτική στη Σπάρτη και 

σπούδαζε, η άλλη ήταν άριστη μαθήτρια, είχε περάσει από εμάς και ήταν 

σημαιοφόρος στο Λύκειο και είχαμε και τη μικρή. Η μαμά δεν είχε μάθει ελληνικά. Η 

μεγάλη κόρη φορούσε μαντίλα όταν πήγαινε σχολείο, μιας και ένιωθε οικεία και δεν 

της είπε ποτέ κανείς τίποτα. Στο πανεπιστήμιο ένιωθε άσχημα οπότε όταν ήρθαν 

πρωτοείδαμε τα μαλλιά της! Ακόμα όμως και όταν υπάρχουν γονείς η επικοινωνία 

είναι πολύ δύσκολη. Έχουμε και παιδιά που είναι ασυνόδευτα, μένουν σε ξενώνες και 

διάφορες εστίες. Εν ολίγοις τους γονείς δεν τους βλέπουμε συχνά. Έχουμε και τα 

ακραία, πατέρας να χτυπήσει μπροστά μας το γιό του επειδή δεν πήρε καλό βαθμό 

και να μας προτρέπει να το κάνουμε κι εμείς αν χρειαστεί. Καταλαβαίνετε ότι αυτό 

είναι ενάντια στα πιστεύω μας και μας έφερνε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.  

ΑΚ: Θα μπορούσε να υλοποιηθεί κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα; Πως θα 

λειτουργούσε ή πως λειτούργησε αν έχετε ήδη υλοποιήσει; 
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ΜΔ: Σταθερά πολλά χρόνια υλοποιώ προγράμματα. Το δεύτερο κιόλας χρόνο 

ανεβάσαμε στα γαλλικά το «Φάντασμα της Όπερας», σε δική μου διασκευή. Εκείνη 

την εποχή λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο πλαίσιο του μαθήματος της 

ολυμπιακής παιδείας είχαμε κάνει ένα θεατρικό για τα ολυμπιακά ιδεώδη και το 

παρουσιάσαμε στην Ολυμπία. Όλα αυτά τα παιδιά έμεναν εξτρά ώρες για να 

προετοιμαστούν, με μεγάλη θέληση, διάθεση και μεράκι. Τα επόμενα χρόνια έκανα 

προγράμματα αγωγής υγείας για το ρατσισμό, για τον εκφοβισμό, και τέλος για τις 

δικές τους εθνικές εορτές σε συνδυασμό με τις δικές μας. Παράλληλα με εμένα 

πολλοί συνάδελφοι έτρεχαν και άλλα προγράμματα. Με συμμετοχές σε φεστιβάλ του 

Δήμου. Γενικά το σχολείο του Ελληνικού προσπαθεί πάρα πολύ να ανοιχτεί στην 

κοινωνία. Έχουμε κάνει πάρα πολλές εκδρομές, εκδηλώσεις, επισκέψεις σε μουσεία, 

σε αρχαιολογικούς χώρους, ασχολούμαστε με προγράμματα, συνεργαζόμαστε με 

άλλα σχολεία σε προγράμματα με θέμα το ρατσισμό, το διαπολιτισμό. Τα παιδιά μας 

έχουν συνάψει και φιλικές σχέσεις με παιδιά αντίστοιχων ελληνικών σχολείων. 

Κάνουμε ότι μπορούμε να τα ανοίξουμε στο ελληνικό γίγνεσθαι. Λαμβάνουμε μέρος 

σε διαγωνισμούς, έχουμε πάρει και βραβεία. Πέρσι πήγαν σε διαγωνισμό φυσικής της 

UNESCO! 

ΑΚ: Ποια πιστεύετε είναι τα προβλήματα που δεν προσεγγίζει το σύστημα; 

ΜΔ: Δεν μπορεί το σύστημα να πει ότι δε γνωρίζει τα προβλήματα. Τα ξέρουν πάρα 

πολύ καλά. Το πρόγραμμα σπουδών είναι 100% πρόβλημα. Υποχρεώνει τα παιδιά να 

μάθουν ταυτόχρονο αρχαία, νέα, αγγλικά, γαλλικά και όλα τα υπόλοιπα. Μπορεί τα 

αρχαία να μην εξετάζονται την πρώτη χρονιά, αλλά δε σημαίνει κάτι. Πρέπει να γίνει 

μια πραγματική δουλειά ώστε να αλλάξει αυτό το πρόγραμμα. Τα σχολεία θα έπρεπε 

να είναι καλύτερα εξοπλισμένα. Με νέες τεχνολογίες για την επίτευξη μιας 

καλύτερης επικοινωνίας και για να είναι και πιο ελκυστικό το αντικείμενο για τα 

παιδιά. Θα έπρεπε οι εκπαιδευτικοί να είναι γνώστες της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης και να γνωρίζουν τρόπους να εφαρμοστεί το γνωστικό αντικείμενο που 

διδάσκει ο καθένας με έναν τρόπο που αν προσεγγίζει ένα τέτοιο κοινό. Όχι 

θεωρητικά, πρακτικά. Με εργαλεία και μεθόδους. Ούτε τα βιβλία του Υπουργείου 

βοηθούν. Χρειαζόμαστε βιβλία που απευθύνονται σε εφήβους αλλά το επίπεδο να 

είναι για παιδιά δημοτικού. Αυτό είναι κάτι που το έχω συζητήσει και με τη 

σύμβουλο. Με κοτούλες και γατούλες δε μπορώ να κάνω μάθημα σε παιδιά 
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Γυμνασίου. Χρειαζόμαστε βιβλία γυμνασίου για ηλικίες 12-17 ετών με γνωστικό 

επίπεδο Α’ και Β’ Δημοτικού, με θέματα και εικονογράφηση ταιριαστά στην 

πραγματική τους ηλικία. 

ΑΚ: Για να μη συζητάμε μόνο τις προκλήσεις και τα προβλήματα, ποια είναι τα 

όμορφα στοιχεία σε ένα διαπολιτισμικό σχολείο; 

ΜΔ: Είναι συγκινητικό ότι πολύ συχνά μας αντιμετωπίζουν σα γονείς. Αυτό είναι και 

λυπηρό γιατί γνωρίζουμε πως κάποια δεν τους έχουν. Έχουμε περιπτώσεις παιδιών 

που είμαστε πολύ κοντά και αποκτάμε ένα δέσιμο που πολλές φορές δεν προλαβαίνει 

να γίνει στο κανονικό σχολείο, είτε γιατί σε πιέζει η ύλη, είτε γιατί στοχεύεις αλλού. 

Δυστυχώς δε μας δίνεται η δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε το χρόνο που περνάμε 

μαζί γιατί ξαφνικά φεύγουν για άλλες χώρες. Επίσης αν είχαμε μια ελεύθερη ώρα για 

να μας μιλήσουν για το δικό τους πολιτισμό, τη δική τους κουλτούρα, αν τους δίναμε 

τη δυνατότητα να εξερευνούν και τη δική τους γλώσσα και ιστορία για να μην την 

ξεχάσουν και να εμπλουτίζονται μεταξύ τους. Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο.  

ΑΚ: Τι κερδίζει από την καθημερινή του εμπειρία ένας καθηγητής σε ένα 

διαπολιτισμικό σχολείο; 

ΜΔ: Νομίζω το να είμαι πραγματικά προσγειωμένη ως προς τις απαιτήσεις. Βλέπεις 

πως όταν δεν υπάρχει η στήριξη, το πλαίσιο από την οικογένεια, την πολιτεία και την 

κοινωνία, αυτό με βοηθάει να είμαι πιο προσγειωμένη και στον τρόπο που οργανώνω 

το μάθημά μου. Από την άλλη είναι πολύ κουραστικό. Μια τάξη μέσα σε 45 λεπτά 

μπορεί να σε εξαντλήσει. Αυτό έχει ενταθεί σε όλα τα σχολεία και λόγω της κρίσης.  

ΑΚ: Έχετε συμμετάσχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια; έχουν βοηθήσει τον τρόπο 

διδασκαλίας σας; Με ποιό τρόπο; 

ΜΔ: Έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά. Βοηθούν σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Γιατί 

ενημερωνόμαστε με τι ισχύει στο εξωτερικό, σε χώρες με αντίστοιχα προβλήματα. 

Θα ήθελα να είναι πιο πρακτικά. Χρειαζόμαστε εργαλεία άμεσα εφαρμόσιμα. Περί 

ανέμων και υδάτων, θεωρίες κλπ τα γνωρίζουμε. Πρακτικά χρειαζόμαστε υλικό, 

εγχειρίδια, ενισχυτική διδασκαλία, παράλληλη στήριξη. Έχουμε πολλά θέματα και 

χρειαζόμαστε πρακτική βοήθεια. 
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ΑΚ: Από την εμπειρία σας, ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος επιμόρφωσης; 

ΜΔ: Όλες αυτές οι προκλήσεις, οι καθημερινές δυσκολίες και όλα αυτά που 

βιώνουμε από πρώτο χέρι, χωρίς να τα μαθαίνουμε από την τηλεόραση. Και ο λόγος 

που έμεινα τόσα χρόνια είναι γιατί δε θέλω να τα εγκαταλείψω. Αυτά τα σχολεία 

χρειάζονται μόνιμους καθηγητές που θα αφουγκράζονται τα προβλήματα των 

παιδιών. Και οι καθηγητές πέραν των αυξημένων προσόντων όπως προείπαμε, πολλοί 

από αυτούς έχουν ανοιχτό μυαλό, με σπουδές και επιμορφώσεις στο εξωτερικό, έχουν 

ακούσει πράγματα, έχουν τρέξει σε σεμινάρια και πολλά άλλα. Και οι αναπληρωτές 

έχουν αγκαλιάσει τα παιδιά αυτά. 

ΑΚ: Τι θα συμβουλεύατε έναν νέο εκπαιδευτικό που θα ήθελε να 

δραστηριοποιηθεί σε ένα διαπολιτισμικό σχολείο; 

ΜΔ: Με δική του πρωτοβουλία να φροντίσει να επιμορφωθεί όσο μπορεί 

περισσότερο και να οπλιστεί με υπομονή και υπομονή μιας και οι απαιτήσεις, οι 

δυσκολίες και οι ιδιαιτερότητες ενός τέτοιου σχολείου είναι αρκετά μεγάλες. 

 

Συνέντευξη την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017  

Φιλόλογος στο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αχαρνών 

ΑΚ: Ξεκινώντας θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η Πανεπιστημιακή σας 

εκπαίδευση, και ποια είναι η ειδικότητα σας. 

ΠΔ: Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών της 

Φιλοσοφικής, και έχω μεταπτυχιακό στη Διαπολιτισμική Επικοινωνία. Διδάσκω ως 

φιλόλογος νεοελληνική γλώσσα, αρχαία γλώσσα, ιστορία και λογοτεχνία. Μιλάω 

ρώσικα σε επίπεδο Β2, αγγλικά και γερμανικά. 

ΑΚ: Πώς ξεκινήσατε να εργάζεστε σε διαπολιτισμικό σχολείο; Εσείς το 

επιλέξατε ή ήταν μια ξαφνική αλλαγή στην καριέρα σας; 

ΠΔ: Ξεκίνησα τα ρώσικα πριν πάρω τη μετάθεση εδώ, ήμουν επίπεδο Β1 και όταν 

ήρθα επιτάχυνα. Δεν τα ξεκίνησα λόγω της μετάθεσης. Να πω την αλήθεια, το 

περίμενα πιο διαπολιτισμικό απ’ ότι είναι, και λόγω των ρωσικών. Υπήρχε το 
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στοιχείο της επιλογής, θα μπορούσα να μείνω και στην οργανική μου στην Εύβοια. 

Εδώ είμαι από το 2009. 

ΑΚ: Τι ορίζετε εσείς ως διαπολιτισμική εκπαίδευση; 

ΠΔ: Πιστεύω ότι στην προκειμένη περίπτωση του συγκεκριμένου σχολείου, 

διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι να φέρεις τα παιδιά σε μεγαλύτερη οικείωση προς 

τον κοινό πολιτισμικό τόπο. Τα παιδιά αυτά ξεκινούν από μια μειωμένη γνώση του 

ελλαδικού πολιτιστικού τόπου, επομένως πρέπει να τα φέρεις προς τα εκεί. Δεν έχουν 

επαφή με την κοινή κουλτούρα όπως την καταλαβαίνουμε εμείς εκτός Μενιδίου. Από 

πολλές απόψεις. Από τις γεωγραφικές γνώσεις, μέχρι τις ιστορικές, τις λογοτεχνικές 

κλπ. Άρα πρέπει να φέρεις τα παιδιά αυτά προς την ενσωμάτωση, προς την επαφή της 

στάνταρ κουλτούρας που έχουμε εκτός σχολείου. 

ΑΚ: Πείτε μας δύο λόγια για αυτό το σχολείο. 

ΠΔ: Ξεκίνησε ως πείραμα εκπαιδευτικής πολιτικής. Με αναζήτηση στόχων 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που θα πάντρευαν τις κουλτούρες, τη μητρική και την 

κοινή ελληνική. Αλλά στην πορεία έχουν χαθεί λίγο αυτές οι γέφυρες και το σχολείο 

λειτουργεί κυρίως προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης των παιδιών στις 

παραμέτρους της στάνταρ κουλτούρες. Η σύσταση ήταν και είναι η ίδια. Δεν έχουμε 

παιδιά από Αφρική ή Ασία τόσο πολύ. Έχουμε παιδιά από Ευρώπη, ανατολικές 

χώρες, πρώην σοβιετική ένωση, Αλβανία. Πολύ λίγες εξαιρέσεις από Ινδία, 

Πακιστάν, αν προκύψουν. Είναι μονάδες μέσα στο σύνολο, δεν υπάρχει η 

διαφοροποίηση όπως στα Διαπολιτισμικά Αθήνας και Ελληνικού.  

ΑΚ: Περιγράψτε μας το μαθητικό κοινό αυτού του σχολείου. 

ΠΔ: Εδώ είναι λίγο μονομπλόκ. Αυτό δημιουργεί και θέματα γιατί δεν μπορείς να 

επιδιώξεις γνήσια διαπολιτισμικότητας, γιατί έχει μόνο ένα μπλοκ. Ούτε οι τάξεις 

είναι πολυπολιτισμικές. Δεν έχεις διάδραση μεταξύ ενός Βούλγαρου και ενός 

Ουγκαντέζου. Τα παιδιά μοιράζονται κοινούς κώδικες. Εκεί που θέλω να εστιάσω 

είναι ότι πολλές φορές είναι άγνωστο και ποια είναι η μητρική κουλτούρα αυτών των 

παιδιών. Αν επιχειρήσεις να κάνεις μια αναγωγή στην ρωσική κουλτούρα, δε 

σημαίνει ότι το ξέρουν απαραίτητα. Υπάρχει ένας πολιτισμικός μετεωρισμός. Εγώ ας 

πούμε ως ρωσόφωνος, θέλοντας να βοηθήσω περισσότερο, δεν μπορώ να κάνω 
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κάποια αναφορά σε ένα Ρώσο συγγραφέα, γιατί δεν τους ξέρουν. Δεν είναι παιδιά 

μεγαλωμένα με μια ισχυρή γνώση της ρωσικής. Είναι στο ενδιάμεσο, λίγο ρωσικά, 

λίγο ποντιακά, είμαστε Πόντιοι, σκεφτόμαστε και τη Ρωσία. Είναι νεφελώδη όλα 

αυτά στο μυαλό τους. Από την άλλη, και η γεωγραφική απομόνωση της περιοχής 

(Μενίδι) από την υπόλοιπη Αθήνα, δημιουργεί την αίσθηση μιας τεράστιας 

απόστασης σε όλα. Νοοτροπία, εμπειρία… αν είσαι στο Μενίδι, η Αθήνα σου 

φαίνεται Νέα Υόρκη! Έτη φωτός μπροστά. Σύνταγμα, Ομόνοια, χώροι πολιτισμού, 

όλα αυτά είναι πολύ μακριά. Έχουμε μανάδες που μιλάνε καλύτερα ρώσικα παρά 

ελληνικά επειδή δε φεύγουν συχνά από εδώ! Στο σπίτι μπορεί να μιλάνε ρώσικα παρά 

ελληνικά, και πάλι όμως δεν μπορείς να κάνεις μια αναγωγή στη ρωσική, γιατί δεν 

υπάρχει το υπόβαθρο και είναι όλα στον αέρα! Οι φιλόλογοι είναι από τις ειδικότητες 

που έχουν το μεγαλύτερο θέμα. Δεν πατάς πουθενά. Ούτε σε καλή γνώση ελληνικής, 

ούτε σε καλή γνώση ρωσικής, ούτε το αναλυτικό πρόγραμμα σε βοηθάει μιας και 

έχουμε ενιαίο με τα άλλα σχολεία. Υπάρχουν και εγχειρίδια πιο προσαρμοσμένα 

μεταξύ ελληνικής και ρωσικής για να βοηθηθεί ο ρωσόφωνος. Θα έπρεπε να κάνουμε 

ένα μάθημα σε τέτοιο επίπεδο. 

ΑΚ: Πιστεύετε ότι οι θεωρίες περί διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και οι 

προτάσεις για την καλύτερη εφαρμογή της είναι πράγματι εφαρμόσιμες ή τελικά 

εξαρτάται από τον εκάστοτε καθηγητή και το μαθητικό κοινό; 

ΠΔ: Εδώ θα πρέπει να κάνουμε κάποιες διακρίσεις. Υπάρχει πράγματι γνώση 

διαπολιτισμική, που θα έπρεπε να την ξέρουν και τα παιδιά, στο πλαίσιο κάποιων 

δεξιοτήτων ζωής. Το κομμάτι των life skills είναι εφαρμόσιμο. Τώρα, η 

διαπολιτισμική θεωρία έχει να κάνει και με την αξία της επικοινωνίας του καθηγητή 

με το μαθητή και τους γονείς του. Καλό είναι να ξέρεις ότι ένας Μουσουλμάνος, ένας 

Πακιστανός, ένας Ινδός φέρεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ότι με έναν άλλο τρόπο 

πρέπει να του μιλήσεις κλπ. Πως θα φερθείς. Το μοντέλο εκπαίδευσης είναι κάτι 

άλλο. Εξαρτάται το μάθημα που διδάσκεις. Στο μάθημα της γλώσσας έχει μάθημα για 

γλώσσες του κόσμου, ΕΕ, ειρήνη, πόλεμος, εκεί μπορείς να θίξεις θέματα. Αρχαία, 

μαθηματικά τι μπορείς να κάνεις; Είναι ένας κόσμος από μόνος του. Είναι και το 

επίπεδο των παιδιών του Γυμνασίου, όπου δεν υπάρχει η γνωστική ωριμότητα για να 

συλλάβουν τα παιδιά πράγματα.  Στο Λύκειο μπορεί να μπορείς να κάνεις 

περισσότερα πράγματα στο διαπολιτισμό. Εγώ προσπαθώ σε όλες τις τάξεις. Είναι 
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θέμα μαθήματος και με γνώμονα το γνωστικό υπόβαθρο των παιδιών, χωρίς να 

υπονοώ ότι είναι ανώριμα.  

ΑΚ: Τί εικόνα έχετε σχηματίσει από την εμπειρία σας για τα διαπολιτισμικά 

σχολεία από άποψη υλικοτεχνικών υποδομών; 

ΠΔ: Η υλικοτεχνική υποδομή είναι άριστη. Άριστη! 

ΑΚ: Κατά την διάρκεια του μαθήματος ποιες θα λέγατε πως είναι οι 

μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι καθηγητές; 

ΠΔ: Ο φιλόλογος έχει να κάνει κυρίως με την πρόκληση το πώς σε εκπλήσσουν τα 

παιδιά με τα πράγματα που δεν γνωρίζουν. Στα αρχαία σήμερα που είχα να κάνω για 

το Δάμωνα και το Φειδία που ήταν πυθαγόρειοι φιλόσοφοι και αύριο θα κάνω για το 

Σωκράτη, και δεν ξέρουν τι είναι «φιλόσοφος». Πώς να προχωρήσω παραπέρα; Δεν 

ξέρουν τι είναι φιλοσοφία. Και δεν το λέω υποτιμητικά, είναι όμως πραγματικότητα. 

Δεν ξέρω αν είναι θέμα ηλικία, καταγωγής, σχολείου. Πάντως αυτή είναι η 

πραγματικότητα. Δεν μπορούν να το πλαισιώσουν όλο αυτό, κι εμένα με ενδιαφέρει 

και το ευρύτερο πλαίσιο. Τα μαθηματικά είναι πιο τεχνικά. «Το παιδί ξέρει» είναι 

γενικό. Κάτι πιο βαθύ και πιο γενικό δεν το προσεγγίζει.  

ΑΚ: Πως είναι η συνεργασία-επικοινωνία μεταξύ των μαθητών; 

ΠΔ: Κανονική συνεργασία, αρμονικές σχέσεις. Νορμάλ πλαίσια. 

ΑΚ: Υπάρχει επικοινωνία ή/και συνεργασία με τους γονείς αναφορικά με την 

πρόοδο των παιδιών τους; 

ΠΔ: Έχουμε καλή συνεργασία. Έρχονται, ρωτάνε, ενδιαφέρονται, μπορώ να 

απαντήσω και στα ρώσικα αν χρειαστεί, τα επιστρατεύω.  

ΑΚ: Θα μπορούσε να υλοποιηθεί κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα; Πως θα 

λειτουργούσε ή πως λειτούργησε αν έχετε ήδη υλοποιήσει; 

ΠΔ: Κάνω ένα πρόγραμμα τις «Δεξιότητες Ζωής», για τρίτο χρόνο. Το πρόγραμμά 

μου δυστυχώς είναι πολύ πιεσμένο, κάνω πολλά αντικείμενα μαζί. Μόνο αν υπήρχαν 

οι υποχρεωτικοί όμιλοι θα μπορούσα να κάνω πολλά. Και λέω «υποχρεωτικοί» γιατί 

αν πεις σε ένα παιδί να κάτσει εξτρά ώρες 14:00-15:00 δε θα κάτσει, μόνο αν είναι 
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στη ζώνη του σχολείου του θα ασχοληθεί. Ευρωπαϊκά προγράμματα ταιριάζουν πολύ 

σε αυτό το σχολείο, αλλά δυστυχώς δεν έχω το χρόνο και αυτά τα προγράμματα είναι 

πολύ απαιτητικά και θέλουν πολλή δουλειά. 

ΑΚ: Ποια πιστεύετε είναι τα προβλήματα που δεν προσεγγίζει το σύστημα; 

ΠΔ: Το σύστημα δεν έχει καλή αντίληψη του σχολικού χρόνου. Δεν είναι δυνατό να 

στριμωχτούν στις ώρες διδασκαλίας και προγράμματα. Οτιδήποτε άλλο εκτός 

μαθήματος πρέπει να μπει στη ζώνη προγραμμάτων. Πρέπει να προβλεφθεί ζώνη 

προγραμμάτων, για όλα τα σχολεία. Πρέπει το παιδί να ξέρει ότι έχει σχολείο 8:00-

15:00, και 14:00-15:00 έχει πρόγραμμα. Το δικό μου το πρόγραμμα θα το δούλευα 

πολύ καλύτερα αν είχα μια ώρα παραπάνω μετά το μάθημα. Ενώ τώρα προσπαθώ να 

στριμώξω μέσα στο έτος, 6 ώρες πρόγραμμα στο μάθημα των αρχαίων. Το κάνω, 

αλλά γιατί να μην έχω άνεση χρόνου; Και να κάνω όχι 6, αλλά 16 ώρες. 

ΑΚ: Για να μη συζητάμε μόνο τις προκλήσεις και τα προβλήματα, ποια είναι τα 

όμορφα στοιχεία σε ένα διαπολιτισμικό σχολείο; 

ΠΔ: Οι λίγοι καλοί μαθητές που έχουν κάποια εξαιρετικά ενδιαφέρονται. Φέτος έχω 

μια μαθήτρια Γ Γυμνασίου, γηγενής, η οποία θέλει να ασχοληθεί με τον προφορικό 

λόγο. Και της κάνω μια ώρα τη βδομάδα training, εντός σχολείου εννοείται, μαζί με 

ένα ακόμα παιδί, μήπως και του χρόνου συμμετάσχουν σε αγώνες ρητορικής. Την 

ενδιαφέρει να κάνει το μοντέλο προσομοίωσης των Ηνωμένων Εθνών, στο Λύκειο. 

Και την ανέλαβα, κάθε Τρίτη την 6η ώρα κάνουμε εξάσκηση. Άλλη κορυφαία στιγμή, 

είναι μια μαθήτριά μου στην Α Γυμνασίου από το Ουζμπεκιστάν  και ξέρει κάποια 

ελληνικά και κάθε Παρασκευή κάνουμε μια ώρα ελληνικά. Εκεί χρησιμοποιώ πολύ 

τα ρώσικα για να καταλαβαίνει. Το κάνω όμως για ένα παιδί. Λειτουργείς και 

εξατομικευμένα. Μετά από 11 χρόνια εμπειρίας, έχω καταλάβει ότι είμαι πιο πολύ 

του coaching παρά της διδασκαλίας. Όταν κάποιος μου πει ότι έχει ένα ειδικό 

ενδιαφέρον και χρειάζεται στήριξη, το εκτιμώ περισσότερο. Έχω εξελιχθεί 

περισσότερο σε coach παρά σε teacher. 

ΑΚ: Τι κερδίζει από την καθημερινή του εμπειρία ένας καθηγητής σε ένα 

διαπολιτισμικό σχολείο; 
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ΠΔ: Μισθολογικά όχι. Εμπειρικά ναι. Γνωρίζεις παιδιά από διαφορετικά μέρη, και 

μπορείς να βοηθήσεις διαφορετικά παιδιά, με διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα η 

μαθήτρια που ενδιαφέρθηκε για την προσομοίωση των Ηνωμένων Εθνών μου έδωσε 

μια ιδέα να το προσαρμόσω αυτό στο μάθημα.  

ΑΚ: Ιδανικά, ποια υλικοτεχνική υποδομή θεωρείται ότι λείπει από το σχολείο η 

οποία θα σας βοηθούσε στη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας; 

ΠΔ: Ιδανικά θα θέλαμε διαδραστικούς πίνακες σε κάθε τάξη. Αυτό που λείπει από 

αυτά τα σχολεία είναι υποχρεωτικοί όμιλοι δραστηριοτήτων. Όλα επαφίονταν στην 

οργάνωση του προγράμματος. Τα σχολεία αυτά θα έπρεπε να έχουν διευρυμένο 

πρόγραμμα. 

ΑΚ: Έχετε συμμετάσχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια;  

ΠΔ: Για τη διαπολιτισμική δε γίνονται και πολλά. Γίνονται, αλλά δεν έχω πάει. 

ΑΚ: Αν ναι, έχουν βοηθήσει τον τρόπο διδασκαλίας σας; Με ποιό τρόπο; 

ΠΔ: Σχετικά, ναι. Επειδή εδώ τα παιδιά δεν είναι μωσαϊκό, έχεις να κάνεις με μια 

συγκεκριμένη κουλτούρα. Και δεν είναι η πολιτισμική κουλτούρα. Είναι η νοοτροπία 

σε σχέση με τις προσδοκίες από την εκπαίδευση και από τη ζωή. Παλεύεις και με 

άλλα πράγματα. Άντε και ο άλλος δεν ξέρει, ε δεν έχει και το εσωτερικό κίνητρο να 

μάθει. Συνδυάζεται με μια ευρύτερη έλλειψη προσδοκιών από την εκπαίδευση στην 

περιοχή. Αυτά τα παιδιά δε στοχεύουν σε πανελλήνιες, ένα ΕΠΑΛ το πολύ. 

Τρομάζουμε να τελειώσουν το σχολείο χωρίς απουσίες. Δεν μπορείς να πας πολύ 

πέρα, να είμαστε ρεαλιστές. Είναι και θέμα φουρνιάς. Όταν ήρθα το 2013 έκανα πιο 

πολλά πράγματα, είχα κάνει εκδηλώσεις για τον Καβάφη, για παράδειγμα. Όταν οι 

φουρνιές πέφτουν, δεν μπορείς να υπεραποδόσεις για να αναπληρώσεις το έλλειμμα 

που προκύπτει. Είχες μια μαγιά. Τότε με τον Καβάφη, μια ολόκληρη τάξη συμμετείχε 

σε όμιλο ρητορικής. Φέτος έχω μόνο μια μαθήτρια! Μην είμαστε άκρατοι ιδεαλιστές. 

Προσπαθείς να ισορροπήσεις μεταξύ πολλών πραγμάτων και προσπαθείς να 

δουλέψεις με αυτά που έχεις.  

ΑΚ: Από την εμπειρία σας, ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος επιμόρφωσης; 
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ΠΔ: Για εμένα λείπει η συνεργασία των γονέων με το σχολείο και η επιμόρφωση θα 

έπρεπε να στοχεύει τους γονείς. Πρέπει να αλλάξει στόχο η επιμόρφωση. Οι γονείς να 

παρακολουθούν υποχρεωτικά προγράμματα ενταγμένα στα σχολεία. Έστω, να 

προσφέρονται και όσοι ενδιαφερθούν να παρακολουθήσουν. Οι εκπαιδευτικοί έχουν 

φορτωθεί τις ελλείψεις όλου του συστήματος και όλης της κοινωνίας. Πρέπει να 

έρθουμε πιο κοντά, αλλά όχι να γίνουμε φιλαράκια. Να μάθει ο ένας τους ρόλους 

συνεργασίας με τον άλλο. Η επιμόρφωση κακώς είναι στραμμένη μόνο στον 

εκπαιδευτικό. Θα έπρεπε να φέρει και τους γονείς κοντά.  

ΑΚ: Τι θα συμβουλεύατε έναν νέο εκπαιδευτικό που θα ήθελε να 

δραστηριοποιηθεί σε ένα διαπολιτισμικό σχολείο; 

ΠΔ: Να έχει ψυχική ανθεκτικότητα. Να κάνει ένα πρόγραμμα ψυχικής 

ανθεκτικότητας πριν έρθει εδώ. Θέλει τεράστιες αντοχές. Χρειάζεται ανθεκτικότητα 

μεταξύ της εμπλοκής και της αποστασιοποίησης. 

 

Συνέντευξη την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 

Θεολόγος στο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αχαρνών 

ΑΚ: Ξεκινώντας θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η Πανεπιστημιακή σας 

εκπαίδευση, και ποια είναι η ειδικότητα σας. 

ΑΓ: Έχω τελειώσει 2 πτυχία. Κοινωνικής θεολογίας και της Εκκλησιαστικής 

Ακαδημίας Αθηνών. Έχω κάνει 2 μεταπτυχιακά, το πρώτο στη Σκωτία, υπότροφος 

τότε της Εκκλησίας της Ελλάδος και το δεύτερο μεταπτυχιακό είναι στο ΦΠΨ, 

Ιστορία Φιλοσοφίας. Ξεκίνησα ως υπότροφος το διδακτορικό μου της 

ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας της Γερμανίας και το συνεχίζω εδώ στο τμήμα της 

Αθήνας, στο Τμήμα Θεολογίας. 

ΑΚ: Πώς ξεκινήσατε να εργάζεστε σε διαπολιτισμικό σχολείο; Εσείς το 

επιλέξατε ή ήταν μια ξαφνική αλλαγή στην καριέρα σας; 

ΑΓ: Αφού διορίστηκα και αιτήθηκα σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο 

εξωτερικό μέσω της ΔΙΠΟΔΕ, λόγω των μορίων και των προσόντων που είχα 
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επιλέχθηκα και αποσπάστηκα για πέντε χρόνια στην Αίγυπτο στην Αλεξάνδρεια. 

Διετέλεσα εκπαιδευτικός και στο Αβερώφειο Γυμνάσιο και Λύκειο όπου διετέλεσα 

και χρέη Λυκειάρχη. Και στην Πατριαρχική Σχολή στο Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας 

τον Άγιο Αθανάσιο στην οποία οι φοιτητές που σπουδάζουν εκεί είναι αφρικανικής 

καταγωγής. Το Πατριαρχείο τους εκπαιδεύει σε διάφορες ειδικότητες, ελληνικά, 

θεολογία, νοσηλευτική και γεωπονία. Για να συνδράμουν στα κλιμάκια της 

ιεραποστολής όταν επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Άρα ο πληθυσμός του σχολείου 

ήταν και παιδιά ελληνικής καταγωγής αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε ποσοστό 

30%, άλλο ένα 30% ήταν της ελληνικής παροικίας της Αλεξάνδρειας, και άλλο ένα 

περίπου 30% που ήταν αιγυπτιακής καταγωγής, παιδιά Αιγυπτίων μεταναστών που 

ζούσαν στην Ελλάδα, των οποίων τα παιδιά φοιτούσαν στην Ελλάδα και δεν 

μπορούσαν να μπουν σε αιγυπτιακά σχολεία. Πρόκειται για ένα ελληνικό σχολείο της 

ελληνικής κοινότητας το οποίο εφαρμόζει το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών της 

ημεδαπής. Ασχολήθηκα λοιπόν 5 χρόνια με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και όταν 

τελείωσε η απόσπασή μου ζήτησα να τοποθετηθώ σε σχολείο της περιοχής μου. Με 

ενδιέφερε η διαπολιτισμική εκπαίδευση και ήρθα με προσωρινή τοποθέτηση εδώ. 

Όταν δημιουργήθηκε η οργανική θέση την πήρα μόνιμα. 

ΑΚ: Τι ορίζετε εσείς ως διαπολιτισμική εκπαίδευση; Εφαρμόζονται οι θεωρίες 

περί διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην πράξη; 

ΑΓ: Αυτό που λέει και η θεωρία. Οι εφαρμοζόμενες εκπαιδευτικές πολιτικές στα 

θέματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η εφαρμογή στην πράξη αυτών των 

δεδομένων. Οι αποφάσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας λαμβάνονται με τη 

νομοθετική διαδικασία, τα λεγόμενα ΦΕΚ, τα οποία εισηγείται η εκάστοτε πολιτική 

ηγεσία σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και μετά καλούνται 

τα συγκεκριμένα σχολεία να τα εφαρμόσουν όπου υπάρχει μαθητικό ενδιαφέρον. 

Οφείλουμε να εφαρμόσουμε τις κατάλληλες πρακτικές. Για παράδειγμα τις τάξεις 

υποδοχής. Είναι βέβαια ελάχιστα τα σχολεία αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε είναι πολύ 

λίγα αυτά που έχουν στον τίτλο τους τη «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση». Στην πράξη 

θα πρέπει να εφαρμόζουν τέτοιες μεθόδους και τέτοιες πρακτικές, οι οποίες θα 

δημιουργούν μια δεξαμενή γνώσεων από όπου θα μπορούν να αντλούν και άλλα 

σχολεία τέτοιες πρακτικές. Το κατά πόσο αυτό είναι δυνατό να ενοποιηθεί ή όχι είναι 

άλλο πράγμα. Το πώς έχει δημιουργεί ένα νομοθετικό πλαίσιο και πως εφαρμόζεται 
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στην πράξη θέλει χρόνο, θέλει πόρους, ανθρώπινο δυναμικό… είναι μια κατάσταση 

που φέρνει αποτελέσματα αλλά θέλει χρόνο. Όλοι οι συνάδελφοι που στο παρελθόν 

επιλέγονταν και έρχονταν κάποτε ξεκινάγανε με ένα δεδομένο να έχουν κάποια 

περισσότερα προσόντα  τα οποία έχουν να κάνουν με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν μεταπτυχιακά στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, αλλά 

αυτά είναι πολύ εξειδικευμένα προγράμματα. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση όμως 

στις γενικές της αρχές λειτουργεί με κάποια δεδομένα που έχουν να κάνουν με το που 

θέλουμε να είμαστε ως κοινωνία μετά από κάποια χρόνια.  

ΑΚ: Πείτε μας δύο λόγια για το σχολείο αυτό και το μαθητικό κοινό του. 

ΑΓ: Αυτό το σχολείο τρέχει πίσω στο 1996 από το ΦΕΚ ίδρυσής του και το πρώτο 

κουδούνι χτύπησε το 1999. Μέχρι να δημιουργηθούν οι εγκαταστάσεις, να βρεθεί το 

αντίστοιχο ανθρώπινο δυναμικό που θα στελέχωνε αυτό το σχολείο και να βρεθούν οι 

πόροι. Τα σχολεία αυτά δεν ιδρύθηκαν μόνο με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

αλλά και με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Οι πόροι ήταν είτε εθνικοί είτε 

μέσω προγραμμάτων της ΕΕ. Υπήρχαν δύο Διαπολιτισμικά σχολεία, το πρώτο εδώ 

και το δεύτερο στη Βαρυμπόμπη για τις ανάγκες της περιοχής. Τα παιδιά έτρωγαν και 

διάβαζαν εδώ, οι εκπαιδευτικοί όλοι μίλαγαν ρώσικα για να τα βοηθούν και σιγά σιγά 

μπήκαν και τα ελληνικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Στα 20 χρόνια που λειτουργεί το 

σχολείο πλέον έχει αλλάξει η κατάσταση, που ήταν και ο αρχικός στόχος. Τα παιδιά 

είναι Έλληνες Παλιννοστούντες ομογενείς από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης. Έχουμε μαθητές ποντιακής καταγωγής οι περισσότεροι, οι οποίοι με τον 

ξεριζωμό του ποντιακού ελληνισμού από το 1918-1920 και μετά τη Μικρασιατική 

καταστροφή έφυγαν από τα παράλια της σημερινής Τουρκίας, του Πόντου, και 

κυρίως ήταν σε περιοχές όπως το Σοχούμ, η Κριμαία, η Γεωργία. Υπήρχαν αρκετές 

χιλιάδες Ελλήνων. Το 1950 πολλοί εκτοπίστηκαν σε περιοχές στα βάθη της Ασίας, 

στο Καζακστάν, στο Ουζμπεκιστάν. Γνώριζαν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα αλλά 

δεν υπήρχε η έννοια του σχολείου ή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ακολουθούσαν 

το σοβιετικό σχολείο. Με τις αλλαγές της ρωσικής κοινοπολιτείας και των πολέμων 

πολλοί Έλληνες άρχισαν να έρχονται πίσω. Μέχρι και καράβι από την Ελλάδα τους 

είχε μεταφέρει! Μιλάμε λοιπόν για Έλληνες που επαναπατρίστηκαν τη δεκαετία ’90. 

ΑΚ: Τί εικόνα έχετε σχηματίσει από την εμπειρία σας για το σχολείο αυτό από 

άποψη υλικοτεχνικών υποδομών; 
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ΑΓ: Μέσες άκρες είμαστε ένα τυπικό σχολείο όπως τα υπόλοιπα σχολεία της 

περιοχής μας. Θα μπορούσαμε και καλύτερα. Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες της 

οικονομικής πραγματικότητας που βιώνει η ελληνική κοινωνία και η Ελληνική 

Δημοκρατία και το Υπουργείο Παιδείας. 

ΑΚ: Κατά την διάρκεια του μαθήματος ποιες θα λέγατε πως είναι οι 

μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι καθηγητές; 

ΑΓ: Οι προκλήσεις έχουν να κάνουν με τα δεδομένα που έχεις μπροστά σου. Και τα 

δεδομένα αυτά διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και από πληθυσμό σε πληθυσμό. 

Εδώ πέρα η περιοχή έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κοινωνικής 

διαβίωσης. Είναι υπέροχοι άνθρωποι με πάρα πολλά προβλήματα. Το πρώτο κατά τη 

γνώμη μου είναι ότι υπάρχει στο συγκεκριμένο κομμάτι του Δήμου Αχαρνών πολύ 

υψηλή ανεργία. Και αυτό βαραίνει. Επίσης αυτό το κομμάτι έχει και μια 

καταγεγραμμένη λίγο πιο πάνω από το μέσο όρο εγκληματική δραστηριότητα. Δε 

σημαίνει ότι αγγίζει όλους τους ανθρώπους, αλλά οι προσλαμβάνουσες αυτών των 

μαθητών είναι διαφορετικές απ’ ότι σε έναν άλλο Δήμο, σε ένα άλλο σχολείο. Άλλη 

πρόκληση είναι για παράδειγμα ανάλογα με την ειδικότητα του κάθε εκπαιδευτικού. 

Για παράδειγμα εγώ είμαι καθηγητής θρησκευτικών. Εδώ τα παιδιά μας είναι τα μισά 

με το παλαιό ημερολόγιο και τα άλλα μισά με το νέο ημερολόγιο. Αυτό στην 

προκειμένη περίπτωση, δε δημιουργεί δυσκολίες στο μάθημα. Ίσα ίσα. Πολύ μεγάλο 

ποσοστό των μαθητών μας είναι εκκλησιαστικά ενεργοποιημένοι κάτι που δεν το 

συναντάς σε άλλες περιοχές, και λόγω της έντονης συμμετοχής των μαθητών σε 

κατηχητικά σχολεία πάνω από το μέσο όρο είναι και πιο καταρτισμένα, σε σχέση με 

άλλα παιδιά του λεκανοπεδίου. Υπάρχουν δυσκολίες, και προκλήσεις, αλλά και 

ωραία πράγματα. Οι τελευταίες προκλήσεις έχουν να κάνουν και με τα καινούρια 

αναλυτικά προγράμματα. Στα θρησκευτικά με το ΦΕΚ του Σεπτέμβρη δίνεται 

μεγαλύτερη ευελιξία στον εκπαιδευτικό να επιλέξει το υλικό του, τι θα 

χρησιμοποιήσει και πως, τρόπους διαφορετικής διδασκαλίας. Εκεί θα πρέπει να 

φέρεις το γνωστικό αντικείμενο στο επίπεδο των βιωμάτων και των εκπαιδευτικών 

αναγκών του κοινού σου. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορείς να ταυτίσεις βίωμα με 

μάθηση. Οι γλωσσικές δεξιότητες δε βοηθούν ιδιαίτερα, μιας και η γλώσσα των 

γονέων με τα παιδιά τους είναι η ρώσικη. Και αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα. 

Χρησιμοποιούν περιορισμένο αριθμό λέξεων σε σύγκριση με άλλες τάξεις σε άλλα 
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σχολεία. Δεν έχουν στην κουλτούρα τους να διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία. Έχει να 

κάνει με κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες. 

ΑΚ: Πως είναι η συνεργασία-επικοινωνία μεταξύ των μαθητών; 

ΑΓ: Πάρα πολύ καλή. Όπως σε όλα τα σχολεία. Υπάρχει αλληλεγγύη, υπάρχουν 

παρέες.  

ΑΚ: Υπάρχει επικοινωνία ή/και συνεργασία με τους γονείς αναφορικά με την 

πρόοδο των παιδιών τους; 

ΑΓ: Βεβαίως. Ορίζουμε ημέρες επικοινωνίας αλλά θα θέλαμε πιο ενεργή συμμετοχή. 

Το σχολείο είναι πάντοτε διαθέσιμο και ανοιχτό. 

ΑΚ: Θα μπορούσε να υλοποιηθεί κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα; Πως θα 

λειτουργούσε ή πως λειτούργησε αν έχετε ήδη υλοποιήσει; 

ΑΓ: Πέρσι είχα μπει στη διαδικασία να κάνω μια παλαβή προσέγγιση, όχι ορθόδοξη 

πάντως. Έστειλα πέρσι μια επιστολή στην Ολυμπιακή Ακαδημία. Επειδή η καταγωγή 

του πατέρα μου είναι από την Αρχαία Ολυμπία, μπήκα στη διαδικασία και σκέφτηκα 

ότι πάρα πολλοί μαθητές μας ακολουθούν πολλές αθλητικές δραστηριότητες με 

αθλήματα που κυρίως είναι διαδεδομένα μόνο σε αυτές τις περιοχές, και έχουν να 

κάνουν με ολυμπιακά αθλήματα που έχουν δώσει πολλά μετάλλια στην Ελλάδα, όπως 

το τάε κβον ντο, η άρση βαρών… Οι προερχόμενοι από τις πρώην σοβιετικές χώρες 

είναι πιο εξοικειωμένοι και σαν εικόνα και σαν στόχευση. Και παρόλο που είχαμε στο 

Δήμο μας και το Ολυμπιακό Χωρίο, παρατήρησα ότι τα παιδιά δεν είχαν ιδιαίτερη 

γνώση για αυτά. Και έστειλα μια επιστολή στον κ. Κούβελο ο οποίος είναι Πρόεδρος 

της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας με έδρα την Αρχαία Ολυμπία, ζητώντας να 

κάνουμε ένα πρόγραμμα και να πάμε μια τάξη ολόκληρη, 60 μαθητές, στην Αρχαία 

Ολυμπία και να παρακολουθήσουμε ένα πρόγραμμα. Η συγκεκριμένη επίσκεψη είχε 

ένα τεράστιο κόστος που έπρεπε να καλύψουν οι μαθητές. Επειδή θα 

χρησιμοποιούσαμε τις εγκαταστάσεις, οι οποίες εξειδικεύονται στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες και τα ολυμπιακά ιδεώδη, κανονικά έρχονται μεταπτυχιακοί φοιτητές από 

όλο τον κόσμο που εξειδικεύονται σε αυτό, και πληρώνεις για να χρησιμοποιήσεις τις 

υποδομές, έβγαινε ένα κόστος γύρω στα 260€ με δύο διανυκτερεύσεις, με πλήρη 

σίτιση, προπονητές και ολυμπιονίκες που θα κάνανε προγράμματα με τα παιδιά. 
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Ξαναέστειλα εννοείται επιστολή, ότι δεν γίνεται να το καλύψουμε αυτό το κόστος 

λόγω περιοχής κτλ, οπότε τους ζήτησα αν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι για αυτό, ότι 

θα πηγαίναμε ή όλοι ή κανένας. Αυτό κάπως λειτούργησε και ο κ. Κούβελος μας είπε 

πως η Επιτροπή θα καλύψει όλο το ποσό και μάλιστα με πρόταση να γίνει ετήσια η 

συνεργασία. Μια συνεργασία πρότυπο, που θα λειτουργούσε πιλοτικά με το δικό μας 

το σχολείο ολυμπιακής εκπαίδευσης, όπου τα παιδιά θα είχαν υποχρεωτικά 2 ώρες 

μάθημα στα πλαίσια της βιωματικής δράσης όπου  θα ερχόντουσαν και ολυμπιονίκες 

στο σχολείο, πέραν της επίσκεψης, και αυτό θα έβγαινε και στα ΜΜΕ, το 

αποτέλεσμα δηλαδή, και θα το καταθέταμε και στο Υπουργείο Παιδείας για να το 

επιλέξει οποιοσδήποτε ήθελε. Το τρέξαμε και είχε τεράστια επιτυχία. Διαρκώς 

προσπαθούμε να τρέχουμε τέτοια προγράμματα. Η διάρκεια φέρνει αποτελέσματα. 

Να συνεχιστεί η παράδοση. Και φέτος κάναμε αιτήσεις, τρέξαμε με τη Διευθύντρια 

προτάσεις για στρατηγική συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού, ΚΑ2, και 

περιμένουμε απαντήσεις. Τα αιτηθήκαμε μαζί με άλλα σχολεία. Με θέματα που 

αφορούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη διαφορετικότητα, και στο θρησκευτικό 

και στο πολιτικό κομμάτι. 

ΑΚ: Έχετε συμμετάσχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια; Ποιες επιμορφωτικές 

ανάγκες πιστεύετε ότι υπάρχουν στην διαπολιτισμική εκπαίδευση; 

ΑΓ: Σεμινάρια για τη διαπολιτισμική δε μας έχουν γίνει γνωστά. Πρόπερσι με ένα 

πρόγραμμα που είχα κάνει, συμμετείχαμε στο 1ο Μαθητικό Διαπολιτισμικό Συνέδριο 

που έγινε ποτέ στο Υπουργείο Παιδείας που ήταν και η φυσική ηγεσία και τέθηκαν 

προβληματισμοί για το μέλλον της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Τώρα υπολογίζουμε 

ότι θα έχουμε πεδίο δράσης γιατί με το νέο ΦΕΚ για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

που ψηφίστηκε φέτος, τα ήδη υπάρχοντα Διαπολιτισμικά σχολεία βαπτίζονται ως 

«πειραματικά διαπολιτισμικά», οπότε πρέπει να δούμε αυτό πως θα διαμορφωθεί στις 

λεπτομέρειες, και θα μας δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με ελληνικά 

πανεπιστήμια, αυτό είναι πολύ καλό. Έτσι θα δημιουργήσουμε μια δεξαμενή καλών 

πρακτικών και θα προσπαθήσουμε να το μεταλαμπαδεύσουμε σε άλλα σχολεία που 

δεν είναι διαπολιτισμικά. Είμαστε σε αναμονή ερμηνευτικών εγκυκλίων για να δούμε 

πάνω σε ποια δεδομένα μπορεί να γίνει μια τέτοια βάση. 

ΑΚ: Τι σημαίνει για εσάς το γεγονός ότι είστε καθηγητής σε διαπολιτισμικό 

σχολείο και σε τι σας διαφοροποιεί από έναν εκπαιδευτικό κανονικού σχολείου; 
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ΑΓ: Έχει ιδιαιτερότητες η διαπολιτισμική εκπαίδευση, αλλά έχει και πάρα πολλές 

προκλήσεις. Ένας εκπαιδευτικός κάνει τα ίδια πράγματα είτε είναι σε ένα 

διαπολιτισμικό είτε σε ένα απλό σχολείο της γειτονιάς. Νομίζω ότι ένας αφοσιωμένος 

εκπαιδευτικός στα καθήκοντά του έχει πάρα πολλά να κάνει σε ένα οποιοδήποτε 

σχολείο. Γιατί; Γιατί κυρίως έχει να κάνει με ανθρώπινες ψυχές, έχει να κάνει με το 

να περάσεις μηνύματα, γνώσεις σε παιδιά τέτοια ηλικίας. Δεν είναι πάντα εύκολο. 

Απλά στη διαπολιτισμική εκπαίδευση μερικές αισθάνεσαι ότι είσαι πιο πολύ 

χρήσιμος σε παιδιά των οποίων οι οικογένειες παλεύουν να σταθούν στα πόδια τους. 

Η ικανοποίηση είναι λίγο διαφοροποιημένη. Δε νομίζω όμως ότι έχει μεγάλη 

διαφορά. Δίνεις αγάπη, παίρνεις αγάπη. 

ΑΚ: Τι θα συμβουλεύατε έναν νέο εκπαιδευτικό που θα ήθελε να 

δραστηριοποιηθεί σε ένα διαπολιτισμικό σχολείο; 

ΑΓ: Να μη φοβηθεί. Να μη θεωρεί ότι το να διδάσκεις σε ένα τέτοιο σχολείο είναι 

κάτι δεύτερο, κάτι κατώτερο. Κάθε σχολείο έχει τις δικές του προκλήσεις. Θεωρώ ότι 

ένας νέος εκπαιδευτικός είναι αδύνατο να τοποθετηθεί σε διαπολιτισμικό σχολείο. 

Για να μπορέσεις να αποσπαστείς σε ένα διαπολιτισμικό σχολείο πρέπει να έχεις 

τουλάχιστον 5ετή διδακτική εμπειρία. Άρα ένας νεοδιόριστος εκπαιδευτικός θα 

μπορούσε να μαζέψει γνώσεις και υλικό είτε από σεμινάρια των ελληνικών 

πανεπιστημίων είτε να ασχοληθεί με εξειδίκευση στο αντικείμενό του, και στο πως τα 

συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητάς του μπορούν αν εφαρμοστούν 

σε ένα πολυπολιτισμικό μαθητικό περιβάλλον. 
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Πίνακες 

Μοντέλο Σχολική Κουλτούρα Διδακτικές Πρακτικές 

Αφομοιωτικό Μονογλωσσικά και 

μονοπολιτισμικά σχολεία. 

Προσαρμογή των 

μεταναστών μαθητών 

στους σχολικούς θεσμούς 

Καθολικά μαθησιακά στυλ 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

στους μαθητές που 

προάγουν την ταύτισή 

τους με την άρχουσα 

κουλτούρα 

Ενταξιακό Πολυγλωσσικά σχολεία. 

Εορτασμός της 

πολιτισμικής 

διαφορετικότητας 

Μαθησιακά στυλ 

αναλόγως του πολιτισμού 

Συντελεστική, προσθετική, 

μεταρρυθμιστική μέθοδος 

και μέθοδος της 

κοινωνικής δράσης 

Συμπεριληπτικό Συμπεριληπτική σχολική 

κουλτούρα, συνεργατική 

ομαδική εργασία, 

εξατομικευμένη 

διδασκαλία, εμπλοκή της 

οικογένειας, προγράμματα 

κοινωνικού ακτιβισμού 

Εστιάζει σε ΟΛΟΥΣ τους 

μαθητές. Παιδο-κεντρική 

προσέγγιση. Αναλυτικό 

πρόγραμμα κοινωνικής 

μεταρρύθμισης 

 


