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Περίληψη

Η κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων 
της Ανατολικής Ευρώπης, σε συνδυασμό με τη δια-
δικασία της παγκοσμιοποίησης, είναι γεγονότα που 
επέφεραν, μεταξύ άλλων, την αναζωπύρωση του εθνι-
κισμού και τον πολλαπλασιασμό των εθνοτικών και 
ταυτοτικών συγκρούσεων στον κόσμο.1 Πυκνώνουν 
επίσης ολοένα και περισσότερο οι ομάδες ατόμων οι 
οποίες, για να υπερασπιστούν την ταυτότητά τους, 
χρησιμοποιούν κάθε μέσο, όχι μόνο για την ενίσχυση της δικής τους, αλλά και 
για την εξάλειψη της ταυτότητας των άλλων. Εκδηλώσεις αυτού του φαινομένου 
αποτελούν, εκτός του εθνικισμού, ο ρατσισμός και ο θρησκευτικός φανατισμός.2 
H σύγχρονη πολυπολιτισμικότητα και η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης δημι-
ουργούν «νέες προϋποθέσεις εκκοινωνισμού του μαθητικού πληθυσμού»:3 τα 
παιδιά καλούνται να ζήσουν σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο πολυπολιτισμικό 
κοινωνικό χώρο, να αναπτύξουν σχέσεις με πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές, 
να εξοικειωθούν με ποικίλους τρόπους ζωής, να έρθουν αντιμέτωποι με κοινω-
νικές ανισότητες και διακρίσεις, προκαταλήψεις και στερεότυπα. Οι παραδοχές 

1. P. A. Taguieff (2002). Παγκοσμιοποίηση και Δημοκρατία. Αθήνα, Εκδόσεις του 21ου αιώνα.
2. Κ. Βρύζας (1997). Παγκόσμια επικοινωνία, πολιτιστικές ταυτότητες. Αθήνα, Gutenberg.
3. Χ. Γκόβαρης, Ε. Θεοδωροπούλου και Α. Κοντάκος (επιμ.) (2007). Η παιδαγωγική πρόκληση της πολυ-
πολιτισμικότητας. Ζητήματα θεωρίας και πράξης της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής. Αθήνα, Ατραπός.
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της απόλυτης γλωσσικής και πολιτισμικής ομοιογένειας, που καθορίζουν τους 
στόχους της αγωγής και τη σχολική πράξη, δεν μπορούν να αποτελέσουν τη 
βάση για τη δημιουργία ενός σχολείου ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές 
σε συνθήκες πολιτισμικής πολυμορφίας (Γκόβαρης κ.ά., 2007). Διαμορφώνονται, 
επομένως, νέοι όροι για αλλαγές στις προσεγγίσεις του ρόλου της εκπαίδευσης 
στην κοινωνία της μετανεωτερικότητας4 (Μάρκου, 2004).

Abstract

The collapse of the communist regimes in Eastern 
Europe, combined with the process of globalization, 
are events that have caused, among other things, the 
resurgence of nationalism and the proliferation of 
ethnic and identity conflicts in the world (Taguieff, 
2002). Also increasingly concentrating are groups 
of people who for to defend their identity, they use 
every means not only to strengthen them of their own, but also to destroy the 
identity of others. Manifestations of this apart from nationalism, racism and 
religion are also part of the phenomenon fanaticism (Vryzas, 1997). Modern 
multiculturalism and the process of globalization create “new conditions for the 
socialization of the student population’’ (Govaris, Theodoropoulou & Kontakos, 
2007): children are called to live in a constantly changing multicultural 
social space, to develop relationships with culturally different students, to 
become familiar with a variety of lifestyles, to deal with social inequalities 
and discrimination, prejudice and stereotypes. The assumptions of absolute 
linguistic and cultural homogeneity that define the goals of education and 
school practice cannot be the basis for creating a school of equal opportunities 
for all students in conditions of cultural diversity (Govaris et al., 2007). New 
conditions are therefore being formed for changes in the approaches to the 
role of education in postmodern society (Markou, 2004).

4. Γ. Μάρκου (2004). «Η αναγκαιότητα των νέων παιδαγωγικών και θεσμικών προσεγγίσεων στις 
σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες», στο Θ. Παπακωνσταντίνου, Α. Λαμπράκη-Παγανού (επιμ.). 
Πρόγραμμα σπουδών και εκπαιδευτικό έργο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τμήμα Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, ΠΜΣ: Θεωρία, πράξη και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. 
Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, σσ. 89-108.
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1. Αποσαφήνιση όρων

Η μετανάστευση, η μετακίνηση γενικά των ανθρώπων δεν αποτελεί κατά κανόνα 
ελεύθερη επιλογή τους, αλλά μοναδική δυνατότητα για επιβίωση. Η εκμετάλλευ-
ση του παραγωγικού πλούτου των χωρών του Τρίτου Κόσμου (των αναπτυσσό-
μενων χωρών) από τις δυτικές κοινωνίες είναι το βασικό αίτιο δημιουργίας των 
μεταναστευτικών ρευμάτων.5

Η πολυπολιτισμικότητα χαρακτηρίζει μία υπάρχουσα κατάσταση, ενώ η δια-
πολιτισμικότητα το πώς θα έπρεπε να είναι. Συνεπώς, η διαπολιτισμικότητα 
προϋ ποθέτει την πολυπολιτισμικότητα, αλλά δεν απορρέει αυτόματα από αυτή. Η 
πολυπολιτισμικότητα είναι δεδομένη, η διαπολιτισμικότητα όμως όχι.6 Κάτω από 
αυτές τις συνθήκες ο εκπαιδευτικός της τάξης έρχεται αντιμέτωπος καθημερινά 
με την πολυπολιτισμικότητα και την πολυγλωσσία της τάξης του, στοχεύοντας 
στο να την αντιμετωπίσει δημιουργικά προς όφελος όλων των παιδιών. Και αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν δεν υπάρχουν στοιχεία αντιπαλότητας, καθώς 
μόνο τότε η διαπολιτισμική εκπαίδευση μπορεί να δώσει τη δυνατότητα του πνευ-
ματικού και πολιτισμικού ανοίγματος, τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε δηλαδή 
άλλες νοοτροπίες και άλλους τρόπους ζωής. Η διαπολιτισμικότητα, επομένως, 
μπορεί να οριστεί και ως σύνολο σχέσεων μεταξύ παιδιών, μεταξύ οικογενειών 
των παιδιών που πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο, αλλά και ανάμεσα στην κουλτούρα 
των εκπαιδευτικών και αυτή των οικογενειών7 (Pentini, 2005).

1.1. Διαπολιτισμική αγωγή

Η διαπολιτισμική προσέγγιση στην εκπαίδευση δεν έχει μείνει ανεπηρέαστη από 
τις δύο αντιπαρατιθέμενες προσεγγίσεις του πολιτισμού και των πολιτισμικών 
διαφορών. Η συζήτηση σχετικά με την πολυπολιτισμικότητα και τη διαπολιτισμι-
κότητα συνδέεται με τη γενικότερη συζήτηση για τον όρο πολιτισμός, ο οποίος 
άλλωστε είναι και το βασικό συνθετικό των δύο εννοιών. Η έμφαση στην υποκει-
μενική ή αντικειμενική διάσταση του πολιτισμού, στο εάν δηλαδή ο πολιτισμός 
κατανοείται σύμφωνα με τους δικούς του όρους ή με αντικειμενικά, οικουμενικά 
κριτήρια, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο: προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό τις δια-
προσωπικές και διομαδικές σχέσεις στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, 

5. Γ. Νικολάου (2011). Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο δημοτικό σχολείο. Αθή-
να, Πεδίο. 
6. Μ. Δαμανάκης (2007). Ταυτότητες και εκπαίδευση στη διασπορά. Αθήνα, Gutenberg.
7. A. Pentini (2005). Διαπολιτισμικό εργαστήριο: Υποδοχή, επικοινωνία και αλληλεπίδραση σε πολυ-
πολιτισμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Επιμ. Χρήστος Γκόβαρης, μτφ. Μαρία Τζουλιάνη, 1η έκδ. 
Αθήνα, Ατραπός.
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έχει οδηγήσει σε θεωρητική αντιπαράθεση τους υποστηρικτές των δύο διαστάσε-
ων και έχει δημιουργήσει δύο βασικές κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική θεωρία.8

Η διαπολιτισμική θεωρία, στo πλαίσιo της αναζήτησης παιδαγωγικών λύσεων 
για τα προβλήματα που ανακύπτουν από τις διαμορφούμενες πολυπολιτισμικές 
συνθήκες, προσεγγίζει τους διαφορετικούς πολιτισμούς μέσω του πνεύματος της 
συνάντησης και της αλληλεπίδρασης. Η συνάντηση και η αλληλεπίδραση των 
πολιτισμών, σύμφωνα με τη διαπολιτισμική παιδαγωγική προσέγγιση, πρέπει 
να βασίζεται στην παραδοχή του αξιώματος της πολιτισμικής ισοτιμίας. Παρόλο 
που στη διαπολιτισμική προσέγγιση, μέχρι πρότινος, επικρατούσε η αντίληψη ότι 
πρέπει να αποφεύγεται η αξιολογική σύγκριση των πολιτισμών, μιας και όλοι 
θεωρούνται ισότιμοι μεταξύ τους, η αποδοχή του αξιώματος της πολιτισμικής 
ισοτιμίας δεν είναι απαλλαγμένη από θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα. Στο 
επίκεντρο των θεωρητικών συζητήσεων και αντιπαραθέσεων βρίσκεται το ερώ-
τημα «κατά πόσο η ισχύς των πολιτισμικών και ηθικών κανόνων και αξιών είναι 
σχετική ή οικουμενική».9 Γύρω από αυτό το ερώτημα εκτυλίσσεται ο επιστημονι-
κός διάλογος ανάμεσα στους υποστηρικτές της πολιτισμικής οικουμενικότητας 
και της πολιτισμικής σχετικότητας. Eίναι ένα ερώτημα αλλά και ένα δίλημμα το 
οποίο ακολουθεί, με την περιπλοκότητά του, την έννοια της διαπολιτισμικότητας.

Ο Σταμέλος (2002)10, εξετάζοντας την έννοια της διαπολιτισμικότητας, επισημαί-
νει το «πρωταρχικό δίλημμα» με το οποίο συνυφαίνεται η έννοια. Είναι το δίλημμα 
που παραπέμπει στην «αποδοχή της ύπαρξης ή μη οικουμενικών στοιχείων που 
να αποτελούν τη βάση κάθε κουλτούρας» και στη θεωρητική αντιπαράθεση ανά-
μεσα στην οικουμενική αντίληψη (conception universaliste) και την «ιδιαιτερική» 
αντίληψη για την κουλτούρα (conception particulariste). Διαπιστώνονται, επο-
μένως, ποικίλα θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα που συνοδεύουν την προώ-
θηση και την εφαρμογή των αρχών των δύο αυτών θεωρητικών κατευθύνσεων 
στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, τροφοδοτούν τον σχετικό επιστημονικό διάλογο11 
και διαμορφώνουν ένα δίλημμα. Το δίλημμα που αντιμετωπίζει ο διαπολιτισμικός 
παιδαγωγικός λόγος, θα λέγαμε ότι το αποτυπώνει λεκτικά ο Todorov (1989)12, όταν 
αναρωτιέται: Υπάρχουν άραγε καθολικές αξίες και επομένως κάποια δυνατότητα να 
διατυπώσει κανείς κρίσεις που να έχουν ισχύ πέρα από τα σύνορα ή μήπως όλες οι 
αξίες είναι σχετικές (με έναν συγκεκριμένο τόπο, μια στιγμή της ιστορίας ή ακόμη 
και με την ταυτότητα των ατόμων); Και στην περίπτωση που θα δεχόταν κανείς την 

8. O. Ευαγγέλου (2007). Διαπολιτισμικά αναλυτικά προγράμματα. Αθήνα, Τυπωθήτω.
9. Μ. Δαμανάκης (1998/2001). Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην 
Ελλάδα. Διαπολιτισμική Προσέγγιση. Gutenberg.
10. Γ. Σταμέλος (2002). «Διαπολιτισμικότητα: κριτικές σκέψεις από την πλευρά της (εκπαιδευτικής) 
πολιτικής», στο Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Ελληνικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα, τεύχ. 2, σσ. 54-61.
11. Μ. Δαμανάκης (1998/2001), ό.π.
12. T. Todorov (1989). Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité humaine. Paris.
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ύπαρξη μιας καθολικής κλίμακας αξιών, ποια είναι η έκτασή της, τι εμπεριέχει και 
τι αποκλείει; Ο Todorov (1989: 19) συμπεραίνει ότι το πρόβλημα της ενότητας και 
της ποικιλίας του ανθρώπινου είδους γίνεται σε αυτή την περίπτωση πρόβλημα της 
καθολικότητας και της σχετικότητας.

1.2. Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από αρχές, όπως είναι η μετάδοση 
πληροφοριών και εμπειριών, η μείωση των ρατσιστικών αντιλήψεων, η ευαισθη-
τοποίηση, η αλληλεγγύη, η ευκολότερη επικοινωνία, ο σεβασμός στο διαφορετικό 
και η ειρήνη μεταξύ ατόμων από άλλους πολιτισμούς.13

Σύμφωνα με τον Fuchs (2001)14, τα παρακάτω σημεία αποτελούν τις βασι-
κές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης: Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στη 
βασική εκπαίδευση απευθύνεται κατά τον ίδιο τρόπο σε παιδιά από διαφορετικά 
κράτη και έθνη. Για να ζήσει κάποιος σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία πρέπει 
να μπορεί να επικοινωνεί, να συναναστρέφεται με το «ξένο» και να μπορεί να 
συνδέει αντιλήψεις που αφορούν την ενσωμάτωση διαφορετικών τρόπων σκέ-
ψης και προσανατολισμών στις δικές μας παραστάσεις. Η διαπολιτισμική εκπαί-
δευση θεωρεί απαραίτητη την ένταξη στη γενική αντίληψη ενός εκπαιδευτικού 
ιδρύματος, οπότε το σχολείο θα πρέπει να αναθεωρήσει τον προσανατολισμό του 
και να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται με τα παιδιά, συνερ-
γάζεται με τους γονείς και τον ρόλο του δασκάλου. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση 
έχει κάποια βασικά σημεία, όπως είναι η προώθηση της μητρικής αλλά και της 
γλώσσας υποδοχής, η συνεργασία με όλους τους γονείς ανεξαρτήτως προσωπικών 
στοιχείων, η διαμόρφωση της ταυτότητας και η συναναστροφή με το διαφορετικό.

1.3. Πολυπολιτισμική εκπαίδευση

Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση εμφανίστηκε κατά τις δεκαετίες του ’60 και ’70, 
όταν οι Αμερικανοί συνειδητοποίησαν πως η κοινωνία τους είναι ένα κράμα 
από κουλτούρες. Στόχος της ήταν να τροποποιήσει τα παραδοσιακά αναλυτικά 
προγράμματα, ώστε να υπάρχει σύνδεση των μαθημάτων με την κουλτούρα των 
μαθητών, όποια κι αν είναι αυτή.

Οι Banks & Banks θεωρούν την πολυπολιτισμική εκπαίδευση «ως το πεδίο 
μελέτης που είναι σχεδιασμένο να αυξήσει την εκπαιδευτική ισότητα για όλους 

13. Γ. Μάρκου (1996). Η πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας, η διαδικασία διεθνοποίησης και 
η αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αθήνα, Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης. 
14. R. Fuchs (2001). “Ansätze der interkulturellen Erziehug im Elementarbereich’’, in G. Aurnheimer 
(Hrsg.), Migration als Herausforderung fur pädagogische Institutionen. Opladen: Leske-Budrich, pp. 33-42.
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τους μαθητές. Γι’ αυτό τον λόγο, ενσωματώνει περιεχόμενο, έννοιες, αρχές, θεω-
ρίες και παραδείγματα από την ιστορία, τις κοινωνικές επιστήμες και τις επιστήμες 
της συμπεριφοράς, και ειδικά από εθνικές μελέτες και μελέτες για γυναίκες».15

Ο Banks (1994) δίνει στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση πέντε διαστάσεις, 
που βοηθούν στην ενδυνάμωση των μαθητών. Ενσωμάτωση της ύλης: Τα μαθή-
ματα δεν βασίζονται μόνο στον πολιτισμό της χώρας υποδοχής, αλλά περιέχουν 
παραδείγματα από διάφορους πολιτισμούς. Κατασκευή της γνώσης: οι μαθητές 
ανακαλύπτουν μέσω εξερεύνησης το πώς τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά επη-
ρεάζουν την οικοδόμηση της γνώσης. 

2. Ο ρόλος του σχολείου 

Το σχολείο αποτελεί ένα κοινωνικό υποσύστημα, έναν οργανωμένο θεσμό που επιτελεί 
προκαθορισμένες κοινωνικές λειτουργίες και που με την οικογένεια συναποτελούν 
τους δυο σημαντικότερους φορείς κοινωνικοποίησης.16 Ιστορικά, ο θεσμός του σχο-
λείου διαμορφώθηκε με βάση τις υπάρχουσες ιστορικές, πολιτικές, οικονομικές και 
πολιτισμικές συνθήκες και ανάγκες. Με βάση αυτό, η εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική 
που επιλέγεται από την πολιτεία διαμορφώνει τους σκοπούς, τον προσανατολισμό και 
τις λειτουργίες του σχολείου, για να εξυπηρετήσει τις διάφορες κοινωνικές ανάγκες.17

Το σχολείο είναι ο μοναδικός επίσημος θεσμός παροχής γνώσεων, δεξιοτήτων, 
τρόπων συμπεριφοράς και είναι αναγκαίο να συμπεριλαμβάνει στη διδακτική δια-
δικασία τη διάσταση της διαπολιτισμικότητας, καθώς η σχολική φοίτηση αποτελεί 
τον σημαντικότερο παράγοντα πρόσκτησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της 
χώρας υποδοχής.18 Τα σχολεία που προτίθενται να προετοιμάσουν τους μαθη-
τές για τις πραγματικότητες του 21ου αιώνα θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους 
το γεγονός ότι η πολιτισμική ετερότητα είναι ο κανόνας σε παγκόσμια κλίμακα. 

Ωστόσο, η ετερότητα, είτε αυτή είναι εθνική, γλωσσική, πολιτισμική, θρησκευ-
τική, δεν συνιστά από μόνη της πρόβλημα. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν η 
ετερότητα συνοδεύεται με κοινωνική ή οικονομική ανισότητα, καθώς επιταχύνει 
τις διαδικασίες αποξένωσης τμημάτων του πληθυσμού μεταξύ τους και σε σχέση 
με το κράτος. Σε αυτό ακριβώς το σημείο διαφαίνεται και ο ρόλος που καλείται 

15. J. A. Banks (2004). Εισαγωγή στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση. Επιμ. Ευγενία Κουτσουβάνου, 
μτφ. Νικηφόρος Σταματάκης. Αθήνα, Παπαζήσης. 
16. Ι. Χ. Κωνσταντίνου (2015). Το καλό σχολείο, ο ικανός εκπαιδευτικός και η κατάλληλη αγωγή ως 
παιδαγωγική θεωρία και πράξη. Μια προσέγγιση βασισμένη σε θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα. 
Αθήνα, Gutenberg.
17. Ι. Χ. Κωνσταντίνου (2015). Στο ίδιο.
18. Π. Γεωργογιάννης (2009). Διαπολιτισμική κοινωνική ψυχολογία και έρευνα. Βηματισμοί για μια 
αλλαγή στην εκπαίδευση, τόμ. 5ος. Πάτρα, αυτοέκδοση. 
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να διαδραματίσει η εκπαίδευση. Στη συζήτηση για τον ρόλο του σχολείου όσον 
αφορά ζητήματα ετερότητας εκφράζεται συχνά η πεποίθηση ότι το σχολείο, μέσω 
μίας αντιρατσιστικής αγωγής που συμπληρώνεται από μία δημοκρατική αγωγή 
του πολίτη, μπορεί να διδάξει στους μαθητές να σέβονται ο ένας τον άλλον παρά 
τη διαφορετικότητά τους και να συνυπάρχουν αρμονικά μέσα στην κοινωνία.19

Όσον αφορά την εκπαίδευση των πολιτισμικά διαφοροποιημένων ομάδων, είναι 
γεγονός ότι τα παιδιά αλλοδαπών, προσφύγων και παλιννοστούντων χρειάζονται 
στην πλειοψηφία τους εξειδικευμένη ενίσχυση στο σχολείο της χώρας υποδοχής. 
Στην περίπτωση των μαθητών αυτών, το σχολείο οφείλει να αναπτύξει με τη σει-
ρά του ορισμένες τροποποιήσεις και προσθήκες στον τρόπο διδασκαλίας, όπως:
• εξατομικευμένη διδασκαλία, η οποία θα πρέπει να αξιολογείται συστηματικά, 

για να αντιστοιχεί στον κεντρικό κορμό της διδασκαλίας και να μην απομο-
νώνει μαθησιακά τον μαθητή, 

• χρήση θεμάτων για διδασκαλία που να γίνονται κατανοητά από όλους τους 
μαθητές και 

• εργασία σε ομάδες, για να διαμορφωθούν συνθήκες ουσιαστικής αλληλεπί-
δρασης και συνεργασίας ανάμεσα στους μαθητές.20 

2.1. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού λαμβάνει εκτός από γνωστικές διαστάσεις και διαστά-
σεις που αφορούν τη συναισθηματική, ηθική και κοινωνική πλευρά των μαθητών. 
Καθημερινά, προσπαθεί να δώσει λύση σε διλήμματα και καταστάσεις, λαμβάνοντας 
υπόψη του το θεσμικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διδάσκει. Επιπλέον, ο 
εκπαιδευτικός προσπαθεί να προετοιμάσει κατάλληλα τους μαθητές, ώστε να έχουν 
κριτική αντιμετώπιση απέναντι στη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας, να τους μάθει 
να τη χρησιμοποιούν σωστά, να τους πληροφορήσει και να τους προετοιμάσει για 
τον ενήλικο εαυτό τους, οπότε θα είναι εργαζόμενα μέλη της κοινωνίας.21 Επιπλέον, 
οφείλει να αποβάλει από τους μαθητές κάθε ίχνος ρατσισμού και προκαταλήψεων, 
να τους μάθει να σέβονται τους συνανθρώπους τους ανεξαρτήτως εθνικότητας και 
φύλου, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να τους διδάξει την αξία της μητρικής γλώσσας 
και του πολιτισμού, ώστε να μην αλλοτριωθούν εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης.22

19. Ε. Α. Γκότοβος (2002). Εκπαίδευση και ετερότητα. Ζητήματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής. 
Αθήνα, Μεταίχμιο. 
20. Γ. Μάρκου και Χ. Παρθένης (2011). Διαπολιτισμική εκπαίδευση: θεωρία και πράξη. Αθήνα, ΕΚΠΑ. 
21. Ν. Θ. Ντούσκας (2005). Ευνοϊκές συνθήκες για τη σχολική μάθηση. Πρέβεζα, Ιδιωτική Έκθεση.
22. Μ. Κασούτας (2007). Ο στοχαστικοκριτικός εκπαιδευτικός ως αντισταθμιστικός παράγοντας ενός σχολείου 
ίσου για παιδιά άνισα. Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευ-
σης (ΕΛΛΙΕΠΕΚ), 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Σχολείο ίσο για παιδιά άνισα». Αθήνα, 4-6 Μαΐου.
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Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός πρέπει να διδάσκει στους μαθητές τις αρχές της 
δημοκρατίας και του πλουραλισμού, προκειμένου να διευκολυνθεί η αντιμετώ πιση 
της πολυπολιτισμικής κοινωνίας, η οποία αποτελεί πραγματικότητα στις μέρες 
μας, καθώς και η συμβίωση μέσα σε αυτή, να προωθηθεί η αναγνώριση των πολι-
τισμικών ιδιαιτεροτήτων των διάφορων λαών και να διαμορφωθεί ένα κοινωνικό 
πλαίσιο μέσα στο οποίο τα άτομα μπορούν να συνυπάρχουν και να αποδέχονται 
με ευρύτερη ανεκτικότητα κάθε πολιτισμική διαφοροποίηση.23 Ο δάσκαλος, για 
να εκπληρώσει τον ρόλο του, θα πρέπει να δημιουργήσει ολοκληρωμένες προ-
σωπικότητες, καθώς η διαπολιτισμική εκπαίδευση διέπεται από αρχές όπως η 
αλληλεπίδραση, η αμοιβαιότητα, η αλληλεγγύη, η συνεργασία, η αναγνώριση 
και η αποδοχή των ατόμων και των ομάδων, ο τρόπος που ζουν και οι διαφο-
ρές τους.24 Άρα, για να φανεί αντάξιος των σύγχρονων προσδοκιών, θα πρέπει 
να δημιουργήσει ολοκληρωμένους πολίτες και όχι απλώς άτομα με γνώσεις.25

Γίνεται, επομένως, κατανοητό ότι ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης 
εκπαιδευτικών, με στόχο να καταστήσει τους εκπαιδευτικούς ικανούς μέσω της από-
κτησης γνώσεων και δεξιοτήτων να παρεμβαίνουν και να βοηθούν τους μαθητές τους 
να μειώσουν τις προκαταλήψεις τους, θα πρέπει να περιλαμβάνει εμπειρίες αλλη-
λεγγύης και αντίστοιχα μια διαπολιτισμική αγωγή που θα τους επιτρέψει να συμ-
μετέχουν σε προσπάθειες τέτοιες, ώστε να αναπτύξουν όλοι οι μαθητές θετικότερες 
στάσεις και συμπεριφορές έναντι των άλλων πολιτισμικών ομάδων26 (Μάρκου, 1996).
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