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Abstract: This paper highlights the issues of migration, the new multicultural reality that this 

implies for the host countries, and the challenges posed by educational policy through a 

bibliographic review. Initially, immigration is defined and its social and educational 

implications are expressed. The work focuses on the migratory wave towards our country and 

its consequences on the Greek educational system. The definition of multiculturalism is then 

clarified and a critical presentation of the educational multicultural management models is 

followed. Work completes with the challenges identified by the new multicultural reality that 

concern the organization and design of the education system. 
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Πεπίλητη: Η παξνχζα εξγαζία αλαδεηθλχεη ηα δεηήκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηεο λέαο 

πνιππνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη γηα ηηο ρψξεο ππνδνρήο, θαζψο θαη  

ηηο πξνθιήζεηο  πνπ εγείξνληαη ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κέζσ βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο. Αξρηθά νξίδεηαη ε κεηαλάζηεπζε θαη δηαηππψλνληαη νη ζπλέπεηέο ηεο ζε 

θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. Η εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζην κεηαλαζηεπηηθφ θχκα 

πξνο ηε ρψξα καο θαη ζηηο ζπλέπεηεο ηνπ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. ηε ζπλέρεηα 

δηαζαθελίδεηαη ν νξηζκφο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη αθoινπζεί θξηηηθή παξνπζίαζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κνληέισλ δηαρείξηζήο ηεο. Η εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηηο πξνθιήζεηο πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε λέα  πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ 

νξγάλσζε θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Λέξειρ κλειδιά: Μεηαλάζηεπζε, πνιππνιηηηζκηθφηεηα, εθπαίδεπζε 

Ειζαγυγή 

Η κεηαλάζηεπζε απνηειεί κηα πξαγκαηηθφηεηα ζε παγθφζκην επίπεδν. Η κεηαθίλεζε ησλ 

αλζξψπσλ απφ ηε κηα ρψξα ζηελ άιιε επεξεάδεη ηε δεκνγξαθηθή ζχλζεζε ησλ «ρσξψλ 

ππνδνρήο» θαη δηακνξθψλεη έλαλ πνιππνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα ησλ θνηλσληψλ ηνπο 

(Γθφβαξεο, 2004). ηε ρψξα καο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ηειεπηαία απνγξαθή ηνπ 2011 (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2014) ην ζχλνιν ησλ αιινδαπψλ 

πνπ δηακέλνπλ  κφληκα ζηελ Διιάδα φπσο θαη ησλ αηφκσλ ρσξίο ή κε αδηεπθξίληζηε 
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ππεθνφηεηα αλέξρεηαη ζε 912.000 άηνκα. Γειαδή, ζε ζχλνιν κφληκνπ πιεζπζκνχ ν νπνίνο 

αλέξρεηαη ζηα 10.816.286 άηνκα, νη 912.000 είλαη αιινδαπνί, δειαδή πεξίπνπ ην 10% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ.  

Σα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία επεξεάδνπλ ηε ζχλζεζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη 

ηαπηφρξνλα ηε ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Η εζληθή νκνηνγέλεηα ηεο 

ηάμεο δίλεη ηε ζέζε ηεο ζε έλα πνιπεζληθφ, πνιππνιηηηζκηθφ θαη πνιπθπιεηηθφ ζχλνιν. 

Γεκηνπξγείηαη έηζη ε αλάγθε γηα επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο 

πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαηψζεη ηα λέα πνιππνιηηηζκηθά δεδνκέλα θαη λα αληηκεησπίζεη ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε λέα ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ. Σν 

αίηεκα γηα ηζφηηκεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

απνθιεηζκνχ θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ καζεηηθψλ πιεζπζκψλ είλαη 

επηηαθηηθφ.  

1. Η μεηανάζηεςζη και οι ζςνέπειέρ ηηρ ζηην εκπαίδεςζη 

Ωο κεηαλάζηεπζε νξίδεηαη ε κεηαθίλεζε αηφκνπ ή νκάδσλ αηφκσλ απφ κηα γεσγξαθηθή 

πεξηνρή ζε κηα άιιε. Γηαθξίλεηαη ζε «εζσηεξηθή» κεηαλάζηεπζε φηαλ αθνξά ηε κεηαθίλεζε 

αηφκσλ εληφο ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ θαη «εμσηεξηθή» κεηαλάζηεπζε φηαλ ε κεηαλάζηεπζε 

αθνξά ηε κεηαθίλεζε αηφκσλ ζε πεξηνρή εθηφο ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ. (Θενδνζηάδνπ, 2015). 

Η κεηαλάζηεπζε κπνξεί λα αθνξά άηνκα ηα νπνία δηαθξίλνληαη απφ πνηθίια θνηλσληθά θαη 

νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. πγθεθξηκέλα κπνξεί λα δηαθξίλνληαη ζε κεκνλσκέλα άηνκα 

πνπ κεηαθηλνχληαη νηθεηνζειψο αλαδεηψληαο θαιχηεξεο βηνηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο 

ζπλζήθεο θαη ζε πξφζθπγεο, άηνκα πνπ εμαλαγθάδνληαη λα κεηαλαζηεχζνπλ γηα ιφγνπο 

πνιηηηθήο ή  ζξεζθεπηηθήο δίσμεο, πνιέκνπ, επηβίσζεο, θ.α. (Θενδνζηάδνπ2015). Γηα ηελ 

ηειεπηαία έρεη πηνζεηεζεί ν νξηζκφο ηεο «αλαγθαζηηθήο κεηαλάζηεπζεο» (forced migration) 

απφ ηε Γηεζλή Έλσζε γηα ηε Μειέηε ηεο Aλαγθαζηηθήο Mεηαλάζηεπζεο (IASFM-

International Association for the Study of Forced Migration) θαη αλαθέξεηαη ζηηο θηλήζεηο 

ησλ πξνζθχγσλ θαζψο θαη αλζξψπσλ πνπ έρνπλ εθηνπηζηεί απφ θπζηθέο ή πεξηβαιινληηθέο 

θαηαζηξνθέο, ρεκηθέο ή ππξεληθέο θαηαζηξνθέο θαη ηελ πείλα (www.forcedmigration.org). 

Γεληθφηεξα παξαηεξείηαη ζηε βηβιηνγξαθία λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξνη φξνη πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηα άηνκα πνπ κεηαθηλνχληαη, φπσο παιηλλνζηνχληεο, λφκηκνη θαη παξάλνκνη 

κεηαλάζηεο, πξφζθπγεο, πνιηηηθνί κεηαλάζηεο, νηθνλνκηθνί θ.α. Οη λφκηκνη κεηαλάζηεο είλαη 

εθείλνη πνπ κεηαθηλνχληαη εθνδηαζκέλνη κε ηα απαξαίηεηα έγγξαθα εηζφδνπ ζε κηα ρψξα θαη 

ησλ νπνίσλ ε παξνπζία ηνπο θαηαγξάθεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ρψξαο ππνδνρήο. 

Αληίζεηα, παξάλνκνη κεηαλάζηεο απνθαινχληαη ηα άηνκα πνπ είηε εηζήρζεζαλ ζε κηα ρψξα 

ρσξίο ηα απαξαίηεηα έγγξαθα είηε εηζήρζεθαλ αξρηθά λφκηκα αιιά ζηε ζπλέρεηα παξέκεηλαλ 

παξάλνκα. (Θενδνζηάδνπ, 2015). 

Η κεηαλάζηεπζε απνηειεί κηα πξαγκαηηθφηεηα ζε παγθφζκην επίπεδν. Η κεηαθίλεζε ησλ 

αλζξψπσλ απφ ηε κηα ρψξα ζηελ άιιε επεξεάδεη ηε δεκνγξαθηθή ζχλζεζε ησλ «ρσξψλ 

ππνδνρήο» θαη δηακνξθψλεη έλαλ πνιππνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα ησλ θνηλσληψλ ηνπο 

http://www.iasfm.org/
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(Γθφβαξεο, 2004). Η βαζηθή πξφθιεζε ζχκθσλα κε ηνλ Γθφβαξε (2004) πνπ θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ νη ζχγρξνλεο πνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο αθνξά θπξίσο ζηελ νξγάλσζε ησλ 

ζρέζεσλ ησλ ληφπησλ θαη ησλ αιινδαπψλ θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ ε ζπλάληεζε θαη ε 

ζπλχπαξμε ηνπο λα κελ νδεγήζεη ζε ζπγθξνχζεηο αιιά ζηελ δεκηνπξγηθή αιιειεπίδξαζε 

ησλ πνιηηηζκψλ ηνπο. ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη θαζνξηζηηθφο ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο σο ζεζκφο ζηήξημεο ησλ αηφκσλ ζηηο δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο 

ηνπο έληαμεο  θαζψο θαη σο θνξέαο θαιιηέξγεηαο ηνπ ζεβαζκνχ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηεο 

πγηνχο ζπλχπαξμεο, επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ πιεζπζκψλ. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά ην ίδην ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ππνδνρήο επεξεάδεηαη  απφ ηελ  

παξνπζία ησλ κεηαλαζηψλ κε ηα δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη θξίλεηαη 

επηβεβιεκέλε ε αλάγθε γηα επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη πξνζαξκνγή ηνπ ζηα 

λέα δεδνκέλα θνηλσληθνπνίεζεο πνπ δηακνξθψλεη ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα. Όπσο επηζεκαίλεη 

ν Γθφβαξεο (2004) θαη νη Κεζίδνπ & Παπαδνπνχινπ (2008) απαηηείηαη ππέξβαζε ηνπ 

παξαδνζηαθνχ κνλνπνιηηηζκηθνχ θαη κνλνγισζζηθνχ ραξαθηήξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ηεο λέαο πνιππνιηηηζκηθήο θαη 

πνιπγισζζηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ο φξνο «γεληθή παηδεία» ρξεηάδεηαη λα 

επαλαπξνζδηνξηζηεί κε γλψκνλα ηνλ πινπξαιηζκφ θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα. 

Η Θενδνζηάδνπ (2015) πεξηγξάθεη ηελ εμαηξεηηθά δχζθνιε θαη επίπνλε πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη κεηαλάζηεο θαη νη πξφζθπγεο ζηε ρψξα καο. Πξνβιήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηβίσζή ηνπο, κε ηελ αλεχξεζε εξγαζίαο θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

ίδησλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο ζηελ θπξίαξρε θνπιηνχξα. Αξθεηά παηδηά κεηαλαζηψλ θαη 

πξνζθχγνπλ παξνπζηάδνπλ ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, ρακειή απηνεθηίκεζε, θαηάζιηςε, θ.α. 

Οη  καζεηέο απηνί αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, νη νπνίεο αθνξνχλ 

θπξίσο ζηελ γισζζηθή ηνπο πζηέξεζε, ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο  ζηελ θπξίαξρε θνπιηνχξα, 

ζηελ απνδνρή ηνπο απφ ηνπο άιινπο, γεγνλφηα πνπ νδεγνχλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζε 

ελνριεηηθέο ζπκπεξηθνξέο , επηζεηηθφηεηα, έιιεηςε θηλήηξσλ γηα κάζεζε, ζρνιηθή 

εγθαηάιεηςε θ.α. 

1.1 Η μεηανάζηεςζη ζηην Ελλάδα 

Δίλαη γλσζηφ φηη ππήξμε κεγάιν κεηαλαζηεπηηθφ θχκα πξνο ηε ρψξα καο ζηελ αξρή ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990. Ωζηφζν, ε γλψζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ θαζψο θαη  άιισλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο ήηαλ πεξηνξηζκέλε εμαηηίαο ηεο κε λφκηκεο παξακνλήο ηνπο ζηε 

ρψξα, ησλ πεξηζζφηεξσλ ηνπιάρηζηνλ απφ απηνχο. Αξγφηεξα, κε ηε δηαδηθαζία 

λνκηκνπνίεζήο ηνπο θαζψο θαη κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 εκθαλίδνληαη πιεξέζηεξα 

ζηνηρεία ηφζν γηα ηνλ αξηζκφ ηνπο φζν θαη γηα ηα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο. Η εηθφλα πνπ απνηππψλεηαη είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηεζεί θαη λα 

εθαξκνζηεί κηα απνηειεζκαηηθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή. χκθσλα κε ηηο Σδσξηδνπνχινπ 

& Κνηδακάλε (2008) νη πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεο πξνέξρνληαη απφ βαιθαληθέο θπξίσο 

ρψξεο, αληηπξνζσπεχνπλ ην 8-9% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ θαη ην 11% ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ηεο ρψξαο. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα νηθνγελεηαθνχο κεηαλάζηεο εθφζνλ νη 
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πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο έρνπλ ζηε ρψξα καο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Απηφ απνηειεί 

βαζηθφ ζηνηρείν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ζρέζεηο ησλ κεηαλαζηψλ κε ηνπο Έιιελεο, κε ηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε θαη κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο.  

Οη θαηεγνξίεο αιινδαπψλ πνπ δνπλ ζήκεξα ζηελ Διιάδα κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηηο 

εμήο: α) ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, δειαδή πνιίηεο θξαηψλ ηα νπνία δελ είλαη κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, β) πξφζθπγεο θαη αηηνχληεο άζπιν ιφγσ θπιήο, ζξεζθείαο, πνιηηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ ή θηλδπλεχνπλ λα ππνζηνχλ ζνβαξή βιάβε (ζαλαηηθή πνηλή, βαζαληζηήξηα, 

θ.α.), γ) θνηλνηηθνί, δειαδή έρνπλ ηζαγέλεηα ρψξαο-θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

δ) νκνγελείο, δειαδή άηνκα πνπ δελ είλαη Έιιελεο πνιίηεο αιιά δηαζέηνπλ ειιεληθή εζληθή 

θαηαγσγή θαη ε) κεηαλάζηεο ρσξίο ραξηηά, δειαδή αιινδαπνί πνπ εηζήιζαλ θαη δηακέλνπλ 

παξάλνκα ζηελ Διιάδα ρσξίο λα ηνπο έρεη αλαγλσξηζηεί θαζεζηψο λφκηκεο δηακνλήο ή 

εθείλνη πνπ θάπνηε πιεξνχζαλ ηνπο φξνπο λφκηκεο παξακνλήο θαη πιένλ δελ ηνπο πιεξνχλ.  

Γίλεηαη θαλεξφ φηη ν καζεηηθφο πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο έρεη δηαθνξνπνηεζεί ζεκαληηθά. ην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζπλππάξρνπλ καζεηέο κε δηαθνξεηηθή εζληθή, γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή 

πξνέιεπζε. Η αξηζκεηηθή ζπγθέληξσζε  ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ  θαζψο θαη ε 

ζπγθεθξηκέλε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή  θαηαγσγή πνηθίιεη απφ πεξηνρή θαη πεξηνρή. 

χκθσλα κε ην Ιλζηηηνχην Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο (ΙΠΟΓΔ, 

2010) ην 40% ησλ αιινδαπψλ θαη παιιηλνζηνχλησλ καζεηψλ ζπγθεληξψλεηαη ζηελ Αηηηθή. 

Ωζηφζν ηα ηειεπηαία ρξφληα κηθξφηεξεο πεξηνρέο, καθξηά απφ ην θέληξν, θαζψο επίζεο θαη 

λεζηά παξνπζηάδνπλ πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία. χκθσλα κε ηελ θνχξηνπ (2009 ζηνλ 

Γθφβαξε) ην πνζνζηφ ηεο παξνπζίαο αιινδαπψλ καζεηψλ πνηθίιιεη θαη ππάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο ζρνιείσλ ζηα νπνία κπνξεί λα θνηηά έλαο αιινδαπφο καζεηήο ελψ ζε άιια νη 

αιινδαπνί καζεηέο λα απνηεινχλ ή λα ηείλνπλ λα απνηεινχλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ 

κηαο ηάμεο θαη  ε παξνπζία ηνπο λα δηθαηνινγεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ. 

Καηά ζπλέπεηα, ζηε ρψξα  καο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο 

ζπζηήκαηνο  ππάξρνπλ παηδηά-καζεηέο  δησγκέλα απφ πνιεκηθέο ζπξξάμεηο, απφ ηελ 

νηθνλνκηθή ή ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα πνπ γελλήζεθαλ, παηδηά πνπ 

δελ θαηαιαβαίλνπλ ηε γιψζζα δηδαζθαιίαο, παηδηά κε δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί  θαινχληαη λα  αληηκεησπίζνπλ ηε λέα πνιππνιηηηζκηθή θαηάζηαζε ζηηο ηάμεηο 

θαη λα ιχζνπλ πνιιά δεηήκαηα  φπσο:  

Σν δήηεκα ηεο γιψζζαο. Να βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα κάζνπλ ηε λέα γιψζζα θαη ηαπηφρξνλα 

λα καζαίλνπλ ζηε λέα γιψζζα. 

Σεο επηθνηλσλίαο κε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ. Να επηθνηλσλνχλ νη ίδηνη απνηειεζκαηηθά 

κε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ αιιφγισζζσλ καζεηψλ.  

Σνπ ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Να δηακνξθψζνπλ έλα θιίκα ηζφηηκεο απνδνρήο θαη 

ζεβαζκνχ κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζηηο ηάμεηο ηνπο. 

Σα θνηλσληθά ζηεξεφηππα. Να εληνπίζνπλ θαη λα απνδνκήζνπλ θνηλσληθά ζηεξεφηππα 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαγσγή. 
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2. Πολςπολιηιζμικόηηηα  

Η εηπκνινγία ηνπ φξνπ «πνιππνιηηηζκηθφηεηα» ελέρεη ηελ έλλνηα ηεο ζπλχπαξμεο πνιιψλ, 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα ρσξηθά φξηα, φπσο ελφο εζληθνχ 

θξάηνπο. Η πνιππνιηηηζκηθφηεηα απνηειεί απφ ηε κία πιεπξά έθθαλζε ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ησλ ζχγρξνλσλ Γπηηθψλ θνηλσληψλ θαη απφ ηελ άιιε κηα θαηάζηαζε πνπ 

δηακνξθψζεθε ιφγσ ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ. Οη πιεζπζκνί έξρνληαη αληηκέησπνη 

κε ηελ εηεξφηεηα, ηε δηαθνξεηηθφηεηα, κε ηνπο «άιινπο» θαη  κε φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, φπσο ηε γιψζζα, ην ζξήζθεπκα, ηελ θνπιηνχξα,  θ.α. 

χκθσλα κε ηελ Μειίγθνπ (2007), κε ηνλ φξν πνιππνιηηηζκηθφηεηα  θσηίδνληαη θαη 

πεξηγξάθνληαη ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζην 

δήηεκα ηεο ππφζηαζεο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ θαη 

αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ πνιηηηζκηθή ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εζληθψλ θξαηψλ. Η 

ζπγθξφηεζε ησλ εζληθψλ θξαηψλ ζπλίζηαηαη ζε πνιηηηζκηθά εηεξνγελείο θνηλσληθέο νκάδεο, 

γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε ζέζε πνπ αθνξά ζηελ πνιηηηζκηθή νκνηνγέλεηα ησλ 

κειψλ ησλ εζληθψλ θξαηψλ θαη ε νπνία απνηέιεζε ηνπο ηειεπηαίνπο αηψλεο ην κέζν-

εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εζληθψλ ηαπηνηήησλ σο κνριψλ ηεο ηζηνξηθήο δηακφξθσζεο 

ησλ εζληθψλ θξαηψλ (Μειίγθνπ, 2007). 

2.1 Εκπαιδεςηικά μονηέλα διασείπιζηρ ηηρ πολςπολιηιζμικόηηηαρ 

Η λέα πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ δεκηνπξγήζεθε θπξίσο απφ ην κεηαλαζηεπηηθφ 

ξεχκα αλάγθαζε ηηο ρψξεο ππνδνρήο λα αλαδεηήζνπλ ηφζν ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο φζν θαη 

ζε επίπεδν θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη 

πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ ζπλνςίδνληαη ζε πέληε θχξηα κνληέια: ην κνληέιν ηεο 

αθνκνίσζεο, ην κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο, ην πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν, ην αληηξαηζηζηηθφ 

κνληέιν θαη ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν (Νηθνιάνπ, 2000: Γθφβαξεο, 2004 : Θενδνζηάδνπ, 

2015). 

Το μονηέλο ηηρ αθομοίυζηρ 

Σν αθνκνησηηθφ κνληέιν αλαπηχρζεθε θπξίσο κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ’60. χκθσλα κε ην 

κνληέιν ηεο αθνκνίσζεο, νη δηάθνξεο πνιηηηζκηθέο νκάδεο ζπλππάξρνπλ ζην ίδην θνηλσληθφ 

θαη εθπαηδεπηηθφ πιαίζην κε ηνλ ληφπην πιεζπζκφ, εθφζνλ νη πξψηνη αθνκνησζνχλ απφ ηελ 

θπξίαξρε θνπιηνχξα. Ο Γθφβαξεο (2004) αλαθέξεη φηη  ζεκειηψδεο ζηφρνο ηεο 

αθνκνησηηθήο πνιηηηθήο ππήξμε ε αληηζηάζκηζε ηνπ «πνιηηηζκηθνχ ειιείκκαηνο» ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ, κε ζθνπφ απηνί λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο γηα ηελ 

ηζφηηκε θαη ιεηηνπξγηθή ζπκκεηνρή ζηα θνηλσληθά ππνζπζηήκαηα ηεο ρψξαο ππνδνρήο.  

Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ αθνκνησηηθνχ κνληέινπ πξνθξίλνπλ σο ζεηηθά ζεκεία ηνπ κνληέινπ, 

ηελ αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ» ζηε ρψξα ππνδνρήο, ηελ πιήξε απνδνρή ησλ πνιηηηζκηθψλ 

πξνηχπσλ ηεο, ηε ζπκκεηνρή ζε πξσηνγελείο νκάδεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο (νκάδεο, 
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νξγαλψζεηο, ιέζρεο, θ.α.),ηνπο κεηθηνχο γάκνπο θαη ηελ απνπζία ζπγθξνχζεσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα αμηψλ θαη απφ ηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο. Σν ελ 

ιφγσ κνληέιν ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε φηη νη εζληθά θαη πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθνί πιεζπζκνί 

πξέπεη λα απνξξνθεζνχλ απφ ηνλ ληφπην πιεζπζκφ, λα εληαρζνχλ ζην εζληθφ ζχλνιν, κε 

ζηφρν ηελ ηζνδχλακε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηακφξθσζε θαη δηαηήξεζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ 

ηαπηφρξνλε εμαζθάιηζε ηεο ζπλνρήο ηνπ θξάηνπο. Όζν αθνξά ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

απηφ είλαη κνλνπνιηηηζηηθφ θαη κνλνγισζζηθφ θαη ζηνρεχεη ζηελ  απφθηεζε ηεο εζληθήο θαη 

γισζζηθήο επάξθεηαο απφ φινπο ηνπο πιεζπζκνχο (Νηθνιάνπ, 2000: Σδσξηδνπνχινπ & 

Κνηδακάλε, 2008). 

Ο αληίινγνο ηνπ αθνκνησηηθνχ κνληέινπ εθθξάδεηαη ζηελ απαμησηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κεηνλνηηθψλ πιεζπζκψλ, φπσο ηεο γιψζζαο, ηεο 

θνπιηνχξαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζεσξνχληαη εκπφδην ζηελ πνιηηηθή 

ηεο αθνκνίσζήο ηνπο θαη γη απηφ παξαγθσλίδνληαη (Γθφβαξεο, 2004: Θενδνζηάδνπ, 2015). 

Όζν αθνξά ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, νη αιινδαπνί καζεηέο αληηκεησπίδνληαη σο 

«παηδαγσγηθφ πξφβιεκα», νη νπνίνη ζα πξέπεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ λα μεπεξάζνπλ ην 

γισζζηθφ ηνπ έιιεηκκα θαη λα κάζνπλ γξήγνξα ηελ επίζεκε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο, ην 

νπνίν ζεσξείηαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηε γξήγνξε αθνκνίσζή ηνπο. Σν επίζεκν 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αδηαθνξεί γηα ηελ εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο,  ζεσξψληαο 

ην, δήηεκα πνπ νθείιεη λα απαζρνιεί ηηο κεηνλνηηθέο νκάδεο θαη φρη ην δεκφζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, κεηαηνπίδνληαο ηηο επζχλεο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο έληαμήο ηνπο, ζηνπο 

ίδηνπο ηνπο κεηαλάζηεο. (Νηθνιάνπ, 2000). 

Το μονηέλο ηηρ ενζυμάηυζηρ 

Σν κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο αληίζεηα απφ ην αθνκνησηηθφ κνληέιν αλαγλσξίδεη φηη θάζε 

πιεζπζκηαθή νκάδα είλαη θνξέαο ελφο πνιηηηζκνχ πνπ δέρεηαη επηδξάζεηο απφ ηε ρψξα 

ππνδνρήο αιιά ηαπηφρξνλα αζθεί επίδξαζε ζ’ απηή θαη ζπκκεηέρεη ζηε αλαδηακφξθσζή ηεο. 

Σν κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο απνδέρεηαη ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηνλνηηθψλ 

νκάδσλ σο κέξνο ηεο λέαο ηνπο εζληθήο ηαπηφηεηαο (Νηθνιάνπ, 2000). Καηά ζπλέπεηα νη 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ γίλνληαη απνδεθηέο, ζην βαζκφ βέβαηα πνπ δελ 

εκπνδίδνπλ ηελ νκαιή ηνπο έληαμε ζηελ θπξίαξρε νκάδα θαη δελ πξνθαινχλ θαλεξά ηηο 

θπξίαξρεο πνιηηηζκηθέο παξαδνρέο, φπσο επηζεκαίλνπλ νη Σδσξηδνπνχινπ & Κνηδακάλε 

(2008).Σν κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο αλαπηχρζεθε ζηε βάζε ηεο «πνιπεζληθήο ηδενινγίαο» 

ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη φινη νη πνιηηηζκνί ηφζν απηνί ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ φζν θαη 

εθείλνη ηεο πιεηνςεθίαο παξνπζηάδνπλ ηφζν δηαθνξεηηθά φζν θαη θνηλά ζηνηρεία (Γθφβαξεο, 

2004). 

Ωζηφζν, ε αλαγλψξηζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζε εθείλεο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηε ζξεζθεία, ζηηο εζληθέο παξαδφζεηο, 

ζηα ήζε θαη έζηκα, ζηε  κνπζηθή, ζηηο γηνξηέο, θ.α. δειαδή ζε εθείλα ηα νπνία δελ ζέηνπλ ππφ 

ακθηζβήηεζε ηηο θπξίαξρεο πνιηηηζκηθέο αμίεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο (Νηθνιάνπ, 2000: 

Γθφβαξεο, 2004, Θενδνζηάδνπ, 2015). Καη ζ’ απηφ ην κνληέιν ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ ζηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο ππνδνρήο κε 
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ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε ηειηθά λα δηαζθαιίδεηαη ε γισζζηθή θαη ε πνιηηηζκηθή νκνηνγέλεηα ησλ 

θνηλσληψλ απηψλ (Νηθνιάνπ, 2000). Σν ελ ιφγσ κνληέιν παξά ηελ απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ ζηάζεθε αλεπαξθέο γηαηί δεηνχζε απφ ηα παηδηά 

λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα θνηλσληθά θαη εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα ηεο θπξίαξρεο νκάδαο, ρσξίο 

λα ηνπο παξέρεη ζηήξημε θαη βνήζεηα. Ο Γθφβαξεο (2004) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ην 

παξάδεηγκα ησλ πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ αιινδαπψλ παηδηψλ, 

ην νπνίν δελ απνηειεί απηνζθνπφ αιιά κέζν θαιχηεξεο εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο.  

Ο Νηθνιάνπ (2000) ππνζηεξίδεη φηη ζηελ Δπξψπε θαη ηδηαίηεξα ζηε Γαιιία δελ είλαη ζαθή ηα 

φξηα κεηαμχ ησλ δχν κνληέισλ, ηεο αθνκνίσζεο θαη ηεο ελζσκάησζεο. Οξηζκέλνη 

ζεσξεηηθνί ζεσξνχλ ην κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο κεηεμέιημε ηνπ κνληέινπ ηεο αθνκνίσζεο 

θαη νη φξνη «αθνκνίσζε» θαη «ελζσκάησζε» ζηε Γαιιία είλαη ζρεδφλ ηαπηφζεκνη, φζν 

αθνξά ζηελ πνιηηηθή πνπ πηνζεηείηαη απέλαληη ζε κεηαλάζηεο θαη αιινδαπνχο. 

Το πολςπολιηιζμικό μονηέλο 

Σν πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν εκθαλίζηεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 ζε πνιιέο ρψξεο, ζηηο 

ΗΠΑ, ζηελ Απζηξαιία θαη ζηελ Δπξψπε φηαλ έγηλε αληηιεπηή ε αλαπαξαγσγή ηνπ εζληθνχ 

δηαρσξηζκνχ απφ γεληά ζε γεληά θαζψο θαη  ε απνηπρία ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ κνληέισλ 

(αθνκνίσζεο θαη ελζσκάησζεο), λα δψζνπλ ιχζε ζηα πξνβιήκαηα θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεηψπηδαλ νη αιινδαπνί καζεηέο. Τπήξμε ινηπφλ κηα κεηαηφπηζε απφ ηα εζλνθεληξηθά 

κνληέια πξνο ηνλ πνιηηηζκηθφ πινπξαιηζκφ, γλσζηφ σο πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

(Νηθνιάνπ, 2000). Βαζηθή ζεψξεζε ηνπ πνιππνιηηηζκηθνχ κνληέινπ είλαη ε παξαδνρή ηεο 

πνιηηηζκηθήο αλνκνηνγέλεηαο ηεο θνηλσλίαο θαη ε ελζάξξπλζε γηα δηαηήξεζε ησλ 

πνιηηηζκηθψλ παξαδφζεσλ θαη ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ, ηνλίδνληαο 

ηελ ελφηεηα κέζα ζηε δηαθνξεηηθφηεηα (Σδσξηδνπνχινπ & Κνηδακάλε, 2008). Σν ελ ιφγσ 

κνληέιν ζηεξίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε θαη απνδνρή ησλ ηδηαηηεξνηήησλ φισλ ησλ 

πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ κηαο θνηλσλίαο θαη δελ ζεσξεί ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ηδηαηηεξνηήησλ 

ηνπο, θίλδπλν γηα ηε ζπλνρή ηεο (Θενδνζηάδνπ, 2015).   

ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο νη αιινδαπνί καζεηέο γλσξίδνπλ ηνλ εζληθφ πνιηηηζκφ θαη ηελ 

εζληθή ηνπο παξάδνζε κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο θαη ηεο ηζφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ιακβάλνπλ 

ππφςε ηηο γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ απφ ηηο κεηνλνηηθέο 

νκάδεο θαη ζηνρεχνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο αλνρήο ησλ αηφκσλ κε 

δηαθνξεηηθή εζληθή, πνιηηηζκηθή, θπιεηηθή θαη ζξεζθεπηηθή πξνέιεπζε (Νηθνιάνπ, 2000).  

Παξ’ φια απηά θαη ην πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν απέηπρε σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηνπ, θπξίσο 

ιφγσ ηεο ππεξβνιηθήο ηνπ απιντθφηεηαο φπσο επηζεκαίλεη ν Νηθνιάνπ (2000).  Σν κνληέιν 

απηφ ζηέθεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ εζλνινγηθή δηάζηαζε ηνπ φξνπ «πνιηηηζκφο» θαη απνζησπά 

ηελ αλζξσπηζηηθή θαη νξζνινγηζηηθή ηνπ δηάζηαζε. Δπηπξφζζεηα, αλαδεηθλχεη κνλνδηάζηαηα 

ην πνιηηηζκηθφ ζχζηεκα θπξίσο σο πξνο ηελ «παξάδνζε», ηηο «ξίδεο» θαη ηελ «θαηαγσγή», 

αγλνψληαο ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηε δπλακηθή ηνπο. Απαγνξεχεη θάζε ακθηζβήηεζε ησλ 
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εζψλ θαη εζίκσλ θαη αξλείηαη θάζε πνιηηηζκηθή δηαθνξνπνίεζε ζην φλνκα ηεο ππεξάζπηζεο 

ησλ πνιηηηζκψλ. Σέινο, είλαη ππεξβνιηθά εζηηαζκέλν ζηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο  κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ, αλαηξψληαο ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ (Νηθνιάνπ,2000 : 

Θενδνζηάδνπ, 2015). 

Το ανηιπαηζιζηικό μονηέλο 

Σν αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν αλαπηχρζεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θπξίσο ζηε 

Αγγιία θαη ζηελ Ακεξηθή. χκθσλα κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ, απαηηνχληαη αιιαγέο ζηηο 

δνκέο ηεο εθπαίδεπζεο ηεο θνηλσλίαο θαη φρη κφλν αιιαγέο ζηηο ζηάζεηο ησλ αηφκσλ, έηζη 

ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νη θπιεηηθέο δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ. Οη βαζηθνί 

ζηφρνη ηνπ ελ ιφγσ κνληέινπ ζπλνςίδνληαη ζηηο ζέζεηο γηα ηζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε γηα φια 

ηα παηδηά, αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθή /θπιεηηθή ηνπο θαηαγσγή, γηα δηθαηνζχλε ηνπ θξάηνπο 

απέλαληη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο θαη γηα απειεπζέξσζε απφ ξαηζηζηηθά πξφηππα ηφζν ησλ 

θαηαπηεδφκελσλ φζν θαη ησλ θαηαπηεζηψλ. Σν αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν ζέηεη σο 

αλαγθαηφηεηα ηελ αλαζεψξεζε ζεζκψλ θαη δνκψλ ηνπ θξάηνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

ηζφηηκεο θαη δίθαηεο αληηκεηψπηζεο ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ. Ωζηφζν, ε πνιηηηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο εμαζθάιηζεο  ίζσλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ γηα φινπο, ελέρεη ηνλ θίλδπλν 

ηεο πνιηηηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο εθπαίδεπζεο, θαζηζηψληαο ην ζρνιείν πεδίν αληαγσληζκνχ 

κεηαμχ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δπλάκεσλ (Νηθνιάνπ, 2000 : Θενδνζηάδνπ,2015). 

Το διαπολιηιζμικό μονηέλο 

Η έλλνηα ηεο «δηαπνιηηηζκηθήο» εθπαίδεπζεο ζπγθξνηήζεθε ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ έλλνηα 

ηεο «πνιππνιηηηζκηθήο» πξνζέγγηζεο, επηρεηξψληαο λα εληζρχζεη ηε δπλακηθή ηεο 

αληαιιαγήο, ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ 

νκάδσλ θαη ζπληζηά έλα δηαξθέο αηηνχκελν, ζχκθσλα κε ηελ Αζθνχλε (2001). 

Ο Helimut Essinger (2000, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Νηθνιάνπ) δηαθξίλεη ηέζζεξηο βαζηθέο 

αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο: ηελ εθπαίδεπζε γηα ελζπλαίζζεζε, ηελ εθπαίδεπζε 

γηα αιιειεγγχε, ηελ εθπαίδεπζε γηα δηαπνιηηηζκηθφ ζεβαζκφ θαη ηελ εθπαίδεπζε ελαληίνλ 

ηνπ εζληθηζηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο. χκθσλα κε ηνλ Νηθνιάνπ (2000) ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα 

πξνυπνζέηεη ηελ απνκάθξπλζε απφ εζλνθεληξηθά πξφηππα ηα νπνία δηαπεξλνχλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή κε ηελ παξάιιειε απνδνρή ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο σο κηαο 

επηπρνχο ζπγθπξίαο γηα κεηαζρεκαηηζκφ ησλ αηφκσλ θαη ηεο θνηλσλίαο ζε κηα θαηεχζπλζε 

αλεθηηθφηεηαο θαη απνδνρήο ηνπ δηαθνξεηηθνχ. 

χκθσλα κε ηνπο Fennes θαη Hapgood (1997, φπσο αλαθέξεηαη ζην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο 

2003:34), ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα είλαη θαηά βάζε κηα δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία. Η 

δηαπνιηηηζκηθή εθκάζεζε είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα απιή ζπλάληεζε κε έλαλ άιιν. Η 

δηαπνιηηηζκηθή εθκάζεζε βαζίδεηαη ζην αμίσκα φηη ν θφβνο γηα ην αιιφηξην/μέλν δελ 

απνηειεί θπζηθφ πεπξσκέλν, αιιά θαη φηη ε πνιηηηζηηθή εμέιημε πάληνηε ππήξμε ην 

απνηέιεζκα ηεο ζπλάληεζεο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ. Σν πξφζπκα "δηά" ππνδειψλεη φηη 

απηφο ν θφβνο αιιά θαη ηα ηζηνξηθά εκπφδηα κπνξνχλ λα ππεξληθεζνχλ. Τπνδειψλεη επίζεο 

ηε ζχλαςε ζρέζεσλ θαη ηελ αληαιιαγή κεηαμχ πνιηηηζκψλ. Αιιά, αθφκε πεξηζζφηεξν, ε 
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δηαπνιηηηζκηθή εθκάζεζε βαζίδεηαη ζηελ πξνζπκία θαη ζηε δηάζεζε γηα παξαγσγηθή   

ζπλάληεζε κε ηνπο άιινπο πνιηηηζκνχο.  Σν άηνκν  ζπλεηδεηνπνηεί ηελ αμία ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ηνπ πνιηηηζκνχ, εμνηθεηψλεηαη κε ηνλ δηθφ ηνπ πνιηηηζκφ θαη  δηεξεπλά λένπο ηξφπνπο 

ζπλχπαξμεο θαη ζπλεξγαζίαο κε άιινπο πνιηηηζκνχο. Απηφ δελ πεξηνξίδεηαη ζε  έλα ζχλνιν 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ (π.ρ. πψο λα επηθνηλσλεί θαλείο κέζσ ηεο ιεθηηθήο θαη ηεο κε 

ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, πψο λα ραηξεηά, πψο λα ηξψεη), αιιά επεθηείλεηαη ζε κηα λνεηηθή 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία ππάξρεη κεγαιχηεξε δεθηηθφηεηα γηα αλνρή, κηα απνδνρή δειαδή, 

δηαθνξεηηθψλ αμηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Η δηαπνιηηηζκηθή εθκάζεζε δελ ζεκαίλεη πάληα ηε 

ζπλνιηθή απνδνρή θαη νηθεηνπνίεζε απ' ηελ πιεπξά ηνπ αηφκνπ δηαθνξεηηθψλ αμηψλ, αιιά 

ηελ απφθηεζε επειημίαο ψζηε ην άηνκν λα δεη απηέο ηηο αμίεο φπσο πξαγκαηηθά πθίζηαληαη, 

ππφ ην πιαίζην ελφο άιινπ πνιηηηζηηθνχ πξίζκαηνο θαη φρη κέζσ ηνπ δηθνχ ηνπ 

εζλνθεληξηθνχ θίιηξνπ. ε έλα εθπαηδεπηηθφ πιαίζην είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα έρεη επηπηψζεηο ηφζν ζηνλ «άιινλ» φζν θαη ζηνλ ίδην ηνλ «εαπηφ». Δθηφο 

απφ ηε γλψζε γηα άιινπο πνιηηηζκνχο, ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα πεξηιακβάλεη ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ ππφ ην πξίζκα ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ 

αλαθνξάο (πκβνχιην ηεο Δπξψπεο 2003:34). 

 2.2 Πποκλήζειρ ηηρ εκπαίδεςζηρ 

ηελ ελφηεηα απηή πεξηγξάθνληαη νη πξνθιήζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε λέα 

πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Η λέα πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα ζεκαηνδνηεί ηελ 

αλαγθαηφηεηα αιιαγήο θαη επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο ζε επίπεδν νξγάλσζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηφρσλ ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. 

Ο γισζζηθφο θαη πνιηηηζκηθφο πινπξαιηζκφο απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία ζα πξέπεη λα 

εληαρζεί θαη λα αλαδεηρζεί ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ. χκθσλα κε ηνλ Γθφβαξε (2004) 

αλαθχπηνπλ εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηακφξθσζε ηαπηνηήησλ. Δπηθξαηνχλ 

αληηθξνπφκελεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε ηαπηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξφθξηζε ησλ ηδηαίηεξσλ ηαπηνηήησλ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ή αληίζεηα κε ηε δηακφξθσζε 

κίαο δηαπνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο. Ο Cummins (2005) ππνζηεξίδεη φηη φηαλ ε γιψζζα, ν 

πνιηηηζκφο θαη ε εκπεηξία ησλ καζεηψλ απνθιείνληαη ή αγλννχληαη ζηελ παηδαγσγηθή 

δηαδηθαζία ηνπ ζρνιείνπ, νη καζεηέο απηνί μεθηλνχλ απφ κεηνλεθηηθή ζέζε. Η ππνβάζκηζε 

ηεο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ πείζεη ηνπο ίδηνπο φηη ε πξνζπάζεηα γηα κάζεζε είλαη κάηαηε, κε 

ζπλέπεηα ηελ απφζπξζή ηνπο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο  ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηαπηφρξνλα 

ηελ αλαδήηεζε ηεο επηβεβαίσζεο ηεο ηαπηφηεηά ηνπο ζε νκάδεο πνπ ζπρλά επηδεηθλχνπλ 

παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. Ωζηφζν είλαη απαξαίηεην λα ηνληζηεί φηη ε απνδνρή θαη ν 

ζεβαζκφο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ «άιινπ» δελ ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή φισλ ησλ πνιηηηζκηθψλ 

εθδειψζεσλ κε έλα «θηιειεχζεξν», κε αμηνινγηθφ ηξφπν. Η θξηηηθή ζηάζε θαη ζεψξεζε ησλ 

πνιηηηζκηθψλ θεθαιαίσλ ηφζν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φζν θαη απφ ηνπο καζεηέο, 

αλαδεηθλχεη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζεψξεζεο ησλ πξαγκάησλ θαη νδεγεί πξνο κηα βαζχηεξε 
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θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ ηνπο θαη ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. 

Η απνδπλάκσζε ησλ ζηεξενηχπσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εζληθή θαηαγσγή ηνπ «άιινπ» 

απνηειεί πξφθιεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαζεκεξηλή παηδαγσγηθή πξάμε. Απνηεινχλ 

πξαγκαηηθφηεηα ηα πεξηζηαηηθά ξαηζηζκνχ θαη εζλνθεληξηζκνχ κέζα ζην ζρνιηθφ πιαίζην. Η 

ζπλάληεζε ησλ ληφπησλ κε ηνπο «άιινπο» δεκηνπξγεί πεξηραξάθσζε ζηνλ δηθφ καο θφζκν 

θαη ηαπηφρξνλα εληζρχεη πξάμεηο απνθιεηζκνχ ησλ άιισλ, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε ζπγθξνχζεηο 

κε απξφβιεπηεο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο (Γθφβαξεο, 2004). Μέζα ζ’ απηή ηελ πνιππνιηηηζκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα  ην ζρνιείν εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηνλ βαζηθφ κεραληζκφ ελνπνηεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο θαη ζθπξειάηεζεο θνηλήο, ηζρπξήο, εζληθήο ηαπηφηεηαο κέζα απφ ηελ 

πνιηηηζκηθή νκνγελνπνίεζε, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ δηδαθηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ, ηζηνξίαο, γεσγξαθίαο θαη γιψζζαο θαζψο θαη κέζσ ησλ ζρνιηθψλ γηνξηψλ θαη 

επεηείσλ. Η εζληθή φςε ηεο ηαπηφηεηαο πξνζδηνξίδεηαη θαη δεκηνπξγείηαη αληηζηηθηηθά κε 

άιιεο εζληθέο ηαπηφηεηεο, δίλνληαο έκθαζε ζηηο δηαθνξέο θαη φρη ζηηο νκνηφηεηεο. Η 

δηαθνξνπνίεζε φκσο κε ηνπο «άιινπο» δελ απνηειεί νπδέηεξε δηαδηθαζία αιιά εκπεξηέρεη 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ε νπνία ζέηεη πςειφηεξα ην «δηθφ καο» έλαληη ησλ «άιισλ» 

(Αβδειά, 1997 : Dragonas, Askouni & Kouzelis, 1996: Γθφηνβνο, 2002).  

Πξφθιεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε απνηειεί επίζεο ε παξαδνρή ηεο απνηπρίαο ηεο ειιεληθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνξά ηνπο αιινδαπνχο θαη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο, ε νπνία 

εθαξκφζηεθε  απφ ην 1980. χκθσλα κε ηνπο Νηθνιάνπ (2000) θαη  Θενδνζηάδνπ (2015)  νη 

Σάμεηο Τπνδνρήο θαη ηα Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ σο αληηζηαζκηζηηθά 

κέηξα γηα ηνπο αιινδαπνχο θαη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο ηε δεθαεηία ηνπ 80 απέηπραλ. Οη 

ιφγνη απνηπρίαο ηνπο ζπλνςίδνληαη ζην ρακειφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζε απηά 

αιιά θπξίσο ζηνλ ζηφρν ηνπο, ν νπνίνο αθνξνχζε ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ απηψλ. Σελ ίδηα δεθαεηία ζεζκνζεηνχληαη θαη ηα ζρνιεία 

παιηλλνζηνχλησλ ζε Αηηηθή θαη Θεζζαινλίθε κε ζηφρν ηελ νκαιή έληαμε ησλ 

παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ ζην θνηλσληθφ πιαίζην ηα νπνία είραλ πξνπαξαζθεπαζηηθφ 

ραξαθηήξα. Σειηθά ηα ζρνιεία απηά πήξαλ κηα κφληκε κνξθή εθπαίδεπζεο εθφζνλ ηα 

ζηνηρεία δείρλνπλ φηη νη καζεηέο παξέκεηλαλ ζ’ απηά κέρξη ην ηέινο ηεο θνίηεζήο ηνπο. Η 

αλεπάξθεηά ηνπο απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο επέδεημαλ ρακειά πνζνζηά 

επηηπρίαο θαηά ηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο γηα δηεθδίθεζε ζέζεο ζε  Αλψηεξα Σερλνινγηθά 

Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα ηεο ρψξαο καο.  

Σν 1996  αλαγλσξίδεηαη γηα πξψηε θνξά ν πνιππνιηηηζκηθφο ραξαθηήξαο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο θαη εηζάγεηαη ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε ηνλ 

Ν.2413 ΦΔΚ Α 124/14-6-96. χκθσλα κε ηνλ λφκν απηφ ηδξχνληαη ζρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηα νπνία εθαξκφδνληαη ηα  πξνγξάκκαηα ησλ αληίζηνηρσλ δεκφζησλ ζρνιείσλ, 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο ή κνξθσηηθέο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο. Γπζηπρψο απφ ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη ηα 

δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία θξίζεθαλ αλεπαξθή θαη νδήγεζαλ ζηε γθεηνπνίεζε θαη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ. 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Σφκνο 7, Σεχρνο 2, 2019 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 196 απφ 212 

Απνηέιεζαλ εηδηθέο δνκέο εθπαίδεπζεο, ζην πεξηζψξην ηνπ θεληξηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη εξκελεχζεθαλ σο «εκπφδην» ζηελ πνξεία επίηεπμεο ηνπ γεληθνχ ζηφρνπ ηεο 

νκνγελνπνίεζεο (Γθφβαξεο, 2004). Όπσο επηζεκαίλεη ν Γακαλάθεο (1997) ελψ ηα 

δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία ζα κπνξνχζαλ λα εκπινπηίζνπλ ην κνλνιηζηθφ ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη λα απνηειέζνπλ πηινηηθά ζρνιεία δίγισζζεο εθπαίδεπζεο 

,νδεγήζεθαλ ζηελ απνκφλσζε θαη ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε.  Ο Νηθνιάνπ (2000) πξνηείλεη φηη 

γηα λα κελ γθεηνπνηνχληαη νη κεηαλάζηεο θαη νη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο θαη λα κελ 

αληηκεησπίδνληαη σο πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθνί θαη κεηνλεθηνχληεο, ε «δηαπνιηηηζκηθφηεηα» 

λα δηαηξέρεη ηε ζρνιηθή ινγηθή θαη λα αθνξά θάζε ζρνιείν θαη θάζε καζεηή, αλεμαξηήησο 

θαηαγσγήο. Άιισζηε φπσο ηζρπξίδεηαη ε Κεζίδνπ (2014) ν πνιηηηζκηθφο πινπξαιηζκφο πέξα 

απφ ηε κεηαλάζηεπζε εληζρχεηαη απφ ηα θαηλφκελα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο 

δηεζλνπνίεζεο. Οη λένη ηεο Δπξψπεο ζα θιεζνχλ νχησο ή άιισο λα δήζνπλ ζε ζπλζήθεο 

πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ. Άξα ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε αθνξά ζε φια ηα ζρνιεία 

αθφκε θαη ζε εθείλα πνπ δελ έρνπλ νχηε έλαλ αιινδαπφ καζεηή. 

Απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξνθχπηεη φηη ην επίζεκν ειιεληθφ θξάηνο αλαγλψξηζε ηελ 

αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ έληαμε ησλ αιινδαπψλ 

παηδηψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, νη νπνίεο σζηφζν, θξίζεθαλ αλεπαξθείο θαη 

απνηπρεκέλεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. ήκεξα ην ειιεληθφ θξάηνο βξίζθεηαη 

κπξνζηά ζε κία λέα πξφθιεζε. Καιείηαη λα αληηκεησπίζεη ην λέν κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα ησλ 

πξνζθχγσλ απφ ηε πξία θαη λα εληάμεη ηα εθαηνληάδεο παηδηά ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

Σςμπεπάζμαηα 

πλνςίδνληαο, ε λέα πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα ζεκαηνδνηεί ηελ αλαγθαηφηεηα 

αιιαγήο θαη επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο ζε επίπεδν νξγάλσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηφρσλ ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ησλ 

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ηεο αξρηθήο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο γισζζηθφο θαη πνιηηηζκηθφο πινπξαιηζκφο, ε  απνδνρή θαη ν 

ζεβαζκφο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ «άιινπ», ε εμάιεηςε ησλ πεξηζηαηηθψλ ξαηζηζκνχ θαη 

εζλνθεληξηζκνχ απνηεινχλ δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ εμαηηίαο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θχκαηνο 

αιιά παξάιιεια εληζρχνληαη απφ  ηα θαηλφκελα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο 

δηεζλνπνίεζεο θαη αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε ζην ζχλνιφ ηεο.   

Βιβλιογπαθικέρ αναθοπέρ 

Αβδειά, Δ. (1997). Η ζπγθξφηεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ζην ειιεληθφ ζρνιείν. (Δπηκ. 

Φξαγθνπδάθε, Α, & Γξαγψλα, Θ). ην  Τι είν’ η παηπίδα μαρ; Αζήλα. Αιεμάλδξεηα. 

Αζθνχλε  Ν., (2001). Δζλνθεληξηζκφο θαη πνιππνιηηηζκηθφηεηα: ε αλαδήηεζε ελφο λένπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο (67-108). ην Αλδξνχζνπ, Αι., Αζθνχλε, Ν., 

Μάγνο, Κ. & Υξεζηίδνπ-Ληνλαξάθε, . 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Σφκνο 7, Σεχρνο 2, 2019 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 197 απφ 212 

Εκπαίδεςζη:  Πολιηιζμικέρ  Διαθοπέρ  και  Κοινωνικέρ  Ανιζόηηηερ. 

Εθνοπολιηιζμικέρ  Διαθοπέρ  και  Εκπαίδεςζη. Σφκνο  β. Πάηξα: 

Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην. 

Γθφβαξεο, Υ. (2004). Ειζαγωγή ζηη διαπολιηιζμική εκπαίδεςζη. Αζήλα: Αηξαπφο.  

Γθφηνβνο, Δ. (2002), Εκπαίδεςζη και εηεπόηηηα. Ζηηήμαηα Διαπολιηιζμικήρ Παιδαγωγικήρ. 

Αζήλα: Μεηαίρκην.  

Cummins J., (2005) Ταςηόηηηερ ςπό Διαππαγμάηεςζη-Εκπαίδεςζη με ζκοπό ηην Ενδςνάμωζη 

ζε μια Κοινωνία ηηρ Εηεπόηηηαρ (επηκ. Δ. θνχξηνπ, κηθξ. . Αξγχξε). Αζήλα: 

Gutenberg. 

Γακαλάθεο, Μ. (1997). Η εκπαίδεςζη ηων παλιννοζηούνηων και αλλοδαπών μαθηηών ζηην 

Ελλάδα. Γηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε. Αζήλα: Gutenberg. 

Dragonas, T, Askouni, N., Kouzelis, G. (1996). Initial Intercultural Teacher EducationQ The 

singular, non-contradictory identity contested. ην (Δπηκ. Dragonas, Frangoudaki, 

Inglessi) Beyond One’s Own Backyard Intercultural Teacher Education in Europe. 

Athens. λήζνο.  

Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή. (2014). Απογπαθή πληθςζμού-καηοικιών 2011. Αλαθηήζεθε ζηηο 

2 -11-16 απφ 

http://www.statistics.gr/documents/20181/1210503/A1602_SAM01_DT_DC_00_20

11_03_F_GR.pdf/e1ac0b1c-8372-4886-acb8-d00a5a68aabe  

http://www.forcedmigration.org/about/whatisfm/what-is-forced-migration 

Fennes, H. & Hapgood, K. 1997. Intercultural Learning in the Classroom ζην Council of 

Europe. Γηαπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο γηα φινπο. Πξνεηνηκαζία γηα ηε δσή κέζα ζε 

έλαλ εηεξνγελή θφζκν. Josef Huber (Δπηκ.). Δθδφζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. 

Θενδνζηάδνπ, Κ. (2015). Διδαζκαλία και εηεπόηηηα. Οι πποζωπικέρ θεωπίερ εκπαιδεςηικών 

πος διδάζκοςν ζε πολςπολιηιζμικέρ ηάξειρ. Αζήλα: Μπαηζηνχιαο.  

ΙΠΟΓΔ, 2010 http://www.antigone.gr/files/gr/library/selected-publications-on-migration-and-

asylum/greece/Statistika%20stoiheia%20IPODE.pdf 

Κεζίδνπ, Α. (2014). Έλα ζρνιείν «εξγάδεηαη δηαπνιηηηζκηθά»: πξνυπνζέζεηο θαη 

παηδαγσγηθνί ρεηξηζκνί. ην Καηζαξνχ,Δ. & Ληαθνπνχινπ, Μ. (Δπηκ.).  Θέμαηα 

διδαζκαλίαρ και αγωγήρ ζηο πολςπολιηιζμικό ζσολείο. Θεζζαινλίθε: Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο.  

Κεζίδνπ, Α. & Παπαδνπνχινπ, B. (2008). Η δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε ζηε βαζηθή 

εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ: αλαγθαηφηεηα θαη εθαξκνγέο. Παιδαγωγική 

Επιθεώπηζη. (45), 37-59. 

Μειίγθνπ, Δ. (2007). Πνιππνιηηηζκηθφηεηα, Κνηλσληθή Γηθαηνζχλε θαη Γηαπνιηηηζκηθή 

Δθπαίδεπζε (Δπηκ.  Ρήγα Αλαζηαζία-Βαιεληίλε). Οικονομικέρ μεηανάζηπιερ ζηην 

Ελλάδα. Γηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη εθπαίδεπζε. Αζήλα. Gutenberg  



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Σφκνο 7, Σεχρνο 2, 2019 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 198 απφ 212 

Νηθνιάνπ, Γ.(2000). Έληαμε και εκπαίδεςζη ηων αλλοδαπών μαθηηών ζηο δημοηικό ζσολείο. 

Αζήλα: ειιεληθά γξάκκαηα. Νηθνιάνπ, Γ. (2008). Οδεγφο  Δπηκφξθσζεο ηνπ 

Έξγνπ: «Έληαμε παηδηψλ παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ ζην ζρνιείν – γηα ηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Γπκλάζην).Θεζζαινλίθε. ΑΠΘ  

ΝΟΜΟ 2413/96 Οξγάλσζε θαη  ιεηηνπξγία ζρνιείσλ δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. 

Αλαθηήζεθε ζηηο 15-11-16 απφ https://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-

sxoleivn/diapolitismika/549-nomos-2413-96-organosh-leitoyrgia-sxoleia-

diapolitismikhs-ekpaideyshs.html  

θνχξηνπ, Δ. (2009). Γίγισζζα Νήπηα- Η ρέζε Γηγισζζίαο θαη Μάζεζεο ζην: Γθφβαξεο, 

Υ. (Δπηκ.). Κείκελα γηα ηε Γηδαζθαιία θαη ηε Μάζεζε ζην Πνιππνιηηηζκηθφ 

ρνιείν. Αζήλα. Αηξαπφο. 

 


