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Abstract: This article focuses on the need for operation and transformation of the school in 

an intercultural direction. It describes indicative characteristics of a school that could function 

as an intercultural learning and collaboration community by developing a culture of 

acceptance and a learning environment that promotes concepts such as acceptance and 

diversity, but also as an integrated, administrative organization that can provide all the 

necessary didactic support to students who need it. 

In this school, it is necessary to form a curriculum, in which the intercultural education's 

principles and values will be disseminated with positive effects to: a. the operation of the 

school as a community of learning and integration of all students based on their special needs, 

b. the classroom, c. the students and d. the teachers, in terms of their attitudes and 

perceptions, the teaching techniques they use and the development of their professionalism. It 

is also described the necessity of designing and implementing intercultural programs, which 

incorporate principles of the intercultural dimension in Education. The principles of the 

intercultural approach are pointed out in the current Curricula (Interdisciplinary Unified 

Framework of Study Programs) and the current Curriculum of the Reception Classes (TY) 

and the Refugee Education Reception Structures (DYEP). Finally, it is emphasized the role of 

the teacher in the management and utilization of the Intercultural Study Programs. 
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Πεπίλητη: ην άξζξν καο απηφ εζηηάδνπκε ζηελ αλαγθαηφηεηα ιεηηνπξγίαο θαη 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ ζε δηαπνιηηηζκηθή θαηεχζπλζε. Πεξηγξάθνληαη ελδεηθηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζρνιείνπ πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο δηαπνιηηηζκηθή θνηλφηεηα 

κάζεζεο θαη ζπλεξγαζίαο αλαπηχζζνληαο κηα θνπιηνχξα απνδνρήο θαη έλα πεξηβάιινλ 

κάζεζεο πνπ λα πξνσζεί έλλνηεο, φπσο ε απνδνρή θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα, αιιά θαη σο έλαο 

νινθιεξσκέλνο, δηνηθεηηθά, νξγαληζκφο πνπ λα κπνξεί λα παξέρεη φιε ηελ απαξαίηεηε 

δηδαθηηθή ζηήξημε ζε καζεηέο πνπ ηελ ρξεηάδνληαη. 

ην ζρνιείν απηφ απνηειεί αλαγθαηφηεηα ε δηακφξθσζε Α.Π.., ζηα νπνία λα δηαρένληαη νη 

αξρέο θαη νη αμίεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο/αγσγήο πνπ ζα έρνπλ ζεηηθέο επηδξάζεηο: 

α. ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ σο θνηλφηεηα κάζεζεο θαη έληαμεο φισλ ησλ καζεηψλ κε 

βάζε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο, β. ζηε ζρνιηθή ηάμε, γ. ζηνπο καζεηέο θαη δ. ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, φζνλ αθνξά ηηο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ηνπο, ζηηο δηδαθηηθέο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπο. Πεξηγξάθνληαη ε 

αλαγθαηφηεηα ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο θαη εθαξκνγήο δηαπνιηηηζκηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ 

λα ελζσκαηψλνπλ αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο ζηελ Δθπαίδεπζε. Δπηζεκαίλνληαη νη 

αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο ζηα ηζρχνληα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα (Γηαζεκαηηθφ 

Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..- Α.Π..) θαη ηα ηζρχνληα Α.Π.. ησλ 

Σάμεσλ Τπνδνρήο (ΣΤ) θαη ησλ Γνκψλ Τπνδνρήο Δθπαίδεπζεο Πξνζθχγσλ (Γ.Τ.Δ.Π). 

Σέινο  ηνλίδεηαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

Γηαπνιηηηζκηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ. 

Λέξειρ κλειδιά: Γηαπνιηηηζκηθή Κνηλφηεηα Μάζεζεο, Γηαπνιηηηζκηθά Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα, Δθπαηδεπηηθφο.  

Διζαγυγή 

Απφ ην 2000, ζε θείκελα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ππνζηεξίδεηαη φηη ε πνηφηεηα ηεο 

ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζε φια ηα επίπεδα θαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

ηεο εθπαίδεπζεο, αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαθνξέο, φζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο, ηηο κεζφδνπο θαη 

ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαη αλεμάξηεηα απφ ηε δηαβάζκηζε ησλ ζρνιείσλ φπνπ απηή 

πθίζηαηαη. Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ε δηδαζθαιία απνηεινχλ κεηαβιεηέο κε ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ δηεζλείο κειέηεο θαη έξεπλεο. Οη 

βαζηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη φινη νη πνιίηεο ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο 

πεξηγξάθνληαη ζηελ Πξφηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο 

Γεθεκβξίνπ 2006: α) Δπηθνηλσλία ζηε κεηξηθή γιψζζα, β) Δπηθνηλσλία ζε μέλεο γιψζζεο, γ) 

Μαζεκαηηθή ηθαλφηεηα θαη βαζηθέο ηθαλφηεηεο ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία, δ) 

Φεθηαθή ηθαλφηεηα, ε) Μαζαίλνληαο πσο λα καζαίλσ, ζη) Ηθαλφηεηεο θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηθήο αγσγήο, δ) Αίζζεζε ηεο πξσηνβνπιίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε) 

Πνιηηηζκηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη έθθξαζε. 
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Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε σο αξρή, σο δηαδηθαζία θαη σο θίλεκα κεηαξξχζκηζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο εκθαλίδεηαη λα απνηειεί ηελ απάληεζε ζηηο αλάγθεο ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ 

θνηλσληψλ. Ζ Γηαπνιηηηζκηθή Παηδαγσγηθή πξνθαιεί ην Διιεληθφ ζρνιείν θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα ηξνπνπνηήζνπλ ηνπο ξφινπο πνπ παξαδνζηαθά είραλ θαη λα εληάμνπλ λέεο 

ιεηηνπξγίεο θαη ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο πνπ λα επλννχλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ελδπλάκσζε 

ηεο ηαπηφηεηαο φισλ ησλ καζεηψλ νδεγψληαο ηνπο ζηελ επηηπρία θαη ηε δεκηνπξγηθή 

κάζεζε (Cummins, 2000). ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αιιαγέο, 

πνπ λα απνηεινχλ ην επίθεληξν θάζε ζρνιηθήο κεηαξξχζκηζεο γηα ηελ πξνψζεζε θαη 

δηαηήξεζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ πεξηβάιινληνο δηαπνιηηηζκηθνχ ζρνιείνπ, ζε θάζε κηα απφ 

ηηο κεηαβιεηέο θαη ηνπο παξάγνληεο: ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα, ην επίζεκν θαη ην θξπθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ, δηδαθηηθά αληηθείκελα, ζηξαηεγηθέο 

δηδαζθαιίαο, δηδαθηηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη, γιψζζα θαη νη δηάιεθηνη, 

εθπαηδεπηηθά πιηθά πνπ αμηνπνηνχληαη, ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο δξάζεηο ηεο επξχηεξεο 

θνηλφηεηαο, ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, θαη ζηάζεηο, αληηιήςεηο, πεπνηζήζεηο θαη ελέξγεηεο 

ηνπ (Banks, 1994, φπ. αλ Troutman, et al. 1998). Ο εθπαηδεπηηθφο απφ ην ζρνιείν ηνπ 

ζπκπεξηθνξηζκνχ, ηεο κεησπηθήο δηδαζθαιίαο θαη ηεο νκνηφκνξθεο αληηκεηψπηζεο φισλ ησλ 

καζεηψλ θαιείηαη λα πεξάζεη ζην ζρνιείν πνπ επηδεηνχλ ή «επηβάιινπλ» νη λέεο ζπλζήθεο 

ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο θαη παγθνζκηνπνίεζεο, αιιά θπξίσο ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θαη 

ησλ αμηψλ πνπ επηδηψθεηαη λα πξνσζήζεη (Παπαρξήζηνο & Παγψλε, 2018). Οη απαηηήζεηο 

ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ ζρνιείνπ ζηε ζεκεξηλή επνρή θαινχλ ηνχο εθπαηδεπηηθνχο λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζε ζπλζήθεο ζπλερνχο ξεπζηφηεηαο θαη αιιαγψλ πνπ επηβάιινληαη ζ‟ φια ηα 

επίπεδα. Να κεηαζρεκαηίζνπλ ηνλ ξφιν ηνπο, ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ ηηο λέεο θαηαζηάζεηο, 

ηα λέα πξνβιήκαηα ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ηηο θαηλνχξγηεο δπζθνιίεο θαη παξάιιεια λα 

δίλεη απαληήζεηο, πνπ δελ κπνξεί λα ζηεξίδνληαη ζε ζπληαγέο ηνπ παξειζφληνο (Παζηάο, 

2008). Ο Νηθνιάνπ, (2013) αλαθέξεη πσο θάζε ζρνιείν, είηε θνηηνχλ ζ‟ απηφ πξφζθπγεο, 

αιινδαπνί, παιηλλνζηνχληεο, ηζηγγάλνη ή κνπζνπικάλνη καζεηέο, είηε φρη, είλαη ελ δπλάκεη 

δηαπνιηηηζκηθφ, κε ηελ έλλνηα φηη νθείιεη λα θαιιηεξγεί έλα ζπγθεθξηκέλν θαη ζαθψο 

πξνζδηνξηζκέλν έζνο, ην νπνίν ζπλάδεη κε ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο αθελφο ηνπ πνιηηηζκνχ καο 

θαη αθεηέξνπ κε απηέο ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο (απνδνρή θαη ζεβαζκφ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο 

ηνπ άιινπ, δεκηνπξγία θιίκαηνο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, θξνληίδα γηα παξνρή ίζσλ 

επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζηε γλψζε, αιιά θαη ηελ θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή θαη νηθνλνκηθή δσή). 

Σα ζεκέιηα πάλσ ζηα νπνία ζα ζηεξηρηεί έλα δηαπνιηηηζκηθφ ζρνιείν είλαη: 

 πξνγξάµµαηα δηδαζθαιίαο πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο πνπ ζα επλννχλ ηε ζεηηθή αιιειεπίδξαζε θαη δηάδξαζε κεηαμχ ησλ 

µαζεηψλ, µε ζηφρν ηελ νπζηαζηηθή γλσξηκία, ηνλ αιιεινζεβαζκφ, αιιεινζαπκαζκφ 

θαη αιιειεθηίκεζε.  

 εθπαηδεπηηθνί θαηαξηηζκέλνη πάλσ ζηε λέα, πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα, µε 

ζεβαζκφ ζηελ εηεξφηεηα θαη γλψζηεο ησλ κεζφδσλ εθείλσλ πνπ ζεσξνχληαη σο νη 

πιένλ πξφζθνξεο κέζα ζε πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ θαη δηαζθάιηζε ηεο 
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ζπλαηζζεκαηηθήο αζθάιεηαο φισλ ησλ καζεηψλ, µε ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηάο 

ηνπο φπσο θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπο.  

Έλα ζρνιείν γηα λα ιεηηνπξγεί πεξαηηέξσ σο Γηαπνιηηηζκηθή Κνηλφηεηα Μάζεζεο απαηηείηαη 

λα πξνβεί ζε αλαζρεδηαζκφ ηεο δνκήο ηνπ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα θαιιηεξγήζεη κηα 

θνπιηνχξα δηαπνιηηηζκηθήο κάζεζεο θαη λα εληζρχζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ θαηεχζπλζε 

απηή (Παπαρξήζηνο, 2009).  

1. Η ζσολική μονάδα υρ Γιαπολιηιζμική Κοινόηηηα Μάθηζηρ και ςνεπγαζίαρ 

ε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ζε δηαθνξεηηθέο ζρνιηθέο πξαγκαηηθφηεηεο ζπλαληάκε 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ζρνιεία. Ζ αθνκνησηηθή πξνζέγγηζε νδεγεί ζ‟ έλα ζρνιείν 

κνλνπνιηηηζκηθφ, κνλνγισζζηθφ θαη εζλνθεληξηθφ. Ο πνιηηηζκηθφο ζρεηηθηζκφο νδεγεί κε ηε 

ζεηξά ηνπ ζε κία εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή δηαρσξηζκνχ, είηε απηή ιακβάλεη ρψξα ζην ίδην ην 

ζρνιηθφ ζχζηεκα (δηαθνξεηηθέο ηάμεηο γηα αιινδαπνχο), είηε ζπλδπάδεηαη κε ηε δεκηνπξγία 

εηδηθψλ ζρνιηθψλ δνκψλ γηα ηνπο «δηαθνξεηηθνχο». Ζ δηαπνιηηηζκηθφηεηα, αληίζεηα, 

απνδερφκελε ηελ εηεξφηεηα σο ππαξθηή θαηάζηαζε, πνπ δελ έρεη κάιηζηα πξνθχςεη ζηηο 

κέξεο καο, αιιά πθίζηαηαη δηαρξνληθά, ζέηεη σο πξνηεξαηφηεηα ηε δεκηνπξγία εθείλνπ ηνπ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνδνρή θαη ην ζεβαζκφ ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ άιινπ, ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, ηε 

θξνληίδα γηα παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζηε γλψζε, αιιά θαη ηελ θνηλσληθή, 

πνιηηηζκηθή θαη νηθνλνκηθή δσή (Νηθνιάνπ, 2013:1179). Ζ επηηπρήο πξνζαξκνγή ηνπ 

ζρνιείνπ απφ απζηεξά δνκεκέλε νληφηεηα ζε Οξγαληζκφ Μάζεζεο θαη δεκηνπξγίαο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ πηνζέηεζε πνιιαπιψλ επηπέδσλ εγεζίαο ζηελ ηάμε, ζην ζρνιείν θαη 

ζην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο αθνχ θάζε πξφθιεζε γηα αιιαγή απνηειεί θπζηνινγηθφ 

ζηνηρείν ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην ζρνιείν ζπληζηά νξγαληζκφ κε 

έληνλν πξνζαλαηνιηζκφ ζηε κάζεζε, ελλνψληαο ηελ εκπινθή φισλ ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ 

ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ ζπζηεκηθή δηαηχπσζε ζηφρσλ, ηελ νηθνδφκεζε ηεο βαζχηεξεο 

γλψζεο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο (Senge, Cambron-McCabe, 

Lucas & Smith, 2007, φπ. αλ. Παζηάο, θά, 2016). Έλα ζρνιείν γηα λα ιεηηνπξγεί σο 

Γηαπνιηηηζκηθή Κνηλφηεηα Μάζεζεο θαη πλεξγαζίαο πξέπεη λα δηαζέηεη, βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, πνπ κεηαμχ άιισλ ζεσξνχληαη:  

 ε επίγλσζε ηεο αλάγθεο γηα ζπιινγηθή κάζεζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ φισλ ησλ καζεηξηψλ θαη καζεηψλ ρσξίο δηαθξίζεηο θχινπ, θπιήο, γιψζζαο, 

ζξεζθείαο θαη πνιηηηζκνχ, 

 ε γλψζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο θνπιηνχξαο,  ηεο δσήο θαη κάζεζεο θαζψο θαη ην 

επίπεδν κάζεζεο ηνπ θάζε καζεηή θαη ηεο θάζε καζήηξηαο, 

 ην θνηλφ φξακα θαη νη ζηφρνη πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

αθνξά ζε δηαπνιηηηζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπινπηίδνπλ φιε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Α.Π.. ηα νπνία εκπινπηίδνληαη κε δηαπνιηηηζκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο,  
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 νη ζπλεξγαηηθέο δνκέο πνπ ζηεξίδνληαη ζε έλα πιαίζην αξρψλ: εηιηθξίλεηα, εκπηζηνζχλε, 

ακνηβαηφηεηα, ηζνηηκία, αιιειεγγχε, ε δηακνηξαζκέλε (ζπιινγηθή) γλψζε θαη κλήκε,  

 ε πξνψζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο θαηλνηνκίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο (δηαπνιηηηζκηθφ 

εκεξνιφγην κε εκεξνκελίεο απφ ζεκαληηθέο γηνξηέο πνπ αθνξνχλ φινπο ηνπο καζεηέο 

θαη εκπινπηηζκφο ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο γηνξηέο ησλ κεηαλαζηψλ/πξνζθχγσλ 

καζεηψλ/ηξηψλ – νξγάλσζε κνπζηθψλ εθδειψζεσλ παξνπζία φισλ ησλ γνλέσλ & 

θεδεκφλσλ θιπ.), 

 ε αλαγλψξηζε ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο θαη ε εθαξκνγή πξαθηηθψλ δηαπνιηηηζκηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ κε βάζε ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, 

 ε αλαβάζκηζε ησλ πνιηηηζκψλ θαη ησλ γισζζψλ ησλ κεηαλαζηψλ/πξνζθχγσλ 

καζεηψλ/ηξηψλ, θαηαπνιεκψληαο παξάιιεια νπνηνδήπνηε είδνο ξαηζηζκνχ πξνθχπηεη κε 

ηε κνξθή ζπκβφινπ ή ζπκπεξηθνξάο κέζα απφ αλάινγα πνιηηηζηηθά θαη γισζζνινγηθά 

ζηνηρεία, 

 νη πνιηηηθέο γηα ηελ αληηζηάζκηζε ησλ φπνησλ «πζηεξήζεσλ» ζε γισζζηθφ επίπεδν, ψζηε 

φινη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ελδπλάκσζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο ησλ καζεκάησλ κε ηελ εμαζθάιηζε ησλ «ίζσλ» επθαηξηψλ, 

 ε δηεχξπλζε ηνπ γλσζηηθνχ θαη ζπλαηζζεκαηηθνχ νξίδνληα ησλ παηδηνχ θαη ε αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο θαη κε ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπο άκεζα θαη καθξνπξφζεζκα 

ζηε θνηλσλία (Παγψλε & Παπαρξήζηνο, 2017).  

Ζ ζρνιηθή κνλάδα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο Γηαπνιηηηζκηθή Κνηλφηεηα Μάζεζεο θαη 

Δπζχλεο. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ απηή ηελ θνπιηνχξα, 

ζρεηίδνληαη, κε ην ζθεληθφ κέζα ζην νπνίν αζθείηαη ε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, κε ηελ 

θνηλσλία ηεο γλψζεο, ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηελ επξσπατθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο, 

ηε δηνηθεηηθή ζεσξία θαη ηελ κεηαθνξά ηεο ζηελ πξάμε απφ ζρνιηθνχο εγέηεο πνπ έρνπλ ηελ 

απαξαίηεηε ηερλνγλσζία, ηελ πηνζέηεζε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο 

θαη ηε δξάζε ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε, σο θνξέα αλάπηπμεο ηεο κάζεζεο, (Θενθηιίδεο, 2013:24). 

«Σν νξγαληζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ νξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

ελαξκφληζεο ηεο λνκνζεηηθήο θαη ηδηνγξαθηθήο δηάζηαζεο ηεο ππεξεζίαο απφ ηνλ ζρνιηθφ 

εγέηε. Ζ ηθαλφηεηα απηή έρεη ζεκαληηθέο πξνεθηάζεηο ζηελ θνπιηνχξα πνπ επηθξαηεί ζηελ 

ζρνιηθή κνλάδα» (Θενθηιίδεο, 2012:33). Ζ δηνίθεζε ελφο πνιππνιηηηζκηθνχ ζρνιείνπ θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ έρεη λα αληηκεησπίζεη ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο ζηε δηαδηθαζία 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ζε δηαπνιηηηζκηθφ θαη είλαη αλαγθαίν ηφζν ηα παλεπηζηεκηαθά 

ηδξχκαηα φζν ην ΤΠΑΗΘ. θαη ην Η.Δ.Π. λα ζρεδηάζνπλ πνιηηηθέο θαη λα πάξνπλ ππφςε ηνπο 

ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα (Γιέλε, 2013:207). Σν δηαπνιηηηζκηθφ πξφηππν εθπαίδεπζεο είλαη ην 

πιένλ νινθιεξσκέλν ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα θαη απνηειεί κηα ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή πνπ αληαπνθξίλεηαη ηφζν ζηηο αλάγθεο ηεο πιεηνλφηεηαο, φζν θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ καζεηψλ/ηξηψλ. Σν ζχγρξνλν-δηαπνιηηηζκηθφ ζρνιείν 

νθείιεη λα ζηνρεχεη ζηελ απνδφκεζε θάζε κνξθήο ξαηζηζκνχ θαη λα θαιιηεξγεί ζηνπο/ηηο 

καζεηέο/ηξηεο ηνλ ζεβαζκφ πξνο φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο (Παπαρξήζηνο, 2020), ε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα, θαηά ηνλ Nieke, είλαη απαξαίηεην λα δηαηξέρεη εγθάξζηα φια ηα 
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καζήκαηα, ηα νπνία δηδάζθνληαη ζηελ ηάμε (Νηθνιάνπ, 2013), κε ηε ζπλέξγεηα ζχγρξνλσλ 

πξνζεγγίζεσλ δηδαζθαιίαο, φπσο ε δηαζεκαηηθφηεηα, ε δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη νη 

νκαδνζπλεξγαηηθέο κέζνδνη κάζεζεο κε ζηφρν ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηε δεκηνπξγία 

θνηλσληψλ κε λέεο ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο απαιιαγκέλεο απφ πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα 

(Νηθνιάνπ, 2011. Καξνχληδνπ, 2011:52) ηα ζρνιεία κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ κάζεζεο γηα ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ, πξνζθχγσλ, 

ηζαγελψλ θαη πνιηηηζκηθψλ κεηνλνηήησλ, θαη λα πξσηνζηαηήζνπλ ζηε κάρε γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ, εληζρχνληαο έηζη ηελ εηξεληθή ζπκβίσζε, ηελ ακνηβαία 

αιιειεγγχε, ηελ ζπλεξγαζία γηα ηελ επίιπζε ησλ θνηλψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ θνηλσληθή 

ζπλνρή (Aravossitas, 2016. Παπαρξήζηνο, 2020:235). Ζ πηνζέηεζε δηαπνιηηηζκηθψλ 

δηαζηάζεσλ ζηα Α.Π. θαη ηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο ησλ ζρνιείσλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

αλαγλψξηζε ηεο θιεξνλνκηάο ησλ καζεηψλ κε δηαθνξεηηθφ γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

ππφβαζξν. (Υαιθηαδάθε, Νηθνιάνπ, Αθνγηνχλνγινπ, 2020), λα πξνσζήζεη ηελ απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ γλψζε, θίλεηξα θαη 

δεμηφηεηεο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αιιάμνπλ ηα ζπζηήκαηα εθείλα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

δηαθξίζεηο θαη θαηαπίεζε (Bullivant, 1999. Δπαγγέινπ, 2005: 54).  

2. Αναλςηικά Ππογπάμμαηα ποςδών (Α.Π..). Βαζικέρ απσέρ και 

Γιαπολιηιζμική Γιάζηαζη  

Σα Α.Π.. πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζηηο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο ηεο κεηαλεσηεξηζηηθήο, 

νιηζηηθήο ζεσξίαο, νη νπνίεο είλαη: ν αλαζηνραζκφο, ν νιηζκφο, ν εκπινπηηζκφο, νη 

ελλνηνινγηθέο ζπζρεηίζεηο, ε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ε ξεπζηφηεηα, ε αλαηξνπή 

παγησκέλσλ αληηιήςεσλ, ε θξηηηθή δηεξεχλεζε, ε δξάζε θαη νη αλνηρηέο δηαδηθαζίεο 

δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο (Υαηδεγεσξγίνπ,2003. Κνπινπκπαξίηζε, 2004:95. Γηαλλίθαο, 

2011). Σα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα απνηεινχλ έλαλ κεραληζκφ πνπ βνεζά ζηελ 

«αλαπαξαγσγή ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο» θαη έλα κέζν άζθεζεο θνηλσληθννηθνλνκηθνχ θαη 

πνιηηηζηηθνχ ειέγρνπ (Apple 1996, 1993, 1986, Ννχηζνο 1979, Μαξκαξηλφο, 1977, Young 

1971, φπ. Δπαγγέινπ, 2005: 59), αλάγθεο ησλ καζεηψλ ησλ νπνίσλ ε εγθπξφηεηα θαη ε 

λνκηκφηεηά ηνπο  δελ ακθηζβεηείηαη (Βξεηηφο & Καςάιεο,1994:14).  

Ο γεληθφο ηνπο ζρεδηαζκφο νθείιεη λα ζηεξίδεηαη θαη ζην κνληέιν ησλ κειινληηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, πνπ εζηηάδεη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ ζε θαηαζηάζεηο πνπ ζα δήζνπλ 

ζην κέιινλ (Αξβαλίηε, 2011. Βξεηηφο & Καςάιεο, 1997:45). Σα Α.Π.. είλαη αλάγθε λα 

δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζηε δηακφξθσζε ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο, γηα ηε δπλαηφηεηα 

θαηάζεζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηαπηνηήησλ ηνπο (Damanakis, 2017), ψζηε λα ηνπο γλσξίζνπλ 

θαη λα ηνπο θαηαλνήζνπλ νη άιινη, γηα λα δηακνξθψζνπλ ηελ πνξεία ηνπο πξνο ηε γλψζε θαη 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο επνρήο ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο (Υξπζαθίδεο, 

2004:523).  
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Σφζν ηα ΑΠ, φζν θαη νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο απαηηείηαη, λα ιακβάλνπλ ππφςε ην 

πεξηβάιινλ θαη ην επίπεδν κάζεζεο ηνπ θάζε καζεηή, κέζα απφ ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ (Auernheimer, 2014). Να ζπκβάινπλ ζηε δηεξεχλεζε ηνπ γλσζηηθνχ 

θαη ζπλαηζζεκαηηθνχ νξίδνληά ηνπ (Hatzichristou, 2008) λα ελζαξξχλνπλ ηελ επηθνηλσλία 

ρσξίο απνθιεηζκνχο, λα αλαβαζκίδνπλ ηνπο πνιηηηζκνχο θαη ηηο γιψζζεο θαηαπνιεκψληαο 

θάζε κνξθή ξαηζηζκνχ, ηηο πξνθαηαιήςεηο, ηα ζηεξεφηππα θαη ηνλ εζλνθεληξηζκφ, λα 

εκπλένπλ θαη λα θαιιηεξγνχλ ηελ αλζξψπηλε επαηζζεζία, ηελ αιιειεγγχε θαη ηε 

ζπλεξγαζία, λα αληηζηαζκίδνπλ ηελ πνιηηηζκηθή ζηέξεζε ησλ παηδηψλ (Καλαθίδνπ & 

Παπαγηάλλε, 1998:46. Δπαγγέινπ, 2007:99. Γηαλλίθαο, 2011).Ζ χπαξμε καζεηψλ κε 

δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ ππνδνρήο 

πνπ ζέινπλ λα ιέγνληαη, αιιά θαη λα είλαη, δεκνθξαηηθέο, επεξεάδεη ζηαδηαθά ηα 

πεξηερφκελα, ηα απνηειέζκαηα, ηηο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο ηεο κάζεζεο, 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ Α.Π. (Eπαγγέινπ, 2005:58). Οη δηαζεκαηηθέο θαη δηεπηζηεκνληθέο 

πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαζθαιίαο πξνέθπςαλ θαη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο κεηαλάζηεπζεο 

θαη ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ θνηλσληψλ ησλ ρσξψλ ππνδνρήο ζε πνιππνιηηηζκηθέο θαη 

ζπλεπψο θαη ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ ζε πνιππνιηηηζκηθέο (Νηθνιάνπ, 2010). Οη 

κεηαζρεκαηηζκνί αλέζπξαλ παηδαγσγηθέο ηδέεο θαη αηηήκαηα γηα ηζφηηκε αληηκεηψπηζε, 

αιιειεγγχε, πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλφηεηα (Καξνχληδνπ, 

2011: 51). Σν κέιινλ ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, ηα νπνία είλαη κηα μερσξηζηή 

εηδηθφηεηα ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο, είλαη αβέβαην (Φινπξήο & Παζηάο, 

2009). Οη ζρνιηθέο αιιαγέο εζηηάδνπλ ζε βειηηψζεηο ησλ βαζκψλ ησλ καζεηψλ ζε 

ηππνπνηεκέλεο εμεηάζεηο. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα έρεη ππνβηβαζηεί ζε κέζν γηα έλα ζθνπφ, 

έρεη γίλεη ην κέζν γηα ηθαλνπνίεζε ζθνπψλ θαη έλα ζρήκα αλάζεζεο επζχλεο (Υξηζηνδνχινπ, 

2013: 117). Ζ ίδηα επηζεκαίλεη, φηη ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα είλαη έλα πεδίν, ην κέιινλ 

ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα θαηαπηαζηεί κε ηελ πνιηηηζκηθή ζεκαληηθφηεηα ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο σο κηα ζπκβνιηθή πξάμε. 

 Ζ δηακφξθσζε ησλ Α.Π. εμαξηάηαη κεηαμχ άιισλ θαη απφ ηνλ ηχπν ηεο πνιππνιηηηζκηθήο 

θνηλσλίαο πνπ επηδηψθνπκε: α) ν εζλνηηθφο πνιππνιηηηζκφο, β) Ο θηιειεχζεξνο 

πνιππνιηηηζκφο, γ) Ο αξηζηεξφο-θηιειεχζεξνο πνιππνιηηηζκφο, δ) Ο θξηηηθφο 

αλαζηνραζηηθφο πνιππνιηηηζκφο, ν νπνίνο ζηεξίδεη ηηο αξρέο ηεο „ηζφηηκεο 

αληηπξνζψπεπζεο‟ θαη ηεο „δηαπνιηηηζκηθήο αλαγλψξηζεο‟ ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ ζην 

πιαίζην κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο. Οη πνιηηηζκηθέο νκάδεο ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζε 

φιεο ηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο δεκφζηνπο ζεζκνχο, Georgi (1999, ζην Γθφβαξεο 

2001: 74-76). Ζ εθπαίδεπζε καζεηψλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν απαηηεί ηε 

δηαθνξνπνίεζε ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, ηελ επαλεμέηαζε θαη πξνζαξκνγή νιφθιεξνπ ηνπ 

Α.Π. (Tomlinson, 2004. Nation, I.S.P. & Macalister, 2010).  

ε κία αιιειεμαξηψκελε θνηλσλία ηα ΑΠ είλαη ρξήζηκν λα δίλνπλ έκθαζε ζηνλ 

πινπξαιηζκφ, ηελ επειημία, ηνλ ζεβαζκφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηδεψλ, αμηψλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ, ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηελ αλάπηπμε θνηλψλ 
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αμηψλ, ψζηε λα κελ απαηηνχληαη μερσξηζηά ΑΠ κε ζηφρν ηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε 

(Γηαιεθηφπνπινο, 2020). Έλα δηαπνιηηηζκηθφ ΑΠ ζα πξέπεη: 

 λα ραξαθηεξίδεηαη απφ αλνηρηφηεηα, πνπ ζεκαίλεη δηαθνξνπνηεκέλε επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ κάζεζεο απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο (Βξεηηφο& Καςάιεο, 1997:37), 

 λα είλαη αληηξαηζηζηηθφ, απαιιαγκέλν απφ ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο,  θαη λα 

ζηεξίδεηαη ζηελ έληαμε δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ, εηδηθφηεξα εθείλσλ πνπ βηψλνπλ 

ηελ θαηαπίεζε ή ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηελ θπξίαξρε θνηλσληθή νκάδα, 

 λα έρεη σο επίθεληξν ηνλ καζεηή, αιιά λα αθνξά φινπο ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο θαη λα 

αλαγλσξίδεη, ηφζν ηηο εκπεηξίεο, ηε γλψζε θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή 

μερσξηζηά φζν θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ,  

 λα αλαγλσξίδεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ησλ γνλέσλ, ησλ 

καζεηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο 

εθδειψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 

Καηά ηνλ Lynch, έλα ΑΠ κε δηαπνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο απαηηείηαη (Lynch, 1986:84-85) λα:  

- είλαη δηεζλέο ζηελ επηινγή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη παγθφζκην ζηελ πξννπηηθή ηνπ, 

- αληαλαθιά ηελ πνηθηινκνξθία ησλ θνηλσληθψλ θαη εζληθψλ νκάδσλ ζηηο παξαζηάζεηο 

θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κεηαβηβάδνληαη ζηα παηδηά, 

- κεηαβηβάδεη αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πνιηηηζκηθέο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο, 

- παξνπζηάδεη ηα κέιε ησλ άιισλ εζλνπνιηηηζκηθψλ νκάδσλ σο άηνκα κε φιε ηελ 

πνηθηινκνξθία ηεο αλζξψπηλεο πνηφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ, 

- πξνζδίδεη θχξνο ζε άιινπο πνιηηηζκνχο θαη έζλε θαη ηνπο πεξηγξάθεη κε δηθνχο ηνπο 

φξνπο παξά κε φξνπο ή λφξκεο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο,  

- ιακβάλεη ππφςε ην δηαθνξεηηθφ ηξφπν κάζεζεο, ηηο εκπεηξίεο, ηελ πνηθηινκνξθία ησλ 

αμηψλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ, θαζψο επίζεο θαη ηα ζχλζεηα πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, κε ηα νπνία ηα παηδηά έξρνληαη ζην ζρνιείν (φπ. αλ. Δπαγγέινπ, 

2007:93). 

Ζ αλακφξθσζε ησλ Αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη αλαγθαία ιφγσ ησλ αιιαγψλ πνπ 

γίλνληαη ζηνλ θφζκν (Nation, I.S.P. & Macalister, 2010). Οη αιιαγέο πνπ γίλνληαη 

αληαλαθιψληαη ζηα πεξηερφκελα θαη ηελ ζθνπνζεζία ηνπο. Σν κφλν βέβαην είλαη φηη ζηελ 

ξεπζηή θαηάζηαζε ηνπ θφζκν καο «ε αιιαγή είλαη ε λέα ζηαζεξά» (Άληεξζνλ, 1998, φπ. αλ. 

Υξηζηνδνχινπ, 2013: 119). 

3. Απσέρ ηηρ Γιαπολιηιζμικήρ Πποζέγγιζηρ ζηα ιζσύονηα Α.Π..  

Ζ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο πηνζέηεζε ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο 

σο ελαιιαθηηθή ιχζε ηνπ ηξφπνπ αιιαγήο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζην πιαίζην ηνπ 
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Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) θαη ησλ επηκέξνπο 

Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Α.Π..) πνπ ηζρχνπλ έσο θαη ζήκεξα, γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα εληάζζνληαη νη αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο ζην πεξηερφκελν φισλ 

ησλ καζεκάησλ, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο 

(Γθφβαξεο & Ρνπζζάθεο, 2008:165-179). Σα ηζρχνληα Α.Π. (ΦΔΚ 303/2003, η.β΄) γηα ηελ 

ελληάρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα, βαζίδνληαη ζε νρηψ βαζηθέο αξρέο, ε 

ηέηαξηε εθ ησλ νπνίσλ αλαθέξεηαη ζηελ ελίζρπζε ηεο πνιηηηζκηθήο θαη γισζζηθήο 

ηαπηφηεηαο ζην πιαίζην κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο.  Σα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία απηήο 

ηεο αξρήο: ε ακνηβαία θαηαλφεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο επξσπατθνχο ιανχο, κε 

ζηφρν ηελ αλάπηπμε ζε φινπο ηνπο ηνκείο, ν εκπινπηηζκφο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ησλ 

ινηπψλ επξσπατθψλ θνηλσληψλ κε άηνκα θαη νκάδεο, θνξείο άιισλ πνιηηηζκψλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηιφηεηαο, ν ζεβαζκφο θαη ε απνδνρή ηεο 

πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ηνπ άιινπ θαη ε αξκνληθή ζπκβίσζε ζε πνιππνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα, ε αλάπηπμε θνηλσληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ αλαγθαίσλ γηα 

ζπκκεηνρή ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο εμειίμεηο. Τπνγξακκίδεηαη αθφκε φηη ζην πλεχκα ηεο 

πνιηηηζκηθήο θαη γισζζηθήο πνιπκνξθίαο, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 726 ηεο πλζήθεο 

ηνπ Maastricht, ζα πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη ε εζληθή θαη πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα (ΦΔΚ η.β΄, 

303/13-3-03, ζ. 3735) (Παζηάο, 2020). Παξάιιεια κεηαμχ άιισλ ζχκθσλα κε ηνλ 

Αιαρηψηε, Π.Η.(2003) «δ) παξέρνπλ επθαηξίεο θαη θαιιηεξγνχλ ζηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο». 

Σα Πνιππνιηηηζκηθά θαη ηα Γηαζεκαηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ σζνχλ ην ζρνιείν λα γίλεη 

δεκνθξαηηθφ, λα εληάμεη ζηηο ηάμεηο ηνπο φινπο ηνπο καζεηέο ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη 

πεξηζσξηνπνηήζεηο, κέζα ζηα πιαίζηα κηαο θνπιηνχξαο επαηζζεηνπνίεζεο, λα βνεζήζεη ην 

καζεηή κέζα απφ δηαζεκαηηθέο, ζπλεξγαηηθέο θαη απνθαιππηηθέο κεζφδνπο λα θαιιηεξγήζεη 

ηελ θξηηηθή ζθέςε ηνπ, φρη κφλν γηα αλαπξνζαξκνζηεί ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, αιιά θαη γηα 

λα νξακαηηζηεί κηα θαιχηεξε θνηλσλία θαη κε ηε δξάζε ηνπ λα ηελ πξαγκαηνπνηήζεη 

(Καξνχληδνπ, 2011:14). Απφ ην 2017 θαζηεξψζεθε ε εθαξκνγή ησλ Α.Π.. γηα ην ηνπ ΜηΘ 

(ΦΔΚ 2104 θαη 2105 /2014, η. β΄). Σν λέν Π, πηνζεηεί, εθαξκφδεη θαη αλαπηχζζεηαη πάλσ ζε 

δχν άμνλεο: α) ην πιαίζην ζηαζεξψλ επξσπατθψλ αμηψλ, φπσο ε δεκνθξαηία, ε θνηλσληθή 

ζπλνρή, ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, θαη β) ηα ζαθή εθπαηδεπηηθά 

θξηηήξηα θαη νη ζπλαθφινπζνη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη, φπσο ε επαηζζεζία, ν ζεβαζκφο, ε 

αλνρή, ε ελζπλαίζζεζε, ε θαηαλφεζε, ε θξηηηθή ζηνραζηηθφηεηα θαη ε επξχηεηα ησλ 

νξηδφλησλ ηνπ (ζ.21048). Ζ ζξεζθεπηηθή δηάζηαζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

επεξεάδεη φια ηα ζρνιεία, είηε έρνπλ ζξεζθεπηηθή πνηθηιφηεηα είηε φρη, δηφηη νη καζεηέο ηνπο 

δνπλ θαη ζα εξγαζηνχλ ζε θνηλσλίεο κε νινέλα απμαλφκελε εηεξφηεηα. Δίλαη ζεκαληηθφ, 

ινηπφλ λα ππάξμεη ζπλεηδεηνπνίεζε πσο ε ζξεζθεπηηθή δηάζηαζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ε ίδηα ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ρξεηάδνληαη εηδηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο 

θαη εηδηθέο καζεζηαθέο πξνζεγγίζεηο (Γηαγθάδνγινπ, 2018 & 2005). ηα Γηαπνιηηηζκηθά  

ρνιεία ν λ. 4415/2016-ΦΔΚ 159/Α/6-9-2016: «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ειιελφγισζζε 

εθπαίδεπζε, ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζην άξζξν 20, νξίδεη φηη ε 

«Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε αθνξά ζηε δφκεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 
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πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ κε ζθνπφ ηελ άξζε ησλ αληζνηήησλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ» 

Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη νη παηδαγσγηθέο κέζνδνη εθαξκφδνληαη, φπσο ζηα 

πθηζηάκελα Πεηξακαηηθά ρνιεία, (άξζξν 22). Σα Α.Π.. γηα Σάμεηο Τπνδνρήο (ΣΤ ΕΔΠ), 

ζηήξημεο  ησλ καζεηψλ ησλ Δπάισησλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ (ΔΚΟ) (αιιφγισζζσλ, 

κεηαλαζηψλ, Ρνκά, πξνζθχγσλ, θηι) κε βάζε ηηο αξρέο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, 

ζεζπίζηεθαλ θαη ηζρχνπλ απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018 (κεηά ηελ αξηζ. 41/10-10-2017 

Πξάμε ηνπ Γ.. ηνπ Η.Δ.Π.) είλαη αλνηθηά Πξνγξάκκαηα  πνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

Διιεληθήο γιψζζαο ζηηο Σάμεηο Τπνδνρήο (ΣΤ) Η ΕΔΠ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. ηηο Γνκέο Τπνδνρήο Δθπαίδεπζεο Πξνζθχγσλ (ΓΤΔΠ) (άξζξν 38, Ν. 

4415/2016, Α΄159) εθαξκφδεηαη εβδνκαδηαίν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα είθνζη (20) σξψλ 

(ηέζζεξηο ψξεο εκεξεζίσο), πνπ θαιχπηεη ηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο, ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, ησλ Αγγιηθψλ, Φπζηθήο Αγσγήο θαη ησλ ΣΠΔ, ελψ ζα πεξηιακβάλεη 

θαιιηηερληθέο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Χο εθπαηδεπηηθφ ζρήκα νξγαλψζεθαλ ζηε 

βάζε ελφο αλνηρηνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο 

ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ πξνζθχγσλ θαη λα δηακνξθσζνχλ νη 

θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζρνιηθή ηνπο επηηπρία ζην κέιινλ, είηε ζην ειιεληθφ είηε ζε 

άιιν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

 

 

Δικόνα 1. Αναλςηικά Ππογπάμμαηα ποςδών 

Πξνγξάκκαηα  πνπδψλ: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/ps.jsp  

 

«Αλνηθηφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο γιψζζαο  ζηηο Σάμεηο Τπνδνρήο 

(ΣΤ) Η ΕΔΠ, φπνπ θνηηνχλ παηδηά πξφζθπγεο». 

Α/ζκηα http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/61-a-thmia    

Β/ζκηα, http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/62-v-thmia  

 

Αλνηθηά Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη Γλσζηηθά Αληηθείκελα/ 

Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο ησλ Γνκψλ Τπνδνρήο θαη Δθπαίδεπζεο Πξνζθχγσλ (Γ.Τ.Δ.Π.). 

http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/51-dyep    

 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ γηα ηα Θξεζθεπηηθά 

http://iep.edu.gr/el/component/k2/1048-nea-programmata-spoudon-kai-vivlia-sta-thriskeftika  

 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ γηα ηελ Διιελφγισζζε εθπαίδεπζε ζηε Γηαζπνξά/Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 

http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?option=com_content&view=category&id=137&It

emid=656&lang=el  

 

Γξάζε 1. Γηάπνιηο- Δθπ-ζε Αιινδαπψλ θαη Παιηλλνζηνχλησλ Μαζεηψλ)- Α.Π.Θ. 

http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/drasi1/paradotea/1.1.pdf  (ζει. 33-64). 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/ps.jsp
http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/61-a-thmia
http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/62-v-thmia
http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/51-dyep
http://iep.edu.gr/el/component/k2/1048-nea-programmata-spoudon-kai-vivlia-sta-thriskeftika
http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?option=com_content&view=category&id=137&Itemid=656&lang=el
http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?option=com_content&view=category&id=137&Itemid=656&lang=el
http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/drasi1/paradotea/1.1.pdf
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4. Ρόλορ ηος εκπαιδεςηικού ζηην διασείπιζη ηυν Π.. με διαπολιηιζμικό 

πποζαναηολιζμό 

ε θάζε εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ νη ζθαίξεο επηξξνήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηίδνληαη κε φια 

ηα επίπεδα ηνπ ζρνιείνπ θαη κπνξεί λα επεθηαζνχλ θαη πέξαλ ησλ νξίσλ ησλ ζρνιείσλ (Frost 

& Roberts, 2006) «1. Δπίδξαζε ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ: α) ζηηο επηδφζεηο β) ζηε δηάπιαζε 

πξνζσπηθνηήησλ ραξαθηήξα γ) ζηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ. 2. Δπίδξαζε 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο: α) ζηελ πξαθηηθή ζηελ ηάμε β) ζηηο πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο γ) ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο. 3. Δπίδξαζε ζην ζρνιείν σο νξγαληζκφ: α) ζηηο δνκέο θαη 

δηαδηθαζίεο β) ζηελ θνπιηνχξα θαη ηελ ηθαλφηεηα νηθνδφκεζεο γλψζεο.4. Δπίδξαζε πέξα 

απφ ην ζρνιείν: α) άζθεζε θξηηηθήο θαη θαιιηέξγεηα δηαιφγνπ β) δεκηνπξγία θαη κεηαθνξά 

επαγγεικαηηθήο γλψζεο. γ) βειηίσζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ηεο θνηλφηεηαο», 

(Μπηληάξε, 2012: 80). Σν πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο 

Οξγαληζκφο θαη Κνηλφηεηα Μάζεζεο, πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ ραξαθηεξηζηηθά φπσο:  α. 

ην δηακνίξαζκα θαλφλσλ θαη αμηψλ, β. ηελ εζηίαζε απφ ηε «δηδαζθαιία» ζηε «κάζεζε» ησλ 

καζεηψλ, γ. ηελ απν-ηδησηηθνπνίεζε/δηακνίξαζκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ,  δ. ηελ 

επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία, ε. ηελ απηναμηνιφγεζε θαη ηνλ αλαζηνραζηηθφ δηάινγν, ζη. ηελ 

επαγγεικαηηθή ή εζηθή ινγνδνζία (Harris & Jones, 2010. Παζηάο, θα. 2016: 459). Ζ 

Δπαγγεικαηηθή Κνηλφηεηα Μάζεζεο απνηειεί έλα ηζρπξφ φρεκα γηα ηελ αιιαγή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κάζεζεο ησλ 

καζεηψλ. Απνηειεί ηζρπξή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ζρνιηθή βειηίσζε, αχμεζε ησλ επηδφζεσλ 

ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο αιιαγήο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο ηάμεο θαη. κηα 

ηζρπξή αλαπηπμηαθή πξνζέγγηζε γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, (Harris & Jones, (2010: 

172, 176). Ζ επηηπρήο εθαξκνγή ελφο Α.Π. κε δηαπνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ «απφ ηελ αξηηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηελ θνηλσληθή ηνπ δέζκεπζε θαη 

ηθαλφηεηα ελζπλαίζζεζεο, ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα, ηελ θνηλσληθή ηνπ ζηάζε, ηα 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθά θαη εζληθά βηψκαηά ηνπ, ηηο απφςεηο ηνπ γηα θαηαλφεζε ηνπ „‟μέλνπ‟‟, 

ηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζή ηνπ (Παληαδήο,2004:270). Κάζε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο 

θαη εθαξκνγήο ελφο δηαπνιηηηζκηθνχ Α.Π. είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλάγθε 

θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, έηζη ψζηε: λα 

αληηιακβάλνληαη θαη λα απνδέρνληαη ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο·λα θαηαπνιεκνχλ ηα 

ζηεξεφηππα, ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηνλ εζλνθεληξηζκφ· λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο γηα ηελ θαιχηεξε πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζε ησλ άιισλ πνιηηηζκψλ, πξνθεηκέλνπ 

λα ηηο κεηαδψζνπλ θαη ζηνπο καζεηέο ηνπο (Νηθνιάνπ, 2006. Δπαγγέινπ, 2005: 155).  

Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα δηαζθάιηδε ηα ερέγγπα, ψζηε φινη νη 

καζεηέο λα κπνξνχζαλ λα πξνεηνηκαζζνχλ γηα λα δήζνπλ ζηελ πνιππνιηηηζκηθή Δπξψπε θαη 

ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο γεληθφηεξα ζχκθσλα κε ηηο αμίεο ηεο ηζφηεηαο, ηεο 

ειεπζεξίαο θαη ηεο αδειθνζχλεο. Ζ εθαξκνγή ελφο δηαπνιηηηζκηθνχ Α.Π. ζηα ζρνιεία, πέξα 

απφ ηελ χπαξμε ησλ γεληθφηεξσλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ θαη ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ πνπ παξέρεη πνηθίιεο, αιιά αθξηβείο πιεξνθνξίεο, απαηηεί, κεηαμχ άιισλ, 

έλαλ εθπαηδεπηηθφ πνπ επηζπκεί ηελ θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ δηθψλ ηνπ απφςεσλ, απνδέρεηαη 
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ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπ θαη δηαζέηεη ηηο ηθαλφηεηεο εθείλεο πνπ πξνσζνχλ ηελ 

ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη αθφκε λα 

κάζνπλ λα δίλνπλ αμία ζηνλ πινχην ηεο πνιππνιηηηζκηθήο γλψζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ νη 

καζεηέο θέξλνπλ ζηελ ηάμε, λα ζέβνληαη, λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα δίλνπλ αμία ζηηο γλψζεηο, 

ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ νη καζεηέο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο, αθφκε θαη αλ 

θάπνηα απφ απηά δελ αμηνινγνχληαη απφ έλα Α.Π. σο ζεκαληηθά. Υσξίο απνηειεζκαηηθέο 

ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ αθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, 

πεηξακαηηθή εθαξκνγή θαη ζπλππνινγηζκφ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο θάζε ρψξαο, θαίλεηαη πσο 

δελ ππάξρνπλ αξθεηέο πηζαλφηεηεο γηα νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο 

ζηνπο αιινδαπνχο καζεηέο ηφζν ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, φζν θαη ζηε ρξήζε 

δηαθνξνπνηεκέλσλ ζρνιηθψλ Α.Π. Αλ απαιεηθζνχλ νη επηθαιχςεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε 

θάπνηεο απφ ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο πξνθχπηεη έλα πεξίγξακκα ησλ γεληθψλ ζηφρσλ πνπ 

είλαη απαξαίηεην λα έρεη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γηα λα κπνξέζεη 

λα επηθέξεη ζεκαληηθά νθέιε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ (Δπαγγέινπ, 2005).  

ύνοτη 

Οη απαηηήζεηο ηεο «λέαο κάζεζεο» ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο, νη αλάγθεο γηα βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ε εμάξηεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο απφ ηηο ξηδηθέο αιιαγέο ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο έρνπλ επεξεάζεη 

πνηθηινηξφπσο ηφζν ηελ ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φζν θαη ην πεξηερφκελν θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο. Σα λέα πεδία αλαθνξάο πνπ αλαθχπηνπλ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηα βίνπ κάζεζε, ηε ζπλερή επηκφξθσζε θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε, ηελ 

αλάπηπμε απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ, ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ, ηε δηαρείξηζε 

εηεξνγελψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο θαη ηελ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζηελ 

καζεζηαθή δηαδηθαζία (Παζηάο,2016). Ζ δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ππεξεηεί κηα βαζηθή 

αξρή πνπ είλαη «ε εθπαίδεπζε γηα φινπο ηνπο καζεηέο», ππεξεηψληαο ηηο αμίεο ηεο ηζφηεηαο 

θαη ηεο δηθαηνζχλεο (Παξζέλεο, 2020: 24). ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κε ηε ζπκβνιή ηεο 

ζρνιηθήο δηνίθεζεο, ηεο δηεχζπλζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζρνιείνπ, ηεο θαηαζθεπήο θαη 

ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, αιιά θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Παπαρξήζηνο & Παγψλε, 2020α) πξνσζείηαη ε ιεηηνπξγία  ηνπ ζρνιείνπ κε 

ραξαθηεξηζηηθά Γηαπνιηηηζκηθνχ ρνιείνπ- Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε θαη «Παηδαγσγηθή 

γηα Όινπο, ε δηακφξθσζε θνπιηνχξαο εηεξφηεηαο θαη απνδνρήο ζηα κέιε ηνπ θαη ε χπαξμε 

κνξθψλ εγεζίαο πνπ ελλννχλ ηελ εμέιημε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε Οξγαληζκνχο θαη 

Κνηλφηεηεο Μάζεζεο γηα κία απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ σο Γηαπνιηηηζκηθνχ ρνιείνπ 

θαη Κνηλφηεηαο Μάζεζεο. Ζ δηαπνιηηηζκνπνίεζε ησλ Α.Π.. απνηειεί αλαγθαηφηεηα γηα 

φινπο ηνπο καζεηέο/ηξηεο ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ θαη ηεο ειιεληθήο αθνχ 

δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληεο, εληζρχεη ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ απηνεθηίκεζε κέζα 

απφ δηδαθηηθέο ηερληθέο βησκαηηθνχ ηχπνπ πνπ αληαλαθινχλ ζε ζηνηρεία φισλ ησλ 

πνιηηηζκψλ πνπ βξίζθνληαη ζην ρψξν ησλ ζρνιείσλ καο. Σα ηζρχνληα ΓΔΠΠ – ΑΠ δίλνπλ 

δπλαηφηεηεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα αμηνπνίεζε θαη ζηφρεπζε κε δηαπνιηηηζκηθή 
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θαηεχζπλζε. Σα ΑΠ ησλ Θξεζθεπηηθψλ εληάζζνπλ ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο πνπ απνηειεί αλαγθαηφηεηα ζηε ζεκεξηλή πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο θαη δηαπνιηηηζκηθνχ εκπινπηηζκνχ ησλ 

Α.Π.. εάλ θαη εθφζνλ δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία δηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα, ηθαλφηεηα θαη 

επάξθεηα. αλαθεξζήθακε ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ην Α.Π.., ηα νπνία νη 

ζρεδηαζηέο ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ νθείινπλ λα παίξλνπλ ππφςε εληάζζνληαο ζ‟ 

απηά ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Σν κέιινλ κηαο κεηαξξχζκηζεο θαη 

εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο ζρεηίδεηαη κε ηηο ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη γλψζεηο ησλ ίδησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Γηα ηελ επηηπρία κηαο κεηαξξχζκηζεο ζχκθσλα κε έξεπλεο, ην είδνο κάζεζεο 

πνπ ιακβάλνπλ νη καζεηέο θαζνξίδεηαη απφ ηε ζθέςε, ηα πηζηεχσ θαη ηελ πξάμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, αιιά θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αιιαγήο 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο ηεο ζηε εθπαηδεπηηθή πξάμε (Hargreaves & Fullan, 

2008). Γη‟ απηφ δηεζλψο, αιιά θαη ζηε ρψξα καο, γίλεηαη πξνζπάζεηα ε φπνηα κεηαξξχζκηζε 

λα ζπλνδεπηεί θαη ππνζηεξηρηεί απφ επηκνξθσηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε 

ινγηθή ηεο δηαξθνχο «επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο» (Νηθνιάνπ, 1999). 
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