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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Ζ παξνπζία καζεηψλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν

πνπ πξνέξρνληαη απφ

πνηθίια γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα έθεξε λέα δεδνκέλα ζηελ
άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ έξγνπ θαη αλέδεημε αηηήκαηα γηα
ηζνηηκία κνξθσηηθψλ επθαηξηψλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο, γηα εμαζθάιηζε
επλντθψλ ζπλζεθψλ κάζεζεο, γηα αλάπηπμε θηλήηξσλ ηζφηηκεο θαη ελεξγνχο
ζπκκεηνρήο φισλ ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Απηά ηα ζχλζεηα αιιά θαη πνιχπινθα ζέκαηα πεξηέρνληαη ζην
γεληθφηεξν πξνβιεκαηηζκφ ηεο αληηκεηψπηζεο δεηεκάησλ εηεξφηεηαο, πνπ σο
επαίζζεηνη εθπαηδεπηηθνί δελ πξέπεη λα ηα αληηκεησπίζνπκε κφλν ζεσξεηηθά
αιιά θαη κέζα απφ ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο.
Με ηελ εξγαζία απηή πξνζπαζνχκε λα δηεξεπλήζνπκε θαη΄

αξρήλ

πψο είλαη αληηιεπηή ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ
πνπ πξνέρνληαη απφ πνηθίια γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα θαη θαηά
πφζν ε έληαμή ηνπο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζρεηίδεηαη κε
επηβάξπλζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζέζεο θαη ηηο αληίζηνηρεο θνηλσληθέο
αληζφηεηεο.
Βαζηθή καο ππφζεζε ζηελ εξγαζία είλαη φηη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο κηα πνιηηηθή αθνκνίσζεο ησλ
καζεηψλ

πνπ

πξνέξρνληαη

απφ

πνηθίια

γισζζηθά

θαη

πνιηηηζκηθά

πεξηβάιινληα , ε νπνία επηβεβαηψλεηαη αθ΄ ελφο απφ ην ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ
πιαίζην θαη αθ΄ εηέξνπ απφ ην ζχλνιν ηεο ζρεηηθήο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο.
θνπφο ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε εμέηαζε ηεο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο
ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζην πψο αμηνινγεί ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα ζε φηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ γισζζηθά θαη
πνιηηηζκηθά δηαθνξνπνηεκέλσλ καζεηψλ.
Γίλεηαη επίζεο κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηα κνληέια εθπαίδεπζεο ησλ
κεηαλαζηψλ καζεηψλ, ηα νπνία αθνινπζήζεθαλ απφ δηάθνξα εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα, γηα λα αλαδεηρζεί κεηά απφ ζχγθξηζε ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ
δηαπνιηηηζκηθνχ κνληέινπ, ην νπνίν θξίλεηαη σο ην απνηειεζκαηηθφηεξν θαη ην
θαιχηεξν ζήκεξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθξίζεσλ
ζρνιηθψλ απνηπρηψλ ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ.
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φζν θαη ησλ

Μέζα απφ βηβιηνγξαθηθή δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ
ζηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο θαη έληαμεο ησλ «άιισλ» καζεηψλ έρνπκε ζαλ
ζηφρν ηελ αλίρλεπζε ησλ αηηηψλ κηαο ζεηξάο πξνβιεκάησλ άκεζα
ζπλδεδεκέλσλ κε ηε ζρνιηθή επίδνζε
αληηκεησπίδνληαη

απνηειεζκαηηθά

θαη

απηψλ ησλ καζεηψλ, ψζηε λα
λα

κελ

νδεγνχληαη

ζηελ

πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηνλ ζρνιηθφ απνθιεηζκφ.
Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε νθείιεη λα δψζεη κηα απάληεζε ζηελ
πνιππνιηηηζκηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ θαη ζα αθνξά φινπο ηνπο
καζεηέο, αλεμάξηεηα απφ εζληθέο, γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο.
Πξέπεη λα θαηαπνιεκήζεη ηελ κνλνπνιηηηζκηθή θαη εζλνθεληξηθή ινγηθή, πνπ
είλαη έληνλε ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
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SUMMARY

`

The presence of students in the Greek school that emanates from

various linguistic and cultural environments brought new data in the exercise
the educational and pedagogic work and it elected demands for equivalence
of educative occasions for the all students, for guarantee of favorable
conditions of learning, for growth of motives equivalent and active attendance
of all students in the educational process.
These complex but also complicated subjects are contained in the
more general reflection of confrontation of questions of variation, that as
sensitive teachers it should not him we only face theoretically but also through
the real conditions of school classroom.
With this work we try to investigate firstly that is the perceptible in the
Greek bibliography education of students that came from by various linguistic
and cultural environments and how much their integration in the Greek
educational system is related with tax of their social place and the
corresponding social inequalities.
Our basic affair in the work is that the Greek educational system it is
directed to a policy of assimilation of students that emanates from various
linguistic and cultural environments, which is confirmed on the one hand by
the relative legislative frame and on the other hand by the total of relative
Greek bibliography.
Aim of work constitutes the examination of Greek bibliography in the
cross-cultural education in how it evaluates the Greek educational system
regarding the education and confrontation the linguistic and cultural
differentiated students.
Becomes also a short report in the models of education of immigrants
students, which were followed by various educational systems, in order to is
elected after comparison the importance of cross-cultural model, which is
judged as most effective and better today for the confrontation of
discriminations as school failures of immigrants students.
Through bibliographic investigation of factors that affects in the process
of education and integration of “other of” students we aim at as the detection
of causes of line of problems immediately connected with the school record of
9

these students, so that they are faced effectively and they are not led to the
marginalisation and the school exclusion.
The cross-cultural education owes to give a answer in the
multiculturalism of Greek school and it will concern the all students,
independent from national, linguistic and cultural particularities. It should it
fights the unicultural and ethnocentrically logic, that is intense in the Greek
educational system.
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ΔΙΑΓΧΓΗ
«Βιέπσ ηηο πφιεηο ηνπ θφζκνπ θαη ζηελ ηχρε θάλσ ηνλ εαπηφ κνπ
πνιίηε ηεο θάζε κηαο…..
Βιέπσ ρξψκαηα, πνιηηηζκνχο, πεγαίλσ αλάκεζά ηνπο θαη ραηξεηψ
φινπο ηνπο θαηνίθνπο»(Οπφιη Οπίηκαλ, Αλζνιφγην Γ΄θαη Γ΄ Σάμεσλ
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, Τπνπξγείν Παηδείαο, Π.Η, Ο.Δ.Γ.Β).
Ζ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα, ε γισζζηθή πνηθηινκνξθία, ε πιεζπζκηαθή
αιινίσζε

κεγάισλ

ππαγνξεχνπλ

πεξηνρψλ

θαη

νη

έληνλνη

θνηλσληθνί

ξπζκνί

ηελ πηνζέηεζε λέσλ πνιηηηθψλ θαη πξνζεγγίζεσλ

ζηελ

εθπαίδεπζε.
Μεηά ηελ καδηθή είζνδν αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ ζηελ
Διιάδα απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ηε ζεζκνζέηεζε απφ ην
1996 ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο κεηαλάζηεο καζεηέο, ε
ζρεηηθή ειιεληθή βηβιηνγξαθία πξνζπαζεί λα πεξηγξάςεη, λα αηηηνινγήζεη,
λα πξνηείλεη θαη λα εθαξκφζεη ηξφπνπο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο γηα λα
αληηκεησπηζηεί ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο έληαμεο ησλ καζεηψλ
πνπ πξνέξρνληαη απφ πνηθίια γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα.
Ζ εθπαηδεπηηθή αληζφηεηα αηηηνινγείηαη θνηλσληνινγηθά σο θνηλσληθή
αληζφηεηα πνπ δε βαζίδεηαη ζηελ αληζφηεηα αλάπηπμεο αηνκηθψλ δηαθνξψλ,
αιιά ζηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε, πνπ νξίδεηαη ηαμηθά, νηθνλνκηθά, γισζζηθά
θαη πνιηηηζκηθά.
Με ηελ εξγαζία απηή πξνζπαζνχκε λα δηεξεπλήζνπκε θαη΄

αξρήλ

πψο είλαη αληηιεπηή ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ
πνπ πξνέρνληαη απφ πνηθίια γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα θαη θαηά
πφζν ε έληαμή ηνπο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζρεηίδεηαη κε
επηβάξπλζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζέζεο θαη ηηο αληίζηνηρεο θνηλσληθέο
αληζφηεηεο.
Βαζηθή καο ππφζεζε ζηελ εξγαζία είλαη φηη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο κηα πνιηηηθή αθνκνίσζεο ησλ
καζεηψλ

πνπ

πξνέξρνληαη

απφ

πνηθίια
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γισζζηθά

θαη

πνιηηηζκηθά

πεξηβάιινληα , ε νπνία επηβεβαηψλεηαη αθ΄ ελφο απφ ην ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ
πιαίζην θαη αθ΄ εηέξνπ απφ ην ζχλνιν ηεο ζρεηηθήο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο.
θνπφο ηεο εξγαζίαο καο

απνηειεί ε εμέηαζε ηεο ειιεληθήο

βηβιηνγξαθίαο ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζην πψο αμηνινγεί ην ειιεληθφ
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζε φηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ
γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά δηαθνξνπνηεκέλσλ καζεηψλ.
Κχξηα κέζνδνο πξνζέγγηζεο είλαη ε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη ε
ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηνπ ηξφπνπ εκθάληζεο σο ζέκα ηεο θνηλσληθήο
αληζφηεηαο ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη
αθνξά ηελ εθπαίδεπζε

καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πνηθίια γισζζηθά

θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα.
Αθνξκή απηήο ηεο κειέηεο απνηέιεζε ε πξνβιεκαηηθή ησλ ηειεπηαίσλ
ρξφλσλ ηφζν κέζα ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, φζν θαη ζηελ ειιεληθή
θνηλσλία γηα ην δήηεκα ηεο πξνζέιεπζεο κεηαλαζηψλ καζεηψλ κέζα ζηηο
ζρνιηθέο ηάμεηο θαη ησλ ζεκάησλ πνπ αλαδεηθλχνληαη απφ ηελ παξνπζία
απηψλ ησλ καζεηψλ.
Οη έληνλνη ξπζκνί ησλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ δελ επηηξέπνπλ ζην
ζρνιείν λα πξνζαξκνζηεί αλάινγα θαη πνιιέο θνξέο νη ζρνιηθνί
δελ κπνξνχλ

λα παξαθνινπζήζνπλ απηέο ηηο αιιαγέο. Σα

θνξείο
ζρνιηθά

πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, λα ζπλδένληαη αξκνληθά

κε ηελ πνιππνιηηηζκηθή

θνπιηνχξα ησλ καζεηψλ θαη λα βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ
ηνπο, πξάγκα ην νπνίν

ζπκβαίλεη ειάρηζηα. Θεσξείηαη φηη ην ειιεληθφ

ζρνιείν, φπσο θαη πνιιά επξσπατθά, κάιινλ πξνζπάζεζε λα αληηκεησπίζεη
απνζπαζκαηηθά φιεο απηέο ηηο εμειίμεηο θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα απνδερηεί ηε
λέα θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα.
Ζ εξγαζία απηή αθνινπζεί ηελ εμήο κέζνδν παξνπζίαζεο ηεο
ειιεληθήο

βηβιηνγξαθίαο

ηεο

δηαπνιηηηζκηθήο

εθπαίδεπζεο

ψζηε

λα

αληαπνθξηζεί ζηνπο ζηφρνπο ηεο:
ην πξψην

θεθάιαην

γίλεηαη ζχληνκε εμέηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ

δηαπνιηηηζκηθψλ κνληέισλ πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο πξνηαζεί, φπσο απηά
παξνπζηάδνληαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Δπίζεο παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ε
παξνπζίαζε ησλ ιχζεσλ πνπ πξνηάζεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ ζηελ Διιάδα,
πνπ δελ είλαη ε κφλε ρψξα πνπ αληηκεησπίδεη δεηήκαηα εθπαίδεπζεο
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καζεηψλ

πνπ

πξνέξρνληαη

απφ

πνηθίια

γισζζηθά

θαη

πνιηηηζκηθά

πεξηβάιινληα.
ην δεχηεξν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε εηθφλα ηεο Διιάδαο, σο ρψξα
ππνδνρήο κεηαλαζηψλ καζεηψλ , θαη κειεηνχληαη σο πξνο ηελ παξνπζία θαη
ηελ θνηλσληθή ηνπο εηθφλα ζε μερσξηζηέο θαηεγνξίεο, νη αιινδαπνί θαη
παιηλλνζηνχληεο καζεηέο θαηά ρψξα πξνέιεπζεο. Δπίζεο πεξηγξάθνληαη νη
ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ παξνπζία ηνπο ζην ειιεληθφ ζρνιείν.
ην ηξίην

θεθάιαην εμεηάδνληαη νη πξνζπάζεηεο ηεο ειιεληθήο

πνιηηείαο, θαηά πεξηφδνπο,
καζεηψλ κέζα

γηα λα αληηκεησπηζηεί ην δήηεκα απηψλ ησλ

ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο ζε

επίπεδν εθπαηδεπηηθψλ

δηαπνιηηηζκηθψλ κνληέισλ αιιά θαη ιχζεσλ πνπ εθαξκφζηεθαλ.
ην ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξνληαη νη δπζθνιίεο θαη ηα εκπφδηα πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ πνηθίια γισζζηθά θαη
πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, θαζψο επίζεο θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπο απφ ην
ειιεληθφ ζρνιείν. Γπζθνιίεο θαη εκπφδηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην
κνλνγισζζηθφ θαη κνλνπνιηηηκζηθφ ραξαθηήξα ηνπ ζρνιείνπ θαζψο επίζεο
θαη κε ηνλ εζλνθεληξηθφ θαη επξσθεληξηθφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκφ.
ην πέκπην θεθάιαην αλαθέξνληαη νη ζηάζεηο, νη πξνθαηαιήςεηο θαη
ηα ζηεξεφηππα ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη νη ηθαλφηεηεο θαη
δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ γηα λα έρεη ζεηηθφ πξφζεκν ν ξφινο
ηνπο ζην ζχγρξνλν πνιππνιηηηζκηθφ ζρνιείν. Δπίζεο, ε αλαγθαηφηεηα ηεο
δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ψζηε λα
αληηκεησπίδνληαη νκαιά ε έληαμε θαη ε εθπαίδεπζε ησλ γισζζηθά θαη
πνιηηηζκηθά δηαθνξνπνηεκέλσλ καζεηψλ.
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1ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ
Η ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΠΟΛΤΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ.
ΜΟΝΣΔΛΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΑΘΗΣΧΝ ΠΟΤ ΠΡΟΔΡΥΟΝΣΑΙ ΑΠΟ
ΠΟΙΚΙΛΑ ΓΛΧΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ

1.1.

Η

διασείπιζη ηηρ πολιηιζμικήρ εηεπόηηηαρ ζηο ζσολείο

Απφ πνιηηηθή άπνςε θαη θνηλσληθή πξαθηηθή ε εθπαίδεπζε δελ είλαη
κηα ζηαηηθή έλλνηα αιιά δπλακηθή, ε νπνία ζπλερψο αλαλεψλεηαη θαη
κεηαβάιιεηαη. Σν ζρνιείν είλαη κηα αληαλάθιαζε απηήο ηεο πνηθηινκνξθίαο
ηεο θνηλσλίαο θαη γη΄ απηφ δηαθξίλεηαη απφ πνηθίια γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά
ραξαθηεξηζηηθά. Δπηπιένλ, «ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, σο θαηεμνρήλ ζεζκφο
ζηήξημεο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηηο δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο ηνπο
έληαμεο,

θαιείηαη

λα

δηαδξακαηίζεη

ζεκαληηθφ

ξφιν

ζηε

δεκηνπξγία

πξνυπνζέζεσλ απνδνρήο θαη αλαγλψξηζεο ηνπ πινπξαιηζκνχ θαη ηεο
εηεξφηεηαο, σο βαζηθψλ γλσξηζκάησλ ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη» (Γθφβαξεο,
2004).
Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ πξέπεη λα αιιάμεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην
ζρνιείν, λα θάλεη ηηο αλαγθαίεο αιιαγέο θαη κεηαξξπζκίζεηο, κε απνηέιεζκα
λα κεηαηξαπεί ζε ρψξν δεκηνπξγηθήο θαη δηαπνιηηηζκηθήο ζπλάληεζεο ησλ
καζεηψλ.

Γηα λα γίλεη απηφ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη αλαγθαία ε αιιαγή

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ε κεηαξξχζκηζή ηνπ, ψζηε λα κεηαηξαπεί ζε
ρψξν δηαπνινηηζκηθήο ζπλάληεζεο ησλ καζεηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ
πξαγκαηνπνηήζεη ηελ θαηάιιειε επηκφξθσζε γηα λα είλαη ζε ζέζε λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ
ζρνιείνπ. Οη κέζνδνη δηδαζθαιίαο ηνπο λα πξνζεγγίδνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε,
ηνλ αιιεινζεβαζκφ, ηελ απνδνρή, ηελ αιιεινεθηίκεζε θαη θπξίσο λα
βνεζνχλ ηνπο καζεηέο θη απξηαλνχο πνιίηεο, λα εθπαηδεπηνχλ θαη

λα

εληαρζνχλ νκαιά ζην ζρνιηθφ θαη ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Σέινο, ε
εθπαηδεπηηθή απηή δηαδηθαζία

λα αθνξά φινπο ηνπο καζεηέο θη φρη κφλν
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απηνχο

πνπ

πξνέξρνληαη

απφ

πνηθίια

γισζζηθά

θαη

πνιηηηζκηθά

πεξηβάιινληα (Νηθνιάνπ, 2000).
Οη θαηάιιειεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο λα ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία
κηαο ζρνιηθήο αηκφζθαηξαο αληαιιαγήο απφςεσλ, δηαιφγνπ θαη ελεξγεηηθήο
ζπκκεηνρήο πνπ ζα έρεη ζαλ ζηφρν ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ νκαιή έληαμε
φισλ ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη παηδαγσγηθή δηαδηθαζία. Γηα λα
πξαγκαηνπνηεζεί απηφ πξέπεη λα «ρηηζηεί» έλα θιίκα αιιεινζεβαζκνχ θαη
αιιειναπνδνρήο απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο καζεηέο, ζηνλ άιιν πνιηηηζκφ
θαη ηελ άιιε γιψζζα, ζηελ αλαγλψξηζε θαη

απνδνρή ηνπ «άιινπ» καζεηή,

ηελ αλάπηπμε ζσζηνχ καζεζηαθνχ θιίκαηνο, ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη
ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ, ψζηε λα γίλεηαη επθνιφηεξε ε πξφζθηεζε ηεο
γλψζεο, ε θαιιηέξγεηα ηεο κάζεζεο θαη ε έληαμε ηνπο ζην ζχγρξνλν ζρνιηθφ
θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.
Ζ

νκαιή

θαη

θπξίσο

δεκηνπξγηθή

ιεηηνπξγία

ηνπ

ζρνιείνπ

αλαδεηθλχεηαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα απφ ηελ
«πξνζσπηθή ηνπ θνπιηνχξα» θαη ηε «ζεζκηθή θνπιηνχξα» ηνπ ζρνιείνπ. Γη΄
απηφ ην ιφγν, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη δχζθνινο θαη απαηηεηηθφο θη
απηφ γηαηί είλαη αλαγθαίν λα δηαρεηξηζηεί κέζα ζην ζρνιείν ηελ πνιηηηζκηθή θαη
γισζζηθή εηεξφηεηα ησλ καζεηψλ. Απηή ε εηεξφηεηα δεκηνπξγεί κηα επηπιένλ
δπζθνιία ε νπνία αλάγεηαη ζηε δηαθνξά πξφζθηεζεο ηεο γλψζεο, αθνχ
απηνί νη καζεηέο έρνπλ δηαθνξεηηθνχο αμηαθνχο θαη επηθνηλσληαθνχο θψδηθεο.
Δπηπιένλ, «φηαλ ε γιψζζα, ν πνιηηηζκφο θη ε εκπεηξία ησλ καζεηψλ
αγλννχληαη ή απνθιείνληαη ζηηο ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο κέζα ζηελ ηάμε,
ηφηε απηνί νη καζεηέο μεθηλνχλ απφ κεηνλεθηηθή ζέζε. ια φζα έρνπλ κάζεη
γηα ηε δσή θαη ηνλ θφζκν κέρξη ηφηε, απνξξίπηνληαη σο άζρεηα κε ηε ζρνιηθή
κάζεζε». Ο εθπαηδεπηηθφο, σο πνιηηηθφ ππνθείκελν, επηθπξψλνληαο

«ηελ

ηαπηφηεηα ησλ καζεηψλ ακθηζβεηεί επζέσο ηελ θνηλσληθή δνκή ηεο εμνπζίαο.
Αλαγλσξίδνληαο, ινηπφλ,

ηε ζξεζθεία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε γιψζζα ησλ

πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ σο ζεβαζηέο κνξθέο απηνέθθξαζεο θη
φηαλ ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμή ηνπο, ζεκαίλεη φηη ακθηζβεηνχληαη νη θπξίαξρνη
ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο θαη ησλ εμνπζηαζηηθψλ δνκψλ
πνπ πξνθαινχλ ηνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο» (Cummins 2003: 45-54).
Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη κέξνο

ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο κε ηνπο

καζεηέο, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη
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δεκηνπξγείηαη ε αλαγθαηφηεηα

δηαρείξηζεο ηεο απφθηεζεο ηεο γλψζεο απφ ηνπο καζεηέο κε αμηνθξαηηθφ θαη
δίθαην ηξφπν. ηαλ ππάξρεη έληνλε εηεξφηεηα κεγεζχλεηαη ε δπζθνιία ζην
εθπαηδεπηηθφ έξγν

θαη ηδηαίηεξα φηαλ ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ηα

πξνζδνθψκελα.
Πάλησο, παξά ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο αληημνφηεηεο ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν
«ζπάληα, νη εθπαηδεπηηθνί εθδειψλνπλ αλνηρηέο ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο.
Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ν ιφγνο θη νη πξαθηηθέο ηνπο ραξαθηεξίδνληαη απφ
αληηθάζεηο θαη ακθηζεκίεο» (Αζθνχλε & Αλδξνχζνπ 2001 :35).
ηε δεθαεηία ηνπ 1980 παίξλνληαη ηα πξψηα εθπαηδεπηηθά κέηξα πνπ
αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο θη απηφ γηαηί ήξζαλ απφ ηηο αλαηνιηθέο
ρψξεο πνιινί νκνγελείο. Γεκηνπξγνχληαη νη πξψηεο Σάμεηο Τπνδνρήο (Σ.Τ)
ζηα ζρνιεία , κε ζθνπφ λα κάζνπλ γξήγνξα ηελ ειιεληθή γιψζζα νη καζεηέο
θαη λα εληαρζνχλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κε βάζε ηελ ειηθία θαη ηελ άγλνηα
ηεο γιψζζαο. Ζ πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα θαη ε γισζζηθή πνηθηινκνξθία
πνπ είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκνγελψλ καζεηψλ δελ αληηκεησπίζηεθαλ
απφ ηηο Σάμεηο Τπνδνρήο (Σ.Τ) θη απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηηο ρακειέο
ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη ηελ ζρνιηθή δηαξξνή. Δίραλ κεγάια εκπφδηα απφ ηελ
άγλνηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο πνπ είρε αληίθηππν ζηε δεκηνπξγία κεγάισλ
καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη επίζεο δελ δηδαζθφηαλ θαζφινπ ε κεηξηθή ηνπο
γιψζζα.

Έηζη

ην Τπνπξγείν Παηδείαο πξνρσξάεη ην 1983 ζηε ίδξπζε

Φξνληηζηεξηαθψλ Σκεκάησλ (Φ.Σ) γηαηί ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ιεηηνπξγία
ησλ (Σ.Τ) δελ ήηαλ

ηθαλνπνηεηηθά. Σα ηκήκαηα απηά ιεηηνπξγνχλ εθηφο

ζρνιηθνχ σξαξίνπ θη φρη κφλν γηα ην γισζζηθφ κάζεκα, αιιά θαη γηα άιια
καζήκαηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ (Ληνλαξάθε 2001:50).
Σν 1996 ηδξχεηαη ε Δηδηθή Γξακκαηεία Παηδείαο Οκνγελψλ θαη
Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, κε απνηέιεζκα λα αξρίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ
Γηαπνιηηηζκηθά

ρνιεία,

ρνιεία

Παιηλλνζηνχλησλ θαη

πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ
κεηαλαζηψλ

καζεηψλ,

Παιηλλνζηνχλησλ»,

ηελ

«Παηδεία

λα

«ηξέμνπλ»

εθπαίδεπζε θαη ηελ έληαμε

«Δθπαίδεπζε
Οκνγελψλ»

Οκνγελψλ»,
θαη

ηέινο

«Δθπαίδεπζε
ε

παξαγσγή

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηνχηαλ ζηε παξαγσγή
πξνγξακκάησλ.
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ησλ

ησλ

Σα κέηξα απηά, φκσο, έρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο: «Ζ κηα
ζεσξεί ην πξφβιεκα σο απνθιεηζηηθή ππφζεζε ησλ παιηλλνζηνχλησλ
καζεηψλ θαη ην ππνβαζκίδεη ζην επίπεδν ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, ηελ νπνία
νη παιηλλνζηνχληεο πξέπεη λα απνθηήζνπλ ζε μερσξηζηνχο ζεζκνχο(Σ.Τ θαη
Φ.Σ). Ζ άιιε ζεσξεί

ην πξφβιεκα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο έληαμεο, σο

ππφζεζε φισλ ησλ καζεηψλ πνπ κπνξεί θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κέζα
απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αιιειεπίδξαζεο » (Μάξθνπ, 1998 :36).
Σν πξφβιεκα ιχζεθε εθήκεξα θη απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα κελ
κεηαξξπζκηζζεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη λα κελ παξζνχλ ηα θαηάιιεια
ζεζκηθά θαη εθπαηδεπηηθά κέηξα γηα ηελ θαιχηεξε έληαμε θη εθπαίδεπζε απηψλ
ησλ

καζεηψλ.

Οη

εθπαηδεπηηθνί

έπαηξλαλ

δηάθνξεο

πξσηνβνπιίεο

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαλ απφ
ηελ εηεξφηεηα, νη νπνίεο φκσο δελ είραλ ζεζκηθή θάιπςε θαη ππήξραλ
αληηπαξαζέζεηο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα ( καζεηέο, γνλείο θιπ).
Τπήξραλ θαρππνςίεο θαη αληηδξάζεηο απφ ηνπο ληφπηνπο γνλείο γηα
ηνπο κεηαλάζηεο καζεηέο

γηαηί εθηηκνχζαλ

φηη ε παξνπζία ηνπο απηή

αιινηψλεη ηε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή νκνηνγέλεηα, ηελ νπνία πίζηεπαλ φηη
πξέπεη λα δηαηεξήζνπλ. Θεσξνχζαλ φηη αλ παξαρσξνχζαλ ην δηθαίσκα ηεο
ίζεο κεηαρείξηζεο ηνπο ζην ζρνιείν ηφηε νη «άιινη» καζεηέο ζα απνθηνχζαλ
δηθαηψκαηα θη απηφ ην ζεσξνχζαλ απεηιή (Αλδξνχζνπ & Αζθνχλε 2001: 4142).
Σα κεζαία θνηλσληθά ζηξψκαηα, πνπ είλαη θαη ηα πην απαηηεηηθά, δεηνχλ
κε έλαλ

έληνλν θαη

απαηηεηηθφ ηξφπν

ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ

ζπνπδψλ ζην ζρνιείν, γηαηί πηζηεχνπλ φηη νη κεηαλάζηεο καζεηέο πνπ έρνπλ
ρακειφ θνηλσληθφ επίπεδν,

δελ μέξνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη

δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ επίπεδν, κεηψλνπλ ην

έρνπλ

επίπεδν ζπνπδψλ, θη απηφ

είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ζπγθξνχζεσλ ζην ζρνιηθφ ρψξν, πνπ
πνιιέο θνξέο ε θαηάζηαζε ήηαλ νξηαθή. Δπίζεο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη
κεηνλνηηθέο νκάδεο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνβάιινπλ νινθιεξσκέλα
αηηήκαηα ηνπο ζην ζρνιείν θαη αδπλαηνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηζφηεηα
εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ, γηαηί ηηο δηαθξίλνπλ νη νηθνλνκηθέο αδπλακίεο, ε
αλαζθάιεηα θαη ε έιιεηςε πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ

(Φξαγθνπδάθε, 2001).

ην ζχγρξνλν ιφγν πεξί εηεξφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, «ε
δηαπνιηηηζκηθή

παηδαγσγηθή

νξίδεηαη
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σο

ε

παηδαγσγηθή

ηεο

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο πνπ νη θνηλσλίεο ηειεπηαία έρνπλ
πνιππνιηηηζκηθέο θαη

κεηαηξαπεί ζε

εθπξνζσπνχλ , θαηά θάπνην ηξφπν, δηαθνξεηηθνχο

πνιηηηζκνχο. Σν κήλπκα απηήο ηεο παηδαγσγηθήο είλαη φηη φια ηα παηδηά ,
αλεμαξηήησο γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ έρνπλ δηθαίσκα ζηε κφξθσζε θαη αο
κελ ππάξρνπλ πξνηηκήζεηο, πξνηεξαηφηεηεο θαη δεζκεχζεηο. «Βιέπεη» ην
ζρνιείν σο ζεξκνθήπην πνιηηηζκηθψλ ηαπηνηήησλ, σο έλα ρψξν ζηνλ νπνίν
δηαηεξνχληαη πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο θαη σο κεραληζκφ ηεο ππάξρνπζαο
εηεξφηεηαο ζηελ θνηλσλία ηνπ έζλνπο -θξάηνπο» (Γθφηνβνο, Α, 2002).

1.2. Μονηέλα εκπαίδεςζηρ μαθηηών πος πποέπσονηαι από ποικίλα
γλυζζικά και πολιηιζμικά πεπιβάλλονηα
ηαλ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ηφηε ν
δαλεηζκφο εθπαηδεπηηθψλ κνληέισλ δελ απνδίδεη θη απηφ γηαηί νη θνηλσλίεο
παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηελ θνηλσληθή ηνπο δηαζηξσκάησζε θαη ηηο
πνιηηηζκηθέο ηνπο παξαδφζεηο.
Μεηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν εληάζεθε ε κεηαλάζηεπζε θη απηφ γηαηί
έγηλαλ κεγάιεο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο

αιιαγέο. Έγηλε

αληηιεπηφ φηη πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ νη ππάξρνπζεο εθπαηδεπηηθέο
πνιηηηθέο θαη λα κεηαξξπζκηζζνχλ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο
λέεο θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο.
Ζ εηεξφηεηα αληηκεησπίζηεθε δηαθνξεηηθά απφ ηελ θάζε ρψξα θαη θάζε
θνξά παίξλνληαλ ηα κέηξα πνπ ήηαλ αλάινγα κε

ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη

θνηλσληθέο ζπλζήθεο. Σα κέηξα αλαθέξνληαλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ
κεηαλαζηψλ καζεηψλ θη είραλ ζρέζε κε ηε γιψζζα, ηελ έληαμε θαη

ηελ

απνδνρή. Κπξηάξρεζαλ δε πέληε κνληέια εθπαίδεπζεο κεηαλαζηψλ καζεηψλ,
ηα νπνία ζπλνςίδνληαη παξαθάησ: ην αθνκνησηηθφ, ηεο ελζσκάησζεο, ην
πνιππνιηηηζκηθφ, ην αληηξαηζηζηηθφ θαη ην δηαπνιηηηζκηθφ. Σν βαζηθφ κε απηά
ηα κνληέια είλαη φηη δελ πξέπεη λα αλαπηπρζεί ε εληχπσζε φηη πθίζηαληαη κηα
γξακκηθή αλάπηπμε θαη φηη νη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα
εζσηεξηθή

θνηλσληθή ζπλνρή θαη εθπαηδεπηηθή εξεκία. Σα κνληέια

εθπαίδεπζεο έρνπλ ζρέζε κε ηελ εμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ηε
δηαρείξηζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, ηελ εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ιφγνπ
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πεξί κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ησλ ρσξψλ
ππνδνρήο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ (Γθφβαξεο, 2004).
Απνηεινχλ εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο
ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ

θαη

δελ απνηεινχλ κηα

νινθιεξσκέλε

εθπαηδεπηηθή πξφηαζε. Σέινο, απνθεχγνπλ λα ζίμνπλ ην ζεκαληηθφ δήηεκα
ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ζέζεο ησλ νκάδσλ απηψλ (Καηζίθαο & Πνιίηνπ,
1999).

1.3. Σο Αθομοιυηικό Μονηέλο
Δίρε σο αξρή ηνπ φηη νη κεηαλάζηεο καζεηέο

πξέπεη λα

απνξξνθεζνχλ γξήγνξα ζηελ ρψξα ππνδνρήο θαη ηνλ ληφπην θπξίαξρν
πνιηηηζκφ γηα λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ηζνδχλακα ζε κηα θνηλσλία «ίζσλ
επθαηξηψλ» θαη θπξίσο ε παξνπζία ηνπο λα κε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα κε
θνηλσληθήο ζπλνρήο. Τπνηίκεζε θαη θαηαπίεζε ηηο γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο
δηαθνξέο (Αζθνχλε & Αλδξνχζνπ, 2001).
Χο « αθνκνίσζε νξίδεηαη κηα δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία άηνκα
δηαθνξεηηθήο

εζληθήο

ή

θπιεηηθήο

πξνέιεπζεο

αιιειεπηδξνχλ

θαη

ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή κηαο επξχηεξεο θνηλσλίαο, ρσξίο λα παίδεη
ξφιν ε εζληθή ηνπο πξνέιεπζε. Μηα νινθιεξσκέλε κνξθή αθνκνίσζεο είλαη
ηαπηφζεκε κε ηελ αλππαξμία εζληθψλ ή θπιεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ
δηαθξίλνπλ ηε δνκή κηαο πνιπεζληθήο – πνιπθπιεηηθήο θνηλσλίαο» (Νηθνιάνπ,
2000:120).
χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ, κηα νκάδα είηε πνιηηηζκηθή, είηε θπιεηηθή, είηε
εζληθή, απνξξνθάηαη απφ ηελ ληφπηα θπξίαξρε θνηλσληθή νκάδα, κε ηέηνην
ηξφπν,

ψζηε

λα

κελ

είλαη

νξαηά

ηα

κεηνλνηηθά

ραξαθηεξηζηηθά

(Νηθνιάνπ,2000).
Ο βαζκφο επηηπρίαο ηεο αθνκνίσζεο ηνπ αηφκνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ
αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο φηη «αλήθεη» ζηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο ππνδνρήο,
έρεη απνδερζεί ηα πνιηηηζκηθά θαη γισζζηθά ηεο πξφηππα , δελ ππάξρνπλ
θνηλσληθέο δηαθξίζεηο θαη ππάξρεη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή
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ζηελ θνηλσληθή,

νηθνλνκηθή θαη εθπαηδεπηηθή δσή ηεο ρψξαο ππνδνρήο (Gordon, 1964 ζην
Μάξθνπ, 1996: 6-7).
Τπήξρε έληνλε ε εθηίκεζε φηη ε θνίηεζε ησλ καζεηψλ απηψλ είλαη
«πξφβιεκα» γηα ην ζρνιείν θαη

φηη εκπνδίδεηαη ε πξφνδνο ησλ ληφπησλ

καζεηψλ. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα δπζθνιεχεηαη ε αθνκνίσζή ηνπο,
αθνχ δελ δηδαζθφηαλ ε κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη ν πνιηηηζκφο ηνπο ( Μάξθνπ,
1997).
χκθσλα κε ηνπο ππνζηεξηθηέο απηνχ ηνπ κνληέινπ , πξέπεη πξψηα
θαη θχξηα νη ίδηνη νη κεηαλάζηεο καζεηέο λα βνεζήζνπλ γηα λα κάζνπλ ηε
κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ε ίδηα ε πνιηηεία κέζσ ησλ
ζρνιείσλ . Κη απηφ γηαηί ε πνιηηεία έρεη βαζηθή ππνρξέσζε λα βνεζήζεη ζηελ
εθκάζεζε ηεο επίζεκεο γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ

φινη νη καζεηέο

(Εσγξάθνπ, 2003).
Καηά ζπλέπεηα νη επζχλεο εθκάζεζεο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο
κεηαηνπίδνληαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο
ηθαλφηεηεο λα εληαρζνχλ

κεηαλάζηεο καζεηέο, θαη ηηο δηθέο ηνπο

ζην λέν γισζζηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ

(Γθφβαξεο, 2001: 50).
Σν κνληέιν απηφ απνδέρεηαη ην «ειιηπέο» πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ησλ
κεηαλαζηψλ καζεηψλ θαη ηηο δπζθνιίεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ νηθνγελεηψλ
ηνπο θαη έηζη λνκηκνπνίεζε θαη πηζηνπνίεζε ην ζεζκηθφ ξαηζηζκφ. Κξχθηεθαλ
νη επζχλεο ηεο πνιηηείαο γηα ηε ζρνιηθή ηνπο απνηπρία θαη αληηθαζίζηαηαη ε
εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο κε ηελ επίζεκε θπξίαξρε αλψηεξε
γιψζζα θαη ηνλ ληφπην πνιηηηζκφ, πνπ πηνζεηείηαη απφ ην ζρνιείν θη απηφ
γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ε θνηλσληθή

ζπλνρή. Έηζη,

λνκηκνπνηνχληαη νη αληζφηηκεο ζρέζεηο ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ κε ηελ ληφπηα
θπξίαξρε θαη αλαπαξάγεηαη θαη δηαησλίδεηαη ε θνηλσληθή αληζφηεηα (Γθφβαξεο,
2001:46-51).
Οη καζεηέο πηέδνληαη ζην λα αθνκνησζνχλ θαη λα εληαρζνχλ ζην
ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη απηή ε πίεζε δεκηνπξγεί πεξηζσξηνπνίεζε θαη
απνθιεηζκφ, αθνχ ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα δηαηαξαρζεί ε νκαιή
ιεηηνπξγία θαη ηζνξξνπία ηνπ ζρνιείνπ (Κάηζηθαο & Πνιίηνπ, 2005:37-39).
Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε εθπαίδεπζε είλαη πξνζηηή γηα φια ηα θνηλσληθά
ζηξψκαηα θαη

ζεσξείηαη θνηλσληθφ αγαζφ ζην νπνίν ε πξφζβαζε είλαη

αλνηρηή γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, δξα νκνγελνπνηεηηθά θαη φρη κε ην λα
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εμαθαλίζεη φινπο ηνπο πνιηηηζκηθνχο θψδηθεο εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ, φζν θαη κε
ηελ έλλνηα

φηη ζπγθξνηείηαη έλαο γεληθφο θαη εληαίνο πνιηηηζκηθφο θψδηθαο

ζηνλ νπνίν εκπεξηέρεηαη θαη ε εζληθή γιψζζα (Γθφηνβνο, Α. 2002:37-38).
Σα θπξηφηεξα κέηξα πνπ πάξζεθαλ είραλ ζαλ απνηέιεζκα, αθελφο λα
απνκαθξπλζνχλ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα νη καζεηέο απφ ηηο θαλνληθέο
ηάμεηο θαη λα δεκηνπξγεζνχλ Σάμεηο Τπνδνρήο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ληφπηαο
γιψζζαο, σο δεχηεξεο γιψζζαο, θη αθεηέξνπ λα κνηξαζηνχλ νη καζεηέο ζε
δηάθνξα ζρνιεία, λα θνηηνχλ ιίγνη ζε θάζε ζρνιείν θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί
επθνιφηεξα θαη γξεγνξφηεξα ε αθνκνίσζή ηνπο (Κάηζηθαο & Πνιίηνπ, 1999).
πλνςίδνληαο, ινηπφλ, ιέκε φηη ην κνληέιν απηφ δελ είρε ηθαλνπνηεηηθά
απνηειέζκαηα θη απηφ γηαηί ε ζρνιηθή απνηπρία ήηαλ κεγάιε, θαζψο επίζεο
θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο. Ζ απνδνρή ηνπ «πνιηηηζκηθνχ θαη γισζζηθνχ
ειιείκκαηνο» ζηνπο κεηαλάζηεο καζεηέο λνκηκνπνίεζε ην ζεζκηθφ ξαηζηζκφ
θαη απνζηψπεζε ηηο

επζχλεο ηεο πνιηηείαο

γηα ηηο

πςειέο ζρνιηθέο

απνηπρίεο θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ (Γθφβαξεο, 2001).

1.4. Σο Μονηέλο ηηρ Δνζυμάηυζηρ
Σν κνληέιν απηφ εκθαλίζηεθε φηαλ αλαδείρζεθαλ νη

ζρνιηθέο

απνηπρίεο ηεο «αθνκνίσζεο» ησλ «άιισλ» καζεηψλ θαη νη δπζθνιίεο πνπ
είραλ λα εθπαηδεπηνχλ θαη λα εληαρζνχλ

ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.

Αλαθέξεη φηη θάζε νκάδα είλαη θνξέαο πνιηηηζκνχ πνπ αθελφο δέρεηαη
επηδξάζεηο απφ ηε ρψξα ππνδνρήο θαη αθ΄ εηέξνπ αζθεί επίδξαζε ζε απηή
θαη ζπκκεηέρεη ζηελ αλαδηακφξθσζή ηνπο.
Οξίδεη ηελ ελζσκάησζε «σο ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηιία, ζε κηα αηκφζθαηξα

ακνηβαίαο

ζπλχπαξμεο θαη αλνρήο. Γεκηνπξγείηαη έηζη έλα θιίκα «αλαγλψξηζεο ηεο
δηαθνξάο», ζην βαζκφ πνπ δελ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο αμίεο θαη ηνπο
θψδηθεο ηεο θνηλσλίαο» (Αζθνχλε & Αλδξνχζνπ, 2001:18).
Έρεη ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ζπλνρήο
θαη ζηεξίδεηαη ζηε ινγηθή φηη φινη νη πνιηηηζκνί, νη νπνίνη πθίζηαληαη ζε έλαλ
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ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ

ρψξν, έρνπλ θαη δηαθνξεηηθά θαη θνηλά ζεκεία

αλαθνξάο (Γθφβαξεο, 2004).
Ζ απνδνρή ησλ αξρψλ θαη ησλ αμηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο ρψξαο
ππνδνρήο είλαη παξάιιειε κε ηελ ηζφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ, θη
απηφ νδεγεί ζηνλ θνηλσληθφ θαη ζεζκηθφ έιεγρν. Ο έιεγρνο απηφο ζεσξείηαη
απαξαίηεηνο

γηαηί ζπληειεί ζηελ θνηλσληθή ηζνξξνπία θαη ζπλνρή θαη

επηπιένλ δηαησλίδεη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο

(Μάξθνπ, 1997:225).

Ζ ζρέζε ησλ πνιηηηζκψλ είλαη ακθίδξνκε θαη γη΄ απηφ δφζεθε ε
δπλαηφηεηα λα αλαγλσξηζηνχλ φια ηα πνηνηηθά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά
θαη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ, ψζηε λα αληηκεησπηζηεί
θαιχηεξα ε ελζσκάησζε ηνπο θαη ε παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε
ηνπο.

Γελ λνείηαη ε απνδνρή ηνπ πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ λα γίλεηαη

εκπφδην ζηε γξήγνξε ελζσκάησζε ησλ «άιισλ» καζεηψλ θαη θπξίσο ζην λα
κελ αιινηψλνληαη νη πνιηηηζκηθέο αξρέο θαη αμίεο ηεο θνηλσλίαο ηεο ρψξαο
ππνδνρήο. ηαλ δηαηεξείηαη ε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ε αλνρή ζηνλ άιιν
πνιηηηζκφ, πξαγκαηνπνηείηαη θαιχηεξα ε ελζσκάησζε ησλ «άιισλ» καζεηψλ
( Νηθνιάνπ, 2000).
Θεσξεί αλαγθαία ηελ απνδνρή ησλ πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη
νηθνλνκηθψλ αμηψλ θαη αληηιήςεσλ ηεο θνηλσλίαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη
επίζεο ηελ αλεθηηθφηεηα θαη ηνλ ζεβαζκφ ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ( ήζε,
έζηκα, παξαδφζεηο, κνπζηθή θιπ). ηαλ νη κεηαλάζηεο καζεηέο γλσξίδνπλ ηα
πνιηηηζκηθά θαη ηζηνξηθά ηνπο ζηνηρεία ζα βνεζεζνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα
αλαγλσξίζνπλ

ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί θαιχηεξα ε

ελζσκάησζε ηνπο (Μάξθνπ, 1997).
κσο, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζην επίπεδν ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπ
πιεπξάο δελ απεηθνλίδεη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ απηψλ θαη ηα
πνιηηηζκηθά ηνπο πξφηππα. Με απιά ιφγηα ην «ζρνιείν ησλ ίζσλ επθαηξηψλ»
ζεκαίλεη ηελ αλάγθε ηεο πξνζαξκνγήο θαη ηεο ελζσκάησζεο ησλ
κεηαλαζηψλ καζεηψλ ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα
λα ππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηεο θπξίαξρεο θνηλσληθήο νκάδαο, ρσξίο λα
εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηηο κεηνλνηηθέο γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο
ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο (Μάξθνπ, 1996: 12-13).
Με ην κνληέιν απηφ, ινηπφλ,

δηαηεξείηαη ε αληίιεςε φηη ην ζρνιείν

είλαη νπδέηεξνο θαη απνιίηηθνο ρψξνο, ζηνλ νπνίν ξπζκίδνληαη νη άληζεο
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ζρέζεηο εμνπζίαο, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε ησλ
κεηαλαζηψλ καζεηψλ (Κάηζηθαο & Πνιίηνπ, 2005: 39-41).
πλνςίδνληαο, ινηπφλ, ιέκε φηη δελ ππήξμε ηζφηεηα εθπαηδεπηηθψλ
επθαηξηψλ θη απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη, γηα λα εληαρζνχλ νη
κεηαλάζηεο καζεηέο ζην λέν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, πξέπεη λα απνδερζνχλ ηηο
βαζηθέο αξρέο θαη αμίεο ηνπ θπξίαξρνπ πνιηηηζκνχ. Οπζηαζηηθά δεκηνπξγείηαη
έλαο

θνηλσληθφο έιεγρνο, γηα ην θαηά πφζν έρεη ππάξμεη

απνδνρή ησλ

θπξίαξρσλ αμηψλ θαη αληηιήςεσλ ηνπ ληφπηνπ πνιηηηζκνχ. Έρεη
αδπλακίεο ζην λα

ηδηαίηεξεο

θαιχςεη ηηο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ

πνιππνιηηηζκηθνχ ζρνιείνπ.

1.5. Σο Πολςπολιηιζμικό Μονηέλο
Ζ αθνκνίσζε θαη ε ελζσκάησζε δελ έδσζαλ ηηο αλαγθαίεο ιχζεηο
ζην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο θαη έληαμεο ησλ «άιισλ» καζεηψλ θαη ε κε ιχζε
έθεξε έλα άιιν κνληέιν ην νπνίν έγηλε γλσζηφ σο πνιππνιηηηζκηθφ.
Δπλνείηαη ν πνιηηηζκηθφο πινπξαιηζκφο

θαη εληάρζεθε ζην αλαιπηηθφ

πξφγξακκα ε αλαγθαηφηεηα ηεο γισζζηθήο, εζληθήο θαη πνιηηηζκηθήο
πνηθηινκνξθίαο θαη ε δίγισζζε εθπαίδεπζε γίλεηαη ζεζκφο. Αλαγλσξίδνληαη
ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ καζεηψλ θαη δηαηεξείηαη ε
θνηλσληθή ζπλνρή κε ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ ζπλχπαξμε ησλ πνιηηηζκψλ.
Ζ βαζηθή αξρή απηνχ ηνπ κνληέινπ είλαη φηη, φηαλ πθίζηαηαη γλψζε
ηεο εζληθήο γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο, ηφηε δεκηνπξγνχληαη θαιχηεξεο
ζπλζήθεο ζπνπδψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ. Απηφ ζπληειεί ζην λα
κεηψλνληαη νη πξνθαηαιήςεηο, νη δηαθξίζεηο θαη λα ππάξρεη ελεξγεηηθή
ζπκκεηνρή ζην εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ γίγλεζζαη.
Σν βαζηθφ θξηηήξην ζε πνηα θνηλσληθή νκάδα ζα εληαρζνχλ

νη

κεηαλάζηεο καζεηέο είλαη ηα πνιηηηζκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη γη΄ απηφ
πξέπεη λα βνεζεζνχλ γηα λα ππεξβνχλ ην ππνηηζέκελν κεησκέλν ηνπο
απηνζπλαίζζεκα

ην νπνίν ηνχο

εκπνδίδεη λα ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα θαη

ελεξγά ζην ζρνιείν (Φξαγθνπδάθε,2001).
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Αλαγλσξίδνληαη θαη δηαηεξνχληαη νη γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο
ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη
ζπλππάξρνπλ ηζφηηκα. Δπίζεο δε,

ε

γλψζε ηεο άιιεο γιψζζαο θαη ηνπ

άιινπ πνιηηηζκνχ «πεξλάεη» κέζα απφ ηελ γλψζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη
πνιηηηζκνχ (Νηθνιάνπ, 2000).
Μηα θνηλσλία ιεηηνπξγεί ζεηηθά , νκαιά θαη πξννδεχεη φηαλ κέζα ζε
απηή ζπλππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο γιψζζεο θαη πνιηηηζκνί θαη ηα

κέιε ηεο

ζπλππάξρνπλ θαη ζπλδεκηνπξγνχλ κέζα ζε έλα πιαίζην ηζφηηκσλ αξρψλ θαη
αμηψλ. Σν θξάηνο δηαθξίλεηαη απφ κηα νπδεηεξφηεηα θαη παξέρεη δηθαηνζχλε ζε
φια ηα κέιε ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηνλ
γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πινπξαιηζκφ. Έλαλ πινπξαιηζκφ ν νπνίνο ζα
ζπληειέζεη ζηελ νκαιή εμέιημε ηεο θνηλσλίαο κέζα ζε έλα πιαίζην αξρψλ θαη
αμηψλ κε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο θαη γιψζζεο ( Μάξθνπ, 1997).
Οη ζπληεξεηηθνί είπαλ φηη έρεη κηα έληνλε επηκνλή ζην λα
απνθηήζνπλ

νη

κεηαλάζηεο

καζεηέο

πνιηηηζκηθή

απηνζπλείδεζε.

Τπνβαζκίδεηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηηο πνιηηηζκηθέο αλάγθεο ησλ
κεηαλαζηψλ καζεηψλ θαη απηφ θέξλεη αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ ησλ νκάδσλ
ζην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία θαη κηα έληνλε πνιηηηθνπνίεζε ζην ζρνιηθφ ρψξν
(Κάηζηθαο & Πνιίηνπ, 1999: 51).
Οη ξηδνζπάζηεο ην επέθξηλαλ «ζηελ ηάζε ηνπ λα απνγπκλψλεη ηνλ
πνιηηηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηηο ηζηνξηθέο θαη ζπγρξνληθέο παξακέηξνπο
ηεο εμέιημεο ηνπ θαη λα ηνλ απνθφπηεη απφ ηε δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ κέζα
απφ ηηο νπνίεο εμειίζζεηαη. Μέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε παξνπζίαζε
ησλ θαγεηψλ ή ησλ ρνξψλ ηνπο παηξίδαο ηνπο, αλακέλεηαη απφ ηα παηδηά λα
μεπεξάζνπλ ην ππνηηζέκελν κεησκέλν απηνζπλαίζζεκά ηνπο, πνπ ηα εκπφδηδε
λα ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζηε ζρνιηθή δσή» (Κάηζηθαο & Πνιίηνπ, 1999: 42).
Δπίζεο, ζην φηη δίλεη μερσξηζηή ζεκαζία ζηνλ πνιηηηζκφ θαη
μερλάεη ηελ θνηλσληθή ζέζε ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία. Τπνζηεξίδνπλ φηη δελ κπνξεί λα δνζεί ζπλνιηθή ιχζε ζηελ
εθπαίδεπζε θαη έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ, παξαβιέπνληαο ηελ
θνηλσληθή ηνπο ζέζε, ηνπο θνηλσληθνχο κεραληζκνχο θαηαπίεζεο ηνπο θαη ηεο
χπαξμεο ζεζκηθνχ ξαηζηζκνχ. Γηα λα ππάξμεη νκαιή ζπκβίσζε κε ηνπο
ληφπηνπο, ίζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε, πξέπεη θαη λα ππάξμεη απνδνρή
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ηνπ άιινπ πνιηηηζκνχ αιιά θαη ζπλάκα αιιαγή ζηηο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ
δηέπνπλ ηελ θνηλσλία (Αζθνχλε & Αλδξνχζνπ, 2001:24).
Δπηθξίζεθε φηη δηαθξίλεηαη γηα απιντθφηεηα θη απηφ γηαηί δελ
αλαιχνληαη ε ππάξρνπζα θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε, νη θνηλσληθέο δνκέο
θαη

νη

ζεζκνί

πνπ

νδεγνχλ

ζηελ

θνηλσληθή

αληζφηεηα

θαη

έρνπλ

πξνζαλαηνιηζκφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ησλ καζεηψλ
πνπ πξνέξρνληαη απφ πνηθίια γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα
(Μάξθνπ,1997:232).
Ζ θπξίαξρε θνηλσληθή νκάδα, πξνζπαζψληαο λα δηαηεξήζεη ηα
πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ηεο πξνλφκηα, ρξεζηκνπνηεί απηφ ην κνληέιν κε
ζίγνληαο ηηο άληζεο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Αλαδεηθλχεηαη έηζη

κηα κνξθή

θνηλσληθνχ ειέγρνπ, ψζηε λα κελ δηαηαξαρζεί ν ππάξρσλ θνηλσληθφο ηζηφο
(Γθφβαξεο, 2001).
πλνςίδνληαο, ινηπφλ, ιέκε φηη ην πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν είλαη κηα
εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε κέζα απφ ηελ νπνία αλαδεηθλχνληαη κνξθέο
ζεζκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ειέγρνπ, ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη εθπαηδεπηηθέο
θαη θνηλσληθέο απαηηήζεηο θαη δηεθδηθήζεηο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ θαη λα
κελ δηαηαξαρζεί ην ππάξρνλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν
εμππεξεηεί ηα πξνλφκηα ηεο θπξίαξρεο θνηλσληθήο νκάδαο. πσο αλαθέξεηαη
ραξαθηεξηζηηθά «ε πνιππνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε είλαη κηα ιεπηή κνξθή
θνηλσληθνχ ειέγρνπ, κε ζθνπφ λα εκπνδίζεη νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηε δνκή
ηεο εμνπζίαο, πνπ κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ ηελ αληίζηαζε ησλ εζληθψλ
θαη κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ» (Μάξθνπ 1997: 233).

1.6. Σο Ανηιπαηζιζηικό Μονηέλο
ε απηφ

ην κνληέιν βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηηο αιιαγέο θαη ηηο

κεηαξξπζκίζεηο ζην ζρνιείν είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ, ν νπνίνο
δηαπεξλά φια ηα θνηλσληθά επίπεδα. Γηα πξψηε θνξά θξίλεηαη αλαγθαία ε
κεηαξξχζκηζε ησλ δνκψλ θαη ησλ ζεζκψλ ηνπ θξάηνπο, ψζηε

λα

αληηκεησπηζηεί ν ζεζκηθφο ξαηζηζκφο θαη λα κεησζνχλ νη δηαθξίζεηο πνπ
γίλνληαλ ζηνπο κεηαλάζηεο καζεηέο (Κάηζηθαο & Πνιίηνπ, 2005:43-46).
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Αλαδείρζεθε ε ζεκαζία πνπ έρνπλ νη κεηαξξπζκίζεηο ησλ δνκψλ ηεο
θνηλσλίαο θαη ησλ ζεζκψλ ηνπ θξάηνπο, ψζηε λα κεησζεί ν ζεζκηθφο
ξαηζηζκφο θαη λα κε γίλεηαη εκπφδην ζηελ εθπαίδεπζε θαη έληαμε ησλ
κεηαλαζηψλ καζεηψλ. Οη ππνζηεξηθηέο απηνχ ηνπ κνληέινπ επέθξηλαλ ην
πξνεγνχκελν πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν, φηη λαη κελ ήζειε λα κεησζνχλ νη
αληζφηεηεο ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά αγλφεζε ηελ θνηλσληθή ζέζε ησλ
κεηαλαζηψλ καζεηψλ , δίλνληαο κεγάιε αμία θαη πξνζνρή ζηελ δηδαζθαιία
ησλ πνιηηηζκψλ (Μάξθνπ, 1996).
Πέξα απφ ηελ αιιαγή ζηε ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο είλαη αλαγθαίν
λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αιιαγέο ζηηο δνκέο θαη ηνπο ζεζκνχο ηνπ θξάηνπο,
ψζηε νη «άιινη» καζεηέο λα κελ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο έλαληη ησλ ληφπησλ
καζεηψλ θαη απηή ε αληζφηεηα λα ακβιπλζεί. Πίζηεπαλ φηη νη αληηξαηζηζηέο φηη
νη αληηζηαζκηζηηθέο πξνζεγγίζεηο απφ κφλεο ηνπο δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ
ηα «ειιείκκαηα» ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ (Μάξθνπ, 1997:235-236).
Οη βαζηθνί ζηφρνη απηνχ ηνπ κνληέινπ είλαη:
1. Ζ ηζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε γηα φια ηα παηδηά αλεμάξηεηα απφ ηελ
εζληθή θαη θπιεηηθή ηνπο πξνέιεπζε, θάηη πνπ πξνυπνζέηεη ην
κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δνκψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ επλννχλ ηελ
αληζφηεηα.
2. Ζ δηθαηνζχλε πνπ ην θξάηνο νθείιεη λα παξέρεη ζε φινπο δίλνληαο ίζεο
επθαηξίεο δσήο, αλάπηπμεο θαη ζπκκεηνρήο ζε φζα ε θνηλσλία
πξνζθέξεη.
3. Ζ ρεηξαθέηεζε θαη ε απειεπζέξσζε ησλ θαηαπηεδνκέλσλ θαη ησλ
θαηαπηεζηψλ απφ ξαηζηζηηθά πξφηππα (Μάξθνπ, 1996:23).
Απηά πνπ δεκηνπξγνχλ θαη δηαησλίδνπλ ηηο δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ
κεηαλαζηψλ καζεηψλ είλαη νη πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ζηεξεφηππα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θη επίζεο ηα κνλνπνιηηηζκηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. Αθφκα
δε, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κεησκέλεο πξνζδνθίεο γηα απηνχο ηνπο καζεηέο,
γίλνληαη κεξνιεπηηθέο αμηνινγήζεηο θαη ζε απηφ ζπληειεί ην πεξηερφκελν ησλ
δηδαθηηθψλ βηβιίσλ κε ξαηζηζηηθέο αλαθνξέο (Κάηζηθαο & Πνιίηνπ, 1999:
43).
Πνιιέο θνξέο άλζξσπνη κε αξλεηηθέο αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο έρνπλ
ηελ επηδίσμε λα αλαπηχμνπλ ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά, αιιά δελ έρνπλ ηελ
αλάινγε δχλακε γηαηί ππάξρνπλ νη αλάινγνη
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απνηξεπηηθνί

ζεζκνί

ηεο

πνιηηείαο. Αλ απηνί νη ζεζκνί απνδπλακσζνχλ φπσο επίζεο θαη ε αλνρή ηεο
πνιηηείαο, ηφηε εκθαλίδνληαη κνξθέο ξαηζηζκνχ. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ε πην
δπλαηή κνξθή ξαηζηζκνχ είλαη ν ζεζκηθφο ξαηζηζκφο, ν νπνίνο αζθείηαη απφ
ηελ επίζεκε πνιηηεία θαη είλαη δεκηνπξγφο θαη παξαγσγφο πνιιψλ αξλεηηθψλ
εθθξάζεσλ, ζηάζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη αληηιήςεσλ ζηα άηνκα θαη ηελ
θνηλσλία (Σζηάθαινο, 2000:80-83).
Αλαδεηθλχεη

ηε θπιή θχξην παξάγνληα απνθιεηζκνχ θαη δηαθξίζεσλ

θαη κε βάζε ηελ «θπιεηηθή εκπεηξία» » δεκηνπξγεί πξνθαηαιήςεηο θαη
ζηεξεφηππα, αγλνψληαο ηελ θνηλσληθή θαη ηαμηθή πξνέιεπζε ησλ αηφκσλ
(Κάηζηθαο & Πνιίηνπ, 2005).
Δπίζεο,

«εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζην ζεζκηθφ ξαηζηζκφ, ν νπνίνο

ζπκαηνπνηεί ηηο κεηνλνηηθέο νκάδεο θη εθδειψλεηαη κ΄ έλα πιέγκα λφκσλ θαη
δηαηαγκάησλ ηνπ θξάηνπο, ην νπνίν δε ζεσξείηαη νπδέηεξν θαη ν ξαηζηζκφο
πνπ ππάξρεη ζηνπο κεραληζκνχο ηνπ δηαπεξλά θάζε πιεπξά ηεο θνηλσληθήο
δσήο (ζην πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν ην θξάηνο ζεσξείηαη νπδέηεξν θαη
δίθαην)» (Μάξθνπ, 1996:22).
Δπηθξίζεθε απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ πνιππνιηηηζκηθνχ κνληέινπ φηη
«θέξλεη» έληνλε πνιηηηθνπνίεζε ζην ζρνιείν, κε ζπλέπεηα λα ράζεη ην
ζρνιείν ηνλ παηδεπηηθφ ραξαθηήξα, αθνχ γίλνληαη κεγάιεο αληηπαξαζέζεηο
κέζα ζε απηφ

(Μάξθνπ, 1996:23-24).

Δπίζεο, δελ έδεημε ηνπο ηξφπνπο πνπ ιεηηνπξγεί ν ξαηζηζκφο κέζα ζην
πιαίζην ηεο θνηλσληθήο ηάμεο θαη ησλ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ. Γηαρψξηζε
ξαηζηζηηθά, ζα κπνξνχζε λα ιερζεί, ηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο ππνδνρήο ζε
«ληφπηνπο» (άξα ζχηεο) θαη «μέλνπο» (άξα ζχκαηα) (Γθφβαξεο, 2001).
πλνςίδνληαο, ινηπφλ, ιέκε φηη ην κνληέιν απηφ αλαδεηθλχεη ηελ
αλαγθαηφηεηα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ ζρνιηθνχ ξαηζηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε
ηε ζρέζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ

θνηλσληθή αληζφηεηα. Ζ κείσζε ηεο

αληζφηεηαο εληάζζεηαη κέζα ζε έλα επξχηεξν πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ θαη
πνιηηηθψλ παξεκβάζεσλ

(Αζθνχλε & Αλδξνχζνπ,2001).
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1.7. To Γιαπολιηιζμικό Μονηέλο
Δκθαλίζηεθε θη απηφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ζηελ Δπξψπε θαη νξίδεηαη
σο έλα ζχλνιν εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη πξαθηηθψλ ζε ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ φια ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο, αλεμάξηεηα απφ ηδηαίηεξεο αληηιήςεηο,
λννηξνπίεο θαη ηξφπνπο δσήο.
Δίλαη

κηα πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ

πξνζέγγηζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο

πξαγκαηηθφηεηαο, πξνέθηαζε ηεο πνιππνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο θαη κηα
πξφζθιεζε γηα ζπλάληεζε θαη δηάινγν. Δίλαη, επίζεο, κηα δηαδηθαζία
αιιειεπίδξαζεο,

ακνηβαίαο

απνδνρήο,

θαηαλφεζεο

θαη

ζπλεξγαζίαο

(Κάηζηθαο & Πνιίηνπ, 1999: 57).
Αλ ν φξνο « πνιππνιηηηζκηθφο» πεξηέρεη ηελ ζπλχπαξμε πνιιψλ
θαη δηαθνξεηηθψλ

πνιηηηζκψλ, ν φξνο «δηαπνιηηηζκηθφο» πεξηέρεη ηελ

δπλακηθή αιιειεπίδξαζε ησλ δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ, ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ,
ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ απνδνρή κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ
πνηθίια γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα.

ηνρεχεη ζην λα

δεκηνπξγήζεη κηα θνηλσλία ηεο νπνίαο ηα κέιε ζα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ
αιιειναπνδνρή, ηελ ακνηβαία εθηίκεζε θαη θαηαλφεζε θαη ηνλ ζεβαζκφ ζηα
δηθαηψκαηα ηνπο. έβεηαη ηνλ πινπξαιηζκφ ησλ γισζζψλ θαη ησλ πνιηηηζκψλ
πνπ ππάξρνπλ ζε κηα θνηλσλία (Γξαγψλα, 2001).
Ζ πξφζεζε «δηα» ζηνλ φξν δηαπνιηηηζκηθή κάο παξαπέκπεη ζηελ
θηλεηηθφηεηα αλάκεζα ζηηο νκάδεο ηεο εηεξφηεηαο, ζηελ αιιειεπίδξαζε
αλάκεζα ζηνπο θνξείο δηαθνξεηηθψλ ηαπηνηήησλ θαη ηελ πνιηηηζκηθή
«ψζκσζε» πνπ απηή δπλακηθά επηηξέπεη. Δπίζεο, ην βαζηθφ ζεηηθφ
παηδαγσγηθφ κήλπκα είλαη ε θαηαλφεζε ησλ παξαδνρψλ ηνπ «άιινπ», φηαλ
είλαη ακνηβαία θαη ε ειπίδα φηη απηή ζα νδεγήζεη ζε έλα απνδεθηφ ζχζηεκα
αλαθνξάο ην νπνίν ζα είλαη θνηλφ ζε απηνχο πνπ εκπιέθνληαη κέζσ ηεο
αιιειεπίδξαζεο (Γθφηνβνο, Α. 2002: 3-4).
ηφρνο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη «ε νξγάλσζε θαη ε
ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο ζε καζεηέο κε
εθπαηδεπηηθέο,

θνηλσληθέο,

πνιηηηζκηθέο

ή

κνξθσηηθέο

ηδηαηηεξφηεηεο»

(Κππξηαλφο, 2004: 317).
ινη νη καζεηέο αληηκεησπίδνληαη
θαηαλφεζε,

σο

απαξαίηεηεο

κε ζεβαζκφ, ηζνλνκία θαη

πξνυπνζέζεηο
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γηα

λα

«ρηηζηεί»

κηα

πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία κε ζεζκνχο νη νπνίνη ζα ραξαθηεξίδνληαη απφ
νηθνπκεληθέο θαη δεκνθξαηηθέο αμίεο, φπσο είλαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα
(Παληαδήο, 2005).
Σν ζρνιείν, σο παηδαγσγηθφο ρψξνο θαη θπξίσο σο

θνηλσληθφο

ζεζκφο, πξέπεη λα δηαπαηδαγσγεί ηνπο καζεηέο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα
ππάξρεη αιιεινζεβαζκφο θαη αιιειναπνδνρή πνπ

βνεζνχλ ζηελ νκαιή

εθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή ζπλχπαξμε. Να δίλεη ζεκαζία ζηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα, γηαηί νη καζεηέο δελ

είλαη κφλν

θνξείο ησλ αλζξσπίλσλ

δηθαησκάησλ, αιιά θαη νη πξψηνη δέθηεο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα (Παληαδήο, 2008).
Ζ δηαπαηδαγψγεζε φισλ ησλ καζεηψλ κε νηθνπκεληθέο, δεκνθξαηηθέο
θαη δηαπνιηηηζκηθέο

αμίεο ζπληειεί ζηελ αλφξζσζε ηνπ πλεχκαηνο,

ηεο

ζπλείδεζεο ηνπο θαη ζηνλ εμαλζξσπηζκφ ηνπ αηφκνπ κε ηελ εγθαηάζηαζε ηεο
εηξήλεο κεηαμχ ησλ εζλψλ (Μπάιηαο, 2004).
Δπηπιένλ «ε δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε βνεζάεη ζηελ αλάδεημε ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηα νπνία είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία θη αγσγή, αθνχ ε εθπαίδεπζε πξνεηνηκάδεη θαη δηακνξθψλεη ηνπο
απξηαλνχο πνιίηεο. Καιιηεξγεί θαη δηακνξθψλεη ηνπο αλζξψπνπο, νη νπνίνη
αλαιακβάλνληαο ξφινπο θη επζχλεο ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ θαη

λα

αγσληζηνχλ, ψζηε λα ζπλδηακνξθψζνπλ έλα θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θη
νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν, αλ αζξνηζηνχλ λέεο θαιχηεξεο θνηλσληθέο
πνιηηηθέο, ζα θαηεπζχλνπλ ην κέιινλ ζε θαιχηεξε πνξεία. Ζ παηδεία θη ε
εθπαίδεπζε

είλαη

βαζηθνί

ζεζκνί

πξνψζεζεο

θαη

ζεκειίσζεο

ησλ

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θη αληίζηνηρα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα δίλνπλ
ζεκαληηθέο σζήζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ίζεο θαη δίθαηεο
πξφζβαζεο ζε κηα παηδεία πςειήο πνηφηεηαο, απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη
νπζηαζηηθά

ε

εμέιημε

θαη

ε

πιήξεο

αλάπηπμε

ηεο

αλζξψπηλεο

πξνζσπηθφηεηαο» (Άξζξν 26, Οηθνπκεληθή δηαθήξπμε δηθαησκάησλ ηνπ
αλζξψπνπ).
χκθσλα κε ηελ ηειηθή έθζεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ
εθπαίδεπζε θαη ηελ πνιηηηζκηθή αλάπηπμε ησλ κεηαλαζηψλ, βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ηα εμήο:
1.

Απνηειεί βαζηθή αξρή θαη ζηφρν πνπ δηέπεη θάζε ζρνιηθή
δξαζηεξηφηεηα.
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2.

Έρεη ζαλ πεδίν αλαθνξάο ηελ άκεζε εκπεηξία ησλ παηδηψλ
ζηηο ρψξεο ππνδνρήο.

3.

Δπαλεμεηάδεη θαη αλαζεσξεί
κνλνπνιηηηζκηθά

ηνπο εζλνθεληξηθνχο θαη

πξνζαλαηνιηζκέλνπο

ζηφρνπο

ηνπ

ζρνιείνπ.
4.

Γεκηνπξγεί ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνδνρή
ηεο πνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζηηο ρψξεο ππνδνρήο.

5.

Απνηειεί ην κέζνλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο
θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο έληαμεο ησλ παηδηψλ ησλ
κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα ππνδνρήο (Μάξθνπ, 1996:26).

Σν δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο έρεη ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο:
1. Σελ ελζπλαίζζεζε. Ζ θαηαλφεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ησλ
πξνβιεκάησλ ησλ άιισλ.
2. Σελ αιιειεγγχε. Απηή πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ άκβιπλζε ηεο
θνηλσληθήο αληζφηεηαο θαη ζηελ αλάπηπμε ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο.
3. Σν ζεβαζκφ ζηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα. Απηφο ν ζεβαζκφο
είλαη ε αλαγθαία πξνυπφζεζε, ψζηε λα ππάξρεη «ζπκκεηνρή» ησλ
πνιηηηζκψλ κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγηθή θαηεχζπλζε.
4. Σε κείσζε θαη εμάιεηςε ηνπ εζληθηζηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο. Απηφ ζα
έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ηελ
θαιχηεξε επηθνηλσλία ησλ αηφκσλ κεηαμχ ηνπο (Essinger, 1988 ζην
Μάξθνπ 1996:26-27 ).
Οη ζηφρνη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη:
1. Να απνθηήζνπλ ηα άηνκα ηέηνηεο αηνκηθέο ηθαλφηεηεο θαη λα
θαιιηεξγήζνπλ ηέηνηεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ψζηε λα αλαδεηθλχεηαη
ε αλνρή θαη απνδνρή ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα, ε αιιειεγγχε θαη ε
ηθαλφηεηα ζηελ ζπλεξγαζία.
2. Να είλαη ηθαλά

λα αληηκεησπίδνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη λα

δηαιέγνληαη κε ηνπο άιινπο πνιηηηζκνχο.
3. Σν πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηνπ αλαιπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο λα δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ θνηλσληθή κφξθσζε
ησλ καζεηψλ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε απνκάθξπλζε ηεο
εθπαίδεπζεο

απφ

ηνλ

πξνζαλαηνιηζκφ.
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κνλνπνιηηηζκηθφ

θαη

εζλνθεληξηθφ

4. Να ππάξρεη ζχλδεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ
αληηξαηζηζηηθή εθπαίδεπζε (Γακαλάθεο, 2005).
ζν αθνξά ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ, ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ
ζηεξενηχπσλ , νη ζηφρνη ηνπ αληηξαηζηζηηθνχ θαη δηαπνιηηηζκηθνχ κνληέινπ
ζπκπίπηνπλ. Δπίζεο δε, θαη ηα δχν απηά κνληέια εθπαίδεπζεο ιεηηνπξγνχλ
ελάληηα ζηνλ κνλνπνιηηηζκφ θαη ζηνλ εζλνθεληξηζκφ, κε απνηέιεζκα λα
βνεζνχλ ζηελ άξζε ηνπο μελνθνβίαο.
Με ηελ δίγισζζε εθπαίδεπζε βνεζνχληαη νη κεηαλάζηεο καζεηέο λα
αλαπηχμνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, κέζα απφ ηηο γισζζηθέο θαη
πνιηηηζκηθέο ηνπο δηαθνξέο.

Ζ κεηξηθή ηνπο γιψζζα δηδάζθεηαη θαηά ηε

δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο , εληαγκέλε ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα
θαη αγθαιηάδεη φινπο ηνπο καζεηέο θη φρη κφλν ηνπο «άιινπο».
Δπηθξίζεθε θαη απηφ ην κνληέιν γηα ην φηη δελ έιαβε ππφςε ηνπ ηα
πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ θνηλσληθή θαη ηαμηθή πξνέιεπζε
ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ. Πξνβιήκαηα ηα νπνία δελ ιχλνληαη απιά θαη κφλν
κε εθπαηδεπηηθά κέηξα. Δπίζεο ην φηη ε ρακειή θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζέζε
ηνπο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή ηνπο εθπαίδεπζε θαη έληαμε
(Καλαθίδνπ & Παπαγηάλλε, 1997: 17, Γθφβαξεο, 2001).
Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζέκα πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη φηη νη θνηλσλίεο
έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά θαη νηθνλνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά , κε ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη είλαη
δχζθνιν λα ιεηηνπξγήζεη απηφ ην κνληέιν εθπαίδεπζεο, πνπ «ζπάεη»
παγησκέλεο

αληηιήςεηο, ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο

(Αζθνχλε &

Αλδξνχζνπ 2001:36).
Δπίζεο, φηη έρεη έληνλεο ηδεαιηζηηθέο αλαθνξέο θαη απηφ γηαηί ζηηο
αξρέο αιιειεγγχε, ηζνηηκία, αλνρή θαη απνδνρή, αληηπαξαηίζεηαη κηα ζηαηηθή,
ηνπηθή θαη παξαδνζηαθή θνηλσληθή

πξαγκαηηθφηεηα. Δθθξάδεη δηζηαγκνχο

αιιά θαη αηζηνδνμία, αθνχ « ε παηδαγσγηθή ρξεηάδεηαη έλα κεγάιν πνζνζηφ
ηδεαιηζκνχ

θαη

νπηνπίαο,

γηα

λα

είλαη

δπλαηφο

έλαο

ζσζηφο

πξνζαλαηνιηζκφο γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ. Δμάιινπ ηα δηάθνξα κνληέια
παξέρνπλ πιηθφ γηα ζεσξεηηθή εκβάζπλζε» (Εσγξάθνπ, 2003:67-68).
Σειεηψλνληαο,

ινηπφλ,

ιέκε

εθπαίδεπζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη

φηη

ην

δηαπνιηηηζκηθφ

κνληέιν

κέζα ζε κηθηέο ζρνιηθέο ηάμεηο, ηηο

νπνίεο δηαθξίλεη ε πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα θαη ε γισζζηθή πνηθηινκνξθία. Μέζα
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ζην ζρνιείν δεκηνπξγνχληαη ζρέζεηο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο καζεηψλ ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ πνπ ζπληεινχλ ζηελ παξαγσγή δεκηνπξγηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο βνεζνχλ ζηελ πνιχπιεπξε
αλάπηπμε ησλ καζεηψλ.

1.8. ςμπεπάζμαηα
Σα

ζπκπεξάζκαηα

πνπ

πξνθχπηνπλ

απφ

ηα

δεηήκαηα

ηεο

πνιππνιηηηζκηθήο δηαρείξηζεο βξίζθνληαη ζε άκεζε ζρέζε φρη κφλν κε ηελ
νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ζρνιηθήο ηάμεο , αιιά θαη κε
ηνπο ζηφρνπο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη κε
ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο.
Ζ παξαπάλσ ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ θπξηνηέξσλ κνληέισλ
εθπαίδεπζεο δελ έρεη ζθνπφ λα
αλάπηπμεο.

Σα

εθπαηδεπηηθά

δψζεη ηελ εληχπσζε κηαο γξακκηθήο
κέηξα

ζηελ

ειιεληθή

εθπαηδεπηηθή

πξαγκαηηθφηεηα ζίγνπξα παξνπζηάδνπλ αληηθάζεηο θαη δηαθνξέο ζχκθσλα κε
ηηο απφςεηο θαη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ.
Ζ θαιχηεξε πξφζθηεζε ηεο γλψζεο πξαγκαηνπνηείηαη απφ έλα
πιέγκα δξάζεσλ, φπσο είλαη ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο ζηε
κεηξηθή θαη επηθξαηνχζα γιψζζα θαη ε εθαξκνγή θαηάιιεισλ κεζφδσλ
δηδαζθαιίαο θαη ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο.
Αξρηθά

ην

κνληέιν

ηεο

«αθνκνίσζεο»

αληηκεηψπηζε

ζαλ

«πξφβιεκα» ηνπο «άιινπο» καζεηέο θαη πήξε κέηξα γηα ηε πην γξήγνξε θαη
άκεζε έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ, αθνχ ηνπο ζεσξνχζε θίλδπλν γηα ηε
ξήμε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Δπηθξίζεθε επίζεο , γηα ην φηη ε άγλνηα θη ε
πεξηζσξηνπνίεζε ησλ «δηαθνξεηηθψλ» καζεηψλ δελ ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ
νκαιή ηνπο έληαμε.
Σν κνληέιν ηεο « ελζσκάησζεο» ρξεζηκνπνηεί θπξίσο ηνλ πνιηηηζκφ
ησλ κεηαλαζηψλ γηα λα πεηχρεη ηελ αθνκνίσζή ηνπο.
Σν πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν εηζάγεη ηνπο «άιινπο» πνιηηηζκνχο ζην
ζρνιηθφ

πξφγξακκα θαη ην ζρνιείν ζεσξείηαη βαζηθφο παξάγνληαο
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θνηλσληθήο αιιαγήο, κέζα ζην νπνίν επηρεηξείηαη ε άξζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ
θαη ησλ ζηεξενηχπσλ.
Σν «αληηξαηζηζηηθφ» κνληέιν βαζίδεηαη

ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ

ζεζκηθνχ ξαηζηζκνχ ( ηνλ νπνίν δε ζίγεη ην πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν), ν
νπνίνο δπζθνιεχεη ηελ νκαιή

εθπαίδεπζε θαη έληαμε ησλ καζεηψλ πνπ

πξνέξρνληαη απφ πνηθίια γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα.
Σν δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν πξνζεγγίδεη πην πιαηηά ηελ εθπαηδεπηηθή
πξαγκαηηθφηεηα

θαη ζεσξεί ηελ εθπαίδεπζε θαη έληαμε ησλ «άιισλ»

καζεηψλ σο θνηλή ππφζεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο, πξνθεηκέλνπ λα
κελ πεξηζσξηνπνηνχληαη.. ε απηά βέβαηα ελδείθλπηαη φηη πξέπεη λα
ζπλππνινγηζηεί ν παξάγνληαο εθπαηδεπηηθφο, ηνπ νπνίνπ ν ξφινο είλαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, σο εκςπρσηήο, ζχκβνπινο θαη δηεπθνιπληήο, πνπ
κπνξεί λα ζπλδηακνξθψζεη έλα θιίκα αιιεινζεβαζκνχ θαη αιιειναπνδνρήο,
ψζηε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία λα ζπκκεηέρνπλ φινη νη καζεηέο. Έηζη, είλαη
αλαγθαίν ν εθπαηδεπηηθφο λα «πιεζηάζεη» ηνλ θάζε έλαλ καζεηή, σο κνλαδηθή
πξνζσπηθφηεηα, ψζηε λα απειεπζεξσζνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ δεκηνπξγηθέο
δπλάκεηο πνπ έρεη ν θάζε καζεηήο μερσξηζηά θαη απηέο νη δπλάκεηο λα γίλνπλ
εξγαιεία πνιχπιεπξεο αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ κε ζεηηθφ απνηέιεζκα ζηελ
ζρνιηθή ηνπο επίδνζε.
Δπηπιένλ,

«αγγίδεη»

πεξηζζφηεξν

ηηο

ηδηαηηεξφηεηεο

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ θαη δηδαθηηθψλ αλαγθψλ ησλ «άιισλ» καζεηψλ, πνπ γηα ηελ
εθπιήξσζε απηψλ ησλ αλαγθψλ είλαη αλαγθαίν έλα πιαίζην δηδαθηηθήο
ζπλεξγαζίαο, ψζηε λα ελδπλακσζεί ε ηαπηφηεηα ηνπο, ε δηαξθήο θαη ζεηηθή
ζρέζε κεηαμχ φισλ ησλ καζεηψλ

θαη λα εμαζθαιηζηεί ε θαιή ζρνιηθή

επίδνζε θαη άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ. Πξνζδίδεη

κεγάιε ζεκαζία ζηελ

αλάδεημε ηεο πνιπζχλζεηεο θχζεο ησλ θνηλσληθψλ ηεξαξρήζεσλ, ησλ
αληζνηήησλ αιιά θαη ησλ πνιιαπιψλ επηπέδσλ ηνπο.
Κάησ απφ απηήλ ηελ έλλνηα ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε δελ είλαη
κφλνλ κηα
δηθαηψκαηα

απιή ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ θαη απξηαλψλ πνιηηψλ γηα ηα
θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, αιιά θαη κηα

θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο επαηζζεηνπνίεζεο.

δηαξθήο άζθεζε

Μηα επαηζζεηνπνίεζε ε νπνία

επηδηψθεη ηελ απαιιαγή ησλ αηφκσλ θαη ηεο θνηλσλίαο απφ ζηεξεφηππα θαη
πξνθαηαιήςεηο, ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη νη δηάθνξεο πξνθιήζεηο κε
νηθνπκεληθά θαη φρη κε κφλν εζληθά θξηηήξηα.
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κσο, ζε

φια ηα παξαπάλσ κνληέια απνθεχγεηαη λα ζηρηεί

ε

ζεκαληηθφηαηε παξάκεηξνο ηεο ρακειήο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζέζεο
ησλ καζεηψλ απφ πνηθίια πνιηηηζκηθά θαη γισζζηθά

πεξηβάιινληα ζηα

δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Απηφ αλαδεηθλχεηαη θη απφ ην κεγάιν
αξηζκφ κεηαλαζηψλ καζεηψλ, νη νπνίνη απνηπγράλνπλ ζην ζρνιείν θαη έηζη
δηαηεξείηαη ε αληζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο.
Ζ εκπεηξία απφ ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ κνληέισλ έδεημε φηη
ηίπνηα δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη απνζπαζκαηηθά θαη πεξηζηαζηαθά, αιιά
θπξίσο κέζα απφ δηαδηθαζίεο ακνηβαηφηεηαο θαη ελζπλαίζζεζεο ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο .
Γη΄

απηφ

ε

δηαπνιηηηζκηθή

δεκνθξαηηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,
έρνπλ κεγεζπλζεί νη

εθπαίδεπζε,

σο

πινπξαιηζηηθή

έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζήκεξα πνπ

θνηλσληθέο θη εθπαηδεπηηθέο

αληζφηεηεο θαη

ηα

πξνβιήκαηα ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο, γηαηί ζπκβάιιεη ζηελ
απνδνρή

ηεο

κεηνλνηήησλ

δηαθνξεηηθφηεηαο,
ζηηο

φιν

θαη

ηεο

αλαγλψξηζεο

πεξηζζφηεξν

ησλ

πνιηηηζκηθψλ

πνιππνιηηηζκηθέο

θνηλσλίεο.

Πξνζηαηεχεηαη ε κεηνλεθηηθή ζέζε ησλ αδχλακσλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ
(κεηαλάζηεο θιπ) θαη θαηά ζπλέπεηα ζπκβάιιεη ζην λα ππάξρεη ζεβαζκφο
ζηνλ «άιιν» καζεηή θαη πινπνίεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηνπο. Με
ηελ πινπξαιηζηηθή- δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, γίλεηαη ζπλείδεζε φιν θαη
πεξηζζφηεξν ε αλαγθαηφηεηα ζην λα ζπκβάιιεη θαη λα βνεζήζεη πεξηζζφηεξν
ζηε δηάπιαζε ελφο ππεχζπλνπ αλζξψπνπ-πνιίηε, ν νπνίνο ζα είλαη ηθαλφο
λα ζπκκεηέρεη
απνηειεζκαηηθή

ηζφηηκα

ζηα

δηαρείξηζε

θνηλά θαη θαηά ζπλέπεηα λα βνεζάεη ζηελ
ησλ

πξνβιεκάησλ

ηνπ

ζχγρξνλνπ

πνιππνιηηηζκηθνχ θφζκνπ, ζχκθσλα κε ηηο εζηθέο αμίεο πνπ απνξξένπλ απφ
ηηο νηθνπκεληθέο δεκνθξαηηθέο αμίεο (Μπάιηαο, 2004:238-239).
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2o ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΟΙ ΜΑΘΗΣΔ ΠΟΤ ΠΡΟΔΡΥΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΚΙΛΑ ΓΛΧΙΚΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ

2.1. Η Δλλάδα υρ σώπα ςποδοσήρ παλιννοζηούνηυν και αλλοδαπών
Οη πιεζπζκηαθέο κεηαθηλήζεηο δελ είλαη θνηλσληθά θαηλνχξην γεγνλφο
θαη ε κεηαλάζηεπζε γίλεηαη φιν θαη πην έληνλε ηα ηειεπηαία ρξφληα εμ αηηίαο
δηακφξθσζεο λέσλ αγνξψλ θαη γηα αλαδήηεζε θαιχηεξεο δσήο.
Ζ Διιάδα ήηαλ

γηα δεθαεηίεο ρψξα – ηξνθνδφηεο ησλ θξαηψλ

ππνδνρήο κεηαλαζηψλ ηεο δπηηθήο Δπξψπεο, ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο
Απζηξαιίαο. Σελ πεξίνδν 1950 – 1980 νη κεηαλαζηεπηηθέο έμνδνη αθνξνχζαλ
πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην Έιιελεο, νη νπνίνη κεηαλάζηεπζαλ ζε δηάθνξεο
ρψξεο θαη εξγάζηεθαλ εθεί γηα έλα κηθξφ ή κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα
(Κάηζηθαο & Πνιίηνπ, 2005:67).
Οη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη εηδηθά ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν δελ
ππήξμε ειιεληθή νηθνγέλεηα, ε νπνία λα κελ ππέζηε άκεζα ή έκκεζα ηελ
επίδξαζε ηεο εμσηεξηθήο ή εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο (Παπαθσλζηαληίλνπ,
1997:18).
Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ε θαηάζηαζε άιιαμε θη ε ρψξα
καο άξρηζε λα κεηαηξέπεηαη ζηαδηαθά ζε ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ, νη
νπνίνη έξρνληαη κε ζθνπφ λα βξνπλ εξγαζία θαη θαιχηεξεο ζπλζήθεο δσήο
(Γακαλάθεο, 2003).
ηελ

ειιεληθή

θνηλσλία

ε

πνιππνιηηηζκηθφηεηα

είλαη

κηα

πξαγκαηηθφηεηα θαη ε δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζηνπο πνιηηηζκνχο
γίλεηαη φιν θαη πην αζαθήο. Οη πνιηηηζκνί ζπλππάξρνπλ ζε έλα λέν θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ
πνιππνιηηηζκηθφηεηα.
ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ήξζαλ ζηε ρψξα καο άηνκα ειιεληθήο
θαηαγσγήο θπξίσο απφ ηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε θαη ηελ Αιβαλία, ν δε
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αξηζκφο ηνπο απμαλφηαλ κε γεσκεηξηθή πξφνδν. Σφηε ε
κεγάιε νηθνλνκηθή δχλακε ζηα βαιθάληα έγηλε

ρψξα καο, σο

πξνλνκηαθφο ρψξνο

κεηαλάζηεπζεο (Νηθνιάνπ, 2000:17).
Πνιινί εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά θξηηήξηα γηα
λα

πεξηγξάςνπλ

ηηο

θνηλσληθέο

θαηεγνξίεο

ησλ

κεηαθηλήζεθαλ θαη ζπλερίδνπλ λα κεηαθηλνχληαη πξνο

κεηαλαζηψλ

πνπ

ηε ρψξα καο. Σα

θξηηήξηα απηά ζπλήζσο ήηαλ γεσγξαθηθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη ηδενινγηθά
πνπ ε πεξηγξαθή ηνπο θαηέιεγε αξθεηέο θνξέο ζε «ελλνηνινγηθή ζχγρπζε»
(Γακαλάθεο, 2003).
Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο αηφκσλ πνπ «κπήθαλ» ζηελ
Διιάδα: νη «θαλνληθνί κεηαλάζηεο», νη «κε θαλνληθνί κεηαλάζηεο» θαη νη
«πξφζθπγεο». Οη «θαλνληθνί κεηαλάζηεο» είλαη ηα άηνκα πνπ ήξζαλ λφκηκα
ζηελ Διιάδα θαη είλαη θαηαγεγξακκέλα απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. ηελ
νκάδα απηή αλήθνπλ νη νκνγελείο Έιιελεο απφ ηελ πξψελ ΔΓ θαη νη
Βνξεηνεπεηξψηεο, νη Έιιελεο κεηαλάζηεο απφ ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηεο
Γχζεο θαη νη Έιιελεο πνιηηηθνί πξφζθπγεο απφ ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. Οη
«κε θαλνληθνί κεηαλάζηεο» είλαη απηνί πνπ έξρνληαη ζηελ Διιάδα παξάλνκα.
Σέινο, νη «πξφζθπγεο» είλαη άηνκα πνπ δεηνχλ πνιηηηθφ άζπιν (Πεηξηληψηε,
1993).
Σν Τπνπξγείν Παηδείαο

κε ηνλ φξν «παιηλλνζηνχληεο» ραξαθηεξίδεη

φια ηα άηνκα ειιεληθήο θαηαγσγήο πνπ εηζέξρνληαη ζηε Διιάδα αλεμάξηεηα
απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπο θαη ησλ ζπλζεθψλ θάησ απφ ηηο νπνίεο
παιηλλνζηνχλ, ελψ κε ηνλ φξν «αιινδαπνί» ραξαθηεξίδνληαη ηα άηνκα κε
ειιεληθήο θαηαγσγήο πνπ έξρνληαη ζηε ρψξα ή έρνπλ γελλεζεί ζηελ Διιάδα
θη έρνπλ άιιε ππεθνφηεηα ή είλαη παηδηά κεηθηψλ γάκσλ ( Γακαλάθεο 2003).
Οη νξνινγίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ έρνπλ κηα μερσξηζηή ηδενινγηθή
αλαθνξά θαη κηα θνηλσληθνπνιηηηθή πξνζέγγηζε θαη θαηά ζπλέπεηα έρνπλ θη
επηζηεκνληθή εγθπξφηεηα. Γη΄ απηφ ην ιφγν παξαθάησ

ζα παξαζέζνπκε

ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνχλ αιινδαπνχο θαη παιηλλνζηνχληεο, νη νπνίνη δνπλ
ζήκεξα ζηελ Διιάδα θαη θπξίσο αθνξνχλ ην πιαίζην ηνπ ζέκαηνο πνπ
δηαπξαγκαηεπφκαζηε.
χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία πιεζπζκηαθή απνγξαθή ηεο ηαηηζηηθήο
Τπεξεζίαο ηνπ 2001 ην ζχλνιν ησλ αιινδαπψλ πνπ δνχζε ζηελ Διιάδα ηελ
πεξίνδν ηνπο απνγξαθήο, θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, αλέξρνληαλ
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ζε 761.813 (ζε πνζνζηφ 7% ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο ρψξαο), κε
πάξα πνιιέο απνθιίζεηο, αθνχ άιινη δελ απνγξάθεθαλ , άιινη έιεηπαλ απφ
ηε ρψξα θαη άιινη ήηαλ παξάλνκνη (Έκθε – Πνπινπνχινπ, 2005:80).

Πίλαθαο 1
Πιεζπζκφο ειιεληθήο θαη μέλεο ππεθνφηεηαο θαηά θχιν

Αμθοηέπυν

Ποζοζηιαία

ηυν θύλυν

αναλογία

10.934.097
Δλληνική*
Ξένη

ύνολο Δλλάδαρ

Άππενερ

Θήλειρ

100%

5.413.426

5.520.671

10.171.906

93,02%

4.997.874

5.174.032

761.813

6,96%

415.368

346.445
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0,003%

184

194

Υυπίρ
ςπηκοόηηηαΑδιεςκπίνιζηη
ςπηκοόηηηα
1. Πεξηιακβάλεηαη θαη ν πιεζπζκφο δηπιήο ππεθνφηεηαο (ειιεληθήο θαη κε
ειιεληθήο θαη ΖΠΑ)
Πεγή: Δ..Τ.Δ, 2001.
Οη κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα ππνινγίδνληαη ζε 800.000 πεξίπνπ θαη
πξνέξρνληαη απφ 120 ρψξεο. Με βάζε ηα ζηνηρεία κειέηεο πνπ ζπλέηαμε γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Η.ΜΔ.ΠΟ ην Μεζνγεηαθφ Παξαηεξεηήξην Μεηαλάζηεπζεο, ην
2004 νη αιινδαπνί ζηελ Διιάδα αλέξρνληαλ ζπλνιηθά ζε 1,15 εθαηνκκχξηα
άηνκα, θαη ήηαλ ην 10,3% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο (Κειεζίδεο,
2004:19).
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2.1.1. Αλλοδαποί
χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 νη

θπξηφηεξεο πιεζπζκηαθά

νκάδεο κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα είλαη:

•

Οη Αιβαλνί νη νπνίνη απνηεινχλ, φπσο

θαίλεηαη

ζηνλ παξαθάησ

πίλαθα, ην 57% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηαλαζηψλ.

•

Οη θάηνηθνη ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο (Ρψζνη, Οπθξαλνί,
Γεσξγηαλνί, Μνιδαβνί, Αδέξνη, Οπδκπέθνη, Ακπράδηνη θ.ά.). Πνιινί
απφ απηνχο

δνπλ «εκηπαξάλνκα»

εθκεηαιιεχηεθαλ
θαηνίθνπο

ζηε ρψξα καο.

ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ έδσζε

ειιεληθήο θαηαγσγήο

Κη απηφ γηαηί

ε πνιηηεία

ηεο πξψελ νβηεηηθήο

ζηνπο
Έλσζεο

(Νηθνιάνπ 2000:32).

•

Οη Βνχιγαξνη θη νη Ρνπκάλνη,

πνπ αζρνινχληαη θπξίσο κε αγξνηηθέο

εξγαζίεο (Νηθνιάνπ 2000:32).

•

Οη Πνισλνί, νη νπνίνη ήξζαλ ζηε ρψξα καο, αλαδεηνχζαλ θαιχηεξεο
ζπλζήθεο δσήο θαη έγηλαλ γξήγνξα απνδεθηνί (Πεηξηληψηε 1993),

•

Οη Φηιηππηλέδνη,

θπξίσο

γπλαίθεο θη απηφ γηαηί

ζην κεγαιχηεξν

πνζνζηφ ηνπο εξγάδνληαη ζαλ νηθηαθνί βνεζνί θαη κάιινλ παξάλνκα
(Νηθνιάνπ, 2000).

2.1.2 Αλβανοί
Οη Αιβαλνί ήξζαλ ζηελ ρψξα καο θπξίσο γηα νηθνλνκηθνχο θαη
θνηλσληθνχο ιφγνπο, κε ρακειφ βηνηηθφ επίπεδν θαη απφ έλα θξάηνο
απνκνλσκέλν κε ηδηαίηεξα νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά πξνβιήκαηα

(Μίηηιεο,

1998:106).
ηαλ ήξζαλ νη Βνξεηνεπεηξψηεο θαη νη Αιβαλνί ε αληηκεηψπηζε ηνπο
απφ πιεπξάο ειιεληθήο πνιηηείαο δελ ήηαλ ίδηα. Απηή ε δηαθνξεηηθφηεηα ζηελ
ππνδνρή

είρε σο απνηέιεζκα λα

δνπλ ζηε ρψξα παξάλνκα (Νηθνιάνπ,

2000:31).
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Σελ πξψηε πεξίνδν ππήξραλ πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο, νη δε
αληηιήςεηο

θαη

ηα

ζηεξεφηππα

ησλ

ληφπησλ

δεκηνπξγνχζαλ

πνιιέο

αληηπαξαζέζεηο, εθθξάζεηο ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο. Με ηελ πάξνδν φκσο
ηνπ ρξφλνπ ακβιχλζεθαλ νη αληηπαιφηεηεο θαη απνθαηαζηάζεθαλ νη ζρέζεηο
επηθνηλσλίαο (Νηθνιάνπ, 2000:18).

2.1.3. Παλιννοζηούνηερ
Λέγνληαο «παιηλλφζηεζε» ελλννχκε ηελ εθνχζηα επηζηξνθή ησλ
κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο. Μεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε πνπ ζηελ
ρψξα καο απνθαηαζηάζεθε ε δεκνθξαηία, αλαπηχρζεθε ε παιηλλφζηεζε θη
απηφ γηαηί ε Διιάδα κπήθε ζε κηα δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο
αλάπηπμεο ( Νηθνιάνπ, 2000).
ηελ Διιάδα ήξζαλ παιηλλνζηνχληεο απφ ηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο
Δπξψπεο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο χθεζεο, ε νπνία δεκηνχξγεζε αλεξγία
θαη κείσζε ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ (Μνπζνχξνπ 2003).
Δπίζεο, ε θαηάξξεπζε ησλ πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ Αλαηνιηθή
Δπξψπε έθεξε ζηε ρψξα καο πνιινχο παιηλλνζηνχληεο θπξίσο απφ ηελ
πξψελ νβηεηηθή Έλσζε θαη ηελ Αιβαλία γηα αλαδήηεζε θαιχηεξσλ
ζπλζεθψλ δσήο (Νηθνιάνπ, 2000).
ηε ρψξα καο έρνπλ εηζέιζεη παιηλλνζηνχληεο απφ ηελ Γπηηθή
Δπξψπε, Καλαδά, Απζηξαιία, ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηελ
Αιβαλία(Βνξεηνεπεηξψηεο). Οη πην πνιινί πξνέξρνληαη απφ ηελ Αιβαλία θαη
ηηο ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, νη νπνίνη είραλ επηζπκία λα δήζνπλ
ζην θξάηνο-έζλνο ηνπο

(Μίηηιεο, 1998:105-107).

Σν 1996 δηέκελαλ ζηελ Διιάδα πεξίπνπ 150.000 Βνξεηνεπεηξψηεο
ελψ

ηελ ηειεπηαία δεθαεηία παιηλλφζηεζαλ απφ ηελ Αιβαλία πεξίπνπ

100.000 άηνκα ειιεληθήο θαηαγσγήο (Έκθε – Πνπινπνχινπ, 2005:47).
Οη παιηλλνζηνχληεο Βνξεηνεπεηξψηεο έρνπλ ηδηαίηεξν δήιν λα κείλνπλ
ζηε ρψξα καο, εξγάδνληαη θαη ζέινπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ ειιεληθή
θνηλσλία θαη αγνξά. ηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο θαλνληθά ζην ζρνιείν θαη
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ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο καξηπξίεο δελ ζέινπλ λα μαλαγπξίζνπλ ζηε ρψξα
πξνέιεπζεο ηνπο (Μίηηιεο, 1998:165).
Δξεπλεηηθά έρεη δεηρζεί φηη νη κεηαλάζηεο καζεηέο θαη καζήηξηεο,
θπξίσο Βνξεηνεπεηξψηεο θαη απφ ηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε, έρνπλ δηάζεζε
λα εληαρζνχλ ζην λέν ηνπο πεξηβάιινλ θαη ηνπο ηθαλνπνηεί ε δηαβίσζε ζηελ
Διιάδα. Δπηζπκνχλ λα αλαπηχζζνπλ θηιηθέο ζρέζεηο κε ηα ειιελφπνπια, κε
απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη κηα ζεηηθή εηθφλα γηα απηνχο ηνπο

καζεηέο

(Γεψξγα & Παπαζηπιηαλνχ, 1993:65).

2.2. Αλλοδαποί και παλιννοζηούνηερ μαθηηέρ ζηο ελληνικό ζσολείο
Σν

ειιεληθφ

ζρνιείν,

κέρξη

πνπ

αλαπηχρζεθε

ην

κεγάιν

κεηαλαζηεπηηθφ θχκα, ιεηηνπξγνχζε κε κηα αθνκνησηηθή ινγηθή θαη απφιπηε
θπξηαξρία ηεο

ειιεληθήο γιψζζαο.

κεηαλάζηεο καζεηέο ζην ζρνιηθφ

Απηή ε πξνζέγγηζε ελέηαζζε ηνπο
ζχζηεκα ρσξίο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο

(Νηθνιάνπ, 2000:29).
Κξίλνπκε αλαγθαίν λα δνχκε ηελ παξνπζία ησλ αιινδαπψλ θαη
παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν, θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, θη
γη΄ απηφ παξνπζηάδνπκε ηνπο παξαθάησ πίλαθεο.
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Πίλαθαο 1
Α) ρνι. Έηνο 2006 – 2007
Βαθμίδα εκπαίδεςζηρ

Απιθμόρ Αλλοδαπών

Απιθμόρ Παλ/νηυν

μαθηηών

μαθηηών

Νηπιαγυγείο

13.206

1.284

Γημοηικό

54.415

7.130

Γςμνάζιο

30.607

6.208

Λύκειο

9.436

3.444

ΣΔΔ – ΔΠΑΛ

7.413

3.335

115.077

21.401

ΤΝΟΛΟ
Πεγή: Η.Π.Ο.Γ.Δ.,

Αζήλα, 2010

Πίλαθαο 2
Β) ρνι. Έηνο 2007 – 2008
Βαθμίδα εκπαίδεςζηρ

Απιθμόρ Αλλοδαπών

Απιθμόρ Παλ/νηυν

μαθηηών

μαθηηών

Νηπιαγυγείο

14.622

1.256

Γημοηικό

58.208

5.913

Γςμνάζιο

29.345

5.001

Λύκειο

9.321

2.759

ΣΔΔ – ΔΠΑΛ

7.266

2.512

118.762

17.441

ΤΝΟΛΟ
Πεγή: : Η.Π.Ο.Γ.Δ., Αζήλα, 2010
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Πίλαθαο 3
Γ) ρνι. Έηνο 2008 – 2009
Βαθμίδα εκπαίδεςζηρ

Απιθμόρ Αλλοδαπών

Απιθμόρ Παλ/νηυν

μαθηηών

μαθηηών

Νηπιαγυγείο

15.447

1.122

Γημοηικό

58.332

5.212

Γςμνάζιο

28.713

4.327

Λύκειο

9.229

2.262

ΣΔΔ – ΔΠΑΛ

8.084

1.824

119.815

14.747

ΤΝΟΛΟ
Πεγή: Η.Π.Ο.Γ.Δ., Αζήλα, 2010

Γ) Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνινπζνχλ αλαθέξνληαη ζε καζεηέο φισλ
ησλ ηχπσλ ησλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ πνπ θνηηνχζαλ ζηε ρψξα καο θαηά ην
ζρνιηθφ έηνο 2008 – 2009 θαη δελ είραλ Διιεληθή ππεθνφηεηα. ηνπο πίλαθεο
θαηαγξάθνληαη νη ρψξεο πνπ είραλ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) καζεηέο ζηελ
αληίζηνηρε βαζκίδα.

Πίλαθαο 4
ρνιηθφ έηνο: 2008-2009
ΥΧΡΑ

ΑΡΙΘΜΟ

%

12.602

81,9 %

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ

470

3,1 %

ΡΟΤΜΑΝΗΑ

456

3,0 %

ΓΔΧΡΓΗΑ

220

1,4 %

ΑΗΓΤΠΣΟ

177

1,2 %

ΤΡΗΑ

167

1,1 %

ΗΝΓΗΑ

146

0,9 %

ΑΕΔΡΜΠΑΗΣΕΑΝ

125

0,8 %

ΠΟΛΧΝΗΑ

105

0,7 %

ΑΛΒΑΝΗΑ

42

ΡΧΗΑ

103

0,7 %

Π.Γ.Γ.Μ.

102

0,7 %

ΜΟΛΓΑΒΗΑ

70

0,5 %

ΟΤΚΡΑΝΗΑ

70

0,5 %

ΠΑΚΗΣΑΝ

68

0,4 %

ΑΡΜΔΝΗΑ

63

0,4 %

ΦΗΛΗΠΠΗΝΔ

61

0,4 %

ΗΡΑΚ

48

0,3 %

ΖΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ

40

0,3 %

ΝΗΓΖΡΗΑ

37

0,2 %

ΔΡΒΗΑ – ΜΑΤΡΟΒΟΤΝΗΟ

27

0,2 %

ΓΔΡΜΑΝΗΑ

22

0,1 %

ΣΟΤΡΚΗΑ

18

0,1 %

ΚΑΕΑΚΣΑΝ

13

0,1 %

ΗΡΑΝ

11

0,1 %

Ζ.Π.Α.

10

0,1 %

ΜΑΡΟΚΟ

10

0,1 %

Πεγή: : Η.Π.Ο.Γ.Δ., Αζήλα, 2010

Πίλαθαο 5
Αιινδαπνί καζεηέο ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία ηεο ρψξαο, αλά ππεθνφηεηα, ην
ζρνιηθφ έηνο 2008 –2009
ΥΧΡΑ

ΑΡΙΘΜΟ

%

ΑΛΒΑΝΗΑ

46.159

79,0 %

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ

2.627

4,5 %

ΡΟΤΜΑΝΗΑ

1.947

3,3 %

ΓΔΧΡΓΗΑ

794

1,4 %

ΠΟΛΧΝΗΑ

730

1,2 %

ΡΧΗΑ

524

0,9 %

ΑΗΓΤΠΣΟ

482

0,8 %
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ΑΕΔΡΜΠΑΗΣΕΑΝ

457

0,8 %

ΟΤΚΡΑΝΗΑ

432

0,7 %

Π.Γ.Γ.Μ.

428

0,7 %

ΤΡΗΑ

403

0,7 %

ΑΡΜΔΝΗΑ

402

0,7 %

ΜΟΛΓΑΒΗΑ

390

0,7 %

ΗΝΓΗΑ

348

0,6 %

ΦΗΛΗΠΠΗΝΔ

325

0,6 %

ΖΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ

208

0,4 %

ΗΡΑΚ

184

0,3 %

ΓΔΡΜΑΝΗΑ

169

0,3 %

ΔΡΒΗΑ – ΜΑΤΡΟΒΟΤΝΗΟ

160

0,3 %

ΝΗΓΖΡΗΑ

159

0,3 %

ΠΑΚΗΣΑΝ

114

0,2 %

ΑΦΓΑΝΗΣΑΝ

73

0,1 %

ΑΗΘΗΟΠΗΑ

57

0,1 %

ΚΗΝΑ

56

0,1 %

Ζ.Π.Α.

54

0,1 %

ΟΛΛΑΝΓΗΑ

45

0,1 %

ΣΟΤΡΚΗΑ

43

0,1 %

ΗΡΑΝ

32

0,1 %

ΗΣΑΛΗΑ

32

0,1 %

ΛΗΒΑΝΟ

31

0,1 %

ΟΤΕΜΠΔΚΗΣΑΝ

30

0,1 %

ΒΡΑΕΗΛΗΑ

29

0,0 %

ΚΑΕΑΚΣΑΝ

29

0,0 %

ΛΔΤΚΟΡΧΗΑ

26

0,0 %

ΜΑΡΟΚΟ

26

0,0 %

ΑΛΓΔΡΗΑ

24

0,0 %

ΓΑΛΛΗΑ

23

0,0 %

ΡΗ ΛΑΝΚΑ

21

0,0 %

ΒΔΛΓΗΟ

20

0,0 %

Λ. Γ. ΚΟΝΓΚΟ

19

0,0 %
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ΑΤΣΡΑΛΗΑ

16

0,0 %

ΒΔΝΔΕΟΤΔΛΑ

16

0,0 %

ΚΤΠΡΟ

16

0,0 %

ΟΤΓΑΝ

16

0,0 %

ΛΟΒΑΚΗΑ

14

0,0 %

ΔΛΒΔΣΗΑ

13

0,0 %

ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ

13

0,0 %

ΝΟΣΗΑ ΑΦΡΗΚΖ

13

0,0 %

ΣΔΥΗΑ

13

0,0 %

ΣΤΝΖΗΑ

13

0,0 %

ΑΤΣΡΗΑ

11

0,0 %

ΗΟΡΓΑΝΗΑ

10

0,0 %

ΗΡΑΖΛ

10

0,0 %

ΟΤΓΓΑΡΗΑ

10

0,0 %

Πεγή: Η.Π.Ο.Γ.Δ., Αζήλα, 2010

Πίλαθαο 6
Αιινδαπνί καζεηέο ζηα Γπκλάζηα ηεο ρψξαο, αλά ππεθνφηεηα, ην ζρνιηθφ
έηνο 2008 – 2009

ΥΧΡΑ

ΑΡΙΘΜΟ

%

ΑΛΒΑΝΗΑ

22.483

77,3 %

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ

1.220

4,2 %

ΡΟΤΜΑΝΗΑ

734

2,5 %

ΓΔΧΡΓΗΑ

696

2,4 %

ΡΧΗΑ

577

2,0 %

ΟΤΚΡΑΝΗΑ

481

1,7 %

ΜΟΛΓΑΒΗΑ

420

1,4 %

ΑΡΜΔΝΗΑ

335

1,2 %

ΠΟΛΧΝΗΑ

293

1,0 %

ΗΝΓΗΑ

131

0,5 %

45

ΤΡΗΑ

125

0,4 %

ΑΗΓΤΠΣΟ

124

0,4 %

ΔΡΒΗΑ – ΜΑΤΡΟΒΟΤΝΗΟ

118

0,4 %

ΗΡΑΚ

117

0,4 %

ΓΔΡΜΑΝΗΑ

100

0,3 %

ΖΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ

98

0,3 %

ΑΕΔΡΜΠΑΗΣΕΑΝ

83

0,3 %

ΑΦΓΑΝΗΣΑΝ

75

0,3 %

ΝΗΓΖΡΗΑ

65

0,2 %

Π.Γ.Γ.Μ.

62

0,2 %

ΦΗΛΗΠΠΗΝΔ

62

0,2 %

ΚΗΝΑ

60

0,2 %

ΠΑΚΗΣΑΝ

56

0,2 %

ΚΑΕΑΚΣΑΝ

55

0,2 %

Ζ.Π.Α.

40

0,1 %

ΣΟΤΡΚΗΑ

30

0,1 %

ΚΤΠΡΟ

27

0,1 %

ΛΔΤΚΟΡΧΗΑ

25

0,1 %

ΟΤΕΜΠΔΚΗΣΑΝ

22

0,1 %

ΓΑΛΛΗΑ

21

0,1 %

ΒΡΑΕΗΛΗΑ

20

0,1 %

ΗΣΑΛΗΑ

20

0,1 %

ΟΛΛΑΝΓΗΑ

20

0,1 %

ΗΡΑΝ

17

0,1 %

ΛΗΒΑΝΟ

16

0,1 %

ΒΗΔΣΝΑΜ

14

0,0 %

ΑΗΘΗΟΠΗΑ

13

0,0 %

ΟΤΖΓΗΑ

11

0,0 %

ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ

11

0,0 %

ΜΑΡΟΚΟ

10

0,0 %

Πεγή: Η.Π.Ο.Γ.Δ., Αζήλα, 2010
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Πίλαθαο 7
Αιινδαπνί καζεηέο ζηα Λχθεηα ηεο ρψξαο, αλά ππεθνφηεηα, ην ζρνιηθφ έηνο
2008 – 09
ΥΧΡΑ

ΑΡΙΘΜΟ

%

7.010

75,9 %

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ

292

3,2 %

ΓΔΧΡΓΗΑ

270

2,9 %

ΟΤΚΡΑΝΗΑ

260

2,8 %

ΡΟΤΜΑΝΗΑ

187

2,0 %

ΡΧΗΑ

181

2,0 %

ΜΟΛΓΑΒΗΑ

173

1,9 %

ΑΡΜΔΝΗΑ

117

1,3 %

ΠΟΛΧΝΗΑ

104

1,1 %

ΔΡΒΗΑ – ΜΑΤΡΟΒΟΤΝΗΟ

52

0,6 %

ΓΔΡΜΑΝΗΑ

41

0,4 %

ΑΗΓΤΠΣΟ

38

0,4 %

ΝΗΓΖΡΗΑ

38

0,4 %

ΦΗΛΗΠΠΗΝΔ

35

0,4 %

ΑΕΔΡΜΠΑΨΣΕΑΝ

27

0,3 %

ΤΡΗΑ

27

0,3 %

ΖΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ

26

0,3 %

ΗΝΓΗΑ

25

0,3 %

Ζ.Π.Α.

23

0,2 %

ΚΑΕΑΚΣΑΝ

17

0,2 %

Π.Γ.Γ.Μ.

17

0,2 %

ΟΤΕΜΠΔΚΗΣΑΝ

15

0,2 %

ΣΟΤΡΚΗΑ

15

0,2 %

ΑΦΓΑΝΗΣΑΝ

14

0,2 %

ΗΡΑΚ

13

0,1 %

ΚΤΠΡΟ

13

0,1 %

ΓΑΛΛΗΑ

12

0,1 %

ΟΛΛΑΝΓΗΑ

12

0,1 %

ΑΛΒΑΝΗΑ
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ΑΗΘΗΟΠΗΑ

11

0,1 %

ΚΑΝΑΓΑ

10

0,1 %

Πεγή: Η.Π.Ο.Γ.Δ., Αζήλα, 2010

Απφ ηνπο πίλαθεο δηαπηζηψλνπκε φηη κεηά ην 1990 θαη ηελ πηψζε
ησλ πνιηηηθψλ θαζεζηψησλ ζηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, νη πην
πνιινί κεηαλάζηεο καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν, Πξσηνβάζκην
θαη Γεπηεξνβάζκην, πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ Αιβαλία θαη ηηο ρψξεο ηεο
πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο θαη επνκέλσο είλαη θπζηθφ λα εμεηάδνπκε ζηελ
εξγαζία καο ηελ εηθφλα θπξίσο απηψλ ησλ καζεηψλ. Απηνί εγθαηαζηάζεθαλ
βαζηθά κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ζηηο

κεγάιεο ειιεληθέο πφιεηο (Αζήλα,

Θεζζαινλίθε, Πεηξαηάο, Πάηξα, Λάξηζα, Ζξάθιεην) φπνπ κπνξνχζαλ νη γνλείο
ηνπο λα βξνπλ επθνιφηεξα εξγαζία (Νηθνιάνπ, 2000, Κάηζηθαο & Πνιίηνπ,
2005:138-139.
Οη πην πνιινί γνλείο δελ ήηαλ λφκηκνη θαη θνβνχληαλ ζηελ αξρή
ηνπιάρηζηνλ λα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν κε ηπρφλ θαη γίλνπλ αηηία
απέιαζεο. Αθφκα δε, επεηδή δελ γλψξηδαλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ειιεληθήο
εθπαίδεπζεο ήζειαλ λα πξνθπιάμνπλ ηα παηδηά ηνπο απφ έλα «ερζξηθφ» γη΄
απηνχο πεξηβάιινλ θη ηα άθελαλ ζπίηη (Νηθνιάνπ, 2000:70).
Έλα αθφκα πξφβιεκα ήηαλ ε θχζε ηεο δνπιεηάο ηνπο. Δπεηδή νη
δνπιεηέο ήηαλ

αγξνηηθέο θαη επνρηθέο, αλαγθάδνληαλ ζπλερψο

λα

κεηαθηλνχληαη απφ ηφπν ζε ηφπν θαη ηα παηδηά ηνπο λα κελ παξαθνινπζνχλ
θαλνληθά ην ζρνιείν, κε φπνην αξλεηηθφ απνηέιεζκα έρεη ε κε ζπλερήο
παξαθνινχζεζε ζην ζρνιείν θαη έληαμή ηνπο ζε απηφ. Πνιιέο θνξέο θαη κε
ηηο ζπρλέο αιιαγέο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ην ζρνιηθφ πξφγξακκα ηνχο
θαηλφηαλ

«μέλν».

Κάπνηεο

θνξέο

αλαγθάδνληαλ

λα

βνεζνχλ

ζηηο

νηθνγελεηαθέο θαη επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο, ψζηε ε νηθνγέλεηα λα κπνξεί
λα αληαπνθξηζεί ζηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. Αλ ππάξμεη ζρνιηθή απνηπρία,
πνιιέο θνξέο δελ έρνπλ δχλακε θαη δηάζεζε λα ζπλερίζνπλ ηελ ζρνιηθή
παξαθνινχζεζε θαη επέξρεηαη ε ζρνιηθή δηαξξνή θαη ν θνηλσληθφο
απνθιεηζκφο (Νηθνιάνπ, 2000).
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Οη κεηαλάζηεο γνλείο δελ αληηκεησπίδνπλ ηε κφξθσζε ησλ παηδηψλ
ηνπο κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη νη ιφγνη είλαη πνιινί. ζνη έρνπλ απνθαζίζεη λα
κείλνπλ γηα κεγάιν δηάζηεκα ζηε ρψξα καο ή κφληκα θαη νη νκνγελείο απφ ηελ
Αιβαλία θαη πξψελ νβηεηηθή Έλσζε δείρλνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ
εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο (Νηθνιάνπ, 1999:208-209).
Σέινο, πξνβιήκαηα ζπλαληνχλ θαη απφ ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ ιφγσ
γξαθεηνθξαηίαο, έιιεηςε θάπνηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ε

κε αμηνπνίεζε ηεο

δπλαηφηεηαο ηνπ λφκνπ γηα ίδξπζε Σκεκάησλ Τπνδνρήο( Σ.Τ)

θαη

Φξνληηζηεξηαθψλ Σκεκάησλ (Φ.Σ.) απφ θάπνηνπο πιιφγνπο Γηδαζθφλησλ,
πξνθεηκέλνπ λα κελ ραξαθηεξηζηεί ην ζρνιείν ηνπο σο «ρνιείν Αιβαλψλ»
θαη κεηά εγθαηαιεηθζεί απφ ηνπο ληφπηνπο καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζ‟ απηφ
(Νηθνιάνπ, 2000:71).

2.3.

Η κοινυνική και τςσολογική εικόνα

ηυν αλλοδαπών

και

παλιννοζηούνηυν μαθηηών
Οη παξαπάλσ πίλαθεο έδεημαλ φηη νη καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ
πνηθίια γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, δελ έρνπλ θνηλά πνιηηηζκηθά
θαη γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά, πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο εζλφηεηεο θαη
δελ απνηεινχλ εληαία θνηλσληθή νκάδα.

Σα παηδηά βηψλνπλ πξνβιήκαηα

πξνζαξκνγήο θαη έληαμεο ζην λέν θνηλσληθφ θαη ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη
επηπιένλ ζπλαληνχλ πνιιά εκπφδηα απφ ηελ άγλνηα ηεο γιψζζαο

καο,

εηζπξάηηνπλ αξλεηηθά βηψκαηα θαη απνθηνχλ αξλεηηθή ςπρνινγία. Ζ γιψζζα
ζηακαηά λα είλαη ην κέζν θνηλσληθνπνίεζεο ηνπο, αθνχ φηαλ κηινχλ
ππνηηκνχληαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα απνκαθξχλνληαη
θαη λα πεξηζσξηνπνηνχληαη θνηλσληθά (Νηθνιάνπ, 2000:45-49).
Ζ

δηακφξθσζε

ηεο

πξνζσπηθφηεηάο

ηνπο

θαη

ηνπ

απηνζπλαηζζήκαηνο ηνπο εμαξηάηαη απφ ηηο ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο πνπ
δεκηνπξγνχληαη ζην λέν ηνπο θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. Σν
γλσζηηθφ ηνπο ππφβαζξν δηακνξθψλεηαη απφ ην θνηλσληθφ ηνπο πιαίζην, ην
κνξθσηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνπο θεθάιαην θαη απφ ηα βηψκαηά ηνπο ζην λέν
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ηνπο πεξηβάιινλ. ιε ηελ πεξίνδν κέρξη λα κάζνπλ ηελ λέα γιψζζα ηεο
ρψξαο ππνδνρήο, σο κέζν επηθνηλσλίαο θαη θνηλσληθνπνίεζεο, ζπλαληνχλ
δπζθνιίεο πνπ έρνπλ αληίθηππν ζηελ ζρνιηθή ηνπο επίδνζε. Δίλαη πνιχ
επψδπλν γη΄ απηνχο λα αθήζνπλ πξνεγνχκελεο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ
είραλ αλαπηχμεη ζην πξνεγνχκελν θνηλσληθφ θαη ζρνιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη
ηψξα δελ ηνπο είλαη ρξήζηκεο (Κάηζηθαο & Πνιίηνπ, 2005:141-143).
Μπαίλνπλ ζε κηα θαηεγνξία αηφκσλ κε ρακειά θνηλσληθά θαη
πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, αθνχ ραξαθηεξίδνληαη κε κηα ηακπέια κε
αξλεηηθφ

πξφζεκν

«αιινδαπνί

θαη

παιηλλνζηνχληεο».

Γελ

είλαη

αλαγλσξίζηκνη, ηνχο κεηψλεηαη ε ςπρξαηκία θαη δελ δείρλνπλ θαηαλφεζε ζηηο
δπζθνιίεο έληαμεο θαη πξνζαξκνγήο. Σνχο είλαη πνιχ δχζθνιν λα αθήζνπλ
πίζσ ηνπο ην πξνεγνχκελν κέξνο ηεο δσήο ηνπο θαη βξίζθνληαη ζε έλαλ
«ςπρνινγηθφ ζξήλν». Σν πφζν ζα δηαξθέζεη απηή ε αξλεηηθή ςπρνινγηθή
ηνπο εηθφλα, εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία ηνπο, ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο θαη
θπξίσο ηηο ζρνιηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην λέν ηνπο
πεξηβάιινλ (Μίηηιεο, 1998:111-112).
Πφζν ζα δηαξθέζεη ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλαζθάιεηα , αθνχ
βξίζθνληαη αλάκεζα ζην γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ παξειζφλ θαη ην λέν
παξφλ; Πφηε ζα μεπεξάζνπλ ην παξειζφλ ηνπο ρσξίο λα αιινησζεί ε
θνηλσληθή ηνπο ηαπηφηεηα; Πφζν ζα δηαξθέζεη απηή ε «ζπγθερπκέλε
ηαπηφηεηα»; ια απηά έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη επηζεηηθέο
ζηάζεηο θαη αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζην νηθνγελεηαθφ θαη ζρνιηθφ ηνπο
πεξηβάιινλ (Νηθνιάνπ, 2000:51-52).
Ζ νηθνγέλεηα ηνπο θαη νη ζπγγελείο ηνπο έρνπλ κεγάιε δπζθνιία
ζην λα πεηζηνχλ γηα λα ζπκβνπιέςνπλ θαη λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο, λα
απαιιαγνχλ απφ ην παξειζφλ ηνπο θαη λα απνδερζνχλ ηελ λέα θνηλσληθή,
γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα. Αμίδεη δε λα αλαθεξζεί φηη, φηαλ ην
θνηλσληθφ θιίκα απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο είλαη αξλεηηθφ, ηφηε ε δεκηνπξγηθή
επεμεξγαζία ηεο επαθήο ησλ πνιηηηζκψλ είλαη αδχλαηε λα πξαγκαηνπνηεζεί
(Εεζηκνπνχινπ & Κνπηξνχκπα, 2006).
Αλαθέξνπλ φηη νη αμίεο θαη νη αξρέο πνπ έρνπλ «θέξεη» καδί ηνπο
είλαη θνκκάηη απφ ηε δσή ηνπο, ραξαγκέλεο κέζα ηνπο θαη θζάλνπλ ζε ζεκείν
λα πεξηραξαθψλνληαη κέζα ζε απηέο θαη λα αληηζηέθνληαη ζε θάζε ηη
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«κνληέξλν» θαη λέν. Φνβνχληαη κε ράζνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη
δελ ελδίδνπλ ζηνλ λέν θπξίαξρν πνιηηηζκφ (Μίηηιεο, 1998).
ηαλ είλαη ζε κηθξή ειηθία ηφηε ε έληαμε ηνπο ζηελ λέα θνηλσληθή,
γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη εχθνιε. ηαλ φκσο είλαη ζε
κεγάιε ειηθία έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθή αλαζθάιεηα, ςπρνινγηθή αληζνξξνπία
θαη δέρνληαη πνιχ πην επψδπλα ηελ απφξξηςε, αθνχ δελ μέξνπλ ηε γιψζζα
ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη δχζθνια ηελ καζαίλνπλ. Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα
πξνζαξκφδνληαη δχζθνια θαη λα εληάζζνληαη δπζθνιφηεξα, αθνχ νη ληφπηνη
καζεηέο ήδε έρνπλ δεκηνπξγήζεη «ζπλείδεζε νκάδαο». Αλ αξρίζνπλ λα
θνηηνχλ θαλνληθά απφ ηελ αξρή ηεο πξψηεο ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ,
ηφηε ε απνδνρή θαη ε έληαμε γίλεηαη πην εχθνιε θαη δελ ππάξρεη κεγάιε
ςπρνινγηθή πίεζε θαη αλαζθάιεηα ( Μίηηιεο,1998:196-197).
Ζ νηθνγελεηαθή αηκφζθαηξα πνπ επηθξαηεί, ηα νηθνγελεηαθά βηψκαηα θαη
νη νηθνγελεηαθέο εηθφλεο θαη παξαζηάζεηο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ παίδνπλ
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ

νκαιή ηνπο έληαμε ζην λέν

πεξηβάιινλ (Νηθνιάνπ,2000).
Πνιιέο θνξέο αιιάδνπλ ηα νλφκαηά ηνπο θαη ληψζνπλ εγθισβηζκέλνη
ζην λέν ηνπο ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, γηαηί ληψζνπλ φηη πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ
κε κηα λέα ηαπηφηεηα, ε νπνία είλαη πέξα απφ ηε ζέιεζή ηνπο. Κπξίσο νη
κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο

δελ απνδέρνληαη φηη είλαη κεηαλάζηεο θαη

ληξέπνληαη λα ην πνπλ ζηνπο άιινπο , λνκίδνληαο φηη απηφ ζπληειεί ζην λα
ράζνπλ ηελ εζληθή ηνπο θαη θνηλσληθή ηνπο ηαπηφηεηα (Αζθνχλε, 2001:89).
Ζ νηθνλνκηθή αλέρεηα ησλ γνληψλ ηνπο θαη νη δχζθνιεο ζπλζήθεο ζηηο
νπνίεο δνπλ, δεκηνπξγνχλ δπζθνιίεο ζην λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα
θαιχςνπλ ηηο κνξθσηηθέο θαη καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο θαη ηνπο δεκηνπξγνχλ
ρακειέο πξνζδνθίεο γηα ηε ζρνιηθή ηνπο πξφνδν. Οη γνλείο εθηηκνχλ φηη ηα
παηδηά

ηνπο

ζα

αθνινπζήζνπλ

ζηελ

θνηλσληθή

ηνπο

ζηαδηνδξνκία

επαγγέικαηα ρακεινχ θνηλσληθνχ θχξνπο. Απφ ηα κεγάια νηθνλνκηθά ηνπο
πξνβιήκαηα νη γνλείο δίλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ επηβίσζή ηνπο ζην
λέν πεξηβάιινλ θαη ιηγφηεξν γηα ηελ ζρνιηθή πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο , κε
ζπλέπεηα ηελ ειιηπή ζρνιηθή

παξαθνινχζεζε θαη πνιιέο θνξέο ηελ

απαζρφιεζή ηνπο ζηηο εξγαζίεο ησλ γνληψλ ηνπο. Απηφ φκσο δελ ηζρχεη ζηα
παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηηο ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο πνπ
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δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε ζρνιηθή ηνπο επίδνζε θαη πξφνδν
(Υξεζηίδνπ – Ληνλαξάθε, 2001).
Απηφ δε ην ελδηαθέξνλ, πνπ πξάγκαηη ππάξρεη απφ ηνπο γνλείο ησλ
καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηηο ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο
Έλσζεο, δελ είλαη ηπραίν αιιά εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε εθπαίδεπζε εθεί
ήηαλ ππνρξεσηηθή,

δσδεθαεηήο θαη

ην ζρνιείν έληνλα αμηνδνηεκέλν

Κππξηαλφο, 2004: 322).
Δπηπιένλ, ε

ρακειή απηνεθηίκεζε, νη ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο, ε

αξλεηηθή απηνεηθφλα θαη

ηα πξνβιήκαηα θνηλσληθνπνίεζεο

δεκηνπξγνχλ

αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο ζηνπο κεηαλάζηεο καζεηέο, κε
απνηέιεζκα λα έρνπλ εθθξάζεηο παξαβαηηθφηεηαο, εζσηεξηθνπνίεζεο,
αλσξηκφηεηαο θαη επηζεηηθφηεηαο πνπ έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε
ζρνιηθή ηνπο πξφνδν

(Μπεδεβέγθεο θ.ά, 1999:80-90, Μφηηε- ηεθαλίδε,

2005:187-190).
Γεκηνπξγνχλ

δηθέο

ηνπο

θνηλσληθέο

θαη

θηιηθέο

παξέεο

κε

ζπκπαηξηψηεο ηνπο θαη φζν έρνπλ ρακειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο ηφζν απηή ε
ηάζε κεγεζχλεηαη θαη ζπλνδεχεηαη κε έληνλεο απνθιίζεηο ζπκπεξηθνξάο,
απνκφλσζε θαη πεξηζσξηνπνίεζε (Νηθνιάνπ, 2000).
Αλαθεθαιαηψλνληαο, ινηπφλ, ιέκε φηη απηνί νη καζεηέο πνπ ήξζαλ ζηε
ρψξα καο

άιιαμαλ ηελ εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο

ζπζηήκαηνο. Απηφ απέδεημε φηη

δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη λα είλαη

κνλνγισζζηθφ θαη κνλνπνιηηηζκηθφ. Οη καζεηέο απηνί έρνληαο καδί ηνπο
ηδηαίηεξεο πνιηηηζκηθέο,

γισζζηθέο αμίεο,

πξφηππα θαη ηδηαηηεξφηεηεο,

αληηκεησπίδνπλ πνιιά θνηλσληθά θαη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ ηνπο
επεξεάδνπλ ζηηο ζρνιηθέο ηνπο επηδφζεηο.
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3Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΟY ΜΑΘΗΣΔ ΠΟΤ ΠΡΟΔΡΥΟΝΣΑΙ ΑΠΟ
ΠΟΙΚΙΛΑ ΓΛΧΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΣΗΝ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

3.1. Γιαμόπθυζη Eκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ

Απφ ηφηε πνπ ηδξχζεθε ην ειιεληθφ θξάηνο δνχζαλ αιινδαπνί ζηε
ρψξα καο γηα ηνπο νπνίνπο δελ είρε ιεθζεί θακία κέξηκλα γηα ηνλ ηξφπν πνπ
ζα εθπαηδεχνληαη. Σα ηειεπηαία φκσο ρξφληα ε κεηαλάζηεπζε θαη ε
παιηλλφζηεζε ήηαλ ε αηηία ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα ζεζκηθφ πιαίζην απφ
ηελ πνιηηεία πνπ ζα αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαη έληαμε ησλ γισζζηθά θαη
πνιηηηζκηθά δηαθνξνπνηεκέλσλ καζεηψλ.
Λεηηνπξγνχζαλ κφλν ηδησηηθά μέλα ζρνιεία κε δίγισζζν πξφγξακκα
θαη μέλν αλαιπηηθφ πξφγξακκα

ζηελ Αζήλα θαη ηελ Θεζζαινλίθε

(Γακαλάθεο, 2001).
Έλα άιιν δίγισζζν ιεηηνχξγεζε απφ ηελ Αξκέληθε θνηλφηεηα ζηα
καζήκαηα ηεο γιψζζαο, ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ, κε

ειιεληθφ

αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Μεηά ηδξχζεθε θαη Γπκλάζην. Δπίζεο, θαη ηα λέα
Πνισληθά ζρνιεία πνπ ηδξχζεθαλ κε πξσηνβνπιία ηεο πνισληθήο θνηλφηεηαο
ησλ Αζελψλ. Ήηαλ έλα θαιφ παξάδεηγκα δίγισζζεο εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα
καο, παξά ηα φπνηα πξνβιήκαηα ππήξραλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο

(Νηθνιάνπ,

2000).
Σα κέηξα, ηα νπνία είραλ «πξνλνηαθφ» θαη «επηεηθή» ραξαθηήξα
κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ηξεηο πεξηφδνπο, ζε ζρέζε κε ηα κεηαλαζηεπηηθά
θχκαηα πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ Διιάδα:
1.

Ζ πξψηε πεξίνδνο είλαη πεξίπνπ ην 1970, πνπ έγηλαλ νη
πξψηεο «δεηιέο» εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο θαη παξεκβάζεηο ,
γηα λα αληηκεησπηζζνχλ ζέκαηα εθπαίδεπζεο κεηαλαζηψλ
καζεηψλ.
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Ζ δεχηεξε πεξίνδνο είλαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 κέρξη ην

2.

1996 φπνπ έξρνληαη ζηελ Διιάδα κεηαλάζηεο , αιινδαπνί ή
παινλλνζηνχληεο απφ ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη θπξίσο ηελ
πξψελ νβηεηηθή Έλσζε θαη ηελ Αιβαλία.
Σέινο, ε ηξίηε πεξίνδνο είλαη απφ ην 1996 κέρξη θαη ζήκεξα,

3.

φπνπ κε έλα λέν ζεζκηθφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, επηδηψθεη ε
πνιηηεία λα αληηκεησπίζεη ηα εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα, ηα
νπνία αλαθχπηνπλ απφ ηελ
καζεηψλ

απφ

πνηθίια

εθπαίδεπζε θη έληαμε ησλ
γισζζηθά

θαη

πνιηηηζκηθά

πεξηβάιινληα (Νηθνιάνπ, 2000:59).
Παξά ηα κέηξα πνπ πάξζεθαλ, ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ
απαιιάρηεθε απφ ηελ αθνκνησηηθή πνιηηηθή θαη πξαθηηθή, ψζηε λα
αληηκεησπηζηεί θαιχηεξα ε εθπαίδεπζε θαη ε έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ
καζεηψλ. Γελ έγηλε θαιχηεξε ε ιεηηνπξγία ηεο εθπαίδεπζεο ζηε δηαρείξηζε
ηεο «δηαθνξεηηθφηεηαο» θαη ηνπ γισζζηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ « ειιείκκαηνο»
ησλ «άιισλ» καζεηψλ (Νηθνιάνπ,2000:59-60).
Σν

ζεκεξηλφ

ζρνιείν,

έληνλα

εηεξνγελέο,

είλαη

αλαγθαίν

λα

κεηαξξπζκηζηεί, ψζηε νη γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά δηαθνξνπνηεκέλνη καζεηέο
λα βηψλνπλ ίζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε.

3.2. Ππώηη Πεπίοδορ (1970 – 1980)
Σν

ειιεληθφ

ζρνιείν

έρνληαο

έληνλα

κνλνγισζζηθά

θαη

κνλνπνιηηηζκθά ραξαθηεξηζηηθά, αξρίδεη λα αληηκεησπίδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο ησλ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ Γπηηθή Γεξκαλία θαη
ηελ Ακεξηθή

(Υξεζηίδνπ-Ληνλαξάθε,2001).

Δθδίδνληαη δηάθνξα πξνεδξηθά θαη βαζηιηθά δηαηάγκαηα κε έληνλα
«πξνλνηαθά» θαη «επηεηθή» ραξαθηεξηζηηθά, πνπ βνεζνχλ
καζεηέο

ζηηο

θαηαηαθηήξηεο, εηζαγσγηθέο

θαη

απηνχο ηνπο

πξναγσγηθέο

εμεηάζεηο.

Μεηψζεθαλ νη βάζεηο βαζκνινγίαο ησλ καζεκάησλ, πξνβηβάδνληαλ ρσξίο
δπζθνιίεο ζηελ επφκελε ηάμε ( ν βαζκφο πξναγσγήο ηνπο ήηαλ ην νθηψ) θαη
νπζηαζηηθά ηνπο δίλνληαλ κηα πίζησζε ρξφλνπ θαη κηα έθπησζε ζηηο
εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο ( Γακαλάθεο,2003).
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Σελ ίδηα πεξίνδν κε ην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 339/74 (Φ.Δ.Κ. 61/11-374) ηδξχζεθαλ ηα ρνιεία ησλ Παιηλλνζηνχλησλ ζηελ Αηηηθή θαη ηε
Θεζζαινλίθε. Γελ έρνπλ ζαθέο ζεζκηθφ πιαίζην θαη

ήηαλ έλα είδνο

πξνπαξαζθεπαζηηθήο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα εληαρζνχλ κεηά νη κεηαλάζηεο
καζεηέο ζην θαλνληθφ ζρνιείν. Μηα άιιε εθηίκεζε ήηαλ φηη έγηλαλ
«θαηαιεθηηθά ζρνιεία πνπ πξνεηνηκάδνπλ ηνπο καζεηέο

γηα ηηο ρψξεο

πξνέιεπζεο ηνπο» (Γακαλάθεο 2001, Νηθνιάνπ, 1999:60).
Σα ζρνιεία απηά είραλ ζαλ ζηφρν λα εληάμνπλ ηνπο παιηλλνζηνχληεο
καζεηέο ζηνλ εζληθφ θνξκφ. Σα παηδηά απηά είλαη κελ Έιιελεο αιιά
ζηεξνχληαη ησλ απαξαίηεησλ

εθνδίσλ,

ψζηε λα ζπγθξνηνχλ ηελ

ειιεληθφηεηα ηνπο. Γηα λα θαιπθζεί απηφ ην «έιιεηκκα» θαη λα γίλνπλ απηά ηα
παηδηά φπσο θαη ηα ειιελφπνπια πξέπεη λα
ζρνιείν, κε απνηέιεζκα απηφ

αθνκνησζνχλ ζην ειιεληθφ

λα κεηαηξαπεί ζε «αλακνξθσηήξην». Απηή

φκσο ε «παηδαγσγηθή» πξαθηηθή «μερλάεη» ηηο εκπεηξίεο, ηηο παξαζηάζεηο θαη
ηα βηψκαηα ηνπο θαη ηα νδεγεί ζηε γθεηνπνίεζε θαη ηελ αλαπαξαγσγή ησλ
αληζνηήησλ ζηελ εθπαίδεπζε (Κππξηαλφο, 2004:316-317).
ε απηά ηα ζρνιεία θνηηνχζαλ καζεηέο απφ ηελ Γπη. Γεξκαλία, Αγγιία
θαη κεηά απφ ηελ πξψελ ΔΓ θαη Αιβαλία. Δίραλ ζνβαξά ιεηηνπξγηθά
πξνβιήκαηα, θπξίσο απηφ ηεο Θεζζαινλίθεο, θαη είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ
πεξηζσξηνπνίεζε ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ απφ ηνπο ληφπηνπο καζεηέο θαη
γνλείο, νη νπνίνη αληηδξνχζαλ

έληνλα ζηελ εηζαγσγή θαη θνίηεζε ησλ

κεηαλαζηψλ καζεηψλ ζηα θαλνληθά ζρνιεία.
Πξαγκαηνπνηήζεθε κηα έξεπλα (Κνληνγηάλλε, 2001) ζηελ νπνία
αλαθεξφηαλ γηα πνηνπο ιφγνπο έγηλε απηή ε πεξηζσξηνπνίεζε. Κπξίσο
αλαθέξνληαλ ιφγνη αδπλακίαο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ λα εληαρζνχλ ζην
θαλνληθφ ζρνιηθφ πξφγξακκα. ηαλ «κπήθαλ» ζηε ρψξα καο νη καζεηέο
απφ ηελ Αιβαλία θαη ηελ πξψελ ΔΓ, θπξίσο ζην ζρνιείν πνπ θνηηνχζαλ
αγγιφθσλα παηδηά, έγηλε ζχγθξνπζε θαη είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ
ππνβάζκηζε θαη απαμίσζε ηνπ. Βαζηθά δηδαζθφηαλ ε ειιεληθή γιψζζα θαη ε
κεηξηθή ηνπο γιψζζα ρξεζηκνπνηνχηαλ σο δεχηεξε γιψζζα δηδαζθαιίαο.
Γεκηνπξγνχηαλ έλα είδνο «ζρνιείν γθέηνπ», αθνχ νη καζεηέο απηνί ζπλέρηδαλ
ζην ίδην είδνο ζρνιείνπ δει. ζην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην.
γεγνλφο κπνξεί λα εηπσζεί φηη θαη
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αλ αξλεηηθφ

ηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα δελ

αλαβαζκίζηεθαλ, ε πιηθνηερληθή ππνδνκή έκεηλε ε ίδηα θαη ε επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ παξέκεηλε ειιηπήο. Απηά είραλ ζαλ απνηέιεζκα λα κε
ιεηηνπξγήζεη ε δίγισζζε εθπαίδεπζε ( Υξεζηίδνπ – Ληνλαξάθε,2001:51).
Ζ ζρνιηθή απνηπρία θαη ε κε νκαιή ηνπο έληαμε αλαδεηθλχεηαη θαη
απφ ην πνζνζηφ ηεο επηηπρίαο ηνπο πνπ ην 1992-93 ήηαλ ην 3%, ελψ ην
παλειιαδηθφ ήηαλ 25%. Απηφ είρε ζαλ ζπλέπεηα νη καζεηέο απηψλ ησλ
ζρνιείσλ λα κεηαλαζηεχνπλ ζε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη θπξίσο ζηηο
ρψξεο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαλ θαη έηζη

δεκηνπξγεζεθε

ε θνηηεηηθή

κεηαλάζηεπζε. Με ηελ έλαξμε ηνπ 1980 παίξλνληαη κέηξα, πνπ κεηψλνληαη νη
αλαθνξέο ζηελ πίζησζε ρξφλνπ θαη ζηε κείσζε
αλαδεηθλχνληαη

νη

αλάγθεο

πινπνίεζεο

ησλ απαηηήζεσλ θαη

αληηζηαζκηζηηθψλ

κέηξσλ

εθπαίδεπζεο θη έληαμεο (Γακαλάθεο, 2001, Γακαλάθεο, 1999).
Σειεηψλνληαο, ινηπφλ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε εθπαίδεπζε θαη ε
έληαμε ησλ
πνιηηηζκηθά

καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη

απφ πνηθίια γισζζηθά θαη

πεξηβάιινληα ζην ειιεληθφ ζρνιείν απηή ηελ πεξίνδν, αλάγεηαη

ζηελ ινγηθή, φηη είλαη ππφζεζε θαη δήηεκα αθελφο ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ θη
αθεηέξνπ ησλ γνληψλ ηνπο θαη θαζφινπ δήηεκα ηεο επίζεκεο ειιεληθήο
πνιηηείαο. Κπξηαξρεί έηζη ε αδηαθνξία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο

γηα ηελ

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ απηψλ θη επηθξαηεί ε ηδενινγία ηνπ «ρσλεπηεξίνπ»
(Μάξθνπ,1997).

3.3. Γεύηεπη Πεπίοδορ (1980 – 1996)
Απηή ηελ πεξίνδν 1980-1996 πξαγκαηνπνηείηαη ε καδηθή είζνδνο ζηε
ρψξα καο Διιήλσλ κεηαλαζηψλ απφ ηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε θαη επίζεο
έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ ηελ Αιβαλία(Βνξεηνεπεηξψηεο θαη Αιβαλνί), κε
απνηέιεζκα λα αιιάμνπλ ηα δεδνκέλα ζηελ εθπαίδεπζε.
Ζ λέα πνιππνιηηηζκηθή εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ αλέδεημε ηελ αλάγθε
ζεζκνζέηεζεο λέσλ κέηξσλ, ψζηε λα γίλεη απνηειεζκαηηθή ε δηαρείξηζε ηεο
εηεξφηεηαο θαη λα βξεζνχλ ιχζεηο, ρσξίο ζπγθξνχζεηο θαη αληηπαξαζέζεηο,
ζηα λέα εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα πνπ δεκηνχξγεζαλ νη κεηαλάζηεο καζεηέο.
Ηδξχνληαη νη Σάμεηο Τπνδνρήο (Σ.Τ) νη νπνίεο ιεηηνπξγνχζαλ κε μερσξηζηφ
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πξφγξακκα θη απηφλνκα. Αλαθέξνληαλ ζηα Γεκνηηθά ρνιεία θαη Γπκλάζηα
ζηα νπνία θνηηνχζαλ κεηαλάζηεο καζεηέο νη νπνίνη επαλαπαηξίζηεθαλ
(Υξεζηίδνπ - Ληνλαξάθε, 2001:52-53).
Σα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα ησλ Σάμεσλ Τπνδνρήο (Σ.Τ) δελ ήηαλ
απηά πνπ πξνζδνθνχζαλ θαη γη΄ απηφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηξία ρξφληα
κεηά ηδξχεη ηα

Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα (Φ.Σ) ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ, σο

ελαιιαθηηθφο ζεζκφο πνπ θνηηνχλ κεηαλάζηεο
θνηηνχλ ζην θαλνληθφ ζρνιηθφ
Γηδαζθαιία

γηα

έμη

ψξεο

καζεηέο. Δγγξάθνληαη

θαη

πξφγξακκα θαη δέρνληαη Δληζρπηηθή

ηελ εβδνκάδα

εθηφο

θαλνληθνχ

σξαξίνπ.

Αλαδείρηεθαλ, φκσο , πνιιά πξνβιήκαηα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο θη απηά
είραλ λα θάλνπλ κε ηελ απνπζία θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, ηελ έιιεηςε
επηκνξθσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο
γιψζζαο θαη ηελ έιιεηςε ζρνιηθψλ ςπρνιφγσλ, νη νπνίνη ήηαλ απαξαίηεηνη
γηα ηελ ζηήξημε απηψλ ησλ καζεηψλ ζην λέν ηνπο θνηλσληθφ θαη ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ. Καη απηά ηα εθπαηδεπηηθά κέηξα δελ είραλ ηα θαιχηεξα
απνηειέζκαηα (Γακαλάθεο, 2001:57).
Σν ζρνιηθφ έηνο 1995-96 ιεηηνχξγεζαλ 319 Σάμεηο Τπνδνρήο θαη 1107
Φξνληηζηεξηαθά

Σκήκαηα

ζηε

Γεληθή

Δθπαίδεπζε

(Πξσηνβάζκηα

θαη

Γεπηεξνβάζκηα) κε ζπλνιηθφ αξηζκφ καζεηψλ 13.542 (Βεξγέηε, 1999:114).
θνπφο ησλ δχν απηψλ πξνγξακκάησλ ήηαλ λα πξνεηνηκάδνπλ ηνπο
κεηαλάζηεο καζεηέο κε βάζε ην γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνπο «έιιεηκκα» ,
ψζηε κεηά λα εληαρζνχλ νκαιά ζην θαλνληθφ ζρνιηθφ πξφγξακκα. Σειηθά,
φπσο απνδείρζεθε , ηα κέηξα απηά δελ θαηάθεξαλ λα εμαζθαιίζνπλ κηα
επαξθή εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε απηνχο

ηνπο καζεηέο θαη

ιεηηνχξγεζαλ ζαλ κηα αληηζηαζκηζηηθή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή (Γακαλάθεο,
2001).
Καη ηα δχν απηά εθπαηδεπηηθά κέηξα λαη κελ βνήζεζαλ ηνπο καζεηέο
απηνχο λα πξνζαξκνζζνχλ θαη αθνκνησζνχλ γξήγνξα απφ ην εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα, αιιά αγλφεζαλ ην κνξθσηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνπο θεθάιαην πνπ
«έθεξαλ» απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπο. Δπίζεο, επεηδή δελ ήηαλ
ππνρξεσηηθή ε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο, απηή

ε κε

ππνρξεσηηθφηεηα θαηέιεμε λα κε ιεηηνπξγήζεη ε δηδαζθαιία ηεο Αιβαληθήο
νχηε ηεο Ρσζηθήο γιψζζαο (Νηθνιάνπ, 1999).
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Σν 1984 θαη κεηά ηδξχζεθαλ γηα ηνπο γεξκαλφθσλνπο θαη ηνπο
αγγιφθσλνπο καζεηέο ηα ρνιεία Απνδήκσλ, ηα νπνία κεηά νλνκάζηεθαλ
ρνιεία Παιηλλνζηνχλησλ, πνπ

είραλ ζαλ ζηφρν λα εθπαηδεχζνπλ απηνχο

ηνπο καζεηέο θαη απηή ε εθπαίδεπζε λα παξέρεηαη εθηφο δηδαθηηθνχ σξαξίνπ.
Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ, παξά ηεο δπζθνιίεο εθκάζεζεο
ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ζηγά ζηγά λα αθνκνησζνχλ θαη λα ελζσκαησζνχλ
ζην θαλνληθφ ζρνιηθφ πξφγξακκα (Υξεζηίδνπ - Ληνλαξάθε, 2001).
ηα ζρνιεία απηά δηδαζθφηαλ ε ειιεληθή γιψζζα ζαλ βαζηθή θαη ε
κεηξηθή ηνπο ζαλ δεχηεξε ζπκπιεξσκαηηθή γιψζζα. Απηφ είρε ζαλ
απνηέιεζκα λα κε ιεηηνπξγήζνπλ σο δίγισζζα ζρνιεία θαη λα κελ εληαρζνχλ
ζε απηά νη ληφπηνη καζεηέο, κε απνηέιεζκα ηα ζρνιεία απηά

λα

απνκνλσζνχλ θαη κεηά λα πεξηζσξηνπνηεζνχλ (Γακαλάθεο, 2003).
Οπζηαζηηθά, ινηπφλ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν ζηφρνο ηεο ιεηηνπξγίαο
απηψλ ησλ ζρνιείσλ ήηαλ ε γξήγνξε αθνκνίσζε θαη πξνζαξκνγή ησλ
κεηαλαζηψλ καζεηψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Σν ζεζκηθφ
πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο είρε ζαλ βάζε ην «γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνπο
έιιεηκκα» θαη απαηηνχζαλ απφ ηνπο «άιινπο» καζεηέο λα εληαρζνχλ θαη λα
αθνκνησζνχλ, αθνχ πξψηα ζπζηάζνπλ ηελ εηεξφηεηά ηνπο.
Ζ ιεηηνπξγία ησλ Σ.Τ είρε

ζαλ ζηφρν ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ

καζεηψλ ζην θαλνληθφ ζρνιηθφ πξφγξακκα κφλν κε ηε γισζζηθή επάξθεηα,
ελψ ηα Φ.Σ είραλ ζηφρν ηελ έληαμε κε ηε γισζζηθή επάξθεηα ρσξίο, ζην
κέηξν βέβαηα ηνπ εθηθηνχ, λα αγλνείηαη ν πνιηηηζκφο ηνπο ε απηά ηα ηκήκαηα
κεηαηνπηδφκαζηε ιηγάθη απφ ηελ αληηζηαζκηζηηθή – αθνκνησηηθή εθπαηδεπηηθή
πξνζέγγηζε ζε κηα άιιε αληηζηαζκηζηηθή- πινπξαιηζηηθή πξνζέγγηζε, ρσξίο
θπζηθά λα αιινηψλεηαη ε κνλνπνιηηηζκηθφηεηα θαη ε κνλνγισζζηθφηεηα ηνπ
ειιεληθνχ ζρνιείνπ (Υξεζηίδνπ-Ληνλαξάθε, 2001).
Οπζηαζηηθά ήηαλ κηα «ιχζε αλάγθεο» γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή
πεξίνδν, γηα λα βνεζεζνχλ νη «άιινη»

καζεηέο

θαη λα έρνπλ θαιχηεξε

πξφζβαζε ζηελ πξφζθηεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη θπξίσο γηαηί
αλαθεξφηαλ ζε ζρνιεία ζηα νπνία θνηηνχζε κεγάινο αξηζκφο κεηαλαζηψλ
καζεηψλ.
Σειηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε ειιεληθή πνιηηεία

έδεημε έλα

ελδηαθέξνλ ζην λα δηαρεηξηζηεί ηελ λέα εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη γηα
ηνπο καζεηέο ειιεληθήο θαηαγσγήο θαη γη΄ ηνπο «άιινπο»
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πνπ δελ ήηαλ

ειιεληθήο θαηαγσγήο θαη δελ κηινχζαλ ηε ειιεληθή γιψζζα. Ο βαζηθφο
ζηφρνο ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο ήηαλ ε ειιελνπνίεζε απηψλ ησλ καζεηψλ
ζην ειιεληθφ ζρνιείν. Απφ πνιηηηθή άπνςε απηφο ν ζηφρνο ραξαθηεξηδφηαλ
εζληθά θαη παηδαγσγηθά σθέιηκνο θαη ρξήζηκνο, ψζηε λα κε δηαηαξαρζεί ε
θνηλσληθή ζπλνρή

( Γακαλάθεο, 2001).

Οχηε ζε απηή ηελ πεξίνδν ππήξραλ νη θαηάιιεινη εθπαηδεπηηθνί θαη
παηδαγσγηθνί κεραληζκνί ζηήξημεο θαη νχηε ζρνιηθνί ςπρνιφγνη
ελζαξξχλνπλ θαη λα ζηεξίμνπλ απηνχο

ηνπο καζεηέο.

γηα λα

Απηφ είρε ζαλ

απνηέιεζκα λα αλαδεηρζνχλ θαη λα ζηεξηρηνχλ λέα εθπαηδεπηηθά κέηξα ζηελ
επφκελε πεξίνδν.

3.4. Σπίηη Πεπίοδορ (1996 μέσπι ζήμεπα)
Απηή ηελ πεξίνδν ε ειιεληθή πνιηηεία ςήθηζε ηνλ Νφκν 2413/1996
(ΦΔΚ 124,η.Α, 17-6-1996) ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαλ βαζηθά ζέκαηα ηεο
εθπαίδεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη γηα πξψηε θνξά εηζήρζεθαλ

ζην

εθπαηδεπηηθφ

θαη

αιθάβεην

νη

«Γηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία».

φξνη

«Γηαπνιηηηζκηθή

εθπαίδεπζε»

Αλάκεζα ζηα άιια πξνβιέπεη «...ηελ ίδξπζε

ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ
παξνρή εθπαίδεπζεο ζε λένπο κε εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο ή
κνξθσηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο» (Γακαλάθεο, 2001: 80).
ην

Νφκν

Γηαπνιηηηζκηθψλ

απηφ

ζπκπεξηιακβάλεηαη

ζρνιείσλ,

πξνέβιεπε

εθζπγρξνληζκφ ησλ Σ.Τ θαη Φ.Σ . θαη

ηελ

ε

δπλαηφηεηα

κεηαξξχζκηζε

ίδξπζεο
θαη

ηνλ

ηδξχνληαη Σκήκαηα Γηαπνιηηηζκηθήο

εθπαίδεπζεο ζε δεκφζηα ζρνιεία κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Ννκαξρηαθνχ
πκβνπιίνπ, ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Παηδείαο Οκνγελψλ θαη
Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο (ΗΠΟΓΔ) θαη κε θνηλή απφθαζε Τπνπξγείσλ
Παηδείαο θαη Οηθνλνκηθψλ (Γακαλάθεο, 2001).
Καηφπηλ ηδξχζεθε ην Η.Π.Ο.Γ.Δ. κε ζθνπφ ηελ έξεπλα θαη ηελ κειέηε
εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη
γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ δηαπνιηηηζκηθή
εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο (Υξεζηίδνπ - Ληνλαξάθε, 2001).
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εθπαίδεπζε ζην

Ζ Δηδηθή Γξακκαηεία Παηδείαο Οκνγελψλ θαη
Δθπαίδεπζεο, ε νπνία ζπζηήζεθε κεηά,
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, πνπ είρε

ήηαλ

Γηαπνιηηηζκηθήο

δηνηθεηηθφ

φξγαλν

ηνπ

ζαλ ζηφρν ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ην

ζρεδηαζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.
Σα δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία έρνπλ κηα δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία απφ ηα
θαλνληθά θη απηφ γίλεηαη γηαηί δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο εθπαηδεπηηθέο,
θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο θαη κνξθσηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θη

αλάγθεο ησλ

καζεηψλ. Δθαξκφδνληαη ηδηαίηεξα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα κε πξφζζεηα ή
ελαιιαθηηθά καζήκαηα. Τπήξρε κηθξφο αξηζκφο καζεηψλ θαηά ηκήκα ψζηε λα
είλαη

ιεηηνπξγηθή

ε

εθπαίδεπζε

ησλ

γισζζηθά

θαη

πνιηηηζκηθά

δηαθνξνπνηεκέλσλ καζεηψλ (Γακαλάθεο, 2001).

Σάξειρ Τποδοσήρ και Φπονηιζηηπιακά Σμήμαηα
Απηή ηελ πεξίνδν ηδξχνληαη νη Σ.Τ. Η θαη Σ.Τ. II, ζηηο νπνίεο ηα παηδηά
καζαίλνπλ ηα ειιεληθά σο δεχηεξε ή σο μέλε γιψζζα θαη θνηηνχλ γηα έλα
δηδαθηηθφ έηνο. Μεηά απφ ηξεηο κήλεο κπνξνχλ ν ρνιηθφο χκβνπινο ή ν
χιινγνο δηδαζθφλησλ λα πξνηείλνπλ λα εγγξαθνχλ νη καζεηέο ζηηο
θαλνληθέο ηάμεηο, κεηά θπζηθά απφ έιεγρν ζηελ πξφνδφ ηνπο. Δάλ έρνπλ
αθφκα γισζζηθέο ειιείςεηο ζηα ειιεληθά, ηφηε ζπλερίδνπλ ζηελ επφκελε
Σ.Τ.ΗΗ.

ε απηή ηελ ηάμε

εθαξκφδεηαη έλα κεηθηφ ζχζηεκα εζσηεξηθήο θη

εμσηεξηθήο καζεζηαθήο ππνζηήξημεο. Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζηηο
θαλνληθέο ηάμεηο κε παξάιιειε δηδαζθαιία ζηε γιψζζα θαη δηαξθεί δχν έηε,
ζπάληα δε ηξία

(Νηθνιάνπ, 2000).

ζνη δελ έρνπλ θνηηήζεη ζηηο Σ.Τ. θνηηνχλ ηψξα ζηα Φ.Σ γηα λα
θαιχςνπλ ηα καζεζηαθά θαη θπξίσο ηα γισζζηθά πξνβιήκαηα. Σν πξφγξακκα
πινπνηείηαη εθηφο δηδαθηηθνχ σξαξίνπ γηα δέθα ψξεο ηελ εβδνκάδα
((Γακαλάθεο, 2003).
Σα πξνγξάκκαηα απηά «έηξεμαλ» γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη
πνιιέο θνξέο κε δπζθνιίεο. Παξφια απηά φκσο ηα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ ηα
πξνζδνθψκελα, γηαηί θνίηεζαλ ιίγνη κεηαλάζηεο καζεηέο θαη ν κηθξφο αξηζκφο
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ησλ καζεηψλ απηψλ ήηαλ απαγνξεπηηθφο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ίδησλ ησλ
ηκεκάησλ ζην ζχλνιν ησλ ζρνιείσλ.
Γηα ην ζρνιηθφ έηνο 1999 – 2000 ιεηηνχξγεζαλ 500 Σ.Τ. θαη 701 Φ.Σ.
ζηα νπνία θνίηεζαλ 8.718 θαη 6.147 καζεηέο αληίζηνηρα, ζπλνιηθά δειαδή
14.865 παηδηά κεηαλαζηψλ. Δάλ ιάβνπκε ππφςε φηη ην ζχλνιν ησλ
αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε
είλαη 64.897 άηνκα, δηαπηζηψλεηαη φηη κφιηο ην 22,9% απφ απηνχο θνηηά ζε
Σ.Τ. θαη Φ.Σ. (Νηθνιάνπ, 2000).
Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα

ζηαηηζηηθά θη αλαιπηηθά ζηνηρεία ηνπ

Η.Π.Ο.Γ.Δ. ην ζρνιηθφ έηνο 2002-2003 ιεηηνχξγεζαλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 548 Σ.Τ. ηχπνπ Η κε 7.862 καζεηέο θαη 127 Σ.Τ.
ηχπνπ ΗΗ κε 1.633 καζεηέο. Σελ ίδηα πεξίνδν ιεηηνχξγεζαλ 525 Φ.Σ. κε 3.719
καζεηέο, ελψ ην

ζχλνιν ησλ αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ

αλεξρφηαλ ζηνπο 130.114 (Γθφηνβνο, 2003).
πσο πξναλέθεξα, νη Σ.Τ. θαη ηα Φ.Σ. ήηαλ δνκέο ηνπ ζρνιείνπ πνπ
έρνπλ ζηφρν

ηελ ιεηηνπξγηθή

ππνδνρή, ηελ εθπαίδεπζε

θαη ηελ νκαιή

έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ ζην ζρνιείν θαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ
πνπ ζα παξαθνινπζνχζε απηά ηα πξνγξάκκαηα ζα έπξεπε λα ήηαλ κεγάινο.
Αληίζεηα, νη κεηαλάζηεο καζεηέο δελ ηα παξαθνινπζνχζαλ ζην ζχλνιφ ηνπο
θαη δελ εθκεηαιιεχνληαλ απηή ηε δηαθνξεηηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ψζηε
νη καζεηέο λα έρνπλ κηα θαιχηεξε εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε θαη ζηήξημε
(Νηθνιάνπ, 2000).
πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη ιφγνη πνπ
εκπνδίδνπλ ηνπο κεηαλάζηεο καζεηέο λα κπνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζ‟ απηέο
ηηο δνκέο ηεο εθπαίδεπζεο, είλαη ζίγνπξα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ
ηφζν ηα Σ.Τ. φζν θαη ηα Φ.Σ. Πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο
θαζπζηεξήζεηο

ζηελ

έλαξμε

ηεο

ιεηηνπξγίαο

ηνπο

ιφγσ

έιιεηςεο

εθπαηδεπηηθψλ θαη δηαθφξσλ γξαθεηνθξαηηθψλ πξαθηηθψλ, κε ηελ έιιεηςε
επηκνξθσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, ψζηε
λα έρνπλ θαιχηεξεο εθπαηδεπηηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο απηνί νη
καζεηέο. Τπήξραλ, επίζεο, θαζπζηεξήζεηο ζηελ απνζηνιή ησλ δηδαθηηθψλ
βηβιίσλ θαη αδηαθνξία γηα ηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο.
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Γιαπολιηιζμικά σολεία και Γιαπολιηιζμικά Ππογπάμμαηα
ηαλ ζεζπίζηεθε ν Νφκνο 2413/96 ζηε ρψξα καο

ιεηηνπξγνχζαλ

είθνζη Γηαπνιηηηζκηθά ρνιεία, ζηα νπνία θνηηνχζαλ νκνγελείο, αιινδαπνί,
παιηλλνζηνχληεο, κνπζνπικάλνη θαη ηα

ρνιεία Παιηλλνζηνχλησλ είραλ

κεηεμειηρζεί ζε Γηαπνιηηηζκηθά. Δπεηδή ε ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ
δελ ήηαλ ε ελδεδεηγκέλε, απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ε ιεηηνπξγία ησλ
Γηαπνιηηηζκηθψλ ρνιείσλ λα είλαη κηα δχζθνιε

δηαδηθαζία, θη απηφ γηαηί ζε

άιια δελ θνηηνχζαλ θαζφινπ ληφπηνη καζεηέο θαη ζε άιια δελ ήηαλ αλάινγα
ηα πνζνζηά θνίηεζεο ληφπησλ θαη κεηαλαζηψλ καζεηψλ (Νηθνιάνπ, 2000).
Ο ζηφρνο ζηα ζρνιεία απηά δελ είλαη ε αθνκνίσζε αιιά ε
ελζσκάησζε

ησλ

καζεηψλ

πνπ

έρνπλ

πνιηηηζκηθέο,

γισζζηθέο

θαη

νηθνλνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπλερίδνπλ απηά πνπ
ηζρχνπλ ζε φια ηα ζρνιεία θαη είλαη πξνζαξκνζκέλα

ζηηο αλάγθεο ησλ

καζεηψλ (Κππξηαλφο, 2004: 317).
Γηα λα ιεηηνπξγήζεη έλα ηέηνην ζρνιείν πξέπεη λα έρεη πξνηαζεί απφ ην
χιινγν Γηδαζθφλησλ θαη ν αξηζκφο ησλ θνηηνχλησλ κεηαλαζηψλ θαη
ληφπησλ καζεηψλ λα είλαη ηζφπνζνο. Γελ ππήξρε ζαθέο ζεζκηθφ πιαίζην
ιεηηνπξγίαο θαη ηα θξηηήξηα ήηαλ αζαθή θαη απηφ θαζηζηνχζε δχζθνιν ηνλ
θεληξηθφ ζρεδηαζκφ, ηνλ εληαίν πξνγξακκαηηζκφ θαη απηφ είρε ζαλ
απνηέιεζκα ην θάζε ζρνιείν λα απηνζρεδηάδεη θαη λα δηακνξθψλεη ηε δηθή ηνπ
ζηξαηεγηθή πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη νη δπζθνιίεο πνιιαπιαζηάδνληαλ. Οη
εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνχλ κε πξνζσπηθέο πξσηνβνπιίεο, άιια ζρνιεία
ππνιεηηνπξγνχλ θαη άιια αδξαλνχλ, αθνχ ζπλερψο αλαθχπηνπλ πξνβιήκαηα
ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ έληαμε απηψλ ησλ

καζεηψλ, ρσξίο λα αγλννχληαη

νη γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο ( Μίηηιεο, 1998).
Τπάξρνπλ δηηζηάκελεο απφςεηο θαη αληηιήςεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ
Γηαπνιηηηζκηθψλ ρνιείσλ. Άιινη ππνζηεξίδνπλ φηη πξέπεη λα απεπζχλνληαη
ζε φινπο ηνπο καζεηέο θαη φρη κφλν ζηνπο κεηαλάζηεο θαη άιινη κφλν ζε
απηνχο ηνπο καζεηέο. Αλ φκσο

απεπζχλνληαη κφλν

ζηνπο κεηαλάζηεο

καζεηέο, ηφηε είλαη μερσξηζηά ζρνιεία, φπσο εθείλα ησλ Παιηλλνζηνχλησλ,
πνπ ζθνπφ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ εθπαίδεπζε

ησλ «άιισλ»

καζεηψλ, ηνπο νπνίνπο ραξαθηεξίδεη ην πνιηηηζκηθφ θαη γισζζηθφ «έιιεηκκα»
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θαη ηνπο δπζθνιεχεη λα εληαρζνχλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
(Νηθνιάνπ, 1999).
Σν

1996

αξρίδνπλ

λα

«ηξέρνπλ»

ηέζζεξα

εθπαηδεπηηθά

πξνγξάκκαηα, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε καζεηέο κε γισζζηθέο, θνηλσληθέο
θαη

πνιηηηζκηθέο

Παιηλλνζηνχλησλ

ηδηαηηεξφηεηεο,
θαη

πνπ

Αιινδαπψλ»,

νλνκάδνληαλ
«Δθπαίδεπζε

«Δθπαίδεπζε
Σζηγγαλνπαίδσλ»,

«Δθπαίδεπζε Μνπζνπικαλφπαηδσλ» θαη «Παηδηά Οκνγελψλ». Ζ εξεπλεηηθή
πξνζπάζεηα ηνπο έγθεηηαη ζην λα πξνθχςνπλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ψζηε λα
βξνπλ ηνπο ηξφπνπο πνηνηηθήο

εθπαίδεπζεο θαη νκαιήο

έληαμεο ησλ

«άιισλ» καζεηψλ. Να πξαγκαηνπνηεζεί νπζηαζηηθή επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, θαιχηεξε ζπγγξαθή λέσλ

δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, ψζηε λα

ζπκβάιινπλ θαη λα βνεζήζνπλ ζηε ζηαδηαθή «απνζαθήληζε ηνπ ζθεληθνχ
ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα καο

θαη ζηε δηακφξθσζε

επηζηεκνληθψλ

ην

δεδνκέλσλ

πνπ

λνεκαηνδνηνχλ

πεξηερφκελν

θαη

δηαγξάθνπλ ηηο πξννπηηθέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο» (Υξεζηίδνπ –
Ληνλαξάθε, 2001: 58).
Σν

πξφγξακκα

κε

ηίηιν

«Δθπαίδεπζε

Παιηλλνζηνχλησλ

θαη

Αιινδαπψλ Μαζεηψλ» έρεη ζαλ ζηφρν ηελ «αξκνληθή έληαμε ησλ παηδηψλ κε
πνιηηηζκηθέο θαη γισζζηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, δηαζθάιηζε ηεο απνδνρήο ηνπο
απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία, παξνρή γλψζεσλ
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηερληθψλ κέζσλ,
θαζψο θαη ππνζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θη έρεη
σο θχξηεο δξάζεηο:
-

ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ησλ
καζεηψλ απηψλ θαη ηεο επίπησζεο ησλ θνηλσληθψλ θαη
ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ ζηελ ζρνιηθή ηνπο επίδνζε, κέζα
απφ ηελ εθπφλεζε εξεπλψλ θαη κειεηψλ

-

ηελ αλάπηπμε θη εθαξκνγή κέηξσλ παξέκβαζεο γηα ηελ
νκαιή ηνπο έληαμε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα

-

ηε δεκηνπξγία θη ελζσκάησζε ζεζκψλ ζην εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα,

ψζηε

λα

δηαζθαιηζηεί

ε

πνηφηεηα

θαη

ε

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο
-

ηελ

επαηζζεηνπνίεζε

φισλ

ησλ

εκπιεθνκέλσλ

ζηελ

εθπαίδεπζε ( εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ θαη γνλέσλ) ζρεηηθά κε
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ηηο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ κηα πνιππνιηηηζκηθή
θνηλσλία
-

ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο
εθπαίδεπζεο, ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη ε
πινπνίεζε καζεηηθψλ ζπκπνζίσλ

-

ηελ αλάπηπμε ζεσξεηηθψλ , κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ
θαη δηδαθηηθνχ πιηθνχ, κε ην νπνίν ζα αμηνπνηείηαη θαη ε
κεηξηθή γιψζζα ησλ καζεηψλ, ψζηε ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί θαιχηεξα

ζε ζέκαηα

έληαμεο θαη ελζσκάησζήο ηνπο» (Νηθνιάνπ, 2000:113).
Με

ην

πξφγξακκα

απηφ

απμήζεθαλ

ηα

δηαπνιηηηζκηθά

ζρνιεία,

εθζπγρξνλίζζεθαλ νη Σ.Τ., εθδφζεθε λέν δηδαθηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ
ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη «έηξεμαλ» επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα ην
ξαηζηζκφ θαη ηελ μελνθνβία (Νηθνιάνπ, 2000:113-114).
Τπήξρε κηα αζάθεηα ζην Νφκν 2413/96 πνπ θαζφξηδε ηελ ίδξπζε θαη
ιεηηνπξγία δηαπνιηηηζκηθψλ ζρνιείσλ απφ ηνπο

Ο.Σ.Α. ηελ εθθιεζία θιπ.

Απηφ ζήκαηλε φηη ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα ράζεη κε ην ρξφλν ην δεκφζην
ραξαθηήξα ηεο θαη νη ππνζηεξηθηέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο
ζεσξνχζαλ πηζαλφλ, φηη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζην κέιινλ, ηππηθά θαη
νπζηαζηηθά, κεηνλνηηθά ζρνιεία ( Γακαλάθεο, 2005).
Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη

ην δηθαίσκα απηφ άλνημε ην δξφκν ζηηο

εζλνθνηλνηηθέο δηαθξίζεηο κε ηηο νπνίεο

θάπνηεο

νηθνλνκηθά εχπνξεο

θνηλφηεηεο αιινδαπψλ κπνξνχλ λα ηδξχζνπλ δηθά ηνπο ζρνιεία (Ρψζνη,
Πνισλνί), ελψ θάπνηεο άιιεο αδχλακεο λα κελ

κπνξνχλ (Αιβαλνί) , κε

απνηέιεζκα λα δηαησλίδεηαη ε αληίζεζε θαη ε δηάθξηζε

«πινπζίσλ» θαη

«θησρψλ» κεηαλαζηψλ (Κππξηαλφο, 2004: 318).
Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ φηη ν Νφκνο 2413/1996 πεξηέρεη δηάθνξεο
αληηθάζεηο θαη αζάθεηεο θαη δεκηνπξγεί ζχγρπζε. Αλαθέξεηαη ζε μερσξηζηά
ζρνιεία, ηάμεηο ή ηκήκαηα θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηνπο καζεηέο
κε γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη φρη φινπο ηνπο καζεηέο ηνπ
ζρνιείνπ πνπ είλαη θαη ε βαζηθή αξρή θαη αμία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο
εθπαίδεπζεο. Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη θνξείο απηνχ ηνπ λφκνπ, είηε απφ
πξφζεζε είηε απφ άγλνηα, ηαχηηζαλ ηε δηαπνιηηηζκηθή κε ηελ εζλνηηθή
εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε.
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Απηή ηελ πεξίνδν πξάγκαηη έγηλαλ πξνζπάζεηεο απφ πιεπξάο
Δπξψπεο θαη Διιάδαο, ψζηε λα ππάξμεη κηα ζεηηθή πξνζέγγηζε ζηε ιχζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ έληνλε εηεξφηεηα
ηνπ

ειιεληθνχ

ζρνιείνπ

θαη

ηελ

θνηλσληθή

πνιππνιηηηζκηθφηεηα.

Αλαδεηήζεθε ζε επξσπατθφ επίπεδν έλα λέν πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ
κεηνλνηηθψλ δηθαησκάησλ θαη λα εμαζθαιηζηνχλ ζεζκνί θαη κέηξα ηα νπνία λα
πξνζηαηεχνπλ ηηο κεηνλνηηθέο νκάδεο

θαη λα

δίλνληαη

φζν ην δπλαηφλ

θαιχηεξεο ή ίζεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο (Υξεζηίδνπ-Ληνλαξάθε, 2001).
ηα πιαίζηα ηνπ Γ΄ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο (Γ΄Κ.Π..)
«έηξεμαλ» πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη έληαμεο κεηαλαζηψλ καζεηψλ
θπξίσο ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε θαη ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ. ηφρν
είραλ λα επαηζζεηνπνηήζνπλ εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, φηη κέζα ζε κηα
πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη ζπκβίσζε θπξίσο κε ηελ
απνδνρή

ηεο

δηαθνξεηηθφηεηαο.

Πξαγκαηνπνηνχληαη

ζεκηλάξηα

θαη

επηκνξθψζεηο, ψζηε λα βνεζεζνχλ φινη ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο
εηεξφηεηαο θαη ε δηαπνιηηηζκηθή

εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε λα γίλεηαη κε

θαιχηεξνπο φξνπο (Εσγξάθνπ, 2003).
Πέξα φκσο

απφ ηα κεγάια απηά επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα, ησλ

νπνίσλ ηελ επζχλε έρεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ππάξρνπλ θαη άιινη ζεζκηθνί
θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε, φπσο είλαη ην
Παηδαγσγηθφ

Ηλζηηηνχην,

ην

Κέληξν

Διιεληθήο

Γιψζζαο,

ην

Κέληξν

Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, ην Δζληθφ Ίδξπκα Νεφηεηαο, ε Γεληθή Γξακκαηεία
Λατθήο Δπηκφξθσζεο θαη νη Ννκαξρηαθέο Δπηηξνπέο Λατθήο Δπηκφξθσζεο.

3.5. ςμπεπάζμαηα
Κάζε κεηαξξχζκηζε, αιιαγή θαη θαηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε, γηα λα
είλαη απνηειεζκαηηθή, πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηή απφ ην ζρνιείν ζε ζρέζε κε
ηηο κεηαβιεηέο θαη ηηο πξνεθηάζεηο απηψλ ησλ αιιαγψλ. ην ζρνιείν, πνπ
είλαη θνξέαο δηακφξθσζεο θαη άζθεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο,
αληαλαθιψληαη νη εθπαηδεπηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο κεηαβιεηέο ηεο
θνηλσλίαο θη απηφ γηαηί ην ζρνιείν θαη ε θνηλσλία βξίζθνληαη ζε κηα ζρέζε
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ζπλερνχο αιιειεπίδξαζεο θαη αλαζηνραζκνχ εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη
πξάμεο.
Ζ καδηθή κεηαλάζηεπζε θαη παιηλλφζηεζε έθεξε ζηελ επηθάλεηα ηελ
αλάγθε λα αληηκεησπηζηνχλ εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ
παξνπζία κεγάινπ αξηζκνχ κεηαλαζηψλ καζεηψλ ζην ζρνιείν.
Παξά ηηο κεγάιεο αιιαγέο πνπ έθεξε ν Νφκνο 2413/96

ζηελ

εθπαίδεπζε ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ ν φξνο «Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε»
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη

δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ

εθπαηδεπηηθψλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη.
Αληί λα εθαξκφδεηαη ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν, έρνπκε εθαξκνγή ηεο
ελζσκάησζεο, ζαλ πξνέθηαζε ηεο αθνκνίσζεο πνπ εθαξκφζηεθε ηελ
πξνεγνχκελε πεξίνδν.
Σα λέα εθπαηδεπηηθά κέηξα δελ εκπιέθνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία φινπο ηνπο καζεηέο, πνπ είλαη θαη ην αλαγθαίν, αιιά κφλν ηνπο
κεηαλάζηεο, πξάγκα ην νπνίν αληηηίζεηαη ζηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο
εθπαίδεπζεο.
Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ παίξλεη κέηξα, ψζηε λα
δηαηεξεζεί ε εζληθή θαη πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ, γηαηί
ε δνκή ηνπ ζρνιείνπ δελ επηηξέπεη ην δηάινγν ζηνπο δηαθνξεηηθνχο
πνιηηηζκνχο θαη ηνλ πινπξαιηζκφ ζηηο γιψζζεο. Πνιιέο θνξέο ιεηηνπξγεί
αθφκα ε ηδενινγία ηνπ «ρσλεπηεξίνπ», ε πξνζέγγηζε ηεο αθνκνίσζεο θαη ε
άξλεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, πνπ θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ εθπαίδεπζε θαη
ηελ νκαιή έληαμε ησλ «άιισλ» καζεηψλ.
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4ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΟΙ ΓΤΚΟΛΙΔ ΚΑΙ ΣΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ
ΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ ΠΟΤ ΠΡΟΔΡΥΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΚΙΛΑ ΓΛΧΙΚΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΚΑΙ Η ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΣΟ
ΥΟΛΔΙΟ

4.1.

Η ιδεολογική λειηοςπγία ηηρ γλώζζαρ ζηην εκπαίδεςζη και
ο πόλορ ηηρ ζηην αναπαπαγυγή ηηρ κοινυνικήρ ανιζόηηηαρ

Ζ ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ, ζχκθσλα κε κειέηεο εξεπλεηψλ,
ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζρνιείν θαη απνηειεί
βαζηθφ παξάγνληα αλαπαξαγσγήο ηεο

εθπαηδεπηηθήο θαη θνηλσληθήο

αληζφηεηαο.
Λέγνληαο ηδενινγία ελλννχκε ηηο ζπλνιηθέο πεπνηζήζεηο, αληηιήςεηο ,
ζηάζεηο θαη ηα αληαγσληζηηθά αμηαθά ζπζηήκαηα ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ
ηνπο θαη επεξεάδνπλ ηε δνκή ηεο εμνπζίαο ζε κηα θνηλσλία (Κπξίδεο, 1996).
Ζ ηδενινγία παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαη έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ
εθπαίδεπζε, αθνχ έλα ζχζηεκα δνμαζηψλ ην κεηαηξέπεη ζε δφγκα θαη κέζα
ζε απηφ ην πιαίζην θηλνχληαη νη καζεηέο. Ζ έθθξαζε απηνχ ηνπ δφγκαηνο πνπ
έρεη άκεζε ζρέζε θαη δηέπεηαη απφ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο παξαγσγήο είλαη θαη
ν ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο (Μπισλάο, 2004:162).
Ζ εξκελεία ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ
θπξίαξρε θνηλσληθή νκάδα κε ηνλ δηθφ ηεο ηξφπν, πεξλψληαο ηε δηθή ηεο
αληίιεςε θαη ρξεζηκνπνηψληαο δηθά ηεο εξγαιεία εξκελείαο φπσο ηνλ ζηξαηφ,
ην ζρνιείν, ηελ εθθιεζία, ηα ΜΜΔ θιπ), θαη θάλνληαο ηα άηνκα ηεο θνηλσλίαο
λα έρνπλ κηα «εηθνληθή ζπλείδεζε» γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Μπισλάο,2002).
Ζ γιψζζα ζπληειεί ζην λα δεκηνπξγνχληαη αληηιήςεηο, πεπνηζήζεηο,
πξνθαηαιήςεηο πνιιέο θνξέο μέλσλ πξνο ηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη δε
θνξέαο ηδενινγίαο θαη βνεζάεη ζην λα ηελ κεηαδίδεη. Άιιεο θνξέο
δεκηνπξγείηαη κηα ςεπδήο αληίιεςε γηα ηελ ζξεζθεία, ηελ επηζηήκε θαη ηελ
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παξάδνζε, γηα λα εμππεξεηήζεη ζπκθέξνληα είηε θνηλσληθά, είηε νηθνλνκηθά,
είηε πνιηηηθά ηεο θπξίαξρεο θνηλσληθήο νκάδαο. Ζ αληίιεςε απηή γίλεηαη
θαλεξή

ζην

ζρνιείν

κε

ην

λα

θαηεγνξηνπνηνχληαη

νη

καζεηέο

ζε

«δπλάκελνπο» κε θαιέο ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη «κε δπλάκελνπο» κε θαθέο
ζρνιηθέο επηδφζεηο (Μπισλάο, 2002).
Γηα λα επηηεπρζεί πςειή ζρνιηθή επίδνζε θαη λα ππάξμεη ζρνιηθή
πξφνδνο, πξέπεη νη καζεηέο λα έρνπλ αλαπηχμεη ηθαλφηεηεο θαη θαιιηεξγήζεη
δεμηφηεηεο ηέηνηεο, πνπ ζε ζρέζε κε ηελ δηαλνεηηθή ηνπο «δχλακε», λα
κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνπλ κε επηηπρία ηηο ζρνιηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη λα
αληαπνθξίλνληαη κε επηηπρία ζηελ πξφζθηεζε ηεο γλψζεο. Απηνί , ζπλήζσο,
νη καζεηέο πξνέξρνληαη απφ ηα κεζαία θαη αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα,
έρνπλ

αλάινγα βηψκαηα θαη παξαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ

ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Έηζη, ινηπφλ, λνκηκνπνηείηαη θαη πηζηνπνηείηαη ε
αίζζεζε ηεο «αλσηεξφηεηαο» θάπνησλ θαη «θαησηεξφηεηαο» θάπνησλ άιισλ,
κε απνηέιεζκα νη κελ λα πηζηνπνηνχληαη σο αλψηεξνη, νη δε άιινη λα
απνδέρνληαη ηελ θαησηεξφηεηά ηνπο (Μπισλάο,2002).
Ζ γιψζζα βνεζάεη ην άηνκν ζην λα αλαπηπρζεί πλεπκαηηθά θαη λα έρεη
θαιή ζρνιηθή επίδνζε. Δξεπλεηηθά έρεη δεηρζεί φηη νη ρακειέο ζρνιηθέο
επηδφζεηο νθείινληαη ζηε γισζζηθή πζηέξεζε ησλ καζεηψλ θαη θπξίσο απηψλ
πνπ πξνέξρνληαη απφ ρακειά θνηλσληθά ζηξψκαηα (Bernstein, ζην Μπαζιή,
1985).
Καηά ηνλ Bernstein ζηελ ζεσξία ηνπ πεξί «θσδίθσλ επηθνηλσλίαο» νη
ξφινη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο δεκηνπξγεζείζεο
δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο θαη επνκέλσο

ζπληεξείηαη θαη αλαπαξάγεηαη έλαο

θψδηθαο επηθνηλσλίαο κε ηαμηθή αλαθνξά. Απηφο

ν θψδηθαο επηθνηλσλίαο

δηακνξθψλεη ζρέζεηο, πξαθηηθέο, αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ. Σα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ ρακειά θνηλσληθά ζηξψκαηα έρνπλ «θησρφ» θψδηθα
επηθνηλσλίαο, δελ είλαη ζπκβαηφο κε απηφλ ηνπ ζρνιείνπ θαη απηφ έρεη άκεζε
επίδξαζε ζηε ζρνιηθή ηνπο επίδνζε. Απηή ε πζηέξεζε ζηε γιψζζα έρεη
άκεζεο επηδξάζεηο ζηελ ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ
ρακειά θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη πνιιέο θνξέο νδεγεί ζηε ρακειή ζρνιηθή
επίδνζε, ζηε ζρνιηθή δηαξξνή θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Απηά
ζπκβαίλνπλ γηαηί ε γιψζζα πζηεξεί απφ εθείλε ηελ επίζεκε ηνπ ζρνιείνπ θαη
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ε θνπιηνχξα ππνιείπεηαη

εθείλεο ηεο θπξίαξρεο θνηλσληθήο νκάδαο

(Φξαγθνπδάθε, 2001).
Ο Holliday , ζηε ζεσξία ηνπ γηα ηελ ζρνιηθή απνηπρία αλαθέξεη φηη ε
ρακειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο δελ νθείινληαη ζηε γισζζηθή πζηέξεζε ή ηε
γισζζηθή δηαθνξά, γηαηί ε γιψζζα, έζησ

θαη δχζθνια, θάπνηα ζηηγκή

καζαίλεηαη θαη ηα παηδηά «πξνρσξνχλ» ζην ζρνιείν. Σν δήηεκα είλαη φηη ην
ζρνιείν δελ αλαγλσξίδεη ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ
ρακειά θνηλσληθά ζηξψκαηα κηινχλ κηα άιιε γιψζζα, ε νπνία είλαη
δηαθνξεηηθή θαη είλαη «ιαλζαζκέλε» απφ εθείλε ηελ επίζεκε ηνπ ζρνιείνπ.
Δπίζεο, ηνλίδεη φηη είλαη έληνλα ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά απηή ηνπ ζρνιείνπ
πνπ θάλεη ηνλ καζεηή λα ληψζεη ληξνπή θαη ελνρέο γηα ηε γιψζζα ηνπ κε
απνηέιεζκα λα επέξρνληαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη εκπφδηα ζε απηνχο ηνπο
καζεηέο (Φξαγθνπδάθε, 2001:138).
Ο Lawton, ζηεξίδνληαο ηηο κειέηεο ησλ ςπρνιφγσλ Luria θαη
Vygotsky, αλαθέξεη φηη ε γιψζζα επεξεάδεη θάζε έθθξαζε ηνπ αλζξψπνπ
ζηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν θαη ηνλ βνεζάεη ζην πσο λα ιεηηνπξγεί, λα
ζθέθηεηαη, λα δξα, λα κειεηά θαη λα επηθνηλσλεί ζην θνηλσληθφ ηνπ
πεξηβάιινλ. Γελ ππάξρεη αλψηεξε θαη θαηψηεξε γιψζζα, αιιά νη καζεηέο
ησλ ρακειψλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ δελ γλσξίδνπλ κε επάξθεηα ηνλ
επεμεξγαζκέλν γισζζηθφ θψδηθα ηνπ ζρνιείνπ (Φξαγθνπδάθε, 1992).
Σν ζεκαληηθφ , ινηπφλ, είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί
φηη δελ ππάξρνπλ αλψηεξεο θαη θαηψηεξεο γιψζζεο, αιιά λα βνεζεζνχλ νη
καζεηέο ψζηε λα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο
κέζα απφ ηελ γιψζζα. ε απηή ηελ πξνζπάζεηα ην ζρνιείν κπνξεί λα παίμεη
ζεκαληηθφ ξφιν, αθνχ κέζσ ηεο γιψζζαο νη καζεηέο επηθνηλσλνχλ,
εθθξάδνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Δηδηθά ζήκεξα πνπ ην
ζρνιείν καο είλαη έληνλα πνιππνιηηηζκηθφ απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη
φιεο εθείλεο νη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο νη νπνίεο ζα αληαπνθξίλνληαη ζηελ
πνηθηιία ηεο γισζζηθήο επηθνηλσλίαο (θνχξηνπ, 1990).
Σέινο, νη ρακειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο δελ είλαη απνηέιεζκα κφλν ηεο
γισζζηθήο πζηέξεζεο, αιιά είλαη ζπλάξηεζε πνιιψλ παξαγφλησλ θπξίσο
θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ (γιψζζα, θνηλσληθή ηάμε,

νηθνγελεηαθφ

πεξηβάιινλ ). Γη΄ απηφ δελ κηιάκε γηα γισζζηθή δπζθνιία ησλ καζεηψλ , αιιά
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γηα θνηλσληνγισζζηθά πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ θαη ηνπ

ζρνιείνπ

(Παπαληθνιάνπ, 1988).

4.2. Σα μονοπολιηιζμικά και μονογλυζζικά σαπακηηπιζηικά ηος
ελληνικού ζσολείος
Σν ειιεληθφ ζρνιείν, αλ θαη ιεηηνπξγεί ζηα επξσπατθά πιαίζηα πνπ ε
επξσπατθή ηαπηφηεηα
πνιπγισζζία

κπαίλεη πάλσ απφ ηελ εζληθή θαη πξνέρεη ε

έλαληη ηνπ εζληθνχ ιφγνπ,

κνλνγισζζηθά, κνλνπνιηηηζκηθά

εληνχηνηο ραξαθηεξίδεηαη

απφ

θαη νκνηνγελνπνηεηηθά ραξαθηεξηζηηθά

(Αζθνχλε & Αλδξνχζνπ, 2004:15-17).
ηα ζρνιηθά βηβιία θαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα «πεξλάεη» κηα
αληίιεςε φηη ην ειιεληθφ έζλνο είλαη κνλαδηθφ, έρεη ηζηνξηθή ζπλέρεηα, είλαη
νκνηνγελέο θαη δελ αλαθέξνληαη πνπζελά νη γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο
κεηνλφηεηεο θαη απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ην ειιεληθφ έζλνο λα θαίλεηαη ηαμηθά
θαη θνηλσληθά νκνηνγελέο (Αζθνχλε & Αλδξνχζνπ, 2004:19).
Απηφ

ην

γεγνλφο δεκηνπξγεί

κηα

ιαλζαζκέλε

πξαγκαηηθφηεηα,

δεκηνπξγεί πνιιά πξνβιήκαηα ζην ζεκεξηλφ πνιππνιηηηζκηθφ ζρνιείν θαη
ηελ θνηλσλία

θη απηφ γηαηί δελ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε

ηελ χπαξμε

δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ θαη θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ηαπηνηήησλ. Σν
ζρνιείν ρξεζηκνπνηεί ηελ επίζεκε γιψζζα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,
εθκεηαιιεπφκελν ηα ζρνιηθά βηβιία θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη δελ
γίλνληαη αλαθνξέο ζε άιιεο γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο πνηθηινκνξθίεο.
Ζ εηεξφηεηα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ είλαη εκθαλήο ζην ζρνιείν θαη
παξφιν πνπ ε ζχλζεζε είλαη πνιππνιηηηζκηθή, νη καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη
απφ πνηθίια γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα ζεσξνχληαη πξφβιεκα
γηα ηελ ζπλνρή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ ελφηεηα ησλ καζεηψλ, κε απνηέιεζκα λα
δεκηνπξγνχληαη μελνθνβηθέο θαη ξαηζηζηηθέο αληηδξάζεηο.

Σν ζρνιείν

αληηδξάεη κε ην λα απνξξίπηεη ηε δηαθνξεηηθή γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ κε
ηελ

αθνκνίσζή

θαη

ηελ

έληαμε

ηνπο

θαη

ρξεζηκνπνηεί

δηάθνξα

αληηζηαζκηζηηθά εθπαηδεπηηθά κέηξα γηα λα δηαηεξήζεη ηελ εζληθή νκνηνγέλεηα
(Κάηζηθαο & Πνιίηνπ, 1999:139-141).
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Ζ κνλνγισζζηθφηεηα θαη ε κνλνπνιηηηζκηθφηεηα

πθίζηαηαη απφ ηελ

ίδξπζε ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ηεο εζληθήο,
γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο νκνηνγέλεηαο. Απηή ε πξαγκαηηθφηεηα δεκηνπξγεί
κεγάια εκπφδηα θαη δπζθνιίεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη έληαμε ησλ «άιισλ»
καζεηψλ, αθνχ δελ είλαη δπλαηή ε παξνπζία θαη ε αλαθνξά «άιισλ»
γισζζψλ θαη πνιηηηζκψλ ζην ζρνιείν (Αζθνχλε, 2001).
Ζ χπαξμε εζληθψλ, ζξεζθεπηηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη γισζζηθψλ
κεηνλνηήησλ, φπσο νη Βιάρνη, νη αξαθαηζάλνη, νη Αξβαλίηεο, νη ιαβφθσλνη
Μαθεδφλεο θ.ά., δελ αλαγλσξίζηεθε πνηέ απφ ην ειιεληθφ θξάηνο. Μφλν ε
κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ζηε Θξάθε

αλαγλσξίζηεθε θαη

ζηελ νπνία

ππάξρεη εηδηθφ λνκνζεηηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην ( Νηθνιάνπ, 1999, Υξεζηίδνπ –
Ληνλαξάθε, 2001).
Ζ θαιιηέξγεηα κηαο έληνλεο αληίιεςεο πεξί εζληθήο θαη πνιηηηζκηθήο
νκνηνγέλεηαο, δεκηνπξγεί κεγάιεο δπζθνιίεο ζηελ πξνζέγγηζε άιισλ
γισζζψλ θαη πνιηηηζκψλ ζην ζεκεξηλφ ειιεληθφ ζρνιείν (Γακαλάθεο 2003:
78).
Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλν ζην λα δηαηεξεζεί ε
ειιεληθή εθπαίδεπζε κέζα ζηα φξηα ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο, αθνχ αθφκα δελ
είραλ αλαπηπρζεί ε κεηαλάζηεπζε θαη ε παιηλλφζηεζε (Υξεζηίδνπ –
Ληνλαξάθε, 2001: 49).
ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηα ζρνιηθά βηβιία θαίλεηαη θαζαξά ε
απνπζία «άιισλ» γισζζψλ θαη πνιηηηζκψλ, θαη απηφ νθείιεηαη ζην ξφιν
πνπ δηαδξακάηηζαλ θαη δηαδξακαηίδνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζηελ
εδξαίσζε θαη ηελ αλαπαξαγσγή ησλ εζληθψλ θξαηψλ (Αζθνχλε, 2001).

4.3. Ο πόλορ ηυν αναλςηικών ππογπαμμάηυν και ηυν ζσολικών
βιβλίυν ζηο ελληνικό εκπαιδεςηικό ζύζηημα

ην ζρνιείν, νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο βξηζθφκελνη ζε κηα ζπλερή
αιιειεπίδξαζε, παξάγεηαη θαη κεηαδίδεηαη κηα ηδενινγία θαη ζε απηφ
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ζπληεινχλ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηα ζρνιηθά βηβιία. Σν ζρνιείν, σο
δπλακηθφο θνηλσληθφο ζεζκφο, ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ θπξίαξρε θνηλσληθή
θαη πνιηηηθή νκάδα γηα λα λνκηκνπνηήζεη , λα πηζηνπνηήζεη θαη λα εδξαηψζεη
ηελ ηδενινγία ηεο. Υξεζηκνπνηεί γηα απηφ ην ζθνπφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα
θαη ην ζρνιηθφ βηβιίν θαη δελ αθήλεη πεξηζψξηα ζηα εκπιεθφκελα κέξε
(καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί) λα απηελεξγήζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
πνηθίια εθπαηδεπηηθά θαη παηδαγσγηθά κέζα γηα λα γίλεηαη ε πξφζθηεζε ηεο
γλψζεο πην νκαιή θαη ε δηδαζθαιία πνηθηιφκνξθα.
Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ
ζρνιηθψλ βηβιίσλ είλαη ν ζεβαζκφο ηεο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο δηαθνξάο
ησλ καζεηψλ. Απηφ φκσο ηνλ ζθνπφ έξρεηαη λα ηνλ αιινηψζεη ε θπξίαξρε
θνηλσληθή νκάδα κε ζηφρν λα δηαηεξήζεη ηα πξνλφκηά ηεο, κε δερφκελε ηελ
ζεκεξηλή έληνλε θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα.
Καλέλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ είλαη ηδενινγηθά νπδέηεξν, αιιά
κέζα απφ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα ζρνιηθά βηβιία εθθξάδεη ηνπο
ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο θπξίαξρεο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο νκάδαο.
Οη

αμίεο,

νη

γλψζεηο

θαη

γεληθά

ην

πεξηερφκελν

ησλ

αλαιπηηθψλ

πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ειέγρνληαη απφ ηηο θπξίαξρεο
θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δπλάκεηο, ψζηε λα ζπληεινχλ ζηε δηαηήξεζε θαη
δηαηψληζε ησλ πξνλνκίσλ ηνπο. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη νη θπξίαξρεο
θνηλσληθέο

δπλάκεηο

βξίζθνληαη

ζε

κηα

αιιειεμάξηεζε

θαη

πάληνηε

πξνζπαζνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ηζνξξνπία θαη αιιειναπνδνρή. Δπηιέγεηαη
εθείλε ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ε νπνία ζα έρεη ζπγθεθξηκέλν ηδενινγηθφ θαη
πνιηηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζα ππεξεηεί ηα πξνλφκηα ησλ θπξίαξρσλ
θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ δπλάκεσλ. Ο ζηφρνο είλαη λα ππάξρεη έλαο
εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο θαη ηδενινγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηέηνηνο πνπ λα
κελ παξαβιέπνληαη νη εζληθέο παξαδφζεηο θαη ε πθηζηάκελε θνπιηνχξα θαη λα
έρνπλ ζθνπφ ηε δηαηήξεζε, ηελ

αλαπαξαγσγή

ησλ πξνλνκίσλ ησλ

θπξίαξρσλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ νκάδσλ θαη λα κελ ακθηζβεηείηαη ε
θπξηαξρία ηνπο (Αζθνχλε, 2001).
Γηα λα δηακνξθσζεί ν λένο καζεηήο θαη απξηαλφο πνιίηεο έηζη ψζηε λα
ππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηεο θπξίαξρεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο νκάδαο,
ρξεζηκνπνηείηαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ψζηε κέζα απφ απηφ λα
κεηαδνζνχλ νη θπξίαξρεο θνηλσληθέο , γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αμίεο. Μέζα
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ζε απηφ ην πιαίζην θαη ζε κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο ιεηηνπξγνχλ θαη νη
καζεηέο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Με ην πιαίζην απηφ ειέγρεηαη ε εθπαηδεπηηθή
δσή, εθαξκφδνληαη νη αλάινγεο

κέζνδνη δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο θαη νη

ηξφπνη πξφζθηεζεο ηεο γλψζεο κε απνηέιεζκα λα πιεξνί ην ζρνιείν ην
ξφιν ηνλ νπνίν έρεη επηθνξηηζηεί απφ ηελ πνιηηεία θαη ηελ θνηλσλία.
Γεκηνπξγεί , ινηπφλ, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα κηα κνξθή θνηλσληθνχ ειέγρνπ
γηα λα δηαηεξεί θαη λα δηαησλίδεη ε θπξίαξρε θνηλσληθή νκάδα ηελ εμνπζία θαη
ηα πξνλφκηά ηεο (Φινπξήο, 1992:63).
Σν ζρνιείν ζπληειεί ζην λα δεκηνπξγεζεί κηα εζληθή γιψζζα, κηα θνηλή
παξάδνζε θαη κηα εζληθή ηδέα. Με ηε δεκηνπξγία εζληθήο ηαπηφηεηαο, κέζσ
ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, κεηαδίδεηαη ε
θπξίαξρε ηδενινγία, νη παξαδφζεηο θαη ηα ζηεξεφηππα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
ηζηνξία, ηε ζξεζθεία θαη ηνλ πνιηηηζκφ

(Ρέππαο, 2001, Φινπξήο, 2001).

ηα παξαπάλσ βνεζάεη ην έλα θαη κνλαδηθφ ζρνιηθφ βηβιίν, κε ην
νπνίν κνξθψλνληαη νη καζεηέο θαη ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ηελ θεληξηθή
πνιηηηθή εμνπζία θαη επνκέλσο εμππεξεηείηαη ε εδξαίσζε ηεο

(Αβδειά,

2003).
Δίλαη φκσο ρξήζηκν λα αλαθεξζνχλ θαη νη πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη
ηα ηειεπηαία ρξφληα ψζηε λα δηακνξθσζεί κηα «επξσπατθή ηαπηφηεηα», ε
νπνία λα πξνθξίλεηαη ηεο εζληθήο θαη λα έρεη σο ζηφρν ηελ άκβιπλζε ησλ
ζηεξενηχπσλ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ
πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ (Αζθνχλε, 2001:75).
Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί, φκσο, ε παξαπάλσ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ρξεηάδνληαη κεγάιεο πξνζπάζεηεο, γηαηί νη εζσηεξηθέο θνηλσληθέο αληηζηάζεηο
είλαη ηεξάζηηεο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ππάξρεη θφβνο κήπσο θαη αιινησζεί ε
εζλνθεληξηθφηεηα καο θαη ε «αλσηεξφηεηα» ηνπ πνιηηηζκνχ καο.

Έηζη ηα

ζρνιηθά βηβιία αθφκα εμαθνινπζνχλ λα αλαδεηθλχνπλ πξνθαηαιήςεηο θαη
εζληθά ζηεξεφηππα, πηζηεχνληαο φηη κε απηφ ην πεξηερφκελν εμππεξεηείηαη ην
«εζληθφ ζπκθέξνλ».
ην βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ πεξηέρεηαη ε εηθφλα, φηη
ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο δελ έρεη αιινησζεί θαη νχηε επεξεαζηεί απφ
εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη ην ειιεληθφ έζλνο παξακέλεη νκνηνγελέο. ην
βηβιίν ηεο Γιψζζαο δηαθξίλνπκε αλαιινίσηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
πνιηηηζκνχ καο απφ ηα αξραία ρξφληα κέρξη ζήκεξα θαη ζην βηβιίν ηεο
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Γεσγξαθίαο εκθαλίδεηαη ε απφιπηε εζληθή νκνηνγέλεηα. Δπίζεο δε, φηη νη
δπηηθέο ρψξεο παξάγνπλ αλψηεξε ηζηνξία θαη πνιηηηζκφ, ελψ νη άιιεο ρψξεο
εκθαλίδνληαη σο «θαζπζηεξεκέλεο» ηζηνξηθά, πνιηηηζκηθά θαη νηθνλνκηθά
(Φξαγθνπδάθε, 1997:145, Βεληνχξα, 1997).
Τπάξρεη κηα ζπλερήο αλαθνξά ζηνλ ειιεληθφ ηξφπν δσήο, ηνλ
ειιεληθφ πνιηηηζκφ θαη ε ειιεληθή ηζηνξία ηίζεηαη ζηελ θνξπθή θαη ζην θέληξν
ησλ επξσπατθψλ ηζηνξηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηδηψθεηαη ε δηακφξθσζε
κηαο εζληθήο ζπλείδεζεο, ε νπνία βνεζάεη ζηελ αλάδεημε ηνπ παηξησηηζκνχ
θαη ηεο λνκηκνθξνζχλεο

(Φινπξήο, 2001:133-135).

ηα ζρνιηθά βηβιία γίλεηαη κηα ιάζνο ηεξάξρεζε ζηηο γιψζζεο θαη ηνπο
πνιηηηζκνχο. Οη πνιηηηζκνί δηαθξίλνληαη ζε «αλψηεξνπο» πνπ επηδξνχλ ζε
άιινπο

θαη ζε «θαηψηεξνπο» πνπ έρνπλ επεξεαζηεί απφ άιινπο

πνιηηηζκνχο. Ο ειιεληθφο πνιηηηζκφο αλαδεηθλχεηαη σο αλψηεξνο φισλ θαη
απηφ εζηηάδεηαη ζην φηη έρεη επεξεάζεη ηνλ ζχγρξνλν επξσπατθφ πνιηηηζκφ.
ζεο θαη φπνηεο επηδξάζεηο έρεη ππνζηεί ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο, ηηο έρεη
ππνζηεί απφ ηνπο πνιηηηζκνχο ησλ αλψηεξσλ δπηηθψλ βηνκεραληθψλ θξαηψλ
θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην δπηηθφ πνιηηηζκφ. Απηφ αθήλεη λα ελλνεζεί φηη έρεη
επεξεαζηεί κφλν απφ ηνλ πνιηηηζκφ ησλ αλψηεξσλ δπηηθψλ ρσξψλ
(Φξαγθνπδάθε, 1997, Φξαγθνπδάθε, 2004).
Δλψ

ηα

αλαιπηηθά

πξνγξάκκαηα,

ηνπιάρηζηνλ

ζεσξεηηθά,

πξνυπνζέηνπλ ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζε φινπο ηνπο καζεηέο, εληνχηνηο ηα
ζρνιηθά βηβιία δελ ηελ παξέρνπλ αθνχ πεξηέρνπλ εζλνθεληξηθέο αληηιήςεηο
θαη ζηεξεφηππα. Αλαθέξνπλ σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα ην «εζληθφ ζπκθέξνλ»
ην νπνίν είλαη δήζελ απαιιαγκέλν απφ ζθνπηκφηεηεο θαη ηδηνηειή
ζπκθέξνληα. Οη εζσηεξηθέο θνηλσληθέο αληηζέζεηο δελ αλαθέξνληαη ή φηαλ
εκθαλίδνληαη κεξηθέο θνξέο ραξαθηεξίδνληαη σο «εζσηεξηθέο δηαθνξέο»
(Αλδξνχζνπ, 2004:19).
Σν πεξηερφκελν ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ζπληεξεί ην ηδενιφγεκα ηεο
εζληθήο νκνηνγέλεηαο θαη θπξηαξρεί ε ηδέα ηνπ εληαίνπ ειιεληθνχ έζλνπο,
ππνθξχπηνληαο ηηο εζσηεξηθέο θνηλσληθέο , ηαμηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αληηζέζεηο
πνπ ππάξρνπλ

ζηελ ειιεληθή θνηλσλία πξνθεηκέλνπ λα κελ αιινησζεί ν

εζληθφο καο «εαπηφο» (Αζθνχλε & Αλδξνχζνπ, 2004:74).
Δλνρνπνηνχληαη

ε κεηαλάζηεπζε θαη ε παιηλλφζηεζε σο αηηίεο ηεο

εγθιεκαηηθφηεηαο θη απηφ γηαηί ελψ παιηφηεξα ππήξρε θνηλσληθή εζπρία θαη
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εξεκία

ηψξα δελ ππάξρεη, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ζπκπεξηθνξέο

ξαηζηζκνχ

θαη εζληθηζκνχ, λα ηίζεηαη ην εζληθφ ζπκθέξνλ πάλσ απφ ηα

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο παλαλζξψπηλεο αμίεο ( Βαθαιηφο, 2006).
Με ην ηδενιφγεκα ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο εζληθήο νκνηνγέλεηαο,
εκθαλίδνληαη

ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα μελνθνβηθέο θαη ξαηζηζηηθέο

ζπκπεξηθνξέο ζε βάξνο ησλ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πνηθίια
γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα

θαη ην ζρνιείν αληηκεησπίδεη ηε

δηαθνξεηηθφηεηα σο απεηιή ηεο εζληθήο νκνηνγέλεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο
ζπλνρήο.

Σνλίδνληαη

ηα

θνηλσληθά

ραξαθηεξηζηηθά

ησλ

κε

δπηηθψλ

επξσπατθψλ ρσξψλ( θηψρεηα, αλεξγία, δηαθξίζεηο) θαη δελ αλαθέξνληαη ηα
αληίζηνηρα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ

δπηηθψλ επξσπατθψλ ρσξψλ

(Αζθνχλε, 2001).

4.4.

Δθνοκενηπιζμόρ και εςπυκενηπιζμόρ ζηο ελληνικό
εκπαιδεςηικό ζύζηημα

Δζλνθεληξηζκφ πξνθαιεί ε δηαδηθαζία ηεο εζληθήο δηαπαηδαγψγεζεο
ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ε δε δεκηνπξγία εζληθήο ηαπηφηεηαο βαζίδεηαη ζηελ
γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή νκνηνγέλεηα. Ο εζλνθεληξηζκφο αλαπαξάγεηαη κε ην
πεξηερφκελν ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη έρεη ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα πνπ
έρνπλ ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο εηεξφηεηαο.
Σν ζρνιείν ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ εδξαίσζε ηνπ εζληθνχ
θξάηνπο. Έλαο απφ ηνπο ξφινπο ηνπ ζρνιείνπ είλαη θαη ε εζληθή
δηαπαηδαγψγεζε, πνπ αθνινπζψληαο ην δφγκα «έλα έζλνο, κηα γιψζζα, κηα
ζξεζθεία», παξέκεηλε πάληνηε κνλνγισζζηθφ θαη κνλνπνιηηηζκηθφ. Ζ
δηαπαηδαγψγεζε ζην ζρνιείν βαζίζηεθε ζηα ειιελνρξηζηηαληθά ηδεψδε θαη φηη
ε νξζφδνμε ζξεζθεία θαη ε ειιεληθή εζληθή ηζηνξία είλαη νη κνλαδηθνί θνξείο
ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ (Αζθνχλε, 2001:72, Υξεζηίδνπ – Ληνλαξάθε,
2001:49).
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Γεκηνπξγνχληαη ζηεξεφηππα θαη αληηιήςεηο ηέηνηεο ψζηε λα ππεξηηκάηαη
ν εζληθφο «εαπηφο» θαη ππνηηκψληαη νη «άιινη» κε Δπξσπαίνη. Ζ ππνηίκεζε
απηή αλαθέξεηαη θπξίσο ζηνπο ιανχο ησλ αλαηνιηθψλ θαη βαιθαληθψλ ρσξψλ
(Υξεζηίδνπ – Ληνλαξάθε, 2001).
Σν

εθπαηδεπηηθφ

ζχζηεκα

απνηειεί

έλα

ζεκαληηθφ

κεραληζκφ

εμππεξέηεζεο ηεο αλάγθεο ελφο έζλνπο γηα ελφηεηα, ζπλνρή, αλαπαξαγσγή
ηνπ θη επίζεο

δηακφξθσζεο ησλ πνιηηψλ ηνπ κέζα απφ ηε ζεζκηθή

ιεηηνπξγία ηνπ «ζρνιηθνχ εθθνηλσληζκνχ» (Κνπδέιεο, 1997:29).
Με ηνλ φξν «ζρνιηθφ εθθνηλσληζκφ» ελλννχκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο
νπνίνπο ην ζρνιηθφ ζχζηεκα πξνεηνηκάδεη ηνπο λένπο γηα ηνπο ελήιηθνπο
ξφινπο, δηακνξθψλεη ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο (αλαγλψξηζε ηεξαξρίαο,
ζπλέπεηα, ηξφπνπο δηαρείξηζεο πξνβιεκάησλ, αλάιεςε αηνκηθήο επζχλεο,
δηακφξθσζε ζπζηήκαηνο αμηψλ θιπ), ζέηεη ζηφρνπο πνπ αλαγλσξίδεη σο
εθηθηνχο θαη ζπκβαηνχο κε ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ, θαη ππφθεηηαη ζε
επηβξαβεχζεηο θαη ηηκσξίεο ζην βαζκφ πνπ ζπκκνξθψλεηαη απφ απηφλ ζηα
θπξίαξρα

θνηλσληθά πξφηππα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πεξίγπξνχ ηνπ

(Rudd,1997:259).
Σν ζρνιείν είλαη έλαο κεραληζκφο «πνιηηηζκηθήο νκνγελνπνίεζεο»
πνπ έρεη ζθνπφ λα πξνζδψζεη απηή ηελ θνηλή ηαπηφηεηα ζηα άηνκα πνπ
αλήθνπλ ζην ίδην πεξηβάιινλ (Αβδειά, 1997:30).
Με

ηε

δηδαζθαιία

κηαο

θαη

κνλαδηθήο

ειιεληθήο

γιψζζαο

δηαζθαιίδεηαη ε εζληθή νκνηνγέλεηα, γίλνληαη αλαθνξέο ζηελ εδαθηθή δηάζηαζε
ηεο εζληθήο καο ηαπηφηεηαο θαη δίδνληαη ζπλερείο πιεξνθνξίεο γηα δηάθνξνπο
κχζνπο πεξί ηεο θαηαγσγήο καο. Σν ειιεληθφ έζλνο ραξαθηεξίδεηαη σο
κνλαδηθφ ζηνλ θφζκν θαη γη΄ απηφ είλαη αλαγθαία ε θαιιηέξγεηα ηεο απφιπηεο
εζληθήο νκνηνγέλεηαο (Αβδειά, 1997β).
Ο εζλνθεληξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ θαίλεηαη
απφ ην πεξηερφκελν ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ σο
«αλψηεξν» ηνλ πνιηηηζκφ ησλ δπηηθψλ επξσπατθψλ ρσξψλ, ελψ ππάξρνπλ
ππνηηκεηηθνί ραξαθηεξηζκνί γηα ηνλ πνιηηηζκφ ησλ άιισλ κε δπηηθψλ
επξσπατθψλ ρσξψλ (Φξαγθνπδάθε, 1997:168).
Απηέο νη αληηιήςεηο δελ νδεγνχλ ζηελ ζσζηή εθπαίδεπζε θαη έληαμε
φισλ ησλ καζεηψλ θαη εηδηθά εθείλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πνηθίια
γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα θαη έρνπλ έλα δηαθνξεηηθφ γισζζηθφ
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θαη πνιηηηζκηθφ θεθάιαην. Φέξλνληαο, απηνί νη καζεηέο, κηα άιιε γισζζηθή θαη
πνιηηηζκηθή θνπιηνχξα, αληηκεησπίδνληαη κε θαρππνςία θαη πξνθαηάιεςε,
γηαηί απηή ε δηαθνξεηηθφηεηα εθιακβάλεηαη σο επηθίλδπλε γηα ηελ γισζζηθή
θαη πνιηηηζκηθή ζπλνρή ηνπ θξάηνπο – έζλνπο θαη είλαη πηζαλφλ λα αιινησζεί
ε «ζπιινγηθή ςπρή» ηνπ έζλνπο (Cummins, 2002).
Με ηε δηαδηθαζία ηεο εζληθήο δηαπαηδαγψγεζεο νη κεηαλάζηεο καζεηέο
ηίζεληαη ρακειά ζηελ θνηλσληθή ηεξαξρία , ραξαθηεξίδνληαη σο «θαηψηεξνη»
θαη φηη έρνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη ηελ

θαιιηέξγεηα

δεμηνηήησλ, ψζηε λα πξνζιακβάλνπλ κε επθνιία ηε γλψζε. Ζ δε ζρνιηθή
απνηπρία είλαη απνηέιεζκα ηνπ «πνιηηηζκηθνχ ειιείκκαηνο» δει ηεο
δηαθνξεηηθήο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο ησλ «άιισλ» καζεηψλ.
Αθφκα δε, ιφγνη νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί θαη πνιηηηθνί νδεγνχλ ηνπο
κεηαλάζηεο ζηε ρακειή ζρνιηθή επίδνζε

θαη ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ

(Φξαγθνπδάθε, 1985).
Με ηνλ φξν «επξσθεληξηζκφ» ελλννχκε ηελ πεπνίζεζε φηη

ν δπηηθφο

επξσπατθφο πνιηηηζκφο ήηαλ θαη είλαη αλψηεξνο ζε ζχγθξηζε κε φινπο ηνπο
άιινπο

πνιηηηζκνχο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα ππνηηκψληαη θαη λα

ππνβαζκίδνληαη

φινη νη άιινη κε

δπηηθνί επξσπατθνί πνιηηηζκνί. Απηή ε

αληίιεςε έρεη εκπεδσζεί ζηελ δπηηθή επξσπατθή θνηλσλία θαη νη θπξίαξρεο
πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο νκάδεο εθθξάδνληαη θαη ζπκπεξηθέξνληαη απαμησηηθά
θαη ππνηηκεηηθά γηα ηηο γιψζζεο, ηελ θνπιηνχξα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ κε
δπηηθψλ επξσπατθψλ ρσξψλ θαη ζεσξνχληαη θαηψηεξνη νη πνιηηηζκνί ηεο
Νφηηαο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο.
ην ειιεληθφ

ζρνιείν ππάξρεη έληνλνο εζλνθεληξηζκφο θαη ε

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θπξίαξρεο εζλνπνιηηηζκηθήο νκάδαο θαη
ησλ κεηαλαζηψλ είλαη

δχζθνιε. Κη απηφ γηαηί ε επηθνηλσλία δελ έρεη

απαιιαρζεί απφ ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο θαη δελ πθίζηαηαη απνδνρή
θαη

ζεβαζκφο

ζηε

γισζζηθή

θαη

πνιηηηζκηθή

δηαθνξεηηθφηεηα

(Γεσξγνγηάλλεο, 1997).
Σν πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ Γιψζζαο, Ηζηνξίαο, Γεσγξαθίαο θαη
Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο δηακνξθψλεη ηνλ «εζληθφ εαπηφ» θαη
αλαθέξεηαη ζηελ αλαιινίσηε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή θπζηνγλσκία ηνπ
ειιεληθνχ έζλνπο. Σν ειιεληθφ έζλνο αλαθέξεηαη σο κνλαδηθφ θαη νη πνιίηεο
ηνπο σο ήξσεο γηα λα δηαηεξήζνπλ ηε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή ηνπο
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ηαπηφηεηα θαη νκνηνγέλεηα. Τπνηηκψληαη νη άιινη ιανί θαη αλαδεηθλχεηαη ε
ειιεληθή αλσηεξφηεηα (Αζθνχλε, 2001:74).
Αλαθέξεηαη κφλν ν πνιηηηζκφο ησλ δπηηθψλ επξσπατθψλ ρσξψλ θαη
θαζφινπ ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ. Άζθεζε επηξξνή ν «αλψηεξνο» ειιεληθφο
πνιηηηζκφο ζηνπο γεηηνληθνχο ιανχο θαη πνιηηηζκνχο θαη φιν απηφ ην
ηδενιφγεκα έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κελ αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ην
πεξηερφκελν ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ε ζεκεξηλή θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα
(Πιεμνπζάθε, 2003:24).
Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα πεξηιεθζνχλ νη
επξσπατθέο αμίεο ζην πεξηερφκελν ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, ψζηε λα
ακβιπλζνχλ νη αξλεηηθέο αλαθνξέο γηα ηνπο «άιινπο» πνιηηηζκνχο. Απηή ε
πξνζπάζεηα δελ έρεη πάληνηε ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα γηαηί ην
ειιεληθφ έζλνο παξνπζηάδεηαη σο κηα ζπιινγηθφηεηα κε έληνλα θαη
αλαιινίσηα εζληθά, γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά.

ηα ζρνιηθά

βηβιία, θπξίσο ζε απηφ ηεο Ηζηνξίαο, αλαθέξνληαη ηα δεηλά πνπ επέβαιαλ νη
ερζξνί ζηνλ ειιεληζκφ θαη ηα εξσηθά θαηνξζψκαηα ησλ Διιήλσλ γηα λα
ακπλζνχλ θαη λα δηαηεξήζνπλ αλαιινίσηα ηα εζληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.
Έηζη έρνπκε κηα κεηαθίλεζε απφ ηνλ έληνλν εζλνθεληξηζκφ ζηνλ επξσπατθφ
πξνζαλαηνιηζκφ (Φξαγθνπδάθε, 1997:156-157, Φξαγθνπδάθε & Γξαγψλα,
1997).
πλνςίδνληαο ινηπφλ,

ιέκε φηη

ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα,

εζλνθεληξηθφ, κνλνπνιηηηζκηθφ, κνλνγισζζηθφ θαη νκνγελνπνηεηηθφ, αδπλαηεί
λα αληαπεμέιζεη ζηελ ζεκεξηλή γισζζηθή πνηθηινκνξθία θαη εζλνπνιηηηζκηθή
εηεξφηεηα ησλ καζεηψλ θαη λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ
έληαμή ηνπο. Ζ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή κε δνκηθέο ζεζκηθέο αιιαγέο
(Σ.Τ, Φ.Σ, Δληζρπηηθή Γηδαζθαιία, Πξφζζεηε Γηδαθηηθή ηήξημε,
2413/96)

Νφκνο

θαη πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ «άιισλ»

καζεηψλ, επηρεηξεί λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα. Σα απνηειέζκαηα ηνπο δελ
είλαη ηα πξνζδνθψκελα γηαηί εκπνδίδνληαη απφ ηελ εζλνθεληξηθή αληίιεςε
πνπ θπξηαξρεί ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. πλέπεηα δε απηνχ είλαη λα ππάξρνπλ
δηαθξίζεηο θαη ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιηθφ ρψξν κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ,
καζεηψλ θαη γνληψλ ληφπησλ θαη κεηαλαζηψλ
2001).
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(Υξεζηίδνπ – Ληνλαξάθε,

Θεσξείηαη,

ινηπφλ,

αλαγθαία

ε

δηαπνιηηηζκηθή

εθπαίδεπζε

σο

αληηζηαζκηζηηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηε ρψξα καο, φζν θη αλ ν φξνο
είλαη πνιχζεκνο θαη αζαθήο αθφκα. Κη απηφ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα
πιαίζηα κηαο νπζηαζηηθήο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο, πνπ δελ ζα αθνξά
κφλν ηελ ζρνιηθή επηηπρία ησλ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πνηθίια
γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα αιιά θπξίσο φισλ ησλ καζεηψλ.

4.5. Ο κοινυνικόρ και ο θεζμικόρ παηζιζμόρ ζηο ελληνικό εκπαιδεςηικό
ζύζηημα
χκθσλα κε ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ επξσπατθφ
θαη βνξεηνακεξηθαληθφ ρψξν, έρεη δεηρζεί φηη νη καζεηέο πνπ έρνπλ εζληθέο θαη
πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο πιήηηνληαη, εθηφο ησλ άιισλ, απφ δηαθξίζεηο θαη
ξαηζηζκφ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ρακειή ηνπο ζρνιηθή επίδνζε θαη ηελ
δηαηψληζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ (Φξαγθνπδάθε, 2001).
Ο ζεζκηθφο ξαηζηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη σο φξνο γηα λα δείμεη ηελ
θπξηαξρία ηεο κηαο θνηλσληθήο νκάδαο πάλσ ζηελ άιιε. Οη θνηλσληθέο
δηαθξίζεηο,

νη

νπνίεο

εθθξάδνληαη αθελφο κελ

ππάξρνπλ

ζηελ

εθπαίδεπζε

εκθαλίδνληαη

θαη

κε ηε κνξθή ηνπ ζεζκηθνχ ξαηζηζκνχ θαη είλαη

ζεζκηθά θαηνρπξσκέλεο θη αθεηέξνπ κε ηε κνξθή ηνπ πνιηηηθνχ ξαηζηζκνχ
θαη είλαη άηππα θαηνρπξσκέλεο (Κάηζηθαο & Πνιίηνπ, 1999).
Ο ξαηζηζκφο εθθξάδεηαη κε ηε ιεθηηθή βία ή ηε ζσκαηηθή βία, ηελ
επηζεηηθφηεηα, ηελ πξνθιεηηθφηεηα, ηελ έληνλε έληαζε ηεο θσλήο, κε ηνλ
απνθιεηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ απφ δεκηνπξγηθέο δξάζεηο, απφ ηηο
ρακειέο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ απηνχο ηνπο καζεηέο, ελψ
άιιεο θνξέο έρεη «θξπθέο» πξαθηηθέο. Απηέο νη ζηάζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο
αιιειεπηδξνχλ ζηε παηδαγσγηθή ζρέζε θαη νη κεηαλάζηεο καζεηέο βηψλνπλ
ηηο δηαθξίζεηο θαη ηνπο απνθιεηζκνχο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαζεκεξηλφηεηα
(Κάηζηθαο & Πνιίηνπ, 1999).
Μέζα ζην ζρνιείν παξάγεηαη κηα πεξίεξγε ζπκπεξηθνξά γηα ηνπο
κεηαλάζηεο καζεηέο φηη δει. έρνπλ ρακειφ γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν
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θαη δελ κπνξνχλ λα ζπκβαδίζνπλ καζεζηαθά, παξάιιεια κε ηνπο ληφπηνπο
καζεηέο, πεξηζσξηνπνηνχληαη θαη απνκνλψλνληαη, κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα
γη΄ απηνχο ηνπο καζεηέο, φπσο είλαη

ε ρακειή απηνπεπνίζεζε θαη

απηνεθηίκεζε. Απηή ε εηθφλα ηνχο δεκηνπξγεί κηα ςπρνινγία

ψζηε λα

απνδέρνληαη ηελ «θαησηεξφηεηά» ηνπο ή άιιεο θνξέο λα επηηίζεληαη κε βία
θαη λα δεκηνπξγνχληαη πνιιά πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη έληαμεο ζην
ζρνιείν (Μίηηιεο, 1998).
Ο

ζεζκηθφο ξαηζηζκφο εκθαλίδεηαη ζηηο ειιείςεηο ηεο πιηθνηερληθήο

ππνδνκήο ηνπ ζρνιείνπ νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ νιφπιεπξε
εθπαίδεπζε θαη έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ αθνχ ππάξρνπλ ειιείςεηο
εηδηθψλ

ρψξσλ

Δλδνζρνιηθήο

γηα

ηελ

πξαγκαηνπνίεζε

Δληζρπηηθήο

Γηδαζθαιίαο,

ηήξημεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο φπνπ θαη φηαλ

απαηηείηαη. Δπίζεο ζηηο νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο ηνπ ζρνιείνπ
φπνπ είλαη εκθαλήο, πνιιέο θνξέο, ε δηάθξηζε

ζηελ πνηφηεηα ηεο

παηδαγσγηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ

(Μαηζαγθνχξαο,

1999).
Με ην ζθεπηηθφ φηη νη κεηαλάζηεο καζεηέο δελ αλήθνπλ ζηνλ εζληθφ
θνξκφ, πιήηηνληαη απφ ζπκπεξηθνξέο θαη δηαθξίζεηο ηέηνηεο πνπ νδεγνχληαη
ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηελ εζσζηξέθεηα, ελψ αληίζεηα ζηα αλαιπηηθά
πξνγξάκκαηα δελ είλαη εκθαλήο ν ξαηζηζκφο θη απηφ

γηαηί έρεη αξλεηηθή

θφξηηζε. Έλα απιφ παξάδεηγκα πεξηζσξηνπνίεζεο είλαη

ε ίδξπζε θαη

ιεηηνπξγία ζε έλαλ γεσγξαθηθφ ρψξν ελφο ζρνιείνπ ζην νπνίν ζα θνηηνχλ
κφλν κεηαλάζηεο καζεηέο, ψζηε λα είλαη απνκνλσκέλνη απφ ηνπο ληφπηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπο, λα κελ πθίζηαηαη αιιειεπίδξαζε, νχηε επηθνηλσλία αθνχ
δελ εθπαηδεχνληαη

ζηνλ ίδην ζρνιηθφ ρψξν,

θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν

παξάγεηαη έλα είδνο ζεζκηθνχ ξαηζηζκνχ. Ζ επηζπκία ησλ ληφπησλ γνληψλ
είλαη λα απνκαθξχλνπλ ηα παηδηά ηνπο απφ ηνπο κεηαλάζηεο καζεηέο γηαηί
ζεσξνχλ φηη έρνπλ ρακειφ γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν θαη ε παξνπζία
ηνπο εκπνδίδεη ηελ ζρνιηθή πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο

(Giroux, 1992 ζην

Γθφηνβνο, 1998).
Γηα λα κελ δεκηνπξγνχληαη έληνλα θνηλσληθά θαη εθπαηδεπηηθά
πξνβιήκαηα ν ξαηζηζκφο κεξηθέο θνξέο εκθαλίδεηαη σο «ιαλζάλσλ» κέζα
ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη είλαη πνιχ δχζθνιν απηφο ν «ιαλζάλσλ
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ξαηζηζκφο» θαη ε «ιαλζάλνπζα θπιεηηθή πξνθαηάιεςε» λα εζηηαζηεί θαη
θπξίσο λα αληηκεησπηζηεί (Μίηηιεο, 1988).
Μηα έξεπλα ηνπ Μίηηιε (1998) αλαθέξεη φηη νη θαινί καζεηέο
αληηκεησπίδνπλ κε πνιχ θαιχηεξν ηξφπν ηνπο κεηαλάζηεο ζπκκαζεηέο ηνπο,
θη απηφ γηαηί απηνί νη καζεηέο έρνπλ θαιχηεξε ςπρνινγία, θαηαλννχλ
θαιχηεξα θαη

ηνπο απνδέρνληαη, αθνχ δελ ληψζνπλ λα απεηινχληαη απφ

απηνχο φζνλ αθνξά ηελ ζρνιηθή ηνπο επίδνζε. Αληίζεηα, νη κέηξηνη καζεηέο
ηνπο αληηκεησπίδνπλ επηζεηηθά, πξνθιεηηθά θαη αληαγσληζηηθά, ζε ζρέζε κε
ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο, θνβνχκελνη κήπσο θαη ε παξνπζία ηνπο ιεηηνπξγήζεη
ελάληηά ηνπο.
Απνηειέζκαηα

ξαηζηζηηθψλ

ζπκπεξηθνξψλ

κπνξνχλ

λα

ραξαθηεξηζηνχλ νη ρακειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ, ε
κε θαλνληθή παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ, ε κε ζέιεζή ηνπο λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηηο θαηλνηφκεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη ε κε
έληαμή ηνπο ζηηο ζρνιηθέο νκάδεο.

Παξάγνληαη πξνθιήζεηο θαη επηζεηηθέο

ζπκπεξηθνξέο, θιεηζηέο ζρνιηθέο νκάδεο, απνθιεηζκνί θαη πεξηζσξηνπνηήζεηο
θαη πνιιέο θνξέο νη κεηαλάζηεο καζεηέο ληψζνπλ πνιχ άζρεκα, ψζηε λα
θζάλνπλ ζην ζεκείν θαη λα απνξξίπηνπλ ηε κεηξηθή γιψζζα γηα λα κελ ηνπο
θνξντδεχνπλ θαη έηζη παξάγεηαη κηα ζχγρπζε ηεο αηνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο.
Ο εζλνθεληξηζκφο πνπ πθίζηαηαη ζην πεξηερφκελν ησλ ζρνιηθψλ
βηβιίσλ είλαη κηα θαιή πξνυπφζεζε γηα λα αλαδεηθλχνληαη κνξθέο ξαηζηζκνχ,
ζηεξεφηππα θαη αξλεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηε γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ
κεηαλαζηψλ καζεηψλ. Απηφ εθιακβάλεηαη απφ ηνπο κεηαλάζηεο καζεηέο σο
ππνηίκεζε θαη ηφηε επέξρεηαη ε πεξηζσξηνπνίεζε θαη ν απνθιεηζκφο ηνπο
(Jansen, 1987 ζην Γθφηνβνο, 1998).
ηνπο ρψξνπο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξνχλ

λα

θαιιηεξγεζνχλ πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα ηέηνηα πνπ λα νδεγνχλ ζε
ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο θαη απηφ λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην εθπαηδεπηηθφ
ηνπο έξγν θαη ζηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ. Γίλεηαη ινηπφλ,
θαλεξή ε κεγάιε αμία πνπ έρνπλ

ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε κε ηηο θαηάιιειεο επηκνξθσηηθέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο
λα αληηκεησπίδεηαη ν ξαηζηζκφο ζην ζρνιείν θαη λα κεηψλνληαη νη δηαθξίζεηο
θαη ε ζρνιηθή απνηπρία (King, 1986, ζην Γθφηνβνο, 1998).
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Με δεδνκέλν, ινηπφλ, ηε ζεκεξηλή πνιππνιηηηζκηθή εηθφλα ηνπ
ειιεληθνχ ζρνιείνπ, νη επηκνξθψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα
πνιιαπιαζηαζηνχλ

θαη λα ζπκβαδίδνπλ κε ην λέν εηεξνγελέο ζρνιηθφ

πεξηβάιινλ, πνπ ην ραξαθηεξίδεη ε πνηθηιία ζηε γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ.
Σν ειιεληθφ ζρνιείν ιεηηνπξγεί κε κηα «παξαδνζηαθή» ινγηθή θαη
ζπληεξεηηθά πξφηππα θαη απηή ε ιεηηνπξγία έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ
εθζπγρξνληζκφ θαη ηηο λεσηεξηζηηθέο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο κε απνηέιεζκα
λα

δεκηνπξγνχληαη

θνηλσληθέο

αληηζέζεηο

θαη

ζπγθξνχζεηο.

Έηζη

ν

εθπαηδεπηηθφο ελψ ζέιεη λα κεηαδψζεη πξάγκαηα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ
παξαδνζηαθφ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν

θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη

δεκηνπξγείηαη κηα εζσηεξηθή ζχγθξνπζε πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
αιινίσζε ηεο απηνεηθφλαο ηνπ θαη ηε κε πινπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ ηνπ
ζηφρσλ.
Οη εθπαηδεπηηθνί εθπαηδεχηεθαλ κε αληηιήςεηο κνλνπνιηηηζκηθήο θαη
κνλνγισζζηθήο δηδαζθαιίαο θαη ηψξα θαινχληαη λα δηδάμνπλ ζε έλα
πνιππνιηηηζκηθφ θαη πνιπγισζζηθφ πεξηβάιινλ, κε απνηέιεζκα λα επέξρεηαη
κηα «ζχγθξνπζε θαζεθφλησλ».
Μέρξη ηψξα ν ζηφρνο ηνπ ζρνιείνπ ήηαλ λα εθπαηδεχνληαη νη καζεηέο
θαη λα δηακνξθψλνπλ έλαλ «εζληθφ πνιίηε» κε ραξαθηεξηζηηθά γισζζηθήο θαη
πνιηηηζκηθήο νκνηνγέλεηαο.

ήκεξα φκσο

κε βάζε ηα λέα γισζζηθά θαη

πνιηηηζκηθά δεδνκέλα δελ κπνξεί παξά λα ππάξμεη κηα δηαθνξεηηθή
εθπαηδεπηηθή θαη παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία ζα ζπκβάιιεη ζηελ
θαιχηεξε θαη νιφπιεπξε εθπαίδεπζε φισλ ησλ καζεηψλ.
Σν ζρνιείν, σο δπλακηθφο θνηλσληθφο ζεζκφο, κπνξεί λα δηακνξθψζεη
ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη αληηιήςεηο ηέηνηεο πνπ λα βνεζήζνπλ ηελ νκαιή
εθπαίδεπζε θαη έληαμε ησλ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πνηθίια γισζζηθά
θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα θαη θπξίσο λα «θηηάμεη» έλα παηδαγσγηθφ θιίκα
απνδνρήο ηεο «δηαθνξεηηθφηεηαο».
Δίλαη ινηπφλ αλαγθαίεο νη αιιαγέο ζην πεξηερφκελν ησλ αλαιπηηθψλ
πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη κηα κεηαζηξνθή απφ ηε
κνλνγισζζηθφηεηα θαη κνλνπνιηηηκζηθφηεηα ζηε δηαπνιηηηκνπνίεζε ησλ
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ψζηε λα δηεπξπλζεί ην γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ
πεδίν ησλ καζεηψλ. Να εληαρζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γισζζηθά
θαη πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ γηαηί ε
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παηδαγσγηθή

ζρέζε κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε γισζζψλ θαη πνιηηηζκψλ δεκηνπξγεί κηα
δπλακηθή πνπ παξακεξίδεη ξαηζηζκφ, ζηεξεφηππα θαη αξλεηηθέο αληηιήςεηο
θαη δεκηνπξγεί κηα δπλαηφηεηα

ηθαλή

λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ ίζε

κεηαρείξηζε φισλ ησλ καζεηψλ (Αζθνχλε, 2001).
Απαηηείηαη, ινηπφλ, έλα ζπλεπέζηεξν άλνηγκα ηεο δεκνθξαηηθήο
θνηλσλίαο ζηηο νηθνπκεληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο αμίεο. Άλνηγκα ην νπνίν ζα
«πεξλάεη» κέζα απφ κηα νπζηαζηηθή δηαπνιηηηζκηθή δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε,
πνπ ζα απνδέρεηαη θαη ζα αλαγλσξίδεη ηελ πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή
εηεξφηεηα, ζα είλαη πην αλζξσπνθεληξηθή θαη ιηγφηεξν εζλνθεληξηθή θαη ην
ζεκαληηθφηεξν ζα πξνζθέξεη ζε φια ηα κέιε ηεο, ρσξίο δηαθξίζεηο,
ζηεξεφηππα θαη ξαηζηζκφ, κηα πξαγκαηηθή ηζφηεηα επθαηξηψλ ψζηε λα έρνπλ
φινη δηθαίσκα θαη ιφγν γηα ηε δσή ηνπο (Μπάιηαο, 2008:38).
ηηο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο ην δήηεκα ηεο ηζφηεηαο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ, ε δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε είλαη αληηκέησπε κε
ηελ πνιπκνξθία ησλ πνιηηηζκψλ, ε άξλεζε ηεο νπνίαο ηείλεη λα απνηειέζεη
παξάγνληα φρη κφλν θνηλσληθήο αζηάζεηαο, αιιά θαη ζηέξεζεο ησλ
αλζξσπίλσλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ. Σν εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα, ινηπφλ, νθείιεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο,
θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο, ψζηε λα παξέρεη ίζεο επθαηξίεο θαη ίζα
δηθαηψκαηα ρσξίο δηαθξίζεηο ζε φινπο ηνπο καζεηέο (Μπάιηαο, 2008:329330).

4.6.

Η εκπαίδεςζη ηυν μαθηηών πος πποέπσονηαι από ποικίλα

γλυζζικά και πολιηιζμικά πεπιβάλλονηα ζηο ελληνικό ζσολείο

Η λέξη γλώζζα είναι μικπή, κπύβει όμωρ πολλά και μεγάλα θέματα…
(Muhamed Brimou, Μετανάστης από τη Σσρία)

Ο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο, ζήκεξα, ζα πξέπεη λα είλαη ε δεκηνπξγία
κηαο θνηλσλίαο δεκνθξαηηθήο, αλεθηηθήο, ρσξίο ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο,
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πεξηζσξηνπνίεζε κεηνλνηήησλ, πνιηηηθή θαη ζξεζθεπηηθή

κηζαιινδνμία.

χκθσλα, βέβαηα, κε ηα ζχγρξνλα θνηλσληνινγηθά δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη ην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απνηειεί θνηλσληθφ ζεζκφ, ν νπνίνο ζπκβάιιεη, κέζσ
ηεο επηιεθηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο, ζηε δηαηψληζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ
θαη ησλ αληζφηηκσλ ζρέζεσλ εμνπζίαο ζε βάξνο ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη
πξνέξρνληαη απφ ρακειά θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα. ε απηή ηελ
θαηεγνξία καζεηψλ εληάζζνληαη θαη νη κεηαλάζηεο καζεηέο, νη νπνίνη ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ηελ

έληαμε ηνπο

ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα

ζπλαληνχλ ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα:
Γπζθνιίεο εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο, ιφγσ ηεο
απνπζίαο δίγισζζσλ πξνγξακκάησλ, ηεο έιιεηςεο θαηάιιεισλ
αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζρνιηθψλ βηβιίσλ.
Γπζθνιίεο απφ ηελ ππνηίκεζε ηεο θνπιηνχξαο ηεο ρψξαο
πξνέιεπζεο ηνπο, θαζψο θαη ηελ απνπζία ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο απφ
ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα βηβιία ηνπ κνλνπνπνιηηηζκηθνχ
ειιεληθνχ ζρνιείνπ.
Οη κεηαλάζηεο καζεηέο, ινηπφλ, εθηφο απφ ηελ αλάγθε ηεο επηβίσζήο
ηνπο ζηε ρψξα ππνδνρήο έρνπλ ην πξφβιεκα ηεο εθκάζεζεο ηεο λέαο
γιψζζαο θαη λα εληαρζνχλ ζηε θπξίαξρε θνπιηνχξα θαη ην λέν ηνπο ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ θαη λα αλαπηχμνπλ ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο. Παξά ηηο δηάθνξεο θαη επίκνλεο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη
ε

ειιεληθή

πνιηηεία

αθνινχζεζε

ηελ

ππνδνρή

ησλ

κεηαλαζηψλ

πξνζεγγίδνληάο ηνπο αθνκνησηηθά, ρσξίο λα αιινηψλεηαη ε νκνγελνπνίεζε
θαη κε θχξηα ρξήζε ζηε δηδαζθαιία ηελ εζληθή ειιεληθή γιψζζα. Απηφ
ζπκβαίλεη γηαηί ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα πξνβιέπεηαη ε κνλφγισζζε
δηδαζθαιία παξά ηελ λνκνζεηηθή πξφβιεςε ηεο δηγισζζίαο. Ο αθνκνησηηθφο
ραξαθηήξαο

ηνπ

εθπαηδεπηηθνχ

ζπζηήκαηνο

πξνζδηνξίδεηαη

απφ

ην

κνλνγισζζηθφ ηνπ πξφζεκν θαη ηελ «αηνκηθή δηγισζζία ρσξίο θνηλσληθή
δηγισζζία». Έηζη ην δηθαίσκα ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ, ζχκθσλα κε ην
εζληθφ θαη δηεζλέο δίθαην, λα δηαηεξήζνπλ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα ην ράλνπλ
ζην ζρνιείν.
Δξεπλεηηθά έρεη δεηρζεί φηη ηα εθπαηδεπηηθά θαη εληαμηαθά πξνβιήκαηα
ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ έρνπλ άκεζε ζρέζε ηφζν
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κε ην ρξφλν ηεο

θνηλσληθνπνίεζεο ηνπο ζηε ρψξα ππνδνρήο, φζν θαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή θαη
θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα πξνέιεπζεο. Σα δχν
απηά πεξηβάιινληα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ έληαμε
ησλ «άιισλ» καζεηψλ θαη γη΄ απηφ απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία ησλ δχν ρσξψλ
γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ άζθεζε ησλ αλάινγσλ πξαθηηθψλ πξνο φθεινο
ησλ καζεηψλ απηψλ (Μάξθνπ ,1987:86-92).
Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν ιεηηνπξγψληαο ζηα πιαίζηα ηεο ζχγρξνλεο
πνιππνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, νθείιεη λα αλαδεηήζεη λένπο ζηφρνπο,
λέα πεξηερφκελα αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη

ζπνπδψλ, ηα νπνία ζα

αληαπνθξίλνληαη ζηηο λέεο θαη ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο
ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ, ψζηε λα παξέρνληαη ίζεο επθαηξίεο εθπαίδεπζεο
ζηνπο κεηαλάζηεο καζεηέο θαη ην θπξηφηεξν ζε φινπο ηνπο καζεηέο ρσξίο
δηαθξίζεηο. Σν ζρνιείν θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη ηε γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ
απηψλ ησλ καζεηψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα ηε δηδάζθνληαη θαη λα ζπλερίζνπλ
λα έρνπλ ζρέζε κε ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο. Πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ νη
εθπαηδεπηηθέο θαη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζχκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο
θαη αλάγθεο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ, ψζηε ε εθπαίδεπζε θαη ε έληαμή
ηνπο λα γίλεη νκαιή. Μέζα απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα
αλαπηπρζνχλ ηα γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά ζηνηρεία, πνπ έρνπλ «θέξεη» καδί
ηνπο, ηα νπνία ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε πξφζθηεζε ηεο γλψζεο θαη
ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Ζ δηεχξπλζε ηνπ γισζζηθνχ θαη
πνιηηηζκηθνχ ηνπο νξίδνληα θαη ν εκπινπηηζκφο κέζα απφ ζρέζεηο
αιιειεπίδξαζεο ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο
απηνεθηίκεζήο ηνπο. Απηή είλαη

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα κηα εηξεληθή

θαη δεκηνπξγηθή ζπκβίσζε ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία. Γηα λα επηηεπρζεί
απηφ, απαηηνχληαη αιιαγέο ζηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα, ηα δηδαθηηθά βηβιία, ηε
δηδαθηηθή κεζνδνινγία, ηηο νξγαλσηηθέο δνκέο, αιιά θαη ηηο λννηξνπίεο, ηηο
ζηάζεηο, ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα γεληθφηεξα (Μαηζαίνπ,
Καξαηδηά-ηαπιηψηε, πηλζνπξάθε, 2001:426-444).
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4.7. Οι δςζκολίερ ζηην εκμάθηζη ηηρ ελληνικήρ γλώζζαρ
Ζ γιψζζα έρεη δπν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σν έλα είλαη φηη ιεηηνπξγεί
σο

βαζηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο θαη ην άιιν φηη

θνηλσληθνπνίεζε ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ

βνεζάεη ζηελ

(Γεκίξνγινπ & Γεκίξνγινπ,

1999).
Ο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο ηεο Γιψζζαο είλαη λα δηδάμεη ηνπο καζεηέο
ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαζεκεξηλή θαη ηελ επίζεκε
γιψζζα. Ζ ζρνιηθή επηηπρία ή ε απνηπρία εμαξηάηαη απφ ηε δπλαηφηεηα
εθκάζεζήο ηεο επίζεκεο γιψζζαο ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ζρνιείν.
Οη κεηαλάζηεο καζεηέο έρνπλ πξφβιεκα ζην ζρνιείν γηαηί δελ μέξνπλ
ηελ επίζεκε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ θαη γη΄ απηφ είλαη αλαγθαίν λα ηελ κάζνπλ
ψζηε λα γίλεη απνηειεζκαηηθή ε εθπαίδεπζε

θαη

ε νκαιή έληαμή ηνπο.

Ξέξνληαο κφλν ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα αλαγθάδνληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ δχν
γιψζζεο θαη έρνπκε ην θαηλφκελν ηεο αηνκηθήο δηγισζζίαο θαη φρη ηεο
θνηλσληθήο, θαηλφκελν ην νπνίν επεξεάδεη ηελ αηνκηθή ηνπο έληαμε θαη ηελ
θνηλσληθή ηνπο θηλεηηθφηεηα (θνχξηνπ, 2001).
πλδπάδνληαο ηνπο φξνπο αηνκηθή θαη θνηλσληθή δηγισζζία,
θαηαιήγνπκε ζε δχν

γισζζηθέο/επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο-πεξηπηψζεηο

πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζε κηα θνηλσλία,
1) ζηελ πεξίπησζε φπνπ ππάξρεη αηνκηθή θαη θνηλσληθή δηγισζζία,
2) ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε αηνκηθή δηγισζζία θαη ζηελ θνηλσλία θαη ηνπο
θνηλσληθνχο ζεζκνχο λα ιεηηνπξγεί

κία κφλν γιψζζα. Ζ Διιάδα εληάζζεηαη

ζε απηή ηελ πεξίπησζε. Σν εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα θαη ε θνηλσλία
ιεηηνπξγνχλ κνλφγισζζα θαη

ε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο

είλαη

απαξαίηεηε ζηνπο κεηαλάζηεο καζεηέο (Γακαλάθεο 2003:91-93).
Σν ειιεληθφ ζρνιείν εθαξκφδνληαο ηελ αθνκνησηηθή εθπαηδεπηηθή
πξνζέγγηζε, ζηεξίρζεθε ζηελ άπνςε, φηη πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα
ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Απηή ε δηαδηθαζία είρε ζαλ απνηέιεζκα ην γισζζηθφ
απνθιεηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,
αθνχ δελ ρξεζηκνπνηνχηαλ θαζφινπ ε κεηξηθή ηνπο γιψζζα (Γακαλάθεο,
2003:93).
Οη αθξαίνη ππνζηεξηθηέο απηήο ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο εθηηκνχζαλ
φηη θαιψο δελ πξέπεη λα ππάξρεη θακία ζρέζε κε ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα,
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ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί πην αλψδπλα θαη πην γξήγνξα ε εθκάζεζε ηεο
ειιεληθήο γιψζζαο (Μάξθνπ,1996).
Ζ δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο είλαη πνιχ ρξήζηκε γηα ηνπο
κεηαλάζηεο καζεηέο θη απηφ γηαηί γίλεηαη γέθπξα κεηάβαζεο απφ ηελ κεηξηθή
ζηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη δηεπξχλεη ην γλσζηηθφ θαη γισζζηθφ
πεδίν ηνπο. Ζ δηδαζθαιία κφλν ηεο κηαο γιψζζαο έρεη σο απνηέιεζκα ηε
κείσζε ηεο γισζζηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο θαη ηε ρακειή ζρνιηθή επίδνζε. Ζ
πξψηε επηδίσμε ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ είλαη λα κάζνπλ ηε γιψζζα ηεο
ρψξαο ππνδνρήο δει ηελ επίζεκε ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα
ζπκκεηέρνπλ

ελεξγά

θνηλσληθνπνηεζνχλ.

ζηε

Δπίζεο,

ζρνιηθή

δσή,

γηα

απνθηήζνπλ

λα

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο πξέπεη ε

λα

εληαρζνχλ
απηνί

νη

θαη

λα

καζεηέο

ειιεληθή λα δηδάζθεηαη σο δεχηεξε

γιψζζα (Κνηζηψλεο, 1997α :131-142).
Δπίζεο, «πξέπεη λα απνξξίςνπκε ηε ζεσξία ησλ ειιείςεσλ θαη ησλ
θελψλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο ζηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα αζπαζηνχκε
ηε ζεσξία ηεο δηαθνξάο, πνπ αλάγεη ζε πξψηε αμία ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ
κεηαλαζηψλ καζεηψλ»( Κνηζηψλεο,1993:41).
χκθσλα κε ηηο αξρέο απηέο, ην ζρνιείν πξέπεη λα βνεζάεη ηνπο
καζεηέο λα αλαθαιχςνπλ ηελ γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη
λα πεηχρνπλ ηελ απνδνρή θαη ην ζεβαζκφ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.

4.8. Η καηάζηαζη ζηην Δλλάδα
ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην 1996 ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ , ην
73% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ξσηήζεθαλ, πηζηεχνπλ φηη ε είζνδνο μέλσλ ζηελ
Διιάδα απμάλεη ηελ εγθιεκαηηθφηεηα θαη ην 63% φηη νη κεηαλάζηεο ρσξίο ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά

πξέπεη λα απειαχλνληαη. Σα δε παηδηά

απάληεζαλ ζε πνζνζηφ 63% φηη δε ζα ήζειαλ ζηελ ηάμε ηνπο ηζηγγαλφπνπια
θαη ζε πνζνζηφ 86% φηη δε ζα ήζειαλ Αιβαλφπνπια ( Φξαγθνπδάθε &
Γξαγψλα,1997)
κσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη επαηζζεηνπνίεζε θαη θιίκα
απνδνρήο, πνηα είλαη ηα εθπαηδεπηηθά πεξηζψξηα πνπ έρεη ν εθπαηδεπηηθφο λα

87

βνεζήζεη ηνπο κεηαλάζηεο καζεηέο θαη λα δψζεη δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;
Σν ειιεληθφ ζρνιείν κε ην επηρείξεκα ησλ «ίζσλ εθπαηδεπηηθψλ
επθαηξηψλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο » ιεηηνπξγεί αθνκνησηηθά θαη «μερλά» φηη
απηνί νη καζεηέο δελ έρνπλ ίζεο καζεζηαθέο θαη γλσζηηθέο αθεηεξίεο κε ηνπο
ληφπηνπο, φπσο επίζεο θαη ηελ γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή αλνκνηνγέλεηα ηνπο
θαη

ηνπο

δηαθνξεηηθνχο

ξπζκνχο

θαη

δπλαηφηεηεο

κάζεζεο,

ιφγσ

δηαθνξεηηθφηεηαο ζηε γιψζζα, ζηελ εζληθφηεηα θαη ηνλ πνιηηηζκφ.
Σν βαζηθφ κέηξν πνπ «παίξλεη» ην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ηελ «νκαιή
θαη ηζφξξνπε» έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ ζην ζρνιείν είλαη λα ηδξχεη
θπξίσο Σάμεηο Τπνδνρήο θαη

Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα, φπνπ νπζηαζηηθά

ηνπο παξέρεηαη Δληζρπηηθή Γηδαζθαιία. Οη ηάμεηο απηέο έρνπλ ζηφρν λα
αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ πξνεγνχκελνπ πεξηβάιινληφο
ηνπο, ψζηε λα απνθηήζνπλ εθείλα ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα λα εληαρζνχλ θαη
λα θνηλσληθνπνηεζνχλ ζην λέν ηνπο εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. πληεινχλ ζην
λα αθνκνησζνχλ απηνί νη καζεηέο ρσξίο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο θαη λα
εληαρζνχλ ζην ζρνιείν. Απνηεινχλ ηκήκα ηνπ επίζεκνπ ζρνιείνπ, ηνπ νπνίνπ
ην πνζνζηφ ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 20%,
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ρσξίο κεγάιεο δπζθνιίεο ε θνηλσληθή θαη
γισζζηθή αθνκνίσζε ηνπο. Αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ, ε
δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο κπνξεί λα δηαξθέζεη απφ 1
έσο 2 ρξφληα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν καζεηήο κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη ζηελ
επίζεκε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο , κεηαθέξεηαη ζε θαλνληθή ηάμε. Έηζη,
νη Σάμεηο Τπνδνρήο θαη ηα Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα δηέπνληαη απφ ηε ινγηθή
ηεο δηάθξηζεο θαη ηνπ δηαρσξηζκνχ δεδνκέλνπ φηη νη κεηαλάζηεο καζεηέο
θαινχληαη λα μεπεξάζνπλ ηηο γισζζηθέο, γλσζηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηνπο
ειιείςεηο, εθηφο ησλ θαλνληθψλ ηάμεσλ, ζηηο νπνίεο ζα εληαρζνχλ χζηεξα απφ
ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηνπο ζηηο Σ.Τ θαη Φ.Σ. (Παπάο, 1998:169).
Παξφιν πνπ ε Τπνπξγηθή Απφθαζε (Φ10/20/Γ1/708ΦΔΚΒ/28-9-99)
πξνβιέπεη ηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο, εληνχηνηο δελ
δηδάζθεηαη θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε ην δηαθνξεηηθφ

κνξθσηηθφ θαη

πνιηηηζκηθφ ηνπο θεθάιαην.
Ζ απνκφλσζή ηνπο ζηηο Σ.Τ θαη ηα Φ.Σ δελ βνεζάεη ζην λα θαιπθζνχλ νη
γισζζηθέο θαη γλσζηηθέο ηνπο αδπλακίεο θαη απηή ε απνκφλσζε ηνχο
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ζηηγκαηίδεη θαη ηνχο πεξηζσξηνπνηεί, κε απνηέιεζκα λα επηθνηλσλνχλ, θαηά
θαλφλα , κε ηνπο νκνεζλείο ηνπο (Καξαθαηζάλεο,1989:26-27).
Οη αδπλακίεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ Σ.Τ

θαη ησλ Φ.Σ, ε έιιεηςε

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε ιεηςή πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ε κε
χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα
λα κελ έρνπλ ηα ηκήκαηα απηά ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα. Δπίζεο ε
εθπαίδεπζή ηνπο καθξηά απφ ηηο θαλνληθέο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ δελ βνεζάεη
ζηελ γξήγνξε πξφζθηεζε ηεο γλψζεο θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο κε
απνηέιεζκα ηε ρακειή ζρνιηθή επίδνζε θαη ηε δπζθνιία ζηελ έληαμή ηνπο
ζην λέν ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.
Αθνχ ν αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ είλαη κεγάινο ζην ζεκεξηλφ
ειιεληθφ ζρνιείν είλαη αλαγθαία ε ελζσκάησζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο
πξνζέγγηζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Μηα ζπλνιηθή δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
κε λέα κέηξα, ηα νπνία κπνξνχλ λα αθνινπζεζνχλ θαη λα αιιάμνπλ ηα
εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα, φπσο:
 Ζ ιεηηνπξγηθή ζχλδεζε ηεο εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο κε βάζε ηελ
κεηξηθή γιψζζα ησλ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πνηθίια
γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα.
 Ζ ιεηηνπξγία ελδνζρνιηθήο ζηήξημεο (εμαηνκηθεπκέλε

ή εληζρπηηθή

δηδαζθαιία) ζηα πιαίζηα ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ.
 Ζ θαηάιιειε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα
ελεκεξσζνχλ θαη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ζε δεηήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο
εθπαίδεπζεο.
 Ζ

ζηήξημε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ δηαπνιηηηζκηθψλ δξψκελσλ ζηα

ζρνιεία, ζηα νπνία λα παίδνπλ ελεξγφ ξφιν νη καζεηέο θαη νη γνλείο
ηνπο.
 Ζ αλαζεψξεζε ηεο δηδαθηηθήο χιεο ζηα καζήκαηα ηεο Ηζηνξίαο, ηεο
Γεσγξαθίαο, ηεο Αγσγήο ηνπ Πνιίηε θαη ε αληίζηνηρε αλαγλψξηζε ηνπ
ξφινπ πνπ έπαημε ε δηεζλήο κεηαλάζηεπζε απφ θαη πξνο ηελ Διιάδα
ζηελ ζχγρξνλε ηζηνξία, θαζψο θαη ε εμνηθείσζε κε αληίζηνηρα ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ηηο επξσπατθέο ρψξεο.
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Σέινο, νη δίγισζζνη εθπαηδεπηηθνί λα πξνζιακβάλνληαη κέζσ ΑΔΠ θαη
λα δηδάζθνπλ ζηηο γιψζζεο πξνέιεπζεο απηψλ ησλ καζεηψλ (Μαηζαίνπ,
Καξαηδηά-ηαπιηψηε, πηλζνπξάθε, 2001).

4.9.

Οι αναγκαίερ διδακηικέρ πποζεγγίζειρ

Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζήκεξα ζηξέθεηαη ζηελ αλαθάιπςε
λέσλ δηδαθηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη πξαθηηθψλ, πνπ
ηθαλνπνηνχλ, θπξίσο, ηελ αλάγθε γηα επηθνηλσλία, αιιειεπίδξαζε θαη
γλσξηκία κεηαμχ ησλ καζεηψλ, αλάπηπμε ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο θαη ηνπ
ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο.
Δηδηθφηεξα, ε εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απφ ηνπο αιινδαπνχο
θαη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο πξέπεη λα γίλεηαη παξάιιεια κε ηελ απφθηεζε
εθπαηδεπηηθψλ δεμηνηήησλ, ηελ αλάπηπμε εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ θαη ηελ
αχμεζε ηεο καζεζηαθήο απνδνηηθφηεηαο, αθνχ ν κεηαλάζηεο καζεηήο δε
δηδάζθεηαη κφλν φ,ηη απαηηείηαη απφ κηα δηδαθηηθή ελφηεηα, αιιά θαη φιεο ηηο
ιέμεηο θαη ηηο εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εθπαηδεπηηθφο.
Ζ πξνθνξηθή επηθνηλσλία

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία παίδεη

νπζηαζηηθφ ξφιν, ψζηε νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ απηνπεπνίζεζε θαη λα
ληψζνπλ

αζθάιεηα.

Αξρηθά

πξαγκαηνπνηνχκε

νξηζκέλεο

δηαδηθαζίεο

αλάιπζεο κε ζηφρν κηα πξψηε κεξηθή πξφζβαζε ζηελ θαηαλφεζε ηεο
νξγάλσζεο (ζπληαθηηθήο θαη κνξθνινγηθήο) θαη ηνπ λνήκαηνο κηαο γξαπηήο ή
πξνθνξηθήο πξφηαζεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Γηα λα κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ
κε νηθείνπο θζφγγνπο θάλνπκε αληηζηνηρίζεηο γξακκάησλ θαη θζφγγσλ, ψζηε
λα κπνξνχλ λα δηαθξίλνληαη νπηηθά θαη λα δεκηνπξγείηαη κηα καζεζηαθή
πξνζέγγηζε απφ ην γλσζηφ ζην άγλσζην. Με ηελ επηθνηλσλία

νη καζεηέο

καζαίλνπλ δηάθνξεο γισζζηθέο εθθξάζεηο, αμηνπνηνχλ ηε θξαζενινγία θαη
εκπινπηίδνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο κε ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ ηνχο είλαη αλαγθαίεο
ζην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο δσή θαη γξάθνπλ ζηνλ πίλαθα πνιιέο απφ
απηέο ηηο ιέμεηο

θαη ηηο νκφξξηδέο ηνπο. Απνθηνχλ «αθνπζηηθφ θαη νπηηθφ

αίζζεκα» ψζηε λα εκπεδψζνπλ ρσξίο δπζθνιίεο ηε δνκή ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο θαη λα θαηαθηήζνπλ αλαγλσζηηθή δεμηφηεηα σο γεληθή δεμηφηεηα
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κάζεζεο, αμηνπνηψληαο ηελ ζηα άιια καζήκαηα αιιά θαη ζηνλ γξαπηφ ιφγν
(Βψξνο, Φ.Κ.,2010).
Ζ δηδαζθαιία ησλ ειιεληθψλ , σο δεχηεξε γιψζζα, πξέπεη λα δίλεη
έκθαζε ζηελ αλάγλσζε γηα λα κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ κφλνη ηνπο απηνί νη
καζεηέο θαη λα απηνλνκνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ δηαδηθαζία απηή
πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα:
1.- Υξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ πνπ λα πξνθαινχλ ελδηαθέξνλ

ζηνπο

καζεηέο.
2.- Δπηινγή αλαγλσζηηθνχ πιηθνχ ψζηε λα πεξηιακβάλεη απζεληηθά θείκελα
ηεο θπζηθήο γιψζζαο.
3.- Δπηινγή πιηθψλ πνπ λα πξνζθέξνπλ κηα πνηθηιία εηδψλ ιφγνπ.
4.-Δπηινγή πιηθψλ πξνζαξκνζκέλσλ ζην ιεμηθφ θαη δνκηθφ επίπεδν ηεο
γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ.
5.- Υξήζε δηαθφξσλ

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο νη νπνίεο είλαη

θαηάιιειεο γηα ην επίπεδν ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ.
6.-Καηαζθεπή καζεκάησλ αλάγλσζεο πνπ λα είλαη επηθεληξσκέλα ζηελ
αλάγλσζε, σο δηαδηθαζία, αιιά θαη σο κάζεζε.
7.-Καηαζθεπή

αλαγλσζηηθψλ

καζεκάησλ

γηα

ηελ

ελεξγνπνίεζε

πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ κε ζηφρν ηε ζχλδεζε ηνπο κε λέεο, ππφ θαηάθηεζε,
εκπεηξίεο.
8.-Πξνζθνξά

πνηθίισλ

επθαηξηψλ

γηα

ηελ

αλάπηπμε

αλαγλσζηηθψλ

εξγαιείσλ, πέξα απφ ηηο δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνζθέξεη ε ηππηθή
γιψζζα (Μαηζαίνπ, Καξαηδηά-ηαπιηψηε, πηλζνπξάθε, 2001).
Δλψ ε θαιιηέξγεηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ είλαη άζθεζε ζηε ζπλνκηιία,
ε εμάζθεζε ηεο γξαθήο απαηηεί ηδηαίηεξε άζθεζε, ψζηε νη καζεηέο λα
κπνξέζνπλ λα βξνπλ ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο κε ηηο ιέμεηο, κε ηε ζχληαμε , κε ηε
ζηίμε θαη κε ηα λνήκαηα (Φξαγθνπδάθε, 2010).
Γηα ηελ άζθεζε ησλ καζεηψλ ζην γξαπηφ ιφγν δίλνληαη εξγαζίεο κε
αλαγξαθή ηζηνξίαο απφ εηθφλεο, κε ζέκα ιέμεηο – θιεηδηά, κε πεξηγξαθή κηαο
δξαζηεξηφηεηαο, εηθφλαο, ηνπίνπ, θαηάζηαζεο, πξνζσπηθέο επηζηνιέο,
ζπκπιήξσζε αζθήζεσλ δνκήο θαη ζχλδεζεο πξνηάζεσλ, παξαγξάθσλ,
θεηκέλσλ θαη κεηαβαηηθέο ιέμεηο. Δπίζεο , θαιφ είλαη λα δίλνληαη θαη αζθήζεηο
πξνζαξκνγήο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ

ζηα γισζζηθά ζπκθξαδφκελα θαη ηελ

επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε, κεηαηξνπή ξεπνξηάδ ζε δηήγεζε, ζπκπιήξσζε
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κηζνηειεησκέλσλ πξνηάζεσλ, κεηαηξνπή πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε γξαπηφ,
αλάινγα κε ηελ επηθνηλσληαθή θαηάζηαζε, ζπκπιήξσζε δηαθφξσλ εληχπσλ
κε αληαιιαγή εκπεηξηψλ απφ ηηο γξαπηέο εξγαζίεο, δηφξζσζε θαηά νκάδεο κε
ζπλερή ηξνθνδφηεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη κε επέθηαζε ηεο παξαγσγήο
γξαπηνχ ιφγνπ ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα.
Δδψ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ηερληθή απηνδηφξζσζεο κε
ηε γξαθή ζε θάζε δεχηεξε γξακκή, ψζηε ζηελ θελή γξακκή λα γξάθεηαη
ζσζηά απφ ην καζεηή ε πξνεγνχκελε ζεηξά, ρσξίο λα επηδησρζεί ε
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζαλ πξφηππν, αιιά ε θαηαλφεζε απφ
ηνπο καζεηέο ηεο κεγάιεο δηαθνξάο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ απφ ηνλ γξαπηφ.
κσο, ππάξρνπλ πνιιέο δπζθνιίεο θη απηφ γηαηί ππάξρνπλ κεγάιεο
δηαθνξέο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη απηήο ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη απηέο νη
δπζθνιίεο εληνπίδνληαη ζηνπο φξνπο εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο. Ζ κεηξηθή
γιψζζα ζπλδέεηαη κε ηε γισζζηθή θαηάθηεζε, αθνχ ηα άηνκα κηαο γισζζηθήο
θνηλφηεηαο έρνπλ κάζεη ηε γιψζζα ηνπο ζην ζηελφ νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ θαη έρνπλ δηακνξθψζεη ην γισζζηθφ αίζζεκα. Αληίζεηα, ε κε
κεηξηθή γιψζζα ζπλδέεηαη κε ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο, πνπ ζεκαίλεη ηε
γλψζε κηαο άιιεο γιψζζαο πέξα απφ ηε κεηξηθή.
Οη δηάθνξεο γιψζζεο έρνπλ πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ
ηε δνκή θαη ηελ ζεκαζηνζπληαθηηθή πθή, αιιά έρνπλ θαη κεγάιεο δηαθνξέο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επηκέξνπο δνκή ηεο θάζε γιψζζαο. Μηα μέλε γιψζζα
ηελ καζαίλνπκε. Απηφ δε ζεκαίλεη φηη ηελ θαηαθηάκε θηφιαο. Κάζε γιψζζα έρεη
κηα ηδηαίηεξε δνκή θαη νξγάλσζε ζηηο ιέμεηο, ζηελ ζχληαμε θαη ζηελ έθθξαζε
ηεο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ θάζε γιψζζα πεξηέρεη έλαλ θφζκν
γεκάην κε εθθξαζηηθά κέζα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ηζηνξία ηνπ θαη ηελ
παξάδνζε ηνπ.
Ζ αμηνπνίεζε καζεκάησλ, φπσο είλαη ηα Καιιηηερληθά, ε Μνπζηθή θαη ε
Φπζηθή Αγσγή, θαζψο θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο

είλαη ην παίμηκν

ξφισλ, νη δεκηνπξγηθέο δξακαηνπνηήζεηο, ην ζεαηξηθφ παηρλίδη θαη νη
πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, σο δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε παξάιιειεο
γλσζηηθέο θαηαθηήζεηο απφ κέξνπο ησλ παηδηψλ, είλαη ηερληθέο πνιχ
απνηειεζκαηηθέο, επεηδή απαηηνχλ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία.
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Σν ζεαηξηθφ παηρλίδη απνηειεί πξνεηνηκαζία
δεκηνπξγηθή

πεξίνδν,

κέζν

απειεπζέξσζεο

ηεο

ηνπ παηδηνχ γηα κηα
θαληαζίαο

ηνπ

θαη

θαηαλφεζεο ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ. Απηφ απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ
κέζν κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο δηαθνξεηηθήο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο
πξνέιεπζεο, πνπ νη ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπο (θηψρεηα, αλεξγία γνλέσλ) πνιχ
ζπρλά ππνλνκεχνπλ ηελ απηνεηθφλα ηνπο θαη ε μελνθνβία θαη νη ξαηζηζηηθέο
αληηιήςεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ ληφπησλ, αθφκα θαη αλ δελ είλαη γεληθεπκέλεο,
ηνχο νδεγνχλ πνιιέο

θνξέο ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Σν ζεαηξηθφ

παηρλίδη επηιχεη πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα. Ζ
δξακαηνπνίεζε είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πξνθνξηθνχ ιφγνπ, πνπ κπνξεί λα
βνεζήζεη ηνπο αιινδαπνχο θαη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο, λα πεηχρνπλ θαη
λα δηεπξχλνπλ ηηο εκπεηξίεο ηεο δσήο θαη ηεο κάζεζεο, λα αλαπηχμνπλ ηηο
γισζζηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, λα αλαπηχμνπλ δεκνθξαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο
θαη λα δηεγείξνπλ ηε θαληαζία ηνπο (Παξξά, 2000:5-7).
Σα ινγνηερληθά θείκελα θέξλνπλ ηνπο κεηαλάζηεο καζεηέο ζε επαθή,
φρη κφλν κε έλα ζπγθεθξηκέλν γισζζηθφ ζχζηεκα, αιιά θαη κε ηελ ηζηνξία,
ηνλ πνιηηηζκφ θαη ην ιαφ πνπ εθθξάδνληαη κέζα απφ απηφ ην ζχζηεκα. Έηζη
ζην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο απεηθνλίδνληαη ηα ήζε, ηα έζηκα, νη ηδέεο θαη ηα
ζπλαηζζήκαηα, κε άιια ιφγηα, ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ησλ αλζξψπσλ απηψλ
κε ηηο δηαθνξέο, ηηο νκνηφηεηεο, ηηο ζπγθξνχζεηο, ηηο αληηπαξαζέζεηο θαη ηα
ζεκεία ζχγθιηζεο. Καηά ζπλέπεηα, ε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο κπνξεί λα
απνηειέζεη κηα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή λνκηκνπνίεζεο ησλ πνιηηηζκψλ θαη
δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο ησλ καζεηψλ.
Δίλαη δηεζλψο απνδεθηή ε κεγάιε ζεκαζία ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ βηβιηνζήθε ηεο ηάμεο είλαη απηή πνπ πξνζθέξεη
ηελ άκεζε πξφζβαζε θαη επαθή ησλ αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ
καζεηψλ κε ηε λέα γιψζζα, πνπ αλαγθάδνληαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ
εθκάζεζή ηεο. χκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο
εθπαίδεπζεο, ηα βηβιία ηα νπνία ζα επηιεγνχλ γηα ηε δεκηνπξγία

ηεο

βηβιηνζήθεο ζα πξέπεη λα δηαπλένληαη απφ έλα νηθνπκεληθφ πλεχκα,
απαιιαγκέλν απφ πξνθαηαιήςεηο θαη εζλνθεληξηζκφ, λα αληηζηαζκίδνπλ ηελ
πνιηηηζκηθή πζηέξεζε ησλ παηδηψλ ρσξίο δηαθξίζεηο, λα κελ ππνβαζκίδνπλ ή
θαηεγνξηνπνηνχλ ηνπο «άιινπο» πνιηηηζκνχο ή ηηο «άιιεο» γιψζζεο θαη λα
θαιιηεξγνχλ ηελ αιιειεγγχε θαη ηε ζπλεξγαζία.
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Σειεηψλνληαο, ινηπφλ, ιέκε, φηη ε εθπαίδεπζε θαη ε
αιινδαπψλ θαη ησλ παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ

έληαμε ησλ

ζην εθπαηδεπηηθφ καο

ζχζηεκα, απαηηεί ηε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ίζεο
επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε, κείσζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ, ζηεξεφηππσλ θαη
αξλεηηθψλ αληηιήςεσλ, πξνψζεζε ηεο παηδαγσγηθήο επηείθεηαο, ελαξκφληζε
ηνπ πεξηερνκέλνπ
εκπέδσζε

ζπνπδψλ

θιίκαηνο

κε

ακνηβαίαο

ηνλ πνιηηηζκφ ησλ κεηνςεθηψλ θαη ηελ
εκπηζηνζχλεο

θαη

απνδνρήο

κε

ηελ

ελζάξξπλζε ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο.

4.10.

ςμπεπάζμαηα

Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, κε βαζηθά εξγαιεία ην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα θαη ηα ζρνιηθά βηβιία, έρεη βαζηθή ηνπ επηδίσμε λα δηακνξθψζεη
κηα εληαία εζληθή ηαπηφηεηα, θαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία ζπκβάιινπλ θαη ηα
κνλνγισζζηθά θαη ηα κνλνπνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιείνπ.
Βέβαηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αιιαγέο ζηα
ζρνιηθά βηβιία, νη νπνίεο φκσο δελ έρνπλ αιιάμεη ηνλ έληνλν εζλνθεληξηζκφ
ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηζηνξίαο.

Αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη νη άιινη

πνιηηηζκνί είλαη θαηψηεξνη θαη άιιεο θνξέο φηη κπνξεί λα θαηαζηνχλ απεηιή
γηα ηνλ εζληθφ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, κε απνηέιεζκα λα γελληνχληαη ζηεξεφηππα,
ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο κε ξαηζηζηηθέο θαη μελνθνβηθέο ζπκπεξηθνξέο.
ηα βηβιία πεξηέρεηαη κηα ηεξάξρεζε ησλ πνιηηηζκψλ ζε αλψηεξνπο,
απηνχο

ησλ δπηηθψλ επξσπατθψλ ρσξψλ,

θαη θαηψηεξνπο, απηνχο

ησλ

άιισλ κε δπηηθψλ επξσπατθψλ ρσξψλ, θη απηφ δεκηνπξγεί κεγάια καζεζηαθά
θαη εληαμηαθά εκπφδηα ζηνπο αιινδαπνχο θαη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο.
Ζ

δηαπνιηηηζκηθή

εθπαηδεπηηθή

πνιηηηθή

είλαη

αλαγθαία,

σο

αληηζηαζκηζηηθφ εθπαηδεπηηθφ κέηξν ζηελ πνιππνιηηηζκηθή εθπαηδεπηηθή
πξαγκαηηθφηεηα, γηαηί ζα ακβιπλζεί ν εζληθηζηηθφο ηξφπνο ζθέςεο, ζα
αιιάμνπλ ηα ζηεξεφηππα θαη νη πξνθαηαιήςεηο θαη ζα αλαδεηρζεί ν ζεβαζκφο
ζηελ πνιηηηζκηθή

ηδηαηηεξφηεηα θαη γισζζηθή δηαθνξεηηθφηεηα. Μέζα απφ

απηήλ ηελ πξνζέγγηζε παξέρεηαη πνιχπιεπξε θαη πνιπδηάζηαηε θνηλσληθή
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κφξθσζε θαη ακβιχλνληαη νη ζρνιηθέο αληηζέζεηο, κεηαμχ ησλ «άιισλ» θαη
ησλ ληφπησλ καζεηψλ. Απνκαθξχλεηαη ν εζλνθεληξηθφο θαη κνλνπνιηηηζκηθφο
ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη αλαδεηθλχεηαη ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε
φισλ ησλ καζεηψλ.
Πνιιέο θνξέο νη «άιινη» καζεηέο, πξνζπαζψληαο λα κάζνπλ ηε
γιψζζα ηεο ρψξαο καο θαη λα εληαρζνχλ ζην λέν ηνπο ζρνιηθφ πεξηβάιινλ,
νδεγνχληαη ζην ζεκείν λα ζπκπεξηθέξνληαη κε ηέηνηνπο ηξφπνπο πνπ ηνπο
ήηαλ μέλνη κέρξη ηψξα. Μεηαμχ ησλ γνλέσλ ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ θαη ησλ
ληφπησλ, δεκηνπξγνχληαη ηάζεηο αληηπαιφηεηαο, κέζα απφ ηελ μελνθνβία θαη
ηνλ ξαηζηζκφ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ αληίιεςε ησλ ληφπησλ γνλέσλ
φηη ην κνξθσηηθφ, ην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ κεηαλαζηψλ
καζεηψλ είλαη ρακειφ θαη δελ κπνξνχλ λα ζπκβαδίζνπλ κε ηα παηδηά ηνπο
ζην ζρνιείν θαη ζηελ θνηλσλία
Οη

κεηαλάζηεο

(Βεληνχξα, 1994:85).

ρξεζηκνπνηνχλ

ηε

γιψζζα

ηνπο

ζηνλ

ζηελφ

νηθνγελεηαθφ θαη ζπγγεληθφ ηνπο πεξίγπξν, θη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί είλαη
ηζρπξφηεξε ε επίζεκε γιψζζα ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζρνιείν θαη ηελ
θνηλσλία. ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα

ππάξρεη έλα είδνο αδηαθνξίαο

απέλαληη ζηηο κεηξηθέο γιψζζεο ησλ «άιισλ» καζεηψλ θαη παξαβιέπεηαη ην
γεγνλφο, φηη ηα πξνβιήκαηα ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ δελ είλαη κφλν
θνηλσληθά, αιιά θαη πξνβιήκαηα πνπ άπηνληαη ζην πνιηηηζκηθφ θαη
εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν (ειά-Μάδε, 2001:76).
Ζ δηγισζζία εθιακβάλεηαη σο κεηνλέθηεκα ην νπνίν

είλαη πξντφλ ηεο

κεηαλάζηεπζεο ή ηεο παιηλλφζηεζεο θαη πξνθχπηεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε
ησλ δχν γισζζψλ δει. ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο θαη απηήο ηεο
ρψξαο ππνδνρήο.
χγρξνλα θνηλσληνινγηθά δεδνκέλα δείρλνπλ πσο ην ζρνιείν είλαη
δπλακηθφο

ζεζκφο ηεο θνηλσλίαο,

φπνπ κέζα απφ ηελ επηιεθηηθή ηνπ

ιεηηνπξγία ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηε δηαηψληζε θαη αλαπαξαγσγή ησλ
θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζε βάξνο καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρακειά
θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά

ζηξψκαηα.

Γη΄ απηφ, νη φπνηεο δπζθνιίεο

αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν, δελ είλαη δπλαηφλ λα
εμεγεζνχλ κε κνλαδηθφ θξηηήξην ηηο γισζζηθέο ή πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, αιιά
πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ ζηε δεκηνπξγία, ζηελ
αλαπαξαγσγή θαη ηε δηαηψληζε ησλ αληζνηήησλ.
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Ζ θαιή ζρνιηθή επίδνζε θαη ε πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ κεηαλαζηψλ
καζεηψλ εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο
ηνπο γιψζζαο, γη΄ απηφ θαη ελδείθλπηαη λα δηδάζθεηαη επίζεκα ζην ζρνιείν
κέζα απφ ηε δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε
κε ηε δίγισζζε εθπαίδεπζε ζε φινπο ηνπο καζεηέο ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη
δηαθξίζεηο.
Γηα λα ππάξμεη νκαιή έληαμε θαη ηζφηεηα εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ
ζηνπο κεηαλάζηεο καζεηέο ζην ζρνιείν , πξέπεη:
1. ηελ αξρή πνπ «κπαίλνπλ» νη κεηαλάζηεο καζεηέο ζην ειιεληθφ
ζρνιείν λα δηδάζθνληαη ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα.
2. Ζ γιψζζα ηεο ρψξαο καο λα δηδάζθεηαη απφ ηελ αξρή, σο δεχηεξε
γιψζζα, θη έηζη λα δηεπθνιχλεηαη ε κάζεζή ηεο θαη λα ζπκβάιιεη απηή ε
επαξθήο γλψζε ζηελ ζρνιηθή πξφνδν ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ.
ηε ρψξα καο, φκσο, δίγισζζα πξνγξάκκαηα δελ πθίζηαληαη, παξφιν
πνπ

ηα απνηειέζκαηα

δηαθφξσλ εξεπλψλ έρνπλ δείμεη φηη ε εθκάζεζε

ηαπηφρξνλα ησλ δχν γισζζψλ έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ εθπαίδεπζε
θαη ηελ

έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ ζην ζχγρξνλν πνιππνιηηηζκηθφ

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.
Ζ αθνκνησηηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφζηεθε θαη εθαξκφδεηαη έρεη ζαλ
βαζηθφ ζθνπφ ηε γξήγνξε εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη θπξίσο ηελ
απφηνκε έληαμή ζην λέν ηνπο εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. Δπίζεο, ην λα κε
δηδάζθεηαη ε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, απηφ ζεκαηνδνηεί

κηα θνηλσληθή

ηαμηλφκεζε ηεο γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ θαη
ραξαθηεξίδεηαη ε γιψζζα ηνπο «θαηψηεξε» θαη «κεηνλεθηηθή».
αλ ζπλέπεηα φισλ ησλ παξαπάλσ, νη αιινδαπνί θαη παιηλλνζηνχληεο
καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα εληαρζνχλ νκαιά ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα, αθνχ ε γιψζζα θαη νη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο, νη νπνίεο ζα
κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εθαιηήξην γηα ηελ επηηπρία ηνπο ζην
ζρνιείν, ππνβαζκίδνληαη ή αγλννχληαη.
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5Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ
Ο ΔΛΛΗΝΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ
ΠΟΛΤΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ

ηάζειρ,

5.1.

πποκαηαλήτειρ

και

ζηεπεόηςπα

ηυν

Δλλήνυν

εκπαιδεςηικών απένανηι ζηοςρ μαθηηέρ, πος πποέπσονηαι από ποικίλα
πολιηιζμικά και γλυζζικά πεπιβάλλονηα.

ηα πιαίζηα ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο, φιεο νη έξεπλεο
έρνπλ δείμεη φηη ε θνηλσληθή πξνέιεπζε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ζρνιηθή
πξφνδν ησλ καζεηψλ θαη ε εθπαηδεπηηθή αληζφηεηα είλαη

αληίζηνηρε ησλ

δηαθνξψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ (Φξαγθνπδάθε,1985:58).
Μέζα ζην ζρνιείν αλαδεηθλχνληαη ζπκπεξηθνξέο πνπ πεξηέρνπλ
ξαηζηζκφ, πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα, αλαπαξάγνληαη δηαθξίζεηο θαη
αληζφηεηεο, αθνχ

είλαη ν θαζξέθηεο ηεο θνηλσλίαο θαη έλαο

θνηλσληθφο ζεζκφο
ζπληεινχλ

ην

δπλακηθφο

κε επηιεθηηθή ιεηηνπξγία. ε απηή ηελ ιεηηνπξγία ηνπ

πεξηερφκελν

ησλ

ζρνιηθψλ

βηβιίσλ,

ηα

αλαιπηηθά

πξνγξάκκαηα, νη ζπκπεξηθνξέο ησλ ληφπησλ καζεηψλ, ε εθπαίδεπζε θαη ε
ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απηή ε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα δπζθνιεχεη
ηνπο κεηαλάζηεο καζεηέο λα δηαηεξήζνπλ ηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη
επίζεο ζηνηρεία ηνπ δηθνχ ηνπο πνιηηηζκνχ. Καηά ζπλέπεηα, ινηπφλ, είλαη
αλαγθαίν λα δηαηεξήζνπλ ηα γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά
ψζηε λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εθπαηδεπηνχλ θαη λα εληαρζνχλ ζην

λέν

ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Cummins, κηθξ. Αξγχξε , 2002:23-25).
Ζ παηδαγσγηθή ζρέζε είλαη αξθεηά επεξεαζκέλε απφ ηηο πξνζδνθίεο
ησλ

εθπαηδεπηηθψλ

γηα

ηνπο

καζεηέο

ηνπο,

αθνχ

κέζα

απφ

ηελ

αιιειεπίδξαζε δηακνξθψλνληαη νη επηδησθφκελνη ζηφρνη θαη ε πνηφηεηα ζηε
ζπλεξγαζία ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, νη πξνζδνθίεο ιεηηνπξγνχλ δπλακηθά θαη
παξσζεηηθά, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη (Μαηζαγγνχξαο,
1999).
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Οη ρακειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ έρνπλ
επεξεαζηεί θαη απφ ηηο ρακειέο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηαηί πνιιέο
θνξέο ηνπο αληηκεησπίδνπλ κε πξνθαηάιεςε πνπ έρεη επεξεαζηεί απφ ηελ
ρακειή θνηλσληθή ηνπο πξνέιεπζε θαη απφ ηε γεληθφηεξε ρακειή θνηλσληθή
εθηίκεζε πνπ ππάξρεη γη΄ απηνχο. Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έρεη επεξεαζηεί
απφ ηελ πξνζσπηθή θνπιηνχξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ ζεζκηθή ηνπ
ζρνιείνπ, κε

απνηέιεζκα

λα

απνθηνχλ ρακειή

απηνπεπνίζεζε

θαη

απηνεθηίκεζε θαη λα κεηψλνληαη νη θηινδνμίεο θαη ηα θίλεηξά ηνπο. Σέινο,
αλαδεηθλχεηαη κηα άηππε κνξθή ξαηζηζκνχ, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί αμηνινγνχλ
ηνπο καζεηέο κε βάζε ηελ εζλνπνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα

(Μπαζέηαο,

1999).
Οη κεηαλάζηεο καζεηέο, πνιιέο θνξέο, αληηκεησπίδνληαη κε έλαλ
πεξίεξγν ηξφπν θαη κε πξνθαηάιεςε επεηδή δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επίζεκε
ζρνιηθή γιψζζα πνπ έρεη «επηβάιιεη» ε θπξίαξρε θνηλσληθή νκάδα, αιιά
ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξνπο δηθνχο ηνπο γισζζηθνχο ηδησκαηηζκνχο. ηαλ
εθθέξνληαη απηνί νη ηδησκαηηζκνί ραξαθηεξίδνληαη σο αζηείνη θαη πθίζηαληαη
κηα έσιε θσλνινγηθή αμηνιφγεζε, ιέγνληάο

φηη ε γιψζζα ηνπο είλαη

«θαηψηεξε» απφ ηελ ειιεληθή θαη ηα γισζζηθά ηνπο «ιάζε» αληηκεησπίδνληαη
κε πξνθαηάιεςε, αθνχ απνθιίλνπλ απφ ηελ επίζεκε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ
(Γξαγψλα, Θ. & ζπλ. ,2001:119).
Αμηνινγνχληαη φηη δελ κπνξνχλ λα «πάξνπλ» ηα γξάκκαηα θαη λα
θαηαλνήζνπλ ηελ επίζεκε ζρνιηθή γιψζζα, ρσξίο βέβαηα λα ιακβάλεηαη
ππφςε

φηη

ε

νπζηαζηηθή

δπζθνιία

είλαη

ε

κνλνγισζζζηθή

θαη

κνλνπνιηηηζκηθή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζε
φιε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δπίζεο, ε ρακειή ηνπο θνηλσληθή
πξνέιεπζε δεκηνπξγεί εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο, δπζθνιίεο ζηελ πξφζθηεζε
ηεο γλψζεο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ γξαπηνχ ηνπο ιφγνπ (Γξαγψλα, Θ. &
ζπλ.,2001:112-114).
Οη κεηαλάζηεο καζεηέο έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηελ κεηξηθή ηνπο
γιψζζα θαη πνιηηηζκφ, πξνθέξνπλ

θαη γξάθνπλ ηνπο γισζζηθνχο ηνπο

ηδησκαηηζκνχο θαη νη εθπαηδεπηηθνί παξεκβαίλνπλ ζπλερψο, ψζηε λα κάζνπλ
λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ επίζεκε θαη πξφηππε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ. Απηή ε
παξέκβαζε ζεσξείηαη αλαγθαία απφ ηελ πίεζε πνπ αζθείηαη απφ ην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα, ην νπνίν δελ είλαη νχηε επέιηθην νχηε γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά
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πινπξαιηζηηθφ. Αλαγθάδνληαη λα κελ ρξεζηκνπνηνχλ εθθξάζεηο θαη ηνπηθνχο
γισζζηθνχο ηδησκαηηζκνχο γηαηί μεθεχγνπλ απφ ηελ επίζεκε ζρνιηθή
πξφηππε γιψζζα, ε νπνία ηνχο είλαη θαη ηδηαίηεξα δπζλφεηε θαη δχζθνιε. Οη
καζεηέο εμαλαγθάδνληαη λα ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηα κνλνγισζζηθά θαη
κνλνπνιηηηζκηθά πιαίζηα θαη δελ θαηαλνείηαη φηη ην λφεκα ζηε γιψζζα δελ ην
δίλνπλ ε γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθφ , αιιά ε θαηάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο
πνπ

έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ηεο ζρέζεο πνπ

ιεηηνπξγεί. Γελ εκπεδψλνπλ

απηέο ηηο ιέμεηο θαη θξάζεηο κε ηηο νπνίεο έρνπλ κεγαιψζεη θαη δελ ηνπο
εμεγνχλ φηη ε εθκάζεζε ηεο πξφηππεο γιψζζαο είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ
θιίκαηνο επηθνηλσλίαο πνπ ππάξρεη ζην ζρνιείν. Άιιε γιψζζα κηινχλ ζην
ζρνιείν θαη άιιε ζην ζπίηη ηνπο. Απηή πνπ κηινχλ ζην ζπίηη ηνπο, πνπ είλαη
θαη πην νηθεία, ηελ κηινχλ επεηδή ηνχο αξέζεη θαη ηελ αγαπνχλ, ελψ ηελ άιιε
επίζεκε ηνπ ζρνιείνπ ηνχο ηελ επηβάιινπλ, κε απνηέιεζκα
αθνκνηψλνπλ θαη

ζπλήζσο

ηελ απνζηεζίδνπλ

λα κελ ηελ

(Γξαγψλα,

Θ.

&

ζπλ.,2001:116).
Θα ήηαλ σθέιηκν λα κάζαηλαλ νη καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ φινπο
ηνπο θψδηθεο επηθνηλσλίαο, εληφο θαη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ, θαη λα θαηαλννχλ
πφηε ζα ιεηηνπξγνχλ κε ηελ επίζεκε γιψζζα θαη πφηε κε ηνπο ηδησκαηηζκνχο,
ψζηε λα εκπινπηηζηεί ε επηθνηλσληαθή ηνπο δπλαηφηεηα (Γξαγψλα, Θ. &
ζπλ.,2001:117-120).
Ζ θπξίαξρε θνηλσληθή νκάδα επηδηψθεη λα δηαηεξεί ηα πξνλφκηά ηεο κε
ηελ

κνλνγισζζηθφηεηα

θαη

κνλνπνιηηηζκηθφηεηα

ηνπ

ζρνιείνπ

θαη

επηβάιινληαο ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο επίζεκεο πξφηππεο γιψζζαο ζην
ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία. Με ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ην ζρνιείν ζέιεη λα
θαηαζηήζεη ηνπο καζεηέο ηθαλνχο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ επίζεκν γισζζηθφ
θψδηθα επηθνηλσλίαο

ζην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία. Γελ ζα ππάξρεη ινηπφλ

πξφβιεκα κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ, αθνχ
δελ ζα είλαη αλαγθαία ε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο (Γξαγψλα, Θ
& ζπλ.,2001:133).
Πνιιέο θνξέο νη κεηαλάζηεο καζεηέο

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνπο

εθπαηδεπηηθνχο κε απαμησηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο θαη ηνπο ζπκπεξηθέξνληαη
κε εηξσλεία θαη ππεξνςία, φπσο

«δελ είζηε γηα γξάκκαηα», «δελ έρεηε

ζηφρνπο ζηε δσή ηνπο» θαη απηά είλαη επψδπλα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ
έληαμή ηνπο. Έηζη βιέπνπκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί, ίζσο θαη απφ άγλνηα,
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ιεηηνπξγνχλ απέλαληί ηνπο κε ηηο δηθέο ηνπο γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο
αληηιήςεηο, δεκηνπξγψληαο δηαθξίζεηο,

πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα

(Γθφηνβνο,1996).
Απηή ε ζπκπεξηθνξά ηνχο δεκηνπξγεί κηα άξλεζε γηα ην ζρνιείν κε
απνηέιεζκα λα κελ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε ζρνιηθή δσή θαη λα είλαη
μεθνκκέλνη. ε απηφ ζπληεινχλ νη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ βηψλνπλ φπσο
επίζεο θαη ε δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία. Πνιιέο

θνξέο εθηηκάηαη,

ιαλζαζκέλα βέβαηα, απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φηη νη «άιινη» καζεηέο δελ
έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο θαη λα
θαιιηεξγήζνπλ δεμηφηεηεο

πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα έρνπλ θαιή ζρνιηθή

επίδνζε θαη λα εληαρζνχλ νκαιά ζην ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, θη
απηφ γηαηί επηθξαηεί ε πεπνίζεζε φηη ζε απηνχο ηνπο καζεηέο επηθξαηεί κηα
γεληθφηεξε κεηξηφηεηα (Cummins, κηθξ. Αξγχξε , 2002:43-45).
Γηα λα αληηκεησπηζηεί απηή ε εηθφλα πξέπεη κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ

λα

αλαπηπρζεί

δεκηνπξγηθή

επηθνηλσλία

κε

ραξαθηεξηζηηθά

απνδνρήο θαη αιιεινζεβαζκνχ, νπζηαζηηθέο θαη αλαγθαίεο δηδαθηηθέο κέζνδνη
ψζηε λα ζηεξίδεηαη ε κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη ν πνιηηηζκφο. Ζ δεκηνπξγία
απηήο ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ
απηνπεπνίζεζε θαη απηνεθηίκεζε, ζέιεζε γηα δνπιεηά θαη ζρνιηθή πξφνδν θαη
ζα εληζρπζνχλ ηα πξνζσπηθά ηνπο βηψκαηα θαη νη πνιηηηζκηθέο ηνπο
εκπεηξίεο. Βιέπνπκε, ινηπφλ, φηη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ζρνιείν
κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ελζαξξπληηθά ή απνζαξξπληηθά. Ζ αληίιεςε πνπ
ππήξρε φηη νη «άιινη» καζεηέο πξέπεη λα «αθήζνπλ πίζσ ηνπο» ηελ κεηξηθή
ηνπο γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ δεκηνχξγεζε αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ
κφξθσζε θαη έληαμε ηνπο ζην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία. Αληί, ινηπφλ, λα
παξακέλεη απηή ε αξλεηηθή αληίιεςε γη΄ απηνχο ηνπο καζεηέο, ζα πξέπεη ην
ζρνιείν λα δερζεί θαη λα αμηνπνηήζεη δεκηνπξγηθά ηε δηαθνξεηηθφηεηα, φρη σο
κεηνλέθηεκα θη έιιεηκκα, αιιά σο πινχην πνπ ζα βνεζήζεη ην ζρνιείν λα
ιεηηνπξγεί πινπξαιηζηηθά κε ηηο θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο θαη δηδαθηηθέο
κεζφδνπο, κε ηελ θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή, κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ
επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο, ψζηε λα παξέρεηαη θαιχηεξε εθπαίδεπζε ζε
φινπο ηνπο καζεηέο (Cummins, κηθξ. Αξγχξε , 2002:43-45).
Έρεη δεηρζεί εξεπλεηηθά φηη πνιινί εθπαηδεπηηθνί δηαθαηέρνληαη απφ
ραξαθηεξηζηηθά εζλνθεληξηζκνχ θαη μελνθνβίαο θαη αληηκεησπίδνπλ ηνπο
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κεηαλάζηεο καζεηέο σο πξφβιεκα ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ζρνιείνπ.
Απηφ είλαη απνηέιεζκα ηεο ειιηπνχο επηκφξθσζεο πνπ έρνπλ ζε ζέκαηα
δηαρείξηζεο ηεο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο. Οη καζεηέο απηνί
πξάγκαηη έρνπλ ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη γη΄ απηφ απαηηνχληαη
ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο γηα λα αληηκεησπηζηνχλ.
Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζεζκηθά θαηνρπξσκέλνο, ζπλίζηαηαη ζην
λα βνεζάεη

λα κελ αμηνινγνχληαη νη καζεηέο κε βάζε ηα εζληθά θαη

πνιηηηζκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, γηαηί ηφηε αλαδεηθλχνληαη κνξθέο άηππνπ
ξαηζηζκνχ θαη δηαθξίζεσλ

πνπ νδεγνχλ

ηνπο «άιινπο» καζεηέο ζε

παζεηηθφηεηα, αδηαθνξία, ρακειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο ή ζηε ζρνιηθή δηαξξνή
(Γθφηνβνο, 1998).
ε άιιεο

πεξηπηψζεηο νη εθπαηδεπηηθνί, αθφκε θαη απηνί πνπ

πξνέξρνληαη απφ ρακειά θαη κεζαία θνηλσληθά ζηξψκαηα,

δηαθαηέρνληαη

απφ αληηιήςεηο θαη ζηεξεφηππα πνπ αλαπαξάγνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο
αληζφηεηεο. Με ηελ αηνκηθή, ηελ

θνηλσληθή ηνπο ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά

θαζνξίδνπλ ην πεξηερφκελν ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο, ε δε εθπαηδεπηηθή
πξαθηηθή βαζίδεηαη ζην ζεσξεηηθφ επίπεδν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα κεηακνξθσζνχλ ζε «πιεζίαζκα» ζε
«άγγηγκα» θαη ζε «πηάζηκν απφ ην ρέξη», γηα λα βγάινπλ ηνπο καζεηέο απφ
ηε ζησπή, δει. ηε κε ζπκκεηνρή πνπ επηβάιινπλ νη θπξίαξρεο ηδενινγίεο.
Γελ κπνξεί λα εκπνδίδνληαη, νη «άιινη» καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη
δεκηνπξγηθά ζηνπο θνηλσληθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο .

5.2. Ο πόλορ ηος Έλληνα εκπαιδεςηικού ζηο ζημεπινό πολςπολιηιζμικό
ζσολείο- Ικανόηηηερ και δεξιόηηηερ πος ππέπει να διαθέηει

Ο εθπαηδεπηηθφο ζήκεξα γηα λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ

πνιππνιηηηζκηθνχ ζρνιείνπ

πξέπεη λα έρεη επηκνξθσζεί θαηάιιεια πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ηηο
απαξαίηεηεο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο. Σν εθπαηδεπηηθφ έξγν πνπ
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παξέρεηαη ζην ζρνιείν εμαξηάηαη απφ ηηο θάζε θνξά θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαη απφ ην πεξηερφκελν ηεο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Δπίζεο, έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ θπβεξλεηηθή
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ θαζνξίδεη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ην
πεξηερφκελν ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, ηα αλαγθαία επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο
θαη ηελ απαηηνχκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή. Ο εθπαηδεπηηθφο σο βνεζφο θαη
αξσγφο ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, σο ζπλεξγάηεο θαη ζχκβνπινο κεηαδίδεη
γλψζεηο θαη δηακνξθψλεη πξνζσπηθφηεηεο ζην ζρνιείν. Σν έξγν ηνπ είλαη
απφξξνηα

ηεο

εθπαίδεπζεο

ηνπ,

ηεο

επηκφξθσζήο

ηνπ

θαη

ηεο

απηνκφξθσζεο ηνπ θη επίζεο ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη λα πινπνηεί ηελ
εθάζηνηε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηε ζεκεξηλή ζχλζεηε
ζρνιηθή πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα κε ηε γισζζηθή πνηθηινκνξθία θαη
ηνλ πνιηηηζκηθφ πινπξαιηζκφ. Ζ γισζζηθή πνηθηινκνξθία θαη ε πνιηηηζκηθή
αλνκνηνγέλεηα απαηηεί ηε ζπλερή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε
εθπαηδεπηηθφ,

ςπρνινγηθφ θαη παηδαγσγηθφ επίπεδν, ψζηε λα δηαζέηεη

«δηαπνιηηηζκηθή πιεξφηεηα» (Παληαδήο, Β. 2005α:197).
Με ηνλ φξν «δηαπνιηηηζκηθή πιεξφηεηα» ελλννχκε «κηα δεμηνηερλία,
κηα επηθνηλσληαθή θαη αιιειεπηδξαζηηθή δεμηφηεηα, ε νπνία απηνλφεηα δελ
δηαθπιάζζεηαη ζε θακηά εζλφηεηα ή πνιηηηζκφ». Δίλαη δειαδή «ε ηθαλφηεηα
επηθνηλσλίαο κε αλζξψπνπο ελφο μέλνπ πνιηηηζκηθνχ ππφβαζξνπ» ε νπνία
βνεζάεη λα γίλνπκε θνηλσλνί ελφο «άιινπ» πνιηηηζκνχ θαη κέζα απφ ηνλ
«άιινλ» πνιηηηζκφ λα γλσξίζνπκε ην δηθφ ηνπο. Δίλαη αλαγθαία γηαηί ζπληειεί
ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηνλ αλαζηνραζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ψζηε λα είλαη
ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζεκεξηλέο ζχλζεηεο εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο θαη
λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζην έξγν ηνπ γηα λα κεησζνχλ ζηεξεφηππα θαη
αξλεηηθέο

αληηιήςεηο απέλαληη ζηνπο «άιινπο» καζεηέο θαη δεκηνπξγνχλ

εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο. Με ηηο θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο θαη παηδαγσγηθέο
κεζφδνπο αλαδεηθλχεη ηε ζρεηηθφηεηα ησλ πνιηηηζκηθψλ αμηψλ, απνθεχγεη ηηο
πξνθαηαιήςεηο

θαη

ηα

ζηεξεφηππα

θαη

κεηαηξέπεηαη

ζε

νπζηαζηηθφ

ζπλδεκηνπξγφ ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο (Παληαδήο,Β. 2005α:198).
Με ηηο ζπλερείο επηκνξθψζεηο θαη ηελ δηαπνιηηηζκηθή πιεξφηεηα ηνπ
αλαπηχζζεη

ηθαλφηεηεο

θαη

θαιιηεξγεί

δεμηφηεηεο

ελζπλαίζζεζεο

θαη

δεκηνπξγηθήο επηθνηλσλίαο, νη νπνίεο βνεζνχλ ζην λα απνδέρεηαη ηε
γισζζηθή πνιπκνξθία θαη ηνλ πνιηηηζκηθφ πινπξαιηζκφ. Απνθηά ηε
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δπλαηφηεηα λα δηακνξθψλεη ηελ παηδαγσγηθή ζρέζε ψζηε απηή λα πεξηέρεη
δεκηνπξγηθφηεηα θαη φξακα, λα δηαρεηξίδεηαη θξίζεηο θαη λα δηακνξθψλεη
θαιχηεξα ην παηδαγσγηθφ θιίκα, λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα θαηλνηφκα
εθπαηδεπηηθά

πξνγξάκκαηα

θαη

δξάζεηο,

νη

νπνίεο

πξνάγνπλ

ηνλ

αιιεινζεβαζκφ, ηελ αιιειναπνδνρή, ηελ αιιεινβνήζεηα, ηελ ζπλεξγαζία
θαη ηελ έληαμε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Παληαδήο,Β. 2005α:200-203).
Δπίζεο, ζπληεινχλ ψζηε λα κεησζνχλ νη εζληθηζηηθέο θαη ξαηζηζηηθέο
αληηιήςεηο ζην ζρνιείν θαη λα εθπαηδεχνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο, ψζηε απηνί λα
θαηαλνήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο απνδνρήο ζηε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή
δηαθνξεηηθφηεηα, λα κελ ζεσξείηαη «έιιεηκκα» ε δηαθνξεηηθφηεηα, λα κάζνπλ
μέλεο γιψζζεο θαη λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ λέα πνιππνιηηηζκηθή
εθπαίδεπζε (Παληαδήο,Β. 2005α:200).
Γηα λα είλαη ζε ζέζε νη εθπαηδεπηηθνί λ΄ αλαγλσξίδνπλ ηε δηαθνξεηηθή
θνπιηνχξα θαη ηνλ «άιινλ» πνιηηηζκφ πξέπεη πξψηα απφ φια, λα είλαη ζε
ζέζε λα αμηνινγνχλ ην δηθφ ηνπο πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν θαη ηηο δηθέο ηνπο
πνιηηηζηηθέο αμίεο, γηαηί ε αμηνιφγεζε ηνπ άιινπ πεξλά κέζα απφ ηελ
απηναμηνιφγεζε. Έηζη ν εθπαηδεπηηθφο επαηζζεηνπνηείηαη θαη θαηαλνεί ηελ
γισζζηθή πνηθηινκνξθία θαη ηνλ πνιηηηζκηθφ πινπξαιηζκφ θαη απνδέρεηαη
ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα σο πινχην θαη ηελ γισζζηθή πνιπκνξθία σο
δηθαίσκα. Ζ παηδαγσγηθή ζρέζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πινπξαιηζκφ θαη
δεκηνπξγηθφηεηα

παξάγεη αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, ψζηε λα

δηεπθνιχλεηαη ε απνδνρή θαη ν αιιεινζεβαζκφο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα νη
καζεηέο λα απνθηνχλ απηνεθηίκεζε θαη απηνπεπνίζεζε θαη επνκέλσο
δεκηνπξγνχληαη, κε απηφ ηνλ ηξφπν, θαιχηεξεο εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο γηα
ηνπο κεηαλάζηεο καζεηέο.
Ο θαηάιιεια

επηκνξθσκέλνο εθπαηδεπηηθφο θαηαλνεί πεξηζζφηεξν

απφ θάζε άιινλ φηη ε νπζηαζηηθή

δηαπνιηηηζκηθφηεηα πξνσζείηαη απφ

δεκηνπξγηθνχο αλζξψπνπο, νη νπνίνη αθνχλ πξνζεθηηθά
θαη δέρνληαη

ηνλ ζπλάλζξσπν

ηελ αιήζεηα σο «έλα εμειηζζφκελν ζχζηεκα κέζα ζε έλα

δπλακηθφ πεξηβάιινλ» (Καλαθίδνπ & Παπαγηάλλε, 2004:63).
Οη δπζθνιίεο ηεο ζπλεχξεζεο θαη ηεο ζπλχπαξμεο ησλ ληφπησλ θαη
κεηαλαζηψλ καζεηψλ ζην ζρνιείν είλαη δεδνκέλεο θαη κεγάιεο θαη γη΄ απηφ
πξέπεη λα δηαθξίλνληαη θαη λα θαηαλννχληαη κε κηα απνηειεζκαηηθή θαη
δεκηνπξγηθή νπηηθή. Καηά ζπλέπεηα, ν εθπαηδεπηηθφο δελ πξέπεη λα «μερλάεη»
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ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν ηα

ηδηαίηεξα γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά

ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ θαη λα ιεηηνπξγεί σο δπλακηθφο
ζπλδεηηθφο θξίθνο θαη παξάγνληαο ελφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο ζε καζεζηαθφ
επίπεδν κε φινπο ηνπο καζεηέο.
Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηεο
δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε,

ηελ

αιιειεγγχε, ηνλ ζεβαζκφ ζηελ άιιε γιψζζα θαη ηνλ άιινλ πνιηηηζκφ θαη ηελ
άκβιπλζε ηνπ εζληθηζηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο. Να είλαη, δειαδή, «δηαπνιηηηζκηθά
έηνηκνο» λα αληηκεησπίζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ηελ εηεξφηεηα ζηε ζρνιηθή ηάμε
(Γεσξγνγηάλλεο, 1999).
Ζ δηδαζθαιία λα πεξηιακβάλεη δηαπνιηηηζκηθέο αλαθνξέο, ζπκκεηνρηθέο
πξαθηηθέο,

πξνζεγγίζεηο

αιιειεπίδξαζεο,

ψζηε

λα

βνεζάεη

ζηελ

ελδπλάκσζε ηεο θνπιηνχξαο ηνπ ζρνιείνπ. Πξνζεγγίδνληαο ηε γλψζε κε
δηαπνιηηηζκηθφ ηξφπν βνεζνχληαη νη καζεηέο ζην λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ
ζρνιηθή δσή θαη λα αμηνπνηνχλ ην γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνπο θεθάιαην. Ο
θαηάιιεια επηκνξθσκέλνο εθπαηδεπηηθφο απνθηάεη πςειή απηνεθηίκεζε,
απηναληίιεςε θαη απηνεκβάλζπζε απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θη επίζεο
ζηνλ ηξφπν πνπ αληηδξάεη ζηελ εθπαηδεπηηθή

θαη θνηλσληθή αληζφηεηα

(Αζθνχλε, 2001, Γξαγψλα, 2001).
Ο ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο, ζην ζεκεξηλφ πνιππνιηηηζκηθφ ζρνιείν,
έρεη

απμεκέλεο

επζχλεο

θαη

πξέπεη

λα

ιεηηνπξγεί

σο

βνεζφο,

ζπκπαξαζηάηεο, ζπλεξγάηεο, ζχκβνπινο θαη παηδαγσγφο ζην θαζεκεξηλφ
παηδαγσγηθφ ηνπ έξγν. Σν θνηλσληθνπνηεηηθφ ηνπ έξγν είλαη πνιχ αλαγθαίν
θαη ζεκαληηθφ, αθνχ σο ηζφηηκνο θαη ζπκκέηνρνο ζηε δεκηνπξγηθή
παηδαγσγηθή ζρέζε είλαη ζπλδηνξγαλσηήο ζηηο παηδαγσγηθέο ζρέζεηο
αιιειεπίδξαζεο, πνπ νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ θνηλσληθέο γλψζεηο θαη
πνιηηηζκηθέο αμίεο θαη

απνθηνχλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο νη νπνίεο ηνπο

βνεζνχλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ έληαμή ηνπο ζην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία.
Ζ

δεκηνπξγηθή

επηθνηλσλία

κέζα

ζηελ

παηδαγσγηθή

ζρέζε

δηακνξθψλεη ηηο πξνζσπηθφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ,
βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ, θαηλνηφκσλ
πξνγξακκάησλ θαη ζχγρξνλσλ παηδαγσγηθψλ ηδεψλ θαη ζηφρσλ. Ζ ζηάζε θαη
ε παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ν θνλσληθνπνηεηηθφο ηνπ ξφινο είλαη πνιχ
ζεκαληηθφο, γηαηί ε δπλακηθή πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ παηδαγσγηθή ζρέζε
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δεκηνπξγεί ηθαλφηεηεο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ αλάδεημε
ηεο

ζπλεξγαζίαο,

ηνπ

αιιεινζεβαζκνχ,

ηεο

δηακφξθσζεο

αηνκηθήο

ηαπηφηεηαο ηνπ καζεηή, ε νπνία ηνχ είλαη απαξαίηεηε γηα λα απνθηάεη ηελ
ηθαλφηεηα γλσζηηθνχ ειέγρνπ θαη θξηηηθήο θαη νξζνινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο
(Κσλζηαληίλνπ, 1997).
ην ζχγρξνλν πνιππνιηηηζκηθφ ζρνιείν νη κέζνδνη θαη νη δξάζεηο
θνηλσληθνπνίεζεο ησλ καζεηψλ έρνπλ δηεπξπλζεί αθνχ ε εηεξφηεηα θαη ε
δηαθνξεηηθφηεηα ζηε γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ, θάλνπλ ην θνηλσληθνπνηεηηθφ
έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αθφκα πην δχζθνιν θαη ζχλζεην. Γη΄ απηφ ην ζρνιείν
ζήκεξα κε ηε δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

πξέπεη

λα δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλαδήηεζε δεζκψλ κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ
καζεηψλ θαη ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ θη επίζεο ζηελ αλαδήηεζε παγθφζκησλ
αμηψλ. Οη επηηπρεκέλεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ
δεκηνπξγνχλ θαη αλαπηχζζνπλ επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη ζηα δχν κέξε
θαη ηνπο δίλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο λα κνηξάδνληαη αμίεο θαη αξρέο θαη λα
αλαγλσξίδνπλ ηνλ πινχην ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπ θάζε αηφκνπ (ΜαιηθηψζεΛνΐδνπ, 2001:80-82).
Σν ζρνιείν δελ κπνξεί λα είλαη κφλν ρψξνο παξνρήο γλψζεσλ θαη
δηεμαγσγήο

καζεκάησλ,

αιιά

θνηλσληθνπνίεζεο ησλ καζεηψλ,

δεκηνπξγηθφο

ηφπνο

αγσγήο

θαη

αθνχ ην ζρνιείν δελ είλαη έμσ απφ ηελ

θνηλσληθή δσή. Δίλαη ρψξνο δσήο, είλαη ζρνιείν δσήο.
Δπίζεο είλαη αλαγθαίν νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ

αλαπηχμεη

ζπκβνπιεπηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο λα αλαιάβνπλ ζην ζρνιείν ην έξγν
ηεο ζπκβνπιεπηηθήο βνήζεηαο θαη ζηήξημεο ησλ καζεηψλ, λα βνεζήζνπλ θαη
λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο «άιινπο» καζεηέο, ψζηε λα ζπκβηψλνπλ ζην ζρνιείν
κε φινπο ηνπο άιινπο, ληφπηνπο θαη μέλνπο (Μπξνχδνο & Ράπηε , 2001).
Ζ ζπκβνπιεπηηθή, σο βαζηθή παηδαγσγηθή δηάζηαζε, έρεη ζαλ ζηφρν
ηελ ελεξγεηηθή θνηλσληθή έληαμε ηνπ καζεηή, ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμή ηνπ,
ηε ρεηξαθέηεζή θαη ηελ απηνπξαγκάησζή ηνπ (Μπξνχδνο, 1998:34).
Ο εθπαηδεπηηθφο κε ηε ζπκβνπιεπηηθή έρεη σο ζηφρν λα θαιιηεξγήζεη ηε
ζεηηθή απηνεηθφλα ηνπ καζεηή, λα ηνλ βνεζήζεη λα απνθηήζεη αληηθεηκεληθή
απηνγλσζία, πιήξε γλψζε θαη ξεαιηζηηθή ζρέζε κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Να
αλαθαιχπηεη ηηο ιαλζάλνπζεο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, λα αλαπηχζζεη ηελ
απηναληίιεςε

θαη

απηνπεπνίζεζε ηνπ, ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαη ηηο
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πξνζσπηθέο ηνπ αδπλακίεο, ψζηε λα δεκηνπξγείηαη κηα ζρέζε πνπ ζα
ραξαθηεξίδεηαη σο θαλάιη ακθίδξνκεο πξφθιεζεο θαη πξφζθιεζεο γηα
πξνρψξεκα θαη απηνξξχζκηζε (Μαιηθηψζε- Λνΐδνπ, 1999).
Ζ ζπκβνπιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ έξρεηαη λα ακβιχλεη
ηελ εθπαηδεπηηθή αληζφηεηα

πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ θαη

ληφπησλ καζεηψλ, αθνχ ε δπλαηφηεηεο πξφζθηεζεο ηεο γλψζεο δελ έρνπλ
ηελ ίδηα αθεηεξία γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη ην γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ
θεθάιαην ηνπο είλαη δηαθνξεηηθφ (Μπξνχδνο, 1998).
Δπίζεο,

βνεζνχλ

ζηελ

ζχζηαζε

δεκηνπξγηθήο

επηθνηλσλίαο

πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο κεηαμχ ησλ
καζεηψλ θαη εκαληηθψλ Άιισλ, ψζηε λα παξάγεηαη έλα πγηέο ζρνιηθφ θιίκα,
κέζα απφ πξνγξάκκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα
ηηο πςειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο. Σα πξνγξάκκαηα νκαδνζπλεξγαηηθήο
πξαθηηθήο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο, λα δνκνχλ ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ψζηε λα
ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, λα
δηαπαηδαγσγνχληαη ζε έλα εζληθφ αμηαθφ πεξηβάιινλ απνθηψληαο επξχηεξε
δηεζληθή ζπλείδεζε θαη αλαπηχζζνληαο δηαπνιηηηζκηθέο ζρέζεηο (ΜαιηθηψζεΛνΐδνπ, 2001).
Ζ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή θαη δξάζε
ραξαθηεξίδεηαη

απφ

ελζπλαίζζεζε,

ησλ εθπαηδεπηηθψλ

αιιειεπίδξαζε,

απνδνρή

λα
θαη

δηαπνιηηηζκηθφηεηα, ψζηε λα ζπκβάιιεη δεκηνπξγηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο
απηνπεπνίζεζεο,

απηνεθηίκεζεο

θαη

ελδπλάκσζεο

ησλ

καζεηψλ.

Ζ

ελδπλάκσζε ηνπο δεκηνπξγείηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο
παηδαγσγηθήο κε ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιεινβνήζεηα, ψζηε νη καζεηέο λα
ζπλδέζνπλ ηε γλψζε κε ηα πξνζσπηθά ηνπο βηψκαηα θαη λα εληάζζνληαη ζην
ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ γίγλεζζαη κε πξαθηηθέο ζπκκεηνρήο θαη θνηλσληθήο
δξάζεο. Ζ παξφηξπλζε θαη ε ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ γηα ζπκκεηνρή θαη
ζπλεξγαζία έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία δεκνθξαηηθήο παηδαγσγηθήο
ζρέζεο θαη ελδπλάκσζεο ηεο αηνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο (Cummins,2003).
Έηζη, ινηπφλ, θάζε εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα επαλεμεηάζεη ηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηηο ζηάζεηο ηνπ, ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ζηεξεφηππά ηνπ
θαη

λα

επηκνξθσζεί

αλάινγα,

ψζηε

λα

κπνξεί

λα

αλαδεηθλχεη

δηακεζνιαβεηηθέο πξαθηηθέο θαη πξνζεγγίζεηο, πνπ λα βνεζνχλ ζηελ
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ζχκπξαμε θαη ζπλεξγαζία δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ πνπ δξνπλ
ζην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία.

πλππάξρεη εκπλεπζηηθά, δεκηνπξγηθά,

εληζρπηηθά θαη εκςπρσηηθά, ψζηε λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ χπαξμε ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο εηεξφηεηαο.

5.3.

Η διαπολιηιζμική αγυγή και η αναγκαιόηηηά ηηρ ζηο ελληνικό
εκπαιδεςηικό ζύζηημα
ην επίπεδν ηνπ παηδαγσγηθνχ ιφγνπ, ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο

θαη ηεο επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ππάξρεη θνηλή δηαπίζησζε φηη ε
δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε είλαη αλαγθαία θαη αλαθέξεηαη ζε φινπο ηνπο
καζεηέο νπνηαζδήπνηε γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο. Έρεη επίζεο
μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ φηη ε ιεηηνπξγία ηεο έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο
κνλνγισζζηθφηεηαο, κνλνπνιηηηζκηθφηεηαο, εζλνθεληξηθφηεηαο θαη άκβιπλζεο
ηεο εθπαηδεπηηθήο αληζφηεηαο ( Αζθνχλε, 2001).
Απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο θαη ηνπο θνξείο ηεο θνηλσλίαο κε
ζηφρν ηελ άκβιπλζε ησλ ζηεξενηχπσλ, πξνθαηαιήςεσλ θαη αληζνηήησλ.
Έρεη ζθνπφ λα επαηζζεηνπνηήζεη φινπο ηνπο καζεηέο ζηελ αλάπηπμε ηεο
ζπλεξγαζίαο, ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηνπ
ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο θαηαλφεζεο (Γακαλάθεο, 2001).
θνπφο ηεο είλαη «ε

εηξεληθή ζπκβίσζε αηφκσλ θαη νκάδσλ

δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο» θαη φρη απιά

ε δηαηήξεζε ησλ κεηνλνηηθψλ

πνιηηηζκψλ. Ζ αιιειεπίδξαζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ παηδαγσγηθή ζρέζε
ζπληειεί ζην λα αλαπηπρζεί ε ζπλεξγαζία θαη λα δηεπξπλζεί ν ηξφπνο ζθέςεο
θαη ν νξίδνληαο δξάζεο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ. Μπνξνχλ λα
αληηιακβάλνληαη θαη λα θαηαλννχλ ην πεξηερφκελν ησλ άιισλ πνιηηηζκψλ
κέζα απφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ δηθνχ ηνπο πνιηηηζκνχ. Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
ζέβνληαη ην δηαθνξεηηθφ θαη κέζα απφ απηή ηε δηαθνξεηηθφηεηα λα ζπλζέηνπλ
θαη λα δεκηνπξγνχλ. ηφρνο ηεο είλαη ε ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ησλ πνιηηηζκψλ
θαη ε ηζνηηκία ηνπ κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ. Κέληξν
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φισλ απηψλ ησλ πξνζεγγίζεσλ είλαη ν άλζξσπνο, πνπ δεη θαη αλαπηχζζεηαη
κέζα ζε πνιππνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο

(Γακαλάθεο, 2005).

Με ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ακβιχλνληαη νη απφςεηο
αληηιήςεηο

πνπ

πεξηέρνπλ

ραξαθηεξηζηηθά

θαη νη

κνλνγισζζηθφηεηαο,

κνλνπνιηηηζκηθφηεηαο θαη εζλνθεληξηζκνχ θαη παξάγνληαη ηζφηηκεο ζρέζεηο
επηθνηλσλίαο κε απνδνρή, αιιεινθαηαλφεζε θαη αιιεινζεβαζκφ φισλ ησλ
κειψλ ηεο θνηλσλίαο (Μάξθνπ, 1996).
Δλζαξξχλεη ηνπο καζεηέο ζε κηα «εθπαίδεπζε γηα ελζπλαίζζεζε», λα
ελδηαθέξνληαη γηα ηα ζέισ ηνπο, ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, λα ζέβνληαη θαη λα
είλαη αιιειέγγπνη ζηνπο άιινπο, λα «αλνίγνληαη» ζηνπο άιινπο πνιηηηζκνχο
θαη νη άιινη λα « αλνηρηνχλ» ζην δηθφ καο, ψζηε λα θαηαπνιεκνχληαη
αληζφηεηα θαη νη δηαθξίζεηο.

ε

Μεηψλεη ηνλ εζληθηζηηθφ ηξφπν, ακβιχλεη ηα

εζληθά ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο θαη παξάγεηαη κηα δεκηνπξγηθή
επηθνηλσλία. Ζ αθνκνησηηθή πνιηηηθή δελ κπνξεί λα είλαη ε θπξίαξρε ζην
ζρνιείν, αιιά λα εζηηάδεηαη θαη λα ζηεξίδεηαη ε δηαθνξεηηθφηεηα, ν
αιιεινζεβαζκφο, ν εκπινπηηζκφο ηνπ εζληθνχ κέζα απφ ηελ ελδπλάκσζε
ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ζπλχπαξμεο. Βαζηθή πξνυπφζεζε απηψλ είλαη
αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα ζρνιηθά βηβιία
εζλνθεληξηθέο αληηιήςεηο

ηα

λα απαιιαγνχλ απφ

θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηνλ ζεκεξηλφ γισζζηθφ

πινπξαιηζκφ θαη ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία

(Εεζηκνπνχινπ &

Κνπηξνχκπα, 2006).
ην ζεκεξηλφ ζρνιείν παξαγλσξίδνληαη νη θνηλσληθέο, γισζζηθέο θαη
πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη νη κεηαλάζηεο καζεηέο αληηκεησπίδνληαη σο θνξείο
ηνπ «δηθνχ» ηνπο πνιηηηζκνχ, νη δε ληφπηνη σο θνξείο ηνπ «δηθνχ» καο
πνιηηηζκνχ. Σν ζρνιείν, ινηπφλ, αληί λα παξακέλεη ρψξνο πνπ αλαδεηθλχνληαη
θαη δηαρεηξίδνληαη νη δηαθνξέο, πξέπεη λα βνεζάεη ζηε δεκηνπξγία θαη
δηαζθάιηζε φξσλ ηζφηηκεο έθθξαζεο ησλ «δηαθνξεηηθψλ» ιφγσλ θαη ηελ
αλαγλψξηζε ησλ γισζζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ ζα αθνξά
φινπο ηνπο καζεηέο θαη φρη κφλν ηνπο κεηαλάζηεο (Μάξθνπ, 1996).
Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηεί ηελ εηεξφηεηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο
αθνχ «αγγίδεη» φινπο ηνπο καζεηέο. Απηή ε θαζνιηθφηεηα ζπληειεί ζηελ
αλάδεημε ηεο εηεξφηεηαο, ε νπνία πθίζηαηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο θπξίαξρεο
θνηλσληθήο νκάδαο.

Οη αληηζέζεηο, νη ζπγθξνχζεηο θαη νη δηαθνξεηηθέο
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αληηιήςεηο γηα ηελ εμνπζία έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ πην εχθνιε απνδνρή
ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (Αζθνχλε, 2001).
Με ηελ λέα ζρνιηθή πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα απαηηείηαη λα
δεκηνπξγεζεί θαη λα ζεζκνζεηεζεί έλα λέν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ην νπνίν ζα
ζπληειεί ζηε κείσζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ ξαηζηζκνχ, ζηνλ εκπινπηηζκφ
ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ κε ηελ απαιιαγή ζηεξεφηππσλ θαη
αξλεηηθψλ πξνθαηαιήςεσλ. Βέβαηα απηή ε δηαδηθαζία είλαη πνιχ δχζθνιε
γηαηί νη καζεηέο ήδε έρνπλ βηψκαηα θαη αθνχζκαηα γηα ηνλ εζληθφ ηνπο εαπηφ
θαη ηνπο άιινπο. Δμάιινπ, ηα ζηεξεφηππα δελ είλαη απιά «νπηηθέο
παξακνξθψζεηο ή γεληθέο απινπνηήζεηο, αιιά αληίζεηα είλαη απνηειέζκαηα
ηδενινγηθψλ ηνπνζεηήζεσλ πνπ έρνπλ ζηφρν ηε ζρεκαηνπνίεζε ησλ
θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ηεο εμνπζίαο θαη ησλ αληζνηήησλ κέζα ζηελ θνηλσλία»
(Γξαγψλα, 2001: 66).
Πνιιέο θνξέο νη εθπαηδεπηηθνί βαζηδφκελνη ζηνλ αξραίν ειιεληθφ
πνιηηηζκφ ραξαθηεξίδνπλ ην δηθφ καο πνιηηηζκφ σο «αλψηεξν» θαη ηνπο
άιινπο κε δπηηθνχο επξσπατθνχο πνιηηηζκνχο σο «θαηψηεξνπο». Γηα λα
ακβιπλζνχλ νη πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ζηεξεφηππα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ
ηνλ παξαπάλσ δηαρσξηζκφ πξέπεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα λα αληηκεησπίζεη
ηζφηηκα φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο, ψζηε νη κεηαλάζηεο καζεηέο λα κελ ληψζνπλ
ππνδεέζηεξνη ησλ άιισλ. Οη εθπαηδεπηηθνί δηακνξθψλνληαο έλα πιαίζην
εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ηέηνην πνπ λα ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα

φινη νη

καζεηέο, βνεζνχλ ζην λα κεησζνχλ νη πξνθαηαιήςεηο, ηα ζηεξεφηππα θαη ν
εζλνθεληξηζκφο. πκκεηέρνληαο ελεξγεηηθά φινη νη καζεηέο ζηελ θαζεκεξηλή
εθπαηδεπηηθή πξάμε ζπλδεκηνπξγνχλ ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ θιίκα ζην
νπνίν πεξηέρεηαη ε δεκηνπξγηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία, πνπ είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηελ άκβιπλζε ησλ
ζηεξενηχπσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ (Αλδξνχζνπ θαη Μάγνο, 2001).
Ζ δηαπνιηηηζκηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη αλαγθαία ψζηε
λα κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ εηεξφηεηα ζηελ ζρνιηθή ηάμε. Ζ
επηκφξθσζε απηή έρεη ζαλ βαζηθνχο ζηφρνπο:
1. Να εμνηθεησζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ηε ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ηεο
θαζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο κέζα ζηελ ηάμε, κε ζθνπφ λ‟ αλαθαιχςνπλ ην
πιέγκα αιιειεπηδξάζεσλ, άξξεησλ θαλφλσλ θαη ζηξαηεγηθψλ.
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2. Να κάζνπλ λα «αθνχλ» θαη λα «βιέπνπλ» ρσξίο πξνθαηαιήςεηο θη
αθφκα

λα

κάζνπλ λα

«αθνχλ»

θαη λα

«βιέπνπλ» ηηο δηθέο ηνπο

πξνθαηαιήςεηο.
3. Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ αλάγλσζε ησλ άξξεησλ πξαθηηθψλ, ησλ
απσζεκέλσλ θαη ησλ θξπκκέλσλ.
4. Να ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηε δηαθνξά θαη ηελ πνηθηινκνξθία.
5. Να κάζνπλ λα ακθηζβεηνχλ ην απηνλφεην ζηελ θαζεκεξηλή
εθπαηδεπηηθή πξάμε» (Αλδξνχζνπ θαη Μάγνο, 2001: 151).
Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο
γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο είλαη «κηα ζπλερήο αλαδήηεζε,
επαλαδηαπξαγκάηεπζε αλάκεζα ζε επηκνξθσηέο θη επηκνξθνχκελνπο κε
δεηνχκελν ηε ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ησλ πνηθίισλ παξακέηξσλ πνπ
εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε απψηεξν ζηφρν ηελ εμάιεηςε
θάζε πξνθαηάιεςεο θαη ηελ θαιχηεξε ζρνιηθή επίδνζε φισλ ησλ καζεηψλ»
(Αλδξνχζνπ θαη Μάγνο, 2001: 153).
Σν ζεκεξηλφ πνιππνιηηηζκηθφ ζρνιείν νθείιεη λα αλαλεσζεί, λα
κεηαξξπζκηζηεί θαη κε ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηα λέα
αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα λέα ζρνιηθά βηβιία, ηηο αλάινγεο εθπαηδεπηηθέο
κεζφδνπο θαη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
λα είλαη ηθαλφ λα δηαρεηξηζηεί ηελ ζρνιηθή εηεξφηεηα κε ζεηηθά απνηειέζκαηα
γηα φινπο ηνπο καζεηέο.

Έλα ηέηνην ζρνιείν «ρηίδεηαη» κε αλάινγεο

παηδαγσγηθέο κεζφδνπο, νη νπνίεο ζα πξνμελνχλ ην ελδηαθέξνλ ζε φινπο
ηνπο καζεηέο πνπ

ζα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε ζρνιηθή δσή θαη ζα

αλαπηχζζεηαη ε δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία, ε αιιεινβνήζεηα, ε απνδνρή, ν
αιιεινζεβαζκφο θαη ε αιιεινεθηίκεζε. Γηδαζθφκελνη νη κεηαλάζηεο καζεηέο
ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα απνθηνχλ ζεκαληηθή βνήζεηα ζηε κάζεζε θαη ηελ
επηθνηλσλία. Θεσξείηαη ζεηηθφ, αλ επηζπκνχλ νη ληφπηνη καζεηέο, λα
δηδάζθνληαη ηελ κεηξηθή γιψζζα ησλ κεηαλαζηψλ. ε απηφ βνεζάεη θαη ε
ιεηηνπξγία ηνπ Οινήκεξνπ ζρνιείνπ κε δίγισζζα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.
Απηφ ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ πνηνηηθή ηνπ ιεηηνπξγία θαη ηελ ιεηηνπξγηθή
αλαβάζκηζε ησλ Σ.Τ , θαη ησλ Φ.Σ. (Φξαγθνπδάθε θαη Γξαγψλα, 1997).
Πνιινί κεηαλάζηεο καζεηέο κεγαιψλνπλ ζε έλα θησρφ γισζζηθφ θαη
κνξθσηηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε θνηλσληθή
θξνληίδα, ψζηε λα εκπινπηηζηεί ην γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνπο επίπεδν.
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Απηή ε θξνληίδα είλαη έξγν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, αθνχ βαζηθή
ηεο αξρή είλαη ε ζπλερήο επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο
νηθνγέλεηαο, θάλνληαο ην ζρνιείν δεκηνπξγηθφ παηδαγσγηθφ ρψξν ζπλάληεζεο
αηφκσλ πνπ ηα ραξαθηεξίδεη ε γισζζηθή πνηθηινκνξθία θαη ν πνιηηηζκηθφο
πινπξαιηζκφο (Φξεηδεξίθνπ & Φνιεξνχ Σζεξνχιε,1991).
Με ηελ ζπλχπαξμε πνηθίισλ γισζζψλ θαη πνιηηηζκψλ εκπινπηίδεηαη ην
πεξηερφκελν

ησλ

ζρνιηθψλ

βηβιίσλ,

αλαπηχζζνληαη

νη

αλάινγεο

εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζπληεινχλ ζηε βνήζεηα θαη ηελ ζηήξημε φισλ
ησλ καζεηψλ θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ έρνπλ

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη

κεηαλάζηεο καζεηέο απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε θαη απηνεθηίκεζε, έρνπλ
ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηε ζρνιηθή δσή θαη ζηηο θαηλνηφκεο εθπαηδεπηηθέο
δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα θαη αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα κε φινπο ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα είλαη επραξηζηεκέλνη ζην ζρνιείν θαη λα
απνθηνχλ πην εχθνια ηθαλφηεηεο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη επίζεο θίλεηξα
γηα κάζεζε θαη έληαμε.
Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν ησλ
καζεηψλ, ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε

πξνγξακκάησλ πνπ βνεζνχλ ζηελ

εθπαίδεπζε θαη έληαμε ησλ καζεηψλ, αθνχ πξνσζνχλ θαη αλαβαζκίδνπλ ηελ
αλάγθε ηεο ζπλχπαξμεο ηεο θπξίαξρεο εζλνπνιηηηζκηθήο

νκάδαο κε ηηο

κεηνλνηηθέο νκάδεο ρσξίο πξνθαηαιήςεηο, ζηεξεφηππα θαη απνθιεηζκνχο
(Αζθνχλε, 2001:103).
Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηε ρψξα καο
πξέπεη λα ππάξμεη θαηαξρήλ πνιηηηθή βνχιεζε θη νηθνλνκηθή ζηήξημε, ηφζν ζε
ζεσξεηηθφ θη εξεπλεηηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν. Γπζηπρψο, ε
Διιάδα επελδχεη ειάρηζηα ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο, ελψ ζηνλ εξεπλεηηθφ
ρψξν αθφκα ιηγφηεξα. Σα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (Α.Δ.Η.) ηεο ρψξαο
καο θαηαβάιινπλ κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ, ψζηε
λα ζπκβάινπλ ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα. κσο, ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη «γεξαζκέλν» θαη «θνπξαζκέλν» θαη νη φπνηεο λέεο
πξσηνβνπιίεο παίξλνληαη απφ απηφ, δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά
γηαηί είλαη απνζπαζκαηηθέο θαη ρσξίο ζπλέρεηα (Νηθνιάνπ, 2000).
πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, ιέκε φηη
εθπαίδεπζε ζηελ πνιππνιηηηζκηθή καο
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δεκνθξαηηθή δηαπνιηηηζκηθή

θνηλσλία πξέπεη λα θαιιηεξγεί ηνλ

ακνηβαίν ζεβαζκφ θαη

ηελ αιιειναπνδνρή κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ ηεο

θνηλσλίαο θαη θπξίσο ρσξίο δηαθξίζεηο. Οθείιεη λα θαιιηεξγεί ηελ ηδέα ηεο
αλνρήο, κε ηελ έλλνηα ηεο απνθπγήο επηβνιήο θάζε πεξηεθηηθνχ ζπζηήκαηνο
πεπνηζήζεσλ θαη

ηελ νπζηαζηηθή αλαγλψξηζε φισλ ησλ πνιηηηζκηθψλ

ηαπηνηήησλ.

αλαγλσξίδεηαη

Έηζη

ε

νπζηαζηηθή

ζπκβνιή

φισλ

ησλ

πνιηηηζηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηελ
θαιιηέξγεηα

ηνπ

δεκνθξαηηθνχ

αλζξσπηζκνχ.

Έλαο

δεκνθξαηηθφο

αλζξσπηζκφο, κε ηελ έλλνηα ηεο εζηθήο, πνπ πξνσζεί ηε δεκνθξαηηθή
νινθιήξσζε θαη πξνζεγγίδεη ζεηηθά ηα θνηλσληθά απνηειέζκαηα ηνπ
πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ (Μπάιηαο, 2008:331).
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Μέζα απφ ηελ

πεξηήγεζε ζηνλ ειιεληθφ ηζηφ ηεο εθπαηδεπηηθήο

θνηλφηεηαο πξνζπαζήζακε λα δηεξεπλήζνπκε ηηο ζρέζεηο ησλ γισζζψλ, ησλ
πνιηηηζκψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ. Καηά πφζν απηά επεξεάδνπλ ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη θαηά πφζν ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα
κεηαβάιιεη ηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη λα παξέκβεη ζηελ εμέιημε ησλ
πνιηηηζκψλ.
Οη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ απφ ηελ ειιεληθή
πνιηηεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ρακειψλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ θαη ηεο
αδπλακίαο ησλ αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ λα εμειηρζνχλ
εθπαηδεπηηθά θαη θνηλσληθά δηαθξίλνληαη, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ζε
ηξεηο πεξηφδνπο:
Σελ πεξίνδν απφ ην 1970 έσο ην 1980 θαηά ηελ νπνία επηθξαηεί ε
αδηαθνξία γηα ηνπο αιινδαπνχο θαη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο θαη ε ηδενινγία
ηνπ «ρσλεπηεξίνπ».
Σελ πεξίνδν 1980 έσο ην 1996 θαηά ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ην
κνληέιν ηεο αθνκνίσζεο. Οη εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο θηλνχληαη ζηε ινγηθή
ηεο ιήςεο αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην
γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ «έιιεηκκα» ησλ «άιισλ» καζεηψλ. Σα κέηξα απηά
φκσο , δελ επέθεξαλ ίζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Σέινο, ζηελ πεξίνδν 1996 θαη κεηά, θαηά ηελ νπνία έγηλε πξνζπάζεηα
ψζηε ε έληαμε θαη ε εθπαίδεπζε ησλ «άιισλ» καζεηψλ, λα αληηκεησπηζηεί
κε έλα θαηλνχξην ζεζκηθφ πιαίζην, απηφ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη
αγσγήο.
ηε ρψξα καο ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θηλείηαη αθφκα ζην επίπεδν
ηεο ζεσξίαο θαη δελ πινπνηείηαη κέζα απφ νπζηαζηηθέο παξεκβάζεηο θαη
πξαθηηθέο πνπ

απαηηνχλ νη ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσληθέο θαη

ζρνιηθέο ζπλζήθεο. Παξά ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά θαηξνχο,
ππάξρεη αθφκα ζηαζηκφηεηα ζε επίπεδν αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ,
κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, πεξηερνκέλνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, πιηθνηερληθήο
ππνδνκήο θαη επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ, ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θη
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έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ, ελψ νη ππνζηεξηθηηθέο δνκέο (Σ.Τ, Φ.Σ,
Σ.Δ ) παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο ζηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.
Οη ζεσξεηηθέο θη εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο
εθπαίδεπζεο ησλ γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά δηθνξνπνηεκέλσλ καζεηψλ κέρξη
ηψξα εληνπίδνληαη θπξίσο ζε κηα δηεξεχλεζε ηεο ηδενινγίαο ηνπ ειιεληθνχ
θξάηνπο θαη

ηεο θηινζνθίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο απέλαληη ζηηο

πνιηηηζκηθέο κεηνλφηεηεο. κσο, δελ ππάξρνπλ αξθεηά εξεπλεηηθά δεδνκέλα
γηα ην ηη πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο

πνιππνιηηηζκηθέο αίζνπζεο θαηά ηελ

θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πνηεο δηδαθηηθέο κέζνδνη ιεηηνπξγνχλ,
πνηα δηδαθηηθά κέζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζε πνηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα
ζηεξίδνληαη. Δπηπιένλ δε αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά „φηη «ν παηδαγσγηθφο
ιφγνο πνπ αθνξά ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε είλαη ζε κεγάιν βαζκφ
εηζαγφκελνο θαη θαλνληζηηθφο».
Σν

ζρνιείν

ρξεηάδεηαη

ζήκεξα

κεζνδνινγηθή

θαη

δηδαθηηθή

κεηαξξχζκηζε, πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, ψζηε λα
κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηε ζχγρξνλε πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα.
Ηδηαίηεξν πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη κε ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη απφ ην
ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηελ εζληθή νκνηνγέλεηα ζαλ βαζηθή αμία. Μηα
αληίιεςε πνπ κπνξεί λα έρεη επηθίλδπλεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλέπεηεο,
θη απηφ γηαηί ζπζθνηίδεη ηελ ππαξθηή εηεξφηεηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη
εθπαίδεπζεο θαη ζπλαληά ηελ έθθξαζε ζχγρξνλσλ κνξθψλ ξαηζηζκνχ. ε
απηφ ην πιαίζην δηακνξθψλνληαη θαη νη εηθφλεο γηα ηα άιια έζλε αθνχ νη
αλαπαξαζηάζεηο γηα ηνλ «άιιν»

βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηηο

αλαπαξαζηάζεηο γηα ηνλ εζληθφ «εαπηφ».
Δπίζεο,

θαιείηαη λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην λα δεκηνπξγεζνχλ

πξνυπνζέζεηο απνδνρήο θαη αλαγλψξηζεο ηνπ πνιηηηζκηθνχ θαη γισζζηθνχ
πινπξαιηζκνχ θαη ηεο εηεξφηεηαο, σο βαζηθψλ γλσξηζκάησλ ηεο ζχγρξνλεο
ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Καη γη΄ απηφ πξέπεη λα ππεξβεί ηνλ παξαδνζηαθφ,
κνλνπνιηηηζκηθφ θαη κνλνγισζζηθφ ηνπ ραξαθηήξα, επαλαπξνζδηνξίδνληαο ην
ξφιν ηνπ κε βαζηθφ θξηηήξην, φπσο πξνείπακε , ηνλ πινπξαιηζκφ θαη ηε
δηαθνξεηηθφηεηα.
Τπνζηεξίδεηαη φηη νη κεηαλάζηεο

καζεηέο εληάζζνληαη ζηα ρακειά

θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ζηξψκαηα ιφγσ ησλ γισζζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ
«ειιεηκκάησλ» ηνπο θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη γνλείο ηνπο απφ ην είδνο ηνπ
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επαγγέικαηφο ηνπο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο ζηάζκεο εληάζζνληαη ζην ίδην
ρακειφ θνηλσληθφ επίπεδν. Ζ θνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο αλαθέξεη
ζρεηηθά φηη ε ηαμηθή θνηλσλία, φπσο θαη ε ειιεληθή, αληηκεησπίδεη ηα θαηψηεξα
θνηλσληθά ζηξψκαηα κε

δηαθξίζεηο θαη κνξθέο θνηλσληθήο αληζφηεηαο ζε

φινπο ηνπο ηνκείο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ζηελ εθπαίδεπζε.
Οη αιινδαπνί θαη παιηλλνζηνχληεο

καζεηέο, φπσο δείρζεθε

βηβιηνγξαθηθά, ζπλαληνχλ πιεζψξα εθπαηδεπηηθψλ πξνβιεκάησλ ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπο λα εληαρζνχλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηα
νπνία είλαη:
α) ε έιιεηςε δίγισζζσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο
β) ν κνλνπνιηηηζκηθφο θαη κνλνγσισζζηθφο

ραξαθηήξαο ηνπ ειιεληθνχ

ζρνιείνπ
γ) ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηα ζρνιηθά βηβιία
δ) νη απφςεηο θαη νη πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ θη εθαξκφδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί.
Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα βνεζάεη ζηε δηακφξθσζε εληαίαο
εζληθήο ηαπηφηεηαο κε ηελ αλππαξμία άιισλ πνιηηηζκψλ ζην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα θαη κέζσ ηνπ ηδενινγήκαηνο ηεο εζληθήο νκνηνγέλεηαο πνπ
δηαθηλεί. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ε παξνπζία άιισλ πνιηηηζκψλ ζην ζρνιηθφ
πξφγξακκα αληηκεησπίδεηαη ζαλ απεηιή, ε νπνία ζα αλέηξεπε απηήλ ηελ
πξνζπάζεηα.
Σα ζρνιηθά

βηβιία παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη δηαθηλνχλ

κηα ηδηαίηεξα εζλνθεληξηθή

αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Σν

έκκεζν κήλπκα πνπ δίλεηαη ζε απηνχο ηνπο καζεηέο είλαη ην κήλπκα ηεο
«θαησηεξφηεηαο» ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ιατθή θνηλσληθή θαηαγσγή ηεο νηθνγέλεηαο
θαζψο θαη ε εξγαζηαθή θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ κεηαλαζηψλ γνληψλ
ηνπο επηδξά

ζηελ ζρνιηθή επίδνζε

ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ. Σα

παξαπάλσ δεκηνπξγνχλ έλα πεξηβάιινλ κε κνξθσζηνγφλν

θαη

κε

βνεζεηηθφ γηα ηελ νκαιή εθπαίδεπζε θαη έληαμε ηνπ κεηαλάζηε καζεηή, αθνχ
ε

εξγαζηαθή

αλαζθάιεηα

θαη

ηα

νηθνλνκηθά

πξνβιήκαηα

ηα

νπνία

αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά νη γνλείο απηψλ ησλ καζεηψλ, πξνδηαγξάθνπλ
έλα πεξηβάιινλ αξλεηηθφ γηα ηε γλσζηηθή, καζεζηαθή θαη ζρνιηθή εμέιημε
ησλ παηδηψλ ηνπο.
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Έλα επηπιένλ εκπφδην πνπ ζπλαληνχλ νη «άιινη» καζεηέο έρεη λα
θάλεη κε ηηο απφςεηο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ νη Έιιελεο
εθπαηδεπηηθνί.

χκθσλα

κε

ηε

βηβιηνγξαθία,

αξθεηνί

απφ

απηνχο

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε ηνπο «μέλνπο» καζεηέο, ιφγσ έιιεηςεο
εθπαίδεπζεο ζηε δηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο δηγισζζίαο.
Δκθαλίδνπλ εζλνθεληξηθέο θαη μελνθνβηθέο ηάζεηο κε απνηέιεζκα λα ηνπο
αληηκεησπίδνπλ σο πξφβιεκα ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο θαη λα δεηνχλ μερσξηζηή
εθπαίδεπζε γη΄ απηνχο.
Με έληνλν, ινηπφλ, ηξφπν πξνβάιιεη ην αίηεκα ηεο επηκφξθσζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Δίλαη πξνθαλέο φηη γηα λα
αληαπνθξηζεί ν εθπαηδεπηηθφο ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθήο
ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο δελ αξθνχλ νη θαιέο ηνπ πξνζέζεηο. Υξεηάδεηαη
ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπ ζε ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ηελ παξνπζία ησλ «δηαθνξεηηθψλ» καζεηψλ ζηελ ηάμε, ψζηε λα
είλαη ζε ζέζε λα ηα δηαρεηξίδεηαη κε επηηπρία. Πξέπεη λα κάζεη λα ακθηζβεηεί
ην «απηνλφεην» ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη λα « επεξσηά»
ζπλέρεηα ηνλ εαπηφ ηνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηινγψλ ηνπ.
Μέζα ινηπφλ απφ ηε βηβιηνγξαθία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο
πξνβάιιεηαη φηη απηή ε κνξθή εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο ζπκβάιιεη ζηελ
αιιαγή παγησκέλσλ αληηιήςεσλ, ζηεξενηχπσλ

θαη λννηξνπηψλ πνπ

επζχλνληαη γηα ηελ δηαηψληζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη θνηλσληθήο αληζφηεηαο.
Ζ εθπαίδεπζε, παξά ηε βειηίσζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο πνπ
ζπλδέεηαη κε ηελ ηζφηεηα, ην ζεβαζκφ ηεο εηεξφηεηαο, ηελ αιιειεγγχε, ηελ
αιιειεπίδξαζε θαη ηελ εμάιεηςε ησλ εζληθηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, δελ έρεη
θαηαθέξεη λα απεγθισβηζηεί απφ ηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο εθκάζεζεο ηεο
ειιεληθήο γιψζζαο ζε φινπο ηνπο αιινδαπνχο θαη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο
θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ κεηξηθψλ γισζζψλ ησλ καζεηψλ απηψλ. Γελ
ππάξρεη ακνηβαηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε φισλ ησλ καζεηψλ γηα ηνπο
πνιηηηζκνχο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ. Γελ αλαγλσξίδνληαη νη αλάγθεο ησλ
κεηαλαζηψλ καζεηψλ γηα εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα νχηε ε πξνεγνχκελε
εκπεηξία ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ .
Οη εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο, ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ακβιχλνληαη
θαη γίλνληαη πξνζπάζεηεο, ψζηε λα κελ ιεηηνπξγνχλ απαγνξεπηηθά γηα
θάπνηεο θνηλσληθέο νκάδεο (κεηαλάζηεο καζεηέο). Βέβαηα, ππάξρεη αθφκε
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πνιχο δξφκνο λα δηαλπζεί γηα λα κπνξνχκε λα κηιάκε γηα ηζφηηκε ζπκκεηνρή
φισλ ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο, αθνχ νη
εζλνπνιηηηζκηθέο δηαθνξέο γίλνληαη αηηία δηαηήξεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη
θνηλσληθήο αληζφηεηαο.
Ζ πξφηαζε ζηε βηβιηνγξαθία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε
εμέιημε ηεο ζε γεληθφηεξε ζηάζε δσήο, ζε αξρή πνπ ζα δψζεη άιιε δηάζηαζε
ζην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο, ηνλίδνληαο ηελ αξρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο,
ηελ πνιπδηάζηαηε αηνκηθή θαη θνηλσληθή κφξθσζε ησλ αηφκσλ, ηελ απνδνρή
ησλ «άιισλ» γισζζψλ θαη πνιηηηζκψλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα δπλαηή,
δηαξθήο,

ζεηηθή θαη δεκηνπξγηθή

ζρέζε κεηαμχ ησλ

«άιισλ» θαη ησλ

ληφπησλ καζεηψλ.
Οη ζχγρξνλνη ζηφρνη ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ
πξέπεη λα αλάγνληαη ζην επίπεδν ηεο ελζσκάησζεο ή ηεο αθνκνίσζεο, αιιά
αληίζεηα ζηελ ζηήξημε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο εηεξφηεηαο. Μηα
δηαθνξεηηθφηεηα

ε

νπνία

ζηελ

ζχγρξνλε

θνηλσληθή

θαη

ζρνιηθή

πξαγκαηηθφηεηα εκπινπηίδεη ηελ εζληθή θπζηνγλσκία θαη ελδπλακψλεη ηε
δηαπνιηηηζκηθή ζπλχπαξμε.
Ζ βνήζεηα θαη ε ζηήξημε ζηελ εθαπηδεπηηθή θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ
κεηαλαζηψλ καζεηψλ ζηε ρψξα ππνδνρήο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε
ηελ

πηνζέηεζε

θαηάιιεισλ

εθπαηδεπηηθψλ κέηξσλ, ηα νπνία λα

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο απηψλ ησλ καζεηψλ.
Ζ εθπαίδεπζε θαη ε έληαμε ησλ «άιισλ» καζεηψλ απαηηεί λέα
εθπαηδεπηηθά κέηξα, ηα νπνία ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ
κεηξηθή ηνπο γιψζζα ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη θπξίσο ζηε δηδαθηηθή
πξάμε, ηε βειηίσζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, ψζηε λα αθνινπζεζεί κηα
δηαθνξνπνηεκέλε εθπαίδεπζε. Μηα εθπαίδεπζε πνπ ε εθαξκνγή ηεο ζα
γίλεηαη απφ θαηάιιεια επηκνξθσκέλνπο θαη θαηαξηηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο,
κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο φισλ ησλ καζεηψλ.
Ζ ζεκεξηλή, ινηπφλ, παηδαγσγηθή επηζηήκε πξέπεη λα ζπκβάιιεη
ζεκαληηθά ζην λα κεηαζρεκαηίζεη ηε ζχγρξνλε πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία ζε
δηαπνιηηηζκηθή

δεκνθξαηηθή

θνηλσλία.

Ζ

δηαπνιηηηζκηθή

εθπαηδεπηηθή

πξνζέγγηζε δηαβεβαηψλεη φηη ε αλαγλψξηζε ηεο εηεξφηεηαο δελ αλαηξεί νχηε
ακθηζβεηεί ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εδξαίσζε θνηλψλ πνιηηηζηηθψλ αμηψλ,
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ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, αιιειεγγχεο θαη αιιεινζεβαζκνχ αλάκεζα ζηηο
θνηλσληθέο νκάδεο.
Γηα λα δηαθπιαρζεί ε θνηλσληθή, ε εζληθή ζπλνρή θαη ε εηεξφηεηα ησλ
πνιηηψλ ηεο

ρψξαο καο , πξέπεη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή λα εληζρχεη ηηο

δεκνθξαηηθέο αμίεο ηεο ηζφηεηαο, ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο δηθαηνζχλεο, θη
απηφ γηαηί έηζη δηαζθαιίδνληαη ηα δηθαηψκαηα φισλ ησλ πνιηηψλ, ψζηε λα
δηαηεξνχλ ηα

δηθά ηνπο γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη λα

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηνλ θνηλφ εζληθφ πνιηηηζκφ. Δπίζεο, φπσο θαίλεηαη
απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, δελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ ζίγνπξεο
αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο θη απηφ γηαηί ε δηαπνιηηηζκηθή

εθπαίδεπζε είλαη έλα

ζπλερέο αηηνχκελν θη φρη έλα θνηλσληθφ θεθηεκέλν.
Σν ζρνιείν νθείιεη λα ζηακαηήζεη ηε ζπγθάιπςε ησλ εζσηεξηθψλ
γισζζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ
εηεξφηεηα

κε

πλεχκα

αληηζέζεσλ θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηελ ζρνιηθή

δηαιφγνπ

θαη

ίζσλ

απνζηάζεσλ.

Πξέπεη

λα

αλαδηνξγαλσζεί ζε κηα πνηνηηθή θαη θαιχηεξε ιεηηνπξγία, λα γίλεη ρψξνο
αλαζηνραζκνχ θαη βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο, ρψξνο δεκηνπξγίαο ν νπνίνο ζα
κπνξεί

λα

αληρλεχεη

ηηο

δπλαηφηεηεο

εθπαηδεπηηθήο

θαη

θνηλσληθήο

ζπλδεκηνπξγίαο θαη ζπλχπαξμεο. Να αλαδείμεη φηη νη πνιηηηζκνί κπνξνχλ λα
επηδέρνληαη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο θαη πξνζδηνξηζκνχο κεηά απφ θνηλσληθέο
θαη ηδενινγηθέο αληηπαξαζέζεηο.
Σέινο, «πέξα απφ ην πξφβιεκα ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ, ε
δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε βξίζθεηαη επηπιένλ αληηκέησπε κε ηελ πνιπκνξθία
ηεο πνιηηηζκηθήο έθθξαζεο, ε άξλεζε ηεο νπνίαο ηείλεη λα απνηειέζεη
παξάγνληα φρη κφλν θνηλσληθήο αζηάζεηαο αιιά θαη ζηέξεζεο ησλ
αλζξσπίλσλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ γηα ηηο κεηνλνηηθέο νκάδεο. Σν
γεγνλφο φηη ηα έζλε-θξάηε ηδξχζεθαλ ζηε βάζε ηεο εζληθήο νκνηνγέλεηαο θαη
ηνπ εζληθνχ ηδεψδνπο νδήγεζε ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ εζλνηηθψλ νκάδσλ
πνπ

είραλ

δηαθνξεηηθά

πνιηηηζκηθά,

γισζζηθά,

ζξεζθεπηηθά

ή

άιια

ραξαθηεξηζηηθά. Ζ εζλνθεληξηθά πξνζαλαηνιηζκέλε εθπαίδεπζε ηνπ έζλνποθξάηνπο απνζθνπνχζε πξσηίζησο ζηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο,
ζηε βάζε ηεο νπνίαο αλαγλσξηδφηαλ ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηα
απνξξένληα δηθαηψκαηα. ηηο

ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ηα πεξηζζφηεξα έζλε-

θξάηε ζπγθξνηνχλ πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο, ζηηο νπνίεο ηίζεηαη κε ηδηαίηεξε
έληαζε ην δήηεκα ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ
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δηθαησκάησλ φισλ ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ
πξνζθχγσλ , ρσξίο δηαθξίζεηο θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα
ηνπ θαζελφο. πλεπψο, ε εθπαίδεπζε ζηα ζχγρξνλα έζλε-θξάηε νθείιεη λα
πξνζαξκνζηεί ζηηο

ζπλζήθεο ηεο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο θαη λα

απαληήζεη ζηα δεκνθξαηηθά αηηήκαηα γηα ίζε κεηαρείξηζε θαη ίζα δηθαηψκαηα
ζηε βάζε ηεο δεκνθξαηηθήο αξρήο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο φισλ ησλ
πνιηηψλ αλεμάξηεηα απφ ηηο ηαπηφηεηεο ηνπο, αιιά θαη φζσλ δελ έρνπλ ηελ
ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα βξίζθεηαη ζε αληίθαζε κε ηηο
εζηθέο βάζεηο ηεο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο, δειαδή κε ηνλ αλζξσπηζκφ ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηνλ νηθνπκεληθφ ηνπο ραξαθηήξα» (Μπάιηαο,
2008).
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ΠΡΟΣΑΔΙ

Ζ

ειιεληθή θνηλσλία ραξαθηεξίδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ κηα

πνιηηηζκηθή πνιπκέξεηα, ιφγσ ηεο κεγάιεο εηζφδνπ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα
καο. Απηή ε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία

αληηθαηνπηξίδεηαη θαη

ζην ειιεληθφ ζρνιείν κε απνηέιεζκα ε εηθφλα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο λα έρεη
δηεπξπλζεί

πξνο

ην

εηεξνγελέζηεξν.

παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ

Ζ

εηζξνή

αιινδαπψλ

έγηλε κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο θαη

θαη

ν Έιιελαο

εθπαηδεπηηθφο βξέζεθε απξνεηνίκαζηνο λα αληηκεησπίζεη ηε λέα εηεξνγελή
δεκνγξαθηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ.
Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ λένπ πνιππνιηηηζκηθνχ
ζρνιείνπ, πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη έληαμε φισλ ησλ
καζεηψλ. Σν ηξίπηπρν εθπαηδεπηηθφο – δηδαθηηθή δηαδηθαζία- καζεηήο, πξέπεη
λα ππνζηεί ξηδηθέο αιιαγέο γηα λα αληηκεησπηζηεί απηή ε πνιππνιηηηζκηθή
εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Γη΄ απηνχο ηνπο ιφγνπο

απαηηείηαη ε ζηελή

ζπλεξγαζία πνιιψλ θνξέσλ, φπσο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ησλ ζηειερψλ
ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ επηζηεκφλσλ .
Ζ

επηκφξθσζε

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ

είλαη

έλαο

φξνο

ζηελά

ζπλπθαζκέλνο κε θάζε κνξθή αλαλεσηηθήο παξέκβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε.
πγθξηκέλα εδψ ζα εμεηάζνπκε θαη ζα ππνζηεξίμνπκε ηε «δηαπνιηηηζκηθή
επηκφξθσζε». Με ηνλ έλλνηα απηή ζα νξίζνπκε ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα σο
φξν πνπ ζα δηαηξέρεη ην ζχλνιν ηεο νξγάλσζεο ηεο εθπαίδεπζεο. ηφρνο ηεο
επηκφξθσζεο είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο ηηο
αλαγθαίεο δηδαθηηθέο θαη ςπρνπαηδαγσγηθέο γλψζεηο, ψζηε λα γίλνπλ
απνηειεζκαηηθνί

λα

ζπκβάινπλ

δηαπνιηηηζκηθνχ ζρνιείνπ.

ζηελ

πινπνίεζε

ησλ

σο

δεχηεξεο

ηνπ

Ζ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε θάζε

δηδαθηηθφ αληηθείκελν θαη ηδηαίηεξα ζηε δηδαζθαιία θαη
ειιεληθήο

ζηφρσλ

γιψζζαο.

Δπηπιένλ,

εθκάζεζε ηεο
ε

πθηζηάκελε

πνιππνιηηηζκηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ επηβάιιεη ηελ επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ζπκβνπιεπηηθή ςπρνινγία, ψζηε λα απνθηήζνπλ
κνξθσηηθέο ηθαλφηεηεο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ελζπλαίζζεζεο, παξνρήο
θηλήηξσλ

κάζεζεο,

αλάπηπμεο

ζχγρξνλσλ

κνξθψλ

δηδαζθαιίαο

θαη

ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ. Ζ ζπκβνπιεπηηθή ζπκβάιιεη ζηελ ελεξγεηηθή
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θνηλσληθή έληαμε θαη δξάζε ηνπ καζεηή, ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμή ηνπ, ηε
ρεηξαθέηεζε ηνπ, ηελ αλάπηπμε ηεο απηναληίιεςεο ηνπ, ηεο απηνπεπνίζεζήο
ηνπ θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ.
Παξάιιεια είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ρνιψλ Γνλέσλ, ψζηε λα
«ηξέμνπλ» πξνγξάκκαηα πκβνπιεπηηθήο Γνλέσλ, ηα νπνία ζα κεηαδίδνπλ
γλψζεηο θαη ζα δνκνχλ ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα βνεζνχλ ηνπο
καζεηέο θαη απξηαλνχο πνιίηεο , νη νπνίνη θαινχληαη λα δήζνπλ , λα παξάμνπλ
θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζε κηα λέα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία.
Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα ζρνιηθά βηβιία
πξνζαξκνζηνχλ ζηνπο φξνπο θαη ζηηο

πξέπεη λα

ζπλζήθεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο

εθπαίδεπζεο θαη λα απεπζχλνληαη ζε κηα γισζζηθά, πνιηηηζκηθά θαη θπιεηηθά
πινπξαιηζηηθή θνηλσλία. Ζ πινπνίεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ πξέπεη λα γίλεη
κέζα

απφ

αλάινγεο

δξαζηεξηφηεηεο

πξνγξακκαηηζκέλεο

θνηλσληθήο

δηαπαηδαγψγεζεο.
Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, σο ζεσξία, ζηνρεχεη ζην
κεηαζρεκαηηζηεί ν ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο
ζεβαζκφο θαη ε θαηαλφεζε κεηαμχ

λα

ζε ζρνιείν πνπ ν ακνηβαίνο

καζεηψλ δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο,

γισζζηθήο θαη εζληθήο πξνέιεπζεο ζα ζεσξείηαη δεδνκέλνο. ε απηφ ην
πιαίζην θηλήζεθαλ, θαη΄ αξρήλ,

θαη νη ζπγγξαθείο ησλ ΑΠ-ΓΔΠ, πνπ

πξνζπάζεζαλ λα ελζσκαηψζνπλ ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε νξηδφληηα,
δηαπνιηηηζκηθά, αιιά θαη θάζεηα ζε θάζε κάζεκα φπνπ ήηαλ εθηθηφ. ηφρνο
ηνπο ήηαλ λα επεξεάζνπλ ηελ θνηλσλία ησλ καζεηψλ θαη λα ηνπο δηδάμνπλ
ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα
ζρνιείν απαιιαγκέλν απφ ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο θαη αξλεηηθά ζηεξεφηππα
θαη λα επέιζεη ε αξκνληθή ζπκβίσζε κεηαμχ ηνπο. Πξνζπάζεζαλ ηα λέα
βηβιία λα αληαλαθινχλ απηφ ην πλεχκα θαη λα εκπινπηηζηνχλ κε ζηνηρεία απφ
πνιινχο πνιηηηζκνχο. ε φια ηα βηβιία ηεο Γιψζζαο ππάξρνπλ ήξσεο
αιινδαπνί καζεηέο πνπ ζπλππάξρνπλ κε ηνπο Έιιελεο καζεηέο, ηνπο
δηεγνχληαη κχζνπο παξφκνηνπο κε ηνπο ειιεληθνχο (Γιψζζα Α΄ηάμε, β΄
ηεχρνο: 74), παηδηά απφ ρψξεο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ θσηνγξαθίδνληαη ζην βηβιίν
θαη κηινχλ γηα ηηο επηζπκίεο θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο ( Γιψζζα Γ΄ ηάμε,
γ΄ηεχρνο: 50), ε θηιία ηνπ Γεκήηξε κε ηε κηθξή ηζηγγάλα πξνζπαζεί λα
θαηαξξίςεη ην κχζν γηα ηηο ζρέζεηο ηεο θνηλσλίαο κε ηε θπιή απηή (Γιψζζα Δ΄
ηάμε, α΄ηεχρνο: 77). Ζ αξρή ηεο πξνζπάζεηαο έρεη ήδε γίλεη, αιιά απηφ είλαη
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πνιχ ιίγν, ψζηε λα κεησζνχλ ζεκαληηθά νη δηαθξίζεηο θαη νη εθπαηδεπηηθέο
αληζφηεηεο. Πξέπεη λα ζπλερηζηεί απηή ε πξνζπάζεηα θαη ζηα καζήκαηα ηεο
Ηζηνξίαο, ηεο Πνιηηηθήο Αγσγήο θαη ηεο Γεσγξαθίαο. Αλ αθφκα εθηηκήζνπκε
ην γεγνλφο φηη ην πεξηερφκελν ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ αλαλεψλεηαη θάζε 20
ρξφληα, ηφηε δηαπηζηψλνπκε πφζν δχζθνιν είλαη ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
ψζηε λα κπνξνχλ κε ηελ ππάξρνπζα δηδαθηηθή χιε λα αληαπνθξηζνχλ ζηε
ζχγρξνλε πνιππνιηηηζκηθή ζρνιηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.
ε δηδαθηηθφ επίπεδν νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ ελδείθλπληαη είλαη:
1. Ζ εθαξκνγή ηεο εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο.

Με απηή δίλεηαη ε

δπλαηφηεηα λα καζαίλεη ν θάζε καζεηήο ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο
θαη ηηο δηθέο ηνπ καζεζηαθέο αλάγθεο. Έηζη απμάλνπλ ηα εζσηεξηθά
θίλεηξα κάζεζεο θαη ε ζρνιηθή επηηπρία.
2. Ζ εθαξκνγή παξάιιεια θαη ηεο ζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ ζηελ νξγάλσζε
ηεο ηάμεο. Με απηή δηεπθνιχλεηαη ε εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία θαη
απηφ

γηαηί

ηπραίλεη

κεγάιεο

πξνηίκεζεο

απφ

ηνπο

καζεηέο,

απνκαθξχλεη απφ ηελ ηάμε ηελ θνηλσληθή ζχγθξηζε θαη ηνλ
αληαγσληζκφ θαη ππνθηλεί ην ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε.
3. Ζ αμηνιφγεζε ηεο καζεζηαθήο δηδαζθαιίαο πξέπεη λα πηνζεηήζεη ην
ζχζηεκα

ηεο

δηακνξθσηηθήο,

δηαγλσζηηθήο

θαη

ππνζηεξηθηηθήο

αμηνιφγεζεο, φπνπ ζην επίθεληξν ηνπο ζα βξίζθεηαη ν καζεηήο. Απηφο
ζα θαηεπζχλεηαη θάζε θνξά ζχκθσλα κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ εμέιημε
θαη θπζηθά ζα ελεκεξψλεηαη γηα ηνπο ζηφρνπο πνπ πεηπραίλεη, αιιά θαη
πφζν πξέπεη λα επηκείλεη γηα λα ηνπο πεηχρεη.
4. Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζα πξέπεη λα
γίλεηαη ζηαδηαθά ζηνπο

καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ πνηθίια

γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. ηελ αξρή λα δηδάζθνληαη
ζηελ κεηξηθή

ηνπο

γιψζζα,

ψζηε

λα

ππάξμεη

κηα

πεξίνδνο

πξνζαξκνγήο θαη παξάιιεια λα δηδάζθνληαη εληαηηθά ηελ ειιεληθή
γιψζζα γηα λα γίλεη νκαιή ε έληαμή ηνπο ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη
ζην λέν ηνπο πεξηβάιινλ.
Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζήκεξα πξνζπαζεί λα αλαθαιχςεη λέεο
παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Με απηέο ζα ηθαλνπνηήζεη δηάθνξεο
αλάγθεο φπσο

ε επηθνηλσλία, ε απνδνρή,

ε αιιειεπίδξαζε θαη

αιιεινγλσξηκία αλάκεζα ζηνπο καζεηέο, ε αλάπηπμε ηνπ ακνηβαίνπ
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ζεβαζκνχ ησλ καζεηψλ κε δηαθνξεηηθή γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα.
Οη επηζηήκεο ηεο αγσγήο έρνπλ δείμεη φηη νη θαηλνηφκεο δξάζεηο θηλεηνπνηνχλ
θαη δξαζηεξηνπνηνχλ ηνπο καζεηέο. Ζ αμηνπνίεζε θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ,
ηεο θπζηθήο αγσγήο θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ελεξγνπνηνχλ ηε ζπκκεηνρή
ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
Σν

ζεαηξηθφ

δηαθνξεηηθήο

παηρλίδη

γισζζηθήο

απνηειεί

θαη

ζεκαληηθφ

πνιηηηζκηθήο

κέζν

γηα

πξνέιεπζεο.

καζεηέο
Παίξλνπλ

πιεξνθνξίεο, αλαπηχζζνπλ ηηο γισζζηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, δεκηνπξγνχλ
θηιηθέο θαη δεκνθξαηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, αηζζάλνληαη ηε
ραξά ηεο δεκηνπξγίαο, καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη

δηεγείξνπλ ηε

θαληαζία ηνπο.
Ζ ινγνηερλία θέξλεη ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ζε επαθή φρη κφλν
κε έλα ζπγθεθξηκέλν γισζζηθφ ζχζηεκα, αιιά θαη κε ηελ παγθφζκηα ηζηνξία
θαη

πνιηηηζκφ. Μέζα απφ ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο κπνξεί λα

θαιιηεξγεζεί ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ησλ καζεηψλ θαη απηνί λα εθνδηαζηνχλ
κε αμίεο παλαλζξψπηλεο κε έλαλ ηξφπν αβίαζην θαη μεθνχξαζην ρσξίο ίρλνο
δηδαθηηζκνχ.
Ζ δεκηνπξγία ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο. Ζ ινγνηερλία θαη ε βηβιηνζήθε
είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο. Ζ βηβιηνζήθε κπνξεί λα εκπινπηηζηεί κε βηβιία
πνπ ζα δηαπλένληαη απφ έλα νηθνπκεληθφ πλεχκα, πνπ ζα είλαη απαιιαγκέλν
απφ πξνθαηαιήςεηο θαη εζλνθεληξηζκφ, ζα αληηζηαζκίδνπλ ηελ πνιηηηζκηθή
πζηέξεζε ησλ παηδηψλ, ζα εκπλένπλ ηελ αιιειεγγχε θαη ηε ζπλεξγαζία θαη
ζα

βνεζήζνπλ

ζηε

βειηίσζε

θαη

δηεχξπλζε

ηνπ

γλσζηηθνχ

θαη

ζπλαηζζεκαηηθνχ νξίδνληα ηνπ παηδηνχ.
Σέινο,

ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην πξέπεη λα ζπληειέζεη ζην λα

δεκηνπξγήζεη ζηνπο αιινδαπνχο θαη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο ην αίζζεκα
ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο. Έηζη, ζα εληζρπζεί ε απηνπεπνίζεζε ηνπο θαη ε
εκπηζηνζχλε ζηηο

ηθαλφηεηέο ηνπο. Αλ ην ζρνιείν θαηνξζψζεη λα πεηχρεη

απηφ, ηφηε ζα δπλακψζνπλ ηα θίλεηξα ησλ «άιισλ» καζεηψλ γηα κάζεζε θαη
απηφ ζα έρεη ζεηηθφ αληίθξηζκα ζηελ εθπαίδεπζή θαη ηελ έληαμή ηνπο.
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Γξάκκαηα

–

ΚΟΤΕΔΛΖ,Γ.(1997). «Ο ιφγνο θαη ηα ππνθείκελα ηνπ έζλνπο: κηα
θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε», ζην Φξαγθνπδάθε, Α, θαη Γξαγψλα,Θ
(επηκ), Ση είλ΄ ε Παηξίδα καο; Αζήλα:Αιεμάλδξεηα.

–

ΚΤΠΡΗΑΝΟ, Π. (2004). πγθξηηηθή Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Δθπαίδεπζεο,
Αζήλα: Βηβιηφξακα.

–

ΚΤΠΡΗΑΝΟ,

Π.

(2006).

Παλεπηζηήκην,

αγνξά

εξγαζίαο

θαη

εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο ζηηο θνηλσληθέο εμειίμεηο ζηε ζχγρξνλε
Διιάδα, Αζήλα: άθθνπια.
–

ΚΤΡΗΓΖ,

Α.

πξνζπάζεηεο

(1996).

Δθπαηδεπηηθή

ζεσξεηηθήο

πξνζέγγηζήο

Αληζφηεηα,
ηεο,

νξηνζέηεζε

Θεζζαινλίθε:

θαη
Αθνί

Κπξηαθίδε.
–

ΚΤΡΗΓΖ,

Α.

πξνζπάζεηεο

(1997).

Δθπαηδεπηηθή

ζεσξεηηθήο

πξνζέγγηζήο

Αληζφηεηα,
ηεο,

νξηνζέηεζε

Θεζζαινλίθε:

θαη
Αθνί

Κπξηαθίδε.
–

ΚΤΡΗΓΖ, Α. (1997). Ζ Αληζφηεηα ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε θαη

ε

πξφζβαζε ζην Παλεπηζηήκην, Αζήλα: Gutenberg.
–

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ,

Υ.

(1997).

ρνιηθή

πξαγκαηηθφηεηα

θαη

θνηλσληθνπνίεζε ηνπ καζεηή. θηαγξάθεζε ησλ θνηλσληθνπνηεηηθψλ
κελπκάησλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, Αζήλα: Gutenberg.
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–

ΛΑΜΝΗΑ, Κ. (2001). Κνηλσληνινγηθή ζεσξία θαη εθπαίδεπζε – Γηαθξηηέο
πξνζεγγίζεηο, Αζήλα: Μεηαίρκην.

–

ΜΑΡΚΟΤ,Γ.

(1987)

Δθπαηδεπηηθά

θαη

θνηλσληθά

πξνβιήκαηα

παιιηλνζηνχλησλ καζεηψλ, Αζήλα: Παλεπηζηήκην Αζελψλ.
–

ΜΑΡΚΟΤ, Γ. (1996). Πξνζεγγίζεηο ηεο Πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ε
Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε – Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ, Αζήλα:
ΤΠ.Δ.Π.Θ., Γ.Γ.Λ.Δ.

–

ΜΑΡΚΟΤ, Γ. (1997). Δηζαγσγή ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε.
Διιεληθή θαη δηεζλήο εκπεηξία, Αζήλα: Κέληξν Γηαπνιηηηζκηθήο ΑγσγήοΠαλεπηζηήκην Αζελψλ.

–

ΜΑΡΚΟΤ, Γ. (1997). Δηζαγσγή ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε:
Διιεληθή θαη Γηεζλήο Δκπεηξία, Αζήλα: Ζιεθηξνληθέο Σέρλεο.

–

ΜΑΡΚΟΤ, Γ. (1998). Ζ Πνιππνιηηηζκηθφηεηα ηεο Διιεληθήο Κνηλσλίαο. Ζ
δηαδηθαζία δηεζλνπνίεζεο θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο
εθπαίδεπζεο, Αζήλα: ΤΠ.Δ.Π.Θ., Γ.Γ.Λ.Δ.

–

ΜΑΡΚΟΤ,Γ.(2010). Γηαπνιηηηζκηθή

Δθπαίδεπζε: ρεκα γηα ηελ

εζληθνπνίεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα; Γηαζέζηκν ζηνλ
δηθηπαθφ ηφπν http://.alfavita.gr/arto.php!id(17/10/
–

ΜΑΣΘΑΗΟΤ,

ΚΑΡΑΣΕΗΑ-ΣΑΤΛΗΧΣΖ,

(2001)Πνιππνιηηηζκηθφηεηα

θαη

Γηεξεχλεζε

πξνηεξαηνηήησλ.

αλαγθψλ

θαη

ΠΗΝΘΟΤΡΑΚΖ

εξπηκφξθσζε

Η.

εθαπηδεπηηθψλ:

ην:Βακβνπθαο,

Μ.,

Υαηδεδάθε, Α. (επηκ.) Μάζεζε θαη δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο κεηξηθήο
γιψζζαο (Πξαθηηθά πλεδξίνπ, Ρέζπκλν-Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 6-8
Οθησβξίνπ2000) ηνκ. Β΄Αζήλα Αηξαπφο
–

ΜΑΣΑΓΓΟΤΡΑ, Ζ. (1999). Πξνζδνθίεο δαζθάισλ θαη επηδφζεηο
καζεηψλ: Μηα απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία, ην πεξηνδηθφ

Νέα

Παηδεία, η. 34.
–

ΜΗΣΗΛΖ, Α. (1998). Οη Μεηνλφηεηεο κέζα ζηε ρνιηθή Σάμε. Μηα
ζρέζε αιιειεπίδξαζεο, Αζήλα: Οδπζζέαο.

–

ΜΟΣΣΖ – ΣΔΦΑΝΗΓΖ, Φ. (2005). «Φπρηθά αλζεθηηθνί κεηαλάζηεο /
παιηλλνζηνχληεο καζεηέο: Πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο θαη παξάγνληεο
επηθηλδπλφηεηαο».

ην

"Γηαπνιηηηζκηθέο δηαδξνκέο.

Παπαζηπιηαλνχ
Παιηλλφζηεζε

Πξνζαξκνγή”, Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα.
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θαη

Α.

(Δπηκ.),

Φπρνθνηλσληθή

–

ΜΟΤΟΤΡΟΤ, Λ. (2003). Μεηαλάζηεπζε θαη κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή
ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε. Αζήλα: Gutenberg.

–

ΜΠΑΛΗΑ, Σ. (2004). Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηελ επνρή ηεο
Γεκνθξαηίαο, Αζήλα: Παπαδήζεο.

–

ΜΠΑΛΗΑ, Σ. (2008). Δλεξγφο πνιίηεο θαη Δθπαίδεπζε, Αζήλα :
Παπαδήζεο.

–

ΜΠΑΛΖ, Η.Ν. (1985). Απφςεηο ηεο θνηλσληθήο γισζζνινγίαο θαη νη
ζπλέπεηεο ηεο ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο. εκηλάξην: Σκήκα
Φηινζνθηθήο. Αζήλα.

–

ΜΠΔΕΔΒΔΓΚΖ Ζ., ΓΗΑΝΝΗΣΑ Ν., ΜΑΚΡΖ – ΜΠΟΣΑΡΖ, Δ. (1999).
Άγρνο,

απηνεθηίκεζε

θαη

δηαπξνζσπηθέο

ζρέζεηο

καζεηψλ

πνιππνιηηηζκηθψλ ρνιείσλ, Αζήλα : Παλεπηζηήκην Αζελψλ.
–

ΜΠΗΛΑΝΑΚΖ, Ν. (2005). «Παιηλλφζηεζε Διιήλσλ θαη Φπρηθή Τγεία».
ην

Παπαζηπιηαλνχ

Α.

(Δπηκ.),

"Γηαπνιηηηζκηθέο

δηαδξνκέο.

Παιηλλφζηεζε θαη Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή", Αζήλα: Διιεληθά
Γξάκκαηα.
–

ΜΤΛΧΝΑ, Θ. & ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ, ΑΓ. (1999). Απφ ηελ αληζφηεηα
απέλαληη ζην ζρνιείν, ζηνλ απνθιεηζκφ κέζα ζηελ ηάμε. ην ζρνιηθή
απνηπρία

θαη

Κνηλσληθφο

απνθιεηζκφο.

Αηηίεο,

ζπλέπεηεο

θαη

αληηκεηψπηζε. Πξαθηηθά ηνπ Ζ' Γηεζλνχο πλεδξίνπ. Κσλζηαληίλνπ, Υ. &
Πιεηφο, Γ., Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα.
–

ΜΤΛΧΝΑ, Θ. (1991). Κνηλσληθή αλαπαξαγσγή ζην ζρνιείν, ζεσξία
θαη εκπεηξία, Αζήλα: Αξκφο.

–

ΜΤΛΧΝΑ, Θ. (1998). Κνηλσληνινγία ηεο Διιεληθήο Δθπαίδεπζεο:
πκβνιέο, Αζήλα: Gutenberg

–

ΜΤΛΧΝΑ, Θ.(1999). Ζ Αλαπαξαγσγή ησλ Κνηλσληθψλ Σάμεσλ κέζα
απφ ηνπο ρνιηθνχο Μεραληζκνχο, Αζήλα: Gutenberg.

–

ΝΗΚΟΛΑΟΤ, Γ. (2000). Έληαμε θαη εθπαίδεπζε ησλ αιινδαπψλ
καζεηψλ

ζην

Γεκνηηθφ

ρνιείν.

Απφ

ηελ

«νκνηνγέλεηα»

ζηελ

πνιππνιηηηζκηθφηεηα , Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα.
–

ΝΗΚΟΛΑΟΤ, Γ. (2000). Έληαμε θαη Δθπαίδεπζε ησλ Αιινδαπψλ
Μαζεηψλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν, Αζήλα: Διιεληθά γξάκκαηα.

–

ΝΗΚΟΛΑΟΤ, Γ. (2005). Γηαπνιηηηζκηθή Γηδαθηηθή, Αζήλα: Διιεληθά
Γξάκκαηα.
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–

ΝΗΚΟΛΑΟΤ, . (2006). Γηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα θαη επηθνηλσλία, ζην
ρνιείν ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο,
Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Διιάδνο, Πξαθηηθά ΗΑ' Γηεζλνχο πλεδξίνπ,
Θεζζαινλίθε: Αθνί Κπξηαθίδε.

–

ΝΗΚΟΛΑΟΤ, Γ. (2005). Γηαπνιηηηζκηθή Γηδαθηηθή. Σν Νέν Πεξηβάιινλ.

–

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ

ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ

(2006).

Ζ

καζεηηθή

δηαξξνή

ζηελ

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Αζήλα : Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην.
–

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟ, Ν. (1996). Δηζαγσγή ζην « ΟΗ θιεξνλφκνη» ησλ
BOURDIEU-PASSERON. Αζήλα: Καξδακίηζα.

–

ΠΑΝΣΑΕΖ, Β. (2005α). Γηαπνιηηηζκηθή Πιεξφηεηα σο ζέκα ζηελ
εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ. ην Μάζεζε θαη Γηδαζθαιία ζηε Κνηλσλία
ηεο Γλψζεο. Πξαθηηθά πλεδξίνπ, Αζήλα, Σφκνο Α΄: 199.

–

ΠΑΝΣΑΕΖ, Β. (2005α). Γηαπνιηηηζκηθή πιεξφηεηα σο ζέκα ζηελ
εθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθψλ. ην Μάζεζε θαη Γηδαζθαιία ζηελ Κνηλσλία
ηεο Γλψζεο. Πξαθηηθά πλεδξίνπ, Αζήλα, Σφκνο Α΄:197 – 205.

–

ΠΑΝΣΑΕΖ,

Β.

(2005β).

Σν

Πνιππνιηηηζκηθφ

Curriculum.

ην:

Γεσξγνγηάλλεο, Π., Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε. Διιεληθά σο Γεχηεξε ή
Ξέλε Γιψζζα. 7ν Γηεζλέο πλέδξην, Πάηξα, Σφκνο Η: 185 – 197.
–

ΠΑΠΑ, ΑΘ., (1998). Γηαπνιηηηζκηθή Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή, Αζήλα.

–

ΠΑΣΔΡΔΚΑ, Υ. (1986). Βαζηθέο έλλνηεο ησλ Pierre Bourdieu θαη JeanClaude

Passeron

ζε

ζέκαηα

Κνηλσληνινγίαο

ηεο

Δθπαίδεπζεο,

Θεζζαινλίθε: Αθνί Κπξηαθίδε.
–

ΠΔΣΡΗΝΗΧΣΖ,

Ξ.

(1993).

Ζ

Μεηαλάζηεπζε

πξνο

Κνηλσληθνπνίεζε

θαη

ηελ

Διιάδα.

Αζήλα: Οδπζζέαο.
–

ΠΤΡΓΗΧΣΑΚΖ

Η.

(2003).

Δθπαηδεπηηθέο

Αληζφηεηεο, Αζήλα: Γξεγφξε.
–

ΠΤΡΓΗΧΣΑΚΖ, Η. (2000). Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε.
Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα.

–

ΡΖΓΑ,

Β.

(2001).

Κνηλσληθέο

ηαπηφηεηεο/εηεξφηεηεο-θνηλσληθέο

αληζφηεηεο, δηγισζζία θαη ζρνιείν, Πάηξα :ΔΑΠ.
–

ΔΛΛΑ- ΜΑΕΖ. (2001). Γηγισζζία θαη Κνηλσλία. Ζ θνηλσληνγισζζηθή
πιεπξά ηεο δηγισζζίαο. Ζ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Αζήλα: Πξνζθήλην.
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–

ΗΑΝΟΤ – ΚΤΡΓΗΟΤ

Δ.

(2005).

Δθπαίδεπζε

θαη Κνηλσληθέο

Αληζφηεηεο, ε κεηάβαζε απφ ηελ Γεπηεξνβάζκηα ζηελ Αλψηαηε
Δθπαίδεπζε, Αζήλα: Μεηαίρκην.
–

ΚΟΤΡΣΟΤ, Δ. (2001). Γηγισζζία, δηδαζθαιία δεχηεξεο γιψζζαο. ην
Δθπαίδεπζε: Πνιηηηζκηθέο Γηαθνξέο θαη Κνηλσληθέο Αληζφηεηεο, η. Β΄,
Πάηξα: Δ.Α.Π.

–

ΚΟΤΡΣΟΤ, Δ. (2002). Γίγισζζνη καζεηέο ζην Διιεληθφ ρνιείν,
δηαζέζηκν

ζην

δηαδηθηπαθφ

ηφπν:

http://www.pre.aegean.gr/personel/skourtou/papers/
DiglossiMathitesElinikoScholio.pdf, 6/11/2010.
–

ΚΟΤΡΣΟΤ,

Δ.,

ΒΡΑΣΑΛΖ,

Κ.,

ΓΚΟΒΑΡΖ,

Υ.

(2004).

Μεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα θαη εθπαίδεπζε, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ.
–

ΚΟΤΡΣΟΤ,

Δ.,

Μεηαλάζηεπζε

ΒΡΑΣΑΛΖ,

ζηελ

Διιάδα

θαη

Κ.,

ΓΚΟΒΑΡΖ,

Δθπαίδεπζε:

Υ.

(2004).

Απνηίκεζε

ηεο

Τπάξρνπζαο Καηάζηαζεο – Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο Βειηίσζεο,
Αζήλα,

Η.ΜΔ.ΠΟ.,

δηαζέζηκν

ζην

δηαδηθηπαθφ

ηφπν:

http://www.imepo.gr/documents/SkoyrtoyIMEPo.pdf, 4/11/2010.
–

ΟΛΟΜΧΝ, Η. (1997). Ζ αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ σο
θνηλσληνινγηθφ αληηθείκελν: ζεσξεηηθέο αξρέο θαη πξνυπνζέζεηο ζηελ
θνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο, Πάηξα: Αρατθέο Δθδφζεηο

–

ΣΕΑΝΖ,

Μ.

(1996).

Θέκαηα

θνηλσληνινγίαο

ηεο

Παηδείαο.

Αζήλα:Γξεγφξε.
–

ΣΕΑΝΖ, Μ. (1998). Εήηεκα Σαμηθήο Πξνέιεπζεο θαη Κνπιηνχξαο.
ρνιηθή Δπηηπρία, Αζήλα: Γξεγφξε.

–

ΣΑΟΤΖ, Γ. (1999). Ζ Κνηλσλία ηνπ Αλζξψπνπ, Αζήλα: Gutenberg.

–

ΣΗΑΚΑΛΟ, Γ. (2000). Οδεγφο αληηξαηζηζηηθήο εθπαίδεπζεο, Αζήλα:
Διιεληθά Γξάκκαηα.

–

ΦΛΟΤΡΖ, Γ. (2001). «Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη Γηδαθηηθά Τιηθά»,
ζην Μ. Γακαλάθεο (Δπηκ.), Παηδεία Οκνγελψλ, Θεσξεηηθέο θαη
Δκπεηξηθέο Πξνζεγγίζεηο. Ρέζπκλν: Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ.

–

ΦΡΑΓΚΟΤΓΑΚΖ, Α. (1985). Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο, Αζήλα:
Παπαδήζεο.

–

ΦΡΑΓΚΟΤΓΑΚΖ, Α. (1985). Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο. Θεσξίεο
γηα ηελ Κνηλσληθή Αληζφηεηα ζην ρνιείν, Αζήλα: Παπαδήζεο.
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–

ΦΡΑΓΚΟΤΓΑΚΖ, Α. (1987). Γιψζζα θαη Ηδενινγία, Αζήλα: Οδπζζέαο.

–

ΦΡΑΓΚΟΤΓΑΚΖ,

Α.

(2001).

«Ζ

Κνηλσληθή

Αληζφηεηα

ζηελ

Δθπαίδεπζε», ζην Θ. Γξαγψλα, Δ. θνχξηνπ, Α. Φξαγθνπδάθε (Δπηκ.),
Δθπαίδεπζε:

Πνιηηηζκηθέο

Γηαθνξέο

θαη

Κνηλσληθέο

Αληζφηεηεο.

Κνηλσληθέο Σαπηφηεηεο / Δηεξφηεηεο – Κνηλσληθέο Αληζφηεηεο, Γηγισζζία
θαη ρνιείν, η. Α΄, Πάηξα: Δ.Α.Π.
–

ΦΡΑΓΚΟΤΓΑΚΖ, Α. (2001). Κνηλσληθέο αληζφηεηεο δηγισζζία θαη
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