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Abstract 

The intercultural competence is a necessary element of the contemporary educator‟s profile both in the 

field of typical school education and of that of adult education. Especially in the classes of teaching 

second/foreign language the teacher‟s intercultural competence is a crucial factor for the development 

of climate of intercultural communication. The present article describes two case studies of  Greek as a 

second/foreign language teachers in adult classes who used poems as educational material in the 

context of  their lesson. The one of them has intercultural competence, while the other has not.   

 

Πεπίλητη 

Ζ δηαπνιηηηζκηθή ηθαλόηεηα είλαη απαξαίηεην λα απνηειεί έλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζύγρξνλνπ 

εθπαηδεπηή ηόζν ζην πεδίν ηεο ηππηθήο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο όζν θαη ζε εθείλν ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ. Ηδηαίηεξα ζηηο ηάμεηο δηδαζθαιίαο ηεο δεύηεξεο/μέλεο γιώζζαο ε δηαπνιηηηζκηθή ηθαλόηεηα 

ηνπ δηδάζθνληνο απνηειεί έλα θαζνξηζηηθό παξάγνληα γηα ηελ δεκηνπξγία θιίκαηνο δηαπνιηηηζκηθήο 

επηθνηλσλίαο. Τν παξόλ άξζξν παξνπζηάδεη δπν κειέηεο πεξίπησζεο δηδαζθόλησλ ηεο ειιεληθήο σο 

δεύηεξεο/μέλεο γιώζζαο ζε ηάμεηο ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ πνηήκαηα σο 

δηδαθηηθό πιηθό ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηόο ηνπο, εθ ησλ νπνίσλ  ν έλαο δηαζέηεη δηαπνιηηηζκηθή 

ηθαλόηεηα, ελώ ν άιινο όρη.  

 

Ειζαγυγή 

Τν εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ δηδαζθαιίαο κηαο δεύηεξεο/μέλεο γιώζζαο απνηειεί ζπλήζσο έλα 

πνιππνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ πνπ ζύκθσλα κε ηνλ Bodycott
1
 δηαηξέρνπλ πνηθίια „πνιηηηζκηθά 

δηαξεύκαηα‟. Οη δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ δηαζηαπξώλνληαη 

πνηθηινηξόπσο ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο θαη πξνζθέξνπλ έλα ηδηαίηεξα γόληκν έδαθνο γηα ηελ 

αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο. Πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί κηα ηέηνηα 

επηθνηλσλία, ρξεηάδεηαη ν εθπαηδεπηήο λα είλαη ηθαλόο λα αμηνπνηήζεη δεκηνπξγηθά ηα παξαπάλσ 

„πνιηηηζκηθά δηαξεύκαηα‟ θαη λα πξνσζήζεη ην θαηάιιειν πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθήο 

επηθνηλσλίαο. Ο βαζκόο πνπ κπνξεί απηό λα ζπκβεί ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ βαζκό δηαπνιηηηζκηθήο 

ηθαλόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηή. 

 Οη Byram, Nichols&Stevens
2
 ζπλδένπλ ηελ δηαπνιηηηζκηθή ηθαλόηεηα κε ηελ πνιηηηζκηθή επειημία ηνπ 

εθπαηδεπηή, δειαδή κε ηελ ηθαλόηεηα δηαρείξηζεο ησλ δηαθνξώλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ θαζεκεξηλή 

επηθνηλσλία θαη εληέιεη κε ηελ ηθαλόηεηα δηαρείξηζεο λέσλ επηθνηλσληαθώλ ζπλζεθώλ θαη 

θαηαζηάζεσλ. Ο Sercu
3
 πεξηγξάθνληαο ην  πξνθίι ελόο εθπαηδεπηή κε δηαπνιηηηζκηθή ηθαλόηεηα 

επηζεκαίλεη ζηελ θαηνρή ηξηώλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ: ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επαηζζεζίαο, ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο ελεκεξόηεηαο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επηδεμηόηεηαο. Ο ζπλδπαζκόο ησλ παξαπάλσ 

ζηνηρείσλ πεξηγξάθεη έλαλ εθπαηδεπηή  ν νπνίνο δηαζέηεη ην θαηάιιειν γλσζηηθό θαη ζπλαηζζεκαηηθό 
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ππόβαζξν γηα ηελ ιεηηνπξγηθή δηαρείξηζε ηεο εηεξόηεηαο ζηελ ηάμε ηνπ, ελώ ζπγρξόλσο είλαη έηνηκνο 

πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξεη ηελ δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε από ηελ ζεσξία ζηε δηδαθηηθή πξάμε.  

Αληίζηνηρα ν Γεσξγνγηάλλεο
4
  πεξηγξάθεη ηελ αλαγθαηόηεηα δύν παξάιιεισλ δεμηνηήησλ ηνπ 

εθπαηδεπηή, ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επάξθεηαο πνπ εζηηάδεη ζηε γλώζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο δηαρείξηζεο 

ηεο εηεξόηεηαο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εηνηκόηεηαο πνπ επηθεληξώλεηαη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο. 

 

Διαπολιηιζμική ικανόηηηα και διδάζκονηερ δεύηεπηρ/ξένηρ γλώζζαρ 

Ο Bodycott
5
ππνζηεξίδεη όηη έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο δηδαζθόλησλ ηεο δεύηεξεο/μέλεο γιώζζαο δελ 

δηαζέηνπλ δηαπνιηηηζκηθή ηθαλόηεηα κε απνηέιεζκα λα κελ αμηνπνηνύλ ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηιία πνπ 

ζπλζέηεη ηηο ηάμεηο ηνπο. Σπρλά νη πνιηηηζκηθνί θώδηθεο ησλ δηδαζθόλησλ είλαη δηαθνξεηηθνί από 

εθείλνπο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ελώ νη δεύηεξνη ζπρλά αλαγθάδνληαη λα αληαπνθξηζνύλ ηνπο  θώδηθεο 

ησλ πξώησλ. Ζ πξνζπάζεηά ηνπο λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε έλα μέλν γηα ηνπο εθπαηδεπόκελνπο πνιηηηζκηθό 

πιαίζην ζπρλά επηδξά αξλεηηθά ηόζν ζηελ επίδνζή ηνπο όζν θαη ζηελ δηάζεζή ηνπο λα ζπλερίζνπλ ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηα καζήκαηα. Σύκθσλα κε ηνλ Οgbu
6
 ε κνλνπνιηηηζκηθή πξνβνιή ηεο θπξίαξρεο 

θνπιηνύξαο ζε έλα εθπαηδεπηηθό πιαίζην θαη ε αγλόεζε ησλ πνιηηηζκώλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, 

δεκηνπξγεί ζηνπο καζεηέο ζπλαηζζήκαηα δπζπηζηίαο πξνο ην εθπαηδεπηηθό πιαίζην, θαζώο θαη πξνο ην 

επξύηεξν θνηλσληθό ζύζηεκα πνπ απηό εθπξνζσπεί.  

Όπσο δείρλνπλ νη έξεπλεο ηόζν δηεζλώο
7
 όζν θαη ζηελ Διιάδα

8
 έλαο αξηζκόο δηδαζθόλησλ ηεο 

δεύηεξεο/μέλεο γιώζζαο απνδέρεηαη,άκεζα ή έκκεζα, ηηο απόςεηο ηνπ πνιηηηζκηθνύ ειιείκκαηνο, 

δειαδή ζεσξεί ηνπο καζεηέο πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ θπξίαξρν πνιηηηζκό σο πνιηηηζκηθά 

ειιεηκκαηηθνύο, άπνςε πνπ νδεγεί ζηελ ηεξάξρεζε ησλ δηαθνξεηηθώλ πνιηηηζκώλ κε πξνθαλή 

θαηάηαμε σο αλσηέξνπ ηνπ θπξίαξρνπ πνιηηηζκνύ.  

Μηα αθόκε ελδηαθέξνπζα δηαπίζησζε εξεπλώλ
9
 είλαη όηη νη δηδάζθνληεο  πνπ δελ δηαζέηνπλ 

δηαπνιηηηζκηθή ηθαλόηεηα, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύλ δαζθαινθεληξηθέο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο, ζε 

αληίζεζε κε ηνπο δηαπνιηηηζκηθά ηθαλνύο δηδάζθνληεο, νη νπνίνη πξνηηκνύλ πεξηζζόηεξν δηαδξαζηηθέο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Δπίζεο, έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο δηδαζθόλησλ ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

δεύηεξεο/μέλεο γιώζζαο, πέθηνπλ επαλεηιεκκέλσο ζε ΄παγίδεο‟ κε ζπλεζέζηεξε από απηέο ηελ ρξήζε 

ηεο εμσηηθήο πξνζέγγηζεο. Όπσο ππνζηεξίδεη ν Μάγνο
10

, ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο, 

νη αλαθνξέο ζηνπο άιινπο πνιηηηζκνύο εμαληινύληαη ζε έλα εληειώο επηθαλεηαθό, εμσηηθνύ ηύπνπ, 

πιαίζην ην νπνίν δελ πεξηγξάθεη  κε αληηθεηκεληθόηεηα ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηιία πνπ ελππάξρεη ζε 

θάζε πνιηηηζκό.  Πξόθεηηαη γηα αλαθνξέο ζπλήζσο ζην θαγεηό, ζηε κνπζηθή, ζηε ζεκαία ή ζηηο 

εζληθέο ελδπκαζίεο, ζηνηρεία πνπ ζπλήζσο παξακέλνπλ ζε κηα ζηεξενηππηθνύ ηύπνπ πεξηγξαθή θαη 

δελ αληαλαθινύλ ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηιία πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θάζε πνιηηηζκόο.  

Σύκθσλα κε ηελ Elenes
11

, νη ηάμεηο δηδαζθαιίαο ηεο δεύηεξεο/μέλεο γιώζζαο ζεσξνύληαη ηάμεηο 

„ελδηάκεζεο δώλεο‟, δειαδή ρώξνη όπνπ νη ζπκκεηέρνληεο δηαζέηνπλ ζπρλά πβξηδηθέο ηαπηόηεηεο πνπ 

πξνέξρνληαη από ηνλ ζπλδπαζκό ζηνηρείσλ ησλ πνιηηηζκηθώλ ηαπηνηήησλ ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο θαη 

ηεο ρώξαο ππνδνρήο. Οη δηδάζθνληεο ζηηο ηάμεηο απηέο είλαη ζεκαληηθό λα αμηνπνηήζνπλ ηελ 

πνιηηηζκηθή πνηθηιία πνπ ηηο δηαηξέρεη θαη λα αλαδείμνπλ ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα σο κηα δπλακηθή 

δηαδηθαζία πνπ βξίζθεηαη ζε δηαξθή αιιειεπίδξαζε κε ην εθάζηνηε θνηλσληθό θαη πνιηηηζκηθό 
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γίγλεζζαη. Ζ ππέξβαζε ησλ εζληθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ ζηεξενηύπσλ απνηειεί βαζηθό ζηνηρείν ελόο 

δηαπνιηηηζκηθά ηθαλνύ εθπαηδεπηηθνύ, αιιά θαη κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο δηαζηάζεηο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, όπσο απηή είλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζεί ζε θάζε ηάμε 

θαη αθόκε πεξηζζόηεξν ζηηο ηάμεηο δηδαζθαιίαο ηεο δεύηεξεο/μέλεο γιώζζαο. 

 

Δςο μελέηερ πεπίπηυζηρ ζηην διδαζκαλία ηηρ ελληνικήρ υρ δεύηεπηρ/ξένηρ γλώζζαρ 

Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη δπν κειέηεο πεξίπησζεο δηδαζθόλησλ ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο/μέλεο 

γιώζζαο. Οη πεξηπηώζεηο απνηεινύλ ηκήκα κηαο ζε εμέιημε επξύηεξεο έξεπλαο ζε ηάμεηο δηδαζθαιίαο 

ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο/μέλεο γιώζζαο κε ζθνπό ηε δηεξεύλεζε ηνπ βαζκνύ δηαπνιηηηζκηθήο 

ηθαλόηεηαο ησλ δηδαζθόλησλ. Ζ έξεπλα αμηνπνίεζε ηελ πνηνηηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, θάλνληαο 

ρξήζε ησλ ηερληθώλ ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο κε ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηεο κε ζπκκεηνρηθήο 

παξαηήξεζεο ζηηο ηάμεηο ηνπο. Ζ παξαηήξεζε είρε δηάξθεηα ηξηώλ δηδαθηηθώλ σξώλ ζε θάζε ηάμε θαη 

ν εξεπλεηήο έθαλε ρξήζε εξεπλεηηθνύ εκεξνινγίνπ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεσλ από ηε 

δηδαζθαιία. Ζ επηινγή παξνπζίαζεο ζην παξόλ άξζξν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κειεηώλ πεξίπησζεο από 

ην ζύλνιν ησλ πεξηπηώζεσλ ηεο έξεπλαο έγηλε ιόγσ ηεο αμηνπνίεζεο παξόκνηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

θαη αλάπηπμεο θνηλώλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ πνπ από ζύκπησζε επέιεμαλ ηελ ίδηα πεξίνδν νη 

ζπγθεθξηκέλνη δηδάζθνληεο. Έλαο βαζηθόο ζηόρνο εζηίαδε ζηε γλσξηκία κε ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ην 

έξγν ηνπ πνηεηή Οδπζζέα Διύηε θαη αμηνπνηνύζε απόζπαζκα από ηελ πνίεζή ηνπ. 

Δπίζεο, θνηλά ζηνηρεία ππήξραλ ζην πξνθίι ησλ δύν δηδαζθόλησλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κειεηώλ 

πεξίπησζεο. Καη νη δύν δηδάζθνληεο αλήθαλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 30-40 εηώλ, ήηαλ απόθνηηνη 

ηκεκάησλ θηινινγίαο ειιεληθώλ παλεπηζηεκίσλ, είραλ κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ ζηηο επηζηήκεο 

ηεο αγσγήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο/μέλεο γιώζζαο. Ο 

πξώηνο δηδάζθσλ, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ζα θαηαγξάθεηαη σο Α, δίδαζθε ζην πιαίζην ελόο δεκόζηνπ 

θνξέα, ελώ ν δεύηεξνο, πνπ ζα θαηαγξάθεηαη σο Β, ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ κηαο Με 

Κεξδνζθνπηθήο Οξγάλσζεο.  

Αθνινπζεί απόζπαζκα απζεληηθνύ δηαιόγνπ κεηαμύ ηνπ Α θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, όπσο έρεη 

θαηαγξαθεί ζην εξεπλεηηθό εκεξνιόγην ηνπ εξεπλεηή-παξαηεξεηή. 

 

ήκεξα ζα κηιήζνπκε γηα έλαλ κεγάιν Έιιελα πνηεηή. Έλαλ πνηεηή κε βξαβείν Νόκπει. Ξέξεηε ην 

βξαβείν Νόκπει; 

-Ναη [πνιιέο θωλέο καδί]. 

-Ωξαία, κήπωο μέξεηε πνηνο Έιιελαο πνηεηήο έρεη βξαβεπζεί κε Νόκπει; 

[Φαίλεηαη όηη θαλείο καζεηήο δελ γλωξίδεη ηελ απάληεζε, ελώ θάπνηνη θνπλάλε ην θεθάιη ηνπο αξλεηηθά] 

Λνηπόλ, ν πνηεηήο ιέγεηαη Οδπζζέαο  Διύηεο. Σνλ μέξεηε; 

-Γελ έρω αθνύζεη / Όρη [Κάπνηνη καζεηέο κηιάλε κεηαμύ ηνπο επαλαιακβάλνληαο ην όλνκα ‘Διύηεο’]. 

-Σν ‘Διύηεο’ δελ είλαη ‘βξηζηηθή’ ιέμε; [ξωηά έλαο καζεηήο πξνθαλώο κπεξδεύνληαο ηηο ιέμεηο ‘Διύηεο’ 

θαη ‘αιήηεο’]. 

-Λνηπόλ, πνηνο μέξεη θάηη γηα ηνλ Διύηε; 

[Οη καζεηέο δελ απαληνύλ. Ο εθπαηδεπηήο πιεζηάδεη πξνο ηνλ εξεπλεηή θαη ιέεη κε ζηγαλή θωλή: ‘Ση λα 

πω; Μόλν νη απνιίηηζηνη δελ μέξνπλ ηνλ Διύηε’!] 

 

Όπσο ζεκεηώλεη ν παξαηεξεηήο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ καζήκαηνο, ζηε  ζπλέρεηα ν εθπαηδεπηήο 

κνηξάδεη αηνκηθά ζηνπο καζεηέο θσηνηππεκέλν θείκελν κε έλα πνίεκα ηνπ Διύηε
12

. Εεηά από θάζε 

καζεηή λα ην δηαβάζεη ζησπειά θαη λα ππνγξακκίζεη ηηο άγλσζηεο ιέμεηο. Αθνύ γίλεη πξνθνξηθή 

επεμήγεζε ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ, δεηά από ηξεηο καζεηέο λα δηαβάζνπλ κε ηε ζεηξά δπλαηά ην 

πνίεκα, ελώ αθνινπζνύλ εξσηήζεηο πάλσ ζην πεξηερόκελό ηνπ, ηηο νπνίεο νη καζεηέο απαληνύλ πάιη 

αηνκηθά ζεθώλνληαο ην ρέξη. Σηε ζπλέρεηα ν εθπαηδεπηήο βάδεη ηνπο καζεηέο λα αθνύζνπλ δπν θνξέο 

ην ηξαγνύδη από ηνπο ζηίρνπο ηνπ παξαπάλσ πνηήκαηνο. Αθνινπζεί ν  παξαθάησ δηάινγνο κεηαμύ 

εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπνκέλσλ: 

 

- αο άξεζε ην ηξαγνύδη; 

-Ναη [πνιιέο θωλέο καδί]. 

-Σώξα μέξεηε πνηνο είλαη ν Διύηεο; 

-Ναη [πνιιέο θωλέο καδί] 

-Μπνξώ λα πω όηη είλαη ν κεγαιύηεξνο Έιιελαο πνηεηήο. Να ζπκάζηε όηη πήξε βξαβείν Νόκπει θαη είλαη 

γλωζηόο ζε όινλ ηνλ θόζκν. Γελ γίλεηαη λα μέξεηε ειιεληθά θαη λα κελ ηνλ μέξεηε. 
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Πξόθεηηαη γηα ην «Τν ηξαγνύδη ηνπ θνξηηζηνύ» ή «Γεηα ζνπ θύξηε κελεμέ». Ηδηαίηεξα γλσζηό πνίεκα 

ηνπ Διύηε, ην νπνίν έρεη κεινπνηεζεί από ηνλ Γεκήηξε Λάγην θαη πεξηιακβάλεηαη ζην δίζθν «Ο ήιηνο 

ν ειηάηνξαο» (1982). 



 

Αληίζηνηρα γηα ηελ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηή Β. ν εξεπλεηήο θαηαγξάθεη ζην εκεξνιόγηό 

ηνπ: 

 

Σν κάζεκα, κεηά ηνπο ραηξεηηζκνύο μεθηλά κε ηνλ παξαθάηω δηάινγν: 

-Θα γλωξίζνπκε δπν πνηεηέο. Έλαλ Έιιελα θαη έλαλ Άξαβα. Ο Έιιελαο ιέγεηαη Οδπζζέαο Διύηεο, ν 

Άξαβαο Μαρκνύλη Νηαξνπίο. Μήπωο ηνπο μέξεηε; 

-Δγώ μέξω ηνλ Νηαξνπίο. Δίλαη από ηελ Παιαηζηίλε[απαληά καζεηήο από ηε πξία]. 

-Αθξηβώο είλαη Παιαηζηίληνο. Σνλ Διύηε ηνλ έρεηε αθνπζηά. 

-Κάπνπ έρω αθνύζεη, αιιά δελ ζπκάκαη [απαληά καζήηξηα]. 

-Ωξαία, ζα ρωξηζηνύκε ζε δπν νκάδεο ηώξα. 

 

Σύκθσλα κε ηηο θαηαγξαθέο ηνπ εξεπλεηή,  νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δπν εμακειείο νκάδεο θαη  ν 

δηδάζθσλ δίλεη ζηε  κηα νκάδα έλα απόζπαζκα από πνίεκα ηνπ Οδπζζέα  Διύηε
13

 θαη ζηε δεύηεξε έλα 

αληίζηνηρν από πνίεκα ηνπ Μαρκνύλη Νηαξνπίο
14

. Εεηά από ηηο νκάδεο λα δηαβάζνπλ ηα ηεηξάζηηρα 

θαη λα ηα ζπδεηήζνπλ. Να ππνγξακκίζνπλ θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα εμεγήζνπλ ηηο άγλσζηεο ιέμεηο. 

Σηε ζπλέρεηα ε κηα νκάδα παξνπζηάδεη ην πνίεκά  ηεο ζηελ άιιε. Αλαδεηνύλ νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο 

κεηαμύ ησλ απνζπαζκάησλ θαη ζπδεηνύλ γηα ην πεξηερόκελό ηνπο.Ο δηδάζθσλ εμεγεί άγλσζηεο ιέμεηο 

ζηνλ πίλαθα θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα γηα ην πεξηερόκελν ησλ πνηεκάησλ.Σηε ζπλέρεηα 

ν δηδάζθσλ δίλεη ζε θάζε εθπαηδεπόκελν κηα θσηνηππία όπνπ ππάξρεη κηα παξάγξαθνο κε ηελ 

βηνγξαθία ηνπ Διύηε θαη κηα αληίζηνηρε κε ηνπ Νηαξνπίο. Τνπο δεηά λα ηηο δηαβάζνπλ αηνκηθά, 

ελώεμεγνύληαη νη άγλσζηεο ιέμεηο ζηα δύν βηνγξαθηθά. Αθνινπζεί δηάιεηκκα. Μεηά ην δηάιεηκκα ν 

δηδάζθσλ δεηά από ηνπο καζεηέο λα ρσξηζζνύλ ζε  δεπγάξηα, λα ζθεθζνύλ θαη λα θαηαγξάςνπλ θαη, 

αλ ζέινπλ, λα δξακαηνπνηήζνπλ  έλαλ θαληαζηηθό δηάινγν ζπλάληεζεο ηνπ Διύηε κε ηνλ Νηαξνπίο. 

Οη καζεηέο δεκηνπξγνύλ πξσηόηππνπο δηαιόγνπο, όπσο ηα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ  

από δύν δηαιόγνπο όπνπ δπν δεπγάξηα καζεηώλ έγξαςαλ, δηάβαζαλ, αιιά θαη δξακαηνπνίεζαλ. 

 

-Γεηα ζνπ. Δίκαη ν Οδπζζέαο Διύηεο. Δίκαη πνηεηήο από ηελ Διιάδα. Δζύ πνηνο είζαη; 

-Δίκαη ν Μαρκνύλη Νηαξνπίο από ηελ Παιαηζηίλε. 

-νπ αξέζεη λα γξάθεηο πνηήκαηα; 

-Ναη κνπ αξέζεη. Δζέλα; 

-Καη εκέλα κνπ αξέζεη. Σα πνηήκαηα είλαη ε δωή κνπ. 

-Γηα πνην πξάγκα  γξάθεηο πνηήκαηα; 

-Γξάθω γηα ηνπο αλζξώπνπο, γηα ηελ εηξήλε, γηα ηελ αγάπε. Δζύ; 

-Καη εγώ γξάθω γηα ηελ εηξήλε θαη ηελ θαινζύλε. 

 

-Γεηα ζνπ. Με ιέλε Μαρκνύλη Νηαξνπίο (ην ιέεη  πξώηα ζηα αξαβηθά αθνύ ν καζεηήο είλαη αξαβόθωλνο 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζηα ειιεληθά) 

-Γεηα ζνπ. Δγώ είκαη ν Οδπζζέαο Διύηεο. 

-Ση θάλεηο; 

-Καιά είκαη, εζύ; 

-Κη εγώ είκαη θαιά. Θέιω λα ζε ξωηήζω έρεηο πνηέ βξεη ηεηξάθπιιν ηξηθύιιη; 

-Ναη, έρω βξεη έλα. 

-Πνύ ην βξήθεο λα πάω λα θνηηάμω θη εγώ; 

-Σν βξήθα ζε έλαλ θήπν. Έλαλ όκνξθν θήπν. 
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Γίλεηαη ην παξαθάησ απόζπαζκα από ην πνίεκα «Άμηνλ Δζηί» ηνπ Οδπζζέα Διύηε: «Τα θνξίηζηα 

κνπ πέλζνο γηα ηνπο αηώλεο έρνπλ/ Τα αγόξηα κνπ ηνπθέθηα θξαηνύλ θαη δελ θαηέρνπλ./ Πνύ λα βξεη ε 

ςπρή κνπ ην ηεηξάθπιιν δάθξπ; 
14

Γίλεηαη ην παξαθάησ  απόζπαζκα από ην πνίεκα ηνπ Μαρκνύλη Νηαξνπίο (Παιαηζηίλε, 1941-

2008).«Τν θνξίηζη»: «ηελ αθηή είλαη έλα θνξίηζη. /Σν θνξίηζη έρεη κηα νηθνγέλεηα./Καη ε νηθνγέλεηα έλα 

ζπίηη. /Σν ζπίηη έρεη δύν παξάζπξα θαη κηα πόξηα./ Καη ζηε ζάιαζζα έλα πνιεκηθό πινίν δηαζθεδάδεη 

θπλεγώληαο ηνπο πεδνύο ζηελ αθηή». 

 



-Α, εδώ ζηελ Διιάδα; 

-Ναη, ζηελ Διιάδα, ζηε Θεζζαινλίθε είλαη. 

 

Αλαιύνληαο ηηο δπν παξαπάλσ κειέηεο πεξίπησζεο είλαη θαλεξό όηη ν εθπαηδεπηήο Α ζεσξεί 

απηνλόεην όηη νη αιινδαπνί καζεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηνλ Διύηε, εθθξάδνληαο κάιηζηα ηελ άπνςε 

όηη  άγλνηα ηνπ Έιιελα πνηεηή δειώλεη πνιηηηζκηθό έιιεηκα. Ζ όιε πξνζέγγηζε ηνπ θαίλεηαη όηη 

εζηηάδεη ζηελ αλάδεημε ηνπ θπξίαξρνπ πνιηηηζκνύ σο αλώηεξνπ ζε ζύγθξηζε κε ηνπο πνιηηηζκνύο ησλ 

ρσξώλ θαηαγσγήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, αθνύ ε Διιάδα είλαη παηξίδα ελόο λνκπειίζηα πνηεηή, ηνλ 

νπνίν νη εθπαηδεπόκελνη –νη νπνίνη δελ αλήθνπλ ζηνλ πνιηηηζκό απηό- δελ γλσξίδνπλ. Δπνκέλσο, 

ρσξίο λα ιέγεηαη ξεηά, ν εθπαηδεπηήο Α εκκέζσο πξνζβάιιεη δηπιά ηνπο „άιινπο‟ πνιηηηζκνύο 

κεηαθέξνληαο εκκέζσο ηελ άπνςε όηη όρη κόλν δελ δηαζέηνπλ λνκπειίζηεο πνηεηέο, αιιά νύηε 

παξέρνπλ ηελ γλώζε ζρεηηθά κε  ηνλ Έιιελα πνηεηή θάηνρν ηνπ βξαβείνπ Νόκπει. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ 

εθπαηδεπηή Α είλαη ζαθώο εζλνθεληξηθή, κε πιήξε απνπζία δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλόηεηαο.  

Αληίζεηα ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηή Β δείρλεη όηη δηαζέηεη θαη κάιηζηα απμεκέλε 

δηαπνιηηηζκηθή ηθαλόηεηα. Δπηιέγεη λα ζπζηήζεη ηνλ Διύηε ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζε ζπλδπαζκό κε 

έλα αξαβόθσλν πνηεηή πνπ είλαη πηζαλόλ λα γλσξίδνπλ θάπνηνη από ηνπο καζεηέο, αθνύ είλαη θαη νη 

ίδηνη αξαβόθσλνη. Σε αληίζεζε κε ηνλ εθπαηδεπηή Α, ν Β δελ πξνηάζζεη κε θαλέλαλ ηξόπν ηνλ 

θπξίαξρν πνιηηηζκό, ελώ πξνζεγγίδεη ηζόηηκα ηνπο δπν πνηεηέο θα ηνπο πνιηηηζκνύο πνπ απηνί 

εθπξνζσπνύλ. Δίλαη θαλεξό όηη νη απόςεηο ηνπ Β δηαθνξνπνηνύληαη εληειώο από εθείλεο ηνπ Α ζε 

ζρέζε κε ην πνιηηηζκηθό έιιεηκα όζσλ δελ αλήθνπλ ζηνλ θπξίαξρν πνιηηηζκό, ελώ ε πξόηαζε 

„ζπλάληεζεο‟ ησλ δύν πνηεηώλ αλαδεηθλύεη ηελ επηζπκία αιιειεπίδξαζεο θαη δηαζηαύξσζεο ησλ 

πνιηηηζκηθώλ ζηνηρείσλ, όπσο αθξηβώο πξνηείλεη ε δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε.  

Πνιύ δηαθνξεηηθέο είλαη, επίζεο, νη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ δύν δηδαζθόλησλ ηεο ειιεληθήο σο 

δεύηεξεο/μέλεο γιώζζαο σο πξνο ηηο δηδαθηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ. Ο δηδάζθσλ Α θαίλεηαη 

λα επηιέγεη κηα παξαδνζηαθή δαζθαινθεληξηθνύ ηύπνπ δηδαζθαιία, όπνπ νη καζεηέο εξγάδνληαη 

θπξίσο αηνκηθά, ελώ νη εξσηήζεηο πνπ γίλνληαη πξνο απηνύο αλαδεηθλύνπλ πεξηζζόηεξν έλα θιίκα 

εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ σο πξνο ην βαζκό θαηαλόεζεο ηνπ πνηήκαηνο. Θα 

κπνξνύζε λα ππνζέζεη θαλείο όηη γηα ηνλ Α ε πηζαλή κε θαηαλόεζε ηνπ πνηήκαηνο από ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο δελ ζεκαηνδνηεί πηζαλή αλεπαξθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε από ηνλ ίδην, αιιά 

αληίζεηα επηβεβαηώλεη ην πνιηηηζκηθό  έιιεηκα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  

Σε αληίζεζε κε ηελ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Α, ν Β αμηνπνηεί δηαδξαζηηθέο θαη νκαδνζπλεξγαηηθέο 

κεζόδνπο δηδαζθαιίαο, πξνηείλνληαο ζηνπο καζεηέο λα εξγαζζνύλ ζε νκάδεο, θαιιηεξγώληαο θαη 

αλαηξνθνδνηώληαο θιίκα ζπδήηεζεο θαη πξνσζώληαο δηδαθηηθέο ηερληθέο απόιπηα ζπκβαηέο κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ζ ηδέα λα ζρεδηάζνπλ θαη λα δξακαηνπνηήζνπλ έλαλ 

δηάινγν ζπλάληεζεο αλάκεζα ζηνπο δπν πνηεηέο αλαδεηθλύεη αθελόο ηελ δηαπνιηηηζκηθή ηθαλόηεηα 

ηνπ εθπαηδεπηή Β, αιιά θαη ηελ δηαπνιηηηζκηθή ηνπ εηνηκόηεηα, δειαδή ηελ γλώζε ησλ δηδαθηηθώλ 

εθείλσλ ζηξαηεγηθώλ πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη ζηελ πξάμε ηελ δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία θαη 

αληαιιαγή. Οη εθπαηδεπόκελνη θαίλεηαη όρη κόλν λα απνθηνύλ λέεο γλώζεηο γηα ηελ θπξίαξρε γιώζζα 

θαη πνιηηηζκό, αιιά ζπγρξόλσο γίλεηαη θαλεξό όηη επραξηζηνύληαη από ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο, 

ληώζνπλ αζθαιείο λα εθθξαζηνύλ ζηελ κεηξηθή ηνπο γιώζζα, λα κηιήζνπλ γηα ηνλ πνιηηηζκό ησλ 

ρσξώλ θαηαγσγήο ηνπο, αιιά θαη λα „εθηεζνύλ‟ ρσξίο θαλέλα θόβν ζην ζύλνιν ηεο ηάμεο κέζα από ηε 

δξακαηνπνίεζε ησλ δηαιόγσλ  πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη. 

Οη εκηδνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο πνπ έγηλαλ  κε ηνπο δπν εθπαηδεπηέο επηβεβαηώλνπλ δπν δηαθνξεηηθέο 

ηδενινγηθέο αθεηεξίεο όζνλ αθνξά ζε δεηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο εηεξόηεηαο. Ο Α. δηαηππώλεη αλνηθηά 

ηηο εζλνθεληξηθέο, αθνκνησηηθέο θαη ππέξ ηνπ πνιηηηζκηθνύ ειιείκαηνο απόςεηο, ζε αληίζεζε κε ηνλ Β, 

νη απόςεηο ηνπ νπνίνπ αλαδεηθλύνπλ κηα αλνηθηή θαη ζαθώο δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε απέλαληη ζηελ 

εηεξόηεηα. Φαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα απνζπάζκαηα πνπ αθνινπζνύλ:   

«Αθνύ δνπλ ζηελ Διιάδα πξέπεη λα κάζνπλ θαιά όρη κόλν ηελ γιώζζα, αιιά θαη ηνλ πνιηηηζκό. Να 

κπνξνύλ λα ‘ζηαζνύλ’ ζαλ Έιιελεο». (Α) 

«[Σνπο ιέω] ‘ηώξα είζηε ζηελ Δπξώπε’, μεράζηε ην Παθηζηάλ θαη ην Αθγαληζηάλ. Δίζηε ζηνλ πνιηηηζκέλν 

θόζκν». (Α) 

«πδεηάκε ζπλέρεηα γηα ηηο ρώξεο ηνπο θαη ηελ θνπιηνύξα ηνπο. Αξέζεη ζε εθείλνπο, αιιά θαη ζε κέλα. 

Γελ θαληάδεζαη πόζα πξάγκαηα έρνπκε  κάζεη κέζα από ηηο ζπδεηήζεηο πνπ θάλνπκε ζην κάζεκα» (Β) 

«Δίλαη πνιύ θαινί καζεηέο. Αλ θαη δελ έρνπλ ρξόλν λα κειεηήζνπλ, νη πεξηζζόηεξνη έρνπλ ήδε θαιή 

γλώζε ηεο γιώζζαο. Κη είλαη θαη ππέξνρνη άλζξωπνη όινη ηνπο. Φηιόηηκνη».(Β) 

Σηελ εξώηεζε αλ βιέπνπλ δηαθνξέο ζηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ ζε ζρέζε κε ηελ θαηαγσγή ηνπο ν Α 

κεηαμύ ησλ άιισλ ππνζηεξίδεη:  

«Από ηνπο κεηαλάζηεο νη ξωζόθωλνη είλαη πνιύ θαιύηεξνη, νη Αζηάηεο κέηξηνη».  



Ο ίδηνο αηηηνινγεί ηελ παξαπάλσ άπνςε ππνγξακκίδνληαο όηη 

«Οη πεξηζζόηεξνη Ρώζνη θαη Οπθξαλνί είλαη κνξθωκέλνη, ελώ νη Παθηζηαλνί θαη νη Αθγαλνί δελ είλαη 

ην ίδην».  

Φαίλεηαη όηη νη αληηιήςεηο ηνπ Α αλαπαξάγνπλ γεληθεύζεηο θαη ζηεξεόηππα ζύκθσλα κε ηα νπνία ε 

θαηαγσγή ελόο αηόκνπ ζεκαηνδνηεί θαη ην κνξθσηηθό ηνπ επίπεδν. Γελ θάλεη θακηά αλαθνξά ζηηο 

πνιύ δπζθνιόηεξεο ζπλήζσο ζπλζήθεο δσήο θαζώο θαη δηαδηθαζίεο έληαμεο ησλ κεηαλαζηώλ από ην 

Παθηζηάλ θαη ην Αθγαληζηάλ ζε ζύγθξηζε κε εθείλνπο πνπ πξνέξρνληαη από ηηο πξώελ ζνβηεηηθέο 

ρώξεο. Δπίζεο, δελ θάλεη θακηά ζύλδεζε ηεο επίδνζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε πηζαλέο δπζιεηηνπξγίεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιαηζίνπ ηνπ θνξέα πνπ εξγάδεηαη, θαζώο θαη ηνπ ξόινπ ηνπ σο εθπαηδεπηή, ησλ 

γεληθόηεξσλ δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί  θαη ηεο απνπζίαο ελόο θιίκαηνο 

δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο.   

Γηα ηελ ίδηα εξώηεζε  ν εθπαηδεπηήο Β ππνζηεξίδεη:  

 

«Η επίδνζή ηνπο δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ηελ θαηαγωγή. Έρεη λα θάλεη κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεηωπίδνπλ ζηε δωή ηνπο. Όζν πην εληαγκέλνη είλαη ηόζν θαη θαιύηεξνη επίδνζε έρνπλ. Πάληωο όινη 

πξνζπαζνύλ. Άιινο ιηγόηεξν θη άιινο πεξηζζόηεξν». 

 

Καζίζηαηαη ζαθέο όηη ν Β έρεη ππεξβεί ηα ζηεξεόηππα πνπ ζπλδένπλ ηελ θαηαγσγή κε ηελ κόξθσζε ή 

αθόκε θαη κε ηελ επθπία, ελώ θαηαλνεί όηη ε επίδνζε ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό κε ηα εκπόδηα θαη 

ηεο δπζθνιίεο  ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ καζεηώλ ηνπ. Ο ίδηνο ζε άιιν ζεκείν ηεο ζπλέληεπμεο 

ππνγξακκίδεη:  

 

«Κάπνηνη δελ έρνπλ ρξόλν νύηε λα αιιάμνπλ. Έξρνληαη εδώ κε ηα ξνύρα ηεο δνπιεηάο. Γνπιεύνπλ 

θαζεκεξηλά θαη δέθα θαη δώδεθα ώξεο. Καη κεηά έξρνληαη ζην κάζεκα. Γηα κέλα είλαη ζεκαληηθό θαη 

κόλν όηη έξρνληαη. Απηό δείρλεη όηη πεξλάλε θαιά εδώ, είλαη ραξνύκελνη κε απηό πνπ γίλεηαη ζηελ ηάμε». 

 

Απόςεηο όπσο νη παξαπάλσ αλαδεηθλύνπλ όηη ν εθπαηδεπηήο Β δηαζέηεη ελζπλαίζζεζε, άξα θαη 

δηαπνιηηηζκηθή ηθαλόηεηα. 

Αληίζηνηρα όζνλ αθνξά ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνινπζνύλ νη δηαθνξέο είλαη επίζεο 

θαλεξέο. Υπνζηεξίδεη ραξαθηεξηζηηθά ν Α: 

«Ξέξνπλ λα κηιάλε ειιεληθά, αιιά θάλνπλ ιάζε. Γελ μέξνπλ γξακκαηηθή. Δγώ επηκέλω ζηελ γξακκαηηθή. 

Κάλνπκε πνιιέο γξακκαηηθέο αζθήζεηο ζην κάζεκα». 

Δλώ ν Β. επηζεκαίλεη: 

«πρλά ηνπο βάδω λα θάλνπλ δηαιόγνπο, λα παίδνπλ ζέαηξν, λα δνπιεύνπλ νκαδηθά. Απηνί νη ηξόπνη 

δνπιεηάο ηνπο αξέζνπλ θαη έρνπλ απνηέιεζκα».  

Δίλαη θαλεξό όηη ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Β, ζε αληίζεζε κε ηνπ Α, είλαη ζπκβαηή κε ηηο 

ζύγρξνλεο κεζόδνπο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο δεύηεξεο/μέλεο γιώζζαο, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε 

επηθνηλσληαθέο θαη δηαδξαζηηθέο κεζόδνπο εθκάζεζεο, ελώ νη δηδαθηηθέο επηινγέο ηνπ Α παξαπέκπνπλ 

ζε παιαηόηεξνπο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο ηεο δεύηεξεο/μέλεο γιώζζαο. Δπίζεο,  νη δηδαθηηθέο ηερληθέο 

ηνπ Β είλαη ζπκβαηέο κε ηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηνλ ξόιν ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ, ν 

νπνίνο, όπσο ππνζηεξίδεη ν Rogers
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 είλαη θπξίσο θαζνδεγεηηθόο θαη ζπληνληζηηθόο θαη έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζόδνπο ησλ δαζθαινθεληξηθώλ πξνζεγγίζεσλ. 

Σςμπεπάζμαηα 

Σύκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ  Domeetal
16

 νη εθπαηδεπηηθνί αλάινγα κε ηηο απόςεηο ηνπο θαη ζηάζεηο 

ηνπο απέλαληη ζηελ εηεξόηεηα κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ζε ηέζζεξηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: ηνπο 

δηαπνιηηηζκηθά επαηζζεηνπνηεκέλνπο, ηνπο αλνηθηνύο, ηνπο επηθαλεηαθνύο θαη ηνπο ακπληηθνύο. Από 

ηελ παξνπζίαζε ησλ δύν παξαπάλσ κειεηώλ πεξίπησζεο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί όηη ν δηδάζθσλ Α 

απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθό δείγκα ακπληηθνύ εθπαηδεπηηθνύ, ελώ ν εθπαηδεπηήο Β ελόο 

δηαπνιηηηζκηθά επαηζζεηνπνηεκέλνπ. Ο δεύηεξνο θαίλεηαη λα ραξαθηεξίδεηαη από έλα δηαπνιηηηζκηθό 

ηξόπν ζθέςεο, ελώ ζηηο απόςεηο ηνπ πξώηνπ επηθξαηεί ν εζλνθεληξηζκόο. Ο εζλνθεληξηθόο ηξόπνο 

ζθέςεο ζπλδέεηαη κε ηελ απνδνρή ησλ απόςεσλ ηνπ πνιηηηζκηθνύ ειιείκκαηνο, άξα θαη ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ πνιηηηζκώλ ζε αλώηεξνπο θαη θαηώηεξνπο, όπνπ ζηελ πξώηε ζέζε ηεξαξρηθά 
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ηνπνζεηείηαη ν εζληθόο εαπηόο. Έηζη, όζνη δελ γλσξίδνπλ ηα ζεκαληηθά θαηά ηνλ Α ζηνηρεία ηνπ 

θπξίαξρνπ πνιηηηζκνύ,  ραξαθηεξίδνληαη σο «απνιίηηζηνη», ζηνηρείν πνπ ζύκθσλα πάληα κε ηηο 

απόςεηο ηνπ ίδηνπ ζπλδέεηαη κε ην ρακειό κνξθσηηθό επίπεδν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη 

από ζπγθεθξηκέλεο ρώξεο.  

Αληίζεηα, ν δηδάζθσλ Β θαίλεηαη λα δηαζέηεη δηαπνιηηηζκηθή ηθαλόηεηα, λα πξνσζεί ηελ 

αιιειεπίδξαζε θαη αληαιιαγή κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ πνιηηηζκώλ θαη λα ληώζεη ελζπλαίζζεζε γηα 

ηηο δπζθνιίεο θαη ηα εκπόδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη  „άιινη‟ εθπαηδεπόκελνη ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

ηνπο. Δθηηκά ηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλνπλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνύλ ζηα καζήκαηα θαη εθθξάδεη 

κε ζαθήλεηα ηελ άπνςε όηη ε επίδνζε ησλ καζεηώλ εμαξηάηαη από ηελ δπλαηόηεηα ππέξβαζεο ησλ 

εκπνδηώλ θαη δπζθνιηώλ ηεο θαζεκεξηλόηεηαο θαη όρη από ηελ ρώξα θαηαγσγήο ηνπο.  

Οη ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο πεξίπησζεο επηβεβαηώλνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ 

Σηκόπνπινπ
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, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ν βαζκόο δηαπνιηηηζκηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ζπλδέεηαη θαη κε 

ηνλ βαζκό αλάπηπμεο ελόο απνηειεζκαηηθνύ πεξηβάιινληνο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Έηζη, ν 

εθπαηδεπηήο Β αληαπνθξίλεηαη ζην ξόιν ελόο εθπαηδεπηή ελειίθσλ, ν νπνίνο θάλεη ρξήζε βησκαηηθώλ 

δηδαθηηθώλ ηερληθώλ, αμηνπνηεί ηε δπλακηθή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη δεκηνπξγεί έλα 

θηιηθό πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα ληώζνπλ άλεηα όινη νη ζπκκεηέρνληεο. Αληίζεηα, ν 

εθπαηδεπηήο Α έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο παξαδνζηαθνύ δαζθαινθεληξηθνύ εθπαηδεπηή πνπ 

απνηειεί ην θέληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, δίλεη θπξίσο εληνιέο ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο θαη 

δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηε δεκηνπξγία επράξηζηνπ θιίκαηνο ζηελ νκάδα. 

Με δεδνκέλν όηη νη δύν εθπαηδεπηέο ησλ κειεηώλ πεξίπησζεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ έρνπλ 

αληίζηνηρεο ζπνπδέο θαη αληίζηνηρε πξνϋπεξεζία ζα είρε ελδηαθέξνλ λα αλαδεηήζεη θαλείο ηνπο 

παξάγνληεο εθείλνπο πνπ ζπλέβαιιαλ ώζηε ν εθπαηδεπηήο Β λα απνθηήζεη δηαπνιηηηζκηθή ηθαλόηεηα, 

ελώ ν Α λα κελ δηαζέηεη. Γελ απνηειεί αληηθείκελν ηνπ  παξόληνο άξζξνπ, αιιά  κηα έξεπλα κε ρξήζε 

ηεο βηνγξαθηθήο κεζόδνπ ζε κειέηεο πεξίπησζεο όπσο νη παξαπάλσ ζα έδηλε ίζσο ζεκαληηθά 

επξήκαηα γηα ηα εθπαηδεπηηθέο εθείλεο εκπεηξίεο ηεο ηππηθήο, κε ηππηθήο θαη άηππεο εθπαίδεπζεο πνπ 

πηζαλόλ επεξέαζαλ ηνλ εθπαηδεπηή Β ώζηε λα νδεγεζεί ζηε δεκηνπξγία δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλόηεηαο. 

Δπίζεο, πνηα άιια γεγνλόηα ηεο πξνζσπηθήο  ηνπ βηνγξαθίαο, πέξαλ ηεο εθπαίδεπζεο, κπνξεί λα 

έπαημαλ ζεκαληηθό ξόιν ώζηε ν Β, ζε αληίζεζε κε ηνλ Α, λα εμειηρζεί ζε έλαλ δηαπνιηηηζκηθά 

ηθαλόεθπαηδεπηή. Ζ  έξεπλα θαη κειέηε αληίζηνηρσλ βησκάησλ θαη εκπεηξηώλ ζα κπνξνύζε λα 

βνεζήζεη ώζηε ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ όισλ ησλ βαζκίδσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ θαζεγεηώλ ηεο 

δεύηεξεο / μέλεο γιώζζαο λα γίλεη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθή όζνλ αθνξά ζηελ απόθηεζε 

δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλόηεηαο θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ γεληθόηεξνπ πξνθίι ελόο δηαπνιηηηζκηθά ηθαλνύ 

εθπαηδεπηηθνύ. 
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