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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

           Οι λέξεις που θα χαρακτήριζαν τη σύγχρονη εποχή είναι: αλλαγή, εξέλιξη 

μετασχηματισμός, μεταμόρφωση, ρευστότητα. Παράλληλα, παρατηρούνται και μεγάλες 

αντιθέσεις. Έτσι, από τη μια συντελούνται μεγάλης έκτασης αλλαγές σε οικονομικό, κοινωνικό, 

πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο και από τη άλλη αντιστέκονται σε αυτές τις εξελίξεις οι παλιές 

παγιωμένες και δύσκαμπτες ιδεολογίες και πρακτικές. Το τέλος του 20ου και οι αρχές του 21ου 

αιώνα έφερε σημαντικές και ευρείας κλίμακας αλλαγές στις σύγχρονες κοινωνίες με το άνοιγμα 

των εθνικών συνόρων και τη δημιουργία πολυπολιτισμικών κοινωνιών. Ταυτόχρονα, όμως, 

διαπιστώνεται και η αδυναμία των περισσοτέρων ανθρώπων να κατανοήσουν τις συνέπειες 

των αλλαγών αυτών και να διακρίνουν τους κινδύνους που επιφυλάσσει η απουσία 

προετοιμασίας προσαρμογής τους στις νέες μορφές κοινωνικής οργάνωσης και η αδυναμία 

κριτικής ανάγνωσης των νέων κοινωνικών δεδομένων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε κάποιες 

περιπτώσεις να μη θεωρούνται οι νέες συνθήκες ως μια ευκαιρία πολιτισμικής συνάντησης 

διαφορετικών ανθρώπων με κοινούς στόχους και ως ένα πολιτισμικό «άνοιγμα» αλλά να 

παρατηρείται  στροφή στον εθνοκεντρισμό. Όλες αυτές τις αλλαγές οι περισσότεροι άνθρωποι 

τις υποδέχονται τις περισσότερες φορές με σκεπτικισμό, φόβο, άρνηση και όχι με κριτική 

ανάλυση, με προσπάθεια ερμηνείας τους και με επαναπροσδιορισμό στόχων και πρακτικών. 

Καλείται, λοιπόν, η εκπαίδευση να αφουγκραστεί όλες αυτές τις εξελίξεις και ν’ ανταποκριθεί 

στις σύγχρονες απαιτήσεις, ώστε να προετοιμάσει τις επόμενες γενιές για το νέο 

πολυπολιτισμικό κόσμο που έρχεται. 

 

Α. Η «ΠΑΛΙΑ» ΚΑΙ Η «ΝΕΑ» ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

      Τα τελευταία τριάντα περίπου χρόνια γινόμαστε θιασώτες ραγδαίων αλλαγών που 

επηρεάζουν όλες τις πλευρές της ελληνικής πραγματικότητας. Η τεχνολογική εξέλιξη, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση με την κατάργηση των συνόρων, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, της 

εργασίας και της κοινωνίας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί το σταυροδρόμι 

των ηπείρων, οδήγησε σε κινητικότητα όχι μόνο αγαθών αλλά και ανθρώπων. 

Η νέα αυτή πραγματικότητα αντικατοπτρίζεται στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο και οδήγησε στη 

δημιουργία τάξεων υποδοχής και διαπολιτισμικών σχολείων. Επιπλέον, αυξάνεται κάθε χρόνο το 

ποσοστό φοίτησης αλλοδαπών μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Έτσι, το 

παραδοσιακό ελληνικό σχολείο με την εθνική ομοιογένεια, τον εθνοκεντρικό προσανατολισμό των 

Προγραμμάτων Σπουδών, το στραμμένο προς τον εαυτό του, τη γνώση, το δασκαλοκεντρικό 

χαρακτήρα υποχωρεί και τη θέση του παίρνει «το νέο σχολείο», το εθνικά ανομοιογενές σχολείο, 
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με πρόγραμμα σπουδών που θα «αναπτύξει μηχανισμούς οι οποίοι θα συμβάλουν στην ένταξη 

των μαθητών και μαθητριών που προέρχονται από αλλόγλωσσα περιβάλλοντα ή όσους 

προέρχονται από ξένες χώρες, θα ενθαρρύνει τη συνάντηση, την επικοινωνία αλλά και τη γνώση 

της ιδιαίτερης ταυτότητας των πολιτισμών»(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011), ένα σχολείο με στόχο 

τη μάθηση και την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, στραμμένο προς το μαθητή. «Η αναγκαιότητα για 

μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος δεν συνδέεται αποκλειστικά, ούτε κυριαρχικά με το 

φαινόμενο της μετανάστευσης, αλλά το ευρύτερο φαινόμενο του πλουραλισμού των μορφών 

διαβίωσης και της διεθνοποίησης των συνθηκών ζωής των ανθρώπων» (Δήμητρα Κογκίδου, 

2008)  

 

Β. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

  «Σήμερα, στη «μεταπαραδοσιακή» κοινωνική κατάσταση, ο κόσμος μας, και κατά συνέπεια 

και ο κόσμος του παιδιού και του νέου, είναι «παγκοσμιοποιημένος» (Ν. Ρέλλος, 2010). Έτσι, 

στο χώρο του σύγχρονου σχολείου συμβιώνουν μαθητές και μαθήτριες με διαφορετική 

πολιτιστική ταυτότητα, κουλτούρα, δηλ. με διαφορετικό «σύνολο από αξίες, ιδέες, πρακτικές, 

σύστημα νοημάτων, συμβόλων και δράσεων, μοντέλο αυτοερμηνείας και αυτοπροσδιορισμού» 

(Επιστημονικό Υποστηρικτικό Υλικό – ΕΚΕΠ, 2011). Επομένως, αντιλαμβάνονται με 

διαφορετικό τρόπο την πραγματικότητα γύρω τους, τον εαυτό τους, την ηθική, το χρόνο και το 

χώρο. Τα διαφορετικά αυτά άτομα καλούνται να συμβιώσουν στο χώρο του σχολείου που 

μετατρέπεται σ’ ένα «πολυπολιτισμικό» περιβάλλον: ένα περιβάλλον ισότιμης συνύπαρξης 

διαφορετικών πολιτισμών, με αναγνωρισμένο το δικαίωμα αυτόνομης ανάπτυξης της καθεμιάς 

πολιτισμικής ομάδας, με σεβασμό και αποδοχή του «άλλου», του διαφορετικού και καλούνται  

να μοιραστούν κοινές εμπειρίες, ν’ αναπτύξουν σχέσεις, ν’ αλληλεπιδράσουν και να 

διαμορφώσουν το νέο «διαπολιτισμικό» περιβάλλον στο οποίο θα δράσουν. Όμως, «η 

συνάντηση αυτή με το διαφορετικό ενέχει σημαντική συναισθηματική φόρτιση και εγείρει 

πληθώρα συναισθημάτων και στα δύο εμπλεκόμενα μέρη» (Επιστημονικό Υποστηρικτικό Υλικό 

– ΕΚΕΠ , 2011). Από τη μια, η κυρίαρχη εθνική ομάδα εκλαμβάνει την παρουσία των 

αλλοδαπών ως μια απειλή που θ’ αλλοιώσει την εθνική της ταυτότητα, νιώθει φόβο και 

ανησυχία, γιατί χάνει «την ασφάλεια της κλειστής κοινωνίας με τη δική της εσωτερική και 

αναμφισβήτητη ηθική.. και βλέπει να υπάρχουν διάφορες ηθικές διαφόρων ομάδων» ( Ρέλλος 

Ν,2010). Από την άλλη, και ο αλλοδαπός μαθητής/τρια νιώθει φόβο και ανησυχία, αφού οφείλει 

να προσαρμοστεί σε μια άγνωστη γι’ αυτόν κουλτούρα, να την κατανοήσει, να την ερμηνεύσει 

και να γίνει αποδεκτός από τους φορείς της. Όλοι οι εμπλεκόμενοι σ’ αυτήν τη διαδικασία 
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βιώνουν το «πολιτισμικό σοκ», δηλαδή τη διαδικασία προσαρμογής στο νέο πολιτισμικό 

περιβάλλον. Οι μαθητές και οι μαθήτριες από όλες τις πλευρές νιώθουν πως χάνουν 

πολιτισμικά στοιχεία οικεία και γνώριμα (αποπροσανατολισμός), συμπεριφέρονται μερικές 

φορές με θυμό προς τον άλλο, το «διαφορετικό» (ευερεθιστικότητα) και προσπαθούν να 

ενσωματώσουν τη νέα κουλτούρα που αρχίζει να διαμορφώνεται (προσαρμογή). 

(Επιστημονικό Υποστηρικτικό Υλικό – ΕΚΕΠ , 2011)  

  

Γ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

       Στο χώρο του σύγχρονου ελληνικού σχολείου διαφαίνονται και υφίστανται τα βασικά 

εμπόδια (Επιστημονικό Υποστηρικτικό Υλικό – ΕΚΕΠ , 2011) που δυσχεραίνουν τη 

διαπολιτιστική επικοινωνία των μαθητών και μαθητριών.  

       Πρώτα πρώτα «οι διαφορές στη γλώσσα» δημιουργούν προβλήματα επικοινωνίας, αφού 

οι αλλοδαποί μαθητές, άλλοι σε μεγαλύτερο και άλλοι σε μικρότερο βαθμό, αγνοούν όχι μόνο 

το λεξιλόγιο, τη γραμματική και το συντακτικό αλλά και τις συνθήκες (χώρο, χρόνο, περίσταση) 

που θα ειπωθεί κάτι. Επίσης, προβλήματα είναι πιθανό να προκαλέσει και «η μη λεκτική 

επικοινωνία». Κάποιες χειρονομίες, κινήσεις, εκφράσεις προσώπου, στάσεις σώματος 

κ.α.(εξωγλωσσικά στοιχεία), όπως και τα παραγλωσσικά γνωρίσματα π.χ. επιτονισμός, 

παύσεις, ένταση φωνής να ερμηνευτούν διαφορετικά, με βάση το αξιακό σύστημα και την 

κουλτούρα του δέκτη του μηνύματος, να οδηγήσει σε παρερμηνείες. 

       Τα στερεότυπα, δηλαδή η απλοποιημένη και γενικευμένη κατηγοριοποίηση, μπορεί ν’ 

αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο στη διαπροσωπική επικοινωνία των μαθητών/τριών. Αυτά μπορεί 

ν’ αφορούν τόσο τις δικές τους πολιτιστικές αξίες όσο και των άλλων, των «διαφορετικών». 

Μπορεί να έχουν σχέση με τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την εμφάνιση, το επάγγελμα, την 

κοινωνική θέση και καλλιεργούνται μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού ή 

«αναπτύσσονται μέσα από τις κοινωνικές και πολιτιστικές επιρροές που δέχεται διαχρονικά» 

(Επιστημονικό Υποστηρικτικό Υλικό – ΕΚΕΠ , 2011). Τόσο ο αλλοδαπός μαθητής/τρια όσο και 

ο Έλληνας μαθητής/τρια έρχονται στο χώρο του σχολείου με παγιωμένες γενικευτικού τύπου 

αντιλήψεις για τον άλλο, το «διαφορετικό», υιοθετούν την άποψη ότι όλα τα μέλη της ομάδας 

έχουν το ίδιο χαρακτηριστικό (αυθαίρετο συμπέρασμα) και προβάλλουν την άποψη τους στη 

συμπεριφορά του συμμαθητή/τριας τους και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια εχθρική και 

επιθετική διάθεση (προκατάληψη). Επίσης, μπορεί να ερμηνεύσουν τη συμπεριφορά του 

συμμαθητή/τριας με κριτήριο με βάση τις δικές τους πολιτισμικές προκαταλήψεις π.χ. η θέση 

του κοριτσιού και του αγοριού στη δική τους κοινωνία. 
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     Τέλος, η αγωνία, η αμηχανία, το άγχος που συνοδεύει το άτομο, όταν έρχεται σε επαφή με 

το άγνωστο και διαφορετικό απ’ ό,τι γνωρίζει καλά, γεγονός που παρουσιάζεται πιο αυξημένο 

στα παιδιά, καθώς επιθυμούν να γίνονται αποδεκτά από την ομάδα και να νιώθουν ασφάλεια, 

μπορεί να οδηγήσει σε αμυντική ή επιθετική συμπεριφορά, αν νιώσουν ότι αμφισβητούνται ή 

απειλείται η ταυτότητά τους, «αρνητικοί χαρακτηρισμοί ...προκαλούν αίσθηση απειλής και 

ανησυχίας» (Κοσμίδου-Hardy Χρ.,2008) 

     Τα προβλήματα στην επικοινωνία δημιουργούν στους μαθητές/τριες συναισθηματική 

ανασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον, ανασταλτικό παράγοντα στην ψυχοκοινωνική τους 

ανάπτυξη, καθώς βλέπουν ότι δε γίνονται αποδεκτά. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει 

σε δημιουργία περιθωριακών ομάδων με κριτήριο την εθνική ή φυλετική ομοιογένεια και 

αποκλίνουσα συμπεριφορά, π.χ. το φαινόμενο «bullying» γεννιέται μέσα στα σχολεία. 

Εκδηλώνεται ως λεκτικός εκφοβισμός, όπως πειράγματα, βρίσιμο, ειρωνική συμπεριφορά, 

απειλές, διάδοση φημών, ως σωματικός εκφοβισμός, χτυπήματα, σπρώξιμο, σεξουαλική 

παρενόχληση, χειρονομίες, κοινωνικός εκφοβισμός, όπως αποκλεισμό του παιδιού από την 

συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες, σε παρέες, παιχνίδια κ.α. και βέβαια, έχουμε εκφοβισμό 

μέσα από τα κινητά τηλέφωνα και το διαδίκτυο, το λεγόμενο cyber bullying. Επίσης, μπορεί να 

οδηγήσει σε αδιαφορία για τη μάθηση ή και στη σχολική διαρροή.(Ιωάννης Τσιάντης,2009). 

 

Δ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

       Ο εκπαιδευτικός συνειδητοποιεί πως το σύγχρονο ελληνικό σχολείο δεν είναι αποκομμένο από 

την κοινωνία αλλά αναπόσπαστο μέρος των κοινωνικών εξελίξεων και χρειάζεται να παρακολουθεί 

τις αλλαγές που συντελούνται σε αυτήν και να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα που διαφαίνονται 

πλέον και στο χώρο του σχολείου. Σ’ αυτό το νέο πολυπολιτισμικό περιβάλλον του σύγχρονου 

ελληνικού σχολείου καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, να επιτελέσει το δύσκολο, επίπονο 

αλλά ταυτόχρονα δημιουργικό έργο του ο εκπαιδευτικός-σύμβουλος. Άλλωστε, είναι μεγάλη η 

επίδραση που ασκεί τόσο με την προσωπικότητά του όσο και με το έργο του στην πνευματική, 

ηθική, ψυχική και κοινωνική ωριμότητα κάθε μαθητή/τρια απ’ οποιοδήποτε πολιτιστικό περιβάλλον 

κι αν προέρχεται και καλείται να προετοιμάσει τους αυριανούς πολίτες της χώρας και του κόσμου. 

Θα πάρει ενεργό μέρος σε αυτήν την πολιτισμική συνάντηση και «θα διευκολύνει τους μαθητές που 

έχουν διαφορετικό γλωσσικό και πολιτιστικό υπόβαθρο να προσαρμοστούν στο νέο τους 

πολιτιστικό περιβάλλον. Θα βοηθήσει να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους κατά το βέλτιστο τρόπο και 

ταυτόχρονα θα ευαισθητοποιεί τους μαθητές/τριες της κυρίαρχης κουλτούρας στην αποδοχή των 
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διαφορετικών συμμαθητών τους με σκοπό την αρμονική συνύπαρξη» (Ελένη Μπάλιου, Μιχάλης 

Λαγουδάκος, 2011).  

             Ο εκπαιδευτικός, σ΄ αυτό το νέο πολυπολιτισμικό περιβάλλον του σύγχρονου ελληνικού 

σχολείου οφείλει, λοιπόν, να κατανοήσει τις ανάγκες και τις δυσκολίες των παιδιών που δεν 

ανήκουν στην κυρίαρχη κουλτούρα, να τα υποστηρίξει, για να ενισχύσει την αυτοεκτίμησή τους και 

ν’ αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα με ανοιχτούς ορίζοντες, να μην αντιμετωπίζει τη διαφορά 

ως πρόβλημα αλλά ως μια πρόκληση να διαμορφώσουν μια εκπαίδευση που ν’ αγκαλιάζει όλους 

τους μαθητές/τριες, να δει με διαφορετικό πολιτισμικό τρόπο τη σχέση του με τον άλλο και να είναι 

πιο ευαισθητοποιημένος απέναντι στις πολιτισμικές διαφορές (Επιστημονικό Υποστηρικτικό Υλικό  

ΕΚΕΠ , 2011 ). Επομένως, θα πρέπει ν’ αποδέχεται και να σέβεται βασικές αρχές που πρέπει να 

διέπουν τη πολυπολιτισμική εκπαίδευση και είναι:  

α. Η αναγνώριση της ισοτιμίας των πολιτισμών και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης.  

β. Η ισοτιμία του μορφωτικού κεφαλαίου ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης.  

γ. Η εξασφάλιση του δικαιώματος όλων για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και στη ζωή.  

δ. Ο διαπολιτισμικός άνθρωπος τίθεται ως αφετηρία και στόχος της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής 

πράξης. (Θεόδωρου Κ. Θεοδώρου, 2007) 

                 Ο εκπαιδευτικός επιδιώκει να επικοινωνήσει, να «συναντηθεί» πολιτιστικά με το 

μαθητή/τρια και να χτίσει βήμα-βήμα μια σχέση εμπιστοσύνης. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί 

φέρει και αυτός τη δική του πολιτιστική ταυτότητα, δηλαδή τις αξίες, τις αντιλήψεις, τις στάσεις, τα 

στερεότυπα, τους φόβους που μπορεί ν΄ αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα σ’ αυτήν τη 

συνάντηση. Επίσης, και ο αλλοδαπός μαθητής  αντιμετωπίζει τον εκπαιδευτικό-σύμβουλο ως 

εκπρόσωπο της κυρίαρχης κουλτούρας, γεγονός που ίσως τον επηρεάζει και συμπεριφέρεται 

μερικές φορές με επιφύλαξη και προκατάληψη. Για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια στην 

επικοινωνία δάσκαλου και αλλοδαπού μαθητή και κατ’ επέκταση κάθε μαθητή απ’ όποιο 

περιβάλλον και αν προέρχεται και να οικοδομηθεί μια υγιής διαπολιτισμική σχέση, την 

πρωτοβουλία οφείλει να τη πάρει ο εκπαιδευτικός. Οφείλει να συνειδητοποιήσει πρώτα πρώτα τις 

δικές του πολιτισμικές προκαταλήψεις, το δικό του πολιτισμικό «εγκλωβισμό» (Επιστημονικό 

Υποστηρικτικό Υλικό – ΕΚΕΠ , 2011). 

Στη συνέχεια, θα προβεί στο «άνοιγμα» προς τον άλλον, το «διαφορετικό», προσπαθώντας να δει 

το σύνολο των χαρακτηριστικών της διαφορετικής κουλτούρας τόσο αυτών που ανήκουν στην 

ορατή, κατά τον Pederson (2004), επιφάνεια του παγόβουνου(χειρονομίες, ένδυση, φαγητό κ.α.) 

όσο και αυτών που ανήκουν στην αόρατη (αξίες, πεποιθήσεις, παραδόσεις κ.α) (Επιστημονικό 

Υποστηρικτικό Υλικό – ΕΚΕΠ , 2011). 

http://www.alfavita.gr/
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         Η επιτυχία της διαπολιτισμικής επικοινωνίας προϋποθέτει τρεις βασικές δεξιότητες που 

πρέπει να έχει ο εκπαιδευτικός, για να πλησιάσει το «διαφορετικό»: την αποδοχή, την 

ενσυναίσθηση και την εμπαθητική κατανόηση. Αποδέχεται και σέβεται άνευ όρων το μαθητή/τρια 

που έχει διαφορετικό πολιτιστικό κεφάλαιο από το κυρίαρχο, εισχωρεί και κατανοεί το δικό του 

κόσμο, «μπορούμε να βλέπουμε με τα μάτια του άλλου και να ακούμε με τα αυτιά του» κατά τον 

Alder (Φωτεινή Κιρκιγιάννη, 2008). Αυτό μπορεί να το πετύχει ο εκπαιδευτικός με τις παρακάτω 

τεχνικές:  

α) την προσεκτική παρακολούθηση και την ενεργητική ακρόαση, δηλαδή ακούει, παρακολουθεί, 

παρατηρεί, διευκολύνει, βοηθά, κατανοεί,  

β) με τη χρήση ανοικτών και κλειστών ερωτήσεων λεκτικά ουδέτερων και απαλλαγμένων από τα 

στερεότυπα της κυρίαρχης κουλτούρας,  

γ) την ενθάρρυνση με αντανάκλαση συναισθήματος, ώστε να διευκολύνεται στην έκφραση των 

σκέψεων και των συναισθημάτων ο μαθητής/τρια,  

δ) την αξιοποίηση του «πολιτισμικού κεφαλαίου» των παιδιών από άλλες χώρες, ώστε να 

οικοδομήσει τη νέα γνώση πάνω στο δικό του μορφωτικό υπόβαθρο, 

ε) την υιοθέτηση συνεργατικών και ομαδοκεντρικών μεθόδων, ώστε να έρθουν σε επαφή οι 

μαθητές/τριες μεταξύ τους και να ενεργοποιηθούν όλοι (Κεσίδου Αν.,2008).  

Οι παραπάνω τεχνικές θα κάνουν πράξη στην καθημερινότητα το άνοιγμα και την ανεκτικότητα 

του σχολείου απέναντι στην άλλη άποψη, στην άλλη σκέψη, πίστη, χρώμα, κουλτούρα, γενικά 

απέναντι στο «διαφορετικό». 

       Η διαπολιτισμική επικοινωνία, επομένως, «εναντιώνεται καθημερινά, μέσα από την 

παιδαγωγική πρακτική, σε κάθε είδους διάκριση (κοινωνική, πολιτισμική, φύλου, γλωσσική, 

θρησκευτική), σε κάθε είδους στερεοτυπική ιεράρχηση του διαφορετικού. Εναντιώνεται στην 

εθνοκεντρική προσέγγιση της διδασκαλίας και τη στερεοτυπική και υποτιμητική παρουσίαση των 

άλλων πολιτισμών» (Θεόδωρου Κ.Θεοδώρου,2007). Ταυτόχρονα, εναντιώνεται στον 

εγωκεντρισμό και εθνοκεντρισμό του ατόμου, αφού η συνάντηση με τον «άλλον» και η 

αναγνώριση του προϋποθέτει τη στροφή προς τον εαυτό και τη σύγκριση με τον άλλον. Σύμφωνα 

με τον Charaudeau.  «Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε τον άλλον αν δεν κοιτάξουμε τον εαυτό μας, 

για να αντιληφθούμε τη διαφορά μας από αυτόν….η αναγνώριση του άλλου απαιτεί το να 

αναρωτηθούμε για τον εαυτό μας. Και όταν αυτό είναι αδύνατο, τότε εμφανίζεται το στερεότυπο 

και δίνει τη θέση του στην αδυναμία κατανόησης του άλλου και κατ’ επέκταση  του εαυτού μας» 

(Κοψίδου,Ι.,2009)    
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

             Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί μια πρόκληση για τη σύγχρονη 

εκπαίδευση και γενικότερα για τη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία. Αποτελεί μια 

πραγματικότητα που δεν είναι δυνατό να αγνοηθεί και δίνει την ευκαιρία για μια αλλαγή 

στάσεων και πρακτικών που θα βιωθεί μέσα στο σχολείο αλλά ταυτόχρονα θα οδηγήσει σε 

μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, κοινωνικής δικαιοσύνης, ενεργών πολιτών, ισοτιμίας, 

αλληλοκατανόησης, δηλαδή μια κοινωνία δημοκρατική και ανθρωπιστική. Ο δάσκαλος 

μέσα σ’ αυτό το σχολείο και σ΄ αυτήν την κοινωνία είναι σημαντικό να παρακολουθεί τις 

αλλαγές και να προσπαθεί να εξασφαλίσει σε όλους τους μαθητές την ασφάλεια του 

παρελθόντος (σεβασμός στην πολιτισμική κληρονομιά του μαθητή/τριας απ’ όπου κι αν 

προέρχεται) και την προσαρμογή στη νέα πολυπολιτισμική κοινωνία που έρχεται και 

καλείται ο μαθητής/τρια να ζήσει και να δράσει. Στόχος όλης της προσπάθειας είναι η 

σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία να μετασχηματιστεί σε διαπολιτισμική δημοκρατική 

κοινωνία με αξίες και αρχές που όλοι οι πολίτες θα αποδέχονται και θα σέβονται.  
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