Η διαπολιτισµική εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στη νέα εποχή της παγκοσµιοποίησης ο αριθµός των µαθητών που προέρχονται
από διαφορετικά πολιτισµικά περιβάλλοντα αυξάνεται όλο και περισσότερο. H Σχολική
µονάδα και ο καθηγητής, προκειµένου να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά µέσα στα νέα
εκπαιδευτικά δεδοµένα, θα πρέπει να γίνουν σηµαντικές αλλαγές, να σχεδιασθούν ειδικά
προγράµµατα σπουδών και οι καθηγητές να αναπτύξουν πολυπολιτισµική επίγνωση, να
διευρύνουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές του και να χρησιµοποιήσουν νέες
στρατηγικές που να ανταποκρίνονται στις σύνθετες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι
συγκεκριµένοι µαθητές
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µειονότητα, µετανάστης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στη σηµερινή εποχή η ελληνική κοινωνία βρίσκεται αντιµέτωπη µε ένα µεγάλο
στοίχηµα:

να

µετασχηµατίσει

τη

σύγχρονη

πολυπολιτισµική

κοινωνία

σε

διαπολιτισµική δηµοκρατική κοινωνία, τις θεµελιώδεις αξίες της οποίας όλοι οι πολίτες
θα µπορούν να συµµερίζονται και να ταυτίζονται µαζί τους.
Η εµφάνιση του διαπολιτισµού στην Ελλάδα συµβαίνει τη δεκαετία του 1980 στο
επίπεδο της θεωρητικής ανάλυσης και στη δεκαετία του 1990 στο επίπεδο της
εκπαιδευτικής πολιτικής και συµπίπτει µε την άφιξη ενός σηµαντικού µεταναστευτικού
ρεύµατος από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης , των Βαλκανίων και στη συνέχεια
Ασιατών και Αφρικανών.
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Στο επίπεδο της εκπαιδευτικής πολιτικής µε το Νόµο 2413 του 1996 αναγνωρίζεται
η πολυπολιτισµικότητα της ελληνικής κοινωνίας και καθιερώνεται η διαπολιτισµική
εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Σύµφωνα µε το νόµο σκοπός της
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης είναι η «οργάνωση και λειτουργία σχολικών µονάδων
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους
µε

εκπαιδευτικές,

κοινωνικές,

πολιτιστικές

ή

µορφωτικές

ιδιαιτερότητες».

∆ιαπιστώνουµε ότι ο Ν. 2413 / 1996 µε τον οποίο καθιερώνεται η διαπολιτισµική
εκπαίδευση στην Ελλάδα περιέχει αντιφάσεις και ασάφειες και δηµιουργεί σύγχυση,
ταυτίζοντας τη διαπολιτισµική µε την εθνοτική προσέγγιση.Θα γίνει προσπάθεια να
αναλυθούν θέµατα που αφορούν τους φορείς που διαµόρφωσαν την συγκεκριµένη
εκπαιδευτική πολιτική , το ρόλο της εκπαιδευτικής µονάδας και το νέο ρόλο του
εκπαιδευτικού .
1. Φορείς που διαµόρφωσαν την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας στη
∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση
Η Ελλάδα, ως χώρα-µέλος της Ε.Ε. από την 1η Ιανουαρίου 1981 καλείται να
ακολουθήσει και να ενστερνιστεί τις οδηγίες και ντιρεκτίβες που ο θεσµός εχει ήδη
θεσπίσει. Σε ισχύ είναι ήδη η οδηγία της 25ης Ιουλίου 1977 η οποία αναφέρεται στην
σχολική φοίτηση των παιδιών διακινούµενων εργαζοµένων. και την αποµόνωση των
µαθητών που τα παρακολουθούν. Το ψήφισµα, εξάλλου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σχετικά µε την πολιτιστική πολυµορφία και τα προβλήµατα σχολικής εκπαίδευσης των
παιδιών µεταναστών στην Ε.Κ., σε συνδυασµό µε την προώθηση της ‘’διαπολιτισµικής
διάστασης της διδασκαλίας για τους µαθητές της Ε.Ε., ώστε να προετοιµαστούν να
ζήσουν σε µια κοινωνία που χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από πολιτισµική και
γλωσσική πολυµορφία. ότι ενδείκνυται να ληφθούν µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας
της διδασκαλίας που παρέχεται στα παιδιά των διακινούµενων εργαζοµένων, των
τσιγγάνων, των προσώπων που ασκούν πλανόδιο επάγγελµα, και των ταξιδιωτών, καθώς
και για την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας’’, όλα τα παραπάνω,
σκιαγραφούν την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική για τα παιδιά µεταναστών που
διαβιούν εντός των χωρών της Ε.Ε. (βλ. Αριθ. Αποφ. 819/95 ΕΚ).
Ο νόµος 2413/1996, ήταν η εφαρµογή της ανωτέρω απόφασης της Ε.Ε .
Στη συνέχεια όλες οι σχετικές δράσεις 1997-2000 και 2001-2004 εντάχθηκαν στα
Επιχειρησιακά Προγράµµατα Εκπαίδευσης και Αρχικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΚ) και
αφορούσαν την βελτίωση των επιδόσεων των Τσιγγανοπαίδων, των Αλλοδαπών και
_____________________________________________________________
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Παλιννοστούντων Μαθητών και των Μουσουλµανοπαίδων, µε στόχο την βελτίωση των
συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστηµα µαθητών από πληθυσµιακές οµάδες που
απειλούνται από εκπαιδευτική ανισότητα και περιθωριοποίηση.
Με τον ίδιο νόµο ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής
Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.∆.Ε.), που έχει ως κύριο σκοπό τη µελέτη και έρευνα θεµάτων
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και εισηγείται για να αποφασίσει το Υπουργείο Παιδείας .
Στον Ν. 2413/1996 αναφέρεται ότι µπορεί να εγκρίνεται η ίδρυση σχολείων
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας, που
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Νοµαρχιακού Συµβουλίου και σύµφωνη
γνωµοδότηση του Ι.Π.Ο.∆.Ε., επ' ονόµατι Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
Εκκλησιαστικών Ιδρυµάτων και άλλων φιλανθρωπικών σωµατείων µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. Από αυτό φαίνεται η επίδραση των τοπικών κοινωνιών µέσω της
αυτοδιοίκησης . Οι οργανώσεις των εκπαιδευτικών ΟΛΜΕ, ∆ΟΕ άσκησαν πιέσεις
µεταφέροντας τους προβηµατισµούς των εκπαιδευτικών για την αναγκαιότητα
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.
Σηµαντική θεωρείται και η συµβολή των πιο κάτω φορέων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης , η Μονάδα Επιµόρφωσης ∆ιαπολιτισµικής
Επικοινωνίας και Αγωγής, Το Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου
Πατρών και το Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. που
ανέπτυξαν µελέτες και επιµορφωτικό υλικό µέσα από τη δράση

«Σωκράτης» του

προγράµµατος Comenius.

2. Ο ρόλος της σχολικής µονάδας στη διαµόρφωση (εκπαιδευτικής) πολιτικής,
προκειµένου να διαχειρισθεί τη διαφορετικότητα του εσωτερικού και εξωτερικού
περιβάλλοντός της
Σε µεγάλο βαθµό η διαµόρφωση (εκπαιδευτικής) πολιτικής γίνεται µε ευθύνη
της Πολιτείας και όχι της σχολικής µονάδας .
Οι εκπαιδευτικοί µπορούν και πρέπει να κάνουν παρεµβάσεις στο σχολείο, αλλά αυτό
από µόνο του δεν φτάνει. Η παιδεία είναι πολιτική πράξη, πολιτική επιλογή .
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αγωνίζονται για ένα δηµοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο,
που πρέπει να δίνει µορφωτικά αγαθά σε όλα τα παιδιά, χωρίς τεχνητούς
αποκλεισµούς, να µην τα κατηγοριοποιεί, να αποδέχεται τη διαφορετικότητα τους -είτε
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αυτή είναι λόγω καταγωγής είτε λόγω φύλου είτε λόγω ιδιαιτεροτήτων, να διδάσκει
ανθρώπινες αξίες : αλληλεγγύη, σεβασµό και αποδοχή του άλλου, όποιος κι αν είναι.
Ο στόχος πρέπει να είναι: Ούτε ένα παιδί εκτός σχολείου. Πρέπει να καλλιεργεί την
αυτοεκτίµηση, τον αυτοσεβασµό, την επικοινωνία, την συνεργασία, το πώς θα κάνουν
σχέσεις, πώς θα διαχειριστούν τα συναισθήµατα τους, τις αποτυχίες και τις επιτυχίες
τους. Σε όλα αυτά ο ευαίσθητος και επιµορφωµένος εκπαιδευτικός µπορεί να
προσφέρει πολλά.
Είναι πολλές οι καταγγελίες αλλοδαπών για άρνηση του σχολείου να εγγράψει τα
παιδιά τους µετά από αντιδράσεις της σχολικής κοινότητας , µε πρόσχηµα την πληρότητα
του σχολείου. Το φαινόµενο, το οποίο καταγράφεται σε όλα τα µεγάλα αστικά κέντρα,
φαίνεται να αποτελεί «δοκιµασµένη» πρακτική, καθώς έχει απασχολήσει πολλάκις τον
Συνήγορο του Πολίτη, αλλά και το ίδιο το υπουργείο Παιδείας, που αναγκάζεται τακτικά να
εκδίδει σχετικές εγκυκλίους. Μάλιστα, δεδοµένου ότι η κρίση στρέφει τους Ελληνες ξανά
στα δηµόσια σχολεία, υπάρχει ο φόβος ότι αυτή η «πρακτική»θα επεκταθεί.

Έχει διαπιστωθεί από ερευνητικές µελέτες ότι υπάρχουν σε πολλούς δήµους σχολεία
που εµφάνιζαν µια δυσεξήγητη φυλετική “καθαρότητα”, καθώς παρουσίαζαν σχεδόν
µηδενική παρουσία µειονοτήτων. Αντίθετα σε κάποιες άλλες περιοχές της ίδιας πόλης
παρατηρείται συγκέντρωση αλλοδαπών.
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Η Σχολική Μονάδα (Σ.Μ) µπορεί να δηµιουργήσει εξατοµικευµένο και ευέλικτο
προγράµµατος ενίσχυσης των αδύναµων µαθητών στα πλαίσια του διευρυµένου
ωραρίου (ολοήµερο σχολείο) .
Μπορεί σε συνεργασία µε τους Σχολικούς Συµβούλους να υλοποιήσει ετήσια
σεµινάρια επιµόρφωσης όλων των δασκάλων και καθηγητών µε σκοπό την ενηµέρωση
και ευαισθητοποίηση τους σε θέµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και την υποχρέωση
παρακολούθησης τέτοιων σεµιναρίων για όλο το διδάσκον προσωπικό τουλάχιστον µία
φορά κάθε τρία χρόνια.
Στήριξη ειδικών προγραµµάτων διαπολιτισµικών δρώµενων στα σχολεία στα
οποία να παίζουν ενεργό ρόλο τα παιδιά και οι γονείς τους, µέσα από το πλαίσιο των
καθιερωµένων Σχολικών δραστηριοτήτων, Αγωγής Σταδιοδροµίας, Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας , Καλλιτεχνικών Αγώνων, Προγραµµάτων Ε.Ε όπως
Commenius , E-Twinning ,Leonardo κ.α
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Μέσα στα πλαίσια της υπάρχουσας διδακτικής ύλης να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση
στα µαθήµατα της Ιστορίας, Γεωγραφίας, Αγωγής του Πολίτη και αντίστοιχη
αναγνώριση του ρόλου που έπαιξε η διεθνής µετανάστευση από και προς στην Ελλάδα
στην σύγχρονη ιστορία καθώς και εξοικείωση µε αντίστοιχα θέµατα που αφορούν τις
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και τις χώρες καταγωγής των µαθητών.
Να επιδιωχθεί η δηµιουργία Γραφείου Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού .Ο ρόλος του Καθηγητή-Συµβούλου στο νέο πολιτισµικό σχολείο,
στις νέες εκπαιδευτικές συνθήκες είναι διαµεσολαβιτικός και ιδιαίτερα σηµαντικός.
Θα βοηθήσει τους αλλοδαπούς µαθητές να αξιοποιήσουν το δυναµικό τους κατά τον
βέλτιστο τρόπο, θέτοντας ρεαλιστικούς στόχους, να προσαρµοστούν στο κοινωνικό και
επαγγελµατικό περιβάλλον και να

διερευνήσουν τις δυνατότητες επαγγελµατικής

ανάπτυξης, που είναι απαραίτητη για την ένταξή τους στη ελληνική κοινωνία. Η Σ.Μ
συµµετέχει ενεργά

µε µαθητές της σε κοινωνικές και

βιώνοντας την κουλτούρα τους

πολιτιστικές εκδηλώσεις,

και αποκοµίζοντας πολύτιµες εµπειρίες και

πληροφορίες που θα χρησιµεύσουν στην άσκηση των συµβουλευτικών και
εκπαιδευτικών καθηκόντων. Η Σ.Μ θεσπίζει ετήσιο πολιτιστικού και φιλολογικό
βραβείο µε θέµα: Η Ελλάδα χτες, σήµερα αύριο που να δώσει ερεθίσµατα για την
καλλιτεχνική ή φιλολογική έκφραση των µαθητών και τον στοχασµό τους για τη
διαδικασία κοινωνικής αλλαγής που ζει η Ελλάδα και η Ευρώπη σήµερα, ενισχύοντας
τους δεσµούς φιλίας µεταξύ των µαθητών.
Ανάπτυξη νέων Παιδαγωγικών Πρακτικών
 Προγράµµατα Project για µελέτη τοπικών ιστοριών µέσα από συνεντεύξεις µε
άτοµα και οικογένειες, προφορικές ιστορίες, µελέτες µνηµείων και κτιρίων
(κατασκευή

κοινωνικών

πραγµατικοτήτων)—ενεργή

εµπλοκή

των

γονιών/κοινότητας
 ∆ηµιουργία µηνιαίου εντύπου (µικρής εφηµερίδας) σε διάφορες γλώσσες
 Σενάρια υπόδησης ρόλων (role play) στην τάξη για καλλιέργεια της
ενσυναίσθησης
 Θεατρικές παραστάσεις που

θα δίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές να

γνωρίσουν τον «άλλο» µπαίνοντας στη θέση του και γνωρίζοντας τη
συναισθηµατική του κατάσταση
 Καλλιέργεια θετικού συναισθηµατικού κλίµατος στην τάξη
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 Προγράµµατα

ισότιµης

αλληλεπίδρασης

πολιτισµών

και

συγκρότηση

υπερπολιτισµικής ταυτότητας
 Ανάδειξη κοινών στοιχείων (π.χ. πόνος-θλίψη) και έµφαση στη διαµεσολάβηση
και την εκπαίδευση για την ειρήνη (ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη, αποδόµηση
εθνοκεντρικού τρόπου σκέψης, πολυπρισµατικότητα)
 Αναδιαµόρφωση των παραδοσιακών Α.Π. και παιδαγωγικών πρακτικών του
εθνοποιητικού σχολείου του έθνους-κράτους (ευκαιρίες εκµάθησης της µητρικής
γλώσσας, ισορροπηµένη αντιπροσώπευση πολιτισµικών οµάδων στα σχολικά
εγχειρίδια, βιωµατική µάθηση για καταπολέµηση στερεοτύπων)
Με επαναπροσδιορισµό του ρόλου της Σ.Μ και της σχέσης της µε την τοπική κοινωνία,
µπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση αλλά η Σ.Μ από µόνη της δεν µπορεί ούτε να επωµισθεί
το βάρος της αλλαγής, ούτε και να επιφέρει µεγάλες, δοµικές αλλαγές, λόγω του
συγκεντρωτισµού του εκπαιδευτικού µας συστήµατος.
Η Ε.Μ αντιµετωπίζεται ως ο τελικός αποδέκτης και υπόχρεος εφαρµογής αποφάσεων της
εκπαιδευτικής πολιτικής, περιρίζεται σε ρόλο εκτελεστή – εφαρµοστή ( Μαυρογιώργος
2008). Το θεσµικό πλαίσιο δεν επιτρέπει εύκολα την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τα ίδια
τα σχολεία. Προς επιβεβαίωση θυµίζουµε ότι η αποµάκρυνση της διευθύντριας του 132ου
∆ηµοτικού Σχολείου Γκράβας σήµανε, εκτός από τις δικαστικές περιπέτειες της ίδιας, τη
λήξη όλων των πρωτοποριακών προγραµµάτων που προσπάθησε ο Σύλλογος διδασκόντων
να εφαρµόσει στο σχολείο αυτό, τα οποία µάλιστα χαρακτηρίστηκαν από τον τότε
υφυπουργό «αυθαιρεσίες» κατά την απάντησή του σε επερώτηση στη Βουλή.
Τα τελευταία χρόνια φυσικά πληθαίνουν οι συζητήσεις που αφορούν στην αναγκαιότητα
µετατροπής της εκπαιδευτικής µονάδας από φορέα εφαρµογής σε φορέα διαµόρφωσης
εκπαιδευτικής πολιτικής , αλλά το χάραµα διαρκεί πολύ .
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3. Πώς επηρεάζουν οι νέες συνθήκες το επάγγελµα του εκπαιδευτικού; Προτάσεις
διαχείρισης της πρόκλησης του πολιτισµικού πλουραλισµού;
Ο καθηγητής στο διαπολιτισµικό σχολείο, καλείται να ασκήσει ένα νέο
πολυσύνθετο ρόλο, διαθέτοντας πολιτισµοκεντρική επάρκεια, γνώσεις συµβουλευτικής
και διάθεση να βοηθήσει τους αλλοδαπούς µαθητές (Lecca, Quervalú, Nunes, &
Gonzales, 1998; Sue et al., 1998). Πρέπει µε άλλα λόγια να διαθέτει την διάθεση και την
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ικανότητα να παρέχει τις υπηρεσίες του σε άτοµα διαφορετικής κοσµοθεωρίας µε
αποτελεσµατικό τρόπο (Diller, 1999).
Οι δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ο καθηγητής αφορούν στάσεις, γνώσεις και
εξειδικευµένες δεξιότητες και κινούνται γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες :
α. Κατανόηση της πολυπολιτισµικότητας και των επιπτώσεών της στη σχολική
κοινότητα.
β. Κατανόηση εννοιών που σχετίζονται µε την πολυπολιτισµικότητα, όπως,
εθνικότητα, διαφορετικότητα, κυρίαρχες και µειονοτικές οµάδες.
γ. Ικανότητα κατάλληλης χρήσης δεξιοτήτων της συµβουλευτικής σε µαθητές που
ανήκουν σε µειονοτικές οµάδες.
δ. Αυστηρή αφοσίωση στην ανάπτυξη ενός πλαισίου συµβουλευτικής που να
αντανακλά τις αξίες της πολυπολιτισµικότητας
Η καθιέρωση ειδικής συστηµατικής επιµόρφωσης σε καθηγητές που ενδιαφέρονται για
την διαπολιτισµική εκπαίδευση και η διασάφηση του νοµικού πλαίσιου του ενιαίου
διαπολιτισµικόυ σχολείου, είναι οι απαραίτητες συνιστώσες για τη σωστή διαχείριση των
σύγχρονων εκπαιδευτικών αναγκών.
Ο καθηγητής θα πρέπει να γίνει ικανός να µπορεί να διευκολύνει τους µαθητές που
έχουν διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισµικό υπόβαθρο να προσαρµόζονται στο νέο
τους πολιτισµικό περιβάλλον και ταυτόχρονα να ευαισθητοποιεί τους µαθητές της
κυρίαρχης κουλτούρας στην αποδοχή των «διαφορετικών» συµµαθητών τους µε στόχο
την αρµονική συνύπαρξή τους. Επιπλέον, η πολυπολιτισµική επαγγελµατική ανάπτυξη
του καθηγητή είναι απαραίτητη και πρέπει να σχεδιάζεται έπειτα από συστηµατική
ανάλυση αναγκών της τοπικής κοινωνίας, αποτελώντας µια συνεχή διαδικασία. Τέλος,
ο καθηγητής θα πρέπει να στοχεύει στη δηµιουργία ενός τέτοιου σχολικού κλίµατος,
µέσα στο οποίο θα εκτιµάται η πολιτισµική ποικιλοµορφία
Η βασική όµως µέριµνα της πολιτείας και φυσικά του εκφραστή της πολιτικής της που
είναι ο εκπαιδευτικός,

πρέπει να είναι η ενίσχυση των δηµοκρατικών αξιών της

ισότητας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης, γιατί µόνο έτσι διασφαλίζονται τα
δικαιώµατα όλων των πολιτών, αλλά και το δικαίωµα των πολιτισµικών οµάδων να
διατηρούν σηµαντικά γι’ αυτούς στοιχεία του πολιτισµού τους και να συµµετέχουν
στον κοινό εθνικό πολιτισµό. Αυτό άλλωστε συνιστά και µια βασική επιδίωξη της
εκπαιδευτικής πολιτικής των της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να µπορούν όλες οι
κοινωνικές οµάδες, όλοι οι πολίτες να συµµετέχουν και να συµβάλουν στις κοινές
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προσπάθειες για δοµικές αλλαγές που θα παραµερίσουν τις διακρίσεις, τη φτώχεια και τα
άλλα εµπόδια που πολλοί συναντούν για να λειτουργήσουν ως δηµοκρατικοί πολίτες στις
σύγχρονες πολυπολιτισµικές κοινωνίες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συνοψίζοντας, θα µπορούσαµε να αναφέρουµε, ότι η απόκτηση πολυπολιτισµικής
επάρκειας δεν είναι στατική αλλά δυναµική και συνεχιζόµενη διαδικασία. (Sue and Sue,
1990). Η αναγνώριση της συνθετότητας και της ποικιλοµορφίας των χαρακτηριστικών
των µαθητών

και παράλληλα οι περιορισµένες δυνατότητες του καθηγητή, αποτελούν

έναυσµα για συνεχή βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας µέσα σε ένα
πολυπολιτισµικό περιβάλλον.
Με το Νόµο 2413 του 1996 για πρώτη φορά αναγνωρίζεται η πολυπολιτισµικότητα της
ελληνικής κοινωνίας και καθιερώνεται η διαπολιτισµική εκπαίδευση στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστηµα. ∆ιαπιστώνουµε ότι ο νόµος περιέχει αντιφάσεις και ασάφειες και
δηµιουργεί σύγχυση καθότι αναφέρεται σε ξεχωριστά σχολεία, τάξεις ή τµήµατα και σε
δραστηριότητες που αφορούν στους µαθητές µε γλωσσικές και πολιτισµικές
ιδιαιτερότητες και όχι σε όλα τα παιδιά µιας σχολικής µονάδας που αποτελεί τη βασική
παραδοχή της διαπολιτισµικής προσέγγισης.
Η «διαπολιτισµική αγωγή» απευθύνεται σε «ντόπιους» και «ξένους» και επιδιώκει να
τους ευαισθητοποιήσει έτσι, ώστε να κυριαρχεί µεταξύ τους µια αµοιβαία ανοχή,
κατανόηση, αναγνώριση και αποδοχή.
Είναι φανερό ότι οι εµπνευστές του νόµου

ταύτισαν τη διαπολιτισµική µε την

διπολιτισµική αγωγή κινείται σ’ ένα «µικροεπίπεδο», αφού αφορά την κοινωνικοποίηση
του ατόµου, ενώ η διαπολιτισµική αγωγή κινείται σ’ ένα «µακροεπίπεδο» και αφορά τη
κοινωνία στο σύνολό της.
Ονέοφιλελευθερισµός συνάδει όλο και περισσότερο µε το πολυπολιτισµικό µοντέλο στο
οποίο οι εθνοτικές κοινότητες ζουν παράλληλα σ’ένα ευρύ χώρο, τον οποίο µοιράζονται
– άνισα – και στον οποίο η επικοινωνία είναι σαφώς περιορισµένη σε στην απαραίτητη
συνδιαλλαγή. Συνεπώς οι άνθρωποι δεν ζουν µαζί, αλλά παράλληλα.
Η διαπολιτισµική προσέγγιση ως επίσηµη πολιτική της ελληνικής πολιτείας φαίνεται
τελευταία να αλλάζει τελευταία µετά από κοινωνικές πιέσεις λόγω της ανεξέλεγκτης
εισροής οικονοµικών µεταναστών και λόγω της ασάφειας και των αντιφάσεων του
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νόµου. Αποτέλεσµα ήταν η τελευταία καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου για τον εκπαιδευτικό αποκλεισµό µαθητών
Ροµά στο Ψάρι Ασπροπύργου.
Ο ρόλος του καθηγητή στο νέο διαπολιτισµικό σχολείο, στις νέες εκπαιδευτικές
συνθήκες είναι

ιδιαίτερα δύσκολος και αφορά όλη την ελληνική κοινωνία. Θα

µπορούσαµε να πούµε ότι πρέπει να ξεπεράσει τις αντιλήψεις που προωθούν την έννοια
του έθνους σαν µια αρραγή οργανική µονάδα, προικισµένη µε µια µυστική «ψυχή» και
αποστολή που έλκει την καταγωγή του από τα βάθη της αρχαιότητας και χάνεται στο
χρόνο, µε µιας δυτικής συνεργατικής εκδοχής, η οποία αντιµετωπίζει το έθνος σαν µία
σύµπραξη ανθρώπινων όντων που µοιράζονται µια κοινή εδαφική περιοχή, υπάγονται σε
µια κοινή εξουσία και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώµατα.
Ο ρόλος του καθηγητή στο νέο διαπολιτισµικό σχολείο, στις νέες εκπαιδευτικές
συνθήκες είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. Θα βοηθήσει τους αλλοδαπούς µαθητές να
αξιοποιήσουν το δυναµικό τους κατά τον βέλτιστο τρόπο, θέτοντας ρεαλιστικούς
στόχους, να προσαρµοστούν στο κοινωνικό και επαγγελµατικό περιβάλλον και να
διερευνήσουν τις δυνατότητες επαγγελµατικής ανάπτυξης, που είναι απαραίτητη για την
ένταξή τους στη ελληνική κοινωνία.
Ο καθηγητής είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πλησιέστερα σ΄αυτούς τους µαθητές αλλά
χρειάζεται άµεσα επιµόρφωση για να αντεπεξέλθει

στο νέο περιβάλλον,

καθήκοντα

πολυπολιτισµικών

που

σχετίζονται

µε

την

ανάπτυξη

σε νέα

δεξιοτήτων

συµβουλευτικής. Χρειάζεται µεγάλη προσπάθεια για να βοηθήσει στο µετασχηµατισµό
της σύγχρονης πολυπολιτισµικής κοινωνίας σε διαπολιτισµική δηµοκρατική κοινωνία,
τις θεµελιώδεις αξίες της οποίας όλοι οι πολίτες θα µπορούν να αποδέχονται , να
συµµερίζονται και να ταυτίζονται µαζί τους .
∆εδοµένου του µεγέθους του αλλοδαπού και παλιννοστούντος µαθητικού πληθυσµού
θεωρώ ότι είναι απαραίτητη η ενσωµάτωση της διαπολιτισµικής προσέγγισης στην
συνολική εκπαιδευτική διαδικασία. Απαιτείται η κατάργηση των διαπολιτισµικών
σχολείων ως σχολείων για µαθητές µε ιδιαιτερότητες και η αναγνώριση από το κράτος
ότι αυτές οι ειδικές ανάγκες αφορούν όλους τους µαθητές που αύριο θα ζήσουν στην
Ελλάδα.
Η προσπάθεια αυτή ξεπερνά τα όρια του καθηγητή, της εσωτερικής πολιτικής της
εκπαιδευτικής µονάδας και ίσως της ελληνικής κοινωνίας, χρειάζεται την αρωγή της
ενωµένης Ευρώπης , της Ευρώπης των λαών και όχι των συµφερόντων.
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