
Η θρησκευτική διάσταση 

της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Άγγελος Βαλλιανάτος 



 οι αποστάσεις 
μηδενίζονται,  

 στην οθόνη του 
υπολογιστή μας 

Σήμερα, πολιτισμικά 

διαφορετικοί άνθρωποι 

συνυπάρχουμε στο παγκόσμιο 

χωριό 



Άνθρωποι μετακινούνται ηθελημένα ή αθέλητα 

 

Ο παγκόσμιος χάρτης των θρησκειών αλλάζει με γοργούς ρυθμούς 

έχουμε εσωτερικές και εξωτερικές ομοιότητες και διαφορές,  

είτε ανήκουμε στην ίδια πολιτισμική ομάδα είτε όχι 

 



Σύμβαση για την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 

Θεμελιωδών ελευθεριών 

  

 Παν πρόσωπον δικαιούται εις την ελευθερίαν 
σκέψεως, συνειδήσεως και θρησκείας, το δικαίωμα 
τούτο επάγεται την ελευθερίαν αλλαγής θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, ως και την ελευθερίαν εκδηλώσεως 
της θρησκείας ή των πεποιθήσεων μεμονωμένως ή 
συλλογικώς δημοσία ή κατ’ ιδίαν, δια της λατρείας, 
της παιδείας και της ασκήσεως των θρησκευτικών 
καθηκόντων και τελετουργιών.  

          Ρώμη, 4 Νοεμβρίου 1950, Άρθρο 9 

… Παν κράτος εν τη ασκήσει των αναλαμβανομένων υπ’ αυτού καθηκόντων 

επί του πεδίου της μορφώσεως και της εκπαιδεύσεως θα σέβεται το δικαίωμα 

των γονέων όπως εξασφαλίζωσι την μόρφωσιν και εκπαίδευσιν ταύτην 

συμφώνως προς τας ιδίας αυτών θρησκευτικάς και φιλοσοφικάς πεποιθήσεις. 
       Πρόσθετο πρωτόκολλο Παρίσι, 20 Μαρτίου 1952, Άρθρο 2 

 



Σύνταγμα της Ελλάδος 

Άρθρο 13 

1. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. Η 
απόλαυση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται 
από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός. 

2. ΄Κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία 
της τελούνται ανεμπόδιστα υπό την προστασία των νόμων. Η άσκηση 
της λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα 
χρηστά ήθη. Ο προσηλυτισμός απαγορεύεται. 

 

Άρθρο 16 

2.  Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την 
ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, 
την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη 
διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. 



Νόμος 1566/1985 

Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι  

να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των 

διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών,  

ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή,  

να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες 

προσωπικότητες  

και να ζήσουν δημιουργικά.  



Ειδικότερα υποβοηθεί τους μαθητές: 

• Να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες,  

• να υπερασπίζονται την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική 

ακεραιότητα της χώρας και τη δημοκρατία,  

• να εμπνέονται από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση  

• και να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια 

στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης.  

Η ελευθερία της θρησκευτικής τους συνείδησης είναι απαραβίαστη.  

 



Στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Η ανεξιθρησκία και η ελευθερία συνείδησης είναι συνταγματικά και 

νομικά κατοχυρωμένη 

• Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών δηλώνει ότι έχει 

θρήσκευμα  

• Η θρησκεία αποτελεί ατομικό χαρακτηριστικό των ευρωπαίων 

πολιτών 

 

 



Στο Ελληνικό κράτος 

• Η ανεξιθρησκία και η ελευθερία συνείδησης είναι συνταγματικά και 

νομικά κατοχυρωμένη 

• Η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών δηλώνει ότι έχει το 

θρήσκευμα της επικρατούσας θρησκείας 

• Η σχέση με την ορθόδοξη εκκλησία είναι συχνά εθιμική και 

συναισθηματική. 

 



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΓΟΒΟΥΝΟ 

Όνομα  

Δικαιοσύνη  

Ενδυμασία  

Προφορικός Λόγος  

Γλώσσα  

Σχέσεις φύλων 

Μουσική  

Φυλή  

Γλώσσα  

Αισθητική  

Φύλο 

Εξουσία 

Μη λεκτική επικοινωνία 

Εμπειρίες 

Παιδική ηλικία 

Λήψη αποφάσεων 

Συναισθήματα 

Κοινωνικοί ρόλοι 

Κοσμοείδωλο 

Αξίες  

Κοινωνική ιεραρχία 



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΓΟΒΟΥΝΟ 

Όνομα  

Δικαιοσύνη  

Ενδυμασία  

Προφορικός Λόγος  

Γλώσσα  

Σχέσεις φύλων 

Μουσική  

Φυλή  

Φιλία  

Αισθητική  

Φύλο  

Εξουσία 

Μη λεκτική επικοινωνία 

Εμπειρίες 

Παιδική ηλικία 

Λήψη αποφάσεων 

Συναισθήματα 

Κοινωνικοί ρόλοι 

Κοσμοείδωλο 

Αξίες  

Κοινωνική ιεραρχία 



Μια συνηθισμένη παρεξήγηση 

 Η διαπολιτισμική εκπαίδευση  

        αφορά μόνο στα σχολεία που έχουν 

πολυπολιτισμικό μαθητικό πληθυσμό. 

δεν 



Η διαπολιτισμική εκπαίδευση 

• Διαποτίζει το σύνολο του προγράμματος 
σπουδών  

 

• Εφαρμόζεται μέσω ποικίλων διδακτικών μεθόδων 

 

• Δεν διδάσκεται σε συγκεκριμένο χρόνο  

 

• Δεν αποτελεί μάθημα παράλληλο προς τα 
υπάρχοντα 

 

• Είναι διαθεματική και παρουσιάζεται 

μέσα από τις έννοιες, το 

περιεχόμενο, τα παραδείγματα και τις 

θεωρίες κάθε μαθήματος 

• Είναι εργαλείο ερμηνείας και 

επεξήγησης 



Μια συνηθισμένη παρεξήγηση (2) 

 Η διαπολιτισμική εκπαίδευση  

       έχει σχέση μόνο ή κυρίως 

με τις θεωρητικές επιστήμες 

δεν 



Εκπαιδευτική πολιτική και πολιτισμική ετερότητα 

Aφομοίωση Eνσωμάτωση 

Πολυπολιτισμική προσέγγιση Διαπολιτισμική προσέγγιση 



Αρχές της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

 

• Ο σεβασμός προς κάθε άλλον άνθρωπο  

 

 



Ο σεβασμός προς κάθε άλλον άνθρωπο 

Αρχές της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Γνώση του κάθε άλλου, ανεξάρτητα  

από τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις 



Ενώ οι θρησκείες γίνονται σήμερα ολοένα και πιο γνωστές,  

η πίστη, οι πεποιθήσεις και το περιεχόμενό τους  

παραμένουν άγνωστα.  

Οι θρησκείες έρχονται στην επικαιρότητα σήμερα κυρίως 

εξαιτίας των πολέμων και της τρομοκρατίας και 

δευτερευόντως λόγω των πολυπολιτισμικών κοινωνιών.  

 

Το ενδιαφέρον για τις θρησκείες που προκαλείται με τον 

τρόπο αυτό, αρκείται στην μερική και αποσπασματική 

πληροφόρηση. 

Οι θρησκείες χρησιμοποιούνται ως επιχείρημα ή άλλοθι για 

την παρουσίαση των συρράξεων και της μετακίνησης των 

πληθυσμών στην εποχή μας  



Ο σεβασμός προς κάθε άλλον άνθρωπο 

Η εκπαίδευση είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο  

για την καταπολέμηση της άγνοιας,  

των στερεότυπων  

και των παρεξηγήσεων ανάμεσα στις θρησκείες 

Αρχές της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 



Στερεότυπο 1 

Οι θρησκείες αποτελούν  

συγκεκριμένα συστήματα πίστης.  

 



Τι γνωρίζουμε για τις θρησκείες;  

 

ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ 

ΙΝΔΟΥΪΣΜΟΣ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ 

ΙΣΛΑΜ 

Αντβεντιστές 

Μαχαγιάνα 

Τεραβάντα 

Βαραγιάνα 
Ζεν 

Ρωμαιοκαθολικοί 

Λουθηρανοί 

Ορθόδοξοι 
Αναβαπτιστές 

Άμις 

Χιλιαστές 

Σανατάνα ντάρμα 

Σαμπραντάγιας 

Αχμαντίγια 

Σουνίτες 

Σηίτες 

Χαριζίτες 

ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ 

Ορθόδοξοι 

Εκσυγχρονιστές 

Χασιδίτες 

Ορθόδοξοι 



Στερεότυπο 2 

Οι θρησκείες έχουν εχθρικές σχέσεις  



Στερεότυπο 3 

Οι πιστοί κάθε θρησκείας είναι ίδιοι Οι πιστοί κάθε θρησκείας δεν είναι ίδιοι 



Αρχές της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

 

• Ο σεβασμός προς κάθε άλλον άνθρωπο  

 

• Το δικαίωμα στην ετερότητα 

 

 



Το δικαίωμα στην ετερότητα 

Ανεκτικότητα   

κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να πιστεύει 

πως η θρησκεία του είναι η αληθινή θρησκεία 

Αρχές της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 



Το κράτος «επιβάλλει» την 

ανεκτικότητα αυτής της μορφής με 

νομικούς φραγμούς 

Ανεκτικότητα 

Υπομονετικότητα, παθητική 

ανοχή από απόσταση 

Όχι απαραίτητα σεβασμός στη 

διαφορά 

 

Αρχές της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Όλοι απολαμβάνουμε την ίδια 

ελευθερία, όπως έχει εκχωρηθεί από 

την κρατική αρχή 

Οι πεποιθήσεις μας είναι 

αληθινές, καλές και έγκυρες, αλλά 

και οι αντίστοιχες των άλλων 

εξίσου. Δεν είναι στη δικαιοδοσία 

μας να τις κρίνουμε. 

 

Ήπια Ισχυρή 



Τα παιδιά δε μπορούν να μάθουν την ανεκτικότητα στην ισχυρή της έννοια,  

αν δεν εκτεθούν σε απόψεις που είναι διαφορετικές από εκείνες  

που έμαθαν στην οικογένεια ή τη θρησκευτική ομάδα που ανήκουν 

Η συνειδητοποίηση ότι υπάρχουν και άλλα πιστεύω, δεν οδηγεί απαραίτητα 

στην ανεκτικότητα, το σεβασμό  και την αποδοχή του διαφορετικού 



Αρχές της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

 

• Ο σεβασμός προς κάθε άλλον άνθρωπο  

 

• Το δικαίωμα στην ετερότητα 

 

• Η αλλαγή οπτικής 

 

 



Η αλλαγή οπτικής 

Αρχές της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Συνύπαρξη και όχι αντικατάσταση 



Η αλλαγή οπτικής 

Ισότητα στην αξιοπρέπεια:  

οι άνθρωποι δεν διαφέρουν ως άνθρωποι  

επειδή έχουν διαφορετικό θρήσκευμα 

Αρχές της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 



Αρχές της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

 

• Ο σεβασμός προς κάθε άλλον άνθρωπο  

 

• Το δικαίωμα στην ετερότητα 

 

• Η αλλαγή οπτικής 

 

• Συνεργασία για την επίλυση συγκρούσεων 

 

 



 

 

 

 

 

Συνεργασία για την επίλυση συγκρούσεων 

Αμοιβαιότητα – Συνεργατικότητα – Αίσθηση του «ανήκειν» 

Αναγνωρίζω στον άλλον ότι θέλω να αναγνωρίζουν σε μένα 

Αρχές της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 



Συνεργασία για την επίλυση συγκρούσεων  

Η οργάνωση ενός «ασφαλούς χώρου» επιτρέπει στο σχολείο 

• Να εξασφαλίζει περιβάλλον που ενισχύει 

την αυτο-έκφραση 

 

• Να εξερευνήσει τις διαφορές χωρίς 

ανασφάλεια, φόβο και ένταση 

 

• Να μοιραστεί, να πει και να ακούσει, χωρίς 

προκατασκευασμένες δηλώσεις 
 

• Να καλλιεργήσει διαλεκτικούς τρόπους 

μάθησης 
 

• Να αρχίσει μια διαδικασία συμφιλίωσης, 

ελεύθερη από το μίσος και τη βία 

 

Αρχές της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 



Η πολιτισμική ετερότητα δε γίνεται πάντοτε 

σεβαστή στο σχολικό περιβάλλον,  

 

δεν υπολογίζεται ως πρόκληση ή κίνητρο στη 

σχολική ζωή.     



Οι δύο τρόποι εφαρμογής της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και θρησκείας 

1. Η πίστη 

χαρακτηρίζει τον 

άνθρωπο, τον 

εντάσσει σε μια 

θρησκευτική ομάδα 

και τον ξεχωρίζει 

από τους άλλους 

ανθρώπους. 

Μαθαίνοντας για τις 

άλλες θρησκείες, 

κινδυνεύει η 

καθαρότητα της 

πίστης. 

2. Η πίστη είναι 

κοινό ανθρώπινο 

χαρακτηριστικό. Οι 

πιστοί έχουν 

ομοιότητες και 

διαφορές, χωρίς 

αξιολογικό 

χαρακτήρα.  

Οι γνώσεις για τις 

άλλες θρησκείες δεν 

επηρεάζουν την 

πίστη. 



Οι εκπαιδευτικοί στόχοι κάθε θρησκείας και του σχολείου είναι διαφορετικοί  



Σε πείσμα της μείωσης των αποστάσεων και της ταχύτητας των 

πληροφοριών, τόσο η σχέση όσο και η απομόνωση είναι εξίσου εφικτές.  

όμως 

Ο φυλετισμός είναι ξένος, αδιανόητος και καταδικασμένος στην Ορθόδοξη 

Εκκλησία.  

 

Ο εθνοκεντρισμός, ο πολιτιστικός μονισμός, ο αποκλεισμός και η στατικότητα 

δεν χαρακτηρίζουν τη συνοδική Ορθοδοξία, όπως περιγράφεται στην Καινή 

Διαθήκη και στις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων.  

 

Ήδη στην πρώτη χριστιανική περίοδο, η εθνική ταυτότητα απώλεσε την 

πρωταρχική σημασία που είχε για ένα τμήμα των πρώτων χριστιανών.  

Η Ορθόδοξη Εκκλησία και η διαπολιτισμική εκπαίδευση 



Ἀπ’ ἀρχῆς οἱ χριστιανοί ἦσαν ὑποχρεωμένοι να βρίσκονται σε διάλογο με ἀνθρώπους ἄλλων 

θρησκευτικῶν πεποιθήσεων, δίνοντας μαρτυρία για την αὐτοσυνειδησία και τις ἐλπίδες τους. 

Μερικές κύριες θεολογικές ἔννοιες διαμορφώθηκαν μέσα ἀπό μια διαλογική ἐξέλιξη. Ὁ 

διάλογος ἀνήκει στην πραράδοση τῆς Ἐκκλησίας και ἀποτέλεσε κινητήριο παράγοντα για την 

ἀνάπτυξη τῆς χριστιανικῆς θεολογίας. Το μεγαλύτερο μέρος τῆς πατερικῆς θεολογίας εἶναι 

καρπός ἑνός ἄμεσου ἤ ἔμμεσου διαλόγου με τον ἀρχαῖο ἑλληνικό κόσμο, με τά θρησκευτικά 

ρεύματα, ὅσο καί τά καθαρῶς φιλοσοφικά συστήματα, ἄλλοτε σε ἀντίθεση, ἄλλοτε σε σύνθεση  

Η Ορθόδοξη Εκκλησία και η διαπολιτισμική εκπαίδευση 

O πολιτισμός που δημιουργεί (το ευαγγέλιο) δεν ταυτίζεται με μια 

περιοχή, με ένα λαό. Δεν γίνεται κλειστό κύκλωμα. Eίναι συνεχώς 

ανοικτός προς όλες τις ανθρώπινες ομάδες. Δεν αναζητείται η 

ομοιομορφία, αλλά η ομοψυχία στην πολυφωνία. H αποδοχή της 

πολιτιστικής πολυμορφίας υπήρξε πάντοτε χαρακτηριστικό της 

Ορθόδοξης χριστιανοσύνης. Kάθε λαός, κρατώντας την 

προσωπικότητα, την ιδιοσυστασία του, μπορεί ελεύθερα να 

εκφράζεται και να δημιουργεί βιώνοντας τις «ευαγγελικές σταθερές» 



Η Ορθόδοξη Εκκλησία και η διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Όποτε οι άνθρωποι αποτυγχάνουν στο να αναγνωρίσουν την αξία της 

ετερότητας, μειώνουν βαθειά τη δόξα της θεϊκής δημιουργίας.  

 

Ακολουθώντας το παράδειγμα των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος – του Πατέρα, του Υιού 

και του Αγίου Πνεύματος - όλοι οι άνθρωποι καλούνται να υπάρξουν σε σχέση ο ένας με τον 

άλλον, ενωμένοι με τον δεσμό της αγάπης, ως διαφορετικά και μοναδικά πρόσωπα, το καθένα 

προικισμένο με ιδιαίτερα χαρίσματα και χαρακτηριστικά, κάθε ένα δημιουργημένο κατ’ εικόνα 

και ομοίωση Θεού.  

Όλα τα ανθρώπινα όντα – ανεξάρτητα από τη θρησκεία, 

τη φυλή την εθνική καταγωγή, το χρώμα, την πίστη ή το 

φύλο – είναι ζώσες εικόνες του Θεού, και ως εκ τούτου 

αξίζουν τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια που ανήκει στη 

φύση τους.  



Κάθε φορά που οι άνθρωποι αποτυγχάνουν να 

συμπεριφέρονται στους άλλους με αυτόν τον σεβασμό, 

προσβάλλουν τον Δημιουργό Θεό, όπως διευκρινίζεται 

στη διδασκαλία των Χριστιανικών Γραφών.  

 

Η πραγματικότητα του πλουραλισμού προκαλεί κάθε 

πρόσωπο του παγκόσμιου χωριού να αναστοχαστεί 

κριτικά τις διδασκαλίες της πίστης του, υπό το φως της 

πολλαπλότητος των διαφορετικών αντιλήψεων.  

 

Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν επιδιώκει να πείσει άλλους 

για κάποια συγκεκριμένη αντίληψη της αλήθειας ή της 

αποκάλυψης, ούτε επιδιώκει να  μεταστρέψει άλλους 

προς ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης. Κάθε φορά που 

οι άνθρωποι αντιδρούν στις προοπτικές και τα 

πιστεύω των άλλων στη βάση του φόβου και της 

αυτοδικαίωσης, παραβιάζουν το θεόσδοτο δικαίωμα 

και την ελευθερία των άλλων να προεσεγγίσουν τον 

Θεό και τον συνάνθρωπο με τρόπο που προσιδιάζει 

στην ταυτότητά τους ως ανθρώπων.  



• όσο διευρύνουμε τους ορίζοντές μας,  

• τόσο γνωρίζουμε μια άλλη πραγματικότητα. 

• ας παρακολουθήσουμε το παράδειγμα 

• κι ας δούμε πόσες φορές θα πούμε  

«τώρα ξέρω»… 

 

































































Σας ευχαριστώ 


